کليات

آمنه احمدی

فرايند تدوين و اجراى

سندتحول

بـا حكم وزيـر آموزشوپـرورش در شـهريور  1380تشـكيل
شـد و بـه دنبـال آن ،بـه منظـور بررسـی ابعـاد و زوايـای
اصالحـات موردنظـر« ،همايش ملی مهندسـی اصالحات در
آموزشوپـرورش» در خـرداد  1381برگـزار گرديـد .عـالوه
بـر ايـن ،به منظـور تبييـن مفهـوم اصالحات ،نشسـتهايی
علمـی نيـز بـا شـركت متخصصـان و صاحبنظـران برگـزار
شـد .حاصـل ايـن نشسـتها تدويـن پيشنويـس اول
(آذرمـاه  )1381و دوم (تابسـتان  )1382سـند اصـالح نظام
آموزشوپـرورش توسـط كميتـهای مركب از پژوهشـگران و
كارشناسـان بود .بررسـی پيشنويس دوم و منشور اصالحات
در جمع صاحبنظران دانشـگاهی و مسـئوالن و كارشناسان
آموزشوپرورش منجر به پيشـنهاد تدوين طرح جامعی شـد
كـه در قالب سـاختاری منعطف ،ضمن پايبنـدی به معيارها
و ارزشهـای جامعـه ،انديشـههای نويـن و يافتههـای علمی
را بـرای اصـالح نظـام آموزشـی بهكاربگيـرد .ايـن پيشـنهاد
در دسـتور كار شـورای عالـی آموزشوپـرورش قـرار گرفـت
و در ششـصد و هشـتاد و هشـتمين جلسـه مورخ  82/3/6با
عنـوان «موافقـت با طراحـی و اجرای مطالعه ملـی بهمنظور
آسيبشناسـی آموزشوپـرورش و ترسـيم چشـمانداز آينده
در برنامـه توسـعه كشـور» بـه تصويب رسـيد .اين طـرح در
جلسـه مـورخ  1383/7/22هيئتدولـت مطرح و مسـئوليت
اجـرای آن بـر عهـده وزارت آموزشوپرورش گذاشـته شـد تا
بـا هماهنگـی سـازمان مديريـت و برنامهريـزی كشـور و زير
نظـر شـورای عالـی آموزشوپرورش ،نسـبت به تدوين سـند
ملـی آموزشوپـرورش 4اقـدام نمايد.5

در سـدة اخيـر ،از سـال  1290شمسـی كـه قانـون اساسـی
معـارف بـه تصويـب رسـيد تـا كنـون ،دو جهتگيـری كلی
در طراحـی اصالحـات در نظـام آموزشـی ايـران دنبال شـده
اسـت .برنامههايـی كه تغييرات سـاختاری ـ كيفـی را مورد
توجـه قـرار دادهانـد و طرحهـا و برنامههايـی كـه در قالـب
برنامهريزیهـای سـنتی و اكثـرا ً در چارچـوب برنامههـای
توسـعه كشور دنبال شـدهاند .پس از پيروزی انقالب اسالمی،
موضـوع اصـالح نظـام آموزشـی در برهههای مختلـف زمانی
از سـوی مسـئوالن كشـور و نهادهای تصميمگير مطرح شد
تـا اينكه با اصـالح قانون وظايـف وزارت آموزشوپـرورش در
سـال  1366از سـوی مجلـس شـورای اسـالمی 1ايـن وزارت
موظـف شـد تا نسـبت به اصالح نظام آموزشـی اقـدام نمايد.
مطالعة پيشـينة اين مصوبات و تغييرات حاصل از آن نشـان
میدهـد كـه تالشهـای صـورت گرفتـه مبتنـی بـر يـك
الگـوی مفهومـی مبتنی بـر اقتضائـات فرهنگـی و اجتماعی
ايـران نبـوده ،و بـه هميـن دليـل تالشهـای صـورت گرفته
نتوانسـت نتايـج مـورد انتظـار را در اصالح نظام آموزشـی به
دنبـال بياورد.

فرايند تدوين سند ملى آموزشوپرورش
مطالعـه تجربه سـاير كشـورها در تدوين سياسـتهای كالن
آموزشـی بيانگر وجود سـه وظيفه سياسـی ،فنی و مديريتی
در ايـن امـر اسـت .اين مراحل عبارت اسـت از ارادة سياسـی
(دسـتور كار) ،شـكلگيری سياسـت ،تنظيـم و تصويـب
سياسـت ،آمادهسـازی بـرای اجرا ،اجـرا و تعديـل روشهای
كار و ارزشـيابی و شـروع فراينـد جديد .اين گـزارش مروری
گـذرا بـر فراينـد تدويـن و تصويـب سـند تحـول بنيادين و
اقدامـات اوليـه بـرای اجـرای آن از سـال  1390دارد.

فرايند شكلگيری سند تحول بنيادين
آموزشوپرورش
پـس از ابـالغ قانون وظايـف وزارت آموزشوپرورش از سـوی
مجلس شـورای اسـالمی ،كميته اصالحـات آموزشوپرورش

گام اول :طراحى الگوی مفهومى تدوين سند
در ايـن مرحلـه الگوهای مختلـف مورد بحث و بررسـی واقع
شـد و نهايتـاً ،بـا توجه به سـند چشـمانداز  20سـالة الگوی
برنامهريـزی راهبـردی مورد تأكيـد قرار گرفت .بـا اتخاذ اين
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رویکـرد در تدویـن سـند از سـویی نـگاه از درون ،که انسـان
آرمانـی و وضـع مطلـوب را مورد توجه قرار میداد و از سـوی
دیگـر بـه ارتبـاط نظـام آموزشوپـرورش بـا محیـط بیرونی
در سـطح ملـی و بینالمللـی توجه داشـت به عنـوان الگوی
تدویـن سـند از سـوی صاحبنظـران اتخـاذ گردیـد .در این
الگـو ،با رویکـرد پژوهشمحـور ،بنیانهای نظـری و آرمانها
و غایات مشـخص شـده و وضع مطلوب مشـتمل بر هدفها،
سـاختارها و فرایندها براسـاس مالکهـای مفهومی ـ نظری
و مالکهـای تجربـی ـ تطبیقی شناسـایی میشـود .سـپس
بـا آسیبشناسـی وضـع موجـود و شناسـایی نقـاط قـوت و
ضعـف در درون آموزشوپـرورش و فرصتهـا و تهدیدهـای
محیـط بیرونی (در سـطح ملی و بینالمللـی) ،امکان تحلیل
موقعیـت و چالشهـای راهبـردی فراهـم میگردد.
گام دوم :تعریف سند ملی
ت سـاله
«سـند ملـی آموزشوپـرورش در چشـمانداز بیسـ 
کشـور مجموعـهای اسـت دربردارنـدة مؤلفههـای مبانـی
نظـری ،اهـداف و اصـول ،مأموریـت ،چالشهـا ،چشـمانداز
و راهبردهـا .ایـن سـند بهعنـوان پایـه ،ملاک و راهنمـای
تصمیمگیریهـای اساسـی بـرای هدایـت ،راهبـری ،نظارت
و اسـتقرار نظـام آموزشوپـرورش کشـور در سـطح ملـی،
بهمنظـور تحقـق تحـوالت محتوایـی و سـاختاری ،مـورد
اسـتناد و اسـتفاده قـرار میگیـرد».6
گام سوم :مطالعات نظری
بـرای تدوین سـند ملـی آموزشوپـرورش مطالعات وسـیعی
صـورت گرفـت کـه در زیـر فهرسـت مهمترین مطالعـه ارائه
شـده و بخـش مطالعـات نظری بـه دلیل نقـش و اهمیت آن
بـا تفصیل بیشـتری مطرح خواهد شـد.
مطالعات مقدماتی و زمینهساز
مطالعه محیطی
مطالعه مؤلفههای نظام آموزشوپرورش
مطالعه بنیانهای نظری
بخش اول :مطالعات مقدماتي و زمينهساز
شامل
 1بررسی ویژگیهای انسان مطلوب نظام آموزشوپرورش
 2بررسـی روند تحـوالت آموزشوپرورش در سـالهای بعد
از انقلاب :فـرا تحلیل وضع موجود
 3گـزارش برنامـه راهبردی آموزشوپـرورش ایران در آیینه

الف .تدوین برنامه زیرنظامها :پس از
تصویب و ابالغ سند تحول بنیادین در شورای
عالی آموزشوپرورش در سال ،1390
وزارت آموزشوپرورش موظف شد تا نسبت
به اجرایی نمودن مفاد سند در قالب برنامة
زیرنظامها اقدامات الزم را معمول دارد
تجربه جهانی
 4گزارش سرفصلهای سند ملی آموزشوپرورش
 5گزارش تطبیقی اسـتخرا ج مقولهها و نمایهسـازی اسـناد
قانونی کشورها
 6ترجمـة کتـاب «توسـعه صالحیتهـای کلیـدی در
آموز شوپـرورش»
بخش دوم :مطالعات محیطی
محیطهـای متعامـل با نظـام آموزشوپـرورش شـامل چهار
سـطح اسـت .1 :محیـط اداری ـ اجرایی و دولتـی و عمومی؛
 .2محیـط حقوقـی ،قضایـی و تأمینی؛  .3محیـط اجتماعی،
اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی؛ و  .4محیـط بینالمللی .این
مطالعات شـامل:
 1محیط علمی و نظام آموزش عالی
 2نظامهای آموزش فنیوحرفهای و آموزشهای بزرگساالن
و مادامالعمر
 3محیط دستگاههای ستادی و فرابخشی
 4محیط حقوقی (قانونگذاری) ـ قضایی (مباحث تأمینی
ـ قضایی)
 5چشمانداز بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
فرابخشها در افق  20ساله
 6محیط اقتصادی
 7محیط تاریخی ـ فرهنگی
 8محیط اجتماعی ـ سیاسی
 9محیط جمعیتی
 10محیط خانواده
 11محیط بینالمللی و منطقهای
بخشسوم :مطالعه مؤلفههای نظام
آموزشوپرورش
مطالعات این بخش شامل س ه دسته مطالعه بود.
دسـته اول :بررسـی مؤلفههـای آموزشوپـرورش در سـاحت
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تربیتی ،سـاحت اجتماعی ـ سیاسی؛ سـاحت علمی فناوری؛
سـاحت دینـی ،اعتقـادی ،اخالقی؛ سـاحت زیباییشـناختی
هنری؛ سـاحت زیسـتی بدنی؛ سـاحت حرفـهای اقتصادی
دسـته دوم :مطالعـة مؤلفههـای ناظر بـه عوامـل دروندادی
و فراینـد ،شـامل نظامهـای مدیریـت و راهبـری؛ تحقیـق
و توسـعه؛ منابـع انسـانی؛ تأمیـن منابـع مالـی و مـادی؛
برنامهریـزی درسـی و فنـاوری ،فضـا و تجهیـزات.
دسـته سـوم :مطالعـه مربوط به سـطح آمـوزش در دورههای
تحصیلی شامل پیشدبسـتان ،ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه
و انـواع آمـوزش ،شـامل آمـوزش عمومـی ،فنیوحرفـهای،
کـودکان اسـتثنایی ،تیزهوشـان و آموزش بزرگسـاالن.
ش چهارم :مطالعات نظری
بخ 
مطالعـات ایـن بخش شـامل چهار محـور بود و پـس از اتمام
مطالعـات کار جمعبنـدی ،تلفیـق و برهـم نهـی یافتههـا بـا
تأکیـد بـر یافتههـای فلسـفه تربیت بهعنـوان معیار توسـط
کارگروهـی مرکـب از متخصصـان و کارشناسـان انجام شـد
و سـه سـند فلسـفة تربیـت در نظـام ج.ا.ا؛ فلسـفة تربیـت
رسـمی و عمومی در ج.ا.ا؛ رهنامة تربیت در نظام ج.ا.ا تدوین
گردیـد .کلیه یافتههـای مطالعات نظـری در دو مرحله مورد
اعتباربخشـی قـرار گرفت .نظرخواهی مسـتمر از متخصصان
و کارشناسـان در فراینـد مطالعـات ،پـس از تلفیـق نتایـج
مطالعـات در قالـب مجموعـة بنیانهـای نظـری سـند ملی
آموزشوپـرورش اعتبارسـنجي شـد ایـن مجموعـه مبنـای
تدویـن سـند راهبردی قـرار گرفت و پس از آن از سـند ملی
آموزشوپـرورش تحـت عنوان سـند تحول بنیادیـن نام برده
شـد .ایـن مطالعـات به تفکیـک عبارتانـد از:
محور اول مطالعات نظری؛
این محور شـامل چهار مطالعه در ابعاد نظری و فلسـفی بود.
این مطالعات شـامل :تدوین بنیانهای دینی ،فلسـفی سـند
ملـی آموزشوپرورش؛ تدوین بنیانهای روانشـناختی سـند
ملـی آموزشوپـرورش؛ تدویـن بنیانهـای جامعهشـناختی
سـندملی آموزشوپرورش؛ تدوین چارچوب فلسـفی و دینی
(بـرای انجام تحقیقات سـند ملـی آموزشوپرورش)

با اصالح قانون وظایف وزارت آموزشوپرورش
در سال  1366از سوی مجلس شورای
اسالمی 1این وزارت موظف شد تا نسبت به
اصالح نظام آموزشی اقدام نماید
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محور دوم مطالعات نظری؛
شـامل فلسـفه تربیت که خود شـامل شـش پژوهـش فرعی
در زمینههـای زیـر بـود :تبییـن مبانـی فلسـفی و دینـی
(رویکـرد صدرایی و تفسـیر قرآن و احادیث)؛ تدوین فلسـفه
تعلیموتربیـت اسلامی؛ تعییـن وظایـف دولـت اسلامی و
خانـواده در حـوزه تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تعییـن مبانی
حقوقـی تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تعییـن مبانـی فقهـی
اقتصـاد تربیـت رسـمی و عمومـی؛ تبییـن تعلیموتربیـت
رسـمی و ویژگیهـا و اقتضائـات آن .یافتههـای مطالعـات در
ایـن بخـش مبنا و معیـار اتخـاذ تصمیمات در کلیـه مراحل
مطالعاتـی و تلفیـق یافتههـای مطالعـات نظـری در کلیـه
محورهـای چهارگانـه قـرار گرفت.
محور سوم مطالعات نظری؛
مطالعـات ایـن محـور بـه شـیوه مـرور انتقـادی بر پیشـینه
نظـری و تجربیـات سـایر کشـورها در هـر یک از سـاحتها
(سـاحت دینـی ،اعتقـادی ،اخالقـی؛ اجتماعـی ـ سیاسـی؛
زیباییشـناختی هنری ،علمی و فنـاوری؛ حرفهای اقتصادی؛
زیسـتی بدنـی) انجام شـد و سـپس بـا فراتحلیـل مطالعات
ناظـر به توصیـف و تبیین وضع موجود نظام آموزشـی در هر
یک از سـاحتها میـزان سـازگاری یافتهها با فلسـفه تربیت
در نظـام جمهـوری اسلامی ایران مورد بررسـی قـرار گرفت
و الگـوی تربیـت در هـر یک از سـاحتهای تربیتـي طراحی
شد .
محور چهارم مطالعات نظری؛
مطالعـات در ایـن محـور منجـر بـه طراحـی الگـوی نظـری
زیـر نظامهـای آموزشوپـرورش شـد .ایـن زیرنظامهـا
شـامل مدیریـت و راهبـری تربیتـی؛ برنامه درسـی؛ تأمین و
تربیـت منابع انسـانی؛ تأمیـن و تخصيص منابع مالـی؛ فضا،
تجهیـزات و فنـاوری ،پژوهـش و ارزشـیابی .مطالعـات ایـن
بخـش نیـز مشـابه مطالعـه در سـاحتهای تربیت به شـیوه
مرور انتقادی بر پیشـینه نظری ،تجربیات سـایر کشـورها در
هـر یـک از زیرنظامهـا و فراتحلیـل مطالعـات ناظـر به وضع
موجـود هـر یـک از زیرنظامهـا در نظام آموزشـی بـود .نتایج
ایـن مطالعـات در پرتـو یافتههـای فلسـفه تربیـت اسلامی
مبنـای طراحـی الگـوی نظـری هـر یـک از زیرنظامهـا قرار
گرفت.
م چهارم :اجرای سند تحول بنیادین
گا 
الـف .تدویـن برنامـه زیرنظامهـا :پـس از تصویـب و ابلاغ
(ويژهنامة پاية دهم)

فرایند اجرای استقرار نظام جدید آموزشی
سال تحصیلی

دورة تحصیلی
سه سالة اول
ابتدایی
سه سالة دوم

متوسطه

متوسطة اول

متوسطة دوم

پایه

90-91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

*

91-92
*

*

سـند تحـول بنیادین در شـورای عالـی آموزشوپـرورش در
سـال  ،1390وزارت آموزشوپـرورش موظف شـد تا نسـبت
بـه اجرایـی نمـودن مفـاد سـند در قالـب برنامـة زیرنظامها
اقدامـات الزم را معمـول دارد و نتایـج آن را بـه شـورای عالی
انقلاب فرهنگـی گـزارش کنـد .از مجمـوع شـش زیرنظـام
ذکر شـده ،بـه دلیل نقش و اهمیـت زیرنظام برنامه درسـی،
سـازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشـی طی مـاده واحدهای
که در سـال  1386به تصویب شـورای عالی آموزشوپرورش
رسـیده بـود بـرای تدویـن سـند برنامـه درسـی ملـی
کمیتههـای تخصصـی بـا حضـور کارشناسـان و متخصصان
تشـکیل داد و نسـبت بـه تدویـن پیشنویس برنامه درسـی
ملـی اقـدام کـرد .این پیشنویس در نشسـتهای اسـتانی با
حضـور مدیـران ،کارشناسـان ،معلمـان مـورد نقد و بررسـی
قـرار گرفت و نهایتاً در سـال  1391به تصویب شـورای عالی
آموزشوپـرورش رسـید .از آنجـا کـه اجـرای برنامـه درسـی
ملـی نیازمنـد آغـاز بـهکار برنامـة سـایر زیرنظامها بـود ،لذا
بـا دسـتور وزیـر وقت اجرای سـند تحـول بنیادین از سـوی
سـازمان پژوهـش و برنامهریـزی آموزشـی بـا عنـوان «طرح
همسوسـازی کتابهای درسـی با برنامه درسـی ملـی» آغاز
شـد .اولیـن اقـدام در ایـن رابطه اسـتقرار سـاختار جدید در
نظـام آموزشـی از سـاختار 5ـ3ـ4ـ بـه سـاختار 6ـ3ـ 3بـود.
در همیـن راسـتا تغییر کتابهای درسـی دورههـای ابتدایی
(دوره اول و دوم) و دوره اول متوسـطه طی سـالهای 1391
تـا  1394دنبـال شـد و در حـال حاضـر تغییـرات دورة دوم
متوسـطه بـا تصویب جـدول عناوین درسـی دوره متوسـطه

92-93

*

*

93-94

*

*

94-95

95-96

96-97

97-98

*

*

*

*

*

دوم در سـه شـاخه نظـری ،فنیوحرفـهای و کاردانـش آغـاز
گردیده اسـت.

با دستور وزیر وقت اجرای سند تحول بنیادین
از سوی سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی با عنوان «طرح همسوسازی کتابهای
درسی با برنامه درسی ملی» آغاز شد

پینوشتها

 .1قانون اهداف و وظایف وزارت آموزشوپرورش ،1366 ،مجلس
شورای اسالمی ،اداره کل قوانین ،تهران.
 .2عنوان این سند در آغاز «سند ملی آموزشوپرورش» بود ولی
در جریان تصویب به «سند تحول بنیادین آموزشوپرورش»
نامگذاری شد.
 .3مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش.
 .4این سند در آغاز سند ملی آموزشوپرورش نامیده شد
و سپس در طی تدوین و تصویب به سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش تغییر نام داد.
 .5دبیرخانه طرح تدوین سند ملی ،اردیبهشت  ،1384طرح کلی
تدوین سند ملی اصالحات در آموزشوپرورش .تهران.
 .6نفیسی ،عبدالحسین .روششناسی و فرایند تدوین سند ملی
آموزشوپرورش .شورای عالی آموزشوپرورش.

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)
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