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 اظهارنظر كارشناسي درباره: 

 «حذف تنوع مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران»

  

  

 

 
 

 

 

 مقدمه

حذف تنوع »موضوع  21/7/1398در اين گزارش به بررسي و ارزيابي مصوبه مجلس شوراي اسالمي مورخ 

در اثناي بررسي طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پيشتيباني وزارت آموزش و پرورش « مدارس

رد مهم اشاره كرد: نخست حذف مدارس توان به دو موشود. از پيامدهاي اجراي اين مصوبه ميپرداخته مي

آموزان مناطق محروم روزي، عشايري، شاهد و ... كه سبب كاهش دسترسي دانشدولتي، تيزهوشان، شبانهنمونه

دار خواهد كرد و دوم آنكه حذف شود و عدالت آموزشي را خدشههاي آموزشي ميبرخوردار به فرصتو كم

شود و روند آموزان به سمت مدارس غيردولتي مينجر به سوق دادن دانشمدارس دولتي با كيفيت باال م

بديهي است ساماندهي مدارس در نظام آموزش و پرورش كند. سازي آموزش و پرورش را تسهيل ميخصوصي

 ترچنين مصوباتي وضعيت ساماندهي مدارس را پيچيدهزيرا هاي كارشناسي دارد. امري است كه نياز به بررسي

 كند. مي

 

 متن مصوبه

 واحدهاي كليه 1398 -1399 تحصيلي سال پايان تا حداكثر است مكلف( پرورش و آموزش وزارت) دولت 

 استثنايي مدارس جزب كه ايگونهبه كند اداره غيردولتي و دولتي صورتبه منحصراً را مديريت تحت آموزشي

 .باشد مدرسه با سكونت محل فاصله با متناسب دولتي ارسمد در نامثبت مالک و نباشد كشور در تنوع دولتي،

 اجرايي نامهآيين. است امكانپذير اسالمي شوراي مجلس مجوز با صرفاً خاص مدارس نوع هر تأسيس ـ تبصره

 .رسدمي هيئت دولت تصويب به پرورش و آموزش وزارت پيشنهاد با ماه 3 مدت تا حداكثر ماده اين

 

 ارزيابي مصوبه

 حيث كارشناسيالف( از 

: از آنجايي كه عموماً سازي آموزش و پرورش و توسعه مدارس غيردولتيرشد فزاينده خصوصي -

كيفيت دولتي همچون مدارس مدارس عادي دولتي از كيفيت نامطلوب و بسيار پاييني نسبت به مدارس با

آموزان متقاضي ادامه براين دانشوابسته، شاهد و ايثارگر، تيزهوشان، مدارس ماندگار و ... برخوردارند، بنا

صورت اجباري به سمت مدارس غيردولتي متناظر تحصيل در اين مدارس با كيفيت باالتر، بعد از حذف آنها به

  سوق داده خواهند شد.
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ي، دولتي، مدارس عشايراندازي برخي از مدارس دولتي همچون مدارس نمونهسيس و راهأفلسفه ت كاهش عدالت آموزشي: -

هاي ها و تفاوت در برخوردارياز بين بردن نابرابريدور و مدارس بزرگساالن براي روزي، مدارس از راهمدارس شبانه

روزي آموزان مستعد مناطق كمتر برخوردار و مدارس شبانه. براي مثال، مدارس نمونه دولتي با اولويت دانشاست اجتماعي

جمعيت تأسيس آموزان روستاهاي پراكنده و كمت آموزشي و پرورشي و ايجاد فرصت تحصيلي براي دانشمنظور توسعه امكانابه

 اند.شده

ذيل عنوان مدارس دولتي، طيف وسيعي از مدارس دولتي همچون مدارس  از مدارس دولتي: يوسيع ـ حذف طيف

 ،، معارف اسالميييروزي، عشايري، تطبيقي، هيئت امناها، شبانهته به دستگاهسدولتي، تيزهوشان، شاهد، ايثارگر، قرآني، وابنمونه

 حذف خواهند شد. الزم بدون بررسي كارشناسي براساس مصوبه مذكور و ماندگار وجود دارد كه و دور از راه

وصيف شود. ختلفي تها و معيارهاي ماساس سنجهتوان برتنوع به معناي گوناگوني است كه البته مي «:تنوع»ابهام در مفهوم  -

آموزان در انشضور دحمين منابع مالي، نوع اداره، زمان أتوان مدارس را در نظام آموزش و پرورش از حيث شيوه تبراي مثال مي

رف صبندي كرد. بنابراين هاي بدني، محل سكونت و... تقسيمآموزان، ويژگيشده، طبقه اجتماعي دانش هئمدارس، برنامه درسي ارا

 . د استراي ابهام و واجد ايراكدام از اين سطوح اشاره ندارد و از اين جهت، مصوبه مذكور دااژه تنوع به هيچو

مستفاد از مصوبه مذكور نوع اداره مدارس كشور فقط بايد  بندي مدارس به دو نوع دولتي و غيردولتي:اشكال در تقسيم -

حال حاضر و فارغ از اين مصوبه، مدارس كشور خود از جهت بايد توضيح داد كه در بارهصورت دولتي و غيردولتي باشد، در اينبه

دولتي وجود ندارد كه شوند و شكل ديگري در اين ميان با عناويني همچون نيمهاداره به دو نوع دولتي و غيردولتي تقسيم مي

يس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي سأاساس قانون تمصوبه در پي حذف آن باشد. توضيح آنكه بخشي از مدارس بر

روزي، تطبيقي، دولتي، شبانهشوند و ساير مدارس همچون استثنايي، تيزهوشان، نمونهسيس و اداره ميأصورت غيردولتي تبه

 اي ندارد.ده و آوردهاساس ظاهر متن، مصوبه مذكور هيچ افزورو برايند. ازهستنعشايري و... همگي از نوع مدارس دولتي 

آموزان در مدارس فاصله محل نام دانشاساس اين مصوبه تنها مالک ثبتبر دولتي: مدارس در نامثبت ابهام در مالک -

ناديده گرفته شده است.  هاي بدني )معلوليت( كامالًها همچون جنسيت، سن، ويژگيو ديگر مالک استسكونت آنها با مدارس 

نامه اجرايي مدارس مصوبه آموزان و ادامه تحصيل آنها در فصل سوم آييننام دانشيات شرايط ثبتئحالي است كه جزدراين 

فاصله »آنكه مالک  عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيده است و ماهيتي اجرايي دارد و نه تقنيني. مضافاًشوراي 652جلسه 

 ها را در پي داشته است.عتراض و نارضايتي بسياري از خانوادهحال حاضر ادر «محل سكونت تا مدرسه

كه البته  مدارس خاص نوع هر براساس متن اين مصوبه، تأسيس خصوص تعيين مرجع تصويب مدارس خاص:اشكال در -

 ،، نخستاين تبصره از چند جهت داراي اشكال است .است امكانپذير اسالمي شوراي مجلس مجوز با صرفاً امري اجرايي است

سيس آنها در آينده أاما خود در متن تبصره به وجود مدارس خاص و ت ،اگرچه مصوبه در پي حذف تنوع و گوناگوني مدارس است

در « مدارس خاص»عبارت  ،اذعان داشته و بلكه فراتر از اين، تصويب اين نوع از مدارس را در اختيار قانونگذار قرار داده است. دوم

راي ابهام است و مالک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا كه وضعيت درآمدي يا طبقه اجتماعي متن تبصره دا

 تشكيل به راجع قانوني اليحه اصالح قانون (1)اساس ماده بر ،سيس مدارس خاص قرار گيرد. سومأبتواند به مثابه مالكي براي ت

 آموزشوظايف  حوزه در سياستگذاري مرجع پرورش، و آموزش عاليشوراي 29/7/1381پرورش مصوب  و آموزش عاليشوراي
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عالي آموزش و پرورش آنكه شوراي است، مضافاً موضوعهمقررات  و قوانين و نظام كلي هايسياست چارچوب در و متوسطه عمومي

دارس دولتي تاكنون در اين از توان كارشناسي بااليي نسبت به موضوعات اجرايي آموزش و پرورش برخوردار است و اساسنامه م

 عنوان مرجع تصويب مدارس خاص داراي اشكال است.شورا به تصويب رسيده است بنابراين تعيين مجلس شوراي اسالمي به

 از حيث حقوقي (ب

دهند كه مين منابع مالي را تشكيل ميأمدارس فعلي طيف متنوعي از شيوه ت قانون اساسي:هفتادوپنجم مغايرت با اصل  -

امنايي و مدارس تيزهوشان قسمتي از هزينه آنها از هيئت د، برخي همچون مدارس هستنها رخي از آنها وابسته به ساير دستگاهب

شود و برخي از مدارس همچون مدارس شاهد و ايثارگر مورد حمايت مالي نهادهايي بيرون از وزارت مين ميأها تطرف خانواده

گيرند. بنابراين حذف اين مدارس به افزايش هزينه عمومي دولت ياد شهيد و امور ايثارگران قرار ميآموزش و پرورش همچون بن

 .است قانون اساسيهفتادوپنجم رو مغاير با اصل هميناز ،خواهد انجاميد

دارس مو تقسيم  «نوعت»، و «مدارس خاص»متن مصوبه درخصوص تعريف  هاي كلي نظام قانونگذاري:مغايرت با سياست -

هاي كلي نظام ستسيا «9»در بند مصرح  «شفافيت و عدم ابهام»بنابراين با فقدان  .داراي ابهام استبه دولتي و غيردولتي 

 قانونگذاري مواجه است.

اساسنامه  (2)طبق ماده  خصوص حمايت از نخبگان:عالي انقالب فرهنگي درهاي كالن شورايمغايرت با سياست -

 تعيين از است عبارت سازمان تأسيس از عالي انقالب فرهنگي، هدفازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب شورايس

 عمومي. و رسمي تربيت دورۀ در برتر كشور استعدادهاي تربيت و هدايت شناسايي، بر نظارت و پشتيباني ريزي،برنامه مشي،خط

خصوص حذف مدارس عالي آموزش و پرورش درفرهنگي از اجراي مصوبه شوراي البعالي انقافزون بر اين، ممانعت شوراي

 تيزهوشان و نمونه دولتي نيز دال بر سياست و رويكرد مثبت اين شورا نسبت به مدارس تيزهوشان است.

مين و بسط عدالت در أخصوص تند تحول درس 5-3در راهكار  مغايرت با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش: -

آموزان ساكن در مناطق محروم، هاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب چنين آمده است: توانمندسازي دانشرداري از فرصتبرخو

هاي آموزشي متنوع كيد بر ايجاد فرصتأنشين و همچنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تروستاها، حاشيه شهرها، عشاير كوچ

 و با كيفيت.

مقام معظم رهبري بارها بر حمايت از  پروري:خصوص مدارس سمپاد و جريان نخبهلبات رهبري درمغايرت با مطا -

بر اينكه مغاير اصل و از اين حيث عالوه 1اندكيد قرار دادهأاند و تقويت مدارس تيزهوشان را مورد تكيد داشتهأنخبگان ت

 هاي نظام قانونگذاري در تضاد است. سياست «15»رر در بند هاي قانونگذار مقوهفتم قانون اساسي است با اولويتپنجاه

 

 بندي جمع

ه دولتي و غيردولتي نيز فاقد وجاهت بداراي ابهام و واجد اشكال است و تقسيم مدارس  «مدارس خاص»و  «تنوع»مفهوم . 1

 ندارد.براي براي نظام آموزش و پرورش جز تشتت در اجرا دركارشناسي است و افزوده و آورده

                                                                                       

 چه هر بشود، تضعيف نبايست درخشان مدارس استعدادهاي است، مهم خيلي پرورينخبه است، مهم خيلي كه است درخشان استعدادهاي مدارس رابطه، همين در. 1

 .(1398 ماهارديبهشت11)سخنراني رهبري در جمع فرهنگيان،  «كنيد تقويت را اينها توانيدمي
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آموزان ضمن از بين رفتن دسترسي دانشكيفيت دولتي به رشد فزاينده مدارس غيردولتي خواهد انجاميد و حذف مدارس با .2

 دار خواهد كرد.عدالت آموزشي را خدشهكيفيت باال برخوردار به مدارس بامناطق محروم و كم

هايي نام در مدارس درنظر گرفته شده و ساير مالکمالک ثبت عنوان تنهاسكونت تا مدرسه در متن مصوبه به فاصله محل .3

در چند سال گذشته تاكنون  «فاصله محل سكونت تا مدرسه»آنكه مالک  همچون سن و جنسيت ناديده گرفته شده است و مضافاً

 ها را در پي داشته است.اعتراض و نارضايتي بسياري از خانواده

صره داراي ابهام است و مالک و سنجه خاص بودن مشخص نشده است، چه بسا كه وضعيت در متن تب« مدارس خاص»عبارت  .4

سيس مدارس خاص قرار گيرد و تحت اين عنوان، طبقه جديدي از أدرآمدي يا طبقه اجتماعي بتواند به مثابه مالكي براي ت

 و پرورش شكل گيرد. مدارس در نظام آموزش

مطالبات مقام معظم رهبري درخصوص حمايت از مدارس تيزهوشان و جريان  كيدات وأمصوبه حذف تنوع مدارس با ت. 5

 پروري مغايرت دارد.نخبه

 سيس و اداره مدارس شاهد و تيزهوشان مغايرت دارد.أخصوص تعالي انقالب فرهنگي دري كالن شورايهامصوبه با سياست .6

ول سند تح 5-3نون اساسي مغايرت دارد، مصوبه با راهكار قاهفتادوپنجم هاي عمومي اصل مصوبه به جهت افزايش هزينه. 7

آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه شهرها، عشاير خصوص توانمندسازي دانشبنيادين آموزش و پرورش در

 يت.كيفهاي آموزشي متنوع و باكيد بر ايجاد فرصتأنشين و همچنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه، با تكوچ

 

 

 

 


