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ارزیابی عملكرد شوراهاي آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن
زمينه نظارت مردم بر آموزش و پرورش


دكتر احمدرضا نصر ،احمد عابدي ،صديقه كريمي



وجیهه گمینیان ،لیال شکوهنده و زهره باقري
چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش در زمينه فراهم کرردن بسرتر
مناسب برای نظارت مردم بر آموزش و پرورش و شناسايی موانع انجام اين وظيفه میباشد که در قالب
پنج سؤال مطرح شده است .جامعه آماری اين پژوهش ،اعضای شوراهای آموزش و پرورش استانهرا،
شهرستانها و مناطق آموزش و پرورش کشور طی سالهای  62تا  68است .از ميان آنها ،تعداد  42نفرر
از اعضای شورای آموزش و پرورش استانهای خوزستان ،مازندران ،آذربايجان شرقی ،کردستان ،کرمان
و اصفهان و تعداد  828نفر از اعضای شوراهای آموزش و پرورش شهرستان و مناطق استانهرای فرو
به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شدند .همچنين کليه صورتجلسرات و مصروبات  11اسرتان
کشور طی دو سال مذکور مورد بررسی قرار گرفته است .در اين پژوهش از سه ابزار فهرسرت وارسری
تحليل محتوا ،مصاحبه و پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده شده اسرت .نترايج ايرن پرژوهش
حاکی است ،در مجموع شوراهای آموزش و پرورش در فراهم کردن زمينه نظارت مردم برر آمروزش و
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دانشجوی دکترای روانشناسی



دانشجوی دکترای برنامه ريزی درسی



کارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزی آموزشی



کارشناس ارشد مشاوره
کارشناس مديريت و برنامه ريزی آموزشی
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پرورش ،عملکرد ضعيفی داشتهاند .از جمله داليل آن ،فعال نبودن انجمن اوليا و مربيان ،تأثير مشکالت
مالی ،عدم آگاهی از وجود شورا ،ضعف راهکارهای قانونی و دستورالعملهای اجرايری ،ديردگاه طلر
مسئوالن ،تمرکزگرايی ،ضعف فرهنگ نظارت و فاصله ميران آمروزش و پررورش و سراير بخرشهرای
جامعه بوده است .شوراها میتوانند با استفاده از فرصتهايی ماننرد وجرود انجمرن اوليرا و مربيران در
مدارس ،حضور نمايندگان مردم و دولت در شورا و قوانين موجود در آموزش و پرورش ،امکان نظارت
هر چه بيشتر مردم بر آموزش و پرورش را فراهم کنند.

كلیدواژگان :شورای آموزش و پرورش ،عملکرد ،نظارت مردم

مقدمه
پس از پيروزی انقالب اسالمی ،با رشد
و توسعه فرهنگ سياسی ،اجتماعی جامعره و

به وجود آمد که شوراها در جلب همکاری و
حمايت های مردمی در ادارة امرور آمروزش و
پرورش نقش اساسی ايفا کنند.

تأکيد قانون اساسی بر ايجاد شوراها ،در سرال

با گذشت يك دهه از تصويب قانون و

 2871قانون شوراهای آموزش و پررورش در

تشکيل شوراها الزم است عملکرد شروراهای

مجلس شورای اسرالمی بره تصرويب رسريد.

آموزش و پرورش مبنای يك مطالعره علمری

پس از ابالغ اين قرانون بره اسرتانهرا ،اولرين

قرررار گيرررد .منظررور از عملکرررد ،اقرردامات،

شورای آموزش و پررورش رسرماد در تراريخ

فعاليتها ،طرحها و برنامههايی اسرت کره در

 74/8/6در اسررتان کرمرران و پررس از آن برره

خصوص تحقرق اهرداف و وظرايف قرانونی

ترتيب در استان های يزد ،گريالن ،اصرفهان و

شورای آموزش و پرورش طی سالهرای ،62

مرکزی تشکيل گرديرد .در حرال حاضرر ،در

 61و  68انجررام گرفترره اسررت .برردين منظررور

تمامی استان های کشور اين شروراها تشرکيل

پژوهشی با هدف بررسی عملکرد شروراهای

شررده اسررت .در سررال  2876نيررز بررر اسرراس

آموزش و پرورش ،همچنين بررسی موانرع و

مصرروبش شررورای عررالی آمرروزش و پرررورش،

تهديررردهای موجرررود برررر سرررر راه آنهرررا و

شوراهای آموزش و پرورش منراطق تشرکيل

فرصت های موجود انجام شده است .در ايرن

گرديد .از اين رو نقش شروراهای آمروزش و

مقاله فق يافتههای پژوهش در مورد عملکرد

پرورش به عنوان يك نهراد رسرمی در نظرام

شوراهای آموزش و پرورش در فراهم کرردن

آموزشی جامعه مشخص گرديد و اين انتظرار

زمينه نظارت مردم در امر آموزش و پررورش
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با ايفرای نقرش نظرارت و رهبرری برر امرور
میتوانند تضمين کننده اين تطابق باشند ،امرا

بررسي پیشینه تحقیق

صاحبنظران در سالهای اخير ايرن وظيفره را

تالش صاحبنظران در سالهای گذشرته

مختص مديران و ناظران آموزشی نمیدانند و

به ارائه تعاريف زيادی بررای نظرارت منجرر

دامنرره آن را برره عمرروم افررراد جامعرره تعمرريم

شده اسرت .وايلرز و بانردی )2861( 2اظهرار
داشتهاند «نظارت ،مرحلهای از مديريت اداری
مدرسه اسرت کره هردف عمرده آن حصرول
انتظارات آموزشی متناسب با سيستم آمروزش
و پرررورش اسررت» .کوگرران 1معتقررد اسررت
«نظارت در بردارنده فعاليتهايی چون برنامه
نويسی ،بازنگری برنامههای تحصريلی ،آمراده
سازی مطالب آموزشری ،اسرتفاده از ابزارهرا،
تهيه گزارش بره والردين و توجره وسريع بره
ارزشيابی کلری برنامرههرا اسرت» .اسرتوپز 8و
استوپز نيز معتقدند «نظارت کاری است که به
قصد بهبود تدريس و برنامه آموزشری انجرام
میگيرد».
همه اين تعاريف بره ايرن نکتره اشراره
دارند که اين اقدامها بررای اطمينران از آنکره
جريان فعاليتها مطابق با انتظرارات صرورت
میگيرد ،انجام میشود .بر اساس ديدگاههای
سنتی مديريت ،مديران و راهنمايان آموزشی،
1- Vailze & Bandy
2- Cogan
3- Stoops

دادهاند .بره عقيرده قاسرمی پويرا ( ،2861ص
 )72تشکيل شوراهای گونراگون اجتمراعی و
آموزشی که بر لرزوم و اهميرت آنهرا همرواره
تأکيد میشود ريشه در ايرن انديشره دارد کره
ديگررر زمرران مررديريت فررردی و سرراختارهای
اجتماعی و آموزشی خود مدارانه سپری شده
است .تأکيد برر مدرسره محروری و تشرکيل
انواع شوراها در مدارس نشان از اين واقعيت
دارد که ساختارهای فردگررا ديگرر پاسرخگو
نيستند و الزم است هر چه زودتر جای خرود
را به ساختارهای مشارکتی و جمعگرا بدهند.
مك لگان و نل )2871( 4نيز بر اين باورند که
سازمانهرا از صرورت اسرتبدادی بره سرمت
سررازمانهررای مشررارکتی در حرکتنررد و در
نهايت ،به سوی جهرانی مشرارکتی کره در آن
تمام نظامهای منطقهای ،محلی و سازمانی بره
صررورت مشررارکتی اداره خواهررد شررد ،پرريش
میروند .در اين راستا ،سيمونز ( )2868اظهار
مریدارد« :مررديريت شرورايی و ايرردة جهررانی

4- Mc Legan & Nell
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شدن مديريت شرورايی و مشرارکتی مسرتلزم

گرفتاریهای آن برنمیآينرد و اگرر مرردم در

فروپاشی نگرش قديمی آمرانش مديريت است

کارهای اين نظام مشارکت و نظارت نداشرته

و برره کررارگيری گروههررای شررهروندان را در

باشررند ،جامعرره دچررار آسرريبهررای فراوانرری

سياستگذاریها گسترش میدهرد» (ص .)41

خواهد شد (اکرمری ،2861 ،ص  .)28عرالوه

با توجه به ايرن ايرده ،صراحبنظران مرديريت

بر موارد مرذکور ،بررسری هرای روانشرناختی

1

نشان می دهد که هر گاه مرردم فرصرت بيران

( )1008در فراينرررد ترييرررر مرررديريت ،برررر

انديشه های خود را بيابند و در تصرميمی کره

تمرکززدايی در نظام آموزشی ،مشارکت مردم

بر سرنوشت آنان اثر میگذارد شريك شروند،

در اين نظام و نظارت هر چه بيشتر آنها تأکيد

آفرينندگی بيشتری از خود نشان مریدهنرد و

دارند .علت چنرين اعتقرادی ايرن اسرت کره

مسئوليت بيشتری میپذيرنرد (طوسری،2870،

سرررازمان آمررروزش و پررررورش ،يکررری از

ص  .)8به طور کلری ،دخالرت و نظرارت در

سازمانهای مهم و مرؤثر در جهران امرروز و

تصميمگيری و اجرا باعث میشرود ترا مرردم

آينده است و سازمانی اسرت کره برا رشرد و

رضايت خاطر بيشتری به دست آورند.

آموزشی از جمله جمالی )1002( 2و کارنرال

توسعش فرهنگی ،اخالقی ،اجتماعی ،اقتصرادی

با توجه به اهميت سازمانهای آموزشی

و سياسرری جامعرره پيونرردی ناگسسررتنی دارد.

و پرورشری و اسررتقبال روزافررزون جوامررع از

سرجيوانی و استارات )2118( 1نيرز معتقدنرد

آنها ،دولت ها سعی دارند با اتخاذ تصرميمات

نظررارت و مشررارکت مررردم در آمرروزش و

بخردانه ،به آرمان و انتظارات جامعش خرود در

پرورش بره دليرل هماهنرگ کرردن و همسرو

قالررب مصرروبات قررانونی پاسررخ دهنررد و برره

کردن ظرفيتهای افرراد در بهبرود و اصرالح

سررازماندهی و ايجرراد تشررکيالت مررنظم و

نظام آموزشی مؤثر است.

منسجم برای تحقق اهداف ،قوانين و برنامهها

نکته ديگر آن است که همه مسئوالن و

مبادرت ورزند .از جمله اين اقردامات تبرديل

آحاد جامعه واقفند که دولتها بره تنهرايی از

نظام آموزشی به نظام شورايی اسرت .در ايرن

عهده ادارة امرور آمروزش و پررورش و رفرع

نظام ،شوراها از سطح مدرسره ترا وزارتخانره
تشکيل شده ،تصميمگيری و اقردامات الزم از

1- Jamali
2- Carnall
3- Sergiovanni & Starratt

طريق آنها انجام میشود .يکی از وظايف اين
شوراها فراهم کردن زمينره نظرارت مرردم در
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سطح مدرسه است .برای مثرال ،در اساسرنامه

 استراتژیهرايی را تعيرين کنرد کره بره

شررورای دبسررتان هررامتی دوو )1002( 2آمررده

اعضررای خررانواده اجررازه مرریدهررد تجررارب

است والدين حق دارند برر آمروزش رسرمی

آموزشرری معنرراداری را برررای فرزنرردان خررود

فرزندانشرران نظررارت داشررته و در توسررعه و

فراهم کنند و

تدوين خ مشیهای نظام آموزشی مشارکت

 زمينرره مشررارکت و نظررارت آنهررا بررر

نمايند .والدين مسرئوليت دارنرد عالقره وافرر

شناسايی و رفرع نيازهرای فرردی کودکران و

خود را نسبت به آموزش رسمی فرزندانشران

خانوادههايشان را فراهم کند (ص .)6

نشرران دهنررد بررا کارکنرران ،سرراير والرردين و

بر اسراس همرين نيراز ،در کشرور مرا،

کودکرران برررای جررذاب نمررودن آمرروزش

قانون شروراها بره تصرويب مجلرس شرورای

فرزندانشان همکاری کنند مسرئولين مدرسره

اسالمی رسيد .اين قانون از جمله قانونهرايی

را از نحوه پيشرفت تحصريلی و وقرايعی کره

است که درصدد بهرهمنردی از ظرفيرت هرای

ممکن است برر يرادگيری فرزندانشران ترأثير
گذارنرد ،آگرراه سرراخته و از خر مشرریهررای
پذيرفته شده مدرسه حمايت کنند (ص .)1

آموزشی کشرور مری باشرد .مهمتررين هردف
قانون شروراهای آمروزش و پررورش بسريج

در همين راستا ،در بيانيه مربوط به خ
مشی شورای آموزش و پرورش ايالت تنسی

مختلررف جامعرره در جهررت توسررعش نظررام

1

( )1002تأکيرررد شرررده ،الزم اسرررت زمينررره
همکاری و نظارت والدين مطابق برا طرحری
کرره بررا همکرراری و موافقررت والرردين تهيرره
میشود ،فراهم گردد .اين طرح بايد:

 برای والردين فرصرتهرايی را فرراهم

کند ترا آنهرا در زمينره مشرارکت معنرادار در
اجرای برنامههای درسی و تصرميمگيرریهرا
آموزش ببينند.
1- Humpty Doo
2- Tennessee State Board of
Education-1

کليررش امکانررات ،سرررمايههررا ،منررابع ملرری و
منطقهای و بهرهگيری بهينه از آنها در پيشربرد
اهداف نظام تعليم و تربيت کشور است و برا
اجرای اين قانون ،مردم و سراير دسرتگاهها و
سازمانها در امر آموزش و پرورش مشارکت
فعال داشته ،بر چگونگی اجررای آن نظرارت
خواهند نمود (فالحپور 2871 ،الرف ص .)7
اين قانون مسرئوليتهرای فراوانری از جملره
فراهم کردن زمينه نظارت مردم بر آمروزش و
پرورش را بره شروراها واگرذار کررده اسرت.
بديهی است هرر تحرولی ،مقاومرتهرا ،عردم
هماهنگی و دههرا مسرائل ديگرر را پريش رو
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دارد ،اما شوراها بايد در سراسر کشور مصمم

دلخوش و اميدوار نيستند.

باشند تا ايرن قرانون را اجررا کننرد ،زيررا برا

تقرروی طلررب ( )2860در تحقيقرری بررا

اجرررای قررانون شرروراها مرریترروان از کليررش

عنرروان بررسرری چگررونگی توسررعش فرهنررگ

ظرفيتهای اجرايی ،ملی ،فرهنگی و سياسری

مشارکتهای مردمری در آمروزش و پررورش

به نفع آموزش و پرورش استفاده کرد و ايرن

استانهای منطقرش يرك کشروری (آذربايجران

همکاری ،تحول بزرگی را به همرراه خواهرد

شرررقی ،آذربايجرران طربرری ،اردبيررل ،همرردان،

داشت .قاسمی ( )2862در مطالعهای پيرامرون

زنجرران و کردسررتان) موانررع اجرررای قررانون

تحقق اهداف شوراهای آموزش و پرورش که

شوراها از نظر اعضاء را اين چنين بيران کررده

در شهرسررتانهررا و منرراطق آموزشرری اسررتان

است:

اصررفهان انجررام شررد ،نشرران داد کرره مسرراعد

نبررودن امکانررات مررالی ،عرردم ضررمانت

ساختن نظارت مردم بر آموزش و پرورش ،از

اجرايی ،عدم اختيارات کرافی شروراها ،عردم

جملرره مصرراديق تحقررق اهررداف شرروراهای

آگاهی مسرئولين و مرردم از قرانون شروراها،

آموزش و پرورش میباشرد .امرا اظهرارات و

قانونمند نبودن امور (عدم صراحت قروانين)،

نتايج ساير پژوهشها نشان مریدهرد آنهرا در

عدم همکاری افراد متخصرص ،عردم قردرت

فراهم کردن زمينه نظارت مردم بر آمروزش و

اجرايی کافی ،کمبود تبليررات ،دولتری برودن

پرورش موفقيت چندانی نداشتهاند.

شوراها ،شعاری و آرمانی بودن شوراها ،تکيه

سرراالريان ( )2871دربرراره ايررن عرردم

به مسائل اقتصرادی و مرادی ،نبرودن نماينردة

موفقيت مریگويرد ،نظرام شرورايی برا نظرام

معلمان در شوراها ،حاکميت فرهنگ سرنتی و

متمرکز اجرايی کشور سنخيتی نداشته ،اجرای

اداری مرسرروم و ايجرراد فاصررله بررين مررردم و

قوانين شوراهای آموزش و پرورش عملی برر

دولت ،جديد بودن قانون شوراها ،تضاد ميران

خالف يك عادت ديرينش ملی است ،زيررا برا

سيستم اجرايی و شورايی و تشرريفاتی برودن

گذشررت برريش از ده سررال از تصررويب ايررن

قانون شوراها.

قررانون ،هنرروز فرهنررگ همکرراری و حمايررت

با توجه به ديدگاهها و نتايج

گروههای مختلرف بره طرور گسرترده فرراهم

پژوهشهای انجام شده در فاصله زمانی

نشده است و مديران برجسته و مسئوالن ردة

حدود پنج سال که از آخرين پژوهش انجام

باالی استان ها چنردان بره آينردة ايرن قرانون

شده در مورد عملکرد شوراهای آموزش و

ارزيابي عملکرد شوراهاي آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن ...

پرورش میگذرد ،الزم است عملکرد آنها
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پرورش وجود دارد؟

مطالعه شود تا بر اساس يافتهها بتوان

 .2از نظر اعضای شوراهای آموزش و

چگونگی عملکرد آنها را در زمينه اهدافی که

پرورش مناطق و شهرستانهای کشور،

در قانون پيشبينی شده است ارزيابی نمود.

شوراهای

چه

به همين جهت ،مسأله اصلی پژوهش حاضر،

فرصتهايی را برای نظارت مردم بر آموزش

بررسی و مقايسه عملکرد شوراهای آموزش

و پرورش فراهم ساخته است؟

آموزش

و

پرورش

و پرورش استانها در خصوص فراهم کردن
زمينه نظارت مردم بر آموزش و پرورش
است که در چارچوب پنج سؤال زير مورد
بررسی قرار میگيرد:
 .2شوراهای آموزش و پرورش استانهای
کشور چه اقدامهايی برای فراهم کردن
نظارت مردم بر آموزش و پرورش انجام
دادهاند؟
 .1از نظر اعضای شوراهای آموزش و
پرورش استانهای کشور ،ميزان موفقيت
شوراهای آموزش و پرورش در زمينه فراهم
کردن نظارت مردم بر آموزش و پرورش چه
ميزان بوده است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر کمی و کيفی بوده و در
آن از روش زمينه يابی و روش تحليل محتروا
استفاده شده است.

جامعه و نمونه
جامعررره آمررراری پرررژوهش ،اعضرررای
شرروراهای آمرروزش و پرررورش اسررتانهررای
سراسررر کشررور طرری سررالهررای  62تررا 68
میباشرد .بررای نمونرهگيرری برا مشراوره برا
کارشناسرران معاونررت توسررعه مشررارکتهررای

 .8از نظر اعضای شوراهای آموزش و

مردمی وزارت آموزش و پرورش ،شروراهای

پرورش استانهای کشور ،چه موانعی بر سر

استان بر اساس عملکرد در سه دسته خروب،

راه نظارت مردم بر آموزش و پرورش وجود

متوس و ضعيف دستهبندی شدند .سپس ،از

دارد؟

هررر دسررته برره صررورت تصررادفی دو اسررتان

 .4از نظر اعضای شوراهای آموزش و

انتخاب شد که شامل اسرتانهرای خوزسرتان،

پرورش استانهای کشور ،چه فرصتهايی

اصفهان ،کردستان ،آذربايجان شرقی ،کرمان و

برای فراهم کردن نظارت مردم بر آموزش و

مازندران میباشد .سپس ،به صورت تصادفی
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از ميان اعضاء شورای هر استان  6تا  1نفرر و

برای تعيرين پايرايی از روش ضرريب توافرق

جمعاد  42نفر بررای انجرام مصراحبه انتخراب

(ساروخانی ،2872 ،ص  )161استفاده شد که

شدند .عالوه بر آن ،تعداد  828نفر از اعضای

ضررريب بدسررت آمررده  10/81مرریباشررد .بررا

شوراهای شهرستان و مناطق همان اسرتانهرا

استفاده از اين روش ،ابتدا يکری از همکراران

برررای تکميررل پرسشررنامه انتخرراب شرردند.

پژوهش صورتجلسره هرای مرورد نظرر را برا

همچنين ،کليه مصوبات و صرورت جلسرات

استفاده از فرم تهيه شده برای تحليرل محتروا

سه سال شورای تمام استانها در سطح کشور

کدگررذاری کرررد .سررپس ،يکرری ديگررر از

( 11استان) بررسی شده است.

همکاران ،همان صورتجلسرههرا را مطالعره و
کدگذاری نمود .سپس برا اسرتفاده از فرمرول

ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر از سه ابزار به شررح
زير استفاده شده است:

زير محاسبه انجام گرفت:
×200

مقولههای مورد توافق
کل مقولهها

فهرست وارسي :برا ابرزار فهرسرت وارسری

مصاحبه :از ابزار مصراحبه بررای بررسری

(چك ليست) کليه صورتجلسرات شروراهای

ميزان فراهم شردن زمينره نظرارت مرردم برر

 11استان طری سرالهرای  62-68بررسری و

آموزش و پرورش و تهديدها و فرصت هرای

تجزيه و تحليرل شرد .در بعرد کمری ،تعرداد

موجود در اين زمينه استفاده شده است .برای

مصوبات مربوط به هر مقوله و در بعد کيفی،

تعيين روايی سؤالهرای مصراحبه ،از روايری

کيفيت موضروعات ،طررحهرا و برنامره هرای

محتوا و نظر متخصصان استفاده شد.

مربروط بره آنهرا ،بررا اسرتفاده از مقيراس سرره

پرسشننننامه :از پرسشرررنامه بررررای بررسررری

درجهای ليکرت (خوب ،متوس و ضرعيف)

فرصررتهررای ايجرراد شررده بررر اثررر تشررکيل

بررسرری شررده اسررت .برررای تعيررين روايرری

شرروراهای آمرروزش و پرررورش در منرراطق و

فهرست وارسی ،از نظر متخصصران اسرتفاده

شهرستانها استفاده شد .بررای تعيرين روايری

شد ،بدين صورت که پس از تهيره ،فهرسرت

اب رزار ،از نظررر متخصصرران اسررتفاده گرديررد.

در اختيار ده نفر از صاحبنظران دانشرگاهی و

پايايی پرسشنامه نيز با روش آلفرای کرونبرا

آموزش و پرورش عضو شورا ،قررار گرفرت.

محاسبه گرديد که  0/11میباشد.

ارزيابي عملکرد شوراهاي آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن ...

تجزيه و تحلیل دادهها
برررای تحليررل اطالعررات حاصررل از
ابزارهای فهرست وارسی و پرسشنامه از آمار
توصيفی استفاده شده است .عرالوه برر آن ،از
آزمونهای  tو  Fنيز بررای تجزيره و تحليرل
دادههررای پرسشررنامه اسررتفاده شررده اسررت.
دادههررای مصرراحبه و سررؤاالت برراز پاسررخ
پرسشررنامه بررا روش مقولررهبنرردی ،تجزيرره و
تحليل شدند.
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پرورش انجام دادهاند؟
برای بررسی کميت و کيفيت عملکرد
شوراها در زمينه فراهم کردن امکان نظارت
مردم بر آموزش و پرورش ،سه مقوله به
شرح زير مبنای تجزيه و تحليلها قرار
گرفت:
 .2استقرار نظام پيشنهادها در آمروزش
و پرورش
 .1برنامرررهريرررزی بررررای نظرررارت
انجمن های اوليرا و مربيران برر فعاليرتهرای

يافتههاي پژوهش

مدارس

چنرران کرره گفترره شررد يافتررههررای ايررن

 .8بررسی و تصرويب مکانيسرمهرايی

پژوهش از سه طريق بره دسرت آمرده اسرت.

برای نظارت اولياء دانشآموزان برر عملکررد

ابتدا يافتههای مربوط بره عملکررد شروراهای

مدارس.

آموزش و پرورش در خصوص فراهم کرردن

مصوبات مربوط به هر يك از مقوله هرا

زمينه نظارت مردم بر اساس تحليل محتروای

با اسرتفاده از مقيراس سره درجرهای ليکررت

مصوبات  11استان طی سالهای  62تا  68در

(خوب=  ،متوس =م و ضعيف=ض) درجره

ابعرراد کمرری و کيفرری ارائرره مرریشررود .سررپس

بندی و سرپس تعرداد آنهرا شرمارش گرديرد

ديرردگاههای اعضررای شرروراها کرره از طريررق

(جدول شماره  .)2سپس با توجه بره مقرادير

مصاحبه به دست آمده ،بررسی میشرود و در

در نظر گرفته شده برای هر يك از سه درجره

پايان ،داده های پرسشنامه هرا مرورد تجزيره و

مقياس ( = ،8م= 1و ض= )2ميانگين وزنری

تحليل قرار میگيرند:

کل مقولههرا بررای هرر اسرتان محاسربه و در
ستون «ن» جدول شماره يك درج گرديد.

سؤال اول پژوهش :شوراهای آموزش و

بر اساس اطالعات جدول شماره يرك،

پرورش استانهای کشور ،چه اقدامهايی برای

در طی سالهرای  62ترا  68از نظرر کميرت،

فراهم کردن نظارت مردم بر آموزش و

شورای آموزش و پررورش اسرتان کرمانشراه
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جدول  .2توزيع فراوانی کمی و کيفی مقولههای مربروط بره عملکررد شروراهای آمروزش و پررورش
استانها در فراهم کردن زمينه نظارت مردم بر آموزش و پرورش در سالهای  62تا 68
استقرار نظام
نظارت انجمن اولیا مکانیسمهاي نظارت
میانگین
مقوله
و مربیان بر مدرسه
پیشنهادها
استان
اولیا بر مدرسه
مقولهها
مقیاس خ م ض ن خ م ض ن خ م ض ن
12
11 24 2 1 11 24 2 1 82 1 1 6
آذربايجان شرقی
28/6 28 20 0 2 22 22 0 0 27 7 1 1
آذربايجان طربی
26/6 27 22 0 1 22 21 0 2 14 7 2 2
اردبيل
22/8 26 22 2 2 28 28 0 0 18 7 1 4
اصفهان
47/6 40 12 0 2 41 14 0 6 62 21 2 28
ايالم
18/6 12 21 0 8 27 24 0 2 88 6 0 1
بوشهر
چهارمحال بختتياری 12/6 18 21 1 0 18 10 0 2 82 22 2 2
12
12 21 0 8 22 22 0 0 17 6 1 2
خراسان
24/6 26 20 8 0 26 22 2 2 16 2 2 7
خوزستان
87/6 81 27 0 2 16 1 0 8 28 6 8 22
زنجان
14
14 21 2 2 12 12 0 0 17 27 1 1
سمنان
10
سيستان و بلوچستان 26 28 0 2 22 28 2 0 11 6 2 7
86/8 82 11 1 8 84 18 2 8 46 22 2 7
شهر تهران
شهرستانهای تهران 86/6 80 14 0 1 11 14 2 2 62 6 2 22
18/6 11 22 1 2 26 26 0 0 82 20 8 2
فارس
84/8 82 21 1 2 11 24 0 2 48 21 0 7
قم
26
22 21 0 2 27 22 0 1 11 6 2 4
قزوين
26/6 28 22 2 0 28 22 2 0 14 2 1 2
کردستان
1/8
1
6 0 2 6
6 2 0 22 2 0 1
کرمان
22/8 46 84 2 4 48 86 1 2 68 12 4 20
کرمانشاه
کهکيلويه بوير احمد 46/6 48 16 8 8 41 16 4 1 62 27 7 20
7/8
6
2 0 2 6
6 0 0 6
2 0 2
گيالن
82
16 21 1 2 14 10 1 0 48 20 8 1
گلستان
80/6 16 26 8 1 16 26 2 1 86 21 2 6
لرستان
16
14 12 0 2 14 12 0 2 86 24 2 4
مازندران
40/6 84 16 2 1 88 17 0 1 22 26 8 22
مرکزی
81
16 21 1 2 11 11 0 0 46 6 1 21
همدان
86/6 86 11 2 4 84 18 2 8 46 26 8 6
هرمزگان
81/6 88 12 0 4 11 18 0 1 86 21 2 2
يزد

ارزيابي عملکرد شوراهاي آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن ...

( 81مصوبه) باالترين تعداد مصوبه را داشته
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پرورش چه ميزان بوده است؟

و بعد از آن شورای استانهای کهکيلويه و

مصاحبه شروندگان در مرورد موفقيرت

بوير احمد ( 84مصوبه) ،ايالم ( 80مصوبه)،

شورا در مرورد فرراهم کرردن زمينره نظرارت

مرکزی ( 11مصوبه) ،هرمزگان ( 17مصوبه)

مردم دارای سه ديدگاه هستند:

و شهر تهران ( 17مصوبه) به ترتيب دارای

از نظرر  28نفرر از مصراحبه شرروندگان

بيشترين فراوانی بودهاند .شورای استانهای

( 80درصد) شرورای آمروزش و پررورش در

اصفهان ( 28مصوبه) ،خوزستان ( 28مصوبه)،

فراهم کردن زمينه نظارت مردم بر آموزش و

قزوين ( 28مصوبه) ،کردستان ( 21مصوبه)،

پرورش نسبتاد موفق بروده اسرت .در سراختار

آذربايجان طربی ( 22مصوبه) ،کرمان(7

آمرروزش و پرررورش نمررود ايررن موفقيررت آن

مصوبه) و گيالن ( 6مصوبه) به ترتيب دارای

است که از نمايندگان انجمن اولياء و مربيان،

کمترين تعداد مصوبه بودهاند .بر اساس

نماينده شورای شهر و برخی ديگر از افراد به

اطالعات جدول در طی سالهای  62تا ،68

عنوان نماينده مردم دعوت میشوند ترا طبرق

از نظر کيفيت ،با توجه به امتياز محاسبه شده،

قانون در ترکيب شورا حضرور پيردا کررده و

به ترتيب شورای استانهای کرمانشاه،

مسايل و ديدگاههای مرردم را مطررح کننرد.

کهکيلويه و بويراحمد ،ايالم ،مرکزی،

البترره موفقيررت شررورا بررا انتظرراراتی کرره از او

هرمزگان ،شهر تهران ،زنجان و شهرستانهای

وجرود دارد ،متناسررب نيسررت .شرروراها بايررد

تهران باالی ميانگين ( )17/6و دارای عملکرد

بستر نظارت مردم بر آمروزش و پررورش را

خوب و شورای استانهای گيالن ،کرمان،

بيش از پيش فراهم کنند و چنانکره مصراحبه

خوزستان،

شونده شماره  4تذکر میدهرد توجره داشرته

کردستان ،قزوين و اردبيل پايينتر از ميانگين

باشند ،اکنرون نظرارت بره صرورت محردود

و دارای عملکرد ضعيف بودهاند.

وجررود دارد زيرررا در بررين اعضررای شررورا،

اصفهان،

آذربايجان

طربی،

معتمدين مردم حضور دارنرد ولری در مرورد
سؤال دوم پژوهش :از نظر اعضای شوراهای

نظارت بر کل فرآيند آموزش و پررورش بره

آموزش و پرورش استانهای کشور ،ميزان

دليل وجود موانع متعدد ،ظرفيتهرای خرالی

موفقيت شوراهای آموزش و پرورش در

وجود دارد که الزم است برای برطرف کردن

زمينه فراهم کردن نظارت مردم بر آموزش و

ايررن موانررع و بهرررهگيررری هررر چرره بهتررر از
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فرصتها تالش شود.

اما نه تنها خود آنها در زمينه نظارت آن طرور

از نظرر  14نفرر از مصراحبه شرروندگان

که شايسته است اقردام نکرردهانرد (مصراحبه

( 26درصد) شوراها در فرراهم کرردن زمينره

شونده شماره  )12بلکه حتی طرح خراص و

نظارت مردم برر آمروزش و پررورش موفرق

معينی برای فراهم کردن زمينه نظرارت سراير

نبودهاند .البتره آنهرا تأکيرد نمرودهانرد اکنرون

مرردم برر آمروزش و پررورش نيرز در شرورا

نظارت مردم برر آمروزش و پررورش وضرع

مطرح نشده و اقدام جردی صرورت نگرفتره

بدی ندارد ،زيرا در ترکيب شوراهای اسرتان،

است (مصاحبه شونده شماره  .)48به عبارت

شهرستان و مناطق نماينرده انجمرن اوليراء و

ديگر ،از نظر دستورالعمل و بخشنامه ،نظارت

مربيرران ،افرررادی از دانشررگاه ،سررازمانهررا و

وجود دارد اما در عمل ،هنوز اوليراء نظرارت

مؤسسات ديگر بره عنروان نيروهرای معتمرد

جرردی بررر کررار آمرروزش و پرررورش ندارنررد

حضررور دارنررد .بنررابراين ،نظررارت مررردم برره

(مصاحبه شونده شماره.)18

صورت نسبی وجود دارد .عالوه بر ايرن ،در

در مجموع ،نهاد بسيار گسترده آموزش

بسياری از شهرها و مناطق ،مردم بر مردارس

و پرورش نظارت همگانی را میطلبد کره در

و سازمانهرای آمروزش و پررورش نظرارت

قانون ،فراهم کردن زمينه ايرن امرر برر عهرده

دارنررد ،نظررر مرریدهنررد و برررای کمررك وارد

شورا گذاشته شده است .بره گفتره مصراحبه

میشوند ،اما ايرن نظرارت حاصرل عملکررد

شونده شماره  ،84شايد بهتررين فرصرتی کره

شورا نيست بلکه اعتقاد و عالقه خرود مرردم

شورا به وجود آورده ،امکان انعکاس مسرايل

است که باعث اين کار شده است (مصراحبه

و گررزارش عملکرررد آمرروزش و پرررورش برره

شونده شرماره  .)82برر اسراس تجربره ايرن

مسئوالن و مردم است .امرا در مرورد فرراهم

مصاحبه شوندگان اگر چه در اين زمينه طبرق

کردن زمينه نظارت به طروری کره منجرر بره

قانون ،شورا وظيفه مهمی بر عهرده دارد ،امرا

بازخورد و اصرالح و بهبرود روشهرا شرود،

در عمل نتوانسته اين امر را محقق سرازد .برا

موفق نبوده است .دليرل آن وجرود برخری از

وجود آنکه نماينده انجمن اوليا و مربيران در

موانررع و عرردم بهرررهگيررری از فرصررتهررای

شورا عضرويت دارد و خرود اعضرای شرورا

موجررود اسررت کرره در ادامرره ،نظررر مصرراحبه

فرزندانی دارند که به مدرسه مریرونرد و بره

شوندگان درباره اين موانع بررسی میشود.

نحوی با آموزش و پرورش سر و کار دارنرد
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سؤال سوم پژوهش :از نظر اعضای

مسئوليتهای اداری خاص به عضويت شورا

شوراهای آموزش و پرورش استانهای کشور،

منصوب میشوند تا با استفاده از اختيارات و

چه موانعی بر سر راه نظارت مردم بر آموزش

امکاناتی که دارند ،با اين سازمان همکراری و

و پرورش وجود دارد؟

بر کار آن نظارت کنند .عده ديگری از آنها به

از نظر مصاحبه شوندگان ،عرواملی کره

دليل عالقه ،تجربه و اطالعات کافی در مورد

شورا را در زمينهسازی بررای نظرارت مرردم

آموزش و پرورش از راههرای مختلرف مثرل

دچررار مشررکل کرررده ،هفررت مررورد اسررت:

انتخاب شدن از سوی انجمن اوليا و مربيران،

مشکالت مربوط به شيوه انتخاب اعضا ،فعال

برای عضويت در شورا انتخاب میشوند .بره

نبودن انجمرن اوليرا و مربيران در مردارس و

اعتقرراد مصرراحبه شرروندگان ،موظررف شرردن

نماينده آن در شرورا ،ترأثير مشرکالت مرالی،

مسرئوالن برررای عضررويت در شررورا از چنررد

ضعف راهکارهای قانونی و دستورالعملهای

جهت مانع تحقق نظارت واقعی میشود :اول

اجرايی بررای نظرارت مرردم ،ديردگاه طلر

آنکه ،چون آنها مسئوليتهای سنگين ديگری

مسررئوالن نسرربت برره نظررارت مررردم ،تمرکررز

دارند ،حضورشران را در شرورای آمروزش و

گرايی در آموزش و پرورش و ضعف وجرود

پرورش يك کار درجه دوم میداننرد و آن را

فرهنگ نظارت .در ادامه ،پيرامون هر يرك از

اولويت کاری خود تلقی نمیکنند .دوم آنکه،

موارد مذکور توضيحاتی ارائه میشود:

اين افراد از طررف مقامرات براالتر منصروب
شدهاند ،لذا اگر دستورالعملها و خواستههای

 -2مشکالت مربنو بنه شنیوه انت نا

شرررررورای آمررررروزش و پررررررورش برررررا

اعضاء:

دستورالعملهايی که از مرکز مریآيرد ،مرراير

برره اعتقرراد چهررار نفررر از مصرراحبه

باشررد ،آنهررا خررود را موظررف مرریداننررد کرره

شوندگان ( 1درصد) يکی از موانرع موفقيرت

پاسخگوی وزارتخانه و سازمان متبروع خرود

شورا در فراهم کرردن زمينره نظرارت مرردم،

باشند .سوم آنکه ،اطلب ،اين گروه از اعضای

شررريوه انتخررراب افرررراد بررررای حضرررور در

شورا ثابت نيستند و برا ترييرر مسرئووالن در

شوراست .طبق قانون ،اعضرای شرورا بره دو

استان ،شهرسرتان و منطقره ترييرر مریکننرد.

صورت انتخراب مریشروند .عردهای از آنهرا

چهارم آنکه ،اکثر آنها برا قرانون شرورا آشرنا

ماننررد اسررتاندار و شررهردار برره دليررل داشررتن

نيستند و در جريان گزارش فعاليتهای شورا
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و آموزش و پرورش هرم قررار نمریگيرنرد.

معتمدين زمينه نظارت فراهم شده است ،امرا

بنابراين ،نه تنها آنها نمیتوانند به دليرل عردم

تهديدی که اکنون در امر نظارت وجرود دارد

اطالع ،نظارت کنند (مصاحبه شرونده شرماره

تمايل به کم کردن تعرداد نماينردگان واقعری

 )11بلکه موضوعاتی مانند زمينهسازی بررای

مردم در شورا است.

نظارت مردم برر آمروزش و پررورش نيرز در
جلسات مطرح نمریشرود (مصراحبه شرونده
شماره .)1
به عقيده مصاحبه شروندگان ،در شريوه
انتخاب افراد معتمرد کره بره عنروان نماينرده

 -1فعال نبودن انجمنن اولینا و مربینان در
مدارس و نماينده آن در شورا
دوازده نفر از مصراحبه شروندگان (16
درصد) معتقدند فعال نبرودن انجمرن اوليرا و

گروههای مختلف جامعره در شرورا حضرور

مربيان و نماينده آنها در شورا ،اين نهاد را در

میيابند نيز دقت کافی به عمل نمیآيد .برای

زمينه سازی بررای تحقرق نظرارت مرردم برر

مثال ،مصاحبه شونده شماره  17توضيح داد:

آموزش و پرورش برا مشرکل مواجره نمروده

در شررررورای آمرررروزش و پرررررورش

است .انجمن اوليا و مربيان يکی از نهادهرايی

شهرستان ،نماينرده مرديران حضرور دارد امرا

است که به منظور فراهم ساختن بستر نظارت

اطلب فرردی انتخراب مریشرود کره نماينرده

مردم بر عملکرد آموزش و پررورش در درون

واقعرری مررديران نيسررت .او از سرروی شررورا

مدارس تشکيل میشود و طبق قرانون شرورا،

انتخاب مریشرود و مسرلم اسرت ايرن فررد،

يك نفر از اعضای آن به عنوان نماينرده تمرام

مديری است که همصدا ،هم عقيده و همرراه

انجمنهای استان ،شهرسرتان و يرا منطقره در

با شوراست.

شورای استان ،شهرسرتان يرا منطقره حضرور

عالوه بر موارد مذکور ،بره عقيرده سره

میيابد .در واقع ،انجمن اوليا و مربيان ابزاری

نفر از مصاحبه شوندگان ( 7درصرد) يکری از

است که شورا میتوانرد برا اسرتفاده از آن نره

موانع توفيق شورا در امر نظرارت مرردم ،کرم

تنها خود بر کار آمروزش و پررورش نظرارت

بودن تعداد نماينردگان مرردم و تشرکلهرای

کند ،بلکه بوسيله آن ،زمينره نظرارت را بررای

مردمی در شوراهاست .اين مصاحبه شوندگان

ساير افراد و گروههای جامعره فرراهم سرازد.

يادآوری نمودند در ترکيرب اعضرا ،از طريرق

متأسفانه ،شواهد موجود حاکی است انجمرن

شرکت نماينده مديران ،اوليای دانشآموزان و

اوليا و مربيان به داليل متعددی نتوانسته است
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موجبات عملی شدن هدف مرذکور را فرراهم

اوليررا و مربيرران در شررورای آمرروزش و

سازد .دليل اول آن به گفته سه نفر از مصاحبه

پرورش نيز يك مانع جدی برای فراهم شدن

شوندگان ( 7درصد) اين است کره بره دليرل

زمينه نظارت مردم است .همرانطور کره سره

کمبود اعتبارات تخصيص داده شده از سروی

نفر از مصاحبه شروندگان ( 1درصرد) اظهرار

دولت به آموزش و پرورش عمردهتررين کرار

داشررتند در برخرری مواقررع اعضررای انجمررن،

اين انجمن در مدارس جمع کردن کمكهای

منتخبان واقعی اولياء نيستند .مصاحبه شرونده

مالی اولياءست و فرصت زيادی بررای سراير

شماره  ،26برای توصيف اين واقعيت اظهرار

امور ندارنرد .دليرل دوم آن اسرت کره اطلرب

داشت متأسفانه گاهی اين طور عمل میشرود

مديران فضای الزم را برای انجام بخش ديگر

که افرادی که اجازه دارند نماينرده انجمرن را

فعاليت انجمن که پرداختن بره امروری ماننرد

به جلسات دعوت کننرد ،بره ايرن دليرل کره

نظارت بر پيشرفت کالسهرای درس اسرت،

مررریخواهنرررد همفکرررری و همراهررری در

فراهم نمیکنند (مصاحبه شونده شرماره .)27
دليل سوم آن است که اکثر اولياء آمادگی الزم
برای ايرن حضرور و نظرارت را ندارنرد و در
انتخاب آنها بررای عضرويت در انجمرن هرم
دقت الزم اعمال نمیشود .گاهی اوليرايی کره
از توانايی بااليی برخوردارند به دليرل مشررله
کاری و يا باور نداشتن اهميت وجود انجمرن
در مدرسرره داوطلررب نمرریشرروند (مصرراحبه
شونده شماره  .)27دليل چهارم آن اسرت کره
قوانين دست و پاگير اداری باعرث مریشروند
انجمنهای اولياء و مربيان در مدارس نتواننرد
امکرران نظررارت واقعرری مررردم بررر آمرروزش و

تصميمگيری وجود داشرته باشرد ،افررادی را
انتخاب کررده و بره جلسرات شرورا دعروت
میکنند که نماينرده واقعری انجمرن اوليراء و
مربيان و دانشآموزان نيستند و نظرات واقعی
مردم را به شورا منعکس نمیکنند .دليل ديگر
آن به عقيده مصاحبه شرونده شرماره  80کرم
بودن مطالعات و عردم آمرادگی قبلری بررای
شرکت در جلسرات شرورا اسرت کره باعرث
میشود نمايندگان مردم بررای مثرال نماينرده
انجمن اوليا و مربيان در جلسات کمترر نظرر
محققانه و کارشناسانه داشته باشند.

پرورش را به وجود آورند (مصراحبه شرونده

 - 1تأثیر مشکالت مالي بنر فعالینتهناي
شورا در زمینه نظارت

شيوه انتخاب و فعاليت نماينده انجمرن

از نظر شش نفر از مصراحبه شروندگان

شماره .)6
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( 24درصد) مشکالت مالی موجود در شرورا

نظارت داشته باشند ،وجود منابع مرالی يرا در

و سررازمان آمرروزش و پرررورش باعررث شررده

واقع وجود اين ابزار مورد نياز يرای نظرارت

است تا شورا در فراهم کردن زمينره نظرارت

است .به عقيده مصاحبه شونده شماره :6

مردم توفيق چندانی نداشته باشد .آنها تأکيرد

بهترين شکل نظرارت آن اسرت کره از

نمودهاند کره متأسرفانه چنردين سرال اسرت

طريق اعضای شرورا بره خصروص معتمردان

مسئولين در آمروزش و پررورش برا مشرکل

مردم باشد .آنها بايرد امکانراتی مثرل پرول و

اساسی پرداخت حقرو  ،سررانه ،مطالبرات و

ماشين را داشته باشند و هزينه کنند تا بتوانند

تعميرررات مواجهنررد .برره همررين دليررل ،در

مثالد به روستا برونرد و بررسریهرای الزم را

جلساتی که تشکيل میشود ،بيشتر بحرثهرا

انجام دهند .بايد يك اتا در سازمان آموزش

در مورد مشرکالت و رفرع کمبودهرا بروده و

و پرورش برای اعضای شرورا وجرود داشرته

مسايل مالی بررسی مریشرود .در نتيجره ،نره

باشررد ،تررا مررردم آنجررا مراجعرره کرررده و

تنها موضوع نظارت مردم يا نماينردگان آنهرا

مطالباتشان را مطرح کنند.

در شورا برر کرار آمروزش و پررورش کمترر
مورد بحث و بررسی و تصرميمگيرری قررار

 -4كمبننننود راهکارهنننناي قننننانوني و

میگيرد ،بلکه در يك دامنه وسيعتر مریتروان

دستورالعملهاي اجرايي براي نظارت مردم

گفت« :محور اصلی همه فعاليتهای شورا از

پانزده نفرر از مصراحبه شروندگان (82

جمله نظارت ،بررسی کمبودها و کاسيتهای

درصد) معتقدند يکی از عرواملی کره باعرث

مالی و عملکرد مسرئولين و مردارس در ايرن

شده شرورا در فرراهم کرردن زمينره نظرارت

زمينه است ،نه کيفيت برنامه های آموزشری و

موفق نباشد آن است کره در قرانون يکری از

ساير فعاليتها» (مصاحبه شونده شماره .)41

وظايف شورا زمينهسازی برای نظارت مرردم

بعد ديگر اين مسرأله ،کمبرود يرا عردم

بر کار آموزش و پرورش شناخته شده است،

وجود منابع مالی اختصراص يافتره بره شرورا

اما تعريف جرامع ،چرارچوب و راهکارهرای

اسرررت ،در حرررالی کررره انجرررام برخررری از

اجرايی برای آن تعيين نشده است .به همرين

فعاليتهای نظارتی از سروی اعضرا و انجرام

جهت ،مردم نمیدانند چه کاری بايرد انجرام

اقدامهای الزم برای آنکه سازمانهرا و افرراد

دهند .شورا نيز در اطالع رسانی با خالءهرای

ديگر جامعه بتوانند بر کار آموزش و پرورش

قانونی روبروست .در نتيجه ،همان طرور کره
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پنج نفر از مصراحبه شروندگان ( 28درصرد)

داشتهاند ،در بعضی از کالسهای درس مکان

اظهار داشتهاند تاکنون شورا برای نظارت بره

خاصی را در نظر گرفتهاند تا والدين بتوانند با

طور جدی اقدام نکرده است .اين کرار فقر

حضور در کالس ،فرآينرد آمروزش فرزنردان

به صورت تصويب چند مصوبه انجام شرده،

خود را از نزديك مالحظه کننرد و در نتيجره

اما بر شيوه اجرای اين مصوبات هم نظرارت

احساس مسئوليت و مشارکت کنند و مدرسه

وجود ندارد.

بتواند از پتانسيل والدين استفاده بيشتری ببرد
(مصاحبه شونده شماره .)86

 -1ديدگاه غلط مسئوالن نسبت به نظنارت
مردم

اما در کشور ما حتی برای يك بار هرم
به طور آزمايشی با ايرن کرار موافقرت نشرده

از نظر هشت نفر از مصاحبه شروندگان

است .چون تصور میشود میخواهنرد عيرب

( 21درصد) يکی از موانرع مهرم شرورا طررز

جرويی کننررد ،نره کمررك بره حررل مشررکالت

تلقی مسئوالن آموزش و پررورش و مرديران

(مصاحبه شونده شرماره  .)21همره مصراحبه

مدارس نسبت به نظارت اولياء اسرت .اطلرب

شوندگان تأکيد نمودهاند جای شرکی نيسرت

آنها به جای آنکره ايرن کرار را يرك فرصرت

حضور و نظارت مرردم يرك فرصرت اسرت.

بداننررد ،آن را دخالررت در کررار خررود تلقرری

اساتيد دانشگاه ،روانشناسان ،دبيرران و طيرره

مرریکننررد و از انتقررادات و پيشررنهادات آنهررا

هر کدام فرزندانی دارند و میتوانند به کمرك

ناراحت میشوند .البته ديوار بیاعتمرادی کره

مدارس فرزندانشان بيايند .اگر آنهرا احسراس

بين مردم و مديران مدارس وجرود دارد ،نيرز

کنند که آموزش و پرورش به آنها نياز دارد و

اين شيوه برخورد را تشديد میکند و موجب

مسئوالن آموزش و پرورش به عنوان يك نياز

تقويت اين تصور اولياء میشود که اگر از کار

به سراغ آنها بروند ،حتماد همکاری میکنند.

مدرسه انتقاد کنند ،روی نمرره فرزنردان آنهرا
تأثير میگذارد .به همين لحاظ ،از اظهار نظرر
واقعی خودداری مریکننرد (مصراحبه شرونده
شماره  .)81اين در حالی است که:

 -1تمركزگرايي در آموزش و پرورش
از نظر هشت نفر از مصاحبه شروندگان
( 21درصد) يکری از عوامرل عردم موفقيرت

در بسياری از کشورهای پيشرفته که در

شررورا در امررر نظررارت ،نگرررش و تمايررل

استفاده از مشارکت و نظارت مردم توفيقراتی

مسئوالن آمروزش و پررورش بره تمرکرز در
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اختيارات و سيستم اداری بسرته ناشری از آن

يك طرفهای را بر عهده گرفته است و نقشری

است .ساختار آموزش و پرورش در کشور ما

برای مردم و حتی شورا نيرز قايرل نيسرت و

يرررك سررراختار عمرررودی اسرررت و همرررش

علرری رطررم آنکرره اختيررار تصررميمگيررری در

دستورالعملها از باال به پائين میآيد .برديهی

بسياری از امور آموزش و پرورش بره عهرده

است در چنين ساختاری امکان نظارت بررای

شررورا واگررذار شررده اسررت ،امررا در عمررل

شررورا وجررود نرردارد چررون شررورا در واقررع،

وزارتخانرره اعمررال نظررر مرریکنررد و حترری

میخواهد برعکس ايرن عمرل کنرد .در ايرن

قطعنامهها و بخشنامههای آن مرانع از اعمرال

ساختار مردم هرم توانرايی و قردرت قرانونی

نظر شورا میشود (مصراحبه شرونده شرماره

برای نظارت را ندارند .در نتيجه ،تالشهرای

 .)6اين طررز برخرورد مسرئوالن آمروزش و

شورا برای زمينهسازی نظارت مردم بی نتيجه

پرورش به اعتقاد مصاحبه شوندگان موجرب

میماند .همه اين مصراحبه شروندگان تأکيرد

شده حتی اعضای شورا ،چنرين ضررورتی را

نمودند يکی از علل گرايش مسئولين آموزش
و پرورش کشور به تمرکز در امرور ،نداشرتن
اعتماد به مردم است .علت ديگرر آن ضرعف
مديريت در داشتن ديدگاه مشارکتی است که
باعررث طفلررت آنهررا از ايررن نکترره اسررت کرره
مشارکت توأم با نظارت است .هنگامی مرردم
در کارها شريك میشوند کره انتقرادات آنهرا
برای پيشرفت امور پذيرفتره شرود (مصراحبه

حس نکرده و نقش نظرارتی خرود را جردی
نگيرند يا نخواهند بر اعمال مسئوالن آموزش
و پرورش نظارت و آنها را بازخواست کننرد.
در اين شراي مسلم است افررادی کره هري
مسئوليتی در اين زمينره ندارنرد ،بری تفراوت
هستند.
 -1ضعف فرهنگ نظارت

شونده شماره  .)6همران طرور کره مصراحبه

شش نفر از مصاحبه شروندگان ( 24در

شونده شماره  2مثال میزند «وقتی که مرردم

صد) ضررف فرهنرگ نظرارت را يرك مرانع

به وضعيتی در آمروزش و پررورش اعترراض

جدی برای موفقيت شورا دانستند .آنان تأکيد

میکنند و ادعا میشود که اين قرانون اسرت،

نمودند عقايد و باورهای موجود در جامعه از

اين يك بخشنامه ارسالی از وزارتخانه است،

چند جهت مانع تحقق نظارت میشروند .اول

نقش نظارتی مردم کم رنگ میشود».

آنکه ،در عمل مسئوالن و اعضرای شرورا بره

به طور کلی ،آموزش و پررورش نقرش

چيررزی تحررت عنرروان نظررارت مررردم اعتقرراد

ارزيابي عملکرد شوراهاي آموزش و پرورش استان در فراهم ساختن ...

221

ندارند و به آن بهايی نمریدهنرد .در سرطوح

مسايل آموزش و پررورش ،يکری از عرواملی

پايين يعنی مدارس ،هنگامی کره والردين بره

است که باعث عدم موفقيت شورا در فرراهم

وضررعيت تحصرريلی فرزندانشرران اعتررراض

کردن زمينره نظرارت مرردم شرده اسرت .برر

میکنند ،معموالد کسی به آن بهرا نمریدهرد و

اساس نظر آنها ،اگر چه آگاهی مرردم نسربت

آن را پیگيری نمیکند .بديهی است وقتی که

به آموزش و پرورش افزايش يافته ،اما هنروز

او پاسخ مورد انتظار را دريافت نمیکنرد ،در

کافی نيست .کمبود آگاهی باعث عدم رطبت

سطوح باالتر هم هي رطبتی برای نظارت برر

مردم برای بيان ديدگاهشان در مرورد مسرايل

کررار آمرروزش و پرررورش نخواهررد داشررت

آموزش و پرورش میشود.

(مصرراحبه شررونده شررماره  .)87دوم آنکرره،
بسياری از مرردم و بخرش خصوصری نقرش

سؤال چهارم پژوهش :از نظر اعضای

نظارتی خود را کم رنرگ مریبيننرد و اعتقراد

شوراهای آموزش و پرورش استانهای

دارند مسئولين آموزش و پرورش هرر کراری

کشور ،چه فرصتهايی برای فراهم کردن

که بخواهند ،انجام میدهند(مصراحبه شرونده

نظارت مردم بر آموزش و پرورش وجود

شماره  .)82سوم آنکه ،اطلب انسانها دوست

دارد؟

دارند وضع موجود را حفظ کنند و کمترر بره

اعضای شورای استانها معتقدند شرورا

خالقيت و تريير بها میدهند (مصاحبه شونده

میتواند از فرصتهايی برای فراهم سراختن

شماره  )21و شايد مهمترين باوری که ترأثير

زمينه نظرارت مرردم در آمروزش و پررورش

منفرری دارد آن اسررت کرره اوليررا نسرربت برره

استفاده کند که شامل سه مورد :وجود انجمن

وضعيت تربيتری بچره هرا در مردارس توجره

اوليا و مربيان در مدارس ،حضور نماينردگان

ندارنرد و اگرر نظرارتی هرم هسرت برر بعررد

مردم و دولت در شورا و قروانين موجرود در

آموزشی است و اين نظارت هم يك جانبه و

آمرروزش و پرررورش مرریباشررد کرره در ادامرره

به شکل انتقاد از اقدامات انجرام شرده اسرت

توضيحاتی در مورد هر کدام ارائه میشود.

يعنی اولياء به اين موضوع که آنها چه کراری
میتوانند انجام دهند توجه ندارند.

 -2وجود انجمن اولیا و مربیان در مدارس

از نظر شش نفر از مصراحبه شروندگان

نرره نفررر از مصرراحبه شرروندگان (12

( 24درصد) کمبود يا عردم آگراهی مرردم از

درصد) معتقدنرد يکری از فرصرتهرايی کره
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شورا با بهررهگيرری صرحيح از آن مریتوانرد

ديدگاههای آنها استفاده کنند.

وظيفه خود را در زمينهسرازی بررای نظرارت
مردم به خوبی انجام دهد ،وجود انجمن اوليا
و مربيان است« .اگرر چره شروراهای اسرتان،
شهرستان و مناطق با ترکيبی شامل مسرئولين
و نماينرردگان مررردم تشررکيل شررده و فعررال
شدهاند اما ارتباط منسجمی با مدارس ندارند.
وجود انجمن اوليا و مربيان در شورا میتواند
اين مشکل را برطرف کند» (مصاحبه شرونده
شماره  .)2همچنين از اوليرا بخواهنرد ترا در
مورد مسايل مربوط بره مدرسره اظهرار نظرر
کنند (مصاحبه شونده شماره  .)8نماينده ايرن

 -1حضور نماينندگان منردم و دولنت در
شورا
از نظرررر چهرررارده نفرررر از مصررراحبه
شرروندگان ( 88درصررد) حضررور نماينرردگان
مردم و مسئولين برخی از سازمانهای دولتی
در شورا فرصت خروبی بررای فرراهم کرردن
زمينه نظارت مردم توس شوراست .بره ايرن
دليل که مسئولين ساير سازمانهرا برر اسراس
وظرررايف سرررازمانی خرررود برررر برخررری از
سازمانهای ديگر نظارت داشته و يا برا آنهرا

انجمررن در شررورا نيررز مرریتوانررد هررم در

همکاری میکنند ،حضور آنها در شورا امکان

سياستگذاریهرای شرورای اسرتان و منراطق

نظارت بهترر ايشران برر سرازمان آمروزش و

مؤثر باشد و هرم آنهرا را بره سرطح مردارس

پرورش را فراهم میکند ،زيرا:

منتقل کند تا نظارتها و مشرارکتهرا شرکل

در ابتدای هر جلسه شورا ،گزارشری از

بگيرد (مصاحبه شونده شماره  .)16با وجرود

وضع آمروزش و پررورش بره اطرالع اعضرا

آنکه سرال بره سرال حضرور ايرن انجمرن و

رسانده میشود .هنگامی که آنهرا از موانرع و

بهرهگيری از پتانسيلهای آن در مدرسه بهترر

فرصتها ،شکستها و موفقيتهای آموزش

میشود ،اما تراکنون ،انجمرن بيشرتر بره بعرد

و پرورش آگاه میشوند ،میتوانند از جايگراه

مشارکت مالی مردم پرداخته است و در بعرد

نظارتی اظهار نظر کنند و متناسب برا آگراهی

نظارت فعاليرت چشرمگيری نداشرته اسرت.

به دست آمرده پيشرنهاد دهنرد و آنهرا را بره

مصاحبه شوندگان تأکيد نمودند مدارسری در

تصويب رسانند (مصاحبه شونده شماره .)41

امور آموزشی و پرورشری قروی هسرتند کره

در همين راستا ،حضور فعال نمايندگان

انجمنی قوی داشته باشند و بتواننرد در عمرل

مردم در ترکيب شورای آمروزش و پررورش

امکرران نظررارت مررردم را فررراهم کرررده و از

میتواند در شناسايی مسايل موجود و تعيرين
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خ مشی فکری وزارت آموزش و پررورش

آموزش و پرورش و عملکرد آن سرؤال و آن

تعيين کننده باشد .همچنين باعرث مریشرود

را ارزيابی کنند و سپس ،تصويری واقعری از

مررردم در جريرران مسررايل کررالن آمرروزش و

نتايج به دست آمده و مشکالت موجود ارائره

پرورش استان ،قرار گيرند (مصراحبه شرونده

دهنررد .عررالوه بررر ايررن ،طبررق قررانون ،شررورا

شماره  .)80البته شرط موفقيت اين اعضرا از

میتواند در تصميمگيری مسئولين و نظرارت

نظر مصاحبه شوندگان آن است کره نماينرده

مردم نقش مؤثری ايفا کنرد و ميرزان نظرارت

انجمن واقعاد نماينرده مرردم باشرد و از ميران

آنها را افزايش دهد .آنچه تاکنون عملی شرده

اعضای انجمنها انتخاب شود و در جلسرات

اسررت ،بخررش کرروچکی از ظرفيررت قرروانين

به طور مرتب شرکت کند (مصراحبه شرونده

موجررود اسررت و برره گفترره مصرراحبه شررونده

شماره  .)26همچنين ،نهراد انجمرن اوليراء و

شماره  ،1شورا بايد از اين فرصت برالقوه بره

مربيان تقويت شرده و ايرن ذهنيرت در آنجرا

خوبی بهره گيررد و برا تبيرين سياسرتهرای

القاء گردد که ايرن يرك نهراد اساسری بررای

کالن ،قروانين موجرود و هماهنرگ برا سراير

تعليم و تربيت است .شرط ديگر آن به عقيده

بخشها ،فعاليتهای نظرارتی در آمروزش و

سه نفر از مصاحبه شوندگان ( 7درصد) ايرن

پرورش را با فعاليتهای ديگر ايرن سرازمان

است که تعداد آنها در شورا بيشرتر شرود يرا

هماهنگ کند.
در مجمرروع ،امررروزه ديرردگاه جامعرره

شيوة انتخاب آنها بهتر شود.

نسبت به آموزش و پرورش تريير کرده است
 -1قوانین موجود در آموزش و پرورش

و اين تريير نگرش ،فرصت مناسبی اسرت ترا

از نظر چهار نفر از مصاحبه شروندگان

شورا بتواند زمينههای نظارت مرردم برر کرار

( 1درصررد) قرروانين موجررود در آمرروزش و

آموزش و پرورش را هرر چره بيشرتر فرراهم

پرورش به ويژه قانون شورا فرصتی است که

کند .مصاحبه شونده شرماره  ،4در ايرن براره

شورا با استفاده از آن میتواند زمينره نظرارت

گفت:

مردم را هر چره بيشرتر فرراهم کنرد .از نظرر

نظارت باعث تناسب برنامههرا برا نيراز

قانون ،شورا مریتوانرد نظرارت فعرال داشرته

جامعه میشود و به آموزش و پرورش کمك

باشد و همان طور که مصاحبه شونده شرماره

میکند تا برنامههای خود را به روز کند .هرر

 ،42اشاره داشرت ،اعضرای آن مریتواننرد از

چه ما زمينره نظرارت را فرراهم کنريم ،مرردم
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احساس رضايت بيشرتری خواهنرد کررد .در

تدوين گرديد .در اين پرسشنامه  6سؤال به

نتيجه ،مشارکت آنها هم زيادتر خواهرد شرد.

سبك پنج درجهای طيف ليکرت تنظيم شده

نظارت مردم و مشارکت آنان در امر آموزش

که در آن از افراد خواسته شده است تا

و پرورش الزم و ملزوم يکديگرند .مسرئوالن

نظرات خود را دربارة فرصتهای ايجاد شده

نمیتوانند انتظار داشرته باشرند کره مرردم در

در اثر اجرای قانون شوراهای آموزش و

آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند ،امرا

پرورش بيان نمايند.

حق نظارت نداشته باشند.

پرسشررنامه برررای  828نفررر از اعضررای

در اثر تالش مسئوالن ،اکنون آموزش و

شرروراهای آمرروزش و پرررورش منرراطق و

پرورش در اين جهت در حال حرکت اسرت

شهرستانهای استانهای خوزستان ،مازندران،

که نظارت معنادار اولياء دانرشآمروزان را برر

آذربايجان شرقی ،کردستان ،کرمان و اصفهان

فعاليت مدارس نهادينه کند ،به طوری که آنها

ارسال گرديد .سپس ،با توجه به نمرههای در

در فعاليتهای آموزشی و پرورشی مدرسره،

نظر گرفته شده و برای هر يك از پنج مقياس

يعنرری در تصررميمگيررری ،تصررميم سررازی و

(بسرريار زيرراد= ،2زيرراد= ،4تررا حرردودی=،8

نظررارت بررر تمررام فعاليررتهررای آمرروزش و

کم= ،1بسيار کرم= ،2و اصرالد= )0محاسربات

پرورش شرکت کنند.

الزم انجام و نتايج آن در جدولهرای شرماره
 1تا  2درج شده است.

سؤال پنجم پژوهش :از نظر اعضای

جدول شماره  1گويههرای مربروط بره

شوراهای آموزش و پرورش مناطق و

فراهم کردن زمينه نظارت مردم بر آموزش و

شهرستانهای کشور ،شوراهای آموزش و

پرورش را نشران مریدهرد .برر اسراس ايرن

پرورش چه فرصتهايی را برای نظارت مردم

اطالعات ،برنامهريزی يرای شيوههای جديرد

بر آموزش و پرورش فراهم ساخته است؟

نظارت آمروزش و پررورش برر مردارس برا

برای بررسی فرصتهای ناشی از

ميررانگين وزنرری  2/11و برنامررهريررزی در

تشکيل شوراهای آموزش و پرورش استانها،

خصرروص نحرروه جررذب و گررزينش نيررروی

از ابزار پرسشنامه استفاده شد .اين پرسشنامه

انسانی با ميانگين وزنی ( 2/68گويههای  4و

بر اساس اهداف و وظايف شوراهای آموزش

 )2ضررعيفترررين اقرردامات شررورا در زمينرره

و پرورش و يافتههای مصاحبهها تهيه و

نظارت مردم بر آموزش و پرورش برودهانرد.
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جدول .1فراوانی ،درصد و ميانگين نظرات پاسخ دهندگان به گويههای مربوط به نظارت مردم بر
آموزش و پرورش
شماره

گويهها

طیف بسیار
زياد

تا
زياد
حدودی

كم

میانگین
بسیار
اصالً
وزني
كم

2

فراهم نمودن زمينه نظارت
42 282 62
فراوانی 82
مردم بر فعاليتهای آموزش
درصد 24/4 42/1 17/1 22/1
و پرورش

28
4/1

4
2/8

8/81

1

87
67
18
فراوانی 22
درصد 22/6 17/6 11/7 26/8

18
7/8

11
7

8/24

8

4

2

6

7
6

برنامهريزی و نظارت بر
توزيع سرانه مدارس
نظارت بر اختصاص
فضاهای آموزشی و
پرورشی مورد نياز در
شهرها و شهرکهای
مسکونی جديد
برنامهريزی در خصوص
نحوه جذب و گزينش
نيروی انسانی
برنامهريزی برای شيوههای
جديد نظارت آموزش و
پرورش بر مدارس
تصويب ضواب مربوط به
تعيين هزينه سرانه
دانشآموزی
سياستگذاری برای ايجاد،
توسعه و تجهيز فضاهای
آموزش و پرورش

10
6/4

1/11

21 208 74
فراوانی 86
درصد 26/6 81/1 18/6 22/2

فراوانی
درصد

1
1/1

76
42
62
71
48
14/8 24/4 21/2 12/1 28/7

2/68

فراوانی
درصد

16
6/8

21
6/2

2/11

فراوانی
درصد

40
2/4

27
14
46 200
21/6 17/2 82/1 24/7

8/06

87
فراوانی 62 220 21
درصد 22/6 17/1 82/2 26/6

22
4/6

7
1/1

1/11

41 221 78
نظارت بر ايجاد تحول فراوانی 84
اداری در آموزش و پرورش درصد 22/7 82/6 18/8 20/1

12
6

10
6/4

1/14

46 208 11
24/1 18/1 11/4
66
7/7

16
6/1

17
6/6

گويههای  2و  1نيز باالترين ميانگين را

برای آنها نسبت به حداکثر ميانگين ()2

کسب نمودهاند .البته ميانگين به دست آمده

چندان باال نبوده و در حد متوس است.
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جدول  .8مقايسه نظرات اعضای مرد و زن شورای آموزش و پررورش اسرتانهرا در خصروص فرراهم
کردن زمينه نظارت مردم بر آموزش و پرورش
جنس

تعداد

میانگین

مرد

141

1/26

زن

21

1/66

درجه آزادي

مقدار t

سطح معنيداري

822

2/61

0/601

بر اساس نتايج جدول  ،8بين اعضای

مدارس برای شيوههای جديد نظارت و

شورای آموزش و پرورش بر حسب مترير

تالش در جهت دريافت نظرهای متخصصان

جنس در خصوص فرصتهای ايجاد شده

تفاوت قابل مالحظهای با هم ندارد.

برای فراهم کردن زمينههای نظارت مردم در

بر اساس اطالعات جدول  ،4بين نظر

آموزش و پرورش در سطح p≥0/601

اعضای شوراهای آموزش و پرورش

تفاوت معنیدار نيست .به عبارت ديگر ،نظر

استانهای مورد بررسی در خصوص فراهم

مردان و زنان عضو شوراهای آموزش و

کردن زمينه نظارت مردم در آموزش و

پرورش در خصوص فراهم کردن زمينههای

پرورش بر حسب مدرک تحصيلی در سطح

نظارت مردم بر آموزش و پرورش ،همچون

 p≥0/106تفاوت معنیداری وجود ندارد.

برنامهربزی برای شيوههای جديد نظارت در

بر اساس اطالعات جدول  ،4بين نظر

آموزش و پرورش ،حرکت به سوی تفويض

اعضای شوراهای آموزش و پرورش

اختيار به مدارس ،تالش برای فعال سازی

استانهای مورد بررسی در خصوص فراهم

جدول  .4مقايسه نظر اعضای شوراهای آموزش و پرورش در خصوص فرراهم کرردن زمينره نظرارت
مردم در آموزش و پرورش بر حسب مدرک تحصيلی
منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

میانگین
مجذورات

بين گروهی

2/042

4

2/16

درون گروهی

161/181

806

0/622

کل

167/171

821

مقدارf
2/46

سطح
معناداري
0/106
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جدول  .2مقايسه نظر اعضای شوراهای آموزش و پرورش در خصوص فرراهم کرردن زمينره نظرارت
مردم در آموزش و پرورش بر حسب استانهای مورد بررسی
منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه آزادي

میانگین
مجذورات

بين گروهی

24/017

2

1/621

درون گروهی

128/268

807

0/612

کل

167/171

821

مقدارf
8/421

سطح
معناداري
0/002

کردن زمينه نظارت مردم در آموزش و

مسئوالن اجرايی ساير دستگاههای کشور نيز

پرورش بر حسب مدرک تحصيلی در سطح

چنين وظيفهای را بر عهده دارند .چنانچه

 p≥0/106تفاوت معنیداری وجود ندارد.

هدفهای شورا تحقق يابد ،میتواند تحولی

بر اساس نتايج جدول  ،2بين نظر

بنيادين در آموزش و پرورش به وجود آورد،

اعضای شوراهای آموزش و پرورش استان

چرا که عمدهترين محور اين شوراها،

در خصوص فراهم کردن زمينه نظارت مردم

تصميمگيری و نظارتهای مردمی و محلی و

در آموزش و پرورش بر حسب استانهای

استفاده از کليش منابع در پاسخگويی به مسائل

مورد بررسی در سطح  p≥0/002تفاوت

و معضالت آموزش و پرورش است (قاسمی

معنیدار مشاهده میشود .برای مقايسه

پويا ،2860 ،ص  206و  .)207پس از

تفاوت ميان استانها ،آزمون شفه انجام شد.

گذشت يك دهه از فعاليت شوراها ،بررسی

اما به منظور جلوگيری از طوالنی شدن مقاله

مصوبات آنها طی سالهای  2862-68نشان

نتايج ارائه نشده است.

میدهد شورای آموزش و پرورش استان
کرمانشاه باالترين تعداد مصوبات را داشته و

بحث و نتیجهگیري

بعد از آن استانهای کهکيلويه و بوير -احمد،

پيام اصلی قانون شوراهای آموزش و

ايالم و مرکزی به ترتيب دارای بيشترين

مشکل

فراوانی بودند .استانهای کردستان ،آذربايجان

دانشآموزان ،معلمان و مدارس فق به عهدة

طربی ،کرمان و گيالن ،به ترتيب دارای

آموزش و پرورش نيست ،بلکه مردم و

کمترين تعداد مصوبه بودهاند .به نظر میرسد

پرورش

اين

است

که

حل
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شورای استانهايی که از محروميت بيشتری

فراهم کردن امکان نظارت مردم در امر

برخوردار بودهاند به تشکيل جلسات شوراها

آموزش و پرورش بايد گفت در قانون

و نحوة عملکردشان بيشتر اهميت دادهاند و

شوراهای آموزش و پرورش اين هدف بسيار

بهتر پيگير تدوين و اجرای مصوبات بودهاند

کلی و مبهم آمده است .همچنين ،با توجه به

و به مسائل و نيازهای آموزش و پرورش به

ساختار متمرکز وزارت آموزش و پرورش و

طور چشمگيری توجه داشتهاند.

عدم اختيارات سازمانهای آموزش و پرورش

يافتررههررای حاصررل از بررسرری کيفيررت

به ويژه در بخش منابع مالی و نيروی انسانی

محترروای مصرروبات شرروراهای آمرروزش و

تحقق اين هدف بسيار مشکل است .به همين

پرورش اسرتانهرا طری سرالهای  62-68نيرز

دليل ،اکثر استانها در خصوص عملياتی

نشان داد که استانهای کرمانشاه ،کهکيلويره و

نمودن اين هدف با ابهام روبرو بودهاند.

بوير احمد ،ايرالم ،مرکرزی ،هرمزگران ،شرهر

بنابراين ،الزم است قانونگذاران و همچنين

تهررران ،زنجرران و شهرسررتانهررای تهررران در

معاونت مشارکتهای مردمی وزارت آموزش

خصرروص فررراهم کررردن و مسرراعد سرراختن

و پرورش اهداف جزئی و عملياتی مربوط

زمينه های نظارت مردم در آموزش و پرورش

به اين هدف را روشنتر بيان نمايند.

و مؤلفه های مربروط همچرون اسرتقرار نظرام

نتايج حاصل از پژوهش در خصوص

پيشنهادها در آموزش و پرورش ،برنامهريرزی

فراهم کردن و مساعد ساختن نظارت مردم

برای نظارت انجمن هرای اوليرا و مربيران برر

در آموزش و پرورش با يافتههای پژوهش

فعاليررتهررای مرردارس و بررسرری و تصررويب

قاسمی ( )2868مراير است .در تحقيق

مکانيسمهايی برای نظارت اولياء دانشآموزان

قاسمی اشاره شده است از نظر اعضای

بر عملکررد مردارس ،دارای عملکررد خروب

شوراهای آموزش و پرورش هدف فراهم

بوده (جدول  )2و استانهای گريالن ،کرمران،

کردن و مساعد ساختن نظارت مردم در

آذربايجان طربی ،خوزستان ،کردستان ،قزوين

آموزش و پرورش بطور کامل تحقق يافته

و اردبيل عملکرد ضعيفی داشتهاند.

است ،در حالی که بر اساس شواهد و بررسی
شوراهای

اسناد و نظرات اعضای شوراهای آموزش و

آموزش و پرورش در زمينش تحقق هدف

پرورش در پژوهش حاضر ،يکی از اهداف

در

خصوص

عملکرد
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آموزش و پرورش که تحقق نيافته ،هدف

 -بررديهی اسررت شررورای آمرروزش و

فو میباشد و عملکرد شوراهای آموزش و

پرورش برای انجام وظايف خود در اين گونه

پرورش استان در اين زمينه ضعيف ارزيابی

موارد به حضرور تعرداد زيرادی از مسرئولين

میگردد .درباره علل اين موضوع میتوان به

ادارات و سازمانهرا نيراز دارد .از يرك سرو،

مشکالت موجود در شيوه انتخاب اعضا،

امکان انتصاب قانونی آنها برای عضرويت در

فعال نبودن انجمن اوليا و مربيان ،تأثير

شورا وجود ندارد و از طرف ديگر ،آن دسرته

مشکالت مالی ،عدم آگاهی از وجود شورا،

که طبق قانون منصوب میشروند بره داليلری

ضعف راهکارهای قانونی و دستورالعملهای

مانند عدم ثبات در سرمت ،مشررله فرراوان و

مسئوالن و ضعف

مسئوليتهای سازمانی تفرويض شرده از براال

اجرايی ،ديدگاه طل

فرهنگ نظارت اشاره نمود.

حضور فعالی ندارنرد .بنرابراين ،بايرد قرانون

نتايج ايرن پرژوهش در زمينره نظرارت

شورا اصالح شود و ترکيب اعضای آن ترييرر

مردم بر آموزش و پرورش با يافتههای تحقيق

يابد و يا بعضی وظايف شورا به دسرتگاههای

ايرررزدی ( ،)2824قاسرررمی پويرررا (،)2860

موازی مثل شورای شهر يا شهرداری واگرذار

ساالريان ( ،)2871احرراری ( )2871و تقروی

گردد.

طلررب ( )2860همخرروانی دارد .ايررن نتررايج

 -تحقق نظارت مرردم برر آمروزش و

حاکی است آموزش و پرورش مریتوانرد برا

پرررورش مسررتلزم آن اسررت کرره از تمررام

استفاده از فرصتهايی مانند :وجرود انجمرن

گروههررای وابسررته برره آمرروزش و پرررورش

اوليا و مربيان در مدارس ،حضرور نماينردگان

نمايندهای در شورا حضور داشته باشرد .الزم

مردم و دولت در شورا و قروانين موجرود در

است به جای اينکه شورا خود اين نماينده را

آموزش و پررورش ،زمينره افرزايش هرر چره

انتخرراب کنررد ،از سرروی گروههررای ذيرررب

بيشتر نظارت مردم در امرور ايرن سرازمان را

معرفی شرود .در ايرن صرورت ،مریتروان از

فرراهم کنررد .بررای اسررتفاده هرچره بيشررتر از

بحثهرای مطررح شرده در شرورا در زمينره

فرصتهای ايجاد شده برای نظارت مردم برر

نظارت نتايج بهتری گرفت.

آموزش و پرورش ،توجه به توصيههرای زيرر
راهگشا خواهد بود:

 تالش شود نماينرده انجمرن اوليرا ومربيان در شرورا واقعراد توسر اعضرای ايرن
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انجمن انتخاب شود .شرايان ذکرر اسرت کره

سيسررتمی بررا قرردرت و اختيررار ،جرردای از

افزايش تعداد آنهرا و کراهش تعرداد اعضرای

مسئوالن تشرکيل شرود و برا صرراحت ،کرار

انتصابی مناسب به نظر میرسد زيرا میتروان

نظارت را انجام دهد و پیگيری کند.

ايررن گررروه از اعضررا يعنرری مسررئولين را برره
صورت مدعو به جلسات دعوت کرد.

 برای رفرع مشرکالت قرانونی موجرودبرای تشويق مردم به نظارت و يا فراهم کردن

 -توصيه میشود مسئوالن و دستگاههای

زمينه آن ،افزون برر تصرويب مصروبات الزم،

تصميم ساز در مورد بودجه ،حداقل در طی

بايد ضمانت اجرايی ايرن دسرتورات هرم ،در

ده سال گذشته ،بودجه مصوب را با بودجه

عمل بيشتر شود .برای ايرن منظرور در قرانون

عملکردی مقايسه کنند .اگر آنها بر هم منطبق

شوراها ،بايد نحوه نظارت مردم تعريف شود.

بودند آن وقت میتوان انتظار داشت که

عالوه بر اين ،نقش نمايندگان مردم در شرورا

شورای آموزش و پرورش بتواند بر شيوه

پررنگتر شود و در بخرشهرای ديگرر مثرل

عملکرد مسئوالن سازمان ،مدارس ،انجمن

مدارس هم نقش نظارتی آنهرا دقيقراد تعريرف

اوليا و مربيان و طيره نظارت داشته باشد و

شود و اين تعاريف در چارچوبی قررار گيررد

نقصها و نارسائیها را ناشی از ضعف

کرره آنهررا بررازخورد نظررارت خررود را ببينررد و

مديريت مدرسه ،منطقه يا سازمان بداند .در

انگيزه پيدا کنند.

آن صورت ،شورا میتواند از انجمن اولياء و

 -مسئوالن آموزش و پرورش بايرد ايرن

مردم بخواهد به جای تأکيد بر گرفتن

موضوع را بپذيرند که مردم حق نظرارت برر

کمكهای مالی ،بيشتر درصدد کمك گرفتن

تحصيل فرزندانشران را دارنرد ولری تصرميم

از مشارکت فکری و در نتيجه نظارت اولياء

گيرنررده و هماهنررگ کننررده فعاليررتهررای

بر کار مدارس باشد .بنابراين ،ابتدا بايد پايه

آموزشی مديران هستند .مرديران بايرد بسرتر

بودجه آموزش و پرورش را اصالح کرد

نظارت مردم و ارائره پيشرنهادات در مسرايل

سپس ،انتظار داشت شورا زمينه ساز نظارت

آموزشی را به وجود آورند .آنها بايرد توجره

مردم باشد.

داشررته باشررند نظررارت مررردم بررر آمرروزش و

 -شرط الزم برای نظارت آن اسرت کره

پرررورش ،فرصررتهررای خرروبی را برررای

تعريف دقيق و مدونی از نظارت ارائه شود و

برنامهريزان اين سازمان فرراهم مریکنرد .اول
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آنکه باعث میشود برنامههرا برا نيراز جامعره

 -برررای آنکرره نماينررده انجمررن اوليررا و

متناسرررب شرررود و آمررروزش و پررررورش

مربيان در نظارت اثرگذار باشد بايد به شرکل

فعاليتهای خود را به روز کند .دوم آنکه هر

هرمی عمل کرد .در سرطح مدرسره اوليراء را

چه مسئوالن زمينره نظرارت را بيشرتر فرراهم

تشرررويق نمرررود ترررا در انتخررراب و انجرررام

کنند ،مردم احساس رضايت بيشتری خواهند

فعاليتهای مدرسه نقش ايفا کنند و سپس برا

کرد .در نتيجره ،مشرارکت آنهرا هرم زيرادتر

برقررراری ارتبرراط ميرران مدرسررههررا ،از ميرران

میشود .مسئوالن نمریتواننرد انتظرار داشرته

اعضای انجمن اولياء و مربيان آنها نمايندگانی

باشررند کرره مررردم در آمرروزش و پرررورش

را برای شورا انتخاب کررد .ايرن نماينردگان،

مشررارکت داشررته باشررند ،امررا حررق نظررارت

میتوانند راب خوبی ميان مردم و شورا باشند

نداشته باشند .بديهی است اين نظارت شرامل

و نظارت را تحقق بخشند.

همرره مرروارد مررديريتی ،بودجرره و ترردريس
معلمان میشود.

در مجموع ،نظارت و حضور مردم پرر
ارزشترين سرمايه برای آمروزش و پررورش

 -شکی نيست که برای تقويرت فرهنرگ

است .بسياری از خرانواده هرا واقعراد آمرادگی

نظارت بايد تالش جدی صورت گيررد و در

دارند در ين فعاليتها مشارکت داشته باشند،

جامعه يك نگاه کلی نسبت به لرزوم نظرارت

اما به نتيجه رسيدن يا نرسيدن آنها بستگی به

بر آموزش و پرورش و توسعه آن بره وجرود

ايررن دارد کرره مررديران مرردارس و سررازمان

آيد .اگر اين انتظار وجود دارد که شورا زمينه

آموزش و پرورش و اعضای شرورا ،چگونره

نظارت را فراهم کنرد بايرد از پرايين بره براال

با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را با مسرايل

شروع کرد و مقدمات نظرارت را از مردارس

خود آشنا کنند و از توانمندیهايشان استفاده

فررراهم نمررود و آن را گسررترش داد .برره ايررن

نمايند.

ترتيررب ،متخصصرران و خبرگرران در تعلرريم و
تربيت و نمايندگان مردم میتوانند مسرايل را

تشکر و قدرداني

بيان کنند و به طرز منطقی بره سرطوح براالتر

از حمايررتهررای معنرروی و مررادی دانشررگاه

انتقال پيدا کند.

اصفهان ،معاونت توسعه مشارکتهای مردمی
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وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت
و برنامهريزی کشور برای انجرام ايرن پررو ه
تقدير و تشکر میگردد.
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