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ويژه اقتصاد

تعداد کلمه2444 :

حسین عبدهتبريزی در گفتوگو با ماهنامه اقتصادی «شرق»
بودجه مدرسه محور تمرکززدايی در امر آموزش
مدرکگرايی به دلیل نبود تناسب سطح آموزش با فضای کاری است
اعظم پويمان -در سال هاالی اخیار یکای از دغدغا هالی اسلسای برنلما ریا ان آموزشای تمرک زدایای از نظاال
آموزشوپرورش است .در شرایطی ک بخش عمدهای از تصامیمگیاریهال بار عهاده وزارم آماوزشوپارورش اسات
بحثهلی بسیلر زیلدی درزمین تعیین سطح تفویض ،برای واگذاری اختیلر تصمیمگیری ب عنلصر غیردولتی وجاود
دارد .این موضوع ن تنهل منجر ب کنتر و نظلرم بیشتر خواهد شد بلکا زمینا افا ایش کالرایی نظال آموزشای و
پرورشی کشور را فراهم میکند .در همین راستل یکی از سیلستهلی اعال شده از سوی وزارم آموزشوپرورش دولت
یلزدهم برای تمرک زدایی ،واگذاری اختیلر بیشتر در حوزه امور ماللی و بودجا با مادیران مادارس اسات .اگرها
پیلدهسلزی هنین سیلستی منجر ب برداشتن گل ب رگی جهت پرکردن جلی خللی «مدرسا محاوری» در سیساتم
مدیریتی آموزشوپرورش است امل این موضوع نیلزمند شنلخت صاحیح از اصاو و ال امالم مربو ا اسات .حساین
عبدهتبری ی ،مشلور مدیریت و تأمین مللی عبلس آخوندی ،وزیر راهوشهرسلزی در گفتوگاو بال ملهنلما اصتصالدی
«شرق» بل تأکید بر واگذاری تصمیمهل ب عنلصر مردمی خطری جدی را نی گوش د میکند .وی پیشانهلد مایکناد
برای بلالبردن کلرایی مدرس بلید انجمنی از اولیل و هند معتمد محل کا سالبه کالر فرهن ای داشات اناد بار کالر
بودج ای مدارس نظلرم داشت بلشند و مدیران مدارس ،خود را موظف بدانند ک ب این افراد گ ارش کلر ارائ کنند.
درواصع ب رگبودن وزارم آموزشوپرورش ملنع ب رگی است برای داشتن نظلرم دصیق و صحیح بر امور بودج ریا ی
ک توسط مدیران مدارس انجل میشود .عبدهتبری ی فعل کردن شاورای شاهر بارای حضاور در برنلما ریا یهالی
آموزشی را ب عنوان یک راهکلر عملیلتی برای تمرک زدایی پیشنهلد میکند.
*شما جايگاه تمرکز آموزشی در سیست آموزش وپرورش را تا چه حمد در راسمتای عمدالت آموزشمی
ارزيابی میکنید؟
اگر تمرک زدایی برای بلالبردن بهرهوری و افا ایش کیفیات و ساطح تاوان آموزشای در کال کشاور بلشاد صطعال در
ب حرکتدرآوردن نیروی دانشآموزی ب سمت هدفهلیی ک در جلمع در نظر گرفت خواهد شد موفق عمل خواهد
کرد و درنتیج ب سمت عدالت آموزشی حرکت خواهیم کرد؛ بنلبراین عنصر اسلسی کیفیت است و ارتهلی کیفیات
نلخودآگله امر آموزش را ب سمتِ نبودِ تمرک هدایت میکند .نلگفت نملند ک ظرفیتهلی فی یکی هم بلید مسالوی
تهسیم شود زیرا در یک کلر مشلرکتی ارزشهلی بهتری خلق شده و مرد خودشلن بهتر کمک میکنند .مان فکار
میکنم دراینصورم ظرفیتهلی آموزشی هم بهتر تهسیم میشود .درواصع وصتی کیفیات بالال مایرود خاودش با
عدالت کمک میکند و ازایننظر در هم حوزههلیی ک مل از عدالت صحبت میکنیم میتاوانیم تهسایمبنادیهالیی
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انجل دهیم ک ببینیم تمرک ه ون ب این داستلن کمک میکند .پس موضوع اصلی تمرک زدایی برای محهقشادن
عدالت آموزشی کیفیت است.
*وضعیت تمرکز آموزشی در کشور ايران تا چه حد به استانداردهای بینالمللی نزديک است؟
بیعی است ک آنچ در موضوع تمرک بلید ب آن توج شود بحث اخذ تصمیم است؛ یعنی ها تصامیملتی بالصی
میملند برای دولت و برای مرک و ه تصمیملتی توزیع میشود .در سلختلر سیلسی مل علیاالصو ایان تصامیملم
بلید ب شوراهلی شهر توزیع شود و از آنجل ب منل ق آموزشوپرورش گسترش یلبد؛ برای مثل  ،نظل آموزشی کشور
سوئیس اینگون اداره میشود ک ازنظر آموزش ب شش منطه تهسیم شده است .در این شش منطها تصامیملتی
ب آنهل واگذار شده است .در کشور ایران نی میتوان اینگون تهسیمبندی انجل داد .برای مثل میتوان گفت ب جلی
 23منطه  ،هفت منطه داشت بلشیم زیرا میخواهیم نظل کنترلی را سلدهتر کنیم .درنتیج منل هی را کا شابی
هم هستند در کنلر هم صرار دهیم .دراینصورم این تهسیمبندی کمک میکند تل تندروی نشود و کسی نیلیاد یاک
منطه را محور صرار دهد و کل ایران ب فراموشی سپرده شود .البت این مسئل بحثهلی سیلسی دارد و مان داناش
سیلسی آن را ندار و افرادی ک این دانش را دارند بلید روی این مسئل کلر کنند؛ امل مهم این است ک بلالخره یک
تهسیمبندی مدیریت شود تل شش یل هفت حوزه تهسیمشده داشت بلشیم و بعد نهش وزیر ،کنتار آن هناد حاوزه
بلشد .خود وزارتخلن هم ممکن است نیروهلی ستلدی خود را تهسیم کرده و بخشی را در این حوزههل توزیع کناد و
در مرک  ،برخی از نیروهلی فکری را ن

دارد .نیروهلیی ک صرار است محتوا را حفظ کنناد و صادرم را ن ا دارناد؛

برای مثل روی برخی از امتحلنلم مرک ی ملیل بلشند صدرم را حفظ کنند و ارزشیلبی را تمرک بدهند .بلیاد توجا
کرد ک این تهسیمبندی ک اتفلق میافتد نهلیت کلر نیست .مهم این است ک از اینجل با بعاد ها تهسایمی بلیاد
صورم ب یرد .ه تهسیمهلیی در سطح منطه بلید گرفت شود و بعد از سطح منطه ب مدرس ها تصامیمهالیی
گرفت شود .ب هرحل مشلرکت در اداره مدرس بسیلر مهم است و محور ایان موضاوع ،بلیاد بودجا مدرسا بلشاد.
بودج مدرس بلید ب ور مشخص در مدرس تصمیم گرفت شود .آن بخشی از بودج ک مربوط با مدرسا اسات
میتواند ب مجمع عمومی گ ارش داده شود .مجمع عمومی ترکیبی از اولیل و معتمادین محال اسات .همچناین آن
بخشی ک کمک مردمی ب بودج است بلید صددرصد آن توسط اولیل تصمیمگیری شاود .درواصاع مدرسا بلیاد در
صبل پولی ک از دولت و مرد میگیرد در یک مجمعی پلسخگو بلشد و بهترین جلی آن مجمع اولیلست .حتی دولت
میتواند برای مجموع اداری ک برای مدیریت مدرس انتخلب میکند از مجمع متشکل از اولیل کمک ب یارد .البتا
هند معتمد محل ک سلبه فرهن ی دارند در این مجمع حضور داشت بلشند تل نوعی پلیداری در آن دیده شود .این
افراد صرار است سل هل در مدرس حضور داشت بلشند پس بلید بودج مدرس بل محوریت این افراد برنلم ری ی شود؛
زیرا در سطح مرک ی فرصت بررسی این بودج وجود ندارد .در این جریلن پلسخگویی اتفلق میافتاد کا منجار با
تمرک زدایی در موضوع آموزشوپرورش خواهد شد.
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*درحالیکه ساختار دولت بهگونه ای است که در آن بهشدت تمرکزگرايی ديده می شود ،چگونه در بحث
تخصیص بودجه از سوی دولت میتوان انتظار تمرکززدايی داشت؟
یک بخشی از این تمرک زدایی در اختصلص بودج ب وزارتخلن هلی مختلف اجبلر است .درواصاع در شارایط کناونی
بودج هلی کشور ایران کلهش یلفت است پس درنتیج از ضیلفتهلی اصتصلدی مل کم شده است .دراینصورم هم
مل بلید خود را برای کلر بیشتر آملده کنیم .مسئل مهم این است ک مل نمیتوانیم بل کلرایی ک یکدو کشور ترکی
است هملن ارزشی را خلق کنیم ک آن کشور برای خود خلق کرده است .درواصع اصاال نمایکشایم و امکالن نادارد
هنین اتفلصی بیفتد پس مجبور هستیم در هم حوزههل ب سمت کلرایی بیشتر حرکت کنیم .کلرایی بیشاتر نیا در
گرو برنلم ری ی بل ن له تمرک زدایی در امر بودج گذاریهل است.
*تمرکز ،سطوح مختلفی دارد .اگر در سطوح مختلف به بحث تمرکززدايی نگاه کنی مانند مناطق نواحی
و مدارس آيا ممکن است تمرکزگرايی در بخشهايی ،تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد؟
این سطحبندی ک شمل میگویید دولتی است و مل بلید ب دنبل تعریف عنلصر مردمای در ساطو مختلاف بلشایم.
برای مثل وصتی میگویم شورای شهر ،در آن تهسیمبندی صورم گرفت و یک انتخلبی رخ داده است؛ هملن ور ک
دولت انتخلب شده است .اگر بخواهیم تهسیمبندی استلنی داشت بلشیم بسیلر خوب است ک آن افراد نیا انتخالبی
بلشند .برای مثل رئیس آموزشوپرورش منطه غرب در آن شش یل هفت منطه ای ک تهسیمبندی را انجل دادهایم
بلید بل رأی مردمی انتخلب شود .در اینجلست ک حضور شورای شهر برای انتخلب ایان افاراد اهمیات خلصای پیادا
میکند.
*با تأسیس مدارس غیرانتفاعی که بهصورت هیأتامنايی اداره میشوند آموزشوپمرورش سمعی کمرده
است بهنوعی مردمیتر ،موضوع آموزش را پیش ببرد .اين می تواند مصداقی از تمرکززدايی در سیسمت
آموزشوپرورش باشد.
این درست نیست .حتی اگر مدارس مل هیأمامنلیی اداره شوند امل بلز هم بلید دید برنلما از کجال گرفتا مایشاود.
همچنین منشأ مهررام از کجلست .صطعل هم اینهل مرک ی است؛ یعنی عمده تصمیملم ب وزارتخلن برمایگاردد و
بلید این شکست شود؛ یعنی وزیر نبلید درگیر حداصل  09درصد اینگون تصمیمهل بلشد .فهط  09درصد از اینگون
امور مدارس بلید ب سطح وزاتخلن بیلید .آن هم مسلئلی ک ازنظر امنیتی ،اجتملعی و تعلد هلی حکومتداری مورد
عالص حلکمیت است بلید در سطح وزاتخلن مطر شود .در ادام  39درصد آن برود در سطح حوزههلیی ک تهسیم
شده است و عنصر مردمی در مواردی از آن دیده میشود .بعد از آن پلیینتر رفت و در سطح منطها مطار شاود.
درواصع بلید ب گون ای برنلم ری ی شود ک مدارس در انتخلب منل ق نهش داشت بلشند ن اینک دوبلره اینهل از رف
مرک تصمیمگیری شده بلشد .پس میتوانیم عنلصر مشلرکتی و انتخلبی در این هلرهوب تعریف کنیم .مل تجربیالم
جهلنی داریم ک ه ون این صدرم توزیع میشود .مسئل صلبل تأمل این است ک مل عنصر مشالرکت را داریام؛ زیارا
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والدین عالص مند هستند ب خل ر سرملی اصلی زندگیشلن در این فرایند مشلرکت داشت بلشند .پاس بلیاد راههالی
مشلرکت را پیدا کنیم .راه سلدهاش این است ک  09درصد کلر ب دست شاورای شاهر بلشاد .حال اینکا عملکارد
شورای شهر خوب است یل بد بلید در جلی دی ری بررسی شود .حتی ممکن است بل این واگذاری وظلیف ب شاورای
شهر آن حللت کلسبکلران ای ک اکنون پیدا کردهاند و صرفل ب دنبل سلختملنسلزی و مجوزدادن هساتند کالهش
پیدا کند .دراینصورم شوراهلی شهر ب وظلیف آموزشی خود نی فکر میکنند و درنتیج عنلصری ک مارد بارای
شورای شهر انتخلب میکنند اصال خواهند شد .همچنین در صلنون ،تهسیم کلری اتفلق میافتاد کا هناد نفار در
شورای شهر مسئو کلر مهندسی بلشند و هند نفر مسئو کلر فرهن ی و هم اینهل بلیاد در صالنون مشاخص شاود
پس عملکرد بد شورای شهر این تئوری را ب خطر نمیاندازد.
در این شرایط  09درصدی از تصمیملم ک یک آثلر ملی دارد و در تعلد هلی سیلسی و امنیتی کشور مؤثر هستند
یل جنب هلی ایدئولوژیک برای انهالب دارد بعل آنهل را میتوانیم در مرک حفظ کنیم امل صطعل درصدی از تصامیملم
را میتوانیم ب پلیینتر از دولت ارجلع دهیم؛ برای مثل در توزیع و تأمین فضلی فی یکای یال انتخالب و گا ینش و
هی هلیی ازایندست دلیل ندارد دولت در آن دخللت کند و یک نهلدی کلرفرملی یک جمعیت میلیاونی بلشاد .ایان
سیستم در هیچکجلی دنیل جواب نداده است؛ بنلبراین میتوانیم این بحثهل را داخال سیساتم توزیاع کنایم و ایان
تصمیمهل تل پلیین برود و دی ر وزارتخلن درگیر این تصمیمهل نبلشد .همچنین میتوان در داخل مدارس برنلم هالی
ویژهای داشت و زبلنهلی محلی را تدریس کرد یل مسئل کتلبهلی درسی و تعطیالم را میتوان در مرک ن

داشت

و ملبهی را توزیع کرد.
*جايگاه معل ها در بحث عدالت آموزشی در کجا قرار دارد .آيا تمرکززدايی در سطح مدارس میتواند به
توانمندشدن معلمان و افزايش سه و قدرت آنها کمک کند؟
در اینجل بلید دو بحث را مد نظر داشت .یکی افرادی هستند ک ب عنوان معلم صرار است در کالر تادریس و آماوزش
توانمند بلشند و دی ری معلملنی هستند ک در نظل اداری آموزشوپرورش کلر میکنند .دربلره بحث او متأسافلن
ب دلیل نوع حهوصی ک ب معلملن مل پرداخت میشود درحل حلضر مل ضعیفترینهل را در سیستم آموزشوپارورش
داریم؛ یعنی وصتی ب کنکور ن له میکنید ممکن است حتی یک نفر هم نرود معلم شود و این ضعف نظل آموزشای
است .گفتوگویی بل آصلی مسجدجلمعی داشتم و ایشلن عضو هیأمامنلی مجموع تربیتمعلام بودناد و مایگفتناد
«همین ک گفتند عنوان تربیتمعلم را بلید تغییر داد ب نل خوارزمی ،این نشلندهنده این است ک جلی له اجتملعی
آن از بین رفت است ک مل دست ب این نوع تغییرام میزنیم» .درواصع این بسیلر بد است ک مل ب جلیی رسیدهایم
ک خود دست له آموزشوپرورش یک مجموع حلضر نیست از اسم معلم استفلده کند و این نشلن مایدهاد کا مال
شأن این کلر را کلهش دادهایم؛ بنلبراین مل بلید پرداختیهل ب معلملن را تهویت کنیم .همچنین سعی شاود کسالنی
ک وارد آموزشوپرورش میشوند نیروهلی صویتری ب لحلظ هوش و استعداد بلشند تل کسلنی ک هماینجاوری با
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استخدا آموزشوپرورش درمیآیند .بحث آموزش هم مهم است؛ یعنی آموزش در حین خدمت بلید تهویت شاود و
این نوع مهررام را میتوان در مرک  ،تنظیم و تعیین و مشخص کرد .مهم است ک معلم تل ه حد بلیاد خاودش را
آملده ن

دارد و در ه سمینلرهلیی شرکت کند .متأسفلن مل کمتر میبینیم سامینلری را کا معلام در آن اجبالر

موضوع داشت بلشد و شرکت کند .پس اینک معلم خود را ب روز ن

دارد یک حوزه آموزش در حین خادمت اسات

ک بلید روی آن کلر کنیم .یک بخش دی ری ک بلید ب آن توج کرد آموزشهلی تخصصی است ک از دانش لههلی
دی ر میگیریم .درواصع یکی از حوزههلی مهم ک بلید دغدغ مسئوالن بلشد این است ک ه ون کیفیت آماوزش را
بلال ببریم؛ امل موضوع دو این است ک بخشی از معلمهل و کسلنی ک با بخاش اداری سیساتم آموزشای راه پیادا
میکنند گلهی از صشر معلم هستند .این کلر غلطی است؛ نبلید از کسلنی ک تدریس میکنند برای این بخاش نیارو
جذب کرد بلک بلید از رشت هلی مربوط ملنند روابطعمومی و رشت هلی مشلب ک مربوط ب اجرا و ادارهکردن اسات
استفلده کرد .اگر این افراد بیلیند در دست له شلهد اداره بهتر سیستم آموزشوپرورش خواهیم بود.
*تمرکززدايی را در کشور با چه محدوديتها و موانعی روبهرو میبینید؟
تمرک زدایی معموال مخللفلنی دارد و آن هم از سوی کسلنی است ک صدرم در دستشلن دارناد .بلیاد از کسالنی کا
صدرم در دستشلن است بخواهیم از اسب پیلده شوند و اینک رضلیت بدهند ک این امر ب نفع کشور است؛ بنالبراین
توزیع صدرم از سوی صلحبلن صدرم کمی زملن خواهد برد .این موضوع هایچ محادودیتی نادارد .همچناین ازنظار
اصتصلدی ب نفع ملست و ازنظر کلرایی ب صال است و ازنظر کیفیت و ه ین خاوب اسات .پاس روشان اسات کا
مخللفلن آن کسلنی هستند ک همیش از حرکت ب سمت وضعیت جدید مهداری ترس دارند .برای حل این ترسهل
بلید تجلرب جهلنی را پیش بکشیم و نشلن دهیم ک سطح تجرب و دانش از مل بهتر است .ب نظر میرسد مل از دنیال
در حل عهبافتلدن هستیم و حتی ازنظر آیکیو بل تمل اظهلرنظرهلیی کا وجاود دارد هنادان موصعیات ممتالزی
نداریم .همسلی لن مل در حل جلوافتلدن از مل هستند .پس این کیفیت بلید تغییر کنند .دانش لههلی مال تبادیل با
یک ملشین وحشتنلک مدرکسلزی شدهاند .آنچ در تمل کشورهلی دنیل بلب است این است ک پس از اتمل مهطع
مدرس درصدی ب سر کلر رفت و درصدی گرایش ب آموزش عللی دارند .یکی از دالیلی کا ایانهما گارایش با
آموزش عللی هست ،این است ک سطح آموزشهلی مل متنلسب بل فضلی کلر نیست و این بلید اصال شود.
*درحالحاضر چه الزامات نهادی ،سیاسی و قانونی در بحث تمرکززدايی نیاز است که اتفاق بیفتد؟
آنچ تلکنون اتفلق افتلده است سیلستی بوده و بیعی است ک این سطح بلید بلالتر برود و ب سالختلرهل و نهالدهال
برسیم .بلید ببینیم ه تغییرام سلختلری در آموزشوپرورش ضرورم دارد ک صورم ب یرد .وصتی میگاوییم عاد
تمرک  ،یک تغییر سلختلری است .حل وصتی این را گفتیم ال ا آن ه تغییراتی است ک بلید صورم ب یرد .شورای
منطه ای است یل ه نهلدهلیی بلید شکل ب یرند؛ بنلبراین مل وصتی مرتب در آموزشوپرورش تغییر ایجلد مایکنایم
صطعل این تغییر سلختلری نیست ک تغییر نهلدی هم الز بلشد؛ بلک تغییرام ،یک تغییر سیلستی است .برای مثال
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میگوییم اگر ههلر سلعت بوده ،میشود شش سلعت یل تعداد معلم را کموزیلد میکنیم؛ درحللیک بلیاد اساتراتژی
تغییر کند و این متضمن این است ک سلختلرهل تغییر کند و در آن حوزه ب نظر میرسد شلید تغییرام مل در یکای
یل دو مرحل بوده است.

