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  مربيان پيش دبستانی
 ھای انقباضی دولت روحانی قربانيان سياست

ھای اوليه زندگی کودکان نقش اساسی در رشد و پرورش  شناختی و تربيتی، سالھای روان براساس تجربيات و بررسی

بر اين اساس . گيرد حيات او شکل میۀچرا که ھشتاد درصد شخصيت کودک ظرف شش سال اولي نمايد  میأآنان ايف

سازی  نیآموزش وپرورش پيش از دبستان از طريق غ .ای برخوردار استپرورش دبستانی از اھميت ويژه آموزش و

 در محيط معمول خانواده برای سازد که به کسب تجارب ادراکی و ذھنی جديدی که احتماالً  محيطی، کودکان را قادر می

دھد که کودکان محروم از آموزش پيش دبستانی از امکان  تحقيقات محققان نشان می.  بپردازند،پذير نيست آنان امکان

 عدم درسه برخوردار بوده و احتمال شکست تحصيلی در آنھا و نھايتاً سازگاری کمتری نسبت به ساير کودکان در م

ھای  در نتيجه با توجه به اھميت آموزش پيش دبستانی، تالش. موفقيت در ديگر مراحل زندگی در آنھا بيشتر است

ار ھا به صورت رايگان در اختي گيرد که اين آموزش ھا در بيشترکشورھای جھان صورت می بسياری از سوی دولت

اين درحالی است که ) ١. (ھای برابر در آينده برای ھمگان فراھم شود کودکان قرار بگيرد تا امکان دستيابی به فرصت

به خصوص در دو سال اخير که . در کشور ما توجه به آموزش پيش دبستانی از سوی دولت روندی نزولی داشته است

.  دولت به کاھش تعداد کودکان پيش دبستانی منجر شده استۀندبه جای حمايت از آموزش پيش دبستانی، اقدامات بازدار

  ) ٢. ( کاھش داشته است٩٣ به ده در صد درسال ٩٠ درصد در سال ۵٠به طوری که جمعيت کودکان پيش دبستانی از 

 ثرؤدبستانی م  دولت روحانی در دوسال اخير که در کاھش چشمگير کودکان پيشۀترين اقدامات بازدارند يکی از مھم

مربيانی که در .  قانونی مجلس و جلوگيری از استخدام مربيان پيش دبستانی استۀبوده، ممانعت از اجرای مصوب

ی داشته و با وجود تجربيات ئسازی آموزش ابتدا بستانی و بھينه آموزش پيش دۀھای گذشته نقش مھمی در توسع سال

حذف اين گروه از . باشند  آموزش کشور میۀاز چرخ در حال حذف فراوان با تصميم غيرقانونی دولت روحانی عمالً 

رسد اين  ی وجود دارد که به نظر میئھا نشانهدبستانی نيست و   محدود به مربيان پيش آموزشی صرفاً ۀمعلمان از چرخ

توان   میاقدام بخشی از يک سياست کالنی است که دولت روحانی در روند آموزشی کشور در پيش گرفته که اصطالحاً 

گيری آنھا نه  رسد دولت تدبير و اميد در پی ی که به نظر میئھا سياست. گذاری کرد انقباضی نامھای   سياستآن را

قبل . دھد توجھی به تذکرات قانونی نمايندگان دارد و نه اھميتی به اعتراضات و تجمعات صنفی مربيان پيش دبستانی می

عتراضات مربيان پيش دبستانی در چه بستری شکل گرفت و ھا الزم است روشن کنيم که ا از پرداختن به اين نشانه

  .چگونه به اينجا رسيد
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بر اين اساس .  آموزش پيش دبستانی گرفتۀ وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، تصميم بر توسع١٣٧٩ در سال 

 به بخشی از فضای برخی از مدارس شھری برای آموزش پيش دبستانی در نظر گرفته شد و مربيانی برای آموزش

شان به  ھا برای فرستادن فرزندان ی در جھت تشويق خانوادهئھا ی و موقت استخدام شدند و تالشصورت قرارداد

حتی در مواردی صحبت از اجباری شدن آموزش پيش دبستانی قبل از . ھای پيش دبستانی صورت گرفت  آموزش

  . ی بودئدر مقطع ابتداآموزان  حضور دانش

 مديريت ۀ وظيف٨۵ زير نظر آموزش و پرورش بود اما از سال راکز پيش دبستانی مستقيماً  مديريت مالی م٨۵تا سال 

و اين شرکت ھا موظف شدند که مربيان پيش دبستانی . ھای پيمان کاری قرار گرفت  شرکتۀھا برعھد مالی پيش دبستانی

ھای پيمانکاری  زش و پرورش و شرکتھا ميان ادارات آمو ھای دريافت شده از خانواده در نتيجه شھريه. را بيمه کنند

در واقع شرايط کاری مربيان پيش دبستانی . شد  بخش اندکی از مزايای مالی نصيب مربيان پيش میشد و عمالً  تقسيم می

  .ھا بيشتر به نوعی استثمار کاری شباھت داشت در اين سال

ی که زير نظر دولت ئھا سال: "گويد ھا می  يکی از ھمين مربيان در تشريح وضعيت مربيان پيش دبستانی در اين سال

آن . گرفت  آموزش وپرورش و چھل درصد به مربيان تعلق میۀبوديم به اين شکل بود که شصت درصد شھريه به ادار

تمام درآمد . رو بوديمه بعد که به پيمانکار واگذارشديم، بيمه شديم اما با مشکالت پيمانکاران روب. ھا بيمه نبوديم سال

 روز در ١۵ ما االن ۀبيم. کشيد  بارھا را به دوش میۀشد به جز مربی زحمتکش که ھم ل پيمانکار و اداره میشامل حا

  )٣". ( ام به سه سال برسد  سال زحمت بکشيم فکر نکنم بيمه١٠يعنی اگر . ماه است

ز سوی آموزش و پرورش ھا فقط به اميد استخدام ا پذيرش چنين شرايط کاری از سوی مربيان پيش دبستانی در اين سال

چرا .  ششم کمرنگ شدۀی و اضافه شدن پايئ ابتداۀاميدی که با اجرای سياست جديد آموزشی در دور. گرفت صورت می

 بالتکليفی ۀ در نتيجنھايتاً . ی اضافه شودئتانی اجباری شده و به مقطع ابتدادبس  پيشۀکه مربيان اميد داشتند که پاي

 اعتراضات صورت گرفته، نمايندگان مجلس دو سال پيش طرحی را به ۀی آتی و درنتيجھا وضعيت اين مربيان در سال

با . تصويب رساندند که بر اساس آن دولت موظف شد که در طی دو سال تکليف استخدام اين مربيان را مشخص کند

ھای انقباضی، اولين اقدام دولت روحانی ممنوعيت ھر گونه استخدام در ادارات  و اتخاذ سياستآغاز به کار دولت جديد 

  اتخاذ چنين سياستی بود که در طول دوسال گذشته علیۀدر نتيج. دولتی و به خصوص وزارت آموزش و پرورش بود

وزش وپرورش ھر بار از  مربيان پيش دبستانی و فشارھای نمايندگان مجلس، وزارت آمۀرغم اعتراضات گسترد

توجيه اصلی وزارتخانه از اين ممانعت، ممنوعيت دولت و . برگزاری آزمون استخدامی برای مربيان سرباز زده است

در ھمين راستا مشاور معاونت . عدم صدور مجوز استخدامی از سوی دولت برای ادارات آموزش و پرورش است

 ھزار ۵٧ھا در ساختار اداری آموزش و پرورش از وجود حدود  مانیبرنامه ريزی دولت روحانی با اشاره به نابسا

) ۴. (نيروی مازاد در اين وزارت خانه سخن گفته و بر ھمين اساس استخدام مربيان پيش دبستانی را منتفی دانسته است

الت آموزش و ترين مشک ھای اخير از اساسی  در سالئیاين درحالی است که مشکل کمبود نيروی انسانی در مقطع ابتدا

 ئی ابتداۀآموزان دور آموز جديد امسال به تعداد دانش  ھزار دانش٢٠٠ ،و در مقايسه با سال گذشته. پرورش بوده است

ترين مشکل   وزارت خانه کمبود نيروی انسانی را مھمئیبر ھمين اساس است که معاون آموزش ابتدا. افزوده شده است

ھای گذشته برای رفع آن، به کارگيری نيروھای خدماتی و غير متخصص در  المشکلی که در س. داند  میئی ابتداۀدور

ای که  فاجعه.  آموزشی در ساختار آموزشی کشور رقم خوردۀ در دستور کار قرار گرفت و به نوعی فاجعئیمقطع ابتدا

ت آموزش و پرورش  وزارئی معاون آموزش ابتدابارھا از سوی مقامات وزارتی وقت مورد انکار قرار گرفت و نھايتاً 

د ئيأ در دوره ھای گذشته را مورد تئیای به کارگيری نيروھای خدمه به عنوان معلمان ابتدا ھمين اواخر در مصاحبه

  ). ۵. (قرار داد
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ه  در سال جاری با بئیاز سوی ديگر بنابر اظھارات مدير کل آموزش و پرورش شھر تھران، کمبود نيرو در مقطع ابتدا

اين درحالی است که به باور بسياری  ) ۶. (مان بازنشسته به صورت حق التدريس، جبران شده استکارگيری مجدد معل

 ترين راه  از کارشناسان آموزشی استفاده از مربيان پيش دبستانی با سوابقی طوالنی در آموزش کودکان، بھترين و بھينه

اما غلبه نگاه سودمحورانه در امر آموزش در . اشدب ھای اخير می  در سالئیحل برای جبران کمبود نيرو در مقطع ابتدا

در ھمين راستا است که وزير آموزش و . گيری صحيح آموزشی بسته است دولت تدبير و اميد راه را بر ھرگونه تصميم

 ئی ھزار ميليارد صرفه جو٩ی انسانی در ساختار آموزشی، با افتخار از کمبود نيروپرورش ضمن اعتراف به 

 سال جاری ]عقرب[ای با خبرنگاران در آبان ماه فانی در مصاحبه. گويد ن وزارت خانه سخن میاقتصادی در اي

 جديدی برای استخدام وجود ۀ ھزار نيروی انسانی در وزارت آموزش وپرورش، برنام۴٢با وجود کمبود :"گويد می

 برای ساعات اضافی کالسھا جبران کمبود نيروی انسانی در اين وزارت خانه با پرداخت حق التدريس به معلمان. ندارد

رسد برای فانی و  به نظر می)٧. "( اقتصادی شده استئی ھزار ميليارد لایر در کشور صرفه جو٩شده و با اين طرح 

. باشد  الزم وکافی برای اتخاذ و اجرای آن میئیگيران آموزشی کشور توجيه اقتصادی ھر تصميمی، مبنا ديگر تصميم

 بدون گذراندن ئی ابتداۀ در دو نوبت صبح و بعد ازظھر، انتقال معلمان متوسطه به دورئیلمان ابتداکه استفاده از مع اين

 ئیتواند وضعيت آموزش ابتدا ھای الزم و استفاده از معلمان بازنشسته پس از سی سال کار فرسوده کننده، می آموزش

 وزير و معاونانش ۀد خارج از توجه و عالقرس کشور را به شرايط اسفناکتری بکشاند، مسائلی است که به نظر می

  . باشد می

ھای انقباضی دولت جديد باشند اما به طور حتم آخرين آنھا  به ھرحال شايد مربيان پيش دبستانی اولين قربانيان سياست

 ھای  آموزشی کشور به بھانهۀ از حذف بخش ديگری از معلمان از چرخئیھا برنامه ريزی  ازئیھا نشانه. نخواھند بود

 در ئیھا طرح. آورد مختلف وجود دارد که زنگ خطر را برای معلمان و درکل ساختار آموزشی کشوربه صدا در می

 اقتصادی بيشتری را به دنبال داشته ئیجو ھای انقباضی دولت روحانی در دستور کار است که صرفه راستای سياست

 ۀ ھزار نفر از معلمان از چرخصدخروج دو. در نظر بگيردله ساز آن را أکه کيفيت آموزش و عواقب مس باشد بدون اين

 اين طرح ۀ ساعت از جمل٣٠ ساعت به ٢۴آموزشی کشور و تعديل وسيع نيرو و ھمچنين افزايش ساعات موظف از 

والن آموزشی کشور ؤشايد الزم است به مس. محورانه در ساختار آموزشی است  حاکميت نگاه سودۀاين نتيج) ٨. (ھاست

 ۀوالن در ادارؤکفايتی مس  بیۀشد که آموزش و پرورش بنگاه اقتصادی نيست و قرار ھم نيست که معلمان ھزينيادآور 

  .  ھای بين المللی سياستمداران را بپردازند ئیکشور و ماجراجو
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