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 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

 در فیلیپین« ی منبررسی مدرسه»طرح 

وزارت آموزش در فیلیپین بسیار بوروکراتیک و گسترده است. این وزارتخانه  نیم میلیون معلم، کارشناس و کارمند دارد و 

آمدی و مشاات،ت، مدت مبارزه با ناکاری طوهنیدهد. پس از یک دورهتو هی به خود اختصااام میساااهنه بود ه باب 

ای شده است. وزارت آموزش، برنامه اص،حات آموزش پایه )برسا( را از خوش اص،حات عمدهبخش آموزش فیلیپین دست

محور ، با هدف بهبود عملترد آموزش همگانی از طریق پی گرفتن رویتردی غیرمتمرکز، مشااارکتی و  امعه6002سااا  

 آغاز کرده است.

سه، دو محوری بودند صمیمایجاد گروهی از مقامات ت سطح مدارس و تعام   وامع محلی در فرآیند مدیریت مدر گیر در 

ست. این طرح، مدیران مدارس را بادر می این که های سازد که به طور مستق  در تعیین اولویتوزارتخانه پیگیری کرده ا

های میر و نگهداری تجهیزات و دیگر  نبههای مربوط به طراحی برنامه درسی، استخدام معلمان، تعگیریآموزش، تصمیم

شفافیت و مسئولیت سازوکارهای نظارتی را نیز  هت افزایش  سا،  سه و مدیریت عم  نمایند.  طرح بر پذیری مدیران مدر

ست که افرادی که به طور مستقیم توسط  ص  ا سرپرستان محلی معرفی کرد. در بسمت دوم، برسا به دنبا  ترویج این ا

بایساات نینفعان هر مدرسااه در رسااه تحت تیریر هسااتند، باید در مدیریت آن سااهیم شااوند. بنابراین میعملترد یک مد

 ها و فرآیندهای ح  مسئله آن شرکت داشته باشند.گیریتصمیم
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سعی می شفاف و ع،وه بر این وزارت آموزش  سخگوکند که عملترد خود را نیز  صمیم، کند. به پا شی از این ت عنوان بخ

آوری نموده شده در مدارس را  معنه، سرویس اط،عات پایه آموزش را ایجاد کرده است که اط،عاتِ خدمات ارائهوزارتخا

 شود.دهد. این تصمیم باعث نظارت عمومی بر این خدمات میو به صورت آن،ین در دسترس عموم برار می

 

 چه بود؟ «بررسی مدرسه من»طرح  

اری با بخش خصاوصای ام اا کرد که نام آن )بررسای ای را برای همتنامه، وزارت آموزش فیلیپین تفاهم6022در ژانویه 

سه هدف  سر فیلیپین به و ود آمد که  سرتا سه من( بود. طرح مذکور با هدف بهبود ارائه خدمات در مدارس دولتی  مدر

 عمده داشت:

سنجی داده -2 صحت دادههااعتبار آوری اط،عات مدارس ک  ها در مدارس از طریق  مع: افزایش یتپارچگی، دبت و 

 های رسمی وزارتخانه.ور و مقایسه آن با دادهکش

:  افزایش آگاهی  امعه و دخالت در ارائه خدمات آموزشاای با نظارت بر شاارایط مدارس دولتی و مشااار ت مام   -6

 های مدرسه.تعام  در ح  مسائ  و نگرانی

ین طرح با ارائه : تسااهی  دسااترساای عمومی به اط،عات دبیق در مورد ساایسااتم آموزش دولتی. اارائ  اطالعات -3

صت را می شهروندان این فر سترس به  ها اظهار نظر و ی این دادهدهد که دربارهاط،عات در فرمتی رابت و در د

 بررسی کنند.

http://transparency4iran.ir/


 transparency4iran.ir ||شفافیت برای ایران 

 

3 

 

 

شور را با پلت فرمی آن،ین که در آن اط،عات پ سر ک سرا سیج عمومی و نظارت مدارس  سه من، ب سی مدر روژه برر

ها شام  اط،عاتی در مورد تخصیص اری و بررسی است، ادغام کرده است. این دادهگذراحتی باب  دسترس، اشتراکبه

های مو ود در مدارس، ها و صااندلیرایانه عدادتهای تحویلی به مدارس، بود ه، ربت نام، تعداد معلمان، تعداد کتاب

وطلب با این طرح همتاری ها اسااات. افرادی به طور داها بهداشاااتی و انوات نتایج آزمونها و سااارویستعداد ک،س

های آورند و این اط،عات را با دادهدسااات می کنند، این افراد با مدارس ارتباط بربرار کرده و اط،عات  دیدی بهمی

سه می سمی مقای سه، اط،عات را کدگذاری میر سئوهن مدر سایت کنند و پس از گفتگو با م کنند. این اط،عات در 

ها و نیازهای مدارس گیرد و کاسااتیهای رساامی دارند، مورد تیکید برار میو اخت،فاتی که با داده شااوندمنتشاار می

 شوند.بررسی می

 

http://transparency4iran.ir/


 transparency4iran.ir ||شفافیت برای ایران 

 

4 

 

ا رایی شاااد،  6022ازآنته این طرح در ساااا  مدتی پس

دساات آوردن آرار و نتایج آن آغاز شااد.  تحقیقاتی برای به

 613منطقه فیلیپین،  21داوطلب در  2000در این طرح 

ها به برخی اخت،فات رسه را بازدید و بررسی کردند. آنمد

سط وزارت آموزش و اط،عات  شده تو میان اط،عات ارائه 

ند. آن به یافت مدارس دسااات  مده از  ها برخی دسااات آ

ند کمبود ک،سکاساااتی مان تابها  های های درس و ک

آموزشااای و بدیمی بودن تجهیزات را مشاااخص نمودند. 

ط،ت متخصصان وزارتخانه رسانده ها به اسپس این کاستی

هزار مدرسه  11های شد. تمام اط،عات این مدارس در سایت طرح باب  دسترسی است. وزارت آموزش فیلیپین داده

 مدرسه در سایت مو ود است. 6261را در اختیار طرح برار داده است و مختصات  غرافیایی 

 همکاری با دولت 

سه من هاهمتاری و همراهی دولت با طرح سی مدر ست. طرح برر شده ا شفافیت، مو ب افزایش کارآمدی دولت  ی 

شاااده، که طبق آن وزارت آموزش، اط،عات خود را در اختیار  عمومی باعث ام اااای براردادی میان دولت و بخش

 کند.ها با مدارس حمایت میدهد و از همتاری آنمجریان طرح برار می

 که البته برای آن فوایدی هم دارد: کندوزارت آموزش از این ابتتار حمایت می

ند کدهد و مسئولیت بیشتری به مدیران مدارس تفویض مینظارت عمومی را بر بخش آموزش کشور افزایش می -2

 دهد. و مشارکت بخش عمومی را در مدیریت مدرسه افزایش می

ود خ دست آمده توسط داوطلبان طرح، به بررسی اط،عات رسمی متخصصان وزارتخانه پس از انتشار اط،عات به -2

پردازند که آیا صاااحیح هساااتند یا خیر. ع،وه بر این شاااهروندان اط،عات تارنمای چنین طرح مردمی را بر می

 دهند.تارنمای رسمی وزارتخانه تر یح می
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 برخی ملزومات اجرای طرح 

ر آن، ب طرح بررسی مدرسه من، یک مصداق برای ا رای شفافیتِ باواسطه است و تیریرگذاری :مام   مدنی مقتدر -1

های خود در بدرت و توانایی  امعه مدنی در برابر دولت بساااتگی دارد. لذا مجریان طرح از تمام توان و شااابته

 اند. هایی از  وانان و فعالین ا تماعی استفاده کردهسراسر فیلیپین و گروه

به دنبا  اصااا،ح در زمان ا رای طرح نیز بسااایار اهمیت دارد. در دولت کنونی فیلیپین که : زمان امرای طرح -2

 سیستم آموزشی کشور است، این طرح  واب داده است که اگر چنین دولتی نبود، شاید  ریان متفاوت بود.

 پذیر نخواهد بود.طرح مذکور، بدون دستیابی به اط،عات رسمی مدارس ک  کشور امتان: دستیابی ب  اطالعات -3

 بندیجمع 

ورش کشااور ما نساابت به وزارت آموزش فیلیپین، از لحاد تعداد زیاد با تو ه به وضااعیت مشااابه وزارت آموزش و پر

ستگاه ضعف د سی های هنگفت، ایدههای نظارتی و بود هکارکنان و معلمان و همچنین  ای که در این مقاله مورد برر

رت آموزش ای مناسب برای افزایش نظارت عمومی بر ابدامات و عملترد مسئولین و معلمان وزابرار گرفته است، چاره

ای اندک، در این وزارتخانه افزایش خواهد داد. وری و شفافیت را با هزینهو پرورش است. این طرح، طبیعتاً میزان بهره

ستم  مع سی ضعیت  ست تا و صتی ا شار اط،عات مربوط به آموزش و پرورش ما، از یک طرف فر سی و انت آوری، برر

ضع ستیآموزشی خود را بسنجیم و از طرف دیگر نقاط  کند، تا بخش خصوصی یا دولتی های آن را معلوم میف و کا

 بتوانند برای اص،ح آن ابدام نمایند.
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