
ای پیرامون سن و تجربه وزرای آموزش و پرورش ایران و سه کشور نروژ، بریتانیا و آلمانتحلیلی مقایسه  

 

 مقدمه
، اما آیدبه شمار میی آخر قرن نوزدهم مسائل دههجمله دیرباز مطرح بوده و از ، از بررسی رابطه سن و عملکرد مدیران اگرچه

ا رموزش و پرورش کشور شده که آیا کرسی وزارت گیرندگان نظام آی تصمیمدغدغه به صورت جدیچندی است این مسئله 

دارد که  وجود لیدل دوحداقل طبق بررسی مبانی تجربی موجود در کتب رفتار سازمانی،  ؟یا خیر سپرد جوانتوان به نسل می

ا ب عملکرد شغلیاست که  نیبر ا یمتصور عمو نکهیاول ا است؛دارای اهمیت  عملکرد شغلیسن و  انیرابطه مدهد نشان می

ق طبدر حال سالخورده شدن است. طبیعی به طور  ،یفعل متعهد شناخته شده یرویدوم آنکه ن؛ یابدمیسن کاهش  شیافزا

ر کا طیرا به مح تیفیتعهد به ک و یقو اتیچون تجربه، قضاوت، اخالق یمثبت اتیتر با خود خصوصمسن افرادهای تجربی، یافته

ساب به حرقابت پذیری با محیط و پذیرش تغییر در سازمان از مفروضات اساسی و در مقابل در دورانی که انطباق آورندیم

یا آ حالد. دهنیاز خود مقاومت نشان م دیجدهای فناوریها و پارادایمداشته و در برابر  یکمتر یریپذانعطافآید، این گروه می

 یابد؟و تغییر در خصوصیات فردی، عملکرد شغلی تغییر میبا افزایش سن 

در صورت عدم کنترل شرایط محیطی و تنوع شغلی، ی رفتارسازمانی، گویای این موضوع است که مطالعات علمی در رشته

شابه یطی، یا فرض تشرایط محاما آیا کنترل  ای ایشان ندارد.داری با عملکرد حرفهاعملکرد سازمانی افراد هیچ گونه ارتباط معن

ی صحت پاسخ گزاره است. «خیر»ی صحیحی است؟ آنچه مسلم است پاسخ این سوال کامال مشهود، مفروضه ،هابرای سازمان

توان در مبانی نظری مدیریت تطبیقی یافت. لذا در ادامه سعی خواهد شد تا با فرض اصول منفی به سوال مطرح شده را می

 وزرای آموزش و پرورش پرداخته شود. ی رابطه سن و عملکرد به بررس شناسی تطبیقی،روش

 هایافته
برنامه توسعه که توسط دفتر  ،HDIالمللی گزارش بینآخرین بر اساس  جهت استخراج الگوی مناسب جهت همجواری و مقایسه،

زش کسب جهانی را در شاخص آمو سه کشور آلمان، نروژ و انگلستان به ترتیب بیشترین امتیاز شود،منتشر می سازمان ملل متحد

و استخراج پاسخ مطلوب برای مسئله در نظام آموزش و پرورش  رسد مبنایی مطلوب جهت بررسی تطبیقیبه نظر می که اندکرده

وزیر آموزش و  02سال گذشته، سه کشور مذکور، دارای  02 المللی دراد تایید شده توسط مراجع بینطبق اسن د.نایران باش

گزارش شده است. این  02.26سال و در پایان وزارت  64.46اند که میانگین سنی ایشان در دوران شروع وزارت هپرورش بود

 دهد.را نشان می 00.64و  02.06به ترتیب اعداد وزیر،  64با ساله  62عدد در ایران برای مدت زمان 

 
 

 

 

 



 
 آلمانو  ایتانیبر، نروژش و پرورش در ایران و سه کشور وضعیت میانگین سنی وزرای آموز: 1جدول 

 کشورها
 میانگین سن در شروع وزارت

 )سال(
 میانگین سن در پایان وزارت

 )سال(
 40.25 42.05 ایران

 42.25 55.54 سه کشور الگو
 66.02 66.44 نروژ

 64.24 64.60 بریتانیا

 06.00 06.02 آلمان

 0.23 3.53 اختالف ایران با الگو

های جدول فوق، ایران نسبت به سه کشور الگو، در مدت زمان مورد مطالعه به صورت میانگین افراد پیرتری را بر اساس یافته

طبق ارزیابی دقیق  (.پیرترماه  6سال و  2در کرسی وزارت آموزش و پرورش قرار داده است )به صورت میانگین افرادی با سن 

کشور نروژ  0226الی  0222به وزیر سال  کمترین سن مربوط که کردمشخص د مطالعه، کشور مور 6وزرای انتخابی در سن 

بریتانیا قرار گرفته است. نکته قابل توجه  0224-0226نروژ و  0222-0226است و در رتبه دوم به صورت همزمان وزرای 

ی بیگانه نبودن سیستم انتصابات ایران هنشان دهند 6و  4های ی در رتبهنجف یمحمدعلو  پرورش اکبریعل دیسنام اینجاست که 

 .با به کار گماریدن جوانان در جایگاه وزارت آموزش و پرورش است

 آلمانو  ایتانیبر، نروژسنی وزرای آموزش و پرورش در ایران و سه کشور  توصیف: 2جدول 

 کشور وزیر
سال شروع 

 وزارت در آ.و.پ
سال پایان وزارت 

 در آ.و.پ
سن شروع 

 وزارت
سن پایان 

 وزارت
مدت زمان 

 وزارت
متوسط سن در 

 دوره وزارت
 رتبه در سن

Trond Giske 6 26.0 6 20 26 0226 0222 نروژ 

Bård Vegar Solhjell 0 26 0 24 24 0222 0226 نروژ 

Ruth Kelly 0 26 0 24 24 0224 0226 بریتانیا 

Torbjørn Røe Isaksen 6 26.0 0 62 20 0264 0262 نروژ 

Guri Melby 0 22.0 6 62 22 0206 0202 نروژ 
 4 62.0 2 60 22 6242 6242 ایران اکبر پرورشسید علی

 6 66.0 2 64 26 6264 6246 رانای محمدعلی نجفی

Ed Balls 4 60.0 6 62 60 0262 0222 بریتانیا 

Nicky Morgan 2 62 0 66 60 0264 0266 بریتانیا 

Gavin Williamson 62 62.0 0 60 60 0206 0262 بریتانیا 

Michael Gove 66 60 6 66 62 0266 0262 بریتانیا 
 60 64 6 64 66 6246 6242 ایران سید کاظم اکرمی

Kristin Clemet 60 64 6 64 66 0220 0226 نروژ 

Øystein Djupedal 60 64 0 66 60 0226 0220 نروژ 
 60 64.0 6 66 64 6202 6204 ایران محمدعلی رجایی

 64 66 6 62 60 6242 6264 ایران حسین مظفر
 66 66.0 6 64 66 6242 6202 ایران محمدجواد باهنر

Justine Greening 64 64 0 62 66 0264 0264 ریتانیاب 

Anja Karliczek 62 64.0 2 02 66 0206 0264 آلمان 
 02 62 0 02 64 6244 6244 ایران احمدیعلیرضا علی

Estelle Morris 06 62.0 6 02 62 0220 0226 بریتانیا 

Damian Hinds 06 62.0 6 02 62 0262 0264 بریتانیا 



 کشور وزیر
سال شروع 

 وزارت در آ.و.پ
سال پایان وزارت 

 در آ.و.پ
سن شروع 

 وزارت
سن پایان 

 وزارت
مدت زمان 

 وزارت
متوسط سن در 

 دوره وزارت
 رتبه در سن

Edelgard Bulmahn 02 02.0 6 06 66 0220 6224 آلمان 

Kristin Halvorsen 06 06 6 02 62 0262 0222 نروژ 
 00 00 6 06 02 6220 6244 ایران باباییحمیدرضا حاجی

 00 00 سال 6کمتر از  00 00 6224 6224 ایران سید جواد حسینی
 06 00.0 6 02 00 6204 6206 ایران غالمحسین شکوهی

Charles Clarke 06 00.0 0 06 06 0226 0220 بریتانیا 
 02 02 سال 6کمتر از  02 02 6220 6220 ایران سید محمد بطحایی

Annette Schavan 22 06 4 04 02 0262 0220 آلمان 

Jan Tore Sanner 22 06 0 00 02 0202 0264 نروژ 

John Denham 20 06.0 0 00 06 0222 0226 بریتانیا 
 22 00 6 06 02 6246 6242 ایران مرتضی حاجی
 22 00 0 04 06 6244 6246 ایران محمود فرشیدی

 22 00 0 04 06 6224 6224 ایران سید محمد بطحایی

Alan Johnson 24 04.0 6 06 04 0226 0224 بریتانیا 
 26 42.0 2 40 02 6220 6220 ایران اصغر فانیعلی

 24 46 0 40 42 6622 6224 ایران میرزاییمحسن حاجی
 22 46.0 6 40 46 6224 6220 ایران آشتیانیمدی دانشفخرالدین اح

Johanna Wanka 62 46.0 0 46 40 0264 0262 آلمان 

زیر آموزش و و انتصابرا در گرایی جوان بیشترین آلمانو  رانیا، ایتانیبر، نروژبه ترتیب کشورهای های جدول فوق، طبق یافته

 است: گزارشاص برای ایران به شرح جدول ذیل قابل این توصیف به صورت خ .انددر نظر داشتهپرورش 

 نی وزرای آموزش و پرورش در ایران به ترتیب س توصیف: 3جدول 

 متوسط سن در دوره وزارت مدت زمان وزارت میانگین سن پایان وزارت میانگین سن شروع وزارت وزیر

 62.0 2.2 60.2 22.2 اکبر پرورشسید علی
 66.0 2.2 64.2 26.2 مدعلی نجفیمح

 64.2 6.2 64.2 66.2 سید کاظم اکرمی
 64.0 6.2 66.2 64.2 محمدعلی رجایی

 66.2 6.2 62.2 60.2 حسین مظفر
 66.0 6.2 64.2 66.2 محمدجواد باهنر

 62.2 0.2 02.2 64.2 احمدیعلیرضا علی
 00.2 6.2 06.2 02.2 باباییحمیدرضا حاجی

 00.2 2.2 00.2 00.2 سید جواد حسینی
 00.0 6.2 02.2 00.2 غالمحسین شکوهی
 06.2 0.2 06.0 02.0 سید محمد بطحایی

 00.2 6.2 06.2 02.2 مرتضی حاجی
 00.2 0.2 04.2 06.2 محمود فرشیدی

 42.0 2.2 40.2 02.2 اصغر فانیعلی
 46.2 0.2 40.2 42.2 میرزاییمحسن حاجی

 46.0 6.2 40.2 46.2 آشتیانیفخرالدین احمدی دانش

 44.4 53.2 40.5 42.0 سال گذشته 52کل وزرا در 

 مظفر نیحسیی، رجا یمحمدعلی، کاظم اکرم دیسی، نجف یمحمدعل، پرورش اکبریعل دیسآنچه مشخص است به ترتیب آقایان 

ی، یمحمد بطحا دیسی، شکوه نیغالمحسی، نیجواد حس دیسیی، بابایحاج درضایحمی، احمدیعل رضایعل، باهنر محمدجوادو 

ی جوانترین وزرای انیآشتدانش یاحمد نیفخرالدیی و رزایمیحاج محسنی، فان اصغریعلی، دیفرش محمودی، حاج یمرتض



 یمحمدعلبر هیچ معلمی خدمات ارزشمند آقایان  آیند.به حساب میگین سن در دوران وزارت بر اساس میانآموزش و پرورش 

سال سن بر نظام آموزش و پرورش پوشیده  66با  باهنر محمدجوادسال سن و  64یی با رجا یمحمدعلسال سن،  26ی با نجف

 های عددی تاریخی پاسخی مطلوب برای سوال مطرح شده است؟ به طور قطع خیر.گزارهنیست. اما آیا این 

ر ارزشمندتر از قدرت جوانی کرد نیروی جوانی، باعث کسب تجربه خواهد شد که اگهای موجود، گذر زمان و هزینهطبق نظریه

د، آیا انگمارده شدهآموزش و پرورش تر به وزارت بر این اساس باید دید هنگامی که افراد مسن تر نخواهد بود.ارزشنباشد، کم

ایران شور ک آموزش و پرورش به موجب پاسخ به این سوال وضعیت شغلی و تجربی وزرای تجربه ایشان افزایش یافته است؟

 ذیل قابل گزارش است: جداوللعه قرار گرفت که به شرح مورد مطا

  آموزش و پرورشنظام در  تیسابقه فعالنی وزرای آموزش و پرورش در ایران به تفکیک س توصیف: 4جدول 

 شرح
 مدت زمان وزارت 

 )سال(
متوسط سن در شروع وزارت 

 )سال(
 40.42 05 وزیران با سابقه

 60.22 6 حسین مظفر
 02.22 6 باباییحمیدرضا حاجی

 00.22 2 سید جواد حسینی
 66.22 6 سید کاظم اکرمی
 02.02 0 سید محمد بطحایی

 02.22 2 اصغر فانیعلی
 00.22 6 غالمحسین شکوهی

 46.22 6 آشتیانیفخرالدین احمدی دانش
 42.22 0 میرزاییمحسن حاجی

 64.22 6 محمدعلی رجایی
 06.22 0 دیمحمود فرشی

 55.52 41 وزیران بدون سابقه
 22.22 2 اکبر پرورشسید علی

 64.22 0 احمدیعلیرضا علی
 66.22 6 محمدجواد باهنر
 26.22 2 محمدعلی نجفی
 02.22 6 مرتضی حاجی

 42.05 53 در کشورمتوسط سن وزیر 

 51.42 ـــ وضعیت وزنی تصدی سنی

 2.22  هزینه سنی جهت تجربه فعالیت

سال در اختیار وزرای با تجربه فعالیت در آموزش  06سکان وزارت آموزش و پرورش به مدت های جدول فوق، بر اساس یافته

سال در اختیار وزرای بدون تجربه فعالیت در آموزش  62سال بوده است و  00.02و پرورش بوده است که میانگین سنی ایشان 

برداری از خانه جهت بهرهسال بوده است. مشخص است که این وزارت 66.42و پرورش بوده است که میانگین سنی ایشان 

، محمدجواد باهنرتوان به نام از نکات قابل توجه این بخش می .است سال سن وزیر را هزینه کرده 6.62وزرای با تجربه 

 نامکه همگی از وزرای خوشآموزش و پرورش اشاره نمود تجربه در بخش ی در میان وزرای بیحاج یمرتضی و نجف یمحمدعل



ی آموزش و پرورش جهت توسعه فردی نیروهای خود تا تحقق از طرفی مشهود است وزارت خانه خانه هستند.این وزرات

  رود.های کشور پیش میسال کندتر از سایر بخش 6.6جایگاه وزارت، 

های وزارت و معاونت وزارت، قبل از جربه پستهمزمان با تجربه فعالیت مرتبط با نظام آموزش و پرورش، سابقه وزرا در ت

 داری وزارت آموزش و پرورش مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج این رصد در جدول ذیل مشخص شده است:سکان

 
  هاخانهرتوزارت یا معاونت وزارت در سایر وزاسابقه نی وزرای آموزش و پرورش در ایران به تفکیک س توصیف: 5جدول 

 شرح
 مدت زمان وزارت 

 )سال(
متوسط سن در شروع وزارت 

 )سال(
 40.53 41 وزیران با سابقه

 02.02 0 سید محمد بطحایی
 02.22 2 اصغر فانیعلی

 46.22 6 آشتیانیفخرالدین احمدی دانش
 26.22 2 محمدعلی نجفی
 02.22 6 مرتضی حاجی

 55.50 05 وزیران بدون سابقه
 60.22 6 فرحسین مظ

 02.22 6 باباییحمیدرضا حاجی
 00.22 2 سید جواد حسینی

 22.22 2 اکبر پرورشسید علی
 66.22 6 سید کاظم اکرمی

 64 0 احمدیعلیرضا علی
 00.22 6 غالمحسین شکوهی

 42.22 0 میرزاییمحسن حاجی
 66.22 6 محمدجواد باهنر
 64.22 6 محمدعلی رجایی
 06.22 0 محمود فرشیدی

 42.05 53 در کشورمتوسط سن وزیر 

 40.32 ـــ وضعیت وزنی تصدی سنی

 5.20  هزینه سنی جهت تجربه فعالیت

 

سال در اختیار وزرای با تجربه  62های جدول فوق، سکان وزارت آموزش و پرورش به مدت بر اساس یافته در این بخش نیز

 ایتجربهچنین سال در اختیار وزرای بدون  06سال بوده و  00.42شان بوده است که میانگین سنی ای وزارت یا معاونت وزرات

 برداری از وزرای با تجربهخانه جهت بهرهسال بوده است. مشخص است که این وزارت 64.40بوده است که میانگین سنی ایشان 

 جواب این سوال رقم قابل قبولی است؟کرد سن وزیر اما آیا این مقدار از هزینه .است سال سن وزیر را هزینه کرده 6.20 وزارت

 ها تحلیل خواهد شد:در کشورهای الگو نهفته است که در ادامه پس از ارائه یافته

 

 
 



  هاخانهسایر وزارت وزارت یا معاونت وزارت درسابقه ( به تفکیک انگلستان و آلمان، نروژنی وزرای آموزش و پرورش در کشورهای الگو )س توصیف: 6جدول 

 

 

سال در  22انگلستان به مدت  و نروژ های جدول فوق، سکان وزارت آموزش و پرورش در کشورهای آلمان،بر اساس یافته

سال در اختیار وزرای  26سال بوده و  60.40اختیار وزرای با تجربه وزارت یا معاونت وزرات بوده است که میانگین سنی ایشان 

برداری از خانه جهت بهرهسال بوده است. مشخص است که این وزارت 60.2نگین سنی ایشان بوده که میا ایبدون چنین تجربه

ماه میانگین سنی وزرا کاهش یافته است. یافته قابل توجه این  2بله  ی سنی پرداخت نکردهنها هزینهوزرای با تجربه وزارت نه ت

های باالی سازمانی همچون معاونت وزیر و ر و تجربه پستدر این کشورها به اندازه کافی به افراد جوان فرصت حضواست که 

 بهره ببرند.آموزش و پرورش شود تا بتوانند در دوران جوانی از حضور ایشان در جایگاه وزرات وزارت داده می

 گیرینتیجه
 به تعهد و ویق اخالقیات قضاوت، تجربه، چون مثبتی خصوصیات خود با ترمسن افراد مشخص شد تجربی مبانی بررسی طبق

ه با ک دهندمی نشان مقاومت خود از جدیدهای فناوریها و پاردایم برابر در و برخوردار بوده کمتری پذیریانعطاف از، کیفیت

توان آن را نادیده گرفت. از طرفی جوان گرایی در سطح وزارت، آن هم در حوزه آموزش و توجه به شرایط عصر کنونی، نمی

 شرح
 مدت زمان وزارت 

 )سال(
متوسط سن در شروع وزارت 

 )سال(
 54.50 32 وزیران با سابقه

Charles Clarke 0 06.22 

Damian Hinds 6 62.22 

Ed Balls 6 60.22 

Estelle Morris 6 62.22 

Gavin Williamson 0 60.22 

Jan Tore Sanner 0 02.22 

John Denham 0 06.22 

Justine Greening 0 66.22 

Kristin Clemet 6 66.22 

Kristin Halvorsen 6 62.22 

Nicky Morgan 0 60.22 

Ruth Kelly 0 24.22 

Torbjørn Røe Isaksen 0 20.22 
 54.1 35 وزیران بدون سابقه

Alan Johnson 6 04.22 

Anja Karliczek 2 66.22 

Annette Schavan 4 02.22 

Bård Vegar Solhjell 0 24.22 

Edelgard Bulmahn 6 66.22 

Guri Melby 6 22.22 

Johanna Wanka 0 40.22 

Michael Gove 6 62.22 

Øystein Djupedal 0 60.22 

Trond Giske 6 26.22 
 54.25 55 متوسط سن وزیر در کشور
 54.22 ـــ وضعیت وزنی تصدی سنی

 2.05-  هزینه سنی جهت تجربه فعالیت



ر ای برخورداگیری ویروس منحوس کرونا از اهمیت ویژهاش در جامعه، در شرایط سخت همهکه عالوه بر اهمیت فلسفیپرورش 

برای وزیر « پویایی جوانی»یا « تجربه»ی گیری در خصوص دوگانهتصمیم دلسوزان این حوزه را نگران کرده است.است، 

ورد م تجارب گذشته در چند سطحدر این یادداشت سان خارجی ممکن نیست. بدینی تجارب داخلی و پیشنهادی بدون مطالعه

ای جز افزایش سن وزیر وجود ندارد، اما در برای داشتن وزیر با تجربه چارهها نشان داد، در ایران یافته تحلیل قرار گرفت.

افتد؛ یبرای جوانان این اتفاق نم سیاسیبه موجب فضای باز ی بر اساس شاخص توسعه انسانی، کشورهای موفق و الگوی آموزش

به صورت میانگین در سنین  اداری و دیوانساالریهای باالی چراکه جوانان با عضویت در احزاب سیاسی و حضور در جایگاه

 این موضوع باعث شده که عالوه بر ارتقاء .اندداشتهحضور در حداقل یک جایگاه وزرات یا معاونت وزارت را تجربه سال  60

ی به ی مدیریت منابع انسانبه عبارت دیگر، اگر از دریچه .یابدها گسترش برای دولت، فرصت گزینش شخصی افراد در جامعه

برداری از منابع انسانی در دوران جوانی است، که مستلزم انتقال تجارب توجه شود، مدیریت صحیح نیروی انسانی بهرهپدیده این 

 درگونه که همانبا این وجود  برداری مطلوب از این نیروی توانمند، پویا و منعطف است.ه ایشان و بهرهالزم در این دوران ب

وزیر آموزش و پرورش نیز مشهود است، هر زمان دولت وقت به حضور تجارب گذشته جمهوری اسالمی ایران در انتصاب 

 بلکه جامعه شاهد نتایج مطلوب عمیقی بوده است. جوانان در این کرسی اعتماد نموده، نه تنها عملکرد تضعیف نشده،


