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é Objective: The emergence of governance is tied to the concept of participation. A concept that 
increases capacity if realized. It builds confidence among actors and optimizes decisions. Iran’s 
educational system to solve economic and educational problems, among the actors in this field has 
always been looking for a model of participation so that it can always use the abilities of all people 
to always have the best services to society.

The present article seeks to explain the evolution of the educational institution in Iran based on 
the governance structure of the educational institution.

 é Method: Using the historical-analytical method, referring to historical sources in this field, this 
article first describes the narrative of the rule of the educational institution in Islamic Iran, focusing 
on the school as the most fundamental institution in responding to the need for education.

 é Findings: Historical findings show that the ambiguity in the concept of participation in the 
education system in different historical periods has caused today’s school to overcome the existing 
challenges, gradually influenced by Western culture and its industrial society, a feature- The 
purposes of Islamic civilization is laying the groundwork for the participation of individuals in the 
governance of the school institution.

The family, which was the main pillar of participation, was marginalized, and learning, which 
was considered a bounty among all, was declared an obligatory right. The principle of brotherhood 
in the relations of actors in this field gave way to legalism, which brought fixed and defined tools 
and areas for family participation.

é Conclusion: Explanation of the concept of participation in the education system can play a role in 
the governance of the Iranian educational institution based on Islamic civilization.

 Keywords:  public participation, school institution, educational governance, Islamic Republic of Iran, 
Islamic Civilization.
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چکیده
 é هدف: ظهور حكمرانی با مفهوم مشاركت گره خورده است. مفهومی كه در صورت تحقق بر ظرفيت ها
می افزایـد. سـبب ایجـاد اطمينان در ميـان كـنشگران می شـود و تصميـم گـيری ها را بهينه 
می كند. نظام آموزشی ایران برای حل مسائل اقتصادی و تربيتی، در ميان بازیگران این عرصه 
هـمواره به دنبـال الـگویی از مشـاركت بـوده است تا بتـواند ضـمن استفـاده از تـوانایی همه 
 افراد، همواره بهترین خدمات را به جامعه داشته باشد. مقاله حاضر در جستجوی الگوی مشاركت
 در سير تطور نهاد آموزش در ایران، در پی تبيين مشاركت بر مبنای ساختار حكمرانی نهاد آموزش

است. 

é روش: روش تاریخی- تحليلی با رجـوع به منـابع تاریـخی در ایـن حـوزه به تـوصيف و تحليل 
 روایت حكمرانی نهاد آموزش در ایران اســالمی با تمركز بر مدرسه به عنوان بنيادی ترین نهاد

در پاسخگویی به نياز تعليم و تربيت پرداخته است. 

é یافته ها: یافته های تاریخی نشــان از آن دارد كه ابهام در مفهوم مشــاركت در نظام آموزش و 
 پـرورش در دوران مخـتلف تاریـخی سـبب شـده اسـت كه مدرسـه امـروزی بـرای برون رفت
از چالش های موجود رفته رفته تحت تأثير فرهنگ غرب و جامـعه صـنعتی آن، از ویـژگی های 
موردنظر تمدن اسالمی در بسترسازی مشاركت آحاد مردم در حكمرانی نهاد مدرسه عبور كند. 
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خانواده كه ركن اصلی مشــاركت بود به حاشيه رانده شد و یادگيری و علم آموزی كه در ميان 
همگان فضل به شمار می رفت به عنوان حقی واجب و ضروری اعالم شد. اصل برادری در روابط 
بازیگران این عرصه جای خود را به قانون گرایی داد كه ابزار و عرصه های ثابت و تعریف شده ای 

برای مشاركت خانواده ها به ارمغان آورد. 

é نتيجه گيري: ایضاح مفهوم مشاركت در نظام آموزش و پرورش مي توانددر حكمرانی نهاد آموزش 
ایران با تأكيد بر تمدن اسالمی نقش آفرین باشد.

واژگان کلیدی:  مشاركت مردمی، نهاد مدرسه، حكمرانی آموزش، جمهوری اسالمی ایران، تمدن اسالمی

مقدمه 
نهــاد آموزش به عنوان يكــی از بنيادی ترين نهادهای جوامع بشــری عهده دار رفع 
دانستن،  نيازهای گسترده ای در جوامع است. افزون بر رفع نيازهای پايه ای همچون ميل به 
سبب جامعه پذيری و بهبود كيفيت زندگی افراد می شود. با شكل گيری جامعه و اقتصاد 
دانايی محور در عصر حاضر كاركردهای نهاد آموزش گسترده تر و اثرگذارتر شده و به نوعی 

نقشی كليدی در توفيق كشورها ايفا می كند.
مرور تاريخ ايران زمين نشان می دهد كه با توجه به كاركردهای مهم و متنوع اين نهاد 
 گاهــی مردم خود عهده دار تأمين و حيــات اين نهاد مهم بودند و زمانی با ورود دولت ها

باز هم در كنار آنها، نقش كليدی در حيات و پيشرفت اهداف نهاد آموزش داشته اند. البته 
اين نقش و اثرگذاری هر زمان متناسب با شرايط و اقتضائات هر دوره و نقشی كه دولت ها 

در جامعه ايفا كرده اند متفاوت بوده اما به هر ترتيب وجود داشته است. 
وجود چارچوب های مختلف اجتماعی و نهادی نظامهای آموزشــی در سراسر جهان، 
 سبب شــده هر يک به شــكل متفاوت بر نتايج حاصل از مشاركت اجتماعی، به خصوص
 در نقش ها و مســئوليت های اعضای جامعه، سطوح مشاركت، نمايندگی اعضای جامعه

در بدنه مديريت مدرسه، و برآيند عملكرد يادگيری و زندگی دانش آموزان اثرگذار باشند. 
اما تأثير مشــاركت جامعه در مديريت مدرسه در ادبيات پيشين، در بهترين حالت مبهم 

.(Nishimura, 2017) است
 شــواهد تجربی، عمدتاً از كشورهای آمريكای التين، برخی اثرات مشاركت جامعه را 
 بر افزايش حضور شــاگردان و معلمان و دســتاوردهای آموزشی شاگردان نشان داده اند 
(Bruns, Filmer & Patrinos, 2011). پژوهشگران در پژوهشی اخيراً يک رابطة مثبتِ  
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 غيرمســتقيم بين مشاركت جامعه و دســتاوردهای آموزشی شاگردان را از طريق بهبود 
.(Taniguchi & Hirakawa, 2016) مديريت مدرسه در نواحی روستايی ماالوی نشان دادند 

در سنگال، يک مطالعه اخير كه از يک روش آزمايش كنترل تصادفی استفاده كرد گزارش 
می دهد كه تأثير كمک های مالی به مدرســه بر نمرات آزمون فرانسوی، رياضی و قرائت 
 شــفاهی دانش آموزان پايه سوم، به خصوص دخترانی با سطوح توانايی باال در سطح پايه،

مشــاهده شده است (Carneiro, et al., 2015). با مرور دامنه وسيعی از ادبيات تجربی 
پيشين محققان، متذكر می شوند كه تركيبی از اختيار مدرسه، ارزيابی آموزش دانش آموزان 
و پاسخگويی به والدين و ساير ذينفعان، عملكرد آموزشی بهتر را در دانش آموزان به همراه 

.(Bruns, et al, 2011) داشته است
PISA در مقابل، پژوهشــی يک مجموعــه داده پانلی را از آزمون هــای بين المللی 
  بين ســال های 2000 و 2009 تحليل كردند و دريافتند كه اختيار مدرسه اثری منفی

بر موفقيت دانش آموز در كشورهای در حال توسعه و ناكارامد دارد، درحاليكه تأثير آن در 
.(Hanushek, Woessman & Link , 2013) كشورهای توسعه يافته و كارامد مثبت است 

تعدادی از مطالعات ديگر، عمدتا بر اساس مطالعات موردی كيفی، چالش های مشاركت 
جامعه را در مديريت مدرسه از لحاظ ساختار اجتماعی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی رفتارهای 
فردی و سازمانی مطرح كرده اند. برای مثال نابرابری اجتماعی بر نحوه جلب مشاركت ها 
(Ogawa & Nishimura, 2015) يا هنجار والدين به عنوان افرادی فرمان بردار و نگرش 

معلمان مبنی بر انفعال والدين نسبت به محيط آموزشی در نحوه و سطح مشاركت آنان 
.(Shoraku, 2008) اثر دارد

در ايران نيز كاســتی های مشاركت در مدرســه را می توان به دو دسته كاستی های 
درونی مانند عدم مهندسی عوامل انسانی و ارتقای دانسته ها و وسعت نگرش، عدم احاطه 
و تســلط فكری، نبود انديشه های ورزيده، ضعف مديران در عدم ارتباط صحيح با اوليای 
دانش آموزان، نهادهای خيريه و سازمان های مؤثر؛ ساختار متمركز آموزش و پرورش، كم 
ارزشی مدارس دولتی و... و كاستی های برونی مانند عدم برداشت صحيح از مشاركت، عدم 
وجود فرهنگ مشاركت و موانع ناشی از برنامه ريزی دولت تقسيم كرد )قاسمی پويا، 1380(. 
از ايــن رو به نظر می رســد هنوز در فهم و به كارگيری مشــاركت از ســوی دولت ها 
چالش های متعددی وجود دارد. در كشــور ايران نيز با توجه به وجود كاستی های جلب 
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مشاركت در آن و يافتن راه حلی برای آن ها و همچنين با توجه به نقش فرهنگ اسالمی 
 و تبلور رفتارهای پيامبر اسالم )ص( در خصوص مشاركت در جامعه در طـــول تـــاريخ

ايران اســالمی الزم است چگونگی مشــاركت در نهاد آموزش به عنوان نهادی بنيادی و 
اثرگذار مورد بررسی قرار گيرد. 

 يافته های تاريخی، نشــان از اين دارد كه در تمدن اسالمی رفتارهايی از مسلمانان، 
در طی دوران همواره جريان داشــته كه رفته رفته در دوره های معاصر عرصه برای آن ها 
محدود شده است. اين رفتارهـــا متـأثر از نـگرش و ادراك مسلمـانـان از رهنمودهـای 
دين اســالم در دوره های مختلف تاريخی اســت كه در ادامه در قالب عبارات زير بيان 

می شود )تجلی، 1399(:
 علم امری مقدس و به منزله فضل؛

 جايگاه واالی علم و علم آموزی در ميان همگان؛

 مقبوليت اجتماعی، بنيان استمرار نهاد آموزش در طی دوران؛
 محوريت اصل برادری و وجود تعامالت خيرخواهانه در جهت تأمين نهاد آموزش

 وجود تنوعی از كنشــگران در تأمين نهاد آموزش با توجه به توانمنديهای هر يک 
از افراد؛

 وجود تنوعی از ابزارها برای مشــاركت مردم در سطوح مختلف مانند وقف نذورات 
وصايا، هدايا و... ؛

 برگزاری كالس های درس در مســاجد و يا كنار مساجد برای درهم تنيدگی دين 
و آموزش؛

 نقش انتخاب گری و مسئوليت خانواده حتی در خصوص نوع مواد درسی؛
 حمايت درباريان و وزرا از نهاد آموزش؛

 نقش بســزای برخی حكومت های محلی در شــكوفايی علم و گسترش نهادهای 
آموزش در دوره ای از تاريخ.

با نگاه به آموزش امروزی، تغييرات زيادی سبب شده كه چنين رفتارهايی كه نشان از 
 مشاركت در ميان مسلمانان برای رتق و فتق امور آموزشی دارد، محدود شود. تا جايی كه حتی 
در اسناد تحولی اخير يعنی اسناد برنامه ای زير نظام های سند تحول بنيادين - كه برای 
 تعليم و تربيتی متناسب با جامعـه اسالمی تـدوين  شده است و اصرار بر ارزش های اسالمی



11

شهینایروانیمنیرتجلیعلیرضاچیتسازیان

 بررسی تاریخیـ    تحلیلی تحول مشارکت 
در حکمرانی نهاد آموزش ایران با تأکید بر تمدن اسالمی

7-32

ë  سالهفتم
ë  شمارة3

ë  شمارةپیاپی24
ë  پاییز1401

 حاكم بر نهاد آموزش در تمدن اســالمی دارد - مخصوصاً در زير نظام تأمين منابع مالی
با اصل قرار دادن اين منابع برای تأمين ساير منابع، مبتنی بر نگاه كااليی كردن آموزش، 
صحبت از انعقاد قراردادهای بين بخش دولتی و خصوصی شــده درحالی كه هيچ اصولی 
برای چنين قراردادهايی در اين سند بيان  نشده است )برنامه زيرنظام تأمين و تخصيص 

منابع مالی نظام تعليم و تربيت رسمی عمومی، 1397: 18-19(.
 از اين رو هدف تحقيق حاضر بازخوانی حيات و الگوی مشاركت مردم به عنوان عنصری 
زنده در پهنه تاريخ سرزمين ايران است. روايت زيستی كه گرچه شكل و شمايل يكسانی 
در ادوار مختلف نداشــته اما در فراز و فرود نهاد آموزش نقشی مهم ايفا نموده است. در 
راســتای هدف مذكور اين پژوهش در پی پاســخ به اين سؤال است كه آيا در دوره های 
 مختلف تاريخی، برداشت مردم از مشــاركت متفاوت بوده است يا خير؟ به عبارت ديگر

و  آيا مشــاركت در هر دوره مرجع متفاوتی داشــته اســت؟ با توجه بــه هدف پژوهش 
 محدوديـت هـايی كه وجـود داشـت تاريخ نهاد آمـوزش و پـرورش از زمـان صدر اسالم
 تا زمان معاصر در اين تحقيق مورد توجه قرار می گيرند. مرور تاريخی مشاركت - به عنوان

عنصری كليدی در حيات و پيشرفت نهاد آموزش - ضمن ارائه تصويری روشن از چگونگی 
كنشگری مردمان اين فرهنگ در مشاركت اين عرصه، نشانه هايی برای استفاده از تجربه 

گذشته در شرايط كنونی ارائه می نمايد.

چارچوب نظری  
 برای بررســی نهاد آموزش و جايگاه مشاركت در آن، الزم است چارچوبی اتخاذ شود 
تا بتوان براساس آن چارچوب، در تاريخ نهاد آموزش به هدف مقاله دست يافت. نهادگرايان 
در تحليل نهادی بر تأثير ساختارها بر پيامدها تمركز كرده و نوعاً تحقيق خود را با تمركز 
بر تفاوت موجود در بروندادها در طی زمان يا فضا آغاز كرده و برای توضيح اين تفاوت ها 
به تفاوت بين چارچوب های نهادی توجه می نمايند از آنجا كه ظهور حكمرانی با مفهوم 
مشــاركت گره خورده اســت در اين پژوهش چارچوب مورد استفاده برای مطالعه نهاد 
آموزش و نقش مشــاركت در آن، حكمرانی اين نهاد است. زيرا هنگامی كه سازمان ها و 
يا خط مشی ها با شكست رو به رو می شوند غالباً بايد مشكل را در حكمرانی به عنوان علت 
اين امر جســتجو كرد (Laurence & Lynn, 2010 : 3-4). صاحب  نظران حكمرانی را 
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به معنای ســاخت و اعمال اقتدار در يک مجموعه پيچيده و ناهمگن از كنشگران به هم 
وابسته، تعريف كرده اند (Glaser, 2012: 3). لذا وقتی از حكمرانی صحبت می شود فهم 
موضوعی، اعمال اقتدار توســط چه كسی و چگونه و  اين مســئله رقم می خورد كه در هر 

برای رسيدن به چه ارزش هايی انجام می شود )ولی ،1396(.
با توجه به اين كه اين پژوهش به دنبال تبيين مفهوم مشاركت در نهاد آموزش كشور 
ايران )با تأكيد بر تمدن اسالمی( است و اين موضوع با تطور نهاد آموزش در هم آميخته 
شده است، از ابعاد ســاختاری حكمرانی مدرسه )چه كسانی،چه موضوعی، چگونه و در 
چه سطحی( در 4 حيطه موضوعی تأمين محتوا، تأمين نيرو، تأمين مالی و فضای كالبدی 

و وضع قوانين و مقررات استفاده خواهد شد كه در شكل زير آمده است:

 حكمرانی 
نهاد آموزش 

چه كسانی

 در چه 
موضوعی

 در چه 
سطحی

چگونه

شكل 1:  ابعاد ساختاری حكمرانی آموزش

كه در اين صورت چارچوبی در دســت پژوهشــگر اســت تا در انبوهــی از اطالعات 
دوره های مختلف تاريخی به دنبال تبيين مشاركت در نهاد آموزش باشد. مفهوم مشاركت 
از ابعاد گوناگون قابل بررســی است. از بعد جامعه شناختی مشاركت به معنی تعلق فرد 
 در گروه و ســهمی كه در آن دارد، تلقی می گردد و همچنين به معنی شــركت فعاالنه

در گروه درجهت به ثمر رسانيدن يک فعاليت اجتماعی است. آلن بيرو می گويد: »مشاركت 
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به معنای ســهمی در چيزی يافتن و از آن ســود بردن و يا در گروهی شركت جستن و 
بنابراين با آن همكاری داشــتن است. به همين دليل از ديدگاه جامعه شناسی بايد بين 
مشــاركت به عنوان حالت يا وضع )امر شــركت كردن( و مشاركت به عنوان عمل و تعهد 

)عمل مشاركت( تميز قايل شد1 )بيرو، 1380: 257(. 
 لذا با توجـــه به تعريف مشــاركت، مشاركت عـــمومی فرآيندی است كه از طريق

آن نيازها، انتظــارات، نظرات و ارزش های عمومــی در تصميمات انعكاس پيدا می كند 
)الوانی و قرشــی، 1394: 12(. به طور دقيق تر مشاركت عمومی )مردمی( مداخله مردم 
بســته به موضوع در تمام ســطوح از تصميم گيری تا اجرا را گويند. از اين رو در سطوح 

مختلف بازيگرانی را می توان متصور كرد. 

پیشینه پژوهش
در رابطــه با موضوع مشــاركت در آموزش وپرورش، پژوهش های بســياری صورت 
 گرفته است كه به طور مستقيم و غيرمســتقيم با موضوع اين پژوهش ارتباط داشته اند.

هم به صورت كالن و هم خاص ســطح مدرســه؛ نتايج حاكی از آن اســت كه بعضی از 
پژوهش ها )احمدی و باستی، 1378؛ شيخ زاده، 1384؛ قاسمی پويا، 1384؛ متين، 1390؛ 
مهرعلی زاده، مهنی و الهام پور، 1393( صرفاً نقش و اهميت مشاركت در آموزش وپرورش 
را بررسی كرده اند و با بيان راهكارهايی مانند تمركززدايی و مشاركت والدين در شوراها 
 و انجمن  هــای مــدارس و همچنين در خانــه و يا تخصيص درصدی از ســود بانک  ها 
آموزش وپرورش و... دريچه  ای رو به مشاركت در آموزش وپرورش بازكرده اند. دستة ديگر 
نتايج )سپهری،1372؛ قاسمی پويا، 1384؛ فردوسی نژاد، 1387( بهترين راه را برای تأمين 
منابع مالی، مشــاركت از طريق خصوصی ســازی مطرح كرده اند. دستة ديگر پژوهش ها 
)شــيخ زاده، 1384؛ Motsamai, Jacobs  & Wet ,2011 ؛ مهرعلــی زاده و همكاران، 
1393؛ اميری، كيانی و صادق پور،1394؛ ناطق گلســتانی و زارعی حسين آباد، 1395( 
عوامل مؤثر در تأمين مشــاركتی منابع مالی را بر اســاس گروه های خاصی دسته بندی 
 كرده اند برای مثال ويژگی های خانواده - سن، تحصيالت، وضعيت درآمد، دين داری و...،

1.  كه در اولی افراد صرف حضورشان، دريافت كننده منفعتی هستند ولی در دومی حضور افراد منوط به قبول 
مسئوليتی است.
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خصوصی ســازی، وضعيت دولت - نرخ تورم، درآمدهای مالياتی و نفتی و...، در بيشــتر 
پژوهش ها نقش تبليغات را جهت مشاركت خانواده ها در راستای آگاهی بخشی و درگير 
كــردن آنان به هدف مشــاركت در امر تعليم و تربيت محدود بــه تأمين منابع مالی از 
مهم ترين عوامل بيان كرده اند؛ مانند رنجه بازو و زال، 1375؛ احمدی و باســتی، 1378؛ 
قاسمی پويا، 1384؛ ناطق گلســتان و زارعی حسين آباد، 1395. دسته ديگر پژوهش ها 
)هاشمی،1393؛ دريس جمعه، 1393( از سطح بيان نظرات پا در ميدان عمل گذاشته  اند 

و مهارت های مديران را در جذب منابع موردبررسی قرار داده اند.
از اين رو انجام پژوهشی تاريخی برای بازخوانی حيات و الگوی زيست مشاركت مردم 
به عنوان عنصری زنده در پهنه تاريخ سرزمين ايران، به جهت تبيين دقيق مسئله مشاركت 

مردمی در نهاد آموزش ضروری می نمود. 

 یافته ها:
روایت حكمرانی نهاد آموزش در ایران 

دقت در رونـد تاريخی نهاد آموزش در ايـران اسـالمی نشـان از آن دارد كه با توجه 
به تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سياســی كه در ايران اتفاق افتاده است، سير مشاركت 
در آن متفاوت بوده است. بر اين اساس سير تاريخی در دو دوره - از بعثت پيامبر تا قبل 
از ورود مدرســه جديد به ايران )قرن 14-1هجری(، از ورود مدرســه جديد به ايران تا 
كنون )15-14هجری( مورد بررسی قرار می گيرد اما از آنجايی كه حكمرانی نهاد آموزش 
در دوره اول روالی ثابت داشــته قابل تقســيم بندی فرعی نيست، وليكن در دوره دوم با 
توجه به وقايع تاريخی می توان اين دوره را به 4 دوره فرعی تقسيم كرد از ورود مدارس 
جديد تا جنبش مشروطه، از جنبش مشروطه تا آغاز سلطنت پهلوی، از پهلوی تا انقالب 

اسالمی1357 و از انقالب تا كنون. 

حكمرانی نهاد آموزش از بعثت پيامبر تا قبل از ورود مدرسه جدید به ایران
شايسته اســت برای بررســی حكمرانی نهاد آموزش در اين دوره به سر منشاء آن، 
 رفتارهای پيامبر)ص( در صدر اسالم توجه شود. پيامبر) صلی اهلل عليه و آله و سلم( از همـــان ابتـدا

از هر فرصتی برای تعليم و تربيت افراد جامعه اســتفاده می كردند. ايشان  محل آموزش 
مؤمنيــن را برای خروج از خودمحوری در مســجد پايه ريزی می كنند و روش آموزش و 
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تدبير امور آموزش را نيز بر مبنای فطرت انســانی به جهت دســتيابی به توحيد و يگانه 
پرستی پايه ريزی كردند. بر اين اساس برای تربيت و تعليم، هر فردی وظيفه دارد به اندازة 
 توانايی و امكاناتش برای پيشــبرد علم و البته توانمندتر شدن خويش گام بردارد. ايشان

بــا برنامه هايی مانند تأليف قلوب مؤمنين به يكديگر زمينه های يادگيری و علم آموزی را 
برای آن ها پايه ريزی كردند. با مطالعه تاريخ اسالم موارد بسياری يافت می شود كه بر پايه 
سنت اساسی اسالم »ياری رساندن مؤمنين به يكديگر در امور نيكو و تقوا« )مائده/ 2( قرار 
 دارد و از ســوی ديگر پيامبر) صلی اهلل عليه و آله و سلم( سفارش می فرمودند: »مردان و زنان با ايمان

اوليای يكديگرند«، تا منافقين بدانند نقطه مقابل ايشــان مؤمنين هســتند كه مردان و 
 زنانشان با همه كثرت و پراكندگی افرادشان همه در حكم يک تن واحدند، و به همين جهت

بعضی از ايشــان امور بعضی ديگر را عهده دار می شــوند. در واقع به خاطر واليت داشتن 
ايشــان در امور يكديگر اســت - آن هم واليتی كه تا كوچكترين افراد اجتماع راه دارد - 
 كــه به خود اجازه می دهند هر يــک ديگری را به معروف واداشــته و از منكر باز بدارد

)طباطبايی، 1374، ج455 :9(. لذا شــبكه مؤمنين در حقيقت ايجاد ائتالفی رتبه دار و 
معنادار از افراد برای توزيع امكانات و صرف هزينه ها به شكل بهينه و به مؤثرترين حالت 

بوده است. 

 تنوع مراكز آموزشــی؛ براين اســاس با مرور تاريخ آموزش نزد مسلمين می توان 
دريافت كه در دوره های مختلف مســاجد نقش محوری را به عنوان محل هايی برای 
آموزش داشــتند و بسته به شرايط و تنوع و ســطوح نياز افراد، امكانات و محل های 
ديگری نيز به عنوان مكانی برای آموزش در نظر می گرفتند. در تاريخ آمده اســت كه 
اتاق های چسبيده به مسجد و يا حتی در زوايای مساجد به آموزش كودكان مبادرت 
می ورزيدند. ولی بيشتر كودكان قرآن را يا از پدران خود می آموختند يا از آموزگاران 

خصوصی و سرخانه )شلبی، 1381: 54- 52(.
به مرور و با گســترش بحث آموزش در مساجد و به خصوص آموزش كودكان و 
نوجوانان، برای حفظ حرمت مســاجد و نيز طهارت آن ها مجبور شدند مكتب خانه ها 
و دارالقرآن هايی را بيرون از مســاجد تأسيس و آنجا به امر آموزش كودكان بپردازند 
)اســماعيلی، 1387(. در شــرايط خــاص گاهی خانه مســلمانان - از خود پيامبر و 
امامان معصوم گرفتــه تا اصحاب آنان - نيز به دليل امنيت بيشــتر به عنوان مركزی 
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برای علم آموزی انتخاب می شد )دخيل فياض، 1388(. كتابخانه ها، كتاب فروشی ها، 
تاالرهــای ادبی، كاخ ها، بيت الحكمه به جهت ترجمه در زمان خالفت عباســيان از 
محل های تعليم و تعلم بود. رفته رفته بـا تأسيس سلـسله های مستـقل از خـالفـت 
عبـــاسی در ايـــران به منظور مقابله با ظلم و ســتم و مبارزه با تحقير مسلمانان 
غير عرب مانند طاهريان، آل بويه، صفاريان و علويان و همچنين سلسله فاطميان در 
تربيت و تعالی و ترفيع كاخ زرين فرهنگ تمدن  و مصر و شــام از غرب، رونق تعليم 
اسالمی در اين ممالک در اين دوران بيش از پيش هويدا شد. اين حكومت های محلی 
كه هر كدام پيرو مذهبی بودند، برای اشــاعه تفكر شــيعی و يا مذاهب سنی، خود 
زمينه مناسبی برای تأسيس شماری از مدارس نسبتاً مردمی به همان سبک و سياق 
اداره نهادهای گذشته، در رشته های مختلف علمی در كنار خانه دانشمندان و علما 
 و اماكن مقدس و حرم ائمه  شــدند )كسايی،1383؛ دخيل فياض، 1388: 77-80(.

وجود اين حكومت ها ســبب تنوع و تعدد مراكز مختلف و رشــته های متنوع علمی 
شــده بود. با حضور دانشمندی جامع االطراف در بلده و شهری كوچک، رونق تعليم 
و تربيت در آنجا شــعله ور می شــد. از آنجايی كه مدارس دارای ارتباط با آموزش و 
مســتقل از مساجد محل مناســب تری برای آموزش بود، افرادی از شيعة اماميه و 
حتی اهل ســنت مبادرت به تأســيس آن ها كردند. از دارالعلم های شيعه، دارالعلم 
شــريف رضی بود كه صرفاً برای آموزش بنا شــد در حالی كــه حوزه هايی از جانب 
حاكمان وقت تأسيس شدند كه از اهدافی مرتبط با شكوه پادشاه و تبليغات ظاهری 

خالی نبود )دخيل فياض، 1388: 85(.

  كنشگران نهاد آموزش؛ اما آنچه در همة دوران ها به چشم می خورد جايگاه واالی 
علم و علم آموزی اســت كه از آن جهت كه مؤمنيــن با يكديگر برادر بودند در تأمين 
گذران نهاد آمــوزش با يكديگر همكاری می كردند. ماننــد كمک كردن به يكديگر 
 در يادگيری دروس، ســفر كردن و تأمين هزينه های ســفر متعلمين توسط اساتيد

يا ساير متعلمين، استفاده از موقوفات، نذر، وصيت، هدايا برای گذران زندگی عالمان و 
متعلمان حتی در سخت ترين شرايط جامعه از چنين كمک هايی فرو گذار نمی كردند. 
در زمان ائمه )عليهم الســالم( نيز با چنين فرهنگی بود كه علوم اســالمی به سرزمين های 

ديگر پراكنده شد. 



17

شهینایروانیمنیرتجلیعلیرضاچیتسازیان

 بررسی تاریخیـ    تحلیلی تحول مشارکت 
در حکمرانی نهاد آموزش ایران با تأکید بر تمدن اسالمی

7-32

ë  سالهفتم
ë  شمارة3

ë  شمارةپیاپی24
ë  پاییز1401

با توجه به اســناد وقف كه برای اداره مراكز آموزشی موجود است معلوم می شود 
فردی به عنــوان ناظر برای امــور اداری و تأمين و تخصيــص هزينه های مدارس با 
توجه به نيت و خواســت واقف به كار گرفته می شــد. البته در بعضی مدارس به دليل 
جايگاه ويژة اســتاد، گذشــته از تدريس، بازرســی و سرپرســتی اوقاف مدرسه نيز 
 به عهدة او بود. بدين گونه هر اســتاد بايد در هر مدرسه ويژگی های ممتازی می داشت 

)ساكت، بيتا به نقل از سخاوی، 902(. 
در فضاهای آموزشــی مسلمانان ارتباطات بين عالمان و متعلمان مسلمان نيز فراوان 
بود؛ دانشــجويان با يكديگر و بين آنان با اســتادان و همچنين بين اساتيد با هم پيوند 
عميقی برقرار بود تا جايی كه اين پيوند بين آنان و تودة مردم و بزرگان و گاهی خليفگان 
 نيز ادامه داشــت و منشأ اثر حل بسياری مسائل به شمار می رفت. نمونه ای از اين ارتباط

در سطوح اوليه آموزش نيز در تاريخ آمده است. در اين مورد رساله هايی به چشم می خورد 
با عنوان آموزشــنامه كه در آن ها از آيين استاد - شاگردی، روش آموزش و بايستگيهای 
فراگيری و فرادهی در همه ســطوح ســخن می گويد؛ در نگاه ابن سحنون - از نخستين 
نويســندگان آداب معلمين- مسئوليت تربيت به عهده ولی دانش آموز است. آموزش يک 
قرارداد بين پدر و آموزگار اســت و آموزگار نماينده پدر در تأديب فرزند است. در مكتب 
همة كارهای آموزشــی به عهدة آموزگار است. وليكن برای افزودن روزهای تعطيلی نظر 
پدر و يا سرپرســت شاگرد مهم بوده اســت. ابن سحنون از يكسان نگری و رفتار همراه با 
برابری آموزگار با شاگرد سخن می گويد و از خانواده ها می خواهد تا در گزيدن خود مواد 
درســی يا آنچه برای آموزش فرزندانشان می خواهند، مشاركت كنند. از نگاه ابن سحنون 
قوانين تربيتی بر روش آموزشــی فرمانرواست )ابن سحنون، 1981(. مواد درسی از نظر 
ابن سحنون به دو دستة اجباری و اختياری تقسيم می شود كه دروس اختياری تا زمانی 
اختياری هســتند كه والدين تدريس آن ها را شــرط نكرده باشند. اگر در توافق معلم و 
اوليا آورده شوند، اجباری خواهند شد. از اين جهت اوليا در انتخاب مواد درسی مشاركت 

می كردند )رفيعی، 1391: 88(.
در سطوح باالتر نيز يک دانشجو برای آگاهی از خوبی ها و بدی های يک استاد راهی 
نداشــت مگر با رايزنی از همشــاگردی های خود و اســتفاده از راهنمايی های آنها، آنان 
به يكديگر يادداشت های خود را امانت می دادند تا با هم مقايسه كنند و در مورد فهم بيشتر 
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 مطالب در فرصتی مناسب به مذاكره بنشينند. اين دانشجويان بودند كه آوازة يک معلم را
بلند می كردند و همه خوشــنامی و اعتبار يک اســتاد زبانزد بودنش در ميان اهالی علم 
بود. لذا روز به روز به ياری و همكاری متقابل بين خود و مردم وابستگی می يافتند. پيوند 
شاگرد و استاد نيز پيوند مهر و دوستی متقابل بود. پيوند بين اساتيد به گونه ای بود كه 
نگذارند حكومت زمام آموزش و پرورش را به دســت بگيرد. اصل اساسی كارشان آزادی 
آموزش بود و اين كه دانش نبايد ابزار دســت سياستمداران شود لذا از پذيرفتن مناصب 
دولتــی پرهيز می كردند. در مجموع همچون يک خانواده تالُّم يكی، ديگران را نيز مكدر 
می كرد و با وجود اختالفات مذهبی ولی پيكار بر سر آزادی انديشه، آنان را به هم نزديک تر 

می ساخت )احمد، 1384(.
با روی كار آمدن ســلجوقيان كه ســردارانی صحرانشين و بی بهره از دانش و آداب 
كشــورداری بودند گهگاهی اقدام به ساخت بنای مدرسه ای مانند گذشته می كردند و 
فقيهــی را در آن به تدريس دروس مذهبی می گماردند تا زمان خواجه نظام الملک كه 
نخستين وزير و رئيس دولتی بود كه با موافقت پادشاه وقت در تمام شهرها و بالد اسالمی 
تحت سلطة خويش مدرسه دولتی داير كرد و به دستور او ظرف يک سال، هفتاد مدرسه 
در بالد اســالمی تأسيس گرديد و عشر درآمد مملكت را به تأسيس مدارس اختصاص 
داد و اين امر را آن چنان در شرق اسالم گسترش داد كه در تمام شهرها و دهكده های 
خراسان و عراق محلی يافت نمی شد كه خواجه در آن مدرسه ای نساخته باشد. از اين رو 
تأســيس مدارس در سطح كشــور و آن هم با هزينه دولت تا زمان خواجه نظام الملک 
كه ســاختمان امكانات، سازمان اداری و برنامه های آموزشی و علمی همه كامل باشند 
امری بدون ســابقه و بديع بود )كســايی، 1364: 77-76(. با وجود چنين تغييری در 
 تأســيس مدارس و ظهور مدارس دولتی فرهنگ بين اســتاد و دانشجو تغييری نيافت

)غنيمه،1362: 32(.  
در جدول ذيل خالصه ای از حوزه ها و ســطوح مشــاركت از قــرن هفتم تا نوزدهم 

ميالدی )قرن 12( نزد مسلمين آمده است:
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جدول 1:  سطوح و حيطه های مشاركت در اداره نهاد آموزش نزد مسلمين 

حوزه عملكرد تنوع مراكز
چگونگی جذب سطح مشاركتكنشگرانمدرسه

مشاركت

é خانه
é مكتب

é مسجد جامع
é خانه دانشمندان

é كتابخانه
é تاالر كاخ ها

é كتاب فروشی
é مدارس محلی

 تأمين 
محتوا و اسناد

 é علما و دانشمندان 
و علم آموزان

 تصميم گيری 
 و همكاری 
و انجام كار

é خودجوش 
داوطلبانه

é وظيفه مدارانه

 é والدين / پدر 
فرد مكتب دار

همكاری و انجام كار
é وظيفه مدارانهانتخاب نوع محتوا

تأمين نيرو

 é والدين يا 
منتخبين آن ها 

é دانشمندان
é دانش آموزان/ 

دانشجويان

انجام كار

é تربيت نيروی با 
ايمان با همكاری 
متقابل بر اساس 

وظيفه و ايجاد 
شبكه ارتباطی 

اهل علم

 تأمين مالی 
 و امكانات 

و فضای كالبدی

é دانشمندان علما، 
علم آموزان
é خانواده ها
é ساير افراد

é تجار و ثروتمندان
é بازاريان

é خلفا

همكاری
انجام كار

é در اختيار 
قراردادن امكانات 
خويش داوطلبانه 

و وظيفه مدارانه
é پرداخت پول

é پرداخت واجبات 
مالی

é وقف، نذر، صدقه، 
قرض، هدايا

 قوانين و 
مقررات اداره

é واقفين و فقيه مسئول
انجام كارé علم آموزان

 é وقفنامه، 
وصيت نامه

é رعايت حقوق 
متقابل استاد و 

شاگرد

 é نظاميه ها 
   )مدارس دولتی(

تأمين محتوا
é مطابق مذهب حكومت 

موجود )شافعی( 
دانشمندان شافعی

تصميم گيری و انجام
é ابالغی / دستوریمتمركز

é وضع قانونتصميم گيری متمركزé وزيرتأمين نيرو
é شافعی مذهب

 تأمين مالی 
 تصميم گيری é وزير وابسته به حكومتو امكانات

و انجاممتمركز
é بودجه دولتی / 
وقف های دولتی

 قوانين و 
مقررات اداره

é وزير وابسته به حكومت
é فقيه مسئول و 

شاگردان

تصميم گيری متمركز
مجری قوانين

 é دستوری /
 ابالغ قانون
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از ورود مدرسة جدید تا انقالب مشروطه در ایران
در ايــران آنچه غير از مدارس علميه از گذشــته بود، همــان مكتب ها به عنوان نهاد 
آموزش همگانی در دوره قاجار نيز ادامه داشت. اين مكتب ها از حاكميت زمان خود مسقل 
بودند )ايروانی، 1395، الف(. به عبارت ديگر مردمی بودند. حاكميت در محتوای آموزشی، 
ويژگی معلمان و حضور اطفال و ديگر عوامل دخالتی نمی كرد. افراد براســاس استعداد 
و دانش پيشــين خود به مكتب مراجعه می كردنــد. در مكتب ها تعليمات اجباری نبود، 
رايگان هم نبود ولی شرايط چندان ساده و طبيعی بود كه هر خانواده متعلق به هرطبقه 
يا گروه اجتماعی و اقتصادی، ولو محروم ترين طبقات به آســانی می توانست كودكش را 
به مكتب بگذارد و به ســادگی در هر سطحی از درآمد و امكانات مادی با مكتب دار كنار 
بيايد. پول، غله، ميوه، شير و ماست و حتی تعهد خدماتی عملی می توانست به عنوان حق 
الزحمه در قبال آموزش طفل قبول شــود. البته مردم چنان فقير بودند كه همان اندك 
كه در آن دوران عده كمی حتی سواد قرآنی داشتند.  پرداخت از عهده شان برنمی آمد چرا
برنامه سراســری هم در مكتب ها وجود نداشت تا شيوة آموزشی در سراسر ايران يكسان 
باشد. هر مكتب خانه بنا به اقتضائات محلی خود و صالحديد مكتب دار و تقاضای بعضی 
خانواده ها برنامه آموزشی خاص خود را داشــتند )قاسمی پويا، 1377(. با پيشرفت های 
غرب برای حذف مكتب خانه ها و ايجاد نظام جديد مدرسه ای، جريان ميسيونری و مدارس 
اقليت ها علتی بود كه پس از آن مدارس با فعاليتهای عملی ميرزا حسن رشديه و دولت 
آبادی و سايرين در عموم مردم گسترش يابد. مدارس اقليت ها الگو برداری شده از مدارس 
 اروپايــی بود و با نظام مكتب خانه ای هيچ پيوندی نداشــت )محمدی و قايينی، 1390(.

ولی اين مدارس هم كاماًل غير دولتی اداره می شد. موقوفات كليسا و كمک های شخصی 
 و پول ديگر ســفارتخانه ها از منابع تأمين مالی اين مدارس بودند. بايد توجه داشــت كه

در منابع موجود اين مدارس به عنوان عامل تأثيرگذار در فرآيند مدرن ســازی آموزش و 
پرورش محسوب نمی شوند )ايروانی، 1393(. 

در اين دوره بود كه مردم اندك اندك با مدارس جديد آشنا شدند. گروهی به مخالفت 
با اين مدارس پرداختند و گروه هايی به استقبال آن رفتند كه در نتيجه مدارس مختلفی 
بــا هزينة مردم و حمايت برخی گروه های مرجع نظير برخی روحانيون، روشــنفكران و 
افراد متنفذ حكومتی ايجاد شــد. در مدارس نسل نخست، كتاب های درسی طبق نظر و 



21

شهینایروانیمنیرتجلیعلیرضاچیتسازیان

 بررسی تاریخیـ    تحلیلی تحول مشارکت 
در حکمرانی نهاد آموزش ایران با تأکید بر تمدن اسالمی

7-32

ë  سالهفتم
ë  شمارة3

ë  شمارةپیاپی24
ë  پاییز1401

سليقة مدير و معلم تعيين می شد )مجيدی، 1364(. در كنار مشاركت مالی خانواده ها، از 
شيوه های مشاركت اقتصادی، »وقف«، حمايت برخی از متنفذين و كارگزاران حكومتی بود.

 جدول 2: سطوح و حيطه های مشاركت در اداره نهاد مدرسه 
از ورود مدرسه جدید تا جنبش مشروطه

چگونگی جذب مشاركتسطح مشاركتكنشگرانحوزه عملكرد مدرسه

 é سليقه مدير به پشتوانه تصميم گيری و انجامé مدير و معلمتأمين محتوا
مقبوليت عمومی

é تأييديه مديرانجام كار متمركزé مديرتأمين نيرو

 تأمين مالی 
و امكانات

é خانواده ها
é خيرين

é متنفذين حكومتی

é پرداخت شهريه / وقفانجام كار
é حمايت از مدرسه برای دريافت بودجه 

دولتی

 قوانين و 
مقررات اداره

é نخبگان اجتماعی
é جمعی از روحانيون و 

روشنفكران
é برپايی انجمن امنای مدرسهتصميم گيری

از انقالب مشروطه تا آغاز دورة پهلوی
جريان توســعه مدارس جديد با پيروزی مشروطه دگرگون شد و با ورود روشنفكران 
به عرصه حكومتی و قانونگذاری و تأثيرگذاری بيشتر از طريق مطبوعات بر مردم سرعت 
رشــد مدارس افزايش يافت. برای نخســتين بار »قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و 
صنايع مســتظرفه« موضوع تحصيالت رايگان و البته اجبــاری را مدنظر قرارداد و ارائه 
تحصيــالت، وظيفه دولت مطرح گرديد. از اين رو مردم می بايســت تا حدودی كه دولت 
تعييــن می كرد تحت تعليمات ابتدايی قرار بگيرند. در آن ايام، حضور در مدارس الزامی 
نبــود بلكه مردم موظف بودند »تا آن اندازه از معلوماتی را كه دولت برای درجه ابتدايی 
معين نموده، تحصيل كنند )ماده 4 از قانون اساسی معارف، 1290(«. كم كم مقوله تربيت 
معلم پديد آمد و جلب اعتماد مردمی و هماهنگی با مدير مدرسه ديگر پيش نياز اساسی 
حضور در مدارس نبود. برای تأمين مالی اين تشكيالت دولتی، راهكارهايی در اين دوران 

در دستوركار قرار داشت )آژنگ، 1396(: 
مديريت موقوفات، وضع ماليات )بر اســاس ماده 22 قانون اساسی معارف(، دريافت 
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مستقيم هزينه ها از اوليا به عنوان وظيفه )براساس قانون معارف ماده 24 و 25(، كمک های 
شخصی و مردمی. از سوی ديگر تخصيص بودجه نيز با انقالب مشروطه و طرح آموزش 

همگانی و رايگان، به اين امر رو به فزونی گذاشت.

 جدول 3: سطوح و حيطه های مشاركت در اداره نهاد مدرسه 
از جنبش مشروطه تا دورة پهلوی 

چگونگی جذب مشاركتسطح مشاركتكنشگرانحوزه عملكرد مدرسه

 تصميم گيری دولت / شورای عالی معارفتأمين محتوا
تهيه دستورات رسمیو انجام متمركز

 تصميم گيری دولتتأمين نيرو
و انجام كار متمركز

 تربيت معلم 
با تأييد دولت

تأمين مالی و امكانات
دولت / اداره اوقاف

خانواده
ساير مردم

انجام كار
وقف / وضع ماليات

دريافت شهريه
كمک های مردمی

 تهيه بخشنامه انجام كار متمركزدولت / شورای عالی معارفقوانين و مقررات اداره
و بازرسی و كنترل دقيق

از دورة پهلوی تا انقالب اسالمی 1357
اين دوره از تاريخ )سال های 1304 تا 1357( رويدادهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی 
برمی گيرد. انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، جنگ جهانی دوم، بروز قحطی  ويژهای را در
و شــيوع بيماری های واگير، وقوع اتفاقات مرداد 1332 ، افزايش قيمت نفت و در نهايت 
دوره  تغيير نظام پادشاهی از مهم ترين اتفاقات سياسی، اقتصادی و اجتماعی ايران در اين 
محسوب می گردد. تا پيش از رضاخان، روشنفكران و نمايندگان مجلس در پی ايجاد تحول 
در نظام رسمی و فرهنگی كشور بودند، اما برخالف شاهان قاجار، پهلوی اول سه هدف را 
در دوره حكومتش به طور جدی دنبال می كرد: قدرت مطلقه دولت و پادشاه، جايگزينی 
ملی گرايی به جای دين گرايی و مدرن ســازی ايران. لذا خيلی زود مدرسه به عنوان ابزار 
تحقق اين اهداف مورد اســتفاده قرار گرفت. مدرســه با يک شكل كردن بروندادهايش 
 ابزاری مؤثر در كنترل اجتماعی بود. بنابراين الزم بود كه آموزش همگانی و رايگان شود. 
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الزم به ذكر است تحقق اين اهداف با قانون سال 1306 آغاز شد كه بر مبنای آن شورای 
معارف موظف شد تا در مراكز استان ها شعبه هايی را داير كند و مدارس را گسترش دهد 

)ايروانی، 1393: 83-110(. 
در اين دوران نظارت بر تمام امور دانش آموزان توســط مدرسه بيداد می كرد. انجمن 
اوليا و مربيان با عنوان شــوراهای همكاری خانه و مدرســه شــكل گرفت و مصوب شد 
كتب درســی توسط گروهی از اساتيد دانشــياران و مديران مطلع تهيه و چاپ شود كه 
در نهايت چــاپ و تأليف كتب در اختيار آموزش و پــرورش قرار گرفت در همين دهه 
ســازمان كتاب های درسی ايران به وجود آمد كه با تأسيس سازمان پژوهش برنامه ريزی 
آموزشــی در ســال 1355 ذيل آن قرار گرفت )مجيدی، 1364(. افزايش رشد جمعيت 
دانش آموزان و عدم كفايت بودجه ســبب شد كه تمركززدايی از بخش اداری آموزش و 
پرورش در دســتور كار مجلس قرار گيرد و الزم آمد كه مردم به ناچار در تأمين هزينه 
مدارس مشاركت كنند. صديق در يادداشت خود پس از بيان اعتبار هنگفت پيشنهادی، 
برای تعليمات ابتدايی ضرورت عالقه مند كردن مردم را به كمک به مدارس در راســتای 

مشاركت آنان مطرح كرد )صديق،1312: 564(
در نهايت قانون تشــكيل شــورای آموزش و پرورش منطقه ای به تصويب مجلس 
اســاس اين اليحه، تصويب برنامه های ساالنه توسعه و ازدياد مدارس منطقه،  رسيد بر
تصويب و اصالح بودجه منطقه كه از طرف مسئول آموزش و پرورش منطقه با استفاده 
از اعتبارات دولتی و منابع محلی پيشــنهاد می شــود، اجازه اســتخدام معلم موقت از 
عوايد محلی طبق آيين نامه خاص، پيشــنهاد وضع عوارض خاص به انجمن شهر برای 
 ساختن دبســتان و اجرای تعليمات اجباری، به عهده شورای آموزش و پرورش منطقه

 واگـــذار شد. در فـروردين مـاه 57 خبر فعالـيت 286 شـورای منطقـه ای منتشر شـد 
)هوشنگ، 1357(. وليكن ايـــن قانـون بـــه دليل عـدم شفافيت بـرای همـه به خوبی 

انجام نمی شد )نصری، 1394(.
در نهايت می توان گفت با وجود بودجه دولتی، همياری مردم در زمينه مالی در قالب 
موقوفــات، هدايا، كمک در امر تعليم و تربيت با عضويت در شــوراهای همكاری خانه و 
مدرسه، تأسيس سازمان پيشاهنگی، وجود مدارس الگو برای پيشرويی و بهبود مدارس 

توسط متوليان امر تعليم و تربيت، نمونه هايی از مشاركت مردم در اين دوره بود.
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 جدول 4: حوزه و سطوح مشاركت در تأمين مدرسه
 از دوره پهلوی تا انقالب اسالمی 57

چگونگی جذب مشاركتسطح مشاركتكنشگرانحوزه عملكرد مدرسه

تأمين محتوا
é متخصصان تعليم و تربيت

é استادان و مديران
é تحت نظارت دولت

 تصميم گيری 
é مسئوليت دهی به آنانو انجام كار متمركز

 تصميم گيری é دولتتأمين نيرو
é وضع قوانين تربيت معلمو انجام كار متمركز

تأمين مالی و امكانات
é خانواده ها

é دولت
é ساير افراد خير

انجام كار

é تخصيص بودجه دولتی
é برپايی انجمن اوليا و مربيان
é جهت روشن كردن هدف 

مدرسه و جمع آوری 
كمک های مردمی

é تصويب قانون مدارس ملی
é تأسيس سازمان نوسازی 

مدارس 1354

 تصميم گيری é دولتقوانين و مقررات اداره
é ابالغ بخشنامهو انجام كار متمركز

از انقالب اسالمی 1357 تا كنون
بعد از ســال 1357، ايجاد تغييرات بنيادی در نظام تعليم و تربيت از مطالبات قرار 
گرفت )ايروانی، 1393(. در اين دوره انقالب اســالمی حاصل تشريک مساعی همه مردم 
در فراينــد انقالب بــود. در ايران اراده جمعی چون يک پديــده واقعی و عينی، ماهيت 
انقالب اســالمی را مردمی و فراطبقاتی كرد )فوكــو، 1379(. لذا ظرفيت مردمی بودن 
انقالب می بايســت در مسائل مختلف سايه افكند. اين مهم در پديده آموزشی سال های 
آغازين انقالب به صورت ناقص اما قابل تأمل رخ نمود و آن مسئله نهضت سواد آموزی بود، 
 معلمين داوطلب پرورشــی و تأسيس معاونت پرورشی به دنبال آن هم، نمونه ای از تالش

جهت احيا و تحقق ارزش های انقالبی و اســالمی در مدارس به شــمار می رفت. وليكن 
اقتدارطلبی و انحصار طلبی دولت تحت تأثير روند طبيعی توسعه در پيوند با تفكر اسالمی 
و تعلق دولت اســالمی به آن، ســبب عدم شــكوفايی و توقف جريان های نامبرده شد 

)حسين پور، 1392: 181-184(. 
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در اين دوران توسعه انجمن اوليا و مربيان به عنوان جلب مشاركت مردم قابل مالحظه 
است. فعاليت اين انجمن به هدف آموزش به والدين با برگزاری كالس های توجيهی برای 
خانواده ها، انتشار نشريه و ارائه مشاوره تلفنی استمرار يافت )احمدی و ميكائيلی، 1380(. 
البته محلی برای جمع آوری كمک های مالی خانواده ها نيز بود. اين انجمن ابتدا به صورت 

مردمی اداره می شد ولی در ادامه تحت مديريت آموزش و پرورش در آمد. 
در اين دوران مشاركت دانشگاهيان در امر آموزش و پرورش با ايجاد مدارس ضميمه 
دنبال شــد1. در راســتای قانون شــوراها مدارس هيئت امنايی راه اندازی شد2. و امور 
برون سپاری و تمركززدايی به هدف جلب مشاركت مردم در حوزه مديريتی پيگيری شد.   
مشــاركت اقتصادی مردم از طريق فعاليت انجمن اوليا و مربيان در جهت اخذ نسبتاً 
اجباری كمک های والدين، وقف، حمايت خيرين مدرسه ساز و شيوع مدارس غير دولتی3 
و در ســال های اخير خريد خدمات آموزشی از بخش خصوصی4، عقد قرارداد ده ساله با 

بخش خصوصی5،  از جمله راهكارهايی بودند كه دولت ها در اين راستا اتخاذ كردند. 
رفته رفته نيز دو عامل ســبب واكنش اعتراضی مردم از يک ســو و افزايش مطالبات 

1.  مرور مصوبات شــورای عالی آموزش و پرورش حاكی از صدور اجازه تأســيس مدارس ضميمه دانشگاه ها بود: 
مدرسه وابسته به شهركرد، اسفند72؛ مدرسه وابسته به دانشگاه رازی كرمانشاه، ارديبهشت 73؛ مدارس وابسته 

به دانشگاه های كردستان، بوشهر، بندرعباس.
2. آيين نامه توسعه مشاركت های مردمی به شيوه هيئت امنايی در مدارس، 1388.

3. اين نوع مدارس از زمان مشروطيت آغاز به كار كردند و در ابتدای راه برنامه ريزی آن ها به عهده متوليان مدرسه 
بود و مدرسه با قانون خودش اداره می شد. با گذشت زمان برنامه اين مدارس سراسری شد و در ادامه تأسيس 
مدارس ملی به تصويب مجلس رســيد و از دهه 30، رو به افزايش گذاشــت و در دوره پهلوی دوم آزادی عمل 
 بســياری يافتند )ايروانی، 1395، ب(. در سال 58 اليحه قانونی اين مدارس به تصويب شورای انقالب رسيد و 
بر اين اساس تحت كنترل آموزش و پرورش درآمدند؛ ولی معدودی از اين مدارس اسالمی از اجرای قانون مستثنی 
 شــدند )قاسمی پويا، 1377(. در ســال 68-69 نيز به دليل دوران پس از جنگ طرح مشاركت مردم در ايجاد

و اداره مدارس اسالمی غيرانتفاعی در شورای عالی آموزش و پرورش به تصويب رسيد و بعد از اين در مجلس 
شورای اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه موافقان و مخالفانی داشت. ولی با توجه به شرايط جامعه 
مصوب شد. از آن زمان تعدادشان افزايش يافت و حمايت های دولتی )اعطای وام، استفاده از معلمان دولتی و 

ساير مساعدت ها( شامل حال آن ها شد. 
4. بر اساس اين طرح در برخی مناطق به دليل پرهزينه بودن خدمات يا كمبود معلم در مدارس دولتی، دانش آموزان 
به بخش غيردولتی سپرده شد. لذا دولت سرانه آموزشی را می پردازد. اين طرح ابتدا در قالب بسته حمايتی از 
مدارس غيردولتی در سطحی گسترده اجرا شد و با وجود انتقادات بسيار وليكن تا سال 99 پيش بينی می شود 
تا 50 درصد خدمات از خريد خدمات تأمين شود. 16 دی ماه 97 خبرگذاری ايسنا كد خبر 97101407419. 

5. گزارش دقيقی از تحقق يا عدم تحقق اين طرح گزارش نشده است.
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ايشــان از نظام آموزش و پرورش از سوی ديگر شد؛ رشــد رويدادهای آموزشی تربيتی 
خارج از مدرسه يكی از اين عوامل بود؛ مجموعه های هنری و فرهنگی، مؤسسات آموزشی 
)آمــوزش زبان خارجی، آمادگی كنكور، مهارت آمــوزی و...( هيئات مذهبی و فرهنگی، 
خانه هــای يادگيری و البته رســانه ها و فضاهای مجازی از انــواع اين رويدادها بودند كه 
با الگوها و اهداف تربيتی متفاوت در حال موازی كاری با مدارس مشغول فعاليت بودند و 
عامل دوم اصالحات يک طرفه از باال به پايين نظام آموزشی )حسين پور،1392( و بعضی از 
اهمال كاری ها در مدارس كه سبب شد احساس نارضايتی و اعتراض در ميان مردم آموزش 
و پرورش باال رود و رفته رفته از اقتدار مدارس دولتی كاســته شود. در اين ميان، تكوين 
و تأسيس گونه های متعدد مدارس در ايران براساس مالك های تفكيكی خاص به هدف 
پاسخگويی بيشتر به مخاطبان در اين دوره به وجود آمد كه با افزايش تمايز در ويژگی های 
مدارس، زمينه های جلب و موجبات افزايش مشاركت در امور مدرسه را فراهم ساختند. 1

جدول 5: سطوح و حيطه های مشاركت در اداره نهاد مدرسه از انقالب اسالمی تا كنون

چگونگی جذب مشاركتسطح مشاركتكنشگرانحوزه عملكرد مدرسه 

é دولت/ سازمان پژوهش تأمين محتوا
و برنامه ريزی آموزش

 تصميم گيری 
و انجام كار متمركز

-

é دولتتأمين نيرو
é نيروهای داوطلب

تصميم گيری و انجام كار

é تربيت معلم
é طرح نهضت سواد آموزی اول 

انقالب
é طرح خريد خدمات آموزشی

é طرح مشفقون و شهيد بهنام1

é دولتتأمين مالی و امكانات
 تصميم گيری 

و انجام كار متمركز

é بودجه دولتی/ انجمن /
é تأسيس مدارس غير انتفاعی و 

هيات امنايی
é برون سپاری

قوانين و مقررات
é دولتاداره

تصميم گيری 
é بخشنامهو انجام كار متمركز

1. دو طرحی كه نيروهای داوطلب از حوزه های علميه مامور به خدمت در مدارس می شدند كه با توجه به بررسی ها 
و شرايط دوری راه و عدم دسترسی راحت افراد و همچنين قوانين بيمه و كار از اين طرح استقبال نشد.
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بحث و  نتیجه گیری .....................................................................................................
در اين پژوهش برای پاســخگويی به اين ســؤال كه آيا در دوره های مختلف تاريخی 
 برداشت مردم از مشاركت در نهاد آموزش متفاوت بوده يا نه؟ با عينک حكمرانی اين نهاد

در ميان انبوهی از اطالعات تاريخی به جســتجوگری پرداخته شــد. از اين رو سعی شد 
در هر دوره تاريخی با پاســخ به سؤاالت چه كســی، در چه موضوعی، در چه سطحی و 
چگونه در نهاد آموزش مشاركت داشتـــه، حـكمرانی ايـن نهـاد تـرسيم گـردد تا بتوان 
مرجع اساســی مشاركت در هر دوره را تعيين كرد. همان گونه كه در سير پژوهش نشان 
داده شــد، گزارش های تاريخی نشانگر اين است كه با پذيرش و گسترش اسالم در اين 
ســرزمين، روند مشــاركت مردمی )اعم از والدين، نخبگان اقتصــادی و خيرين( در امر 
آموزش گســترش چشم گيری داشته است. تبليغ و ترويج جايگاه و اهميت علم از منظر 
ارزش های اســالمی، سبب تحول بينشی و نگرشــی مردم گرديد و اين تحول دستمايه 
حضور و نقش آفرينی عموم مردم شد. تحقيقات به عمل آمده در زمينه عوامل مؤثر در 
گسترش مشاركت مردمی )رنجه بازو و زال، 1375؛ احمدی و باستی، 1378؛ قاسمی پويا، 
1384؛ ناطق گلســتان و زارعی حســين آباد، 1395؛ تجلی، 1399(، بر جايگاه عوامل  
 بينشی و نگرشی در گسترش مشاركت مردمی اشاره دارند. بر اساس مرور شواهد تاريخی

می توان گفت رفتار مسلمانان با نظر به باور به ارزشمندی علم و احساس وظيفه در قبال 
يكديگر، بســتری را فراهم نموده بود كه در جامعه، همه افراد در حد وسع خود فرصت 
انجام وظيفه را داشــته باشند. آنان با استفاده از ابزارهای متنوع، متناسب با تفاوت افراد 
مانند وقف، نذر، وصيت و...، بر پاية تعامالت خيرخواهانه بين همه كنشگران، امكان انجام 

وظيفة همگان و اصالتاً خانواده ها را در برابر نهاد آموزش فراهم كرده بودند.
با توجه به مطالعه برخی از ويژگی ها و مؤلفه های آموزش در ايراِن امروز می توان گفت 
كه نهاد آموزش از مؤلفه های آموزشــِی جاری در تمدن اسالمی تا حد زيادی عبور كرده 
و از مؤلفه های آموزش در دورهی جديد غرب بســيار متأثر شده است. اين بستر با توجه 
به عوامل، ويژگی ها و ساختارهای مختلف اخذ شده از تمدن غرب، پس از ورود مدارس 
جديد به ايران در دوره های بعد كم كم محدود شد و تمام امور بر عهده دولت قرار گرفت 
 به گونه ای كه ساختارهای خاص آموزشی كه نشئت گرفته از نگاه صنعتی به آموزش بود

بر كل تعليم و تربيت سايه افكند و جريان اصلی تعليم و تربيت را  كه مسئول اصلی آموزش 
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و تربيت فرزندان را، نهاد خانواده می دانست و وظيفه ساير مؤمنين را نيز از جهت برادری 
 بر اســاس خيرخواهی و وظيفه مداری در تأمين گذران نهاد آموزش همكاری با يكديگر

در حد وسع معرفی می كرد، دگرگون ساخت.
با وجــود اين كه جريان تعليم و تربيت جديد در ايران با هدف جبران كاســتی ها و 
 آموزش بيشــتر افراد در تعامل با نگاه صنعتی غــرب به آموزش قرار گرفت اما رفته رفته

با حذف يا به حاشيه رفتن مكتب ها، قانون گرايی و دولتی شدن آموزش رسمی كه سبب 
هم شكلی مدارس شد، تعليـــم و تربـــيت را به ورطـه ای انـداخت كه مشاركـت در آن 
 رنگ و بوی ديگری گرفت. مشــاركتی كه در بستر متنوع و متكثر جامعه قابل تصور بود

بــا تمايل مدارس به حرفه گرايی بيش از اندازه و كســب اقتدار آن ها حول محور قدرت 
دولت شكل گرفت. به عبارت ديگر عدم توانايی مدارس برای پاسخ گويی در زمينه اقتصادی، 
تربيتی و حتی مديريتی، مشاركت خانواده ها را در قالب های تعريف شده در امر تعليم و 
تربيت فرزندان فراخواند. مشــاركتی كه با حذف مشاركت دانشگاهيان در مدرسه داری و 
همچنين كمک فكری در تدوين محتوا و برنامه درسی و تصميم گيری های كالن، صرفاً 
اقتصادی بود و ساير عرصه ها، با تسلط كامل مدرسه به زندگی خانوادگی دانش آموزان و 

رسوخ انضباط آن به خانواده ها محدود شد. 
در حقيقت مشــاركت مردم در جهت تثبيت وضع موجود نظام آموزش رسمی شكل 
گرفــت از اين رو خانواده كه ركن اصلی مشــاركت در تعليم و تربيت به شــمار می رفت 
به حاشــيه رانده و يادگيری و علم آموزی كه فضل به حســاب می آمد، واجب و ضروری 
خوانده شــد، اصل برادری در روابط بازيگران اين عرصه جای خود را به قانون گرايی داد 
كه ابزار و عرصه های ثابت و تعريف شده ای برای مشاركت خانواده ها به ارمغان آورد. پيامد 
چنين نگاهی در دهه های اخير با ضعيف شمردن آموزش دولتی، رشد مدارس غيرانتفاعی 
و آموزش های غيررســمی فضايی جديد برای مشــاركت خانواده ها در رقابت با آموزش 

دولتی در جريان تعليم و تربيت باز كرد.
يكی از شاخص های تمدن اسالمی فضل شمرده شدن علم و اهتمام به درهم تنيدگی 
آموزش و دين بوده در صورتی كــه در آموزش معاصر كه برای بهبود وام دار تمدن غرب 
شده آموزش به عنوان يک صنعت درنظر گرفته شده و همين مسئله مفهوم مشاركت را 
دستخوش تغيير كرد. لذا با توجه به ابهام موجود در مفهوم مشاركت در دوره های مختلف 
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تاريخی به نظر می رسد از يک سو الزم است همه بازيگران عرصه تعليم و تربيت بر سر معنا 
و مفهوم مشــاركت در اين عرصه به عنوان اصلی ترين حوزه در راهبری عدالت اجتماعی 
توافق كنند. و از سوی ديگر برای برون رفت از شرايط موجود و ارائه راه حل های مشخص، 
بايد بررســی دقيقی در خصوص اقتضائات و شــرايط آموزش و پرورش در دوره معاصر - 
كه از حوزه اين مقاله خارج اســت - انجام گيرد وليكن با توجه به پژوهش صورت گرفته 
می توان گفت برای كاميابی در دستيابی به الگوی مشاركت نهاد آموزشی در ايران اسالمی 
می بايست با توجه به رويكردی كه بر رفتار مسلمانان در دوره های مختلف تاريخی حاكم 
اســت از سطح سياست گذاری تا اجرا بسترهايی فراهم شــود تا حكمرانی نهاد آموزش 
به تحقق عدالت آموزشی در جامعه كمک كند. با توجه به نتايج حاصل از پژوهش از آنجا 
 كه برای مشــاركت پذيری افراد نياز به بهره گيری از روش های اقتصادی است الزم است

ايــن  روش ها از ســوی مبانی فرهنگی جامعه مورد حمايت قــرار گيرد تا ضمن تقويت 
ســرمايه اجتماعی اثر بخشی الزم را داشته باشد از اين رو پيشنهاد می شود پژوهش هايی 
در رابطه با احصای سازوكارهای غنی سازی سرمايه اجتماعی در ميان مسلمين طراحی 

و برای فضای مدرسه به عنوان بنيادی ترين عرصه آموزش رسمی متناسب سازی گردد.

تشّکر و قدردانی
 بدین وسیله از متخصصان و پژوهشگرانی که در به ثمر رسیدن این پژوهش 

در راستای عدالت اجتماعی نقش داشتند، تشّکر و قدردانی می شود.
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منابع

 ë  سال هفتم
 ë 3 شمارة
ë 24 شمارة پیاپی
ë 1401  پاییز

سلسله مراتبی AHP . تحقيقات جديد در علوم انسانی. 8)2(: 75-105.
وزارت  تهران:  آموزش وپرورش.  شوراهای  بخشی  كيفيت  روش های  بررسی   .)1394( صادق  نصری، 

آموزش وپرورش، سازمان مدارس غيردولتی و مشاركت های مردمی و خانواده. 
الوانی، سيد مهدی و قرشی، سيد روح اهلل )1394(. مشاركت عمومی و نظارت هماهنگی. تهران: انتشارات 

دانش های بنيادين.
ولی، وحيد )1396(. شناسايی و آسيب شناسی چارچوب حكمرانی مدرسه در جمهوری اسالمی ايران. 

پايان نامه كارشناسی ارشد: دانشگاه امام صادق )ع(.
هاشمی، سيد احمد )1393(. بررسی رابطه بين خالقيت مديران مدارس و عملكرد آنان در جذب منابع 

مالی در شهرستان المرد. فصلنامه رهبری و مديريت آموزشی. 8)3(: 147-162.
هوشنگ )1357(. رويدادها و پيشرفت ها. آموزش و پرورش. 7)47(: 460-464.
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