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عدالت آموزشي و سود ارتباطي مبتني بر تعامل مسجد و مدرسه
(الگويي براي مدارس در راستاي اسناد باالدستي)
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چکیده
در اسنادباالدستي كشور مشاركت نهادهاي كشور در جهت پيشرفت اسالمي -ايراني تاكيد شده است .براين مبنا دو
ويژگي توسعه يافتگي و هويت انقالب اسالمي مبناي سياستگذاريهاي جمهورياسالمي شناخته شده است .در اسناد
باالدستي از يك سو مساجد به عنوان يكي از اركان مهم مديريت شهري و از سوي ديگر مدرسه به عنوان كانون فرهنگي
محله شناخته شده است .براي ايجاد تعامل دوسويه نيازمند شناسايي نقطه مشترك اين دو نهاد تاثيرگذار بر فرهنگ
جامعه هستيم ،بطوريكه با مديريت به آن ،مشاركت پايداري بين آنها بوقوع پيوندد .در اين مقاله سعي شده است معنايي
از اعتبار بخشي مدارس مبتني بر الگوي اسالمي –ايراني پيشرفت و با استفاده از معناي سود ارتباطي بر خالف سود
اقتصادي مدارس ارايه گردد و بر مبناي آن ،عدالت آموزشي به عنوان نقطه اشتراك پيوند دو نهاد مدرسه و مسجد
شناخته شده است .براي ايجاد تعامل بين مدرسه و مسجد(به عنوان نهادهاي حكومتي و حاكميتي) با استفاده از عدالت
آموزشي نيازمند تغيير در ساختار مدرسه هستيم كه بتواند با نظارت وزارتخانه آموزش و پرورش بصورت مستقل عمل
نمايد .بدين صورت مدارس ميتوانند با تعامل مساجد به جذب دانشآموزان بيبضاعت بمنظور برقراري عدالت آموزشي
شوند.
واژگان كلیدي :اسناد باالدستي ،مساجد ،ساختار مدارس ،سود ارتباطي ،عدالتآموزشي

 -1مقدمه
در سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي كه بر اساس مطالعات جامع كارشناسي مجمع
تشخيص مصلحت نظام در راستاي جهتگيريهاي مقام معظم رهبري تصويب شده ،هشت محور اجرايي تعريف شده
است كه عبارتند از :اقتصادي ،عدالت و رفاه اجتماعي ،علم و فناوري ،زيرساختي و زيست محيطي ،حكمراني ،فرهنگي،
سياست خارجي و امور بينالملل و امور حقوقي -قضايي(مداحي ،شاخصهاي ارزيابي و پايش تحقق سند
چشمانداز .)1393،در اين سند دو ويژگي مبناي سياستگذاري قرار گرفته است -1:توسعهيافتگي  -2هويت انقالب
اسالمي(همان).
با توجه به محورهاي هشتگانه سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران و دو ويژگي مبنايي سياستگذاريهاي سند
چشمانداز جمهوري اسالمي ايران ،مسجد و مدرسه ميتوانند به عنوان دو نهاد مهم در تحقق سند چشمانداز و الگوي
 -1سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيhassani_1382@yahoo.com-،
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اسالمي ايراني پيشرفت ،نقشآفريني نمايند .در الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت ،مسجد به عنوان يكي از اركان مهم
مديريت شهري شناخته شده است(كشوري ،)1396،بنابراين الزم است سازوكارهايي كه منجر به تعامل پايدار مسجد با
نهادهايي مانند مدرسه است را تعريف نماييم .در سند تحول بنيادين مدرسه به عنوان كانون فرهنگي محله شناخته شده
است .بنابراين الزم است ساختاري براي مدارس ترسيم گردد تا مشاركت پايداري بين مسجد به عنوان يكي از اركان
مديريت شهري با مدرسه به عنوان كانون فرهنگي محله شكل گيرد.
فلسفه سياسي براي مالحظه سياست و مساله تعامل پايدار مساجد و مدارس بر بنيان كنشهاي فردي افراد و
سياستهاي دولتي استوار است و الزم است به نحوي ترسيم گردد كه بيشترين خير را براي بيشترين افراد داشته باشد.
لذا از آنجاييكه نظام جمهوري اسالمي اساس خود را بر مشاركت مردم در مديريت نظام بنا نهاده است  ،بنابراين
مهمترين مباني است كه منجر به تنظيم نسبت فرد و جامعه ميگردد و ميتواند با نظارت توامان حكومت و حاكميت بر
آموزش و پرورش و تفويض اختيار و تمركززدايي امور آموزش وپرورش با مشاركت ذينفعان آموزش وپرورش صورت
پذيرد .آنچه مسلم است مشاركت و تعميق ارتباط بين مدارس و مساجد به روش دستوري و ابالغيه و يا از طريق
توانمندي مقطعي مديران پايدار و استمرار نميگردد بلكه نيازمند استانداردهايي است كه براساس آن موجب پاسخگويي
نهادها گردد .براي تبيين استاندارد مدارس نيازمند استقالل اقتصادي براي مدارس هستيم .چنين استقاللي مستلزم در
نظر گرفتن سود مدارس و با توجه به تاكيد بر ارزشهاي اسالمي تبيين اين سود ميبايست برخالف سود اقتصادي باشد
كه در نظام ليبرالي از آن تعريف شده است .لذا براي ايجاد استقالل مدارس مبتني بر تعامل با نهادهاي محلي كه در سند
تحول بنيادين بر آن تاكيد شده است بر سود ارتباطي(كشوري )1397،بجاي مفهوم سود اقتصادي استفاده خواهيم كرد.
براساس سود اقتصادي در نظام ليبرالي براي ايجاد عدالت در مدارس از ارايه كوپن آموزشي 2بهره ميبرند.
نبود همگرايي بين نهادهاي حكومتي و حاكميتي موجب ايجاد فعاليتهاي موازي ميشود كه فرصتها را براي اثربخشي
فعاليتهاي فرهنگي در راستاي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت از بين ميبرد .بدين منظور نياز است ساختاري براي
نهادهاي حكومتي و حاكميتي ايجاد گردد كه در آن ،زمينههاي تعامل فراهم گردد ،بطوريكه نهادها در فرآيند عملكرد
خود بمنظور پاسخگويي ،به يكديگر نياز داشته باشند .هدف هفتم از سند تحول بنيادين بدنبال افزايش نقش مدرسه به
عنوان يكي از كانونهاي پيشرفت محلي ميباشد كه براين اساس زمينهسازي جهت نقشآفريني مدرسه با تفويض اختيار
و استانداردسازي عوامل درون مدرسهاي به عنوان راهكاري مشخص در سند تحول بنيادين آورده شده است .از سوي
ديگر نهادينه سازي و تقويت همكاري مدرسه با مسجد و كانونهاي مذهبي و حوزه علميه و مشاركت فعال و نظاممند
مديران و معلمان از طريق برقراري ارتباط سازمانيافته از جمله مواردي است كه به طور مشخص در سند تحول بنيادين
آورده شده است .لذا براي دستيابي به برقراري ارتباط سازمان يافته مدارس و مساجد به عنوان كانونهاي پيشرفت محلي
و جلوهاي از جامعه اسالمي نيازمند سياستها و برنامههاي ويژه هستيم تا طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود بطوريكه
موجب ارتقاء كارايي ،اثربخشي ،توسعه و نهادينه كردن عدالت آموزشي و تقويت مشاركت اثربخش و مسئوليتپذيري دو
نهاد مهم در آموزش و پرورش گردد.
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بسياري از آسيبهاي فعلي تعليم و تربيت ناشي از فقدان برنامهريزي جامع به آموزش و پرورش است كه خسارتهاي
زيادي را ببار آورده است .بمنظور ايجاد برنامهريزي جامع در آموزش و پرورش ميطلبد كه تلفيقي ميان اسناد باالدستي
موجود و استفاده از ظرفيت آنها در جهت دستيابي به آموزش و پرورش طراز جمهوري اسالمي ايران شكل گيرد.
بمنظور تلفيق موثر راهبردهاي موجود در اسناد ،نياز است قوانين موجود در اسناد باالدستي بخوبي مورد تفسير و بررسي
دقيق براي عملياتي شدن آن قرار گيرد .بدين منظور با توجه به هدفي كه براي مدارس در سند تحول بنيادين آموزش و
پرورش در چشمانداز  1404ترسيم شده است ،مدرسه را نقطۀ اتكاي دولت و ملت در رشد ،تعالي و پيشرفت كشور و
كانون تربيت محله(فصل چهارم سند تحول بنيادين) دانسته است؛ از سوي ديگر هدفي كه براي كانونهاي فرهنگي
مساجد در نظر گرفته شده است عبارت است از :زمينه سازي براي حضور فعال جوانان و نيروهاي متعهد در عرصه
فعاليتهاي فرهنگي و هنري و شناسايي و تربيت استعدادهاي درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ و ترويج
فرهنگ بسيجي.
بر اساس اين رويكرد يك محتواي سازماني براي مساجد مورد نياز است تا بتوان نسبت به تشخيص راههاي دستيابي به
ارتباط سازمانيافته با مدارس اقدام نمايد .بدين شكل كه ارتباط نظاممند و مكانيكي اوليه بين دو نهاد مانند مدارس و
مساجد در گام هاي بعدي موجب تعميق حضور ارگانيك و پويا و اثربخش روحانيون توانمند و مبلغان مذهبي در مدارس
شود .سنجش و ارزيابي تحقق ارتباط نظام مند و مكانيكي بين مدارس و مساجد با تحقق عدالت آموزشي ممكن خواهد
شد .هدف مقاله حاضر اين است كه ساختاري را براي مدارس پيشنهاد دهد تا براساس آن نيازي از سوي مدارس براي
تحقق عدالت آموزشي بوجود آيد و پاسخگوي اين نياز مساجد باشند.
 -2بیان مساله
هر برنامهريزي تابع منافع فرد يا گروهي است كه طراحي برنامهريزي را بر عهده دارند .با توجه به اهميتي كه حوزه
آموزش و پرورش در توسعه انساني و پايدار كشور برعهده دارد ،سياستهاي برنامهريزي در آموزشوپرورش نبايد تحت
تاثير منافع افراد و گروههاي سياسي در دورههاي مختلف حكومتي قرار گيرد .در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران( )1396-1400دولت مكلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم
و تربيت اقدامي مغاير با قانون و سند تحول بنيادين انجام ندهد(بند اول ماده  63قانون برنامه ششم توسعه) .همچنين
آموزش و پرورش به عنوان امر حاكميتي شناخته شده است و دولت موظف است با توسعه همكاري دستگاههاي اجرايي
به ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش مبادرت ورزد(همان،بند سوم).
بايد توجه داشت كه اثر يك تصميمگيري در حوزه آموزشوپرورش تاثيرات طوالني مدت بههمراه خواهد گذاشت كه
جبران آن هزينههاي كالني را در آيندهاي دور بر كشور تحميل خواهد نمود .بنابراين نياز است نظام كنترلي بر
تصميمگيري كارگزاران و سياستمداران بر آموزش و پرورش وجود داشته باشد تا بتوانند براساس برنامههاي طوالنيمدت
كشور كه حاكميت كشور بدنبال آن است برنامهريزي نموده و نسبت به اجراي آن نيز پاسخگو باشند .اين تصور كه حفظ
منافع همگاني را دغدغه خاطر سياستمداران بدانيم تصوري غيرواقعي و خوشبينامه توصيف شده است(الواني به نقل از
هاردين .)1378،سياستمداران و كارگزاران بخش عمومي ميكوشند تا با ائتالف ،منافع بيشتري را براي خود و گروهي
كسب كنند كه عضو آن هستند و در اين جريان مصالح حاكميت و شهروندان و ماليات دهندگان ناديده انگاشته ميشود
يا در درجه دوم اولويت به آن ميپردازند (همان).
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براي منفعت همگاني جامعه در ساختار آموزش و پرورش بخصوص مدارس و نحوه مديريت آن نياز است تحول و اصالح
اساسي صورت گيرد .ساختار موجود در اداره مدارس نميتواند شيوه مناسب براي تحقق منافع جامعه و اهداف آموزش و
پرورش باشد .از سوي ديگر استفاده از سياست خصوصيسازي براي مدارس نيز موجب عدم تحقق اهداف آموزشي و
اثربخشي آموزشوپرورش ميشود .تجربه كشورها نشان داده است كه سياست خصوصيسازي با استفاده از كوپن آموزشي
به شكست منجر شده است .لذا براي شرايط فرهنگي ،اقتصادي كشور نيازمند ايجاد وضعيتي هستيم كه بتواند ارتباط
نهادهاي مختلف را براساس سود ارتباطي بين آنها رقم بزند.
با توجه به اينكه برنامهريزيها تابع منافع افراد و گروههاي سياسي ميباشد نياز است چتر حمايتي براي توسعه كشور از
سوي حاكميت براي نظارت و كنترل گسترده شود تا برنامههاي آموزشوپرورش طي دورههاي مختلف از همسويي
برخوردار گردد .نظارت بر عملكرد كارگزاران دولت از طريق چتر حمايتي زماني تحققپذير ميگردد كه از مولفههاي
قابلاندازهگيري برخوردار باشد.
بدون شك تأثيرپذيري نظام آموزشي از جامعه ،منشأ تأثير ديدگاههاي رايج دربارة عدالت اجتماعي بر تبيينهاي ارائه
شده از عدالت آموزشي است .از آنجاييكه نيل به عدالت از اركان اساسي الگوي پيشرفت اسالمي ميباشد و نيل به عدالت
ترجماني ديگر از پيشرفت است و رويكرد پيشرفت بدون لحاظ عدالت ميسر نميباشد و بدست نميآيد ،لذا عدالت در
كانون الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت جانمايي شده است .ايجاد بستر برنامهريزي براي نهادينهكردن عدالت آموزشي
دانشآموزان ،نيازمند انعطاف در توسعه فرهنگي و اجتماعي نهادهاي مرتبط است .چنين برنامهريزي مستلزم ايجاد
ساختاري براي همگرايي نهادهايي است كه متولي توسعه فرهنگ پايدار و جلوهاي از جامعه اسالمي و حيات طيبه
محسوب ميگردند .براي آماده كردن چنين بستري نيازمند رفع موانع براي همگرايي نهادهاي وابسته به توسعه فرهنگي
ميباشيم .مانع اصلي عدم همگرايي نهادها براي توسعه فرهنگي دانشآموزان فعاليت جداگانه و مستقل نهادهاي متولي
مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسالمي از يكسو و وجود نظام بروكراتيك و متمركز آموزش و پرورش جهت ايجاد
مديريت محلي در ايجاد ارتباط مدارس با مساجد است.
همگرايي نهادهاي بين مدارس و مساجد حاصل برنامهريزي توسعه ،شناخت و تبيين مولفههايي است كه توسعهيافتگي
فرهنگي را رقم ميزنند .اما براي اجراي آن نيازمند ايجاد بستر است كه مدارس بتوانند ظرفيت نهادهاي محلي مانند
مساجد را بسيج نمايد.
 -3ايجاد بستر عدالت آموزشي از طريق سود ارتباطي زمینه ساز تعامل مساجد و مدارس
در چهارچوب نظري فلسفه صدرايي ،انسان با كنش خويش هستي خود را ميآفريند .انسان بخشي از هستي است كه در
متن قوانين آن ،تغييرات وجودي خود را با عمل و كنش مديريت پذير خود رقم ميزند .در حكمت صدرايي تغييرات
مستمر به خداوند نياز دارد لذا تداوم ربوبيت خداوند ،تداوم خالقيت خداوند است .ربوبيت الهي به معناي آفريدن وجود
مستمر آدمي است .در اين معنا انسان با برداشتن هرگام ،يعني خلق خويش با عمل و رفتار خويش ،خالفت و جانشيني
حقيقي و تكويني خداوند را محقق ميسازد(رفيعي .)1396،چنين معنايي بيانگر آن است كه مالكيت انسان براي مديريت
بر امور دنيوي اعتباري است و قوامش به وضع و اعتبار بوده (طباطبايي به نقل از هادوينيا .)1379 ،در اين چهارچوب
نظري ،برخالف ليبراليسم ،جامعه چونان فرد ،داراي هستي موثر بر فرد است .انسان به عنوان يك فرد ،همه تغييرات
وجودي خويش را در تعامل با جامعه رقم ميزند .اصالت توامان فرد و جامعه ،مبناي اساسي تنظيم نسبت فرد و جامعه
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در مقايسه با انديشههاي ليبراليسمي است(رفيعي،همان) كه ميتواند مبنايي نظري را براي دستيابي به آموزش و
پرورش طراز جمهوري اسالمي ايران فراهم نمايد.
براساس الگوي اسالمي ايراني پيشرفت ،تحقق عدالت آموزشي در جامعه نيازمند مشاركت آحاد جامعه است .بدين منظور
الزم است ساختاري براي جامعه ترسيم گردد كه مبتني بر آن ارتباط منسجمي مابين آحاد جامعه ،مساجد و مدارس
شكل گيرد .از مهمترين چالشهاي آموزشو پرورش از نظر صاحبنظران ،فقدان نهادينه سازي تفكر راهبردي و برنامهاي
در ساختار مديريت نظام آموزش و پرورش و روزمرگي آن در برابر حاكميت شناخته شده است (مركز پژوهش هاي
مجلس.)1394 ،
مباني نظري قانون اساسي جمهوري اسالمي نوعي از مردمساالري مبتني بر دين تعريف شده كه با دموكراسي اجتماعي،
تطابق و همخواني دارد و براساس آن فرآيندي براي تحقق عدالت تعريف شده است كه فراتر از تفكر ليبرالي ميباشد .لذا
بمنظور اجرايي شدن قانون اساسي جمهوري اسالمي نيازمند ساختاري متناسب جهت نهادينه كردن مردمساالري در
جامعه مي باشيم .با توجه به آنكه عملكرد هر جامعهاي تحت تاثير شناخت ،نظام ،باورها و نهادها است؛ بدين منظور
آموزش و پرورش به عنوان مهمترين نهادي كه با خيل عظيمي از آحاد جامعه در ارتباط نزديك است و ماهيت آن بر
محوريت مردم نهاده شده است ،حساسترين نهادي است كه ميتواند با تاثيرگذاري بر شناخت ،نظام باورها نقش عمدهاي
را بمنظور مشاركت آحاد جامعه ايفا نمايد.
براساس بند الف از ماده  63قانون برنامه پنجساله ششم( )1396-1400كه بر ارتقاي جايگاه آموزش وپرورش به عنوان
اجراي سياستهاي مصوب به عنوان امر حاكميتي با توسعه همكاري دستگاههاي اجرائي تاكيد دارد دستيابي به
مولفههاي برنامه توسعه نيز مستلزم دستيابي به تعامل پايدار در نهادينه كردن عدالت آموزشي ميباشد .اين امر مستلزم
اين است كه ساختار آموزش و پرورش از شكل بروكراتيك فعلي كه همخواني الزم با فرهنگ بومي كشور ندارد جدا شده
و براساس اصل كانون فرهنگي محله اشاره شده در سند تحول بنيادين ارتباط ارگانيك و پويا با نهادهاي محلي موجود در
محيط خود داشته باشد.
تعميق ارتباط نهادهاي بومي و محلي مانند مساجد با مدارس نيازمند ارتباط پايدار اين نهادها با يكديگر است .چنين
ارتباطي را نميتوان بصورت دستوري و يا براساس توانمندي فردي افراد در نهادها و مدارس تعميق بخشيد چون با تغيير
مديريت مدرسه يا نهادها ممكن است ارتباط متقابل از بين برود .لذا الزم است بدنبال عاملي كه موجب استمرار ارتباط
نهادهاي محلي مانند مساجد با مدارس بود .چنين عاملي نيازمند آن است كه از يكسو از استاندارد الزم برخوردار باشد و
از سوي ديگر مبتني بر ارزشهاي اسالمي و نه نگاه غربگرايانه متكي شود .استانداردسازي مدارس متكي است بر استقالل
عملكردي مدارس و استقالل عملكردي مدارس نيز وابسته به افزايش كيفيت مدارس از طريق جذب دانشآموزان
ميباشد .بمنظور جذب دانشآموزان بخصوص دانشآموزان بيبضاعت نسخه غربي براي استقالل مدارس از مفهومسازي
سود اقتصادي مدارس استفاده ميكند و براساس آن ترجيح ميدهد كه كوپنآموزشي به دانشآموزان بي بضاعت داده
شود تا اينگونه از دانش آموزان با استفاده از هزينه آموزش اختصاص يافته به تحصيل بپردازند .اما از آنجاييكه در الگوي
اسالمي ايراني پيشرفت نمي توانيم محور تعادل اجتماعي را سود اقتصادي قرار دهيم (كشوري )1397،لذا براي تحقق
عدالت آموزشي نيز نمي توانيم سود اقتصادي مدارس را در اولويت قرار دهيم .براين اساس سود ارتباطي نه سود اقتصادي
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را اصل قرار خواهيم داد .سود ارتباطي عبارت از آن سودي است كه انسان از ارتباط با يكديگر در جهت تكامل
ميبرد(همان).
با توجه به مباني قانون اساسي و اسناد باالدستي جمهوري اسالمي كه بر مردمساالري و مشاركت آحاد جامعه تاكيد دارد
و از آنجايي كه دستيابي به مولفههاي برنامه توسعه در آموزش و پرورش مستلزم عدالت آموزشي است لذا ايجاد
سازوكارهاي تحقق عدالت آموزشي براي دانشآموزان ميتواند بستري را براي تعميق تعامل مساجد و مدارس فراهم
نمايد .همانطور كه در شكل( )1ديده ميشود افزايش محسوسي در ثبتنام مدارس خصوصي طي سالهاي  2014الي
 2017در آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران وجود داشته است(بانك جهاني به نقل از يونسكو .)2017،اين به
معني كاهش عدالت آموزشي در سطح كشور ميباشد .در حاليكه اين آمار مغايرت با اسناد باالدستي و بخصوص اصل 30
قانون اساسي دارد.

شكل ( )1درصد پوشش مدارس خصوصي كشور در چند سال گذشته ،منبع بانك جهاني2018

به زعم اين مقاله با افزايش كارايي در مديريت مدارس مي توان با همين بودجه تخصيص يافته به آموزش و پرورش
عملكرد اثربخشي را براي مدارس رقم زد ،به نحوي كه منجر به عدالت آموزشي در مدارس نيز گردد .لذا بمنظور افزايش
عدالت آموزشي در سطح كشور الزم است تغييراتي در ساختار مدارس بوجود آيد.
از سوي ديگر آنچه مشخص است ايجاد عدالت آموزشي بدون رقابتپذيري مدارس و افزايش سطح دسترسي دانشآموزان
سخت و در واقع امكانپذير نيست(نادري،نقل به مفهوم  .)1389بنابراين الزم است از عوامل تاثيرگذار و مرتبط با فرهنگ
جامعه براي افزايش عدالت آموزشي استفاده نمود.
همانطور كه در بند الف از ماده  63قانون برنامه پنجساله ششم( )1396-1400ارتقا جايگاه آموزش و پرورش را امري
حاكميتي دانسته است لذا از مهمترين عامل تاثيرگذار حاكميتي مرتبط با فرهنگ جامعه يعني مساجد بمنظور افزايش
عدالت آموزشي در جامعه ميتوان استفاده نمود؛ بطوريكه موجب برآورده شدن نياز مدارس توسط مساجد شود .اما براي
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اين منظور نياز به سازوكارهايي در ساختار مدارس است كه موجب ايجاد تعامل پايدار ذينفعان آموزشي با مدارس گردد.
سازوكارهاي ساختاري مدارس ،ارتباط مستقيم با نوع مديريت مدارس دارد.
 -4مديريت مدارس مبتني بر تعامل مساجد و مدارس
در يك الگوي كلي ميتوان مشاركت را تابع دو عامل نهادي و نگرشي دانست .رفتار مشاركتجويانه در زمينه نهادي روي
ميدهد .مشاركت در معناي ساده آن به معناي كاركردن با يكديگر است كه در ساختار ارتباط انساني از اهميت فراوان
برخوردار است .معني مشاركت كلمه زيباي شعاري و بعنوان كلمهاي كه مد روز و جديد باشد نيست؛ بلكه براي مشاركت
در معناي واقعي خود تاكيد براين است كه تنها داشتن ارتباط كافي نيست بلكه كيفيت كاري كه ميكنيم با اهميت
ميباشد .آنچه كه در مشاركت واقعي مورد نظر است اين موضوع است كه ارتباط بين دو طرف بهنحوي باشد كه به عنوان
اهداف طرفين شناخته شود و طرفين از نتايج آن بهرهمند گردند(مونتوري وكانتي  .)1995،در شرايط مشاركت ،رقابت
موجب ايجاد چالش براي انتخاب بهترينها ميگردد و عاملي است براي اينكه مهارتها با استانداردها مورد آزمون قرار
گيرد و موجب الگوبرداري از يكديگر ميگردد .فلسفه مشاركت براين اعتقاد است كه افراد و نهادها در صورت ارتباط
بايكديگر ميتوانند كارهاي بزرگي انجام دهند(همان) .در ديدگاه مشاركت علل كوچك موجب اثرات بزرگي ميشوند
مانند انداختن يك سنگريزه در درياچهاي از آب موجب بوجودآمدن موج در سطح وسيعي از درياچه خواهد شد.
اهداف هرسازمان مشخصكننده استفاده از نوع مديريت خاص است .چون هرسازماني ماهيتاً از اهدافي برخوردارند
بنابراين اهداف متفاوت سازمانها موجب تمايز ساختاري ميگردد .اهداف آموزش و پرورش داراي ويژگي منحصر بفردي
است كه آنرا از ساير سازمان ها متمايز مينمايد .مهمترين ويژگي آن ارتباط گسترده آن با محيطي است كه در آن قرار
دارد .با توجه به اين ويژگي ساختار آموزش و پرورش نيز بايد بنحوي ترسيم گردد كه متناسب با اين هدف قرار گيرد .با
توجه به اينكه سازمانها متشكل شده است از افرادي كه براي هدفي معين فعاليت ميكنند لذا با توجه به اهداف آموزش
و پرورش و سازمان مدارس كه از ساختاري ارگانيك و پويا برخوردار است بنابراين مدارس نياز دارند با محيط خود در
تعامل باشند .چنين ساختار ارگانيك و پويايي كه مستلزم مشاركت آموزش و پرورش با محيط خود و مردمي كردن آن
ميباشد نيازمند مديريتي متناسب با ويژگيهاي آموزش و پرورش و ارزشهاي حاكم بر يك جامعه ديني ميباشد.
بدليل ويژگيهاي متفاوت آموزش و پرورش با ساير سازمانها(عالقه بند )1379،ايجاد شرايط كامالً خصوصي در آموزش و
پرورش امكانپذير نيست ،بدليل آنكه مدارس جزيي از بخش دولتي به شمار ميروند كه از شرايط مختلف و دستورهاي
اداري پيروي ميكنند .تشكيالت اداري مدارس به همان اندازه كه از معيارهاي اقتصادي پيروي ميكند از معيارهاي
سياسي نيز تاثير ميپذيرد(كارنوي .)1380،مدرسه بهعنوان يك سيستم اجتماعي از واحد سياسي تصميم گيري برخوردار
است (عالقه بند )1378 ،كه در معرض فشار والدين و خواستههاي وزارتخانه و فشارهاي اجتماعي و سياسي و اداري قرار
دارد و ميتوان آنرا يك دولت كوچك مردمساالر در نظر گرفت (كارنوي .)1380،در اين زمينه كارنوي معتقد است كه
افزايش مشاركت معلمان در تصميمگيري مدرسه و حتي مديريت مدرسه موجب افزايش ثمربخشي معلمان ميشود و اين
ثمربخشي براي كليه سطوح مشاركت در مناطقي كه دانشآموزان از وضعيت اجتماعي-اقتصادي باالتري برخوردارند،
بيشتر است .اعطاي حق تصميمگيري بيشتر به معلمان سبب افزايش خود اثربخشي معلمان ميگردد.
با توجه به اينكه در مباحث مطرح شده در باال بر عامل اقتصادي براي ايجاد تعامل پايدار اوليه بمنظور تعميق ارتباط
مساجد و مدارس مطرح شده است لذا نيازمند شناسايي و ايجاد مديريتي مبتني بر تعامل در ساختار مدارس وجود دارد
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كه بتواند ارتباطي ارگانيك با محيط اطراف خود برقرار نمايد .بسياري از تئوريهاي مديريتي از اواخر دهه  1940براي
دستيابي به نوآوري و گسترش كارآفريني و در نهايت بهبود كارايي و اثربخشي بر مشاركت و مسئوليت دهي كاركنان
تاكيد داشتند و راههايي را براي بهبود كارايي يا اثربخشي مبتني بر مشاركت كاركنان در تصميمگيري پيشنهاد كردهاند
بطوريكه ماري پاركر فالت انگيزههاي اصلي روابط انساني ،به ويژه واكنشهاي فردي در درون گروههاي اجتماعي را تجزيه
و تحليل كرد تا شكلگيري گروهها و مكانيسمهاي سازش افراد و گروههاي اجتماعي را توضيح دهد .يكي از علماي
مديريت و اقتصاد (هربرت سايمون) ،مديريت را معادل تصميمگيري دانسته و اين وظيفه را بهترين و اصيلترين نقش
مدير قلمداد كرده است(قنادان.)1391،
در تبيين الگوي تعامل و توسعه پايدار مدارس ،نقش برجسته تمركززدايي در آموزش و پرورش با رويكرد مديريت محلي
بر هيچكس پوشيده نيست .اين نوع برنامهريزي نيازمند ايجاد ساختار ميباشد كه شاخص كليدي براي نتايج راهبردي و
عملي توسعه پايدار ارتباط بين مساجد و مدارس قلمداد ميشود .تحقق برنامههاي مبتني بر مديريت محلي از
برنامهريزي براي توسعه عدالت آموزشي از قوانين جهانشمول و اثباتي) (positiveتبعيت نميكند بلكه داراي ويژگيهاي
موردي و هنجاري) (normativeاست؛ بنابراين مديريت محلي مدارس در واقع هنري در بسيج نهادهاي محلي محسوب
ميگردد.
بنابراين براي نهادينه كردن چنين ارتباطي نيازمند بوجود آمدن قوانين و دستورالعملهايي هستيم كه ارتباط مدني
نهادهاي وابسته را برحسب همگرايي بيروني نهادهاي مرتبط تقويت نمايد و از سوي ديگر برنامههاي داخلي آموزش و
پرورش و نهادهاي نيز طي مراحل خود از همگرايي داخلي برخوردار باشند و برنامهها بتوانند يكديگر را تكميل نمايند.
برمبناي اين دو همگرايي بين نهادهاي وابسته به توسعه فرهنگ اسالمي و برنامههاي مستمر داخلي آموزش و پرورش و
نهادهاي متولي ،تدوين برنامهريزي منطقه اي براي همگرايي نهادهاي وابسته به فرهنگ اسالمي از چارچوب مشخصي
برخوردار خواهد بود كه نياز است اين دو مبحث در تدوين سياست گذاري هاي كالن توسعه در آموزش و پرورش و
نهادهاي وابسته در صدور قوانين و دستورالعملهاي اداري و شرح وظايف نهادهاي مذكور در نظر گرفته شود.
در صورت تدوين قوانيني براي ارتباط ميان نهادهاي مرتبط و تدوين برنامههاي منسجم در برنامههاي مختلف نهادهاي
متولي برنامههاي فرهنگي و با توجه به اهميت برنامهريزي منطقهاي در توسعه فرهنگي و اجتماعي ،اداره مدارس با
استفاده از مديريت محلي-منطقه اي شاخص كليدي براي ايجاد ارتباط مدارس و مساجد محسوب ميگردد كه يكي از
عوامل زيربنايي توسعه عدالت آموزشي نيز محسوب ميگردد .در واقع اداره مدارس بصورت مديريت محلي ،الگوي
پايداري را براي استراتژي توسعه آموزش و پرورش حل مشكالت فرهنگي -اجتماعي بوجود ميآورد .در اين شرايط
مشاركت محلي با تمركز بر توسعه درونزا با تعامل مدارس و نهادهاي محلي مانند مساجد ،نقش مهمي را در بهبود
مديريت محلي ايفا ميكند.
به لحاظ معيارهاي علمي مديريت و نيز ويژگيهاي ديني و ارزشي ممتاز ،مديريت مشاركتي ميتواند تواناييهاي خاصي
را در مدارس ايجاد كند كه عبارتند از:
تصميمگيري مشاركتي توسط نهادهايي كه به موضوع تصميم ارتباط دارند .سبك خاص رهبري بهطور عمده جنبهي
هدايتي و تفويضي دارد و نه دستوري و تحكم.
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انعطافپذيري سازماني بهنحوي كه همواره ساختار و نيروي انساني ،متناسب با وظايف و مأموريتهاي جديد متحول
شوند.
برخورداري از نيروي انساني متعهد ،متخصص و باانگيزه كه همواره در يك فرآيند رشد و ارتقاي علمي و تجربي قرار
گرفتهاند.
فضاي باز سازماني براي ابراز نظرات و ديدگاهها و برخورد آرا ،زمينهي بروز خالقيتها و ابتكارات را فراهم ساخته است.
(بيدخوري)1386 ،
اجرايي كردن اين معيارها براي توانمندسازي مديران مدارس مستلزم ايجاد تغيير در بخش ساختاري و ايجاد فضاي
قابليتزاي است .ايجاد چنين فضايي مستلزم ترسيم ساختاري پويا و ارگانيك است كه ارتباط موثر مدارس با مراكز
فرهنگي جامعه موجب تقويت و هم افزايي مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش گردد .چنين ساختاري نيازمند نظارت
مستمر و پويا و در عين حال نظارت همراه با پشتيباني و شفافيت به مديران ميباشد .لذا براي ايجاد تحول مبتني بر
مديريت مشاركتي در آموزش و پرورش نيازمند تغيير ساختاري مدارس است تا مولفههاي مديريت مشاركتي به اقدام و
عمل منتهي گردد .از آنجاييكه بيش از 97درصد بودجه آموزش و پرورش صرف مدارس ميگردد لذا براي ايجاد تغيير
نيازمند تغيير رويكرد مديريتي مديران مبتني مشاركت با نهادهاي محلي است كه اين مستلزم فراهم كردن ساختاري براي
مدارس است تا ارتباط مدارس با نهادهاي ديني مانند حوزه علميه و مساجد محل تنگاتنگ گردد.

 -5كاهش هزينه در آموزش و پرورش و سازماندهي مبتني بر مديريت مشاركتي
مهمترين مسالهاي كه هم اكنون گريبانگير مديريت در حوزه وزارتخانه است نابساماني نيروي انساني در آموزش و پرورش
مي باشد .يعني وجود نيروهاي مازاد در آموزش و پرورش و مدارس موجب افزايش هزينه آموزش و پرورش و كسري
بودجه در آموزش و پرورش شده است .بر اساس آمار نيروي انساني موجود در آموزش و پرورش شهر تهران تعداد كارمند
در آموزش و پرورش شهر تهران اعم از معلم و كارمند اداري در مدرسه و مناطق نزديك به  60000نفر برآورد شده است.
از اين تعداد  36000نفر معلم در كالسها مشغول به تدريس ميباشند يعني تعداد  24000نفر به كارهايي غير از
تدريس در كالس مشغولند كه اين ميزان هزينهاي است كه بر آموزش و پرورش تحميل ميگردد .لذا در صورتي كه
ساماندهي نيروي انساني در مدارس به شكلي سامان يابد كه مديريت مدرسه بر اساس تعداد دانشآموز جذب شده در
مدرسه نيروي انساني به كار گيرد حجم بسيار زيادي از نيرو هاي مازاد در بدنه آموزش و پرورش كاسته خواهد شد و
منجر به كاهش هزينههاي مازاد خواهد شد.
از سوي ديگر بدليل آنكه بودجه مدارس دولتي از سوي وزارتخانه آموزش و پرورش تامين ميگردد لذا مديران دولتي در
مدارس تالشي در جهت جذب دانشآموزان نخواهند كرد و سعي در جذب حداقلي دانشآموزان خواهند كرد .اين موضوع
هرساله موجب نارضايتي والدين مدارس بدليل عدم تمكن مالي آنان براي رجوع به مدارس غيرانتفاعي و پرداخت شهريه
مي گردد .از سوي ديگر مديران مدارس دولتي نيز بدليل بودجه ناكافي مدارس دچار دردسر براي جذب هستند .لذا
پذيرش كمتر دانشآموزان برايشان امكانپذيرتر است.
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اين شرايط موجب كاهش عدالت آموزشي در مدارس شده است .بطوريكه از يكسو در ناحيهاي از آموزش و پرورش
برخوردار ،بدليل رانت ارتباطاتي با مازاد نيروي انساني مواجهه هستند و از سوي ديگر در ناحيه ديگر با كاهش .بدين
شكل مدارس در ن واحي كه با كاهش نيروي انساني برخوردارند سعي در افزايش دانشآموز در كالس براي جبران كمبود
معلم خواهند نمود كه خود موجب كاهش اثربخشي تدريس خواهد گرديد.
مديريت مشاركتي مبتني بر عدم تمركز در مدارس ساماندهي نيروي انساني از يكسو و تالش مدرسه براي جذب
دانشآموزان حتي بي بضاعت در مدرسه خواهد شد .بدين شكل مدارس گامي را در جهت برقراري عدالت آموزشي
خواهند برداشت .مهمترين ابزاري كه براي اين مهم ،مديريت مشاركتي مدرسه ميتواند استفاده كند ايجاد تعريف
جديدي از تخصيص سرانه دانشآموزي به مدارس است .در واقع در بودجه ريزي جديد براي مدرسه ،آموزش و پرورش
ميتواند تمامي هزينههايي كه براي يك مدرسه اختصاص ميبابد را بنا بر آمايش سرزمين مدرسهاي كه در يك منطقه
واقع است برآورد نمايد .براين اساس حقوقي كه به معلمان و كاركنان ميپردازد و هزينههاي جاري و سرمايهاي مدارس را
مبتني بر منطقهاي كه مدرسه در آن قرار دارد برآورد نموده و به تعداد دانشآموزي كه مدرسه جذب مي نمايد به مدرسه
اختصاص دهد .بدين صورت نوعي از بودجهريزي عملياتي در مدارس اتفاق ميافتد.
اما ارتباط مدارس با محيط اطراف خود مانند مساجد چگونه ميتواند به اجرايي شدن بودجه ريزي عملياتي كمك كند،
بطوريكه موجب عدالت آموزشي و اثربخشي تدريس در مدرسه گردد؟ در واقع اين سوال مطرح ميشود كه بدين شكل
چگونه مساجد به عنوان نماينده حاكميت و مدارس به عنوان نماينده حكومت در هم عجين شده و نيازهاي متقابل
يكديگر را برآورده سازند؟ در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت كه با استفاده از تغيير در ساختار بودجهريزي مدارس
مي توانيم موجب تقاضاي مديريت مدارس از مساجد جهت جذب دانش آموزان بيبضاعت بمنظور افزايش عدالت آموزشي
شويم.
 -6سازوكار افزايش دسترسي دانشآموزان به آموزش بمنظور افزايش عدالت آموزشي
ديويس و نيواستورم ( )2002مشاركت را درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيتهاي گروهي ميدانند كه آنان را
برمي انگيزد تا براي دستيابي به هدفهاي گروهي ياري دهند و در مسئوليت كار شريك شوند .بدين ترتيب بمنظور ايجاد
تعامل پايدار بين دو نهاد تاثيرگذار در فرهنگ مدارس نيازمند شناسايي مساله حساس و تعيينكنندهاي شد كه ماموريت
مشترك اين دو نهاد عظيم ميباشد و آن عدالت آموزشي است.
موانع ايجاد عدالت آموزشي در مدارس عبارتند از - :عدم توانايي مدارس در صورت كسب اختيارات جذب دانشآموزان
براي تامين اعتبار - .عدم تمكن مالي خانوارها براي پرداخت شهريه .براي رفع مانع اول همانطور كه گفته شد نياز است
منابع مالي براي جذب دانشآموزان شناسايي گردد .مهمترين منبع مالي براي جذب اين دانشآموزان سرانه دانشآموزاي
است كه به آموزش و پرورش اختصاص داده ميشود .سوال اين است چگونه ميتوان اين منابع مالي را به نحوي به
دانشآموزان تخصيص دهيم كه ضمن بهرهبرداري مدارس از اعتبار داده شده ،روند جذب دانشآموزان را شدت بخشد؟
بدين منظور نيازمند تعريف هرمنوتيك و ذاتي تخصيص سرانه دانشآموزي هستيم .با تعريف ماهيت ذاتي سرانه آموزشي
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ميتوان از سرانه دانشآموزي حداكثر بهرهبرداري را نمود و بطوريكه دسترسي بيشتر دانشآموزان پيشدبستاني را براي
استفاده با كيفيت و اثربخشي آموزشي موجب شود(حسني شلماني.)1393،
سرانه آموزشي در واقع قراردادي است كه براساس آن دولت مالكيت خود را بر بخشي از آموزش جامعه ،به مدارس
تفويض ميكند تا موجب توسعه فرصتهاي آموزشي در جامعه گردد .حال اگر تعريف سرانه آموزشي به شكل ديگري
تعربف گردد و سرانه آموزشي قراردادي تلقي شود كه دولت مالكيت خود را در آموزش جامعه به دانشآموزان (سرپرست
آنها) تفويض نمايد در واقع بدين صورت اعتباري به دانشآموزان داده خواهد شد كه مدارس براي جذب اين
اعتبار(دانش آموزان)رقابت خواهند نمود .بدين صورت اعتبار فردي دانش آموزان در مدارس در شرايط پايداري قرار خواهد
گرفت و اعتبار دانش آموزان براساس تصميمات متعدد مديران مختلف با ساليق فردي و سياسي متفاوت در برنامههاي
توسعه تغيير نمييابد .در واقع بدين نحو اعتباري به دانشآموزان داده خواهد شد و دانشآموزان به عنوان سرمايهاي
اجتماعي نگريسته خواهدشد.
3
بمنظور تحقق اين مهم از ابزار حواله آموزشي به عنوان شاخصي براي تعيين سرمايه اجتماعي دانشآموزان ميتوان
استفاده نمود .اما چگونگي استفاده از آن نيازمند تغيير اساسي در ساختار اداري -مالي در آموزش و پرورش دارد .در واقع
حواله آموزشي موجب افزايش دسترسي والدين به امكانات آموزشي كودكان خود و توسعه فرصتهاي آموزشي ميشود،
اما با توجه به تفاوتهاي فردي والدين در استفاده از آن نيازمند نظارت و هدايت واحد پشتيباني مالي آموزش و پرورش
است .چنين نظارتي را مي توان از طريق ساختاري ترسيم كرد كه بتواند حواله آموزشي را در قالب آن به والدين ارائه
دهد .بطوريكه همگرايي نهادهاي مرتبط را نيز فراهم نمايد.
براي چنين ساختاري براساس اصل  30قانون اساسي نيازمند تصويب اليحها ي هستيم كه به موجب آن سرانه دانشآموز
در قالب حواله آموزشي به تعداد دانش آموزان در مدارس در نظر گرفته شود به اين ترتيب دانشآموزان محروم به مانند
ساير دانشآموزان حق مساوي آموزش را بطور قانونمند دريافت ميكنند و براين اساس با توجه به قانونمند كردن حق
آموزش براي هر دانش آموز مبتني بر تورم ساالنه اين حق تغيير خواهد يافت .در اينصورت شفافيت هزينه بودجه در
آموزش و پرورش موجب اختصاص يافتن بودجه دقيق مطابق با هزينههاي موجود آموزش و پرورش خواهد شد .برهمين
اساس نيز شفافيت در تخصيص بودجه و ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش رقم خواهد خورد .بعبارتي مدارس
نياز خود را براي جذب معلمان براساس ميزان اعتباري كه از جذب دانشآموزان دريافت كردهاند اعالم خواهند كرد.
افزايش اعتبار فردي دانش اموزان مستلزم همگرايي نهادهايي است كه از بروندادهاي آموزش و پرورش بطور مستقيم و
غيرمستقيم منتفع مي شوند .ايجاد همگرايي نهادها نيز نيازمند ترسيم ساختاري براي آموزش و پرورش است كه براساس
آن ساختار ،نيازي را براي همگرايي نهادهاي ذيربط بوجودآورد .لذا براي رفع مانع دوم در گام اول ،نيازمند همگرايي ساير
نهادها براي افزايش تمكن مالي خانوارهايي هستيم كه دچار بيبضاعتي مالي شدهاند .چنين همگرايي مستلزم ايجاد
ساختاري تعريف شده با تدوين قراردادهاي مابين مدارس و وزارتخانه مصوب شورايعالي فرهنگي و شوراي عالي آموزش
و پرورش و تدوين دستورالعملها و وظايف براي جذب كمكهاي كوچك مردمي است .اين دستورالعملها و وظايف
ميتواند موجب تسهيل جذب دانشآموزان بيبضاتي باشد كه از سوي مدارس معرفي ميگردند.
3 -voucher
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 -7نقش مشاركت مساجد و مدارس در افزايش عدالت آموزشي
استيگليتز به نقل از ماير( )1382معتقداست كه فعاليتهاي انجام شده در سطح خرد ميتواند پيامدهايي در سطح
كالن داشته باشد .در اين شرايط كوچكترين نوسانات منجر به تغييرات بزرگ ميشود .اين ويژگي در مديريت به اثر
پروانهاي معروف است .اين نظريه براي سياستگذاران فرهنگي حامل اين پيام است كه براي انجام تغييرات بزرگ نياز به
دستگاههاي طويل نيست ،بلكه بايد نقاط حساس و تعيينكننده را پيدا كرد و با اعمال تغيير كوچكي ،فرهنگ اسالمي
كشور را به سوي تغييرات بزرگ هدايت كرد .بوجودآوردن احساس تعامل مبتني بر عدالت توسط مساجد براي مدارس
موجب ايجاد فرهنگ سازماني همگراي مدارس با مساجد در جهت اهداف عالي نظام اسالمي خواهد شد .بدين شكل
فرهنگ وقف ،جود ،تعاون ،ايثار ،حيازت و ساير احكام اقتصادي خواهد گرديد.
همواره از جذب پايدار منابعي پنهان مانند كمكهاي كوچك مردمي در فرهنگ اسالمي خود غافل بودهايم؛ ساختارمند
كردن اين منابع پنهان با توجه به فرهنگ اسالمي موجود در كشور ميتواند گامي اساسي در توسعه عدالت آموزشي و
غناي فرهنگ اسالمي -ايراني در جامعه باشد .بهره برداري از اين ويژگي اصيل اسالمي در جامعه مستلزم همگرايي
نهادهايي است كه در اشاعه فرهنگ اسالمي نقش دارند .عالوه براين بهرهگيري ساختارمند و مستمر از كمكهاي كوچك
مردم خير ،بسيار بيشتر از كمكهاي كالن خيرين مدرسهساز ميتواند بر دسترسي دانشآموزان محروم از تحصيل تاثير
بگذارد .شايد يكي از دغدغه هاي اساسي جامعه در جذب كمكهاي كوچك مردمي عدم شفافيت در پرداخت كمكها باشد
در حاليكه با ايجاد ساختار و وظايف مشخص براي مدارس و نهادهاي مرتبط و شناسايي اين كودكان توسط مدارس و
تعميق ارتباط مدارس با نهادهاي خيريه و مساجد و ايجاد ارتباط مستقيم كمكهاي كوچك مردمي با دانشآموزان
محروم اين دغدغه برطرف خواهد شد.
شناسايي كودكان بي بضاعت توسط هيات امناي مدارسي كه بدنبال جذب دانش آموز و افزايش اعتبار مدرسه هستند
موجب تعميق ارتباط مدارس با نهادهاي خيريه محلي مانند مساجد و غيره خواهد شد .با ايجاد ساختار و بهرهگيري از
همگرايي نهادهاي مرتبط مانند مساجد محل و ساير نهادهايي كه در زمينه خيريه ميتوانند فعال باشند و تعيين
شاخصها و وظايف براي اين مشاركتكنندگان بيروني با مدارس ميتوان از منابع پنهان كمكهاي كوچك مردمي اما بطور
ساختارمند بهره مند شويم كه موجب افزايش همدلي فرهنگي و اجتماعي نيز خواهد شد كه خود موجب توسعه فرهنگ
غني اسالمي است .
در صورتي كه ساختار به نحوي ترسيم شود كه شرايط رقابتپذيري مدارس نيز فراهم شود مدارس نياز خود را براي
جذب حداكثري دانشآموزان (بمنظور دريافت سرانه دانشآموزي بيشتر از آموزش و پرورش) از طريق ارتباط با نهادهاي
محلي مانند مساجد و انجمن هاي خيريه برقرار خواهند كرد و زمينه را براي تحصيل كودكان محروم با استفاده از جذب
كمكهاي كوچك مردمي فراهم خواهند ساخت .بعبارتي خود مدارس به دنبال دانشآموزان بيبضاعت و محروم و جذب
آنان در مدرسه براي تحصيل قرار خواهند گرفت .بالطبع چنين نيازي از سوي مدارس ميتواند زمينه ترسيم ساختار و
شرح وظايفي مشخص را براي همگرايي نهادهايي مانند مساجد و يا انجمنهاي خيريه محلي فراهم نمايد .چنين
نهادهايي نيز مي توانند با شناسايي كودكان محروم ،ارتباط اين كودكان را با افراد خيري فراهم سازند كه توانايي پرداخت
كمكهاي مردمي بطور مستقيم به كودكان را دارند.
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در گام دوم پس از تصويب قانونمند اعتباربخشي جذب دانشآموزان مدارس نيازمند تقويت مديريت مدارس هستيم.
توانمند سازي مديريت مدرسه مستلزم شفافسازي عملكرد مدرسه و بهبود عملكرد و نظارت مدرسه است .براي رسيدن
به اين مهم نيازمند بسيج حداكثري منابع انساني و نهادي است كه در ارتباط با مدارس قرار ميگيرند .بدين صورت
ذينفعان مرتبط با مدرسه خود را قادر ميسازند كنترل بيشتري برخود و محيطشان اعمال كنند.
لذا نياز است ساختار مدارس به نحوي طراحي شود كه مدارس در جذب دانشآموز ،جذب معلم و ارتباط با محيط
پيرامون خود كه نهادهاي متولي مانند انجمن هاي خيريه و مساجد هستند مستقل عمل كنند .چنين ساختاري با
استفاده از فرآيند رقابتي كردن مدارس و تعيين شاخصهاي رشد حرفهاي معلمان و تعيين شاخصهاي رتبهبندي
مدارس توسط وزارتخانه آموزش و پرورش به سمت افزايش كيفيت مدارس سوق پيدا خواهد نمود.
پس از ايجاد قوانين و مقررات و برداشتن موانع قانوني مرتبط با تخصيص سرانه دانشآموزي بمنظور جذب حداكثري
دانشآموزان و دسترسي بيشتر دانش آموزان به مدارس و همچنين تدوين تمركززدايي آموزش و پرورش با واگذاري
مدارس ،در اين مرحله نيازمند اين هستيم كه چگونگي واگذاري مدارس را براي افزايش كيفيت آموزش مورد بررسي قرار
دهيم.
بنظر ميرسد مهمترين مسالهاي كه كارآمدي مدارس را چه از نظر جذب دانشآموزان و چه از نظر كيفيت آموزش
مخدوش كرده است عدم وجود بازار رقابتي براي مدارس است .نبود بازار رقابتي موجب شده است كه كارآمدي مدارس از
نظر كيفي به حداقل برسد .بازار رقابتي در هنگامي اتفاق ميافتد كه در يكطرف تقاضا براي آن وجود داشته باشد و از
سوي ديگر عرضه براي جذب تقاضا وجود داشته باشد .در غير اينصورت بازار بصورت انحصاري اداره خواهد شد كه در آن
عرضه با هر كيفيتي كه ارائه شود مشتري ناچار به مصرف آن خواهد بود .چيزي كه هماكنون در مدارس دولتي ديده
ميشود انحصارگرايي مدارس براي عرضه آموزشي است .براي مدارس دولتي رقابت آموزشي وجود ندارد چون عرضه
آموزشي(مدارس) ،بدنبال جذب تقاضا نيست و براي اين مدارس خيلي بهتر خواهد بود كه حتي اگر تعداد دانشآموزان
كمتري را جذب كند چون دردسر كمتري دارند و براي مدارس خصوصي رقابت وجود ندارد چون تقاضاي آموزشي براي
اين مدارس در چند دهك باالي طبقات اقتصادي محدود شده اند.
بنابراين براي رقابتي كردن مدارس كه كارآمدي مدارس را رقم مي زند ،نياز به تنظيم بازار تقاضا و افزايش دسترسي
دانشآموزان و عرضه آموزشي با كيفيت براي اين دانشآموزان است .براي ايجاد بازار رقابتي آموزشي در وهله اول نيازمند
توسعه تقاضاي آموزشي هستيم .يعني اينكه بتوانيم دسترسي دانش آموزان كه در دهك پايين جامعه قرار دارند را به
مدارس با ويژگيهاي بخش خصوصي ممكن سازيم .بدين نحو توسعه تقاضاي آموزشي دانشآموزان موجب فراهم آمدن
عرضه آموزش ي با كيفيت توسط مدارس خواهد شد .از سوي ديگر از آنجايي كه ويژگيهاي مدارس با ساير سازمانها
متفاوت است ،امكان شرايط كامالً خصوصي بدليل مالحظات فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و غيره در هيچ جامعهاي وجود
ندارد .در اين حالت ،چكار كنيم كه  -1مدارس ما رقابت پذير شوند؟ يعني كارآمد شوند -2.براي رقابت ،تقاضاي والدين
بي بضاعت را افزايش و عرضه آموزشي با كيفيت براي دانشآموزان ايجاد كنيم  -3ويژگيهاي آموزش را براي دانشآموزان
كه مبتني بر ارزشها و فرهنگ اسالمي -ايراني باشد در نظر بگيرد .بعبارتي ساختاري ترسيم گردد كه مشاركت چندگانه
ذينفعان آموزشي(دولت ،مدرسه و والدين) را سبب گردد .بنابراين نيازمند الگويي هستيم كه موجب مشاركت چندگانه
ذينفعان آموزشي(دولت ،مدرسه و والدين) گردد .لذا براي استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود در آموزش و پرورش براي
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كودكان نيازمند ترسيم ساختاري براي مدارس است كه در آن از يكطرف تقاضاي بازار آموزش خصوصي توسعه يافته و از
سوي ديگر عرضه در بازار آموزش ،پاسخگوي ارزشهاي اسالمي-ايراني جامعه و منويات آموزش و پرورش باشد.
 -8نتیجه گیري و ارائه چارچوب
پيچيدگي آموزش و پرورش موجب ميگردد كه براي حل مسائل آموزش و پرورش برنامهريزي استراتژيك يعني نگاه همه
جانبه به مولفه هاي تاثيرگذار بر اهداف داشته باشند .اما بمنظور اجرايي شدن اين برنامه نيازمند شروع از نقطهاي هستيم
كه بيشترين تاثير را بر ساير مولفهها بگذارد و موجب تحريك بمنظور پيشرفت همه جانبه در آموزش و پرورش گردد.
مقاله حاضر با استفاده از سود ارتباطي كه ميتواند تبيين بهتري از عدالت آموزشي مبتني بر تعامل بين آموزش و پرورش
و نهادهاي محلي بويژه مساجد داشته باشد؛ درصدد تعيين نقطه عزيمت برنامهريزي استراتژيك بمنظور تاثيرگذاري
همهجانبه بر اهداف آموزش و پرورش است.
اين نگاه استراتژيك بر آموزش و پرورش از يكسو موجب تحقق بند  8از تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در راستاي
ارتقاي موقعيت شغلي ،كرامت و منزلت معلمان محسوب ميگردد و از سوي ديگر ساختار مدارس را به گونهاي ترسيم
خواهد كرد كه موجب ترويج و توسعه فرهنگ مسئوليتپذيري ،روحيه مشاركت جمعي و توانمند و خالق در ميان
معلمان ،والدين و دانشآموزان گردد كه تبيين كننده بند  7از تدابير الگوي اسالمي ايراني پيشرفت محسوب ميگردد.
از آنجاييكه افراد در جوامع بدليل وجود موانعي ،از فرصتهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي بطور يكسان برخوردار
نيستند؛ سياست دولت بايد بر اين اساس پايهريزي شود كه توانايي گروههاي محروم و افرادي كه از نظر نيل به اهداف
تحصيلي و دستيابي به يادگيري در سطح پايين قرار دارند بهبود بخشيده شود.
براي ميزان ارتقاء عدالت آموزشي دو راه امكانپذير است :اول تكيه بر طيف وسيعي از صالحيتها كه باعث ميشود
نهادهاي آموزش و پرورش و مساجد مهارتهاي مورد نياز خود را براي تعامل در برقراري عدالت آموزشي تبيين كنند .دوم
بوجود آمدن نظام پاسخگويي كه به دانشآموزان و خانوادهها براي انتخاب درست و آگاهانه كمك ميكند .چون بخش
قابل توجهي از عدالت اجتماعي در آموزش و پرورش محقق ميگردد؛ بنابراين نقش آموزش و پرورش در تحقق عدالت
آموزشي ميتواند از پيامدهاي الگوي اسالمي -ايراني پيشرفت تلقي گردد .لذا نياز است تا الگويي فراهم شود كه
پيامدهاي آن تحقق عدالت آموزشي در آموزش و پرورش قرار گيرد .اين الگو اگر بر پايه سود ارتباطي مدارس بنا گردد
موجب خواهد شد موجب تعادل در حفظ ارزشهاي اسالمي حاكم بر فرهنگ جامعه و نظام آموزشي خواهد گرديد.
بدين طريق مدارس به عنوان بنگاه اقتصادي براي افزايش سود اقتصادي خود فعاليت نخواهند كرد بلكه در جهت تعميق
ارتباط خود با اكوسيستم و محيطي كه در آن قرار دارند گام برخواهند داشت .چنين فعاليتي موجب تحقق راهكار 7/20
از سند تحول بنيادين خواهد داشت كه بر ارتباط مدارس با مساجد و نهادهاي علمي تاكيد دارد.
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مدل نظري ترسیم ساختار مدارس مبتني بر اسناد باالدستي

هدف  18از سند تحول

تغییر ساختاري در مدارس

عدالت بنياني

الگويي براي مدارس مبتني
بر اسناد باالدستي

مردمي كردن
بند 9
راهبرد
كالنسند

درونزايي
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كاربست اجراي سند تحول براساس الگوي اسالمي ايراني پیشرفت
ارتقاء و بهبود مستمر كيفيت نظام كارشناسي ،مديريت و راهبري آموزشي و تربيتي در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي(هدف  22از سند
تحول بنيادين)

مديريت بهينه منابع و مصارف و شفافسازي عملكرد مدارس(راهكار 20/1از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)
شفاف سازي و برنامه ريزي براي افزايش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي به ميزان

درونزايي

پيشايند ها

استقرار نظام مديريت اثربخش(بند  9راهبرد كالن سند تحول)

مناسب(راهكار 20/2از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)

ايجاد نظام رتبه بندي مدارس و موسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف سازي عملكرد و ارتقاي كيفيت و
تقويت انگيزه هاي رقابت منطقي و علمي بين آنان (راهكار  19/3از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش).
افزايش كارآمدي شوراهاي درون مدرسه با تفويض برخي از اختيارات اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمينه مشاركت
بيشتر ايشان در فرآيند تعليم و تربيت مدرسه(راهكار 13/2از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)
تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ كاركردهاي سياستگذاري و نظارتي نظام از طريق تسهيل تاسيس
مدارس غيردولتي و حمايت از فعاليتهاي آموزشي آنان(راهكار 20/7از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش).

افزايش مشاركت خانواده ها در فعاليتهاي آموزشي و تربيتي مدرسه(راهكار  4/4از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)
تقويت و نهادينه سازي مشاركت اثربخش و مسئوليت پذيري مردم ،خانواده و نهادهاي اقتصادي ،مديريت شهري و روستايي و
بنيادهاي عامالمنفعه در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي(راهبرد كالن  5از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)
برقراري ارتباط سازمانيافته مراكز علمي-پژوهشي با نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي در سطح ملي و منطقهاي و

نتايج

بهرهمندي از پشتيباني علمي و تخصصي حوزههاي علميه و موسسات آموزش عالي و مراكز فني و حرفهاي (راهكار 7/3از
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش).

دانشبنياني

راهكار 23از سند توسعه ظرفيت پژوهش و نوآوري ،نظريهپردازي و مستندسازي تجربيات تربيتي
.بومي
ساماندهي و مديريت بر فعاليت هاي موسسات و آموزشگاههاي آزاد وابسته به وزارت آموزش و پرورش(راهكار  6/4از سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش)

رتبه بندي معلمان(راهكار  10/2از سند تحول).
تغيير و نوآوري در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي با رويكرد تعاليبخش ،پويا و بالنده(هدف عملياتي 18 ،از سند تحول
بنيادين )

پيامدها

ساماندهي و به كارگيري بهينه و اثربخش منابع انساني و توزيع عادالنه آن در سراسر كشور(راهكار5/8از سند تحول بنيادين)

عدالت بنياني

اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش

فرايندها

مردمي كردن

استفاده بهينه از دانش و تجربه نخبگان و پيشكسوتان آموزش و پرورش(راهكار  18/4از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش)

تامين و بسط عدالت در برخورداري از فرصتهاي تعليم و تربيت با كيفيت مناسب(هدف عملياتي  5از سند تحول بنيادين)
بهينه سازي نظام پرداختها ،مبتني بر شايستگيها و براساس رويكرد رقابتي(راهكار12/1از سند تحول بنيادين)
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تنوع بخشي به محيطهاي يادگيري در فرآيند تعليم و تربيت رسمي عمومي(هدف عملياتي 6،از سند تحول بنيادين)

با واگذاري مديريت مدارس به تيمي از معلمان واجدشرايط آموزش و پرورش از يكسو و از سوي ديگر پرداخت سرانه
دانشآموزي به مدارس به تعداد دانشآموزي كه جذب ميكنند رقابتپذيري مدارس براي جذب حداكثري دانشآموز
افزايش يافته و مدارس بدين منظور بدنبال افزايش كيفيت خود خواهند بود .بدين صورت اتفاقي كه خواهد افتاد اين
است كه ساختاري براي مدارس ترسيم خواهد شد كه براساس آن قراردادي بين مدارس و آموزش و پرورش تنظيم
گردد ،اين رويه از قرارداد موجب بوجود آمدن سود ارتباطي مدارس با وزارتخانه خواهد شد چراكه:
الف) دسترسي بيشتر كودكان بي بضاعت به مدارس خواهد شد .بعبارتي مدارس بدنبال جذب كودكان بيبضاعت خواهند
بود نه والدين به دنبال ثبت نام كودك خود در مدارس .در اين حالت مشاركت مساجد در تامين مايحتاج آموزشي دانش
آموزان بي بضاعت از طريق جذب كمكهاي خيرين مي تواند گام اساسي را در ارتباط مدارس و مساجد برقرار نمايد .در
اين حالت شوراي مدرسه مي تواند متشكل از نماينده مساجد براي جذب حداكثري دانش اموزان شود.
ب) چنين ارتباط اوليه مدرسه با مساجد موجب تعميق بيشتر ارتباط مدرس ه با مسجد خواهد شد بطوريكه موجب تسري
انتقال فرهنگ اسالمي مبتني بر سنت در جامعه خواهد شد.
ب)مدارس واگذار شده(به تيم معلمان) براساس قرارداد تنظيم شده توسط شاخصهاي تعيين شده شورايعالي فرهنگي
كشور و شوراي عالي آموزش و پرورش فعاليت خواهند كرد .يعني نظارت آموز ش و پرورش بر مدارس دقيقتر و
سنجشپذير خواهد شد و قابليت اندازهگيري خواهدداشت .و مدارس در قالب قرارداد مجموعهاي از رويكردهاي مورد نياز
را براي دستيابي به نتايج مورد نياز طرحريزي ميكنند و توسعه ميدهند.
ج) آموزش و پرورش بدنبال تعريف هرچه دقيقتر براي رتبهبندي معلمان ،مدارس و براساس شاخصهاي علمي قرار
خواهد گرفت.
د) مدارس رويكردهاي جاري را براساس پايش و تحليل نتايج كسب شده و فعاليتهاي يادگيري مستمر ارزيابي و اصالح
مينمايند .بدين صورت به كيفيت بخشي فعاليت آموزشي ميپردازند.
ز) مدارس نتايج مورد نياز خود را بعنوان بخشي از استراتژي خود براي تنظيم فعاليت هرساله خود براي جذب بيشتر
دانشآموزان پيشدبستاني و استفاده از معلمان با رتبه آموزشي بهتر تعريف ميكنند.
س) ساماندهي نيروي انساني براي مدارس شكل خواهد يافت و مدارس براساس پايش و تحليل نتايج آموزشي خود به
جذب معلمان شايستهتر خواهند پرداخت.
ص) رتبه بندي مدارس اتفاق خواهد افتاد و مدارس براساس فعاليتي كه مبتني بر اجراي صحيح قراردادها است از رتبه
برخوردار خواهند شد و رقابت خود را براي كسب رتبه بهتر افزايش خواهند داد.
ط) رتبهبندي معلمان موجب ترغيب آنان براي افزايش توانمندي خود خواهد شد.
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ع)پرداخت ها به معلمان يكسان نخواهد بود و براساس شايستگي آنان در كسب رتبه بهتر متفاوت خواهد بود.
ف) نظارت كالن آموزش و پرورش هرساله موجب تعالي شاخصهايي چون رتبهبندي مدارس و معلمان و غيره با تحليل
اطالعات دقيقي ميشود كه از مدارس كسب شده است.
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