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چکیده
ب��ا توجه به بازگش��ت معنوی��ت به دنیای پس��امدرن ،برای پرکردن خ�لأ معنویت و
معنویت سکوالر ،نیاز است تا پیامهای
بهمنظور مقابله با جهتگیریهای متفاوت
ِ
س��ازندهای که ازس��وی خداوند متعال ازطریق وحی برای انسان ارسال شده است
درک و در عرصۀ عمل اجرا ش��ود تا بدینوس��یله موجب رش��د و تعالی بش��ر شود.
بدین منظور نیاز اس��ت تا جهانبینی اس�لامی ازطریق نظریهپردازی ،تعمیق ش��ود
و توس��عه یابد .چون گام اول برای نظریهپردازی مش��اهدۀ پدیدههای مرتبط با علوم
انسانی اس��ت و بهترین حوزه برای مش��اهده ،آموزشوپرورش است؛ ازاینرو ،در
آموزشوپرورش نیازمند ساختاری هستیم تا افرادی متعهد و متخصص مشاهدات
روحانیون مورد تأیید ح��وزۀ علمیه میتواند
را طبقهبن��دی و تحلی��ل کنند .حض��ور
ِ
ای��ن ام��ر مهم را محق��ق کند .چون ای��ن امر با ایجاد س��اختار متمرک��ز و متکی بر
بخشنامههای دس��توری محقق نخواهد شد؛ ازاینرو ،میتوان مدارس را در قالب
س��اختاری متشکل از بستههای حمایتی شکل داد .بهاینترتیب ،نیازمند ساختاری
برای مدارس هس��تیم که براس��اس آن ازس��وی مدارس برای حضور روحانیون نیاز
�ارکت گروه معلمان بهصورت بخش
بهوجود آید .با ایجاد مؤسس��اتی در قالب مش� ِ
خصوص �ی ـ دولتی که مالکیت مدارس برای آموزشوپرورش حفظ ش��ود میتوان
منوی��ات آموزشوپ��رورش را در قال��ب قرارداد اولی��ه با اینگونه مؤسس��ات تنظیم
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مؤلفههای مشارکت حوزۀ علمیه و آموزشوپرورش
بهمنظور بسترسازی در توسعۀ علوم انسانی اسالمی
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مقدمه

تمدن ،به ش��کل کلی آن ،عبارت اس��ت از نظمی اجتماعی که درنتیجۀ وجود آن ،خالقیت فرهنگی
امکانپذی��ر میش��ود (ویل دوران��ت :1367 ،ص .)16تمدن پدیدهای فرهنگیمعرفتی اس��ت که با
عناص��ری همچ��ون زب��ان ،فرهنگ ،س��نت ،و مهمترازهم��ه ،دی��ن از یکدیگر تمیز داده میش��وند
(هانگتینت��ون :1993 ،ص��ص  .)22-42در ای��ن تعری��ف عنصر دی��ن مهمترین ج��زء یک تمدن
محسوب میشود و تمدنها ازطریق دین حاکم بر آنها از یکدیگر متمایز و مشخص میشوند.
ِ
ب��ا توج��ه به ارتب��اط تنگاتنگ فرهنگ ،تم��دن و دین ،و با توجه به بازگش��ت معنوی��ت در دنیای
پس �تمدرن که تالش��ی برای پرکردن خأل معنویت انسانی است ،نیاز است جهتگیری دینی بتواند
در مقابل جهتگیریهای متفاوتی که دربارۀ معنویت ازسوی قشر سکوالر عرضه میشود ،پیامهای
سازندهای را که ازسوی خداوند ازطریق وحی برای انسان فرود آمده است ،درک کند و با اجرای آن
موجب رش��د و تعالی جامعه شود .در این فرایند به بازنگری در روششناسی نیازمندیم تا با استفاده
تئوری پایه در موضوع علوم انس��انی اسالمی
از تجارب کسبش��ده در عمل ،زمینۀ تبدیل آن به یک
ِ
فراهم شود.
ب��ا توج��ه به تعاریفی که از نظریهپردازی وجود دارد ،برای ارائۀ یک تبیین مناس��ب و جامع به دو
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مجوز فعالیت آن را حضور روحانیون واجد ش �رایط
کرد و یکی از ش �رایط کس��ب
ِ
ازس��وی آموزشوپرورش در گروه معلمان ترسیم کرد .حضور روحانی بدین شکل
در م��دارس ،موجب ارتقای زیرس��اختهای ذهنی ،روان��ی و رفتاری دانشآموزان
میش��ود .تجربههای دریافت��ی نیز موج��ب همافزایی تجربهه��ای روحانیون برای
نظریهپردازی و تقویت علوم انس��انی اس�لامی در جامعه خواهد شد .این پژوهش
ب��ا اس��تفاده از روش  K.A.Pبه دنبال اندازهگیری نگرش مدی �ران و معلمان ابتدایی
ب �رای ایج��اد گروههای خودس��ازماندهنده از معلم��ان در قالب ق �رارداد با وزارت
آموزشوپ��رورش اس��ت و در آن مؤلفهه��ای ایج��اد گروههای خودس��ازماندهندۀ
معلم��ان و برنامهه��ا و وظای��ف آنها ارزیابی ش��ده اس��ت .در این پژوه��ش میزان
تأثی��ر مؤلفههای مش��ارکتپذیری بر برنامهها و وظایف آن با اس��تفاده از معادالت
ساختاری 42 ،درصد بهدست آمده است.
کلیدواژهه�ا :مش��ارکت روحانی��ون  ،س��اختار مدرس��ه ،مش��ارکت معلمان،
برنامهها و وظایف مشارکت.
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1. Theory Construction
2. Theory Testing
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فرایند مرتبط بههم نیاز داریم .1 :نظریهپردازی؛ .2 1نظریهآزمایی .2نظریهپردازی فرایندی اس��ت که
با یک رش��ته مش��اهدات آغاز و به س��اختن نظریههایی دربارۀ این مش��اهدات منتهی میشود .برای
آزم��ون هر نظریه ،از آن نظریه س��ود میجوییم تا مش��اهداتمان را هدایت کن��د .در اینجا از حالت
عام به خاص حرکت میکنیم (جاس��بی :1380 ،ص )30؛ بنابراین ،دانش هر رش��ته با مش��اهداتی
گسترش مییابد که ازطریق فرضیههای مشتق از نظریهها هدایت میشود .در این فرایند در گام اول
باید پدی دهها را مشاهده و به دقت اندازهگیری کرد و سپس پدیدهها را طبقهبندی و روابط بین آنها را
تعیین کرد و درنهایت ،روابط علت و معلولی را از روابط بین متغیرها اثبات کرد .برای اثبات درستی
ّ
فرضیه باید رابطۀ علی پدی دهها دوباره مشاهده شود (نیازآذری :1385 ،ص .)50
برای نظریهپردازی در حوزۀ علوم انس��انی اس�لامی به مش��اهدات عمیق جامعه نیاز ویژه وجود
دارد .ازآنجاک��ه هدف نظریهپردازی در حوزۀ علوم انس��انی بهخصوص در علوم انس��انی اس�لامی،
رشد و تعالی بشر است؛ ازسویدیگر ،یکی از وظایف آموزشوپرورش ملتسازی است؛ بنابراین،
بهترین حوزهای که میتوان پدیدهها را در آن دقیق مشاهده کرد تا منجربه نظریهپردازی برای تعمیق
جهانبینی اس�لامی شود ،حوزۀ آموزشوپرورش است .چون افرادی که قرار است در آینده نظریهها
موجب رشد و تعالی آنان باشد هماکنون در آموزشوپرورش هستند.
ازآنجاکه برای انطباق جامعه و آشناسازی افراد بافرهنگ جامعه ،به جامعهپذیرکردن افراد آن نیاز
است و مدرسه از عوامل مهم در جامعهپذیرکردن افراد تلقی میشود (رابرتسون :1377،ص،)128
نتیجه میگیریم بهمنظور توسعه و برای تغییر در باورهای فرهنگی باید از مدارس آغاز کنیم.
اما در تعمیق جهانبینی اس�لامی برای آموزشوپرورش و مش��اهدۀ پدیدههای موجود در نسل
آین��دۀ کش��ور و درک روابط بین آنه��ا در عمل و تبدیل آن ب��ه نظریهپردازی اس�لامی ،نیازمند ایجاد
س��اختاری در مدارس هس��تیم که توصیف مشاهدات بهطور منظم و مس��تند استخراج شود .در این
س��اختار باید نیروی انس��انی موردنظر که موردتأیید حوزۀ علمیه باشند و شاخصهای تعیینشده را
ازسوی حوزۀ علمیه و آموزشوپرورش داشته باشند ،در قالب بستۀ حمایتی مدارس تعریف شوند.
چنین بس��تۀ حمایتی ،نیاز به وجود نیروی انسانی موردتأیید حوزۀ علمیه (روحانیون) را ازسوی
ی باش��ند که از حوزۀ علمیه مجوز
م��دارس بهوجود میآورد .بهطوری که مدارس به دنبال آن روحان 
داش��ته باش��د .چنین ش �رایطی موجب اندوختهش��دن تجربههای روحانیون در مدارس خواهد شد
ک��ه ازس��ویی ،موجب تعمی��ق جهانبینی اس�لامی و ارتقای والیتپذیری نس��ل بعدی میش��ود و

بیان مسئله
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مس��ئلهای که همواره در آموزشوپرورش وجود دارد این است که چگونه میتوان حضور روحانیون
را بهصورتی در مدارس ترتیب داد که حساس��یتی برای مدارس بهوجود نیاورد؟ یا چگونه ش �رایطی
را برای مدارس بهوجود آوریم که نیاز به حضور روحانی مجوزدار ،ازس��وی مدارس ممکن ش��ود؟
با توجه به اهمیت حضور روحانی در مدارس و با توجه به تجربههای بهدس �تآمده ،وجود س��اختار
متمرک��ز و ص��دور بخشنام��ه به م��دارس نمیتواند پاس �خگوی این مهم ش��ود؛ ازای �نرو ،نیازمند
ساختاری غیرمتمرکز در آموزشوپرورش است که بتوان برنامهریزیهای فرهنگی مدارس را به خود
م��دارس س��پرد؛ اما برای تنظیم ای��ن برنامهریزی فرهنگی ،مدارس ملزم به اس��تفاده از یک روحانی
در مدرس��ه باش��ند .در این فرایند ،نظارت حوزۀ علمیه و سازمان آموزشوپرورش نقش تعیینکننده
خواهد داشت.
بدی��ن منظ��ور اگر بخواهیم س��اختاری غیرمتمرکز برای م��دارس بهوجود آوری��م نیازمند ایجاد
شرایطی هستیم که مدارس در شرایط رقابتی براساس شاخصهای تعیینشدۀ آموزشوپرورش قرار
گیرند .این ش �رایط ش��اخصهایی را برای مدارس تعریف میکند که موجب ساماندهی هزینهها و
انسانی مدارس خواهد شد و برای برنامهریزی فرهنگی مدارس شاخصهایی تعریف خواهد
نیروی
ِ
کرد.
اما ایجاد چنین س��اختاری با تخصیص اعتباری ثابت به مدارس ممکن نیس��ت بلکه میتوان با
ایط آموزشوپرورش و واگذاری موقت مدارس به آنان ش �رایطی را ایجاد کرد که
معلمان واجد ش �ر ِ
ِ
مدارس طی قراردادی ازس��وی وزارت آموزشوپرورش به گروه خودس��ازماندهندۀ معلمان واگذار
ش��ود .در تنظیم ق �رارداد متقابل م��دارس با گروه معلم��ان و واگذاری مدارس میتوان از ش��اخص
متعددی بهرهمند شد ،ازجمله حضور روحانی مجوزدار ازسوی حوزۀ علمیه .در این شرایط مدارس
برای پرکردن گروه مدیریتکنندۀ مدرس��ه در قالب تعاونی به دنبال روحانی مجوزدار خواهند بود تا
بتوانن��د این مجوز را برای مدیریت مدارس از آموزشوپرورش دریافت کنند .بدیهی اس��ت نظارت
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ازس��ویدیگر ،با ارائۀ مش��اهدات خود از مدارس در همایشهای سالیانه موجب همافزایی و تحول
بنیادین در علوم انسانی اسالمی خواهد شد.
این مقاله درصدد است ساختاری برای مدارس تعریف کند که با ایجاد بستههای حمایتی برای
مشارکت گروهی معلمان در مدارس ،حضور مؤثر روحانیون را در گروه معلمان برای ادارۀ مدارس
بهوجود آورد.

ب �رای تحول بنیادی در علوم انس��انی فقط به فعالیتها و فرایندهای نظ��ری نیاز نداریم بلکه بهنوعی
بازنگری و بازس��ازی در انگیزهها ،نگرشها ،رفتارها و هدفها نیاز داریم؛ درواقع ،کس��انی که وارد
دانش��گاه و دانشکدههای علوم انسانی میشوند ،یک دورۀ دوازدهساله را در آموزش و پروش رسمی
و عمومی س��پری کردهاند .ش��اکلۀ ذهن��ی ،نگرشها و باورهای��ی که در دانشآموزان ش��کل گرفته،
س��ابقه و سرمایهای اس��ت که با آن وارد دانشگاه میش��وند؛ بنابراین ،اگر در نظام آموزشوپرورش،
تعلیموتربیت اسالمی به معنای واقعی کلمه و در سطوح عمیق آن تحقق پیدا کند ،تا اندازهای زمینه
را برای تحول در علوم انس��انی فراهم میکند .اگر آموزشوپرورش از س��رمایه و ذخیرههای معرفتی
حوزههای علمیه استفاده کند ،این نهاد نیز میتواند کمک کرده و ظرفیتهایی ایجاد کند.
چنین هدفی نیازمند ایجاد بس��تر اس��ت تا نتایج آن برای تئوریس��ازی و نظریهپردازی اس��تفاده
شود .بسترسازی بدین منظور در مرحلۀ اول مستلزم تغییر و تحول در ساختار معمول و کنارگذاشتن
س��نتهای اداری متمرکز در آموزشوپرورش است؛ س��اختار انعطافپذیری که بتواند با مقتضیات
زمان و شرایط مناطق مختلف پاسخگو باشد و در پاسخ به مسائل موجود در آموزشوپرورش بهطور
جامع و فراگیر اقدام کند.
در شرایط کنونی آموزشوپرورش نیازمند مشارکت حوزۀ علمیه در تحول علوم انسانی بهمنظور
بازنگری در جهانبینی اس�لامی است؛ بنابراین ،همکاری متقابل حوزه و آموزشوپرورش ضروری
است تا موجب تولید ایدهپردازی و تئوریپردازی براساس مبانی اسالمی شود؛ درواقع ،برای ایجاد
الگویی ایرانیـاس�لامی که موجب توس��عۀ علوم انسانی اسالمی ش��ود ،صادرکردن بخشنامههای
دستوری و متمرکز کارساز نیست ،بلکه الزم است ارتباط میان حوزه و آموزشوپرورش در ساختاری
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آموزشوپ��رورش ب��ر عملکرد فرهنگ��ی مدارس در قالب قرارداد تنظیمش��ده تعریف خواهد ش��د و
ارداد خود ملزم به اجرای آن خواهند بود.
مدارس برای حفظ قر ِ
صنفی
ازس��ویدیگر ،نظارت حوزۀ علمیه بر عملکرد روحانی در مدارس ازقبیل س��ازمانهای
ِ
دیگ��ر مانند نظام پزش��کی ،با امکان لغو مجوز ازس��وی ح��وزۀ علمیه وجود خواهد داش��ت .چنین
شرایطی موجب خواهد شد روحانیون در هماندیشی سالیانۀ خود که ازطریق مشارکت حوزۀ علمیه
و وزارت آموزشوپرورش برگزار خواهد شد برای کسب تجربههای خود به همافزایی دست یابند.
در این پژوهش ،س��ازوکار و مؤلفههای چگونگ��ی تخصیص منابع مالی برای واگذاری مدارس
به گروه معلمان بررسی شده است.

| فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسالمی | شماره پیاپی  | 2پاییز | 96

ادبیات پژوهش

بس��یاری از صاحبنظران نامدار جهانی ،س��دۀ بیس �تویکم را سدۀ مش��ارکت نام نهادند و بر این
باورند که در سدۀ بیستویکم میالدی تراز و میزان دانش ،شناخت ،آگاهی و اطالع مردم بهگونهای
جهان کنونی به کلی از بین خواهد
افزایش خواهد یافت که نهتنها بیسوادی یا کمسوادی مرسوم در ِ
رف��ت ک��ه گروه درخور توجهی از مردم از آموزشهای عمومی و فنیـتخصصی در تراز دانش��گاهی
بهرهمند خواهند شد (طوسی .)1390 ،بیگمان ،افزایش دامنۀ اطالعات ،دانش و شناخت مردمان
یک سرزمین ،یک سازمان ،یک شهر ،یا حتی یک خانواده توقعاتی درپی خواهد داشت که میتوان
آنها را برخاس��ته از باالترین ردۀ نیازهای انس��انی ،یعنی نیاز به خودش��کوفایی بهش��مار آورد .نیاز به
یراند
خودشکوفایی یک نیاز متعالی است که انسان را به عروج هستی میکشاند و او را به سویی م 
که بتواند همۀ استعدادها و تواناییهای نهفتۀ خویش را به فعلیت دربیاورد و خود و دیگران را از آثار
معن��وی و مادی آن بهرهمند کند .مش��ارکت نهتنها عاملی برای برانگیخت��ن ،پدیدآوردن و خلقکردن
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تعریف شود که مدارس بهطور ارادی و خودخواسته از ظرفیت روحانیون موردتأیید آموزشوپرورش
�ون موردتأیید و واج��د صالحیت با
و ح��وزه ،در مدرس��ۀ خود اس��تفاده کنند .بدی��ن ترتیب روحانی� ِ
تقاضایی که ازس��وی مدارس برای جذب خواهند داش��ت امکان حضور غیرمس��تقیم در مدارس را
پیدا خواهند کرد .روحانیون مدارس با نظارت بر موارد پرورشی و مذهبی مدارس و با کسب تجربه
از اندوختههای خود در مدارس و ارائۀ مقاالت ،بهطور سالیانه طی همایشهای بهعملآمده ،امکان
همافزای��ی تجربههای خود را خواهند داش��ت که بس��تری برای نظریهپردازی و تقویت بومیس��ازی
نظریات علوم انسانی و تقویت علوم انسانی اسالمی خواهد بود.
ب��ا توج��ه به اینکه اهمیت همکاری ح��وزه و آموزشوپرورش که در سیاس �تهای ابالغی رهبر
معظم انقالب در اجرای بند یک اصل  110قانون اساس��ی سیاس �تهای کلی ایجاد تحول در نظام
بند سیاس �تهای کلی ابالغی
آموزشوپرورش کش��ور مش��هود اس��ت 24 ،ماده و بند از  41ماده و ِ
معظمله بهطور مس��تقیم و غیرمس��تقیم ،بر همکاری حوزه و آموزشوپرورش اش��اره و تأکید دارد؛
بهعبارتی ،بیش از  50درصد این سیاستها مستلزم همکاریهای نزدیک حوزه و آموزشوپرورش
اس��ت .همچنین 41 ،راهکار از  131راهکار سند تحول بنیادین یعنی بیش از  31درصد راهکارهای
س��ند ،مس��تلزم همکاری با حوزۀ علمیه اس��ت؛ ازس��ویدیگر ،در تحقق آرمانهای نظام در ارتقای
جایگاه والیتپذیری جامعه به بسترسازی نیاز است که آموزشوپرورش مهمترین جایگاه این بستر
غیرمستقیم روحانیون گرامی در مدارس را ضروری میکند.
را دارد .چنین موقعیتی حضور پایدار و
ِ
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اس��ت ،که وس��یلهای برای پاس��داری و قدرشناسی از آن چیزی اس��ت که پدید آمده است (همان).
ب �رای تعمیق اخ�لاق در فرهنگ جامع��ه و حفظ و صیانت از آن نیازمند مش��ارکت تمامی کس��انی
هس��تیم که متولی اخالق در جامعه هس��تند .در جامعۀ اس�لامی این وظیفه بر عهدۀ حوزۀ علمیه و
آموزشوپرورش نهاده شده است« .تافلر» به نقل از «گنجیپور» ( )1382معتقد است که دگرگونی
وپرورش
واقعی براثر دگرگونی در اخالق ،اندیشه و فرهنگ ایجاد خواهد شد و مشارکت در آموزش
ِ
تویکم ضروری است و این مسئله هیچگاه در طول تاریخ مثل امروز اهمیت نداشته است.
قرن بیس 
در جامعۀ امروز این نکته واضح اس��ت که بدون مشارکت حوزه ،دولت بهتنهایی نمیتواند در زمینۀ
اخالق و تعمیق آن در جامعه از عهدۀ کار برآید؛ بنابراین ،اگر از مشارکت حوزه بهصورت ساختاری
تعریفشده ،استفاده نکنند ،جامعه دچار آسیب فراوانی خواهد شد .ازآنجاکه بنیادیترین تشکیالت
ّ
هر کشور را نظام تعلیم و تربیت آن تشکیل میدهد ،مسلم است ایجاد ساختاری مشارکتی در نظام
آموزشی زمینهساز تعالی ،ترقی ،بهینهسازی و بهرهوری مطلوب در همۀ عرصهها خواهد بود .بدین
منظور نیازمند تبیین ابعاد مشارکت هستیم.
برای تبیین ابعاد مش��ارکت ،نیازمند آرا و اندیش �ههای فالس��فه دربارۀ آموزشوپرورش هستیم.
«ارس��طو» (322-384ق.م) جوه��ر واقعی هر ش��یء را نه در مادۀ س��ازندۀ آن بلک��ه در کارکرد آن
میدانس��ت .به عقیدۀ او خصلت بارز هر چیز آن کاری اس��ت که میکند ،کاری که برای آن هستی
یافته اس��ت و از راه فهم این کارکرد اس��ت که به فهم چیزها نائل میش��ویم .ازنظر وی هرچیز روح
دارد؛ برای مثال اگر چشم روح داشت روحش بینایی بود یا اگر تبر روح داشت روحش ُبرندگیبود
(مگی :1389،ص .)37با توجه به دیدگاه ارسطو دربارۀ اینکه هر چیزی روح دارد ،آیا میتوان گفت
�ازمان مدرس��ه نیز روح دارد؟ اگر آموزشوپرورش و س��ازمان مدرسه روح
که آموزشوپرورش و س� ِ
دارد ساختار آن باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ قبل از پاسخ به این پرسشها باید روشن کنیم که
هدف آموزشوپرورش چیست تا بتوانیم برای این هدف ،ویژگیهایی ترسیم کنیم.
ب �رای اینکه هدف آموزشوپرورش را ترس��یم کنی��م از نظرات «جانالک» و دیدگاه رئالیس��تی
(واقعگرای��ی) بهمنظور تعیین هدف و رس��یدن ب��ه ویژگیهای آموزشوپرورش به��ره میبریم .جان
الک میگوید کیفیاتی که از قلمروی علم خارجاند آنهایی هس��تند که از تأثیر متقابل ش��یء و فاعل
مش��اهدهکننده حاصل میش��وند و حاوی عنصری ذهنیاند که ممکن اس��ت از مشاهدهکنندهای به
مش��اهدهکنندۀ دیگر فرق کند .این خصایص مبهم و متعلق به ش��یء هس��تند .مبهماند یعنی منوط
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مشارکت از دیدگاه قرآن و ائمه (علیهالسالم)

بررسی و مطالعۀ آیات قرآن و احادیث معصومین بهروشنی بیانگر نگرش مثبت و سفارشهای مکرر
اسالم به مشارکت است .در آیۀ  7سورۀ انبیا خداوند میفرماید :شما اگر خود نمیدانید از اهل ذکر
و دانش��مندان خود س��ؤال کنید (مش��رفجوادی .)1378 ،پیامبر گرامی دربارۀ مشورت میفرماید:
1.Secondary quality

 .2گوتک ،جرالد ( )Gerald L. Gutekاستاد دانشگاه لویوال در شهر شیکاگوی امریکا.
 .3میلر ،جان ( )John.p.Millerاستاد دانشگاه تورنتو.
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ب��ه آن هس��تند که نزد فاعل چگونه به تجربه درآیند؛ الک ای��ن خواص را کیفیات ثانویه 1مینامد .بر
این اس��اس ،الک معتقد بود که هر قدر هم در بنای ش��ناخت دقت به خرج دهیم ،شناخت ناشی از
مش��اهده صددرصد مطمئن نیست ،بلکه فقط محتمل است (پیشین :صص  .)106-107اکنون با
(وجوه خواص س��نجشپذیر و ذهنی
توجه به نظریات ارس��طو (هر چیزی روح دارد) و دیدگاه الک
ِ
در جهان) ،هدف آموزشوپرورش را از دیدگاه رئالیستی تبیین میکنیم.
از دی��دگاه رئالیس��تی معرفت دقیق ما درب��ارۀ جهان ما را در تعیی��ن انتخابهای خویش کمک
میکن��د که این خود به تداوم رهایی ما از چنگال جهل و س��ایر مش��کالت بش��ری مدد میرس��اند
انتخاب افراد ،امکان بررس��ی برداش �تهای خود و
(گوت��ک :21380،ص )61؛ بنابرای��ن ،فرصت
ِ
شناخت از خود را فراهم خواهد کرد تا بتوانند با شناخت از پیچیدگیهای موجود برای فائقآمدن بر
مش��کالت بهترین تصمیم را بگیرند .بر این اساس هدف آموزشوپرورش عبارت است از :ترغیب
انسانها به تعریف خویش از راه صورتبندی انتخابهای خود به شیوهای عقالنی ،شکوفاساختن
خویش از راه فعلیتبخش��یدن اس��تعدادهای خود برای حداکثر کمال و یکپارچهکردن خود ازطریق
تنظیم نقشها و تقاضاهای گوناگون زندگی با نظمی عقالیی (پیشین :ص .)65
برای آنکه براس��اس نظرات ارس��طو و هدف تبیینش��دۀ جان الک از آموزشوپرورش و دیدگاه
رئالیستی ،ویژگیهای آموزشوپرورش را ترسیم کنیم به تشریح روح در آموزشوپرورش میپردازیم
مدارس
که ماهیت کاربرد آن را در مدارس بیان میکند« .میلر» )1380( 3معتقد اس��ت که سازمان
ِ
روحدار و س��رزنده ،سازمانی اس��ت که مردم آن را مانند یک انسان میدانند و با یکدیگر مشارکت و
ارتباط دارند .با توجه به ویژگیهای مطرحشده ازسوی میلر ،بستری در مدارس نیاز است تا اعضای
مدرس��ه با هم مشارکت داشته باشند .چه شرایطی موجب مشارکت در مدارس میشود؟ بستری که
بتواند مشارکت چندگانۀ کارکنان مدرسه با والدین و دولت را بهطور پایدار شکل دهد ،چیست؟

 .2مونتوری ،آلفونو ()Alfonso Montuori
 .3کانتی ،الیزابال ()Isabella Conti
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«هیچ پشتیبانی نیکوتر از مشورت نیست»؛ همچنین ،از ایشان نقل شده است« :کسی که مشورت
نکند پشیمان میشود»؛ ایشان در جای دیگر میفرماید« :مشورت حصار ندامت است و ایمنی از
مالمت»؛ و میفرماید« :هیچکس از مشورت بینیاز نیست» (حسینی بیرجندی .)1364 ،حضرت
علی (علیهالس�لام) نیز به مالک میفرماید« :با دانش��مندان فراوان گفتوگو کن و با حکیمان فراوان
س��خن در میان ِنه» (نهجالبالغه .)1384،امام حس��ن مجتبی (علیهالس�لام) نیز میفرماید« :هیچ
جامعهای بدون اتکا بر اصول ش��ورا ،رش��د و تکامل پیدا نخواهد کرد» (مش��رفجوادی.)1378 ،
حضرت امام جعفر صادق (علیهالسالم) نیز میفرماید« :انسان خودرأی همیشه بر لب پرتگاههای
س��قوط ایستاده است» (شفیعیمطهر .)1383 ،امام جواد نیز میفرماید« :همانا در مشورت برکت
اس��ت» (حس��ینی بیرجندی .)1364 ،بهطور کلی میتوان از بیانات ذکرشده چنین استنباط کرد که
هم در آیات قرآن و هم ازجانب معصومین (علیهالسالم) ،شورا و مشورت اهمیت و جایگاه ویژهای
دارد.
مفهوم مشارکت :مشارکت 1در معنای سادۀ آن کارکردن با یکدیگر است که در ساختار ارتباط
انس��انی اهمیت فراوان دارد« .کورتلوین» معتقد اس��ت هرگاه مردم در کارگردانی امور مش��ارکت
داده ش��وند ،اندازۀ مقاومت و ایس��تادگی آنان در برابر دگرگونی ،نوس��ازی و نوآفرینی کاهش مییابد
و مسئولیت بیش��تری خواهند پذیرفت (طوسی .)1390 ،در دیدگاه مشارکت ،علل کوچک موجب
اثرات بزرگی میشوند؛ مانند انداختن یک سنگریزه در دریاچه که در سطح وسیعی از دریاچه موج
ایجاد میکند .مطالب بیانش��ده دربارۀ مش��ارکت بیانگر این است که :الف) میتوان ازطریق تداوم
فرایند مدلسازی و کشف خالقانه ،عقیدۀ مشارکت را در گروههای کوچک با حداقل زمینۀ تئوریک
گسترش داد؛ ب) توسعۀ مشارکت ،بین دو حالت نگهداری ارتباط و ایجاد ارتباط ،فرایندی مستمر
بهوجود میآورد؛ ج) احتمال ایجاد تغییر در سطح ارتباط میتواند مشارکت را در مقابل تسلط قرار
دهد (مونتوری 2و کانتی :31995،ص .)8
ازنظر برخی از دانش��مندان علوم سیاسی ،مشارکت به معنای حضور آگاهانه در عرصۀ سیاسی
و اجتماع��ی اس��ت .ویژگی اساس��ی چنی��ن حض��وری ،خیرخواهی هم �راه با تفکر و تعقل اس��ت
(کوه��ن1373:ص .)27در بین��ش نظام جمهوری اس�لامی نیز مش��ارکت یک��ی از عناصر اصلی
ادارۀ امور کش��ور اس��ت .به همین دلیل ،امام خمین��ی (رحمةالله علی��ه) در وصیتنامۀ خویش بر
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نظریههای جدید در مدیریت مدارس

در نظریهه��ای جدی��د مدیریت مدارس ،در مدیریت کیفیت جامع بر س��ه اصل متمرکز هس��تند که
عبارتان��د از .1 :تمرکز ب��ر نیازهای عاطفی و علم��ی دانشآموزان؛  .2بهبود مس��تمر برای تقویت
فراینده��ای اداری و آموزش��ی؛  .3کار گروه��ی کارکنان مدرس��ه (داین و باون به نق��ل از نیازآذری،
 :1385ص .)166

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت بخش خصوصیـدولتی مدارس

هش��ت مؤلفهای که مش��ارکت در مدیری��ت و مالکیت را برای نگرش و رفت��ار معلمان تبیین میکند
عبارتاند از (حسنی:)1393 :
ـ مالکیت روانش�ناختی (مالکیت اعتباری) :مالکیت روانش��ناختی یک پدیدۀ تجربهشدۀ
روانش��ناختی اس��ت که در آن کارمند برای رسیدن به هدف س��ازمانی احساس تصرف پیدا میکند
(دای��ن 1و پی��رس :2004 2،ص  .)440واگ��ذاری مدارس ب��ه گروه معلمان ح��س مالکیت و تعلق
معلمان به مدرس��ه را بهوجود خواهد آورد .ازس��وی دیگر با ایجاد شرایط برای حق انتخاب روحانی
مج��وزدار توس��ط گروه معلم��ان ،حس تعلقی میان معلمان و ش��خص روحانی بهوج��ود میآید که
تعامل بین آنها را بیشتر نشان میدهد.
نامرئی درون یک س��ازمان
ـ ارزشه�ای مش�ارکتی 3:ارزشه��ا اغلب نیروه��ای نظارتکنندۀ
ِ

 .1داین ،لین وان ( )Linn van Dyneوی مدرک دکترای خود را در سال  1993از دانشگاه مینوسوتا در رشته مدیریت
استراتژیک و سازمان دریافت کرد .هماکنون استاد دانشگاه میشیگان امریکا است.
 .2پیرس ،جان لی ( )Jon L. Pierceدارای مدرک دکتری از دانش��گاه ویسکانس��ین مادیسون امریکا در سال 1977
در رشتۀ تئوری و رفتار سازمانی .هماکنون استاد دانشگاه مینوسوتای امریکا است.

3. Values participation

Downloaded from arh.sccsr.ac.ir at 11:07 +0430 on Sunday April 18th 2021

احس��اس مسئولیت مردم و مشارکت همهجانبۀ آنان در ادارۀ امور کشور تأکید میورزد (وصیتنامۀ
امامخمین��ی .)1369،در جای��ی دیگر امام خمینی (رحمةالله علیه) مش��ارکت م��ردم در ادارۀ امور
کش��ور را ،از حق��وق اولی��ۀ هر ملتی دانس��تهاند و در اینب��اره میفرماید« :از حق��وق اولیۀ هر ملتی
اس��ت که باید سرنوش��ت و تعیین ش��کل و نوع حکومت خود را در دس��ت داش��ته باش��د( »...امام
خمینی .)1378،همچنین ،امام خمینی تأکید میکنند« :هر ملتی باید خودش سرنوش��ت خودش
را تعیی��ن کند ،هرکس ،هر جمعیتی ،حق اولش این اس��ت ک��ه خودش انتخاب بکند ،یکچیز را که
راجع به مقدرات مملکت خودش است»(همان :ص.)32

3. Increased degree of Empowerment
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هس��تند .آنه��ا بیش از هر عامل دیگ��ری تعیینکنندۀ ماهیت ادارهکردن هس��تند (لگان و نل:1380،
ص��ص  .)81-87ایج��اد س��اختار گروهی برای مدارس ب��ا حضور یک روحانی مج��وزدار ،امکان
نظارت درونی مدارس برای تأمین منویات فرهنگی آموزشوپرورش را افزایش خواهد داد.
ـ س�اختار مشارکتی :س��اختار 1برای ارزشها ،چهارچوبی را بهوجود میآورد و دربارۀ اعمالی
که یک نهاد قانونی راجع به آن اطالعات دارد ،افراد سازمان را راهنمایی میکند .ساختار در سازمان
بیانکنندۀ فلس��فۀ شیوۀ ادارهکردن اس��ت؛ بنابراین ،بدون تعریف س��اختار برای حضور روحانی در
مدارس ،ارزشهای مشارکت ایشان در مدارس کمرنگ یا بیاثر میشود؛ ازاینرو ،برای اثربخشی،
ارزشهای مشارکتی نیازمند ساختاری تعریفشده در قرارداد واگذاری مدارس است تا استانداردی
برای نقش روحانی در مدارس بهوجود آید.
ـ رهبری توزیعی 2:رهبری توزیعی بهعنوان نقش رس��می قلمداد نمیش��ود ،بلکه شامل تعامل
اف �راد س��ازمان در قالب یک گ��روه کاری ،با ه��دف رهبریکردن اهداف ،نقشها و مس��ئولیتهای
سازمانی است.
درعینحال که نیاز اس��ت براس��اس س��اختار تعریفش��ده اس��تانداردی برای نقش روحانی در
مدارس بهوجود آید ،نیاز اس��ت تا همۀ گروه کاری ،مش��ارکتی فعال برای ادارۀ مدرسه داشته باشند.
ایجاد یک تعاونی که افراد گروه ازجمله روحانی در مدرس��ه ،در س��ود ی��ا زیان فعالیت خود بهطور
یکس��ان بهرهمند یا متضرر ش��وند امکان ایجاد رهبری توزیعی را افزای��ش میدهد .رهبری توزیعی،
ویژگی یک فرد نیست ،بلکه شامل یک «فرایند رابطهای» ،در کل گروه یا سازمان است (آدرو به نقل
از الیت فوت.)2004 ،
ـ ارتباط�ات بی�ن ف�ردی :هنگامی ک��ه گروه معلمان سرنوش��ت کاری خود را بهدس��ت گیرند،
مدیری��ت مش��ارکتی رفتارها مبتنیبر مناس��بات و وابس��تگی متقابل بهوجود میآید .در این ش �رایط
ارتباطات جنبهای انس��انی دارند و افراد ،کار با یکدیگر را تنها برای خدمت به دانشآموز که مشتری
مدرس��ه اس��ت ضروری میشمارند؛ بنابراین ،س��عی میش��ود تنها مطابق قراردادهای تنظیمشده با
وزارت آموزشوپ��رورش اقدام کنند .چنین ش �رایطی ،امکان تعامل تجربهه��ای معلمان با روحانی
مدرسه را افزایش میدهد و اعتماد متقابل ،موجب افزایش ارتباط معلمان با روحانی میشود.
ـ افزایش درجۀ توانمندی :توانمندس��ازی 3به معنی برداش��تن موانعی اس��ت که باعث میشود
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برنامه و وظایف کاربردی مشارکتی بخش خصوصیـ دولتی مدارس

براس��اس نتای��ج حاصل از ادبیات پژوهش ،برنامهها و وظایفی ک��ه نهادهای بینالمللی مانند بانک
جهانی و یونسکو برای مشارکت بخش خصوصی با دولتها ترسیم کردهاند عبارتاند از:

 .1تفویض اختیار به معنی این است که مدیر قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به دیگری واگذار کند.

2. Internal monitoring
3. Payment of participation
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افراد نتوانند کارشان را بهصورت مؤثر و کامل انجام دهند .این معنی با معنای تفویض اختیار 1فرق
دارد .چنانچه این موانع برداش��ته ش��ود ،معلمان قدرت تصمیمگیری و اس��تقالل رأی پیدا میکنند.
ازنظ��ر «بالنچارد» کلیدهای توانمندس��ازی عبارتاند از :س��هیمکردن اف �راد در اطالعات ،تعیین
محدودۀ خودمختاری و گروهس��ازی بهجای سلسلهمراتب .افزایش قدرت تصمیمگیری معلمان در
برنامهریزی فرهنگی به افزایش اعتماد متقابل روحانی و معلمان کمک میکند.
ـ نظ�ارت درون�ی 2:نظارت ب��ه معنای بازدید و بررس��ی همراه ب��ا ایجاد توازن اس��ت تا کارها
براس��اس قرارداد تنظیمش��ده ادامه یابد .نظارت ،معیار و نظامهای هشداردهندهای را فراهم میکند
تا فرایندهای مناس��بی ایجاد کند ،استواری بهوجود بیاورد و مانع هرجومرج شود .نظارت در محیط
مش��ارکتی نق��ش دوگان��ه دارد .1 :باید تضمین کند ک��ه فعالیت در تمامی امور جهتدار اس��ت؛ .2
بای��د مدرس��ه را برای یادگیری ،تطبی��ق با محیط و ایجاد تغیی��ر توانا کند .با ایجاد س��اختار گروهی
ب��ا واگذاری مدارس با حضور روحانی ،چهار ش��کل نظارت بر مدرس��ه بهوجود خواهد آمد :اول،
ِ
نظارت حوزۀ علمیه و وزارت آموزشوپرورش بر مدرسه؛ دوم ،نظارت درونی معلمان بر هم؛ سوم،
نظارت والدین بر مدرسه؛ چهارم ،نظارت مدارس بر هم با رتبهبندی مدارس.
3
�وق کار گروهی و فراگیر باشد آنگاه از عوامل پیشرفت
ـ پرداخت مش�ارکتی :اگر دستمزد مش� ِ
مش��ارکت در مدارس خواهد شد« .دمینگ» س��ازمانها را از دادن پاداش بر پایۀ عملکرد فردی منع
میکن��د (به نق��ل ازلگان و نل؛  :1380ص  .)203ازنظر وی پاداشه��ای فردی ،کار گروهی را از
بین میبرد و عملکرد میانمایه را رواج میدهد .افراد باید در ثروتی س��هیم ش��وند که خود بهوجود
آوردهاند ،در غیر این صورت ،تأثیرات مثبتی که مش��ارکت روی تولید دارد کمکم بیرمق میش��ود.
اما این سهیمشدن هنگامی بهتر است که برمبنای گروه باشد نه فرد .تسهیم سود (مالکیت کارمندان
در موجودی) همراه با مشارکت آنان ،ممکن است بهترین نظام پرداخت باشد (طوسی.)1390 ،

 :Voucher .2حوالههایی هس��تند که توس��ط دولت تهیه میش��ود و برای ثبتنام در مدارس در اختیار دانشآموزان
مدارس برگزیده گذاشته میشود.

3.Angrist
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تنظیم قرارداد در قالب مش��ارکت بخ��ش خصوصیـدولتی ()3P؛ 1دولت دیگر تنها تأمینکننده
و س��رمایهگذار منحصربهفرد آموزشوپرورش تلقی نمیش��ود بلکه ملزم اس��ت با بخش خصوصی
و جامع��ۀ مدن��ی همکاری داش��ته باش��د؛ از مزای��ای تطبیقی و همیاری اس��تفاده کند ت��ا به اهداف
آموزشوپ��رورش برس��د .در این ص��ورت کارآمد میش��ود و با قابلیت بهتری عم��ل میکند (بانک
جهانی :2009 ،ص  .)63با واگذاری موقت مدارس به گروه معلمان ،دولت میتواند منویات خود
را در قالب قرارداد برای مدارس تعریف کند و خود ناظر بر اجرای آن باشد؛ بنابراین ،برای واگذاری
موقت مدارس ،میتواند شرایطی ایجاد کند که یکی از این شرایط استفاده از یک روحانی مجوزدار
در گروه معلمان باشد .از یکسو ،حوزۀ علمیه با تعریف شاخصهای حضور روحانی در مدارس،
مج��وز آن را برای روحانی تعلیمدیدۀ خود صادر کند و ازس��وی دیگر ،مدارس در انتخاب روحانی
موردنظر خود از میان روحانیون مجوزدار آزاد باشند.
گ��روه معلمان نیز با ایجاد مؤسس��اتی آموزش��ی در قالب قوانین وزارت تع��اون ،فعالیت خود را
برمبن��ای قرارداد تنظیمش��ده ب��ا آموزشوپ��رورش آغاز میکنند و درصورت خارجش��دن از مس��یر
تعریفشده ،قرارداد آن گروه از معلمان لغو و به گروهی که برتری دارد سپرده شود.
ـ حوالههای آموزش��ی (کوپن آموزش��ی) :یکی از مهمتریـن روشهـای انتخاب بازار آموزشی،
استفاده از حـوالۀ آموزشی 2است؛ بـدین نحو مـدارس خصوصی گسترش مییابد و دستیابی والدین
به اینگونه مدارس موجب توسعۀ فرصتهای آموزشی میشود (فریدمن به نقلاز ویسمن.)2005،
�ی هدفمند ،روش��ی مفید برای دستیابی گسترده به کیفیت آموزشی باالتر است؛
برنامۀ کوپن آموزش� ِ
بهطوری که نابرابری را کاهش میدهد و دسترسی دختران و محرومان از امکانات آموزشی را به این
امکان��ات افزایش میدهد و موجب نظارت دانشآموزان میش��ود (انگریس 3و همکاران.)2002 ،
دول��ت میتواند با انتقال س �رانۀ دانشآموزی ب��ه دانشآموزان بهجای م��دارس ،زمینۀ رقابتپذیری
مدارس (گروه معلمان) را برای جذب هرچهبیشتر دانشآموزان و افزایش کیفیت بهوجود آورد .بدین
صورت مدارس س��عی خواهن��د کرد برای افزایش کیفی برنامههای فرهنگی و آموزش��ی خود تعامل
بیشتری با حوزۀ علمیه داشته باشند .چون امکان جذب دانشآموز بیشتری برای آنان فراهم میشود.
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ـ رقابت/انتخاب آموزش 1:افزایش انتخاب به رقابت در سیستم مدرسه منتهی میشود و بهطور
بالقوه باعث کارایی و بهبود کیفیت میشود (هوکسبی .)1994 2،حق انتخاب آموزش برای والدین،
امکان رقابت مدارس را برای افزایش کیفیت آموزش بهوجود آورد .چنین شرایطی موجب رتبهبندی
م��دارس ازس��وی وزارت آموزشوپ��رورش میش��ود .رتبهبندی م��دارس موجب ج��ذب معلمان و
روحانی باکیفیتتر ازسوی معلمان خواهد شد؛ معلمان و روحانی مجوزدار نیز تالش خود را برای
ِ
ارائۀ خدمات بهتر افزایش خواهند داد.
ـ نظ�ام تضمی�ن کیفی�ت :بهبود بهرهوری اقتصادی با مش��ارکت بخش خصوص��ی و دولتی با
انگی��زۀ رقابت برای ارتقای کیفی کار و اصالح و استانداردس��ازی امکانپذیر خواهد بود .در چنین
ش �رایطی اصالحات ب��ر تمرکز بیش��تر بر نظ��ارت ازطریق کارکنان م��دارس تأکی��د دارد (کارنوی،
 .)1999نظ��ام تضمین کیفیت 3باید ش �رایط الزم را برای مؤسس �ههای مختلف ب��ا رتبهبندی تعیین
کند .این رتبهها با معیارهای توانایی یا قابلیتهای یادگیرنده مرتبط اس��ت (بانک جهانی.)2003 ،
ایجاد شرایط برای واگذاری موقت مدارس به گروه معلمان و استفاده از روحانی در مدرسه نیازمند
ایجاد ش��اخصهایی مانند نظام معلمی برای معلمان و همچنین ،روحانیون اس��ت؛ این شاخصها
میتواند هرساله بازنگری شود و ارتقای کیفی یابد.
ـ ایجاد عدالت آموزش�ی 4:اف �راد در جوامع بهدلیل وجود موانعی ،بهطور یکس��ان فرصتهای
یادگیری و پیش��رفت تحصیلی و برنامههای فرهنگی و مذهبی ندارند .سیاس��ت دولت باید بر اساسی
پایهریزی شود که گروههای محروم توانا شوند و وضعیت افرادی که در اهداف تحصیلی و دستیابی به
یادگیری در سطح پایین قرار دارند بهبود بخشیده شود .برای ارتقای عدالت آموزشی به نظام پاسخگویی
نیاز است که به دانشآموزان و خانوادهها برای انتخاب درست و آگاهانه کمک میکند (همان :ص.)71
برای تحقق عدالت آموزشی ابزار سیاسی مهم ،تمرکززدایی است؛ واگذاری مسئولیتها از وزارتخانۀ
آموزشوپرورش به متصدیان آموزشوپرورش محلی این امکان را فراهم میکند.
ـ خودگردان�ی م�دارس 5:در رون��د اصالح آموزش��ی در مدارس ،مش��ارکت بخش خصوصی
با س��رمایهگذاری دولتی ،جایگزین مدارس س��نتی دولتی دانس��ته ش��ده اس��ت؛ چ��ون گردانندگان

مطالعۀ دائمی وضع موجود ،یکی از مهمترین ضرورتهای برنامهریزی بلندمدت بر پایۀ فرایند توسعۀ
�رورت مطالعۀ مدام وضع موجود اس��ت که نوع خاصی از مطالعه را در کش��ورهای
پایدار اس��ت .ض� ِ
مختلف اهمیت بخشیده است .این مطالعات باعث میشود بدانیم در چه شرایطی قرار داریم ،حرکت
جامعه ازنظر متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در چه مسیری است و این متغیرها تابع چه عواملی هستند.
اینگونه مطالعات را به اختصار ،مطالعات « »K. A. Pمینامند (علویتبار.)1382 ،
1. Teachers income based on qualifications
2.Organisation for Economic Co-operation and Development
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جدید در انتخاب و اجرای اس��تراتژی آموزش��ی استقالل دارند .این ش �رایط به نوآوری و استفاده از
تجربهها در مدارس منتهی میش��ود (بانک جهانی .)2009 ،خودکفایی علمیـاقتصادی معلمان،
بس��تر نظارت بر سرنوش��ت خود و افزایش مشارکت ایش��ان را فراهم میکند .فرض بر این است که
انعطافپذیری زیاد و کنترل ،باعث تناس��ب و سازگاری میان روشهای تدریس میشود و مسئوالن
برای بهدس �تآوردن نتایج بهتر ،برای برنامههای فرهنگی و آموزش��ی احس��اس مس��ئولیت بیشتری
خواهند کرد .بر این اساس ،اگر مسئوالن آموزشی در مقابل وظایف محوله پاسخگو باشند و نظارت
هم در کار باشد کیفیت آموزشی بهبود خواهد یافت (کارنوی :1999 ،ص .)38
ـ پرداخت دس�تمزد معلمان و روحانیون براس�اس شایستگی 1:س��اختارها در دو دهۀ اخیر
بهشدت دگرگون شدهاند .تحوالتی مانند بلوغ و توسعهیافتگی معلمان ،دانشمحورشدن فرایندهای
س��ازمانی و ض��رورت توس��عۀ دانای��ی در آموزشوپرورش ،نرخ رش��د ب��االی فناوریه��ای نوین،
افزایش ضریب اهمیت س��رمایۀ اجتماعی و س��رمایۀ انس��انی در فرایند رشد و توس��عه ،راهبردهای
نوین را به توس��عۀ شایستهس��االری معطوف کرده است؛ درواقع ،نقش جدید دولت در استقرار نظام
شایستهس��االری ،بزرگترین کارآفرین و هدایتکنندۀ برنامههای توس��عه شناخته شده است .در این
راه دولت زمانی موفق است که ساختاری را برای جذب بهترین قابلیتها و شایستگیها ایجاد کند.
بدین منظور بهبود ش �رایط اس��تخدام معلمان و روحانیون مدارس و آموزش آنان ازطریق اصالح بر
پایۀ رقابت در بازار آموزش��ی ،با اس��تفاده از مدیریت خصوصی امکانپذیر است .طبق نظر سازمان
همکاری و توس��عۀ اقتصادی  OECD2بهبود کیفیت آموزشی ،اولویتی جهانی شده است و در این
زمینه معلمان نقش محوری دارند؛ اصالحات موفق ازطریق معلمان و به کمک آنان محقق میشود
(کارنوی :1999 ،ص .)79
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جامعۀ آماری ،نمونه ،شیوۀ نمونهگیری

مختلف تحصیلی متفاوت اس��ت و نظر به اینکه این پژوهش به
با توجه به آنکه نگرشها در مقاطع
ِ
مشارکت بخش خصوصیـدولتی است؛ بهمنظور
دنبال تعیین گرایش مدیران و معلمان به مؤلفههای
ِ
حذف تفاوت نگرش در مقاطع مختلف تحصیلی و انس��جام بیش��تر پژوهش ،این پژوهش تنها در
مقطع ابتدایی اجرا شد.
جامع��ۀ م��ورد مطالع��ه ،مدیران مدارس ابتدایی هس��تند ک��ه در س��ال  1390-91مدیر یکی از
دبستانهای مدارس ابتدایی در مناطق نوزدهگانۀ تهران بودند .با توجه به گستردگی مدارس در سطح
ش��هر تهران و بهمنظور ایجاد ش �رایط یکس��ان در اجرای پرسشنامه با ارس��ال بخشنامه از ادارۀ کل
آموزشوپ��رورش ش��هر تهران به مناط��ق نوزدهگانه و ابالغ آن به مدارس ابتدایی مناطق ازس��وی هر
منطق��ه ،پرس �شنامۀ موردنظر ازطریق اتوماس��یون اداری روی وبگاه مناط��ق آموزشوپرورش قرار
گرفت و مدیران با واردش��دن در سایت مذکور پرس �شنامه را پرینت گرفتند و پس از پاسخگویی به
شوپ��رورش مناطق عودت دادن��د؛ بنابراین ،نمونهگیری انجامیافته ،هدفمند و در «دس��ترس»
آموز 
ب��وده اس��ت .به این دلی��ل تمامی مدی �ران ابتدایی و روش نمونه در دس��ترس در نظر گرفته ش��دند؛
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« »K. A. Pمتش��کل است از حروف اول س��ه واژۀ «( »Knowledgeآگاهی)»Attitude« ،
(گرایش) و «( »Practiceرفتار).
با توجه به اینکه چگونگی حضور روحانیون در مدارس ،سیاس �تگذاری کالن فرهنگی دولت
حس��اب میش��ود ،در این پژوهش چگونگی آن در قالب قراردادهای تنظیمش��دۀ دولت با معلمان
تعریف ش��ده اس��ت .ازاینرو ،در روش اجرا از مدیران و معلمان دربارۀ چگونگی حضور روحانیون
در مدارس پرسش��ی ص��ورت نگرفت؛ بنابراین ،هدف این بررس��ی ،تعیین می �زان گرایش مدیران و
�ارکت بخ��ش خصوصیـدولتی در برنامهها و وظایف مدارس اس��ت .به
معلم��ان به مؤلفههای مش� ِ
�ارکت بخش خصوصیـدولتی و مدلهایی که منجربه توسعه در
این دلیل ،رابطۀ بین مؤلفههای مش� ِ
آموزشوپرورش شده ،بررسی شده است .با توجه به اینکه میزان و چگونگی تأثیر هریک از این عوامل
با اس��تفاده از مدلسازی معادالت ساختاری صورت میگیرد ،پژوهش توصیفی از نوع «همبستگی
ّ
علی» اس��ت .پژوهش حاضر ازنظر هدف« ،توسعهای» است .نوع دادهها «ترکیبی» (کیفیـکمی)
است؛ چون دادههای حاصل از شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصیـدولتی ازطریق
ادبیات و مبانی نظری و نظر متخصصان آموزش��ی جمعآوری میش��وند ،کیفی هس��تند و دادههای
حاصل از اجرای پرسشنامهها ّ
کمیاند.

محققساخته است و شامل دو پرسشنامه بدین شرح است« :پرسشنامۀ
ابزار پژوهش پرس �شنامۀ ِ
اول» حاوی  42گویه بر پایۀ  8مؤلفۀ نظری مش��ارکت بود؛ مقیاس اندازهگیری پرس �شها براس��اس
ً
مقی��اس لیکرت و با طیف  7گزینهای از «کامال موافقم»« ،خیلی موافقم»« ،موافقم»« ،بینظرم»،
ً
«مخالفم»« ،خیلی مخالفم»« ،مطلقا مخالفم» طراحی شد .بر این اساس ،در نمرهگذاری مقیاس

 .1معاونت پژوهش و برنامهریزی و منابع انسانی گروه طرح و برنامۀ اداره کل آموزش و پرورش تهران ـ براساس آمار
سال تحصیلی .88-89
 .2شایان ذکر است به دلیل همکارینکردن مسئولین منطقۀ دو و منطقۀ شش آموزشوپرورش شهر تهران پرسشنامه
به مدارس این مناطق ارسال نشد.
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چراکه .1 :پیشبینی میش��د که به دالیلی ازجمله تمایل به همکارینداشتن ،مشغلۀ کاری و پارهای
مالحظات دیگر (بهویژه چون شغل مدیریت دارند) از پاسخگویی خودداری کنند؛ بنابراین ،حجم
ّ
ّ
نمونه درحدی باش��د که به نتایج پژوهش خدش �های وارد نکند؛  .2نمونۀ بهدستآمده تاحد ممکن
معرف جامعه و ازلحاظ تعداد ،متناس��ب با عملیات متعارف برای تحلیل باشد؛  .3بهمنظور تعمیم
نتایج ،اطمینان بیشتری وجود داشته باشد.
از تع��داد  1621مدرس��ۀ ابتدای��ی 1تع��داد  432پرس �شنامه ( 27درصد) به مناط��ق نوزدهگانۀ
آموزشوپرورش ش��هر تهران برای ارائه به پژوهش��گر نگارنده تحویل داده ش��د .2نوع مدارس��ی که
مدی �ران پرس �شنامۀ خود را ارس��ال ک��رده بودن��د عبارتاند از 351 :مدرس��ۀ دولتی 57 ،مدرس��ۀ
غیردولتی 10 ،مدرس��ۀ هیئت امنایی 5 ،مدرس��ۀ کودکان اس��تثنایی 1 ،مدرس��ۀ ش��اهد و  1مدرس��ۀ
اس��تعدادهای درخش��ان 7 .مدرس��ه نیز نوع مدرس��ۀ خود را مش��خص نکرده بودند .از تعداد 432
مدیری که پرس �شنامۀ خود را ارس��ال کردند تع��داد  259نفر ( 60درص��د) زن و  165نفر (38/2
درصد) مرد بودند .تعداد  8نفر ( 1/8درصد) نیز نامش��خص گزارش شدند .از تعداد  393مدیر که
تحصی�لات خود را گزارش دادند 10 ،نفر ( 2/3درص��د) دیپلم 77 ،نفر ( 17/8درصد) فوقدیپلم،
 275نفر (63/7درصد) لیس��انس و  31نفر ( 7/2درصد) مدرک فوقلیس��انس داشتند؛  39نفر (9
درصد) نیز تحصیالت خود را گزارش نکردند .میانگین س��ابقۀ کار مدیران  24/53س��ال با انحراف
اس��تاندارد  5/6سال و میانگین س��ابقۀ مدیریت  11/23سال با انحراف اس��تاندارد  7/7سال است.
بر این اس��اس ،مدیران پاسخدهنده در این بررسی را میتوان در زمینۀ آموزشوپرورش صاحبنظر
دانست.
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روش تجزیهوتحلیل دادهها

توصیفی نمونه که شامل تعیین
بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات پژوهش حاضر ،از تجزیهوتحلیل
ِ
فراوان��ی ،درص��د فراوانی به تفکیک جنس��یت مدیران ،مناطق آموزش��ی ،نوع مدرس��ه و تحصیالت
مدیران ،سابقۀ کار و سابقۀ مدیریت آنان استفاده شد و میانگین و انحراف معیار و بیشترین و کمترین
س��ابقۀ کار و مدیریت بهدست آمد .بهمنظور تأثیرپذیری ،از روش مدل معادالت ساختاری استفاده
شد؛ براساس این مدل عالوهبر تعیین میزان تناسب هر مؤلفهبا کل پرسشنامهها ،میزان تأثیرپذیری
مؤلفهه��ای مش��ارکت نی��ز بهطور معن �یدار اثبات ش��د .در اس��تفاده از روشهای آم��ار توصیفی و
استنباطی از نرمافزار SPSSو  Lisrelاستفاده شد .تعداد مدیران به تفکیک مناطق آموزشوپرورش
و جنسیت مدیران و تحصیالت به شرح جدول 1است:
جدول  .1فراوانی پاسخدهندگان به پرسشنامۀ مشارکت به تفکیک مناطق شهر تهران
منطقۀ یک

منطقۀ سه

منطقۀ چهار

منطقۀ پنج

منطقۀ هفت

منطقۀ هشت

منطقۀ نه

منطقۀ ده

منطقۀ یازده

منطقۀ دوازده

منطقۀ سیزده

منطقۀ چهارده

منطقۀ پانزده

منطقۀ شانزده

منطقۀ هفده

منطقۀ هجده

منطقۀ نوزده

فراوانی 31

7

10 21 31 33 24

7

کل

مناطق
تهران

432 14 32 47 28 44 17 32 40 14

درصد

فراوانی 100 3/2 7/4 10/9 6/5 10/2 3/9 7/4 9/3 3/2 1/6 2/3 4/9 7/2 7/6 5/6 1/6 7/2
* منطقۀ دو و منطقۀ شش آموزشوپرورش شهر تهران همکاری الزم را نکردند.
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ً
باال ،کس��انی که گزینۀ مطلقا مخالفم را انتخاب کرده بودند کمترین میزان مش��ارکتپذیری را دارند
ً
و کس��انی که گزینه کامال موافقم را انتخاب کردهاند بیش��ترین مش��ارکت را دارند .اعتبار پرسشنامه
تأییدش��ده اس��ت (حس��نی« .)1393،پرس �شنامۀ دوم» برای تعیی��ن برنامه و وظای��ف دولت برای
مشارکت بخش خصوصیـدولتی تهیه شد .پرسشها برمبنای مقیاس لیکرت به هفت درجه تقسیم
ِ
ً
ش��د و مقیاس با درجاتی از «کامال موافقم»« ،خیلی موافقم»« ،موافقم»« ،بینظرم»« ،مخالفم»،
ً
«خیلی مخالفم»« ،مطلقا مخالفم» طراحی ش��د .بر این اس��اس ،در نمرهگذاری مقیاس ذکرش��ده
ً
کس��انی که گزینۀ مطلقا مخالفم را انتخاب کرده بودند ،کمترین میزان موافقت را برای اجرای برنامه
ً
�ارکت بخش خصوصیـدولتی در مدارس دارند و کس��انی که گزین��ۀ کامال موافقم را
و وظایف مش� ِ
انتخاب کردهاند بیشترین میزان موافقت در اجرای آن را دارند.

31

128

42

82

106

خیلی موافقم
ً
کامال موافقم

موافقم

بینظرم

مخالفم

خیلی مخالفم
13

421

19

کل پاسخ به پرسش
ً
مطلقا مخالفم

بدون پاسخ
11

25/2

7/4

30/4

10

19/5

3/1

4/5

25/2

32/5

62/9

72/9

92/4

95/5

100

60

35

100

60

118

18

30

421

درصد فراوانی

14/3

8/3

23/8

14/3

28

4/3

7/1

100

درصد فراوانی تراکمی

14/3

22/6

46/3

60/6

88/6

92/9

100

فراوانی

144

62

149

30

33

2

درصد فراوانی

33/9

14/6

35/1

7/1

7/8

درصد فراوانی تراکمی

33/9

48/5

83/5

90/6

100

فراوانی

11

5

425

0/5

1/2

100

98/4

98/8

100

7

432

پرسش سوم:
رقابت آموزشی

درصد فراوانی تراکمی

432

پرسش دوم:
حوالۀ آموزشی

درصد فراوانی

432

پرسش اول :واگذاری
مدیریت مدارس به
معلمان با حفظ مالکیت و
نظارت توسط دولت

فراوانی

کل

پرسشها

گزینهها
شاخصها
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در قس��مت دوم بخش اول به توصیف دادههای حاصل از پاس��خ مدیران مدارس مقطع ابتدایی
به هفت پرس��ش مربوط به پرس �شنامۀ دوم میپردازیم؛ پرسش دربارۀ برنامهها و وظایفی که دولت
�ارکت بخ��ش خصوصیـدولتی (واگ��ذاری مدارس به معلمان ب��ا حفظ مالکیت و
میتواند در مش� ِ
نظارت دولت) اجرا کند:

120

65

132

35

55

4

12

423

28/4

15/4

31/2

8/3

13

0/9

2/8

28/4

43/7

74/9

83/2

96/2

97/2

136

62

142

47

25

3

5

100

100
420

32/4

47/1

81

167

67

136

39/4

15/8

32/1

39/4

55/2

87/3

172

59

116

40/5

13/9

27/3

7/5

6/8

1/6

2/4

40/5

54/4

81/6

89/2

96

97/6

100
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32/4

14/8

33/8

11/2
92/1
32
7/5
94/8
32

6
98/1
18
4/2
99/1
29

0/7
98/8
1
0/2
99/3
7

1/2
3
0/7
10

100

100

100
424

درصد فراوانی تراکمی

100

درصد فراوانی

425

100

فراوانی

9

درصد فراوانی تراکمی

12

درصد فراوانی

8

فراوانی

7

درصد فراوانی تراکمی

432

درصد فراوانی

432

پرسش هفتم:
دستمزد متناسب با
شایستگی معلمان

فراوانی

432

112

پرسش ششم:
مکانیسم عرضه و تقاضا
(حق دسترسی کودکان)

درصد فراوانی تراکمی

با احتس��اب گزین��ۀ «موافقم» بهعن��وان نقطۀ برش (س��تون پررنگ جدول) ،نگ��رش مدیران به
برنامهه��ا و وظایف برای اجرای مش��ارکت در مدارس باال اس��ت؛ بهطوریکه بیش��ترین توافق برای
پرس��ش ششم برای حق دسترسی کودکان با  87/3درصد توافق و کمترین توافق برای مبحث حوالۀ
آموزش��ی با  46/3درصد توافق اس��ت که البته اگر گزینۀ «بینظرم» را به نس��بتبه این سؤال اضافه
کنیم بیانگر این است که درصد باالیی از مدیران با اجرای برنامه و وظایف برای اجرای مشارکت در
مدارس موافقاند .پس از تأیید میزان تأثیرپذیری ،آن را از زاویۀ مؤلفههای مشارکت بررسی میکنیم.
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پرسش پنجم:
خودگردانی مدارس

درصد فراوانی
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پرسش چهارم:
رتبهبندی مدارس

فراوانی

تأثیرپذيری برنامه و وظايف دولت از مشارکت معلمان
معلمان
در از
دولت
تأثیرپذیری
زیر است.
مشارکتبه شرح
این نمودار
وظایفپنهان
برنامه ومتغیرهای
شاخصها و
مخفف

اسالمی||
منظور
وپرورش به
آموزش
علمیه و
حوزۀ
مشارکت
هایهای
|مؤلفه
انسانیاسالمی
علومانسانی
توسعۀعلوم
بسترسازیدردرتوسعۀ
بسترسازی
منظور
وپرورش به
آموزش
علمیه و
حوزۀ
مشارکت
|مؤلفه
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113

نهایی
مدلنهايی
استانداردشدۀمدل
مقادیراستانداردشدۀ
شکل.1.1مقادير
شکل
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شرح زیر
وظایفاین نمودار به
پنهان در
شاخصها
مخفف
است.دولتی و مدیریت خصوصی
مالکی��ت
(:)Applicate
متغیرهایها و
�اخص وهای برنامه
متغیر ش�
خصوصی
دولتی و
مالکی��ت
(:)Applicate
وظایف
های برنامهها و
متغیر ش�
کیفیت (رتبه
تضمین
آموزش��ی a3؛
رقابت/انتخاب
ص a2؛
�اخ��ی
آموزش
a1؛ حوالۀ
مدیریتخودکفایی
بندی) a4؛
a1؛ حوالۀ آموزش��ی a2؛ رقابت/انتخاب آموزش��یa3؛ تضمین
کیفیت( .رتبهبندی) a4؛ خودکفایی
علمی�اقتصادی a5؛ عدالت آموزشی a6؛ دستمزد متفاوت معلمان a7
هایمعلمان
متفاوت
آموزشی a6؛
ـاقتصادی
علمی
دستمزدارزش
(:)Particip
عدالت�ارکت
a5؛های مش�
�اخص
متغیر ش�
مشارکتیP1.a7؛ س��اختار مشارکتی P2؛
متغیر ش��اخصهای مش��ارکت ( :)Participارزشهای مشارکتی P1؛ س��اختار مشارکتی P2؛
رهبری توزیعی P3؛ توانمندس��ازی P4؛ مالکیت روانش��ناختی (مالکی��ت اعتباری) P5؛ پرداخت
رهبری توزیعی P3؛ توانمندس��ازی P4؛ مالکیت روانش��ناختی (مالکی��ت اعتباری) P5؛ پرداخت
مشارکتی P6؛ مناسبات مشارکتی P7؛ نظارت درونی .P8
مشارکتی P6؛ مناسبات مشارکتی P7؛ نظارت درونی .P8
در ش��کل متغیرهای مش��ارکتپذیری مدیران ( )p1-p8و متغیرهای برنامهها و وظایف ()a1-a7
در ش��کل متغیرهای مش��ارکتپذیری مدیران ( )p1-p8و متغیرهای برنامهها و وظایف ()a1-a7
متغیرهای آشکارند که در سمت چپ و راست دیاگرام مسیر قرار دارند و میتوانند مشارکت مدیران
متغیرهای آشکارند که در سمت چپ و راست دیاگرام مسیر قرار دارند و میتوانند مشارکت مدیران
( )Participو برنامهها و وظایف ( )Applicateرا اندازهگیری کنند که متغیر پنهان بیرونی است و
( )Participو برنامهها و وظایف ( )Applicateرا اندازهگیری کنند که متغیر پنهان بیرونی است و
در وس��ط دیاگرام مسیر قرار دارند .همانطور که در دیاگرام دیده میشود ارتباط بین مشارکتپذیری
در وس��ط دیاگرام مسیر قرار دارند .همانطور که در دیاگرام دیده میشود ارتباط بین مشارکتپذیری
مدی �ران و برنامهه��ا و وظایف  ۴۲درصد اس��ت؛ بهعبارتی ،با یک واحد تغییر در مش��ارکتپذیری
مدی �ران و برنامهه��ا و وظایف  42درصد اس��ت؛ بهعبارتی ،با یک واحد تغییر در مش��ارکتپذیری
مدی �ران میتوان  ۴۲درصد تغییر را در انجام کاربردهای مش��ارکتپذیری در مدارس بهوجود آورد.
مدی �ران میتوان  42درصد تغییر را در انجام کاربردهای مش��ارکتپذیری در مدارس بهوجود آورد.
شرحاست:
بدینشرح
دیاگررامامبدین
مرتبطدیاگ
مقادیرمرتبط
تفسیرمقادیر
تفسیر
است:

الفـ مدل اندازهگیری (رابطۀ بین متغیرهای پنهان و شاخصها)
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رابطۀ بین کاربستها بر:
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جدول  .3مقادیر مستقیم مدل اندازهگیری تحقیق
عنوان رابطه

برآورد
خام

برآورد
استانداردشده

خطای
استاندارد
برآورد

مقدار t

سطح
معنیداری

مشارکت بخش
خصوصیـدولتی

0/58

0/57

-

-

-

حوالۀ آموزشی

0/53

0/52

0/057

9/40

P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم

رقابت آموزشی

0/80

0/79

11/68 0/068

 0/P <01تأیید تأثیر مستقیم

استانداردسازی
(رتبهبندی)

0/75

0/74

11/29 0/067

P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم

خودکفایی
علمیـاقتصادی

0/74

0/73

11/21 0/066

عدالت آموزشی

0/65

0/64

10/30 0/064

دستمزد متناسب
شایستگی

0/81

0/79

11/70 0/069

نتیجه

P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم

 .1متغیر مؤلفههای مشارکت در مدیریت و مالکیت و متغیر کاربرد مشارکت بخش خصوصیـدولتی.
 .2هشت مؤلفۀ مشارکت بخش خصوصیـدولتی و هفت کاربرد مشارکت بخش خصوصیـدولتی.
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تفسیر مقادیر مدل نهایی معادالت ساختاری :برای تفسیر مقادیر از دو مدل استفاده میشود:
یکی «مدل اندازهگیری» که روابط بین متغیرهای پنهان 1و متغیرهای مشاهدهشده 2را تعریف میکند
که در جدول  3تناس��ب تأثیرپذیری هریک را نش��ان میدهد ،دیگری «مدل ساختاری» که ساختار
ّ
علی بین متغیرهای پنهان را مش��خص میکند که در جدول  3تناس��ب بین دو متغیر پنهان مش��اهده
میشود.

رابطۀ بین مشارکت خصوصیـدولتی بر:

رهبری توزیعی

3/05

0/65

0/22

14/01

توانمندسازی

0/41

0/41

0/052

7/80

مالکیت
روانشناختی
(مالکیت
اعتباری)

1/96

0/37

0/30

6/52

پرداخت مشارکتی

2/42

0/61

0/18

13/20

مناسبات مشارکتی

2

0/59

0/16

12/14

نظارت درونی

2/36

0/61

0/18

13/06

P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم
P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم

مقادیر بهدس �تآمده برای تمامی عوامل و کاربستهای مش��ارکت در مدیریت و مالکیت تأیید
شدهاند.

بـ مدل ساختاری (رابطه بین متغیرهای پنهان)
جدول  .4مقادیر مدل ساختاری تحقیق
عنوان رابطه بین
متغیرهای پنهان

برآورد خام

برآورد استانداردشده

خطای استاندارد
برآورد

مقدار t

سطح
معنیداری

نتیجه

0/41

0/42

0/060

6/88

0/P <01

تأیید تأثیر
مستقیم
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ساختار مشارکتی

3/14

0/71

0/20

15/72

 0/P <01تأیید تأثیر مستقیم

115
رابطۀ بین مشارکت بر
برنامه و وظایف

میزان تأثیرپذیری مؤلفههای مش��ارکت در مدیریت و مالکیت بر برنامه و وظایف آن  42درصد
است؛ بهعبارتی ،با تغییر یک واحد در مؤلفههای مشارکت در مدیریت و مالکیت  42درصد ازنظر
مدیران در برنامه و وظایف مشارکت تغییر اتفاق خواهد افتاد.
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ارزشهای
مشارکتی

5/52

0/82

0/29

18/79

P
 0/<01تأیید تأثیر مستقیم

نتیجهگیری
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ازآنجاکه ایجاد شرایط عملی برای مشارکت حوزۀ علمیه در مدارس در مرحلۀ اجرا ،حساسیتهایی
را به دنبال خواهد داش��ت ،نیاز اس��ت موضوع مربوطه در قالب بس��تهای حمایتی ترسیم شود که از
حساس��یت آن کاسته شود و از آن سوءاس��تفاده نشود؛ بنابراین ،با توجه به اینکه اینگونه مشارکتها
میتواند در قالب قراردادهای اولیه بین مدارس با گروه معلمان تعریف ش��ود ،اس��تفاده از روحانیون
واجد شرایط ازسوی حوزۀ علمیه و آموزشوپرورش در قالب مشارکت با گروه معلمان که بهصورت
تعاون��ی ادارۀ مدارس را ب��ر عهده دارند میتواند از حساس��یت موضوع بکاه��د و درعینحال ،حق
انتخ��اب برای پذیرش روحان��ی را بر عهدۀ گروه معلمان بگذارد؛ ازاینرو ،ب��ا توجه به اینکه در این
پژوه��ش براس��اس روش پژوهش  KAPو در مرحلۀ اول ،نگرش معلم��ان را بر ایجاد گروه معلمان
در قالب تعاونی خصوصی رهنمون میش��ود و با توجه به اینکه حق مالکیت مدرس��ه ازسوی دولت
(آموزشوپرورش) محفوظ میماند ،آموزشوپرورش امکان ش��کلدهی ساختار تشکیل تعاونی را
تعری��ف خواهد ک��رد؛ بنابراین ارائۀ امتیاز تعاونی میتواند منوط به قراردادی باش��د که توس��ط اداره
منعقد میشود که یکی از مفاد آن استفاده از یک روحانی در گروه معلمان است.
�ارکت بخش خصوصیـدولتی و
با توجه به نتایج پژوهش و ارتباط بین متغیرهای مربوط به مش� ِ
�ارکت بخش خصوصیـدولتی این نتیجه حاصل میش��ود که نگرش معلمان
برنامهها و وظایف مش� ِ
ب �رای واگذاری م��دارس در قالب بخش خصوصیـدولتی (تعاونی معلمان) مس��اعد اس��ت و این
عملیاتی واگذاری م��دارس در قالب قرارداد با آموزشوپ��رورش وجود دارد؛
آمادگ��ی برای اج �رای
ِ
معلمان واجد شرایط در قالب قوانین
بنابراین ،آموزشوپرورش میتواند با واگذاری مدارس به گروه
ِ
تعاونی مدارس ،ش �رایط را برای ایجاد رقابت بین مدارس با واگذاری س �رانۀ دانشآموزی به والدین
بهجای مدارس بهوجود آورد .در این ش �رایط مدارس در قالب مؤسسه به گروه معلمان واجد شرایط
وپرورش مناط��ق ،کار خود را آغاز
س��پرده میش��ود و این مؤسس��ه با تنظیم قرارداد اولیه ب��ا آموزش
ِ
خواهد کرد.
بهوجودآم��دن ای��ن سیس��تم ق �رارداد در ابت��دای س��ال تحصیلی ،نظ��ارت آموزشوپ��رورش را
انعطافپذیر ش��کل خواه��د داد .یعنی با توجه به حفظ مالکیت مدارس توس��ط آموزشوپرورش و
واگ��ذاری مدیریت مدارس به گروه معلم��ان ،آموزشوپرورش میتواند منویات خود را برای نیروی
انس��انی مدارس ترسیم کند؛ بهعبارتی ،برای صدور مجوز تشکیل تعاونی مدارس لزوم حضور یک
روحانی واجد ش �رایط ازس��وی ح��وزۀ علمیه و آموزشوپ��رورش در گروه معلمان یک��ی از بندهای
قرارداد اولیه باشد .بدین صورت گروه معلمان با دستورالعمل موجود برای تشکیل تعاونی مدارس و
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برای ترمیم نیروی انس��انی خود به دنبال روحانی متناسب با اهداف خود خواهند بود که باید از بین
روحانیون مجوزدار انتخاب شود .نظارت روحانیون در مدارس نیز بهطور غیرمستقیم بر کارکردهای
مدارس صورت خواهد گرفت؛ این نظارت موجب ارتقای زیرس��اختهای ذهنی ،روانی و رفتاری
دانشآموزان خواهد ش��د .بدین شکل حوزههای علمیه در تأمین س��رمایۀ انسانی آموزشوپرورش،
در نظریهپ��ردازی و دانشافزای��ی در زمینۀ تعلیم و تربیت اس�لامی ،در طراحی نظامها و برنامههای
تربیتی و حتی در راهبردهای مدیریتی آن میتوانند حضور فعال و جدی داش��ته باشند؛ درواقع ،این
ش��کل از مناس��بات بین حوزههای علمیه و آموزشوپرورش موجب تحقق رسالت حوزههای علمیه
خواه��د ش��د .با ایجاد همایشهای س��الیانه برای روحانیون مدارس و دریاف��ت مقاله از تجربههای
علمی تحول علوم انسانی را فراهم کرد.
بهدستآمدۀ آنان میتوان زمینه و بستر عینی و
ِ
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