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  چکیده
 آنه ادر رجان خـویش   و مالاز پرورش را درك کرده و  و اند که نعمت آموزش بودههایی  گروهافراد یا ، ایران در
اند، جامعه رو به جلو  کرده  فراد به نظر این ا نگاهی طور نسبی هر گاه حاکمان بهدر همین راستا، . اند یغ نکردهدر

 ؛عدم توجه موجب انزوا و انباشت مطالبات مردم شده است. از این رو، باید اذعان کـرد  ،داشته و بر عکس گام بر
مـا و جهـان پیشـرفته      بین جامعهغیرقابل جبرانی شکاف ممکن است ، سرمایه انسانیتوجهی به  کم در صورت

کوشش کـرده   ؛باشد میآینده  راه گفته و این اعتقاد که گذشته چراغ نکات پیش شود. نگارنده با توجه بهایجاد 
پـروش در گـذر تـاریخ     و بیان خدمات برخی از دلسوزان آمـوزش نگاهی به مبانی سیاستگذاري و تا ضمن  است

هـاي آموزشـی روشـن نمایـد. لـذا، در آغـاز بـراي آگـاهی از مبـانی           گـذاري  ها را در سیاسـت  میهن، نقش آن
هـاي مشـارکت در    شود؛ سپس به نقـش دلسـوزان و روش    گذاري، بحث کوتاهی در این باب آورده می ستسیا

  گذاري اشاره خواهد شد.  سیاست
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  مقدمه
در امور را  بیشترین دخالتهاي متمرکز،  در حکومتبر اساس تجربه، مدیران سیاسی یا همان دولت 

به عنوان اهرم و هاي آموزشی  سازمانمشخصا، کنند.  قدرت میداشته و از این طریق اعمال اجتماعی 
هاي مستقیم و غیرمستقیم دولتی  سیاسترو،  پایه راهبري آینده از این قاعده مستثنی نیستند. ازاین

هاي  ی، انسانفدارد. از طر در چگونگی و شیوه اجراي اموراي  کننده ها نقش تعیین در امور سازمان
اندك در امور  اجتماعی، عاشقانه تمایل خود را به دخالت هر چند   مند به منافع ملی و توسعه عالقه

و  هاي مردمی  حکومتبه همین دلیل، دهند.  پرورش بروز می و ویژه آموزشه هاي اجتماعی ب سازمان
 ،هاي اجتماعی ها و اجراي کارکرد رنامهتدوین ب سیاستگذاري، در مشارکت دادن آنها ابآزادمنش 

مدیران از سویی و به مرور، نماید.  تسهیل می را به سمت هدف ملی و فراملیعملیات اجرایی مسیر 
هاي کالن  گذاري اي در سیاست کننده هاي آموزشی به ویژه افرادي که نقش تعیین رده باالي سازمان

گیري از  بهرهو  گیري و موضع هاي عمومی  ی از سیاستبدون آگاه اند که ، به این نتیجه رسیدهدارند
   د.متوفیق چندانی به دست نخواهد آ عمومی نظر

  بر مبانی نظريمروري 

 تعریف سیاست و دامنه آن

پـیش از هـر گونـه    از آنجا که فرآیند سیاست گذاري، یک عنصر مهم در برنامه ریزي آموزشی اسـت،  
واژه ا کنون تعاریف بیشماري از تضرورت دارد.  "سیاست گذاري"و  "سیاست"تبیین مفاهیم سخنی، 

    :آید میتر  با توجه به ماهیت بحث تعریف زیر به نظر مناسب . لذا وبه عمل آمده است "سیاست"
تصمیم گروهی یا انفرادي آشکار یا غیرآشکاري است کـه مجموعـه اي از رهنمودهـا بـراي      سیاست،«

نمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلـی  هدایت تصمیمات آینده، شروع یا کند نمودن یک اقدام، یا راه
  . »را فراهم می آورد

مشی یـا   خط ،تر ي ویژه خط سیر و راهی که انسان در پیش رو دارد. به گونه ؛مشی عبارت است از خط
 گردد ي مراجع مختلف جامعه اتخاذ می هایی که به وسیله ها یا سیاست سیاست عبارت است از تصمیم

  ).15، 1390(الوانی، 
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هایی هستند که اجزاي موجـود در نظـام کشـور را     ها یک سلسله اصول و ارزش مشی ر کلی خططو به
ي  یـا بـه گونـه    سازند. این اصول ممکن است به روشنی در قوانین و مقررات بازتاب یافته  هماهنگ می

  تلویحی ارائه شده و بازتاب قانونی نداشته باشند.  
ی، محیط تصـمیم گیـري، حـدود انتخـاب و معیارهـاي      ها نیز بر حسب دامنه، میزان پیچیدگ سیاست

 اسـت بـه تصـویر کشـیده شـده     زیـر  تصمیم گیري، با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت هـا در شـکل   
سیاست ها نیز بر حسب دامنه آن هـا، میـزان پیچیـدگی، محـیط تصـمیم گیـري، حـدود انتخـاب و         

بـه تصـویر    ، دامنه سیاست1ت ها در شکل معیارهاي تصمیم گیري، با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاو
  ).1387آفتاب، سایت ( کشیده شده اند

  ، دامنه سیاست1شکل 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

سیاست هاي خـاص بـراي یـک مسـاله، تصـمیمات کوتـاه       ؛ شودمشاهده می 1 شکل همانگونه که در
 ز نامشـان پیـدا  نماید و همـان طـور کـه ا    مدتی هستند که مدیریت به طور روزانه آنها را پیگیري می

  ست، مربوط به یک مشکل خاص می شوند. ا
داراي فروض و مفاهیم ضد و نقیضـی   "سیاست"نیز مانند  "گذاري سیاست"اصطالح ، گذاري سیاست

اي تجربی و نظري بر اسـاس تحقیقـات دانشـمندان علـوم اجتمـاعی، دو بعـد و ویژگـی         است. مطالعه

  خاص مسئله    اي                برنامه             اي برنامه چند                                     راهبردي
  
  

  کم --------------------------------------------------------------------------------زیاد 
  
  

دقیق ------------------------------------------------------------------------   دقیق غیر
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  محدود --------------------------------------------------------------------------گسترده 

 پیچیدگی

 محیط تصمیم گیري

 تعداد گزینه ها

 معیار تصمیم
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گذاري  گذاري کند (عوامل) و چگونه سیاست سیاست "چه کسی"نماید:  گذاري را برجسته می سیاست
  ).کند (فرآیند

، بعـدي گـران   تحلیـل  شـده اسـت.   عاملی واحد و عقالیی محسوب مـی گذار  به لحاظ تاریخی، سیاست
انـد.   سیاست الگوي سـازمانی (نفـع عمـومی) و الگـوي شخصـی (نفـع شخصـی) را نیـز ارائـه نمـوده          

جـامع) و رویکـرد تـدریجی در نوسـان     بین رویکـرد اجمـالی (  فرآیند نیز  رویکردهاي مربوط به عامل
ریزان  برنامهبه همین لحاظ،  .ریزي است سیاست گذاري، گام اول چرخه برنامهباید دانست که  .اند بوده

قبل از آن که اجرا و ارزیابی یک فرآیند را به طور اثربخش طراحی کننـد، بایـد یـک ارزیـابی پویـا از      
 .، به عمل آورندها چگونگی تنظیم سیاست

ي ارتباط آنـان   گیرنده و نحوه گذاري تابع قدرت مقامات تصمیم سیاست ،گذاري عوامل مؤثر بر سیاست
ها عواملی از قبیل میزان قدرت و نفوذ سیاسی،  گیري سیاست . در شکلسلسله مراتب سازمانی استو 

  . به سزایی داردهاي قدرت، توافق و ارعاب تأثیر  ارتباط بین گروه
ي بیرونـی و بـین    گذاري یعنی مرکز، مردم در دایره ي سیاست در دایره اصوالً رهبران سیاسی و رسمی 

سـه عامـل قـدرت    در از گذشته تا کنون کنند. به طور کلی،  ها را دلسوزان عالقه مند و آگاه پر می آن
ت دخالت دارند. گیري سیاس هاي ذي نفوذ در شکل ي پر نفوذ و گروه فردي، نخبگان قدرتمند یا طبقه

عوامل اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی،   اما در گذر تاریخ این عوامل به گونه اي مفصل و خردتر در قالب
انـد (وهـاب قائـدي،     نمایش داده شدهفرهنگی، قانونی، روان شناختی، تکنولوژیکی، اعتقادي و آرمانی 

1390.( 

اي، نقـش اساسـی و جهـت     جامعـه هاي نافـذ هـر    ارزش ،گذاري در سیاستو مشارکت ها  نقش ارزش
گـذاري روح   گذاري دارند. انسان بـه عنـوان محـور، بـه فرآینـد سیاسـت       ي سیاست اي در نحوه دهنده

آورند. در یـک   هاي خود را از مذهب، خانواده، اجتماع و فرهنگ به دست می ها ارزش بخشد. انسان می
ي  تواننـد موضـوعات عمـده    یهـایی چـون مشـورت و توکـل مـ      نظام حکومتی مبتنی بر اسـالم ارزش 

خداونـد متعـال یـک سـوره را در قـرآن کـریم بـه ایـن امـر           ؛گذاري باشند. در مورد مشورت سیاست
ي اطهـار (ع) در ایـن    و ائمـه  (ص) هاي زیادي نیز از سوي پیـامبر اکـرم   اختصاص داده است. سفارش

جابت کردند امر پروردگارشـان  سوره شوراء آمده است: و آنان ا 38ي  زمینه به مردم شده است. در آیه
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فرماینـد: هـیچ    ي نماز و کارشان را به مشورت با یکدیگر انجام دادند. پیامبر اکـرم (ص) مـی   را درباره
  ).  4بخش 15ست (بحار االنوار جلد یپشتیبانی قویتر از مشورت و هیچ عقلی بهتر از تدبیر و تفکر ن

  ها شریک شود.   هاي آن اندیشه نماید با  با دیگران مشورت سفرمایند: هر ک امام علی (ع) می
بـراي پیشـبرد سـریع     :اصـل یکصـدم آمـده اسـت     ،فصـل هفـتم    در قانون اساسی جمهوري اسـالمی 

هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امـور از طریـق همکـاري     برنامه
اسـتان، بخـش و. . . بایـد شـورایی تشـکیل       ي امور هر روستا، مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره

  هاي آموزشی و اداري تأکید شده است.   شود؛ و نیز در اصل یکصد و چهارم بر تشکیل شورا در واحد
توکل در لغت یعنی جمع کردن عزم بر فعل، اطمینان قلبی به خداي متعال و افکندن تـن در بـدن و   

توکل به معنی تکیه کردن به دیگري، اعتماد به  ). همچنین1363، سپردن دل به درگاه ایزد (طبیبان
  سایرین و نایب قرار دادن نیز به کار رفته است (فرهنگ معین).  

عبارت است از اختالف بین آنچه کـه بایـد رخ   ،تشخیص و تبین مشکل، گذاري فرآیند عقالیی سیاست

  ه باشد. سازي داشت اي که نیاز به بهینه گونه داده و آنچه که رخ داده است؛ به می

توانـد بـه عنـوان راه حـل مشـکل       عبارت از اقدام و عملیاتی است که مـی  ،پذیر انتخاب راه حل امکان
    مطرح شود.

   ها. ي احتمالی هر یک از راه حل بینی نتیجه پیش،هاي ممکن ها و راه حل یش بینی نتایج سیاست
ها و انتخـاب   مشی و سیاست خطي  عبارت است از مقایسه ،انتخاب بهترین گزینه و قانونی ساختن آن

  ها و تائید و تصویب توسط مراجع مربوطه.  بهترین آن
    .)25، 1371(الوانی،  یابی نقاط قوت و ضعف آن عبارت است از اجراي سیاست و ارزش ،اجرا و ارزیابی

چگــونگی نگــاه بــه زنــدگی و نگــرش فرهنــگ بــر محتــواي سیاســت و  ،گــذاري تنگناهــاي سیاســت
شود که گاهی مسائلی چون دخالـت نظـر شخصـی،     گذارد. این امر موجب می ثیر میگذاري تأ سیاست

گـذاري پدیـد آورد. در ذیـل     مشـی و سیاسـت   کم بها دهی به نظر سایرین، مشکالتی در تعیین خـط 
    :گیرند گذاري مورد بررسی قرار می هاي احتمالی سیاست ترین تنگنا مهم

نگـري و   ي ما از نظر فرهنگـی، حـال   هاي جامعه ز دشواريا ،ر نبودن و گرایش به نتایج زودرسآیندنگ
کم توجهی به اموري است که نتایج دراز مدت دارد. بنابراین، مدیران به اخذ تصمیماتی گرایش دارند 
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هاي زودرس را ارضاع نموده و نتایج قابل پیش بینی داشته باشد. لذا یکی از علل افـت کیفـی    که نیاز
  تواند ناشی از چنین دیدگاهی باشد.  والنی بودن آن مینظام آموزشی با توجه به ط

فقدان دید کل نگري و توجه به بخشی از یک سازمان موجب تـدوین  ، گذاري جزئی نگري در سیاست
توجهی به عواملی چـون:   هاي آموزشی کم گذاري شود. در سیاست هاي غیرجامع و غیرمانع می سیاست

نی، اقتصادي، فنی، مکانی، انسـانی و. . . موجـب بازدارنـدگی    پیرامون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قانو
    .شود ها می مشی اجرایی خط

هـاي   نبـود پایگـاه متمرکـز و معتبـر اطالعـاتی در آمـوزش و پـرورش و آمـار        ، هاي اطالعاتی نارسایی
هـاي اطالعـاتی    آید و یـا پنهـان کـار    غیرواقعی که بدون استفاده از روش دقیق پژوهشی به دست می

ي انتخـاب یـا تـدوین     دربـاره   شود. در حالی که تصمیم هاي کژدار و مریض می ب تدوین سیاستموج
  ي ارزش و روایی اطالعات گردآوري شده براي اخذ یک تصمیم است.   اندازه یک سیاست به 

هـا و   ظـاهري دشـواري    هـاي  توجه بـه جنبـه  ، هاي ساده ي و دنبال کردن راه حلگرایش به ساده کار
هاي اجتماعی مثل رشد جمعیت، کمبود فضاي آموزشـی، رشـد نـرخ     ویژه در زمان بحرانعوارض، به 

شـود تـا    کنـد، موجـب مـی    ها مـی  تورم و . . . که مسئولین را مجبور به وضع قانون براي رفع دشواري
  اي توجه نمایند. گذاران کمتر به مشکالت ریشه سیاست

گـذاران پـیش از    گـاهی سیاسـت  ، ي فـردي  گذاري و اتکـاء بـه تجربـه    تاعمال نظر شخصی در سیاس
اند و تنها براي تأییـد و توجیـه نظـر خـویش اطالعـاتی گـرد        گیري، انتخاب خود را انجام داده تصمیم

هـا اسـتفاده    هـا باشـد از آن   هـا بـر خـالف میـل آن     آورند. در این صورت، حتی اگر شـواهد و داده  می
شـود تـا تعصـب و قضـاوت      د رایی، موجب مـی ي شخصی و خو کنند. اتکاي بیش از حد بر تجربه نمی

  گذاري شود و به اطالعات و آمارهاي ناموافق توجهی نشود.  مالك بنیادي سیاست
گذار فرصـت   گاهی به دلیل تحت فشار بودن، سیاست:  ها و نبود بازخورد عدم اجراي آزمایشی سیاست

سال پـیش از زمـان در نظرگرفتـه     5ها را ندارد؛مثل نظام جدید واحدي که مشی اجراي آزمایشی خط
شود که پرداخته نشده و اطمینانی از نتایج مطلوب وجود ندارد  شده اجرا گردید. لذا سیاستی اجرا می

  شود.   و همین مسئله باعث بازخورد گرفتن از مشکالت احتمالی می
ر باشـد. بنـابراین،   مسـئولیت بایـد تـوأم بـا اختیـا     ها:  گیري بی میلی و عدم اعتماد به نفس در تصمیم

دهنـد. نبـود    گیري را به مقامات باالتر ارجـاء مـی   گذاري در بسیاري از موارد تصمیم هاي سیاست گروه



یتیترب ياه يگذار استیدلسوزان در س یخینقش تار یبررس    

 

/139 

ي نامتعـادل بـین اختیـار و مسـئولیت، نبـود سـتادهاي تخصصـی و         فضاي پشتیبانی کننـده، رابطـه  
گـذاران،   نـی بـا سیاسـت   و ف هاي فنی و تخصصی، نبود همکاري بین مراجع علمـی   اطالعاتی، نارسایی

  گذاري است.   میلی در سیاست مشی و. . . از عوامل مؤثر بر ایجاد بی ترس از نتایج احتمالی خط
گـذاران نسـبت بـه محـیط و مجریـان       سیاست اندیشه   چنین عاملی زاییدهها:  انعطاف ناپذیري سیاست

ییـر اسـت، بنـابراین بـه زودي     هـا ثابـت و بـدون تغ    پندارند که محیط اجـراي سیاسـت   است. آنان می
هایی به هنگام اجـرا در   دهند. چنین سیاست هاي کهنه شده، توان اجرایی خود را از دست می سیاست
هـاي نـو،    اندیشـه  هـاي محیطـی، چـون     بینی پیچیدگی هاي پویا و متغیر با توجه به عدم پیش محیط

  شوند.   ور می به ي از موانع روهاي سازمانی با دیوار بلند تکنولوژي و فناوري تازه و پویایی
ي تبلیغـاتی   شوند که تنهـا جنبـه   هایی تدوین می در موارد زیادي سیاست :هاي ظاهري ایجاد سیاست

ها نیسـت   شوند. از آغاز روشن است که قرار بر اجراي آن داشته و براي جلب رضایت مردم طراحی می
  نگرند. ها با دید منفی می و مردم هم پس از چندي آگاه شده و نسبت به کل سیاست

ي موارد پیش گفته رفع شود، بدون حضور  اگر همه نقشی مردم: رکت ندادن و احساس بینا آگاهی، ش
هـا بایـد    ها با مانع برخورد خواهد کـرد. سیاسـت   ي افراد ذینفع باز هم اجراي سیاست دلسوزان وکلیه
هاي مـردم پاسـخ گویـد.     مشی باید بتواند به نیاز ها، نیازها و انتظارات مردم باشند. خط بازتاب خواست

ها بـا مشـکل مواجـه     ها احساس نکنند، اجراي سیاست گذاري اگر مردم نیازي به مشارکت در سیاست
  خواهد شد.  
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علمـاي   حرف جان سوزي نگویـد ؛ تا دلی آتش نگیرد:یآموزش گذاريو نقش آنها در سیاست دلسوزان
ي درك  اند. دل در زبان عرفان به معنـاي قـوه   ریم را مترادف با دل آوردهافئده در قرآن ک  واژه اسالمی 

  تواند از طریق شهود به نکات مبهم پی ببرد.   همه جانبه بوده که می
ي ادراك خود را بر حل یک مسئله متمرکز کرده و پیوسته به دنبال تحقـق   دلسوز کسی است که قوه

اند که در  آموزش و پرورش فعالیت کرده  زیادي در زمینه باشد. تاکنون دلسوزان آرمان مورد اعتقادش 
هـا   ها را در شش گروه طبقه بندي کرده و در ذیل به آن این بخش نگارنده بر اساس زمان و تاریخ، آن

  کند.   اشاره می
ي غیرعمـدي شـروع و    آموزش و پرورش به مفهوم وسیع آن ابتدا از خانواده بـه گونـه   اعضاي خانواده:

شود. در گذشته، خانه مهمترین مکان آموزشی براي فرزندان اشـراف و   وارد می مراکز رسمی  سپس به

  ).  73،  1372 ،شد (صافی توانگران محسوب می

اي داشـته اسـت. البتـه     در ایران باستان خانواده ضمن تربیت پسران در تربیت دختران نیز نقش عمده
پرداختنـد، امـا    ، موسیقی و تحصیالت نظري نیز مـی ي باالي جامعه به فراگرفتن ادبیات دختران طبقه

  هاي دختران خانه داري بوده است.   عموما عمده آموزش
اکنون هم در کشور ما خانواده و اعضاي بزرگسال آن در تعلیم و تربیت خردساالن به خصـوص در دو  

نقـش  ، لحـا بـا ایـن   نماینـد.   اي و تربیت دینی و اخالقی نقـش مـؤثري ایفـا مـی     شکل آموزش حرفه
 کـرده اسـت.   پیدا کاهش بشدت ،با وجود اهمیت باال حاضر اجتماعی کردن و تربیتی خانواده در عصر

خـانواده صـرفاً کـارکرد    بـراي آنهـا   گذرد این واقعیت تلخ است که  آنچه در ذهن فرزندان امروزي می
 خـانواده شـده   هاي نسلی که منجر به شکاف عمیق بین اعضاي اقتصادي دارد. در واقع به علت تفاوت

رد. به عبـارتی کـم   یگکمتر مورد مالحظه قرار میکم رنگ شده و رزندان ف توسط تربیتی برنامهاست، 
 نظارتیرنگ شدن نقش نظارتی والدین تأثیر زیادي بر عملکرد رفتاري فرزندان دارد. در گذشته نقش 

مد اما با گذار از جامعه سـنتی  آ ي آسیبهاي اجتماعی به شمار میپدر و مادر از عوامل مؤثر در پیشگیر
تکنولـوژي  ي  توسـعه مـردم دنیـا بـا توجـه بـه      سـبک زنـدگی   تر شدن  نزدیکو پسامدرن به مدرن و 

با ایـن وجـود هنـوز    . است گرفته قرار حاشیه در شدته ب جامعه در خانواده قشاي و اینترنتی ن رسانه
بـا توجـه بـه ایـن کـه طـی       ج دارد. لذا، روا ي ایرانیها هایی از فرهنگ گذشته در بین خانوادههم رگه
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، پدر و مادر شـناخت نسـبتاً   شود با خانواده سپري می فرزندانزمان بخش زیادي از گیري رفتار،  شکل
هـاي والـدین در    تـوان از دیـدگاه   مـی  ؛دقیقی از نوع رفتار، استعداد، نقاط ضعف و قـدرت فـرد دارنـد   

گـذاري   ریـزي زمـانی و ... در سیاسـت    رس، برنامـه ي برخورد با دانش آمـوز، محتـواي د   ي نحوه زمینه
  استفاده نمود. 

انـد.   ادیان الهی پیوسته انسان را به کسب علم و دانـش تشـویق کـرده    متون و متولیان دین و مذهب:

اي اهـورا   هدف مهم تربیت در باستان آراستن فرزندان به اخالق نیک بود. در خرده اوستا آمده اسـت:  

ي خـویش   ببخش که با تربیت و دانا باشد، در هیأت اجتماع وارد شـود و بـه وظیفـه   مزدا مرا فرزندي 

شـده و بـه آموزشـگاه و دانشـگاه خـتم       عمل کنـد. تربیـت در دوران گذشـته از آتشـکده شـروع مـی      

مسجد اولین پایگاه تربیت قرار داده شد. از قـرن اول هجـري    ي اسالمی،  گردیده است. با آغاز دوره می

مهم ایران مساجد متعددي ساخته شد. اولین مسجد در سیستان توسـط حسـن بصـري    هاي  در شهر

گیري از نظـر اولیـاء واقعـی دیـن و افـراد       جهت تعلیم احکام بنا گردید. توجه به مبانی مذهبی و بهره

نموده و به متولیان سیاستگذاري در آموزش تواند روند مشکالت را کندتر  گذاري می مؤمن در سیاست

  .  کمک شایانی بکندو پرورش 

توانـد بـراي    مـی  ،است آموزش و پرورش گذار دولت که خود متولی تربیت و سیاست : دولتحکومت و 

ي افـراد جامعـه بتواننـد     تسهیل سیر پرورش، قوانینی طرح و از طریق مجلس تصویب نماید که کلیـه 

  هاي آموزشی بیان دارند.  نظر خود را در سیاست

هاي آن، پیوسته تحت کنتـرل شـدید دولتمـردان     توجه به حساسیت کارکرد نظام آموزش و پروش با
ي باالي جامعه بود و با توجه به نیـاز جامعـه بـه     بوده است. در باستان آموزش و پرورش، خاص طبقه

کردند. به طور کلی، دولت بـر   مدیران کار آزموده، فرزندان را زیر نظر روحانیان و معلم ویژه تربیت می
ي  هـاي تعلـیم و تربیـت نیـز بـر عهـده       ر تریبتی نظارت و دخالت مسـتقیم داشـت. هزینـه   ي امو همه

ي ساسانی تعلیم و تربیت از محیط خانه و آموزشگاه پا را فراتر گذاشـت و وارد   پادشاهان بود. در دوره
هـاي مختلفـی چـون پزشـکی، مهندسـی کشـتی و        دانشـگاه شـد. دانشـگاه گنـدي شـاپور در رشـته      
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 ،نمـود (عیسـی صـدیق    هاي نظامی، مدیریت، هیات، موسیقی و.... فعالیت می نگ افزارسازي، ج اسکله
ي طب این دانشگاه در باب بیماري جزام مذاکراتی با امام علـی (ع)   ي ژایگر دانشکده ). به گفته1354

 نآموختگـا  دانشوم، امام بزرگوار شیعیان از ي د ي اسالمی و در زمان خلیفه داشته است و پس از دوره
، 1362کـرده اسـت (ردولـف ژایگـر،      هاي حسابداري و اسکله سازي استفاده می این دانشگاه در زمینه

94.(  
بـا ذوق بسـیار ره    ،هایی که در دین مبـین اسـالم شـده بـود     ایرانیان برابر سفارش ي اسالمی،  در دوره

هـا ایجـاد    نـه فرهیختگی پیشه کردند. در قرن دوم هجري با روي کار آمدن دولت عباسـی مکتـب خا  
  شدند. 

ي مـذهب شـافعی توسـط خواجـه نظـام الملـک در        با سیاست توسـعه  ي اسالمی  اولین مدارس دوره
هایی چون بلخ، نیشابور، طوس، هرات، اصفهان و. . . بنا گردید. خواجه بـه عنـوان یـک دولتمـرد      شهر

دان، حکمـا و  نازش دانشمخدمات شایانی به تعلیم و تربیت فرزندان ایران زمین کرد. سیاست او در نو
ي  نظیر بود. مهمتـرین مدرسـه   گیري بیشتر از دانش این فرهیختگان بی عرفا به منظور قدردانی و بهره

ها سعدي نیز از این مدرسه  ي بغداد با استادي امام محمد غزالی بود که بعد ي وي نظامیه ساخته شده
  فارغ التحصیل شد.  

یعقوب لیـث صـفار، فرهنـگ و دانـش     به دست مت مرکزي خلفا از حکوي استقالل ایران  پس از دوره
دان بزرگی چون زکریاي رازي، ابوریحان بیرونی، خیام، فردوسی، سـعدي و. .  نگسترش یافت و دانشم

  ي خدمت نهادند.   . پا به عرصه
) که ایران با آفت مغول آلوده شد، تعلیم و تربیـت بـه شـکل رسـمی     694تا  616از اوایل قرن هفتم (

اهللا در زمـان سـلطنت هالکـو مـدارس      خواجـه رشـید الـدین فضـل     جود نداشت؛ تا اینکه از صدارت و 
  رشیدیه شکل گرفت. 

مبتنی بر رواج مذ هب شـیعه   پرورشی این عصر سیاست .شد داشته می در حکومت صفوي علم گرامی
ن و نزدیکـان  بود. مدارس و مساجد زیادي ساخته شد. عالمه مجلسی که خود از مدرسین، نویسـندگا 

ي آموزش و پرورش بـه   در تعلیم و تربیت داشته است. او نظریات خود را درباره دربار بود، نقش مهمی 
  المتقین آورده است.   استناد قرآن، احادیث و اخبار در بحاراالنوار، عین الحیات و حلیه
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اي در تعلیم و تربیت  دهسال تغییرات عم 116یعنی نزدیک به  از زمان سلطنت نادر تا ناصرالدین شاه، 
تر شد. در زمان کریمخان، مساجدي چـون   صورت نگرفت و شاید هم روند آن نسبت به سابق کمرنگ

  وکیل شیراز ساخته شد و سیاست تربیتی بر ایجاد روح بلند خضوع و خشوع در تربیت متمرکز بود.  
شـاه در   ا بـه دسـتور فتحعلـی   ي سـلطانی ر  ي مدرسـه  ي قاجاریـه  مال احمد نراقی از معلمان بنام دوره

شاه سیاست تربیتی بیشـتر   ي فتحعلی کاشان تأسیس نمود. به طور کلی از آقامحمدخان تا پایان دوره
هاي غیرطبیعی بود. تنها سیاست نسبتاً خـوب ایـن دوره    گیري و توسل به پدیده بر مبناي رمالی، جن

که ناصرالدین شـاه   باشد. هنگامی کشور می) اعزام یازده نفر براي تحصیل به خارج از 1260تا  1225(
) بر تخت نشست، امیرکبیر را بر مسند صدارت گمارد. امیرکیبر که خـود از  1268در شانزده سالگی (

ي تربیت نهاد. مهمترین خدمت وي تأسـیس   نوادر دوران خاکستر ایران است، سرآغاز کار را بر توسعه
ي ایـن مدرسـه پـرورش شـاگرد در      مشـی عمـده   . خـط دارالفنون با روش جدید و الگوي اروپایی بـود 

ي کارآمـد طـی چهـل سـال بـیش از       اندیشـه  ، فنـی، پزشـکی و معـدن بـود. ایـن       هاي نظـامی  رشته
ي کتاب به زبان فارسی  محصول فرهیخته به جامعه بخشید. از خدمات دیگر این مدرسه ترجمه1100

  بود. 
نفر از فارغ التحصیالن دارالفنون به فرانسـه   42) 1272هنگام صدارت علی قلی میرزا بر وزارت علوم (

تـر شـدن    بار وزیـر معـارف شـد. پررنـگ     الدین غفاري بود که دو اعزام شدند. یکی از همین افراد نظام
  ي جدید را فراهم آورد.   ها و بازگشت دانشجویان به وطن زمینه ایجاد مدارس به شیوه حضور غربی

اي به نام خودش به سبک جدید احداث کرد و در  الر مدرسهمیرزا حسین خان سپهسا 1290در سال 
  هاي خارجی ایجاد نمود.   ي مشیریه را براي آموزش زبان کنار آن مدرسه

دانشجو به خارج اعـزام شـدند. در    1500ي دولت  ي شش ساله با هزینه طی یک دوره 1308در سال 
مور خارجه مدرسه علوم سیاسـی را  وزارت ا 1317اولین کلنگ دانشگاه زده شد. در سال  1314سال 

ي فالحت توسط یک معلم اتریشـی بنـا گردیـد (جـوزف آبتـون،       مدرسه 1318تأسیس کرد. در سال 
1361  .(  

هـا و   ایجـاد زمینـه بـراي زنـدگی شـبیه اروپـایی       14ل قرن ي او هاي تربیتی دو دهه از عمده سیاست
متـولی سیاسـتگذاري در   شد.  تقویت روح ملی بود. دیگر چندان تأکیدي بر تهذیب نفس و اخالق نمی

  این عصر تنها حکومت بود.
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هجري خورشیدي شـروع شـده اسـت. در     14ي جدید از آغاز قرن  به طورکلی، بنیاد مدرسه به شیوه
هـاي امتحـانی،    نامـه  شوراي عالی فرهنگ قانونی تصویب نمود که بر اساس آن آئین 1300اسفند ماه 

ها یکنواخـت شـد. بـر اسـاس مـتمم       هاي آموزشی در تمام مدرسه ي گردش کار مدارس و برنامه نحوه
  مدارس ابتدایی رایگان اعالم شد.   1312بودجه سال 

ی یک دهه آشوب و مشـکالت ناشـی از   ي بیست تا سی پس از روي کار آمدن دولت ملی و ط در دهه
 7301بـه   1335جنگ جهانی دوم، مجدداً تعلیم و تربیت رونق یافت. تعداد مدارس ابتدایی در سـال  

  ).  32، 1380باب رسید (قاجارگر، 843باب و مدارس متوسطه به 
 ي اصالحات ارضـی، رشـد   هجري خورشیدي بر مبناي ایجاد رفرم در زمینه 1340تا  1337هاي  سال

هاي فرهنگـی مثـل آذر شـروع بـه ایجـاد       مدارس به ویژه مدارس خصوصی به نقطه اوج رسید و گروه
 1352قانون جامع شوراهاي آموزش و پرورش تصویب شد و در سال  1348مدرسه کردند. بهمن ماه 

  هاي ابتدایی و راهنمایی صادر شد.   دستور همگانی شدن آموزش و پرورش در دوره
هـاي   هـا جـداي از نگـرش    ها نفر از فارغ التحصـیالن ممتـاز دانشـگاه    ده 1357 تا 1320هاي طی سال

ها هـم اکنـون بـا     ي تحصیل به خارج اعزام شدند که بخشی از آن ئولوژیک، جهت ادامه سیاسی و ایده
  باشند.  ها می مراتب دانشیاري و استادي مشغول تدریس و تحقیق در دانشگاه

نون اساسی با سیاست تربیت همه جانبه، آموزش و پرورش رایگـان  و تصویب قا پس از انقالب اسالمی 
بر اساس پیشنهاد ستاد انقالب فرهنگـی مـدارس خصوصـی تحـت شـرایط       1359اعالم شد. در سال 

  ن غیرانتفاعی شروع به کار کردند.اي با عنوا گانه یازده
بـا   پیونـد  نقش دولت درمطالعه « و به عبارتیسیاست اجتماعی امروزه سیاست آموزشی در ارتباط با 

ها تحـت   مسئله عمده، که بوریج از آن 5. سیاست اجتماعی در ابتدا با شود تعریف می» رفاه شهروندان
خانمـانی و   شیطان بزرگ اجتمـاعی مطـرح نمـوده اسـت؛ بیکـاري، بیمـاري، گرسـنگی، بـی         5عنوان 

از سیاسـت اشـتغال،   هاي متنـاظر بـا ایـن مسـائل عبـارت هسـتند        داشت. سیاست سوادي سروکار بی
آموزش، مسکن، تأمین اجتماعی، بهداشت و سالمت ابعـاد دیگـر سیاسـت اجتمـاعی شـامل سیاسـت       

گیرد که موضوعات قابل تـوجهی   محیط زیست، جرم و مجازات نیز در ذیل سیاست اجتماعی قرار می
ف نـابرابري و  ها و هدف آنها رفاه اجتماعی و برقراري عدالت اجتماعی، حـذ  هستند. تمام این سیاست

تـرین ابعـاد    هاي اجتماعی مطـرح شـده سیاسـت آمـوزش، یکـی از مهـم       فقر است. اما از بین سیاست



یتیترب ياه يگذار استیدلسوزان در س یخینقش تار یبررس    

 

/145 

سیاست اجتماعی و طبق نظرات موجود، دومین سیاست اجتمـاعی مهـم بـوده و دومـین خـدمت در      
  .هاي اجتماعی پس از سالمت است بخش هزینه

سـازي و ایجـاد    خـدمات شـایانی در مدرسـه    پـس از انقـالب   هـاي  طی سـال  دولت جمهوري اسالمی 
هاي مختلف تربیتی انجام داده است. به عنوان نمونه اصالح کتب درسی، ایجاد رابطه بـین خانـه    روش

هـاي   ي روش و مدرسه با تأسیس انجمن اولیاء و مربیان، ایجاد مراکز ضمن خدمت فرهنگیان، توسـعه 
ع کاربردي، ساخت مدرسـه در دورتـرین منـاطق    و جاماسالمی آزاد   مختلف تدریس، تأسیس دانشگاه

هاي نمونه دولتـی و مردمـی، کمـک بـه      ها، تأسیس مدرسه کشور، شرکت دادن دانشجویان در المپیاد
هاي استعداد درخشان، ایجـاد بسـتر نسـبتاً مناسـب فرهنگـی       بضاعت، ایجاد مدرسه دانش آموزان کم
هـاي   هـاي آموزشـی، تأسـیس اردوگـاه     فـیلم  ي ها، برگزاري سـمینارهایی در زمینـه   جهت نشر رسانه

ي  و توسـعه  هـاي عمـومی    هاي کشـور، بـاال بـردن تیتـراژ کتـاب، ایجـاد کتابخانـه        تابستانی در استان
  توان نام برد.  هاي مجازي و. . . را می ها، توسعه خطوط دیجیتالی، ایجاد آموزش فرهنگسرا

نه ویژه دانـا بـوده و بـه نظریـه پـردازي همـت       دانشمندان افرادي هستند که در یک زمی دانشمندان:

انـد.   هـاي همـین افـراد شـکل گرفتـه      اندیشـه  هاي آموزشی در تمام جهان با تکیه بر  گمارند. نظام می

توان اولین معلم و دلسوز تربیت دانست. پس از وي سـایر پیـامبران، رسـالت الهـی      حضرت آدم را می

  شر به  منصه ظهور رساندند. خود را به عنوان معلم در قالب تربیت نسل ب

ها مبتنی بر زنـدگی   ترین صاحب نظران کنفسیوس و ال ئوتسه بودند که نظر آن در چین باستان عمده
ــرورش روحــی کــه ســازنده   ي انســان باشــد در  شــرافتمندانه، تربیــت شــهروند خــوب و مطیــع و پ

  هاي زمان خود ملحوظ گردید.  گذاري سیاست
ي کاهنان برهمن و بودا اسـتوار بـود. بـودا بـر آمـوزش       اندیشه مبناي  سیاست آموزشی هند باستان بر

  دانست.   ها می تأکید داشت و روش آموزش را مبتنی بر حفظ کردن متون مقدس و سرود عمومی 
هاي زرتشت در اوستا استوار بود. زرتشت هـدف تعلـیم و    ي تربیتی بر سروده اندیشه در ایران باستان، 

دانست. سن تحصیل در اوستا  فرد به عنوان عضو مقید و آراسته به اخالق نیکو میتربیت را بار آوردن 
از هفت تا پانزده سالگی ذکر شده است. مهمترین عوامل تربیت از نظر زرتشت اطاعت از اهـورا مـزدا،   

  پرهیز از اهریمن، میهن دوستی، احتراز از دروغگویی و پایبندي به خانواده بوده است.  
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ي تربیتی وي، نور یعنـی جـوهر    اندیشه یت را خدا و ماده قرار داده بود. عنصر حاکم بر مانی اساس ترب
اندیشـه، سـنجش و    ي پـنج عامـل: حـس، دلیـل،      تواند بـه وسـیله   الهی بود. به اعتقاد مانی انسان می
  ).  61، 1366تصمیم، خدا را درك کند (الماسی 

ي تربیـت را   صر باستان سینوهه که هدف عمـده مزدك نیز به دو بعد نور و تاریکی توجه داشت. در م
  هاي دولتی سودمند باشند.   دانست که براي دستگاه پرورش منشیان، نویسندگان و کارمندان می

و یـادگیري بـر    ي سقراط، افالطون و ارسطو، آموزش و پرورش انفـرادي و غیررسـمی    بر اساس نظریه
صـاحب نظـر روم باسـتان بـر ایجـاد نظـم و        گرفت. سیسرون مبناي حفظ کردن و رونویسی انجام می

  کرد.  قانون تأکید می
هـا را در دو   هاي پرورشـی آن  توان سیاست هاي تربیتی باستان می به طور کلی با نگاهی گذرا به نظریه

  طیف دسته بندي کرد. 
  چرخید.   گیر از دنیا می در شرق، سیاست بر محور ساختن افراد وارسته و گوشه -1
  داري بودند.   دنبال ایجاد قانون، نظم و حکومت در غرب، به -2

انـد. از میـان ایـن بزرگـواران      در ایران پس از اسالم دانشمندان بسیاري در مورد تربیت ارائه نظر کرده
تـري ارائـه    هاي مـنظم  امام محمد غزالی، خواجه نصیر طوسی، عنصرالمعالی، ابن سینا و سعدي نظریه

اي بود که در دیـن مبـین    هاي ویژه ان در باب تربیت، مبتنی بر سفارشاند. عمده نظرات دانشمند داده
  زه با جهل و نادانی مطرح شده بود. رجویی، مبا هاي علم اسالم در زمینه

هـا   پس از رسانس، در غرب دانشمندان بسیاري به توصـیف نظریـات تربیتـی پرداختنـد. از میـان آن     
وژي، هربـارت، روسـو، پیـاژه و. . . و در قـرن اخیـر بـه       هایی چون بیکن، دکارت، پستال توان به نام می

  دیویی اشاره کرد. 
در کشور ما نیز هم زمان افرادي چون ناصرکبیر، سعدي، عالمه نائینی، عالمـه حلٌـی و . . . و در بـاب    
تربیت جدید نیز به نام بزرگانی چون دکتر شکوهی، دکتر شریعتمداري، دکتر شریعتی و استاد شهید 

پس از انقالب اسالمی سیاستهاي تربیتی مبتنی بر دین و مذهب اتخاذ گردیـد.  خوریم.  میمطهري بر 
هاي اندیشمندان اسالمی ماننـد شـهید    هاي تربیتی با توجه به نظري در نظام جمهوري اسالمی مولفه

اي به تربیت داشـتند، اسـتخراج گردیـد و مبنـاي سیاسـت       مطهري و... که در حوزه اسالمی نگاه ویژه
  ها شد.  اريگذ
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ي کسانی که با هر مسـئولیتی در هـر    اندر کاران، عبارتند از کلیه دست اندرکاران نظام آموزشی: دست

کننـد.   بخش آموزش و پرورش به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فرآیند آموزش و پرورش کمـک مـی  

انـد. هـر    ذاران از آن جملهریزان، مسئولین، دانش آموزان و خدمت گ مدیران، معلمان، مشاورین، برنامه

گـذاري ایفـا    اي در سیاست تواند نقش تعیین کننده ها یا افراد بر حسب نوع وظیفه می یک از این گروه

هـاي آموزشـی اشـاره     گـذاري  رو، در زیر به طور خالصه وظایف هر یک در قبـال سیاسـت   این نماید. از

  شود.   می

تواند در مـورد مسـائل مربـوط بـه فضـاي       و رهبري میي نظارتی، راهنمایی  مدیر با توجه به وظیفه -
  آموزشی، رفتار و خواستگاه معلمان، اهداف آموزشی و . . . ارائه نظر کند.  

شناسد، بر محتواي درس مسلط است، با همکـاران، سـایر کارکنـان و     معلم، دانش آموز را خوب می -
  علم کسب نظر نمود .  توان در این موارد از م گروه مدیریت در تعامل است. لذا می

توانـد جوانـب    هاي ستادي و رابطه بین عوامـل فنـی و سـتادي مـی     مدیر منطقه با تسلط بر کارکرد -
هـاي گذشـته بـه مسـئولین      گذاري بهینه و اصالح سیاسـت  ها را جهت سیاست مثبت و منفی کارکرد

  گزارش کند. 
ي  نظرشان، با توجه به داشتن رابطـه ها در باب  خدمت گزاران علیرغم کم لطفی و کم توجهی به آن -

  توانند نظر خود را ابراز نمایند. ها، می ي رفتار ي عوامل و مشاهده فیزیکی نزدیک با کلیه
هـاي   هـاي نظـام   آموزي که خود در بطن فرآیند آموزش قرار داشته و بواقع آزمودنی هاي دانش گروه -

  ت بگویند.  ها رفته اس توانند از آن چه بر آن آموزشی هستند؛ می
انـدرکاران و   ي دسـت  هـاي آموزشـی کلیـه    گیري بهینه از نظام به طور کلی در جهان امروز جهت بهره

  شوند.  گذاري مشارکت داده می هاي آموزشی در فرآیند سیاست ساکنان دستگاه
ک در تاریخ کهن ما افراد بسیاري بـر حسـب تعلیمـات دینـی راه نیـ      ،نیکوکاران نیکوکاران و عاشقان:

هاي اصلی کمـک بـه آمـوزش و پـرورش در      اند. از روش برگزیده و در امور پرورشی نیک گام برداشته

  کشور ما، پشتوانه عظیم وقف بوده است.  
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ي وقف بود. وقـف یعنـی حـبس کـردن ملـک یـا        تا اوخر قرن سوم هجري وضعیت مدارس با پشتوانه
منـدان مشـخص کـه در     ع آن براي بهـره مستغلی در راه خدا به نحوي که عین مال حفظ شده و مناف

  ). 4وقف نامه آمده است مصرف شود (فرهنگ معین جلد 
ي دوم قرن سوم هجري ناصرالحق معروف به ناصر کبیر بـود   اولین بانی خیر در مدرسه سازي در نیمه

الملـک بـراي هـر     ي مستقل و خصوصی را در ایران بنیاد گذاشت. سپس خواجه نظام که اولین مدرسه
پرداخـت.   ها مـی  هاي مدرسه را از محل درآمد آن کرد و تمام هزینه از مدارس موقوفاتی معین مییک 

ي وقـف   بعد از این بود که در بسیاري از نقاط ایران توانگران دست به کار شده و مدارسی بـا پشـتوانه  
باید اشاره ي هر مدرسه و موقوفات آن در دست شخص متولی بود. در اهمیت وقف  ایجاد کردند. اداره

  ي معنوي و پویایی بر قرار بوده است.   کرد که بین آن و آموزش و پرورش رابطه
شد. حقـوق   ي موقوفات شاهی و بانیان خیر ساخته می در دوران صفویه تا قاجاریه مدارس به دو شیوه

  ).  86، 1352مدرسین در مدارس شاهی دو برابر حقوق مدرسین سایر مدارس بود (مرتضی راوندي، 
هـایی کـه از موقوفـاتی چـون      اکنون این پشتوانه کمرنگ تر شده است؛ در حالیکه با توجه به درآمـد 

هـا در   توان با به کارگیري درصدي از ایـن درآمـد   آید، می ها به دست می آستان قدس و یا سایر مکان
  آموزش و پرورش، بار بزرگی از دوش دولت برداشت.  

اي بـه   هجري خورشیدي دولـت بـا مصـوبه    1306ی در سال اهمیت وقف در اسالم چنان است که حت
  بینی گردید.  وقف صورت قانونی داد و شورایی مرکب از روحانیون در این زمینه پیش

که بـین دو   ي احساسی و عاطفی و تمایل قلبی به باور نگارنده عشق عبارت است از رابطه عاشقان: -ب
آید. عاشـق کسـی اسـت کـه در راه      یک طرفه پدید مییا   مقوله، شیء و یا انسان، به صورت دو طرفه

  کند.   رسیدن به معشوق و آنچه دوست دارد از هیچ تالش مثبتی دریغ نمی
هاي روئیده از عشق است. آموزش و پـرورش یکـی از موضـوعاتی     بستر تاریخ ایران زمین پر از شکوفه

ود را در گرو فرهیختگی فرزندان اند. عاشقانی که شاید آینده ملت خ اش شده است که عاشقان دلبسته
بینند. در گذر تاریخ این سرزمین شاید نام گئوماتاي مـغ کمتـر شـنیده شـده      دیدند و می راستین می

ي کمبوجیه به مصر، بردیـا بـرادر وي    ي روحانیون بود که در هنگام حمله باشد؛ اما وي فردي از طبقه
سـت. طـی سـلطنت هشـت ماهـه خـود       را کشت و به علت شباهت ظاهري به جاي وي بر تخـت نش 

  ).  103، 1357، مدرسه را در کنار آتشکده بنیاد نهاد و آموزش را همگانی اعالم کرد (ورداسبی
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ي انوشیروان با برپایی آموزشگاه، آمـوزش دینـی و تخصصـی را همگـانی اعـالم       بزرگمهر وزیر شایسته
روز را صرف تربیت دینـی نمایـد و از   گوید: هر کس باید یک سوم شبانه  ي پرورش می کرد. او در باره

هـایی معقـول کنـد و در آموزشـگاه تربیـت شـود.        پارسیان و اشخاص متدین در ایـن زمینـه پرسـش   
  ).  127، 1364ي دانشگاه گندي شاپور نیز حاصل تالش این عاشقان بوده است (زرین کوب  توسعه

انـد. همـین    ي اطهار(ع) بوده ائمه عاشق واقعی آموزش و پرورش پیامبر اکرم (ص) و ي اسالمی در دوره
کرد و امام علی(ع) کـه   بس که پیامبر بزرگوار به ازاي باسواد کردن ده نفر، حتی کفار اسیر را آزاد می

(ع) با تأسیس دانشگاه، امثال جابر بن حیـان   در امر تریبت از هیچ کوششی فرو گذار نبود. امام صادق
  ر پر برکت خویش، چهار هزار نفر را تربیت نمودند.  را تحویل جامعه دادند. ایشان طی مدت عم

  ي آن را تقبل کرد.  ي عباسی شخصاً دستور مدرسه سازي را صادر و هزینه منصور خلیفه
پـردازد. عمادالـدین اصـفهانی     خواجه نظام الملک اولین فردي است که عاشقانه به تعلیم و تربیت مـی 

سـاخت تـا    اي برایش می درنگ، مدرسه یافت، بی می گوید: در هر شهري که خواجه مردي دانشمند می
آراست.  اي می داد و آن را به کتابخانه در آنجا به تدریس بپردازد؛ و درآمدي از وقف بدان اختصاص می

ها  از آن ها نیافتم و یا نامی  از آن اند که نامی  از دوران صفویه تا قاجاریه مسلماً افراد عاشق زیادي بوده
  . برده نشده است

ي تبریزي پس از بازگشت از بیروت بنیاد مدرسـه بـه    میرزا حسن رشدیه روحانی زاده 1267در سال 
ي جدید را آغاز کرد. او که به حق عاشق واقعی آموزش و پـرورش بـود، مسـجدي در ششـکالن      شیوه

ا و تبریز گرفت و به آموزش الفبا به روش آسان پرداخت. میـرزا بـا آمـوزش ریاضـی، ادبیـات، جغرافیـ      
نسبت به وي بیشـتر شـد. امـا دیـري      کم اقبال عمومی  هندسه انقالبی عظیم در تربیت ایجاد کرد. کم

ي تغییر الفبا از مسجد بیرونش کردنـد. از پـاي ننشسـت و بـا      روحانیون به بهانه برخی از نگذشت که
ها میـز   ر آنهایی ساخت و د ي رشدیه اتاق ي مسجد شیخ اسالم و نصب تابلوي مدرسه پرداخت هزینه

و نیمکت و تخت سیاه گذاشت. اما باز هم به دلیـل ناخوشـنودي سـردمداران مـدارس علمیـه، روزي      
ي قفقاز و مصر شد تا  ها بدانجا هجوم برده و همه چیز را شکستند. میرزا جالي وطن کرد و روانه طلبه

میـرزا لبیـک گفـت و پـس از      الدوله والی تبریز به وسیله تلگراف او را دعوت به کار کرد. این که امین
بازگشت، دبستان دیگري برپا نمود. در این دبستان عالوه بر تدریس، پوشاك و غذاي بین روز نیـز بـه   

الدولـه بـه تهـران آمـد و دبسـتانی در نظـام آبـاد         شد. باالخره میرزا به همراه امـین  شاگردان داده می
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ي عاصـمی،   ون محمـد مردانـی، منیـره   تأسیس نمود. از آغاز قرن اخیر تا کنـون عاشـقان زیـادي چـ    
هـاي مدرسـه    هادي، نیرزاده، دکتـر حسـابی و. . . در زمینـه    محمدي آذر، احمد عدل پرور، توران میر

  اند.  هاي مختلف آموزشی تالش کرده سازي و ایجاد روش
ي سوم اصل بر این است که مـردم در سرنوشـت خـویش دخالـت      در هزاره هاي جلب دلسوزان: روش

خـورد مگـر بـه     رقم نمـی  فرمایند: سر نوشت هیچ قومی می 11ي ي رعد آیه رآن کریم در سورهکنند. ق

دست خویش. همین تک مورد کافی است تا ما به ژرفاي اهمیت مشارکت مردم در امـور مختلـف بـه    

هـاي مختلفـی را در چگـونگی مشـارکت عوامـل       نظران روش ویژه آموزش و پرورش پی ببریم. صاحب

  شود.   ها بررسی می اند که در ذیل ترکیبی از آن ش و پرورش ارائه کردهدلسوز در آموز

پیش از این که دیگران در امور مربـوط بـه تربیـت شـرکت      ایجاد حس مشارکت پذیري در مسئولین:

پـذیري عبـارت اسـت از تغییـر      پذیر باشـند. مشـارکت   داده شوند، الزم است خود کارگزاران مشارکت

اجتماعی مثبت، باالبردن قدرت عمل و انتقادپذیري، داشتن درك راهبـردي از   ي نگرش، ایجاد روحیه

پذیري یعنی اینکه یک مسئول بـا تغییـر در    ها و عالقه به رشد آگاهی مردم است. لذا، مشارکت رویداد

ها و نظرات مخاطبین باشد تا نسبت بـه   ها، طرح اندیشه ي شنیدن  نظام رفتاري و شناختی خود، آماده

  ).  45، 1380ها و مسائل و مشکالت جامعه آگاهی الزم کسب نماید (قاجارگر نیاز

از  غیرسـونگرانه و غیـر خطـی و حزبـی     توان با دعوت میهاي فرهنگی، آموزشی و فکري:  ایجاد زمینه

ها، ابزار، فیلم  هاي شوراي عالی آموزش و پرورش، تقدیر ساالنه از بهترین مقاله نظران در جلسه صاحب

هاي آموزش و پـرورش،   ها، تشکیل جلسات ساالنه با شرکت بازنشسته شی و . . . توسط وزارتخانهآموز

هاي آموزشی، ترغیب و تشویق مردم  ها براي برگزاري کارگاه هاي بازنشسته به مراکز استان اعزام معلم

دقیق بـه   هاي پیشنهاد و انتقاد در میادین بزرگ شهرها و توجه به احیاي فرهنگ وقف، نصب صندوق
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ي رادیـو و تلویزیـونی مسـتقل، بازدیـد      ها، تأسیس شـبکه  نظرات اعالم شده و بازخورد از طریق رسانه

  ها دست یافت.  ترین مقام مملکتی از مدارس به طور ماهانه و. . . به این زمینه غیرمترقبه عالی

ي هاي الکترونیکی از سو انهوکتابخ هاي ارتباطی اقداماتی چون ایجاد شبکه هاي فنی و خدماتی: زمینه

نهادهاي اقتصادي و خصوصی، دعوت از مدیران بخـش خصوصـی جهـت بازدیـد از مـدارس، ترغیـب       

هـاي رایگـان    ي آموزش بخش خصوصی در تعمیر و نگهداري تجهیزات رفاهی آموزشی و حرارتی، ارائه

هـا و   دانشـگاه هـاي آموزشـی از سـوي     نظري به کارکنان واحدهاي صنعتی خصوصی، تشکیل کارگـاه 

هاي فرهنگی معلمین و  ها، فعال کردن کانون تشویق مدیران بخش خصوصی به شرکت در این کارگاه

ي دلسـوزان در امـر    ي استفاده از تولیدات معلمـان بازنشسـته و. . . بـر مشـارکت راغبانـه      ایجاد زمینه

  گذاري مؤثر است.  سیاست

اقتصادي کوچک و بزرگ جهت پرداخت مبـالغ نقـدي،   هاي  ترغیب بنگاه هاي مستقیم: سرمایه گذاري

ي رانندگی بر حسـب   قضایی مثل جریمه -دریافت وجوه شرعی اختصاص درصدي از جرایم اجتماعی

هاي مـالی تشـویقی    سازي دریافت شهریه، خرید اختراعات دانش آموزان، پرداخت کمک قانون، شفاف

هـاي   ویژه براي کارکنان خود، تأسـیس سـن   هاي خیریه به ساخت مدارس به معلمان، ترغیب سازمان

هاي فنـی   هاي سودآور در کنار مدارس مثل آموزش مخصوص نمایش موضوعات آموزشی، ایجاد کانون

توانـد از   هاي مالی درست جهـت هزینـه در آمـوزش و پـرورش مـی      اي و زبان، تنظیم سیاست و حرفه

  گذاري باشند.   عوامل موثر بر سیاست

هاي صنعتی و تولیـدي بـه    اختصاص محیط هاي خالی نهادهاي خصوصی و دولتی: استفاده از ظرفیت

دانـش آمـوزان از    هـاي علمـی   اي و کار و دانش در خارج از شیفت کـاري، بازدیـد   مدارس فنی و حرفه
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هاي دولتی و خصوصـی در واگـذاري خـودرو جهـت      ها و کارخانجات تولیدي، ترغیب سازمان دانشگاه

  گذاري باشند.   . . نیز می تواند از عوامل موثر بر سیاست انجام امور آموزشی و.
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