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عموما ً مشارکت ،فرایندی توانمندساز استت کتم مو تو اویتاییبخشتی منعت هتای
محلی ،بمکارگيری گروههای گوناگون ا تماعی در تصميمگيری ،درگيری مردم محلی در
تعریف مشكلها ،گردآوری و تحليل دادهها و ا رای اتروهههتا متیشتود ایتف فراینتد
سعو توانمندسازیِ آگاهی ،درك ،تعهتد ،ستادهستازیِ تصتميم گيتری ،ایجتاد اتشیر
همگانی و یكپارچگی اژوهش گران ،ستاکنان محلتی و کارمنتدان ا رایتی برنامتمهتای

ِ

توسعم و اتحادیمها شده ،بم شكل الگوهای گوناگونی بروز میکند
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یادداشت نویسنده
فعالیت های انسان در هر سطح (فردی ،گروهی و سازمانی) و در هر موضاوعی (سیاسای،
فرهنگی و اقتصادی) با پدیدههای ساده و دشوار سروکار دارد .رویارویی با این پدیادههاا
نیازمند شناخت وضع موجود ،انتقال به وضع مطلوب و حرکت باه ساوی وضاع ایادهآل
است .این حرکات تادریجی را مای تاوان قاانون عماومی زنادگی واقعای بشار دانسات.
کنشگران ایان تيییار (پاژوهشگاران ،مادیران ،مشااوران ،معلماان و …) باه روشای
نیازمندند که بتوانند فرآیندهای پرسش و کنکاش را با حیات واقعای پیوناد زده ،از ایان
رهگذر ایدهآلهای خود را جستوجو کنند.
موضوع مشارکت ،به ویژه مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش به دلیس اهمیات
بسیار آن برای بیان و ژرفکاوی هدفهای تعلیم و تربیت ،نیازمند کنکااش دقیاب بارای
دستیابی به اجزاء و عنصرهای پویا در مدل جلب مشاارکتهاای مردمای در آماوزش و
پرورش است .نویسنده با دستاوردِ پژوهش خود که کتاب پیشرو است ،توانسات پاس از
بررسیهای نظری و گردآوری دادههای کمای و کیفای ،پیشانهادهای کااربردی خاود را
برای گسترش مشارکت های مردمی ارائه دهد که نتیجهی بهدستآمده ،معرفی یك مدل
برای جلب مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش ایران است.
برای طراحی چنین مدلی تجربه های داخلی و خارجی مطالعه شاد .در مطالعاههاای
داخلی بیشتر به ضرورت ،اهمیت و ساختارهای موجود مشاارکت در آماوزش و پارورش
تمرکز شده و در مطالعههای خارجی عموماً مبانی نظری موضوع بررسی شدهاست .امیاد
است مطالعه ی این کتاب بارای دساتانادرکاران زمیناهی آماوزش و پارورش ناه تنهاا
بسترساز نظام مردمساالر آموزشی باشد؛ بلکه بتوان از این راه به جلب سرمایههای پنهان
در نهادهای گوناگون جامعه پرداخت .زین پس هدف نهایی ،هدایت هرچه بیشتر جامعاه
بهسوی پویایی نظام آموزشی خواهد بود.

پيشگفتار
سپاس بسیار به درگاه پروردگار منّان که بنده را پیروز به نگارش این کوتاهنوشات نماود.
بدان امید که نکتههای پیش رو گامی جدی در مسیر دگرگونی در خور انتظار برای جلب
مشارکتهای مردمی در آموزش و پرورش ایران باشد.
عموماً مشارکت ،فرایندی توانمندساز است که موجب پویایی بخشی منبعهای محلی،
بهکارگیری گروههای گونااگون اجتمااعی در تصامیمگیاری ،درگیاری ماردم محلای در
تعریف مشکس ها ،گردآوری و تحلیس دادهها و اجرای پروژهها میشود .1این فرایند سابب
توانمندسازی آگاهی ،درك ،تعهد ،سادهسازی تصمیمگیاری ،ایجااد پاذیرش همگاانی و
یکپارچگی پاژوهشگاران ،سااکنان محلای و کارمنادان اجرایای برناماههاای توساعه و
اتحادیهها شده ،به شکس الگوهای گوناگونی بروز میکند.
حکومتها براساس مبانی اجتماعی که در واقع تجمعی ساازمانیافتاه از رابطاههاای
اجتماعی است ،بارای دسترسای باه مجموعاهای از آرماانهاا شاکس مایگیارد .عمومااً
مجموعههای سازمان یافته به شکسهای گوناگون در قالب تشکسهای اجتمااعی ،کاارکرد
هدایت و جلب کنشها و تعامسهای اجتماعی را برای رسیدن به هدفها عهدهدارند.
سازمان در واقع «تجمع بزرگی از افراد اسات کاه براسااس روابار غیرشخصای اداره
میشود و برای رسیدن به هدفهای معین انجام گردیده است» .2بنابراین ساازمانهاا در
هر نظاام حکاومتی -اجتمااعی در واقاع متصادیان و یاا کاارگزاران آن نظاام محساوب
میشوند ،تا از راه کنشهای ساازمانی کاه توسار اعضاای ساازمانی در پیوناد باا دیگار
سازمانها انجام میپذیرد ،رسالت رفع نیازهای اجتمااعی را بارای ژرفساازی هادفهاا
عهدهدار شوند.
هر گونه سازمان اجتماعی درگیر دهها و صدها متيیر درونی و بیرونی است که حیات
آنها را پشتیبانی میکند .یکای از مهامتارین متيیرهاای حیاات ساازمانهاا ،حضاور و
رویآوری مردم نسبت به این گونه سازمانها است .جایگاه مردم در پیوند با سازمانها باه
دو شکس است :شکس اول مشارکت درونی آحاد مردم درون سازمان اسات کاه باا عناوان
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رابطههای سازمانی از آن نام برده می شود و شکس دوم مشارکت برون سازمانی است کاه
قوام ،حیات و پویایی سازمانها را پشتیبانی میکند.
کتاب پیشرو به دنبال آن است که چگونگی جلب مشارکتهاای مردمای را درنظاام
آموزش و پرورش ایران جستوجو کند؛ تا از این رهگذر بتواند بر بسیاری از مشکسهاای
همیشگی خود برتری یابد .بنابراین جلب مشارکتهای بیرون از سازمان هاای آماوزش و
پرورش از راه ارائهی یك الگاوی ساازمانیافتاه مایتواناد زمیناهسااز حضاور ماردم در
عرصههای گوناگون باشد ،به شیوهای که نهادینهشدن این مؤلفاه در جامعاه ،سارمایهای
بسیار ارزشمند برای تحقب آرمانهای جامعه از یكسو و از سوی دیگر تحقب آرمانهاای
نظام تعلیم و تربیت باشد.

