
 

  



  



 مشارکت و مدیریت مشارکتی

هایمردمیدرآموزشوپرورش(جلبمشارکتهای)زیرساخت

 

، مدیران و دانشجویان کارشناسی، قابل استفاده برای تمامی مسئوالن

 آموزشیکارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مدیریت 
 

 

 

 

 نویسنده:

 دکتر عبدالمحمد طاهری
 (دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز عضو هیئت علمی)

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 انتشارات آوای نور

 1394 -تهران



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 مشارکت و مدیریت مشارکتی

 های مردمی در آموزش و پرورش( های جلب مشارکت )زیرساخت
 دکتر عبدالمحمد طاهری: نویسنده

 انتشارات آوای نور: ناشر
 منیرالسادات حسینی: صفحه آرا
 محالتیمهندس مهدی : طراح جلد
 معصومه صادقی کهمینه: تایپ و تدوین

 معصومه صادقی کهمینه: بازخوانی و ویرایش
 عطیه فیروزمند: ویراستار ادبی

 دکتر عبدالمحمد طاهری: ویراستار فنی
              1394: چاپ اول

 جلد 500: تیراژ
 نشاط: صحافی

 978-600-309-143-6: شابك
 99پالك –خیابان وحید نظری -فروردین12خیابان –خیابان انقالب: تهران
 09122004557: / همراه 66480882: / نمابر 66967355 – 6: تلفن

 کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
 تومان 11000 قیمت

 - 1337د،  م ح م دال ب ، ع ری طاه : سرشناسه 

مشارکت و مدیریت مشارکتی زیرسااخت هاای جلاب مشاارکت      : عنوان و نام پدیدآور 

مردمی در آماوزش و پارورش قاباس اساتفاده بارای تماامی       های 

 مسیوالن ..

 .1394تهران :آوای نور،  : مشخصات نشر 

 ص. 168 : مشخصات ظاهری 

 978-600-309-143-6 : شابك 

 فیپای مختصر : وضعیت فهرست نویسی 

 http://opac.nlai.irفهرستنویسی کامس ایان ارار در نشاانی:     : یادداشت 

 قابس دسترسی است

 3776259 : شماره کتابشناسی ملی 

 



 
 

      هتای                 بخشتی منعت         ً                                                       عموماً مشارکت، فرایندی توانمندساز استت کتم مو تو اویتایی    

                          گيری، درگيری مردم محلی در                   ا تماعی در تصميم            های گوناگون               کارگيری گروه م       محلی، ب

                      شتود  ایتف فراینتد               هتا متی                      ها و ا رای اتروهه                    آوری و تحليل داده         ها، گرد            تعریف مشكل

                 ِ       گيتری، ایجتاد اتشیر ِ          ِ          ستازیِ تصتميم                   ِ                           سعو توانمندسازیِ آگاهی، درك، تعهتد، ستاده  

      هتای                                                        گران، ستاکنان محلتی و کارمنتدان ا رایتی برنامتم                              همگانی و یكپارچگی اژوهش

 کند                                   بم شكل الگوهای گوناگونی بروز می،       ها شده                 توسعم و اتحادیم
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 
 

 فهرست مطالب
 

 9 ............................................................................................................. یادداشت نویسنده

 11 .......................................................................................................................... گفتار پیش

 13 ..................................................................................... واکاوی و چرایی مفهوم مشارکت: فصل اول

 13 .......................................................................................................................................................... مقدمه

 15 ......................................................................................................................................... تعریف مشارکت

 18 ................................................................................................................................... مشارکت های هایدف

 18 ................................................................................................................................ کارکردهای مشارکت

 19 ............................................................................................................................. نیازهای مشارکت پیش

 22 .................................................................................................................... چرایی و چگونگی مشارکت

 24 .......................................................................................................................................... تعریف مدیریت

 25 ........................................................................................................................ مفهوم مدیریت مشارکتی

 26 ................................................................................................................. مدیریت مشارکتی های فهد

 28 ................................................................................ اهمیت و مزایای مشارکت و مدیریت مشارکتی

 31 ........................................................................................................................ مفهوم کارگروه مشارکتی

 36 ..................................................................................................................... های گروه مشارکتی ویژگی

 43 ................................................................................................................... کارگروه مشارکتی های گونه

 45 ....................................... مشارکت ی مطرح در زمینه های ها و نظریه دیدگاه: فصل دوم
 45 .............................................................................................................. های نظری مشارکت زیرساخت

 46 ................................................................................................ مشارکت ی مطرح در زمینه های نظریه

 50 ........................................................................................................................ بنیادهای نظری مشارکت

 63 ...................... تطبیقی های های مشارکت با تأکید بر مطالعه هایدنمادها و ف: فصل سوم
 63 .................................................................................................................................... مشارکت های گونه

 65 ............................................................................................................................................. مشارکت ابعاد

 65 ........................................................................................... ای غایی و نهایی                     مشارکت در نقش  مقوله

 67 ....................................................................................................................... )نوع دوستی(گرایی  انسان

 68 ................................................................................................................................ شدن در قدرت سهیم



 70 .................................................................................................................... مشارکت مولفه مفهوم تنوع

 77 .......................................................................................... مشارکت ی در زمینه تطبیقی های مطالعه

ههای تعلهیو و    گرفتهه از نظهام   های مردمی ریشه بررسی جلب مشارکت: فصل چهارم

 103 ................................................................................................................................تربیت
 103 ........................................................................................................ مشارکت پیش از انقالب اسالمی

 105 .......................................................................................................... مشارکت پس از انقالب اسالمی

 108 .......................................................................................................................... نظام شوراییاسترالیا و 

 109 ............................................................................................................. بریتانیای کبیر و نظام شورایی

 110 ....................................................................................................................... انگلستان و نظام شورایی

 110 ................................................................................................................................ ویلز و نظام شورایی

 111 ............................................................................................................... ایرلند شمالی و نظام شورایی

 111 .............................................................................................. آمریکا و نظام شورایی ی ایاالت متحده

 120 ............................................................................................................................. آلمان و نظام شورایی

 127 .................................................................. مشارکت مردمی در آموزش و پرورش ژاپن ی پیشینه

 137 ................. الگوی اجرایی برای جلب مشارکت مردمی در سازمان ی ارائه: فصل پنجو
 137 ........................................................................................................................ مدل های ففلسفه و هد

 138 .................................................................................................................................... مبانی نظری مدل

 141 ............................................................................................................................ چارچوب ادراکی مدل

 141 .......................................................................................................................... اجرای مدل های هحلمر

 143 .............................................................................................. مدلو مهندسی مجدد نظام ارزشیابی 

 144 ...................................................................................................................................... 1 ی مدل شماره

 145 ...................................................................................................................................... 2 ی مدل شماره

 148 .......................................................................................................... های اجرایی و محدودیت ها انعم

 هاای مردمای در آماوزش و پارورش )مقتضایات      جلب مشارکتمدیریت  راهکارهای اجرایی

 154 .......................................................................................................................................................... (مشارکت

 157 ...................................................................................... های مردمی جلب مشارکت هایی برای اندرز

 161 .............................................................................................................. هاخذها و مأ بعمن

  



 یادداشت نویسنده
 

  ،                                           گروهی و سازمانی( و در هر موضاوعی )سیاسای    ،                          های انسان در هر سطح )فردی        فعالیت

     هاا     ه                         ویارویی با این پدیاد  ر  .                             های ساده و دشوار سروکار دارد          با پدیده                  فرهنگی و اقتصادی( 

   آل               وضاع ایاده                   حرکت باه ساوی     و  مطلوب              انتقال به وضع   ،                        نیازمند شناخت وضع موجود

  .                                  ومی زنادگی واقعای بشار دانسات                قاانون عما         تاوان        مای                         این حرکات تادریجی را    .    است

      وشای          ( باه ر …        ماان و     معل  ،          مشااوران   ،         مادیران   ،       گاران                           ن ایان تيییار )پاژوهش      گرا     کنش

         از ایان    ،  ه د                            را با حیات واقعای پیوناد ز           و کنکاش            یندهای پرسش    فرآ               ند که بتوانند       نیازمند

 .  کنند   جو  و                های خود را جست    آل            رهگذر ایده

             دلیس اهمیات  ه                             های مردمی در آموزش و پرورش ب             ویژه مشارکته  ب  ،             موضوع مشارکت

    ای ر                          نیازمند کنکااش دقیاب با     ،              تعلیم و تربیت     های   ف  هد        کاوی             بیان و ژرف               بسیار آن برای

                       ی مردمای در آماوزش و       هاا                      در مدل جلب مشاارکت           های پویا  صر                  یابی به اجزاء و عن     دست

               انسات پاس از     تو  ،       رو است            ِ                          با دستاوردِ پژوهش  خود که کتاب  پیش          نویسنده  .          پرورش است

         خاود را                         پیشانهادهای کااربردی     ،                   های کمای و کیفای                           های نظری و گردآوری داده       بررسی

             معرفی یك مدل ، آمده دست به  ی                               های مردمی ارائه دهد که نتیجه        مشارکت            برای گسترش

  .   است  ایران                           های مردمی در آموزش و پرورش         مشارکت  جلب      برای

       هاای           مطالعاه    در   .                              های داخلی و خارجی مطالعه شاد    ه  رب                       برای طراحی چنین مدلی تج

                                                      اهمیت و ساختارهای موجود مشاارکت در آماوزش و پارورش      ،                     داخلی بیشتر به ضرورت

       امیاد    .    است    ده      ررسی ش ب     ً                  عموماً مبانی نظری موضوع       خارجی      های        مطالعه   در   و    دهش تمرکز

            ناه تنهاا                      آماوزش و پارورش     ی                 درکاران زمیناه     انا                          ی این کتاب بارای دسات              است مطالعه

      پنهان     های                           از این راه به جلب سرمایه       بتوان     بلکه    ؛                ساالر آموزشی باشد           نظام مردم        بسترساز 

                         هدایت هرچه بیشتر جامعاه                     زین پس هدف نهایی،  .       پرداخت       جامعه        گوناگون             در نهادهای

  .         خواهد بود                   پویایی نظام آموزشی      سوی  به

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 پيشگفتار
 

  .       نماود         نوشات                  نگارش این کوتاه               ده را پیروز به         ان که بن                    ّ به درگاه پروردگار منّ            سپاس بسیار

    جلب       برای              در خور انتظار                                رو گامی جدی در مسیر دگرگونی            های پیش                    بدان امید که نکته

                                       های مردمی در آموزش و پرورش ایران باشد.        مشارکت

  ،     محلی     های    بع       بخشی من        پویایی                               فرایندی توانمندساز است که موجب   ،       مشارکت       ً عموماً

                          درگیاری ماردم محلای در      ،       گیاری                       اجتمااعی در تصامیم                 های گونااگون               کارگیری گروه ه ب

      سابب              این فرایند  . 1   شود       ها می               و اجرای پروژه    ها                   آوری و تحلیس داده     گرد  ،   ها            تعریف مشکس

                            ایجااد پاذیرش  همگاانی و      ،       گیاری              سازی  تصمیم      ساده  ،     تعهد  ،    درك  ،                   توانمندسازی  آگاهی

                هاای توساعه و         ماه       ی برنا                                    سااکنان محلای و کارمنادان اجرایا      ،       گاران                   یکپارچگی پاژوهش 

 .  کند         بروز می                         به شکس الگوهای گوناگونی،  ه د    ها ش         اتحادیه

       هاای    ه     ابطا             یافتاه از ر                                    اجتماعی که در واقع تجمعی ساازمان                 ها براساس مبانی        حکومت

       ً   عمومااً   .       گیارد             شاکس مای        هاا                ای از آرماان                                بارای دسترسای باه مجموعاه      ،            اجتماعی است

         کاارکرد    ،              های اجتمااعی               در قالب تشکس             های گوناگون                         های سازمان یافته به شکس        مجموعه

    ند.   دار         ها عهده   ف                               های اجتماعی را برای رسیدن به هد            ها و تعامس                 هدایت و جلب کنش

                                                                تجمع بزرگی از افراد اسات کاه براسااس روابار غیرشخصای اداره       »               سازمان در واقع 

         هاا در                    بنابراین ساازمان . 2 «                         های معین انجام گردیده است                         شود و برای رسیدن به هدف    می

                                ا کاارگزاران آن نظاام محساوب                                       اجتمااعی در واقاع متصادیان و یا      -                  هر نظاام حکاومتی  

            باا دیگار               در پیوناد           ساازمانی     ی                                های ساازمانی کاه توسار اعضاا         کنش           تا از راه  ،     شوند    می

     هاا     ف            ساازی  هاد                                           الت رفع نیازهای اجتمااعی را بارای ژرف    رس  ،      پذیرد             ها انجام می        سازمان

    ند.      دار شو      عهده

        که حیات               و بیرونی است                      ها و صدها متيیر درونی                          سازمان اجتماعی درگیر ده         هر گونه

         حضاور و    ،     هاا                                    تارین متيیرهاای حیاات ساازمان                    یکای از مهام    . کند    می             را پشتیبانی    ها    آن

              سازمانها باه                           جایگاه مردم در پیوند با  .       ها است                              مردم نسبت به این گونه سازمان        آوری      روی

                  کاه باا عناوان                                   ی آحاد مردم درون سازمان اسات                    شکس اول مشارکت درون  :           دو شکس است
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                                           شود و شکس دوم مشارکت برون سازمانی است کاه                             سازمانی از آن نام برده می     های   ه   ابط ر

 .  کند    می                ها را پشتیبانی                      حیات و پویایی سازمان  ،     قوام

م هاای مردمای را درنظاا    به دنبال آن است که چگونگی جلب مشارکت رو     پیش کتاب 

 هاای  ی از مشکستا از این رهگذر بتواند بر بسیار ؛جو کندو ایران جستآموزش و پرورش 

هاای آماوزش و    های بیرون از سازمان بنابراین جلب مشارکت. دخود برتری یابهمیشگی 

ضاور ماردم در   سااز ح  زمیناه  واناد ت یافتاه مای   یك الگاوی ساازمان   ی ارائه پرورش از راه

ای  سارمایه ، شدن این مؤلفاه در جامعاه   نهادینهای که  به شیوه، باشد های گوناگون عرصه

هاای   سو و از سوی دیگر تحقب آرمان های جامعه از یك بسیار ارزشمند برای تحقب آرمان

 . باشد نظام تعلیم و تربیت

 



 


