کمیته آموزش و پرورش

تنظیمگری آموزش :راه حل نزاع دولتی-غیردولتی در اداره مدارس
محمد صادق تراب زاده جهرمي1

چکیده
اداره و مالکیت دولتی یا غیردولتی مدارس در تالقی با مسئله تنوع آموزشی ،یکی از بزرگترین چالشهای نظام آموزش و
پرورش جمهوری اسالمی ایران است .هر یک از این دو نوع اداره نیز مدافعان و مخالفان سرسختی دارد .مجموعه راهحلهایی
که تاکنون برای این چالش مطرح شده است ،در فضای انتخاب بین یکی از این دو یا تمرکز بر رونق یکی از این دو بوده
است .در حالی که به نظر میرسد پاسخ و راه حل مناسب ،تغییر زمین بازی از شیوه سنتی «دولتی-غیردولتی» به «تنظیم گری
آموزش» در کشور است.
در تنظیمگری آموزش ،به جای ارائه نسخههای کلیشهای تعمیم یافته برای همگان ،هر نوع از متقاضیان تاسیس و اداره
مدارس ،به صور مختلفی مدیریت میشوند .ارائه نسخههای غیرمنعطف ،برای عموم متقاضیان نامطلوب و موجب نارضایتی
شده است .در تنظیمگری ،سه عنصر «تصمیمگیری ،اجرا و نظارت» ناظر به عناصر مختلف موثر در ارائه و انتقال آموزش به
جامعه هدف ،متناسب با تفاوت در شرایط و صالحیت متقاضیان ،به شکل مختلفی توزیع میشود .برای حداقل صالحیتها،
شیوه استاندارد دولتی و برای صالحیتهای باالتر ،به تناسب رشد صالحیتها ،اختیارات بیشتری تفویض میشود .مالکیت،
تامین مالی ،مدیریت منابع انسانی ،برنامه درسی ،جذب و اخراج دانش آموز و  ....عناصری هستند که به تناسب شرایط
متقاضیان تاسیس و اداره مدارس ،اختیارات تصمیمگیری ،اجرا و نظارت در مورد آنها ،واگذار و کنترل میشود.
راهحل ادعایی ،پاسخی برای چالشهای مختلف نظام آموزش و پرورش کشور است .1 :اداره دولتی-غیردولتی .2 .مالکیت
مدرسه .3 .مشارکت در آموزش .4 .تنوع آموزشی .5 .عدالت آموزشی .6 .تمرکز-عدم تمرکز .به نظر میرسد وجه مشترک
عمده این برچسبها ،چالش در مدیریت انگیزه و رفتار ذینفعان آموزش کشور است .تنظیمگری ،مدعی کاهش چنین
چالشی است.
کلیدواژهها :تنظیمگری ،تنوع آموزشی ،مشارکت ،عدالت آموزشی ،مدارس دولتی و غیردولتی.
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مقدمه
شکست های موجود در خط مشی گذاری و تداوم چالش های سیاستی را باید در دو حوزه واکاوی کرد :تعریف مسئله و
نوع پاسخ به مسئله .اما چه عواملی باعث می شوند که تعریف مسئله و فرایند حل مسئله با شکست مواجه شوند؟
نبود یک مکتب فکری حاکم و اقتباس بی پایه اصول ،اهداف و مبانی آموزش و پرورش از دیگران ،در عین آسیب های
فراوان ،موجب بروز تغییرات پی درپی نظام آموزشی شده است (زیباکالم .)155 :1380 ،همچنین باید توجه داشت که نبود
مبنای نظری یکی از موانع اجرای خطمشیهای دولتی و عدم تحقق اهداف خطمشی است (گیوریان .)227 :1384 ،فرایند
تصمیم سازی در مدیریت آموزشی معموال از باال به پایین شکل گرفته است .زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی و تمهیدات
جامعه شناختی اجرای آن کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند و اغلب تحت تاثیر تحوالت سیاسی ایران بوده است (سرکارآرانی،
 .)378 :1382از سوی دیگر عدم حاکمیت یک نظریه واحد در برنامهریزی موجب شده است تا خطمشیگذاران این حوزه،
مجموعهای از خطمشیها را ابالغ نمایند که در عمل ناهماهنگی اعمال خطمشی را به دنبال دارد (نفیسی و عبداللهی:1379 ،
 .)57درهم ریختگی و عدم انسجام مبانی نظری از جمله نظریه عدالت حاکم بر خط مشیهای آموزشی می تواند به بروز و
تداوم چالش ها و نیز شکست طراحی ها منجر شود (تراب زاده.)1391 ،
از جمله مثالهای تشتت در خطمشیهای آموزشی میتوان به رویکردهای مختلف به تربیت و تامین معلم با محدود شدن
تدریجی مراکز تربیت معلم در سالهای ( 1387-1381صافی ،)1387 ،خطمشیهای اداره مدارس ،تمرکززدایی و مشارکت
(نفیسی و عبداللهی ،)59-57 :1379 ،خطمشیهای پرورشی در مدارس ،تشتت برنامهریزیهای توسعه در آموزش و پرورش
در برنامههای مختلف توسعه (عبداللهی1379 ،؛ نفیسی و عبداللهی )1379 ،اشاره داشت.
یکی از حوزه های اصلی که در اوایل پیروزی انقالب محل نزاع مکاتبی چون لیبرالیسم ،سوسیالیسم و اسالم گردید ،مساله
اداره مدارس ،خصوصیسازی و نگاه به مالکیت ،آزادی و مبحث اصالت فرد و جامعه است .این نگاهها در قالب دکترینهای
مختلف کارایی فردی ،برابری طبقاتی و  ،...خطمشیهایی را برای اداره جامعه تنفیذ میکردند که با یکدیگر همپوشانی،
تعارض و حتی تضاد داشت .نوع تعریف هر مکتب از عدالت اجتماعی در حوزههای مختلف از جمله اداره مدارس ،بدیلهای
سیاستی متنوعی پیش روی سیاستگذاران و مدیران جمهوری اسالمی قرار داد و متناسب با اخذ نگاه هر مکتب توسط این
مسؤوالن ،در طول بیش از  30سال از پیروزی انقالب اسالمی ،تغییرات مختلفی این عرصه را در نوردید .این نزاع در قالب
مختلفی از جمله مدراس دولتی -خصوصی -هیات امنایی و ...با نگاه مالکیت ،کیفیت تحصیلی ،تنوع و عدالت آموزشی،
دسترسی همگانی و  ...مطرح گردید.
آنچه در این مقاله خواهیم دید ،مروری است بر چالش مدارس دولتی-غیردولتی و در یک معنای گسترده تر ،مروری است
بر چالش تنوع مدارس .چالش تنوع مدارس با خود ،چالش مشارکت ،عدالت ،تمرکز-عدم تمرکز و  ...را به همراه خواهد
داشت .در ادامه مسئله اصلی را در میان چالش های مختلف بیان کرده و برای این مسئله ،راه حلی به نام تنظیم گری ارائه
خواهیم کرد.
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مالکیت و اداره مدارس
پیرامون نحوه ارتباط نظام تعلیم و تربیت رسمی و دولت ،نگاههای مختلفی وجود دارد که منجر به اتخاذ تصمیمات متفاوتی
در حوزه مالکیت و اداره مدارس شده است .این گوناگونی نظرات از سویی به تصور از نقش دولت و کارکردهای آن بستگی
دارد و از سوی دیگر تابع تصوری است که جامعه از نظام تعلیم و تربیت دارد (ضرغامی و صادق زاده .)363 :1390 ،تصور
از اینکه تعاون و مشارکت الزمه زندگی اجتماعی است و طبیعتا در اداره و بعضا مالکیت نظام آموزشی باید عنصر مشارکت
در ابعاد مختلفی تحقق یابد ،موجب میشود تا عنصر مشارکت مردمی در کنار نقش دولت نیز به تکثر مدلهای مالکیت و
اداره مدارس بیفزاید .در چنین فضایی است که رویکرد حداکثرسازی مشارکت غیردولتی توان عرض اندام مییابد (الیاسی،
 .)63 :1390به طور کلی می توان سه نوع نظریه رایج را در کنار نظریه اسالمی مطرح ساخت :نظریه چپ رادیکال ،آموزش
و پرورش را ابزار تحکیم حاکمیت سلطه و نابرابریهای حاصل میداند و قائل به لزوم خروج از سلطه دولت است .نظریه
راست نومحافظه کار ،نقش دولت را از برنامهریزی برای فرصتهای برابر آموزشی به ضامن اجرای قانون های رقابت
اقتصادی کاهش میدهد و در نهایت کثرتگرای لیبرال به دنبال تامین فرصتهای برابر آموزشی است (ضرغامی و صادق
زاده.)362 :1390 ،
بررسی سیر تحول مشارکت بخش خصوصی در آموزش نشان داده که در ابتدا آموزش و پرورش در ایران ،وظیفهای دولتی
محسوب نمیشد و سهم دولت در مقابل سهم مردم خیر ،نهادهای خیریه و خودجوش ناچیز بوده است .اما بعد از رسمی
شدن آموزش و پرورش و افزایش نقش دولت در تامین آموزش ،از ابتدای قانونی شدن آموزش و پرورش بر اساس اصل
 19قانون اساسی مشروطیت و بر اساس ماده  8قانون اساسی معارف مصوب  1290شمسی مشارکت بخش غیردولتی و
خصوصی در کنار بخش دولتی به رسمیت شناخته شده بود .روند تحوالت کمی حضور بخش خصوصی حاکی از آن است
که سهم بخش غیردولتی در آموزش و پرورش قبل از انقالب بیش از بعد از انقالب بوده است .به طوری که در فاصله زمانی
1347تا  1357نسبت دانش آموزان غیردولتی به دولتی بین  4/10درصد (در سال  )1350و  4/8درصد ( )1357در نوسان
بوده است (جعفری .)270 :1389 ،البته این خصوصیسازی مدارس ،همان اداره مدارس به صورت غیردولتی است که می
تواند همراه با واگذاری مالکیت باشد یا بدون آن (اردشیری.)352 :1386 ،
بر اساس مصوبه مورخ  1358/12/2شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران از سال  1358تا سال ( 1368تصویب قانون
مدارس غیرانتفاعی) مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید .بنابراین در مدت مذکور بخش غیردولتی
در آموزش و پرورش غیرفعال بوده است« .به منظور توزیع عادالنه امکانات آموزشی و بهرهگیری صحیح از تحصیل رایگان
بر طبق اصل  30قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود کلیه واحدهای
آموزشی غیردولتی را که در تاریخ تصویب این قانون دایر بوده و با کسب اجازه تاسیس از وزارت آموزش و پرورش اداره
میشوند بر اساس آیین نامه خاصش از اول تیرماه  1359به صورت دولتی اداره نماید» .دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش
غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه مردمی بوده است .در
سال  1383مدارس هیات امنایی با هدف گسترش مشارکت همه جانبه مردمی و سپردن امور مدرسه به دست خود مردم آغاز
شد و تا سال  1386مرحله آزمایشی آن در استانهای مختلف کشور ادامه داشت .الیحه اصالح قانون مدارس غیرانتفاعی در
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سال  1387در مجلس طرح و تعداد زیادی از بندهای آن به تصویب رسید .در این قانون برای بسیاری از مشکالتی که
مدارس غیرانتفاعی با آن مواجه بودهاند راهحلهایی ارائه شده است (جعفری .)248-238 :1389 ،همچنین در جهت افزایش
مشارکت عمومی در اداره مدارس و نیز مشارکت اقتصادی مردم در تامین مالی مدارس ،وزارت آموزش و پرورش اقدام به
تاسیس مدارس هیات امنایی نمود .نهایتا قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی» در سال  1395و پس از
کشمکش های مختلف به عنوان یک قانون دائمی به تصویب رسید.
مخالفان خصوصیسازی آموزش و پرورش ،عدم شمولیت خصوصیسازی آموزش و پرورش ذیل اصل  ،44دامن زدن به
شکاف طبقاتی و مغایرت با عدالت اجتماعی (اعظم بیگی ،)24 :1370،تغایر با اصل  30قانون اساسی 1و آموزش رایگان را
از دالیل مخالفت خود میدانند .این در حالی است که موافقان حرکت بر اساس ماده  88قانون بخشی از مقررات دولت
مصوب دیماه  ،21380کاهش بار اجرایی دولت ،مشارکت و تمرکززدایی (برنجی ،)35 ،1367 ،رقابت در خدمات و قوت
عملکرد را به عنوان دلیل حمایت از کاهش مدارس دولتی ذکر میکنند (رستمی نسب42 :1384 ،؛ تسلیمی و سجادی،
 .)1380نجفی ( ،)1382جعفری ( ،)1389هاشمیان و همکاران ( ،)1394نظری و نوری زاده ( )1393و دفتر مطالعات اجتماعی
مرکز پژوهش های مجلس ( )1395از جمله پژوهش هایی هستند که پیرامون ابعاد مختلف چالش دولتی-غیردولتی از قبیل
خصوصی سازی ،مشارکت ،تنوع و  ...به بحث و نظر پرداخته اند.
غیرانتفاعی ،غیردولتی ،مردمی ،نمونه دولتی ،نمونه فرزانگان ،پیشتازان ،هیأت امنایی ،مشارکتی ،تیزهوشان ،شاهد ،ایثارگران
و  ...عنوانهایی هستند که برای مدارس و آموزشگاههای موجود در کشور و جامعه هدف دانشآموزی مورد استفاده قرار
میگیرند .به صورت مشخص ،در دهه اول انقالب شاهد مدارس دولتی صرف هستیم .در دهه دوم شاهد بروز و ظهور
مدارس شاهد ،تیزهوشان و غیرانتفاعی میباشیم .در ادامه مدارس دیگری مانند مدارس نمونه مردمی و نمونه دولتی نیز ظهور
یافته و در نیمه دوم دهه سوم تاکید بیشتری بر مدارس غیردولتی صورت میپذیرد .دهه چهارم را نیز می توان چالش دولتی-
غیردولتی نامید .چندگانگی مدیریت در مدارس وآموزشگاهها از جمله مسایلی است که در دههها و سالهای اخیر نظام
آموزشی را دچار بحران عدم بهرهوری کرده و باعث بروز تبعیض و بیعدالتی آموزشی در میان دانشآموزان شده و در برخی
موارد نارضایتیها واعتراضهایی را نیز به دنبال داشته است .این امر ناشی از وجود تعارض ذاتی این بسته خط مشی از منظر
عدالت است:

 1اصل  30قانون اساسی :دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا
سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
 2ماده  :88به آموزش و پرورش اجازه می دهد برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس ضوابط و مقررات این ماده اقدام
نماید.
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جدول شماره  :1تحلیل تعارض خط مشی های اداره مدارس از منظر مفاهیم عدالت (تراب زاده)120 :1391 ،

خطمشی اداره مدارس
عناصر ماهوی
مفهوم عدالت

مساوات
نیاز

تالش

اعطاء حق

توازن

بیطرفی

زمینه

جمعبندی

دولتی

غیردولتی

تساوی

تناسب

نیاز یکسان افراد جامعه و پاسخگویی

نیاز متنوع افراد جامعه و پاسخگویی متنوع بر

یکسان

اساس توان پرداخت و استعداد

بیتوجهی کلی به مفهوم تالش

بیتوجهی کلی به مفهوم تالش

تاحدی

توجه حاشیهای به امر استعداد

توجه نسبی به امر استعداد

تعارض

حق برابر در دسترسی به آموزش یکسان
حق به معنای اهلیت انتفاع

تعارض
تعارض
تعارض

حق دسترسی به آموزش متفاوت بر اساس توان
پرداخت و استعداد

تعارض

حق به معنای اختیار فعل یا ترک

تعادل مبتنی بر امکان رشد برابر از طریق

عدم توجه کلی به توازن
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آیا به صرف متفاوت بودن دو برنامه ،میتوان قائل به درهم ریختگی کلی بود؟ آیا نمیتوان گفت که ناظر به اقتضائات،
تصمیم گرفته شده است؟ آیا نمیتوان این را ناشی از تکامل تصمیمگیری دانست؟ و در مجموع ،فصل تمایز اقتضاء محوری
و تکامل در تصمیم گیری با انسجام در خط مشی چیست؟ جواب این اشکال چنین است:
 .1هر دو برنامه ناظر به اهداف و کارکردهایی به وجود آمدهاند ،پس ،هر دو نوع کارکرد ،مورد نیاز و الزم است.
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 .2مساله اصلی در این بررسی ،عنصر زمان است .در طول زمان ،بسته ترکیبی برنامه اداره مدارس (خطمشی ملی اداره

مدارس) ،شاهد تغییر تاکید و تمرکز بر برنامهای خاص یا ترکیبی خاص بوده که نشان از وضعیتهای نهایی بهرهمندی-
های مختلف است.

 .3اگر ادعا شود که این تغییر در بسته ترکیبی ،متناسب با مقتضیات زمان بوده است ،چنین باید گفت که:
 .3,1در انسجام خطمشی ،برنامهها باید موید و پشتیبان یکدیگر باشند :خطمشیها نباید ،متضاد ،متعارض و متباین
باشند بلکه باید پشتیبان و همراستا باشند .در واقع یا باید همراستا و هم جهت باشند یا همکار و پشتیبان یکدیگر.
حالت همراستایی ،زمانی است که یک هدف واحد را دنبال کنند و حالت پشتیبانی زمانی است که با هم ،یک
هدف را دنبال کنند و در یکدیگر دخل و تصرف مینمایند.
 .3,2اگر بسته برنامهای ،در طول زمان تکامل یابد ،آیا این نشان انسجام است؟ این تکامل ،لزوما به انسجام منجر
نمیشود .در این مقال ،دو سوال مطرح میشود:
 .3,2,1بر اساس کدام الگو یا سند باالدستی ،این تغییرات و تکامل نشانه انسجام میباشند؟ اینکه تکامل بر اساس
انسجام است ،نیازمند دلیل میباشد .چنین چیزی در واقع وجود ندارد.
 .3,2,2تغییر در برنامه ،در  3دهه گذشته ،به علت مشکالتی بوده است که ناظر به اقتضائات محیطی نیست بلکه به
خاطر نقص در خود برنامه است .تفصیل مدعا ،بدین شرح است:
اداره دولتی مدارس با هدف تامین آموزش و پرورش رایگان ،همگانی ،برابر و در دسترس شکل گرفت .در دهه اول ،چنین
پنداشته میشد که اداره دولتی ،پاسخگوی نیاز آموزش و پرورش ماست .سپس مشاهده شد که این نوع اداره ،ناقص است
و این نقص نه به خاطر اقتضائات محیطی و تغییرات زمانه بوده است بلکه نقص ،یک نقص درونی و از خود برنامه است.
مدارس دولتی ،دو نقص عمده داشتند :اول عدم توجه به تفاوت استعدادها ،دوم مشکل تامین مالی کافی برای تامین دسترسی
رایگان ،همگانی و برابر .از این رو و با هدف کمک به تامین مالی آموزش و پرورش و نیز کاهش تصدیگری دولتی ،مدارس
غیرانتفاعی ظهور یافتند .البته این مدارس غیرانتفاعی ،دسترسی به آموزش و پرورش را فراهم میکردند اما نه رایگان ،نه
همگانی (نیاز به توان مالی کافی) و نه برابر بود .پس متضاد نسبت به اهداف اصلی اداره مدارس بود.
اگر گفته شود ،هر کدام ،در حال تامین دسترسی بخشی از جامعه هستند :یکی برای کسانی که رایگان میخواهند و دیگری
برای کسانی که توان مالی دارند و نیز تمایل به توجه به استعدادهای متفاوت دارند .باید توجه داشت که این امر در حقیقت
به پدیده «بخشبندی بازار» منجر میشود چراکه هنوز مساله توجه به استعداد متفاوت را در مدارس دولتی به صورت اصلی
حل نکردهایم .پس همراستایی و پشتیبانی از بین میرود.
نکته دوم در ظهور مدارس غیرانتفاعی این بود که رضایتمندی نسبت به کیفیت مدارس دولتی در برخی موارد ،مورد رضایت
نبود زیرا مدارس دولتی سطحی برابر و همگانی از تعلیم و تربیت را دنبال میکردند که در خود ،حدی پایین تا متوسط از
کیفیت را دنبال میکرد .این نکته نیز به دلیل اقتضائات جامعه نبود ،بلکه نقص در خود خطمشی اداره دولتی مدارس بود.
نکته مهم اینکه با ظهور مدارس غیردولتی ،باز این مشکل مدارس دولتی رفع نشد .بلکه مجدد ،به بخشبندی بازار دامن زده
شد .مساله قابل توجه این است که در سیستم تکامل تصمیمگیری اداره مدارس ،به جای رفع نقص از خود خطمشی به
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بخشبندی بازار و تعریف طبقات مشتری برای هر خطمشی پرداخته شده است .به عبارت دیگر به جای اینکه خطمشیها
از هم پشتیبانی کنند ،مصرف کننده و مشتری خطمشی را تعریف نموده و امکان دسترسی را بر عهده توان خود مشتری قرار
داده است .در ابتدا خود خطمشیها ،موظف به تامین دسترسی بودند ،اما اکنون مشتری باید توان استفاده و حیازت را برای
خود مهیا سازد.
در مجموع ،باید گفت که مدارس غیرانتفاعی از ابتدای دهه  70به یاری مدارس دولتی آمدند .اما مجددا مشاهده شد که
ترکیب این دو نیز نواقصی را دارد و نیاز به تصمیم گیری تکاملی است .این بار هم تغییری در اقتضائات جامعه رخ نداده
بود ،بلکه هنوز نقص در خود برنامهها ،وجود داشت .زیرا اوال مشکل تامین مالی خصوصا برای دسترسی محرومین ،حل
نشد و گزینه مدارس نمونه دولتی و نمونه مردمی و هیات امنایی طرح شد .ثانیا مساله جدیدی به نام مشارکت در اداره
مدارس طرح شد که برای آن ،مدارس هیات امنایی پیشنهاد شد .ثالثا مساله توجه به تفاوتها ،باز حل نشد ،لذا مدارس
استعداد درخشان و نمونه دولتی و نمونه مردمی برای حل آن وارد عمل شدند .این بار در توجه به استعدادها به جای
بخشبندی بازار ،به سراغ رفع نقص خود خطمشی اداره دولتی بر آمدند .اما این رفع نقص بدین صورت بود که نقص درونی
اداره دولتی حل نشد بلکه نوع دیگری از دولتی در کنار قبلی تعبیه شد و باز مشکل اداره دولتی مدارس باقی ماند.
بسته ترکیبی مدارس دولتی ،غیرانتفاعی ،استعداد درخشان ،هیات امنایی ،نمونه مردمی و نمونه دولتی و  ...در طول دهههای
 70و  ،80مدام دارای تغییراتی بود و هر از مدتی برخی از آنها برجسته و برخی مورد کم توجهی واقع شدند .تغییر در حجم
و اثر عناصر این بسته سیاستی اداره مدارس ،مسلما منجر به تاثیرات و کارکردهای متفاوت و مختلفی ناظر به عدالت شدند.
این عدالتهای به وجود آمده ،هیچ گاه متاثر از تغییر اقتضائات جامعه نبود.
در نیمه دوم دهه  80نیز ،حرکت به سمت مدرسه محوری با تمرکز بر تامین مالی بیشتر نظام اداره مدارس ،شتاب بیشتری
گرفت و طبیعتا ترکیب عناصر بسته سیاستی و نحوه اثرگذاری آنها در وضعیت نهایی بهرهمندیها دچار تغییراتی شده است
که ناظر به تغییرات زمینه نمیباشد .توجه جدی به ترویج مدارس غیردولتی در دهه  90نیز رفع نقصی از نقص های ذاتی
مدارس نکرد.
به علت اینکه به مرور مدارس استعداد درخشان و نمونه (متکی به کیفیت بهتر خود) و مدارس غیرانتفاعی (متکی به نظام
انگیزش مالی و تا حدی کیفیت خود) ،مدیران و معلمان و دانش آموزان بهتری و نیز منابع مالی بیشتری را جذب خود
میکنند ،به مرور شکاف بین تعلیم و تربیت مدارس دولتی ،غیرانتفاعی و  ...بیشتر شده و در نهایت شکاف آموزشی بزرگی
نظیر شکاف طبقاتی از حیث رفاهی ،در دسترسی به آموزش و پرورش ایجاد میشود و مدارس معمولی را کم کم ضعیف و
سطح آموزش همگانی رایگان به شدت دچار نقص خواهد شد .بنابراین ،به مرور زمان ،مدارس استعداد درخشان و غیرانتفاعی
و نمونه دولتی ،در جهت عدم تحقق اهداف مدارس دولتی گام برمیدارند و با ضعیف شدن این مدارس ،عمال کارکرد
آموزشی آن از بین رفته و مدارس دولتی به محاق خواهند رفت .به عبارت دیگر ،گزینههایی که برای کمک به مدارس دولتی
آمده بودند و سعی در رفع نقص آن داشتند ،باعث حذف این مدارس خواهند شد.
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پس نه تنها در طول زمان ،همراستایی وجود نخواهد داشت و نه تنها پشتیبانی صورت نخواهد گرفت ،بلکه موجب حذف
مدارس دولتی و یا حذف کارکرد آموزشی آن ،به علت شدت یافتن پدیدهای نظیر «اقتصاد تجمیع» یا در اصطالحی ابداعی
پدیده «آموزش تجمیع» خواهند شد و این همان عدم انسجام است .عدم انسجام در حوزه اداره مدارس را میتوان به صورت
«خورده شدن خطمشی» توسط سایر خطمشیها دنبال کرد .پس:
 .1در مواجهه با مشکالت اداره مدارس ،تصمیم خود را تکامل دادهایم اما این تکامل ،ناظر به اقتضائات جامعه نبوده است
بلکه ناظر بر رفع نقص درونی شیوههای اداره مدارس میباشد .البته باید توجه داشت که این نقص نیز برای هر شیوه
اداره مدارس رفع نشد و به جای رفع نقص درونی ،عناصر بسته سیاستی افزوده شد یا اینکه به بخشبندی بازار روی
آورده شد.
 .2این تغییرات هیچ جهت واحدی را دنبال نکرده است و از انسجام برخوردار نیست و به جای اینکه برنامهها در جهت
پوشش نقص یکدیگر وارد شوند ،گزینههای سیاستی متنوعی ایجاد شد که هزینه انتخاب را بر عهده ذینفعان جامعه (به
صورت خاص ،دانش آموزان و اولیاء) گذاشت .پس منطق انسجام ،پشتیبانی از یکدیگر و رفع تعارض است که این
مهم در بیان فوق محقق نشده است .از سوی دیگر نه تنها ،همراستایی و پشتیبانی مشاهده نمیشود ،بلکه اگر عنصر
زمان را دخیل نماییم ،در طی زمان ،موجب به محاق رفتن مدارس دولتی خواهند شد.

نسبت سنجی تنوع مدارس و عدالت آموزشی
یکی از چالش های انقالب اسالمی در دهه های مختلف پس از پیروزی ،مسئله مدارس دولتی و غیردولتی یا در معنایی
وسیع تر ،چالش تنوع مدارس بود .مدارس دولتی (عادی ،استعداد درخشان ،نمونه دولتی ،نمونه مردمی ،هیات امنایی ،شاهد،
ایثارگر ،بزرگسال ،از راه دور ،عشایری ،خارج از کشور ،تطبیقی و  ) ....و غیر دولتی (که سابق به آن ها غیرانتفاعی گفته می
شد) همواره در حال جنگ با یکدیگر بودند .گرچه مرز مسئله تنوع آموزشی هنوز مبهم و غیراجماعی است اما همواره یکی
از دالیل پرداختن به آنها ،مسئله عدالت اجتماعی بوده است .یکی از مهمترین اشکال این دعوا ،چالش مدارس دولتی-
غیردولتی است .دسترسی به آموزش رایگان ،همگانی و برابر ادعای مدارس دولتی عادی است و از این منظر خود را عادالنه
می خواند .از سوی دیگر ،مدارس غیردولتی با ادعای لزوم توجه به استعدادهای متفاوت ،خود را مدعی برقراری عدالت
آموزشی می دانند .در حالی که به نظر می رسد بازی در این زمینه و طرفداری از یک جانب چالش ،خود نشان از وجود یک
مشکل بزرگ است :مشکل فهم ناقص و نادرست مسئله.
مسئله را باید از همان زاویه عدالت آموزشی دنبال کرد (نجفی:)53-52 :1382 ،
 .1توجه به رشد استعدادها به تناسب همان استعدادها .این امر پذیرش تنوع را الزامی می سازد.
 .2توزیع عادالنه مواهب اجتماعی و دسترسی به موقعیتهای اجتماعی :در این زمینه ،میزان و کیفیت آموزش های
دریافتی عاملی بسیار موثر در دست یابی به موقعیت ها و یا دریافت بهره مندی هاست.
مدارس دولتی متهم به ارائه نسخه یکسان آموزشی به استعدادهای متفاوت هستند در حالی که مسئله اصلی این مدارس ،بعد
دوم عدالت آموزشی است .یعنی تالش دارد تا با ارائه آموزش استاندارد همگانی و برابر ،اثر آموزش در دستیابی به موقعیت
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ها و بهره مندی ها را برابر کند .اما از سوی دیگر به دلیل همان استانداردسازی ،در حال تخریب تنوع استعدادی است .در
چنین موقعیتی ،مدارس غیردولتی با ادعای توجه به تنوع استعدادها به تخطئه مدارس دولتی پرداختند .در حالی که اگر با
دقت به ماهیت این مدارس دقت کنیم ،تناقضاتی یافت می شوند .مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی به تنوع
احترام می گذارند اما صرفا در سطح کالن مقایسه بین مدارس دولتی و غیردولتی و نیز در سطح مقایسه بین مدرسه ای
غیردولتی (یعنی دو مدرسه غیردولتی) .در حالی که اساسا در سطح درون مدرسه ای ،مدارس غیردولتی نیز همان نگاه یکسان
انگارانه را دنبال می کنند .یعنی به طور مثال ،یک مدرسه غیردولتی ،یک نوع برنامه درسی واحد را که البته با مدارس
غیردولتی دیگر متفاوت و با مدارس دولتی نیز متفاوت است در پیش می گیرد .در حالی که قرار بود به تنوع استعداد دانش
آموزان بپردازد .از زاویه بعد دوم عدالت آموزشی نیز مدارس غیردولتی به دلیل استفاده از مکانیسم بازار و مبتنی بر مفهوم
رقابت کامل (که البته وجود خارجی چنین فضایی تاکنون به اثبات نرسیده است) ،حاکمیت پول در توزیع آموزش و بهره
مندی بیشتر طبقه مرفهین را رقم زده است .در بهترین حالت باید گفت که این مکانیسم بین افراد دارای استطاعت مالی
مدارس غیردولتی به ایجاد رقابت علمی می پردازد .لذا با بخش بندی بازار ،عمال افراد فاقد استطاعت را حذف کرده است.
این کار موجب شده است که اوال اصل «هر که پولش کافی ،رقابت برایش آزاد» تثبیت شود و ثانیا در طی زمان ،به جهت
جاذبه انگیزه های مالی در مدارس غیردولتی ،نوعی انتقال و جابجایی مدیران ،معلمان و دانش آموزان بهتر به سوی مدارس
غیردولتی از سایر مدارس کلید بخورد .به عبارت دیگر ،در عمل ،سایر مدارس را می بلعد .سایر مدارس در عین اینکه وجود
دارند اما دیگر کیفیتی برای ارائه ندارند .اشکال اصلی در حکمرانی بازار آموزش است .توجه به سایر ساختارهای ممکن
حکمرانی از قبیل سلسله مراتب ،شبکه و  ...یا خلق ساختاری جدید ،مفری برای این اشکال است.
اما سوال این است که چه باید کرد؟ برای این سوال دو نوع پاسخ وجود دارد .1:پاسخ ایده آل :تنوع آموزشی محترم است
اما بین تنوع مدارس و تنوع آموزشی باید تفکیک ایجاد کرد .در همه مدارس باید به تنوع آموزشی احترام گذاشت .اساس
این نگاه به برخورد متفاوت معلم و برنامه درسی با دانش آموزان به تناسب تفاوت هایشان است .توجه به استعدادهای
متفاوت که در سطح افراد محل جستجو هستند ،در همان سطح باید پاسخ داده شوند .در واقع همه مدارس باید مبتنی بر یک
برنامه درسی منعطف و معلمان توانمند ،به تربیت و آموزش دانش آموزان متناسب با اقتضائات آنان اقدام کنند .پر واضح
است که جای خالی چنین معلمان و چنین برنامه درسی بسیار محسوس است .بدیهی است که داللت گیری از این پاسخ به
سمت آزادسازی آموزش در مدارس ،سوءتفاهمی بیش نیست .2 .پاسخ ممکن در راستای پاسخ ایده آل :مدیریت تنوع
مدارس بر اساس تنظیم گری انگیزه ها .این پاسخ ،یک مدیریت کنترل شده است .در واقع بر اساس انگیزه های مختلف
در تاسیس و مدیریت مدارس و نیز بر اساس توانمندی متفاوت سرمایه انسانی و مادی آنان ،حکومت به تخصیص اختیارات
در حوزه های مختلف حکمرانی مدرسه می پردازد .این نسخه در قالب پیشنهاد «تنظیم مقررات آموزش عمومی دولتی و
غیردولتی» بیان خواهد شد.

آسیب شناسی چالش :تجویز تک نسخه ای ثابت
چرا دولت ها (در معنای اعم و موسع) در یک حوزه عمل اجتماعی مداخله می کنند؟ پاسخ به این سوال را در قالب منطق
مداخله دولت می توان جستجو کرد .منطق کارامدی دولت ،منطق شکست بازار و منطق انسجام و عدالت اجتماعی به عنوان
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سه منطق در چرایی و توجیه مداخله دولت قابل طرح هستند (بالدوین و همکاران .)2012 ،در منطق اول ،دولت چون حافظ
منافع عامه است و نماینده بی طرف مردم و دارای شایستگی فنی است ،بهترین عامل تنظیم گری خواهد بود .اما فرض
منفعت عامه با ورود منفعت شخصی دچار چالش شده است .در واقع دولت توسط منافع شخصی بازیگران خود یا اربابان
صنعت به اسارت ( )captureدر می آید (استیگلیتز .)19 :2009 ،در طرف دیگر ،در منطق دوم ،شکست بازار در شرایط
مختلف به دلیل حاکمیت منفعت شخصی بر بازار و خدشه بر منافع عمومی که مغایر رسالت دولت است ،مجوز دخالت
های کنترل شده در حوزه عمل اجتماعی است .بنابراین تنظیم گری و دخالت دولت ،به جهت نارسایی بازار است .اما در
منطق سوم ،تنظیم گری را به دلیل شکست بازار موجه نمی داند بلکه جواز آن را از ناحیه ضرورت حفظ انسجام اجتماعی
و برقراری عدالت می داند .در این نگاه ،تنها قدرت ممکن برای تحقق چنین شرطی ،دولت است.
اما دولت ها در تنظیم گری خود معموال از یک شیوه پیروی می کنند :تجویز نسخه های یکسان و ثابت .در این تجویزها و
اعمال قدرت ،همواره نسخه های استاندارد طرح شده است و خط مشی گذاری آموزشی نیز از این مهم خارج نیست .این
تجویز استاندارد یکسان ،دائما دچار شکست می شود و در نتیجه نظام خط مشی گذاری ،دائما به دنبال ارائه نسخه های
جدید کارامدتر است .در حالی که ریشه شکست را باید در یکسان انگاری دید نه لزوما در ناکارامدی نسخه های قدیمی.
چالش های یکسان انگاری عبارتند از:
 .1عدم توجه به اقتضائات موقعیت و موضوع
 .2عدم توجه به تغییرات شرایط
 .3عدم التزام به تنوع در پاسخ دهی به نیازها
 .4مرگ انگیزه ها و ناکارامدی رفتارها
در واقع به جهت مواجهه دولت ها و طراحی های اجتماعی با ذی نفعان مختلف که دارای ادراکات و منافع مختلف هستند،
هیچ نسخه واحدی را نمی توان به صورت همیشگی متصور بود .بالدوین و همکاران ( 5 ،)39 :2012معیار را به عنوان
معیارهای تنظیم گری خوب بیان می کنند :تطابق قانونی ،پاسخگو به نهادهای دموکراتیک ،دارای رویه های عادالنه ،مورد
تایید خبرگان ،کارایی .اما هیچ یک از این مالک ها نیز لزوما توان تایید خوب یا بد بودن تنظیم گری را ندارند چرا که تصور
ذینفعان از تفسیر چنین معیارهایی نیز متفاوت است .لذا بزرگترین چالش تنظیم گری را می توان در «مدیریت و تنظیم انگیزه
و رفتار ذی نفعان» جستجو کرد .از این روست که به جای ارائه نسخه ها ،باید به سمت مکانیسم تنظیم گری نسخه ها و
انگیزه ها رفت .تنظیم گری آموزش نیز پاسخ این مقاله به چالش هایی از قبیل چالش مدارس دولتی-غیردولتی است.

تنظیم گری به جای تجویز تک نسخه ای :بسته ابزارهای سیاستی از طیف نرم تا سخت
نهاد دولت از ابزارهای مختلف خط مشی در تحقق منویات خویش بهره می برد .تصمیمات و ابزارهای اجرای آن ها ،خط
مشی ها را شکل می دهند (السول :1958 ،به نقل از هاولت و همکاران .)2017 ،لذا بی توجهی به ابزارهای اجرا ،نقص
تصمیمات را عیان می کند .هاولت و همکاران ( ،)2017این ابزارها را به دو دسته تقسیم می کنند :محتوایی ،فرایندی .محتوایی
بر تغییر متمرکز است اما فرایندی بر تنظیم نوع رفتار برای تضمین تحقق اهداف .جایگاه تنظیم گری نیز در چنین مقامی قابل
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طرح است .در واقع تنظیم گری انگیزه ها ،سبکی از به کارگیری ابزارهای محتوایی و فرایندی است .تنظیم گری در سه معنا
مورد استفاده قرار می گیرد .1 :مجموعه ای فرامین خاص برای تحقق اهدافی خاص .2 .تمامی فعالیت های دولت برای
اثرگذاری بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی .3 .تمامی اشکال اثرگذاری بر رفتارهای اقتصادی و اجتماعی .در هر صورت
باید توجه داشت که تنظیم گری با هدف محدودساختن رفتارها یا ترغیب و واداشتن به اجرای برخی رفتارها صورت می
پذیرد (بالدوین و همکاران.)3 :2012 ،
رفتار معمول دولت و تصور معمول در تنظیم رفتار آن است که نهاد دولت ،قوانینی را وضع کرده و آن ها را اجرا می کند.
اما توجه به اینکه هر تغییری نیازمند الزامات خویش است ،دولت ها را بر آن می دارد تا از بسته ترکیبی ابزارها

( Tool

 )Mixesدر قالب تنظیم گری انگیزه ها استفاده کند .به همین جهت است که ادبیات تنظیم گری بیشتر در اجرای قوانین
مطرح است تا وضع قوانین .طیفی از ابزارهای نرم تا سخت در اجرا وجود دارند که شیوه اعمال هر یک در هر گروه هدفی،
نتایج متفاوتی را به بار خواهد آورد (استیگلیتز .)12 :2009 ،بنابراین یکی از بزرگترین آسیب ها در حوزه خط مشی گذاری،
تمرکز صرف بر وضع قوانین (خصوصا قوانین جزئی و تفصیلی) و اصرار بر اجرای کامل آن است.

تنظیم گری در ارائه آموزش؛ حل چالش دولتی-غیردولتی
عرصه آموزش عمومی ایران ،بازیگران متعددی را درون خود جای داده است .مدارس دولتی و غیردولتی ،آموزشگاهها و
مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی ،مؤسسات پرورشی و  ....همگی از جمله این بازیگران هستند .مسلماً به دلیل اهمیت
خاص آموزش عمومی کشور ،نظارت بر این بازیگران و هدایت آنان بر مسیر مطلوب مدنظر نظام اسالمی ضرورتی دو
چندان مییابد .این اهمیت در کنار تکثر و تشتت نهادهای مجوزدهی فعالیت یا نظارت بر عملکرد ،نشان از لزوم اقدام اساسی
در عرصه آموزش عمومی خصوصاً از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی دارد .در عین حال ،ظرفیت عظیم بازیگران موجود
(بالفعل و بالقوه) ،میتواند مشارکتی عظیم را برای حمایت از آموزشوپرورش کشور و کاهش مشکالت وزارت
آموزشوپرورش فراهم آورد .وجود تنوع و تکثر بازیگران ،یک فرصت و یک تهدید را پیش روی نظام تعلیم و تربیت ایجاد
کرده است .نقص در هدایت و نظارت ،دریچه تهدید را گشوده و ضعف در بسیج مشارکت بازیگران ،امکان استفاده از
فرصت را سلب نموده است .بنابراین نیازمند راهکاری هستیم تا تهدید را به فرصت و فرصت را به شکوفایی تبدیل کنیم.
نسخه های پیشنهادی موجود مشتمل بر ارائه یک راهکار واحد و در قالب قانون هستند .چالش این نوع تجویز ،عدم توجه
به تنوعها و تفاوتها ،نگاه غیرمنعطف و فاقد قوه یادگیری و اصالح است .برخورد یکسان با انگیزههای متفاوت در تأسیس
و اداره مدارس ،باعث بروز مشکالتی برای عمده ذینفعان عرصه آموزشوپرورش شده است .انتفاع و تجاریسازی آموزش،
بیعدالتی آموزش ،تصاحب منابع دولتی از طریق بسیاری مدارس غیرانتفاعی و  ...از مشکالت این برخورد یکسان است.
مهمترین راهکار اصالح وضع موجود مدارس و مؤسسات آموزش عمومی ،بازطراحي و بازتنظیم مستمر نظام انگیزشي در
تأسیس و اداره اینگونه مؤسسات و مدارس است .از این رو تفکیک نوع انگیزهها و طراحی ساختار انگیزشی (مشوقها و
هزینهها) متناسب با هر انگیزه ،میتواند مسیر اصالح این مؤسسات و مدارس قرار گیرد .این ساختار انگیزشی باید به گونهای
باشد که مشارکت مردمی را بهصورت حداکثری با خود همراه کند .بنابراین ،استمرار در تنظیم مقررات نظام انگیزشي و

کمیته آموزش و پرورش
اصالح همیشگی بر اساس سنجش نتایج و اثرات این تنظیم مقررات ،شیوه ای از حل مسئله در حوزه مسائل خط مشی
آموزشی خواهد بود .در واقع ،چنین شیوه ای ،ارائه نسخه واحد مکانی-زمانی برای مؤسسات و مدارس را ناممکن دانسته و
به جای تدوین قانون واحد و همیشگی ،به تنظیمات موقت و متنوع اقدام میکند در عین حال ،اصول ثابتی را برای تأسیس
و اداره رعایت میکند .قطعا شروع تدریجی و محدود به صورت آزمایشی و فراگیر ساختن آن در طی زمان باید مدنظر
تصمیم گیران در همه عرصه ها از جمله تنظیم گری باشد.
در این راستا و به صورت تفصیلی میتوان عملیات ذیل را در چنین شیوه ای انتظار داشت:
 .1شناسایی عرصههای مختلف آموزش عمومی اعم از مدرسه ،آموزشگاههای فنی و حرفهای و  :...ابتدا باید عرصههای
مختلف را از یکدیگر تفکیک کرد تا بتوان زمینهای بازی متفاوت را ترسیم نمود .هر بازیگر ممکن است در
زمینهای مختلف ،رفتار متفاوتی داشته باشد.
 .2شناسایی و تفکیک نوع انگیزهها در تأسیس و اداره مدارس و مؤسسات آموزش عمومی (با تشریح خصوصیات
رفتاری و انگیزشی هر یک) :هر کدام از این انگیزهها در تأسیس و اداره ،با سطح مشخصی از مشوقها و هزینهها،
حاضر به فعالیت هستند .باید این انگیزهها را به صورت دقیق شناسایی و تعریف کرد .به طور مثال میتوان  5نوع
انگیزه را شناسایی کرد( 1در مصداق ممکن است یک بازیگر ،چند نوع انگیزه را با هم پیگری کند):

 .aکسب سود :این افراد میتوانند با هدف جلب منفعت (دریافت تسهیالت ،زمین ،اجازه واردات و  )....یا
دفع ضرر (مالیات ،عوارض ،محدودیت قانونی و  )...به صورت مستقیم (دریافت شهریه و  )...یا به
صورت غیرمستقیم (کسر مالیات ،کسب سرمایه اجتماعی برای سایر فعالیتها و  )...به تأسیس و اداره
مدرسه یا موسسهای اقدام کنند.

 .bکسب شهرت :در سطح نیازهای اجتماعی و تعلق اجتماعی هستند .صرفاً برای کسب شهرت و اعتبار به
این کار روی آوردهاند و ممکن است تجربه یا منابع مادی یا سبک خاصی را دارا نباشند .لذا باید
داشته های غیرآموزشی بسیاری را با خود به همراه بیاورند .انگیزه باالیی دارند و سعی میکنند از طریق
روابطی که دارند ،منابع و افراد خود را تهیه کنند .اگر در کوتاه مدت به دنبال شهرت باشند ،کیفیت
آموزشی پایین و تعهد اندکی را ارائه میدهند.

 .cکسب ثواب ،انجام کار خیر ،ایجاد اثر ماندگار :انگیزه پیگیری ،جمعآوری و هزینه کرد منابع مادی و
تامین کادر انسانی باتجربه را دارا هستند .این افراد ،تجربه آموزشی یا توان مدیریت آموزشی را ممکن
است نداشته باشند .لذا مدیریت را واگذار میکنند و در سطح امین مدرسه یا موسسه نقش آفرینی
میکنند.

 .dآموزش حرفهای :این افراد معمو ًال تجربه طوالنی در عرصه آموزش داشته و دانش ضمنی پر باری دارند.
روابط گسترده ،کانالهای ارتباطی ،آشنایی زیاد با فرایندهای اداری و غیراداری حوزه آموزش و

 1یک کار پیمایشی در این زمینه و نیز کسب نظر از مدرسه داران حرفهای برای شناسایی انگیزهها ضروری است.
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عالقهمندی وافر به امر آموزش از داشتههای آنان به شمار میرود .انگیزهاین افراد را میتوان چنین تعریف
کرد :هویت خود را از مسیر حرفه خود تعریف میکنند و احساس مفید بودن را در عرصه آموزش به
دست میآورند .این افراد یا مسیر معمول آموزش را در مدارس یا مؤسسات دنبال میکنند یا اینکه
میخواهند سبکهای خاصی از آموزش یا اداره آموزش را تجربه کنند .چنین انگیزهای معموالً از حیث
منابع مادی دچار مشکل است اما فرایندهای خرده سیستم را فهم میکند و به شبکه روابط وسیعی در
این خرده سیستم ،متصل و آشناست.

 .eکادرسازی و تربیت :این گروه دارای افرادی عالقهمند به آموزش ،دارای سبک خاصی در تربیت و
نیروسازی و دارای انگیزه باال هستند .ممکن است دارای تجربه آموزشی باشند یا نباشند .به شبکه تربیتی
و فرهنگی گستردهای مثل مسجد ،کانون فرهنگی و  ...وصل هستند .سرمایه اجتماعی باالیی دارند و
مردم ،راحتتر به آنها اعتماد میکنند .سرمایه اصلی آنان ،افرادشان هستند که در صورت داشتن فکر،
میتوانند منابع مردمی یا دولتی خوبی فراهم کنند .تمایل به کار بلندمدت دارند و آموزش را وسیلهای
در جهت تربیت نیرو و کادرسازی خود تعریف کردهاند .سعی دارند که تعامل بلندمدتی با جامعه پیرامونی
خود داشته باشند .معموالً خالق و ساختارشکن هستند .از سوی دیگر ،به جهت گرایشها کادرسازی،
خطر انحراف نیز در این عرصه تشدید میشود.
 .3تعیین راهبرد مداخله نسبت به هر نوع انگیزه (همراه با شاخص دقیق سنجش موفقیت مداخله) :برخی را باید
محدود کرد و برخی را باید آزاد گذاشت .برخی را باید حمایت کرد و برخی را باید در معرض مالیات و  ....قرار
داد .مهم در همه این نظامهای انگیزشی آن است که حداقل کیفیت آموزشی مطلوب تامین شده و در حداکثر خود،
تربیت انقالبی رقم بخورد .همچنین باید بتوان مشارکت مردمی را چه در حوزه منابع مالی و مادی و چه غیر آن،
رونق بخشید .از سوی دیگر مدارس و مؤسسات نباید محمل سودآوری به بهای کاهش کیفیت آموزشی یا تربیت
غیرانقالبی شود .از این رو باید راهبرد خود را نسبت به هر نوع انگیزه تعریف کرد.
 .4شناسایی ظرفیتهای قانونی موجود تنظیم گری برای هر راهبرد (تحلیل محدودیتهای حقوقی)
 .5شناسایی ابزارها و بازیگران بالقوه و بالفعل تنظیم گیری :برای تنظیم نظام انگیزش در تأسیس و اداره مدارس و
مؤسسات و نیز رونق بخشی به مشارکت مردمی ،ابزارهایی در اختیار است که با حکمرانی مناسب و توزیع قدرت
مداخله ،اختیار و تکلیف می توان این مهم را رقم زد .این ابزارها در کنار فهم بازیگران بالقوه و بالفعل میتوانند
تنظیم گری را در چارچوب ارزشهای مطرح شده صورت دهند .برخی از ابزارها و بازیگران موجود هستند و
برخی را باید ایجاد کرد .برخی از این ابزارها و بازیگران عبارتاند از :حق استخدام و اخراج (معلم ،مدیر ،کارکنان)،
پاسخگویی (به چه کسی و در چه چیزی) ،بودجه و سرانه ،وقف ،خیریه ،تجهیزات و منابع ،زمین و مالکیت ،اختیار
و محل ذخیره و مصرف درآمد ،برنامه رسی ،کتاب درسی ،کمک مردمی ،کالس فوق برنامه ،تسهیالت بانکی،
تخفیفات مالیاتی ،دورههای ضمن خدمت (با هزینه ،رایگان) ،لزوم جذب دانشآموز محروم ،شورای مدرسه،
شورای معلمان ،والدین ،صنایع و کسب محلی ،مسجد ،سمنها ،کانونهای فرهنگی ،کتابخانهها ،انجمن اولیاء و
مربیان ،مؤسس ،شورای دانشآموزی ،وزارت خانه ،شورای عالی ،شوراهای استانی و محلی ،اداره محلی ،ارتباط
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با نهادهای محلی ،مجوز تأسیس ،نظارت بر عملکرد (استانداردهای پلکانی) ،لغو مجوز ،انتقال مجوز ،نهادهای
ناظر ،نهادهای تصمیم گیر ،سازمان مدارس غیردولتی و .....
 .6تنظیم ابزارها و بازیگران هر مداخله به تفکیک صالحیتهای تصمیم ،نظارت و اجرا
 .7اثرسنجی پیشینی:

 .aهر تنظیم گری به صورت انفرادی

 .bترکیب انواع تنظیمگریها در کنار یکدیگر

 .8بررسی نهایی حقوقی از جهت تطبیق با قوانین
 .9تدوین متن مقررات تأسیس و اداره مدارس و مؤسسات آموزش عمومی غیردولتی
 .10ارزشیابی ،بازنگری دورهای و اصالح مقررات

کف و سقف ارزشهای آموزشی

بازیگران نهادی بالقوه و بالفعل

ابزارهای مداخله متناسب با
بازیگر و راهبرد

راهبردهای مداخله به نسبت نوع
انگیزهها در تأسیس و اداره

بنابراین ،چارچوب طراحی نظام اداره آموزش عمومی غیردولتی را میتوان چنین ترسیم کرد:
آنچه که الزم است بر اساس این الگو تنظیم شود این است که ابتدا عرصههای مختلف و نوع انگیزهها به دقت شناسایی و
تعریف شوند .این تفکیک باید کامالً تمایزبخش باشد تا در طراحی ،با شکست مواجه نشویم .پس از شناسایی نوع انگیزه و
مخاطب تأسیس و اداره ،باید راهبرد مداخله خود را در خصوص این نوع انگیزهها مشخص کنیم .حتماً در این مقام تعیین
چند شاخص قابل سنجش برای موفقیت راهبرد مداخله باید ترسیم شود .سپس ابزارهای بالقوه و بالفعل را متناسب با بازیگران
بالقوه و بالفعل در هر مداخله بهصورت جداگانه سامان میدهیم .حتماً پس از این کار ،باید جمع این چند نوع راهبرد و
تنظیم گری در کنار هم ،باید مورد مداقه قرار گیرد تا تضاد و تعارض کارکردی رخ ندهد .مهمترین معضل در این مقام،
انتقال انگیزه مخاطبان از یک دسته به دسته دیگر است .اما این طراحی چگونه صورت میگیرد؟ باید بتوان صالحیت
تصمیمگیری ،صالحیت نظارت و صالحیت اجرا را در توزیع ابزارها بین بازیگران به دقت انجام داد .برخی باید صالحیت
تصمیم داشته و برخی دیگر صالحیت نظارت و برخی اجرا .مثالً در جذب معلمان میتوان صالحیت تصمیم ،نظارت و اجرا
را جداگانه بین بازیگران توزیع نمود تا توازن قدرت ،بهرهوری و نیز مشارکت تامین شود.
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باید توجه داشت که تعیین مرز و جغرافیای تنظیم گری از لوازم تنظیم گری است .تنظیم مقررات در حوزه تأسیس و اداره
مدرسه یا موسسه آموزشی عمومی از کودکی تا قبل از ورود به آموزش عالی ،تحت شمولیت این امر قرار می گیرد .به عهده
این سازمان است .مدارس و مؤسسات آموزش عمومی غیردولتی شامل انواع ذیل میباشند:1
 .1مدارس غیردولتی در مقطع ابتدایی و متوسطه ،هنرستان و کار و دانش
 .2آموزشگاههای غیردولتی کمک آموزشی
 .3آموزشگاههای غیردولتی حرفهای نظیر آموزشگاههای فنی و حرفهای
 .4مهدهای کودک و آمادگیها
 .5مؤسسات پرورشی -تربیتی
.... .6

نتیجه گیری
چالش های مختلفی از قبیل عدالت آموزشی ،دسترسی آموزش ،یکسان انگاری ،آموزش با کیفیت ،تنوع آموزشی ،توجه به
استعدادهای مختلف ،مشارکت در اداره مدارس ،کمبود بودجه و  ....در نظام آموزش و پرورش باعث شده است که مجموعه
ای از راهکارهای مختلف برای پاسخ به هر چالش ایجاد شود .این چالش ها که بیشتر خود را در قالب نزاع مدارس دولتی-
غیردولتی نشان می دهند را می توان به مسئله ریشه ای «مدیریت و تنظیم انگیزه و رفتار ذی نفعان» مرجوع کرد .در واقع
چالش اصلی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران ،نقص در تنظیم گری انگیزه و رفتار است.
پاسخ های مختلفی نیز که در جواب به این چالش ها طرح شده اند ،همگی دارای یک ضعف مشترک هستند :پاسخ یکسان
و استاندارد در قالب نسخه های بلندمدت .عدم انعطاف و عدم تناسب با ذهنیت و خصائص ذی نفعان مختلف باعث می
شود که موجی از نارضایتی در کنار عدم کارامدی ،نسخه های یکسان انگاری شده را به ناکارامدی بکشاند.
شیوه اداره مدارس به شکل دولتی و غیردولتی که هر یک خاستگاه و انتظارات متفاوتی را یدک می کشد ،در عین داشتن
تعارضات کارکردی ،به معضل نسخه های پایدار غیرمنعطف دچار هستند .در حالی که انتظارات مختلف نظام آموزشی را
می توان تا حد زیادی ،با تغییر سبک از این شیوه رایج به تنظیم گری انگیزه ها تامین کرد .هدف تنظیم گری ،جهت دهی
رفتارها به سمت تحقق ارزش هاست و در این بین ،معموال وسیله ها ،تقدس و ارزش ذاتی ندارند .لذا قابلیت انعطاف و
متناسب سازی با اقتضائات به شدت وجود دارد.

 1الزم است به صورت دقیق و خرد ،این مؤسسات و نهادها شناسایی و تعریف شوند .ضمناً مستثنیات نیز ذکر شوند :از قبیل بسیج ،کانونهای فرهنگی و . ....
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