
 
 
 

 

 

  مدیریت آموزشی پژوهشی تحقیقات -فصلنامه علمی 
(47 یاپی)پ 1400بهار ، سوم، شماره دوازدهمسال 

 

 

از فوت فرصت  یدولت ناش یآموزش ینهادها یمدن یتمسئول
 «و نسبت آن با حق شهروند یدولت ینهادها یحصح یریتحاصل از عدم مد»

3کریمی عباس ،*2مهرپور حسین ،1قندریز السادات آلهه
 

 چکیده
 مدنی مسئولیت مهم مباحث از یکی آن از ناشی خسارت امکان عدم یا و امکان فرصت فوت موضوع

 وقتی. نیست موجود مورد این در قضایی رویه و خاص نص هیچ ایران موضوعه در حقوق هنوز ولی. است
 شکلی به حقوقی خأل این ؛شود می مطرح دولت تابعه نهادهای عملکرد از ناشی فرصت فوت موضوع
 هرچندحقوقی راه گشا است.  خألبرای رفع این  تبعی دولت مفهوم مسئولیت. کند می خودنمایی آشکارتر

 اما ؛شود می نمایان دولت تبعی مسئولیت با مسئولیت بودن شخصی نهادین اصل بین تعارض اول، نگاه در
مبتنی بر وظایف ذاتی و  عمدتاً ها استداللآن  است؛ تعارض این رفع به قادر مشخص، استدالل دو طرح

 و داخلی مصوب مقررات و قواعد اساس بر دولت تبعی مسئولیت نیز مکانیزم های در اختیار دولت هستند.
. است تأکید و موردتوجه زمامدار، تبعی مسئولیت نیز اسالم حقوقی نظام درمچنین ه. است المللی بین

 و مؤثر، اکار آموزشی مدیریت یک عرضه بایستی اسالمی جمهوری اساسی قانون ام سی اصل از مستخرج
 از حاصل دانش از منسجم ای مجموعه عرضه یعنی دانست، دولت حکمرانی از وظایف بخشی را فراگیر

 در اه آن مابین فی روابط و عناصر سازمانی تبیین و خصوصیات توصیف منظور به علمی وشر درکارب
 آموزشی مدیریت کارایی اثر عدم در اگر شهروندان حال. است یرانا دولت از وظایف آموزشی های سازمان

 سایر مانند نیز موارد آن برابر در دولت باشند؛ شده از آن ناشی و زیان فرصت فوت دچار دولتی نهادهای
 در شده عرضه استدالالت به استناد با توان می هم موارد در این. دارد مدنی مسئولیت مشابه موضوعات

 .ساخت مرتفع را حقوقی خأل حاضر مقاله

 آموزشی مدیریت شهروند، مدنی، مسئولیت دولت، فرصت، فوت :کلیدی کلمات

  

                                                 
 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسالمی، دبی، امارات متحده عربی -1
 نویسنده مسئول() یرانااستاد، گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  -2
 استاد، گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران -3
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 مقدمه
 جامعه افراد نیازهای ترین مهم از یکی جدید جهان در یآموزش های فرصت داشتن اختیار در
 را ایران دولتهم  اسالمی جمهوری اساسی قانون سی اصلاست که  اساسشاید بر این   .است

 فراهم متوسطه دوره پایان تا ملت همه برای را رایگان وپرورش آموزش وسایل» تا است ساخته موظف
 .«دهد گسترش رایگان طور به کشور خودکفایی حد سر تا را عالی تحصیالت وسایل و سازد

 تأسیس ممنوعیت و وپرورش آموزش بودن دولتی اصل این از نگهبان شورای تفسیر اساس بر
 دولت،نقش  عمدهدریافت که  توان می تفسیر این از لذا 1.شود نمی استفاده ملی های دانشگاه و مدارس
 نیز و دولتی آموزش نهادهایایجاد و مدیریت  از اعم ،کشور آموزشکالن  دهی سازمانو  مدیریت
 توان میهمچنان  منوال این بر. است کالن مدیریت یک ذیل در خصوصی آموزش برنهاد نظارت

 از اعم ،کشور آموزشی کالن مدیریت آموزش، اجرای و تصدی از بیشدولت  اصلی وظیفه کهدریافت 
 .است آن صحیح اجرای تسهیل و آموزشی عمده های استراتژی طراحی

 های ارزش الگوی طبق را فرد هر که است این ای جامعه هر در وپرورش آموزش کلی هدف
 اهداف. دهد جامعه تحویل متناسب انسانی و کرده تربیت خود اجتماعی و دینی سیاسی، فرهنگی،
 جهت وپرورش آموزش فراگرد به اوالً: کنند می ایفا آموزشی مدیریت در مهم نقش سه وپرورش آموزش

 ارزشیابی و کنترل های مالک ثالثاً و آورند می وجود به را فعالیت و حرکت ی انگیزه ثانیاً دهند، می
 2.نمایند می ایجاد را آموزشی های فعالیت

 در اجرای آن را اتخاذ کند و نهادهای دولتیوظایف خود، راهبردهای صحیح  اساساگر دولت بر 
برای آموزش همگانی ایشان در  گذار قانونشهروندان فرصتی را که ه انجام رسانند؛ را ب مسئولیتشان

 شد. خواهند آورد و از مواهب آن برخوردار خواهند به دستگرفته است را نظر 
و شاید هیچ شخصی نباشد که به خاطر  باشد میانسان همواره درصدد بهترین استفاده از فرصت 

را  رفته ازدست های فرصتاز موقعیت، خود را سرزنش ننموده باشد و حسرت  موقع بهعدم استفاده 
و منصف را در جهت قابل  خواه عدالت های انسانمسئولیت از دست دادن فرصت، ذهن  .نخورده باشد

 های رویهبه قسمی که قوانین و  .اند نمودهجبران بودن آن به تکاپو واداشته و سعی به توجیه آن 
در جهت پذیرش این حق در کشورهای مختلف در جهت  گوناگون های زمینهقضایی متعددی در 

 .د وضع گردیده استحمایت از افرا

                                                 
 (1330/2/5، مورخ 7775نظریه تفسیری شورای نگهبان )شماره - 1
 .27، چاپ اول، ص 1357جهانیان، رمضان؛ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، کرج، سرفراز، - 2



 101... یدولت ینهادها یحصح یریتحاصل از عدم مد»از فوت فرصت  یدولت ناش یآموزش ینهادها یمدن یتمسئول

 یدولتنهادهای یکی از حقوق روشن شهروندان است و اگر فرصت کسب آموزش در اختیار داشتن 
 در برابر صاحبان حق مسئول هستند. مسلماًباعث از دست رفتن این فرصت بشوند با قصور خود 

مسئول افعال هر کس  حقوقی های نظاماصل مشترک در بسیاری از  اساسبر هرچند در نظر اول 
دیگران ندارد خواه مبنای ضمان  بار زیانخویش است و مسئولیت و ضمانی نسبت به عواقب افعال 

غیر قراردادی و جرم و شبه جرم  بار زیانی افعال و رفتار  عقد و یا شبه عقد باشد یا ضمان به واسطه
اعم از حقیقی یا حقوقی به عنوان استثنایی بر این اصل در شرایط خاصی فرد اما  حاصل شده باشد.

نام  2قایم مقامیاز آن به عنوان مسئولیت تبعی یا  که 1یابد دیگران مسئولیت می بار زیاننسبت به فعل 
 .شود می برده

برای اقدامات حکومتی  ها حکومتشده بود که ها باعث  دولت مطلق اقتدارتا مدت ها گرچه 
پارادایم  اما مطالعه سیر تحول ه باشندنداشتمسئولیتی عملی در برابر شهروندان شان واعمال حاکمیت 

ها در قوانین مصوب   دهد که این نظریه آرام آرام رو به زوال گذاشته و حکومت حقوقی نشان می های
 از ناشی های  ضرر  های قضایی خود، دولت را در ردیف اشخاص حقوقی دیگر مسئول جبران  و رویه

 مال حکومتی دانستند.اع
 

با تبیین مفهوم حقوقی فوت فرصت و با در نظر داشت فرصت  مقاله حاضر می کوشیم تا در ما
"دولت مسئولیت تبعی و قایم مقامی "شهروندان به بررسی آموزش همگانی به عنوان حق 

در از  3
و زیان  دولتیسوءمدیریت و قصور نهادهای دست رفتن فرصت آموزش همگانی شهروندان در اثر 

مسئولیت بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که تعارض  ناشی از فوت فرصت آموزشی شهروند
 .شود میچگونه حل شخصی أفعال با مسئولیت تبعی دولت 

 تعریف زیان ناشی از فوت فرصت -1 

فهم کالم، شایسته آن است تعریفی از زیان ناشی از فوت فرصت  منظور بهجهت ورود به بحث 
 .ارائه دهیم

 تعریف لغوی زیان فوت فرصت

عبارت زیان فوت فرصت از سه کلمه ضرر، فوت و فرصت تشکیل شده است که به توضیح معانی 
 تک تک واژهها پرداخته میشود:

 )ضرر(

                                                 
1 - liability for the acts of others 
2 - Vicarious Liability 
3 - State Vicarious Liability 
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اسم  الضَّرُّ و با ضمه الضُّرُّ: زیان، خسارت، ضد نفع و به حالت مفتوح الضَّرُّ مصدر و با ضمه الضُّرُّ
 است.

 ضَرَّهُ، ضَرَّ بِهِ و أَضَرَّهُ و ضارَّهُ: به او زیان رساند، ضرر زد.

 مُضارَّه و ضِراراً و الضّاروُراء: قحطی و سختی، زیان و بدحالی.

و التَّضِرَّه و التُّضُرَّه به معنی خسارتها و زیانهائی هستند که به اشیاء وارد  ضَّرُّکلماتی مانند ال
 .شود می

الضَّرّاء: قحطی و سختی و رنج، کاهش اموال و جانها و کلماتی مانند الضُّرَّه و الضَّرارَه در این مورد 
 به کار میروند.

 الضَّرَرُ: تنگنا و تنگ و روزنه ورودی غار.

1لمُضِرُّ: شخص زیان رسان و الضَّرَّه: بدحالی و آزار و اذیتا
. 

 

 )فوت(

 فاتَهُ األَمرُ فَوتاً وَ فَواتاً: آن کار از دست او برفت یا بشد.

 أَفتاتَهُ: آن چیز، کس یا کار از دست او برفت.

 أَفاتَهُ أِیّاهُ غَیرُهُ: کسی موجب هالک او گردید.

 ناگهانیمَوتُ الفَواتِ: مرگ 

 فَوتُ فَمِه: بیروزی شدن

 فَوتُ رُمحِهِ: بی سالح شدن

 فَوتُ یَدَهُ: ناتوان و بی یاور شدن

تفاوت را با کار برد هر سه  توان میتَفاوَتَ الشَّیآنُ تَفاوُتاً: میان آن دو چیز اختالف و فاصله بود و 
 گر چنین بود بهتر بود.ُ بر باال و زیر واو تلفظ کرد و صاحب نظر می گوید ا َِ  حرکت

2تَفَوَّتَ علیه فِی مالِهِ: به مال و ثروت او دست دراز میکرد. 
 

 )فرصت(

 فَرَصَهُ: آن چیز را تکه تکه کرد، پاره کرد.

 أَصابَ فَریصَتَهُ: بر گوشت و ماهیچه زیر کتف او زد.

                                                 
الفیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب، معجم القاموس المحیط، الطبع الثالثه، بیروت، دارالمعرفه لالطباعه و - 1

 .774، ص 2005النشر، 
 .1013همان، ص  - 2

 



 103... یدولت ینهادها یحصح یریتحاصل از عدم مد»از فوت فرصت  یدولت ناش یآموزش ینهادها یمدن یتمسئول

 الفَرص: سنگ ریزه

 تیگوژپش الفَرصَه: بادی که باعث ایجاد تپه ها میشود.

 الفُرصَه: نوبت، نوبت آبیاری

 أَفرَصَتهُ الفُرصَه: فرصت انجام کاری را یافت.

 أَفتَرَصها: فرصت را غنیمت شمرد.

الفِراص با کسر الفاء: سخت شدید، قرمز پررنگ، همچنین به پدربزرگ عمرو بن احمد شاعر نیز 
 اند. این لقب را داده

 ما عَلیه فِراصٌ: لباسی بر تن او نیست.

 تفریض أسفَلُ النَّعل: با آهن نوک تیز بر کف کفش نقش و نگار انداخت.

 المُفارَصَه: با کسی در چیزی نوبت گذاشتن.

1تَفارَصوُا: آن قوم و قبیله به نوبت از چاه آب سهم خود را بردند
. 

 

 تعریف اصطالحی زیان ناشی از فوت فرصت -1-2

انسان همواره درصدد بهترین استفاده از فرصت هاست و شاید هیچ شخصی نباشد که به خاطر 
را  رفته ازدست های فرصتاز فرصت، خود را سرزنش نکرده باشد و حسرت  موقع بهعدم استفاده ی 

به عنوان مثال شخصی  همچنین بررسی هدر رفتن این فرصت ها توسط دیگری است. نخورده باشد.
کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام کرده و آماده ی رقابت شده در روز امتحان در اثر تصادف، که در 

و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد ویا  شود میمصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم 
و در اثر تقصیر پزشک و عدم تشخیص  کند میمریضی برای درمان بیماری خود به پزشک مراجعه 

نوع بیماری، شخص فرصت معالجه را از دست می دهد. آیا شخصی که این نوع فرصت ها را  موقع به
2د مطالبه ی خسارت کند؟توان میاز دست می دهد 

 

 

به دنبال جبران خسارت ناشی از تفویت فرصتهای ارزشمند افراد « رفته ازدستفرصت »نظریه 
در آینده یا دفع ضرری در آینده باشد به عبارت این فرصتها میتواند منصرف به تحصیل منفعتی  است.

در زندگی به دست میآورند و قرار دادن آنها  ها آندیگر، این نظریه، با ارج نهادن بر فرصتهایی که انس
فرصتهای گرانقدر  در دامنه داراییهای ارزشمند انسانها، در صدد جبران خسارت ناشی از تفویت این

                                                 
 .757همان، ص - 1
، سلیمیان، اابوالفضل، هاشمی باجگانی، جعفر، ُ مسئئولیت مئدنی ناشئی از فرصئت از     ابوالفضل بهاری اردکانی،- 2

 .2، ص 1377، تابستان 53، شماره ی 23دست رفتهُ، فصلنامه ی ی مجلس و راهبرد، سال 
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داراییهای ملموس افراد، یا  ن طور که اتالف )بالمباشره یا بالتسبیب(به موجب این نظریه هما است.
سرمایه های عاطفی آنها مسئولیت زاست، تفویت فرصتهای پیش آمده برای افراد نیز مسئولیت زا بوده 

فرصت تفویت شده میتواند منصرف به تحصیل نفعی در  و عامل زیان باید از عهده جبران آن بر آید.
با توجه به اینکه نفع ممکن است به شکل مادی و یا معنوی  تناب از ضرری در آینده باشد.آینده یا اج

 باشد،

د ناظر به منافع یا توان میفرصتی که برای تحصیل منفعت یا دفع ضرر از دست می رود نیز 
 بدین معنا که فرصت کسب نفع و به تبع، تفویت فرصت .3افراد باشد. 2معنوی ای 1ضررهای مادی

تفویت فرصت  کسب نفع هم ممکن است به شکل تفویت فرصت کسب نفع مادی یا معنوی باشد.
کسب نفع مادی هنگامی است که شخص از امکان به دست آوردن یک نفع مالی مثالً کسب یک 

تفویت فرصت کسب نفع معنوی هم مانند اینکه شخص به واسطه دیر چاپ شدن  مال، محروم شود.
 ز شانس معرفی شدن به عنوان مولف نمونه محروم گردد.کتابش توسط ناشر ا

به همین منوال تفویت فرصت اجتناب از ضرر هم ممکن است به شکل تفویت فرصت اجتناب از 
. فرصت اجتناب از ضرر مادی مثل باعث شدن از بین رفتن شانس باشد میضرر مادی یا معنوی یا جس

تفویت فرصت اجتناب از ضرر معنوی هم مثل اینکه  خاموش کردن آتش که بر مال کسی افتاده باشد.
ندی به یک تخلف انضباطی محکوم شده باشد و به واسطه مداخله خوانده مثالً تصادف با اتومبیل کارم

به مرجع تجدید نظر  موقع بهحامل نامههای پستی و از جمله اعتراض وی، الیحه تجدید نظر مشارالیه 
اینکه تفویت فرصت اجتناب از ضرر جسمی نیز، مثل  4نرسد و محکومیت انضباطی مذکور قطعی شود.

او، مریض، فرصت معالجه را از دست بدهد و دچار  موقع بهدر اثر تقصیر پزشک و عدم تشخیص 
 معلولیت گردد.

                                                 
 .ل و غیرمنقولضرر مادی: خسارت وارده به فرد زیان دیده دراثراز دست دادن مال شامل: اموال منقو - 1

 . (423، ص2014دار الجمال، الطبعه االولی، عمان،  االلتزام، مطبعه صاحب عبید، الفتالوی، مصادر)
آن آسیبی است که قربانی به واسطه آسیب دیدن احسااسات، عواطفش یا منزلت و شهرت و موقعیت اجتماعی  - 2

 .( 424 همان، ص)اش یا اعتبار مالی اش به او وارد می شود، 
اجمالی حقوق اروپا و  یبررس« مطالعه تطبیقی نظریه از دست دادن فرصت»و ناطق نوری سوده،  امینی، منصور-3

 .22، ص1370، پاییز 3، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره «ایاالت متحده امریکا
-

، 3شماره ، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه«مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق ایران» آبادی، حسن، شم 4
 .277، ص 1357زمستان 
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بررسی جایگاه اخالقی ضرر ناشی از فوت فرصت در حقوق ایران در ابتدا باید این نظریه  منظور به
تباط منطقی بین جایگاه را در فقه اسالمی که ریشه در حقوق ایران دارد به اثبات رساند سپس ار

 ورود در حقوق ایران بررسی نمود. منظور بهاخالقی این نظریه را با فقه 

 

 

 جایگاه نظریه از دست دادن فرصت در فقه اسالمی و حقوق ایران -1-3

منبع حقوق مدنی کشور ما است  ترین مهمنتیجه گیری شایسته و دقیق از آنجا که فقه  منظور به
ضوع را در فقه اسالمی بررسی نموده و چنانچه پذیرش این نظریه به لحاظ فقهی سابقه و جایگاه مو

بال اشکال باشد با توجه به قبول این نظریه در حقوق کشور های دیگر و سازگاری آن با قواعد انصاف 
 و عدالت، پذیرش این در حقوق موضوعه هم با اشکال مواجه نخواهد بود.

 در فقه اسالمی «دادن فرصت از دست»پذیرش نظریه ی  -1-3-1

در فقه اسالمی نص صریحی در این باره وجود ندارد و فرعی هم که مستقال به این موضوع 
اما در خصوص عدم النفع نظرات زیادی را بیان داشته اند که نزدیک ترین  شود میپرداخته باشد دیده ن

و در مورد تفویت  شود مییادی دیده در این مورد نیز اختالفات ز مفهوم به از دست دادن فرصت است.
صریح و گاه به صورت برداشت از مطالب فقها چنین به دست می آید که  طور بهعدم النفع مسلم گاه 

همچنین از دست  با پذیرش این نوع مسئولیت به نوعی از دست دادن فرصت را پذیرفته اند. ها آن
در این  .شود مینهایی در نظر گرفته دادن فرصت به خودی خود ضرری مستقل و جدای از زیان 

فرض دیگر صحبت از زیان آینده یا عدم النفع نیست، بلکه اگرنفس از دست دادن فرصت را ضرر 
از  توان میپاسخ به این سوال که آیا  منظور به 1بدانیم، وجود ضرر بالفعل است نه مربوط به آینده.

، باتوجه به تعریفی که از آن در فقه شده است، را ضرر دانست «از دست دادن فرصت»فقه منظرگاه 
از روی ادله تفصیلی آن را استنباط  کند میآنچه شارع مقدس متکفل بیان آن است و فقیه تالش 

نماید احکام شرعی است که عارض بر موضوعات اند و موضوعات هرچند ممکن است شرایط آن در 
حکم آن ثابت شود یک امر ماهوی است و  شرع بیان شود ولی اینکه کی موضوع تحقق مییابد تا

 معموالً با استعانت از عرف معین می گردد.

د هر حکمی را جعل کند ولی امور ماهوی و تکوینی توان میزیرا تشریع در اختیار شارع است و او 
در مورد بحث آنچه شارع مقدس بیان داشته این است که هرگاه ضرری  قابل جعل و تشریع نیستند.

                                                 
مسئولیت مئدنی ناشئی از فرصئت از    »باجگانی، جعفر،  یهاشم ،اابوالفضل ،یمیانسل ،ابوالفضل بهاری اردکانی، - 1

 .50، ص1377، تابستان 53، شماره ی 23، فصلنامه ی ی مجلس و راهبرد، سال «دست رفته
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)ال ضرر و الضرار فی االسالم( اما اینکه  .شود میود باید جبران گردد و یا هر حکم ضرری نفی واقع ش
موضوع ضرری چیست، در شرع نیامده است، پس باید به استعانت از عرف یا کتب لغت هم که ناشی 

 نراقی به ویژه در خصوص تعیین موضوع ضرری و تبیین مفهوم آن از عرف است آن را مشخص نمود.
به صراحت بیان داشته است که برای تعیین اینکه چه چیزی ضرر است و چه چیزی ضرر نیست، باید 

پس بر فقیه است که »همین فقیه در ادامه سخن خود در این باره می نویسد:  به عرف مراجعه نمود.
کم یا برحسب موارد آن را بررسی کند و هرگاه از نظر عرفی احراز کرد که عنوان ضرر صادق است، 

 «.کند میزیاد بودن آن تفاوتی در ضرر ن

مکارم شیرازی یکی دیگر از فقهای معاصر در تعیین مفهوم ضرر بعد از بیان لغوی آن مینویسد:  
در این فرض که معنای لفظ، نزد عرف روشن است، رجوع به لغت، بر فرض حجیت قول لغوی »

1«ود و معنای ضرر را معین کرد.مشکل است، پس باید به ذهن خود یا اهل عرف، رجوع نم
 

2ره( می فرمایند: ضرر دارای مفهوم عرفی است.) ینیخمهمچنین امام 
 

باتوجه به آنچه ذکر شد معلوم میشود که مفهوم ضرر یک مفهوم عرفی است و برای تعیین 
عرف آن را « از دست دادن فرصت»در فرض مسئله یعنی  موضوع ضرری باید به عرف مراجعه نمود.

ضرر میداند، زیرا این نوع فرصتها از لحاظ عرفی دارای ارزش و قابل تقویم به پول میباشند به این 
مثالً بیماری که فرصت  اشخاص حاضرند در برابر آن، هزینه های مادی و معنوی صرف کنند. سبب

معالجه و درمان را دارد، نفس اینکه تحت درمان قرار گیرد برای او اهمیت دارد و مایه ترضیه خاطر 
 طور بهاوست از این رو حاضر است هزینه باالی آن را تحمل کند، هرچند ثمربخش بودن درمان، 

برخی فروع فقهی وجود دارد که نشان دهنده آشنایی به مفهوم و مورد پذیرش  3معمول احتمالی باشد.
در عقود مضاربه و جعاله اگر حسب مورد، مالک یا جاعل عقد را قبل  قرار گرفتن مسأله نزد فقها است.

در  ؛ که4ت نمایدآمدن سود یا انجام عمل فسخ نماید بایستی اجرت المثل عامل را پرداخ به دستاز 
این جا میزان خسارت برابر با اجرتالمثل اعمالی است که وی انجام داده است در واقع میزان ارزش 

                                                 
دانشکده حقوق و علئوم سیاسئی، شئماره     ،«نظریه از دست دادن فرصت در مسئولیت مدنی»کاظمی، محمود،  - 1

 .215، صفحه 1350 ، پائیز73
چئاپ سئوم،    ، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،..موسوی خمینی، روح ا. - 2
 فهو معروف لدی العرف(. "الضرر"اما معنی ). 31ه. ق، ص  1417
 .217، صهمان کاظمی، محمود،-3
به تصحیح محمد تقی و علی )عاملی، محمد بن مکی، معروف به شهید اول: لمعه الدمشقیه فی فقه االمامیه  - 4

، عاملی، محمدبن جمال الدین مکی، مترجم، 57، بیروت، ص 1410اصغر مروارید(، دارالتراث و دراالسالمیه، چاپ اول، 
 نوآور، چاپ اول.، انتشارات پیام ، جلد اولمحمود محسنی، لعمه الدمشقیه
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در این جا مالک با فسخ عقد باعث  ، معیار سنجش ضرر ناشی از این اقدام است.رفته ازدستکاری که 
1تفویت فرصت تحصیل سود شده است.

 

 دادن فرصت در حقوق ایرانجایگاه نظریه از دست  -1-3-2

علیرغم اینکه در فقه به نظریه تفویت فرصت به روشنی، شفاف و گسترده عنایت و توجه نشده 
است و علیرغم تأثیر این امر به حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران ولی باتوجه به سکوت قانون و 

هی نه تنها در قابلیت جبران این فقدان رویه قضایی و جایگاه این موضوع در فقه و این که از لحاظ فق
نوع خسارات اشکالی وجود ندارد بلکه این امر چنانچه که در بحث فقهی بیان کردیم موافق اصول و 

در این راستا اگرچه  قواعد فقهی است به نظر میرسد میتوان این نظریه را در حقوق ایران پذیرفت.
از تفویت فرصت در کتاب حقوقی دیده بحث تفصیلی از مبانی و چهارچوب جبران خسارت ناشی 

نمیشود لیکن برخی از حقوقدانان ایرانی در برخی فروض، این نظریه را مقبول دانسته و در این باب 
نظرات گوناگون و راه حلهایی را برای حصول توأمان به نظم و عدالت پیشنهاد نمودهاند و بیان 

ن و اقبال دستیابی به منفعت یا رفع ضرر را قطع میدارند: در حقوق پارهای کشورها از دست دادن امکا
نظراز درجۀ احتمال ورود خسارت، ضرر شناختهاند: بدین ترتیب گفتهاند: از دست دادن چنین امکانی 
به خودی خود ضرر است، ولی میزان خسارت بستگی به درجۀ احتمال ورود آن دارد. پس اگر وکیلی 

موکل ندهد، باید به لحاظ از بین بردن احتمال نقض  دادخواست پژوهش از حکم محکومیت موقع به
همچنین است کسی که مانع از شرکت اسبی در مسابقه  حکم در دادگاه باالتر به موکل خسارت دهد.

 شود یا از حضور بازرگانی در مجلس مزایده جلوگیری کند.

ود خسارت باید احرازشود پذیرفتن این نظر در حقوق ما دشوار است، زیرا اگر قبول کنیم که ور یول
تخلف وکیل را بدون توجه به آثار احتمالی آن  توان مییا قرینۀ معقولی بر ورود آن وجود داشته باشد، ن

باعث مسئولیت مدنی شمرد: یعنی باید گفت وکیل در صورتی مسئولیت دارد که احتمال نقض حکم 
میشود، در صورتی  کت اسبی در مسابقهبه همین ترتیب، کسی که مانع از شر بیش از تأیید آن باشد.

 خسارت میدهد که ظن قوی بر برنده شدن آن اسب، در شرایط متعارف، وجود داشته باشد.

باوجود این در مواردی که امکان استفاده از موقعیتی در عرف ارزش خاص دارد، مانند بلیط بخت 
2ان شودآزمایی، از بین بردن این موقعیت ضرری است مسلم که باید جبر

. 

روی سخن این اساتید متوجه تفویت فرصت زیان مادی است به قسمی که در برخی مثالها ممکن 
داشته باشد، این جاست که تفویت آن  1است فرصت تفویت شده، دارای ارزش مالی بوده و مالیت

                                                 
بررسی اجمالی حقوق اروپا و « مطالعه تطبیقی نظریه از دست دادن فرصت» و ناطق نوری سوده، امینی، منصور- 1

 .31، ص1370، پاییز 3ایاالت متحده امریکا، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 
 .45، ص 1353انتشار، چاپ هفتم، ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، شرکت سهامی کاتوزیان - 2
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ت که بیتردید یک زیان مادی است به گونهای که در همین مثال وارده، بلیط بخت آزمایی فرصتی اس
برای تحصیل آن پول پرداخت شده است و در عرف چنانچه بیان شد دارای ارزش مادی و قابل خرید 
و فروش است بنابراین از آنجا که امکان استفاده از این موقعیت در عرف ارزشمند است، از بین بردن 

2این موقعیت ضرری است مسلم که باید جبران شود.
 

دارد که بعضاً براساس ارزش دار و بایسته جبران بودن خود مدنی پاره احکام وجود  در حقوق 
فرصت تفویت شده و تلقی آن به عنوان زیان مادی قابل تحلیل بوده یا تحلیل شده است؛ ازجمله ماده 

جعاله تعهدی جایز است و مادامی که عمل به اتمام نرسیده » قانون مدنی که مقرر داشته است: 737
ند رجوع کنند، ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید، باید اجرتالمثل توان میاست، هر یک از طرفین 

 «.عمل عامل را بدهد
زیرا فسخ ؛ در این مورد اجرت المثل عامل جعاله بر مبنای از دست دادن فرصت، قابل توجیه است

دنبال میکرده عاملی را که کار یا هدف مورد نظر را  ( فرصتجاعل )متعهد به دادن اجرت یا پاداش
، معیاری برای سنجش و تقویم رفته ازدستالواقع، میزان ارزش کاری که  است، از بین می برد و فی

در این موارد، مبنای التزام جاعل به پرداخت اجرت المثل، قرارداد  خسارات ناشی از این اقدام است.
مسئولیت جاعل در این  یمبنا 3اجاره نیست؛ جبران زیان وارده به عامل و نوعی مسئولیت مدنی است.

زیرا بر طبق حقی رفتار کرده که قانون به او داده است و حتی اگر بهانهی ؛ مورد خطای او نیست
مشروعی هم برای انصراف خود داشته باشد، باید اجرت المثل مقرر را بپردازد. در واقع، قانونگذار برای 

آورده است، سببیت عرفی را کافی شمرده بی  جبران ضرر عامل برای جاعل مسئولیت عینی به وجود
4آنکه در اندیشه احراز تقصیر جاعل باشد.

 

اند ممکن است خود تفویت فوت فرصت کسب  چنانکه برخی از حقوقدانان تصریح و بیان کرده
نفع یک زیان معنوی تلقی شود؛ مثالً کسی که بیش از یک سال برای موفقیت در کنکور ورودی 

وده است و احتمال قبولی وی در کنکور و در رشته مورد عالقهاش بر حسب دانشگاه تالش نم
آزمونهای پیش کنکور تقریباً مسلم بوده است اگر به واسطه فعل زیانبار خوانده فرصت شرکت در 

                                                                                                                                  
مال چیزی است کئه قابئل اسئتفاده بئوده و ارزش مبادلئه ی اقتصئادی و داد وسئتد داشئته باشئد. )صئفایی،            - 1

 . (141، ص1370سیدحسین، حقوق مدنی، اشخاص و اموال، جلد اول، میزان، چاپ سیزدهم، تهران،
ز قرارداد، جلد اول، قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، الزامهای خارج ا - 2

 .254، ص 1373چاپ سیزدهم، تهران، 
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مسابقه ورودی دانشگاه را از دست بدهد و باالخص اگر شرکت مسابقه مزبور آخرین نوبتی باشد که بر 
امکان شرکت در مسابقه را دارد بی تردید چنین شخصی متحمل زیان معنوی حسب شرط سنی وی 

در این جا دانشجویی که در آستانه پذیرش  ناشی از دست رفتن فرصت شرکت در مسابقه خواهد شد.
 در جامعه وکالت یا پزشکی است، بیاعتنایی به چنین نفعی به بهانۀ احتمال از دست رفتن زمینۀ ایجاد

با عدل و عرف مخالف است و به نتایح غیر انسانی میرسد و حقوق آن را نمیپذیرد در مقتضی( آن )
1وضوح زیان معنوی تردیدی در امثال مثال فوق وجود ندارد
. 

ا اجتناب از ضرری د منصرف به تحصیل نفعی در آینده یتوان میفرصت تفویت شده چنانچه گفتیم 
ت در ایران سخن راندیم لیکن در باب تفویت فرصت باب تفویت فرصت کسب منفع در در آینده باشد.

اجتناب از ضرر، یکی از دانشمندان به نام حقوق ایران در باب مسئولیت مدنی حرف پزشکی به بحث و 
، «ایجاد خطر»بررسی موضوع پرداختند و متذکر می گردند که فرض فرصت اجتناب از ضرر با مفهوم 

طاهای صاحبان پزشکی و وابسته، فی نفسه خطراتی بوجود تعبیر ایشان چنین است که خ 2شبیه است،
در واقع با فرض تحقق این  میآورند که احتمال این که به ورود ضرر منتهی شود بسیار زیاد است.

احتمال، وجود رابطه سببیت بین خطاهای حرفههای پزشکی و ورود ضرر به بیمار برقراراست و نهایتاً 
در این  دانست.اد کنندگان موقعیت خطرناک منتهی به ضرر، مسئول ایج میتوان آنان را به عنوان

موارد، بیمار فرصت دارد تا از وقوع ضرر جلوگیری نماید ولی تقصیر صاحبان حرف پزشکی و وابسته، 
مثالً در اثر تقصیر پزشک، بیمار فرصت معالجه و شانس  باعث از بین رفتن این فرصت میشود.

3بهبودی را از دست میدهد.
 

 

در حقوق کشورهای اسالمی، نظام حقوقی کامنال و خصوصاً در نظام حقوقی فرانسه، این نظریه را 
در حقوق پزشکی به نحوی گسترده قابل اعمال میدانند و بر مبنای آن آرای متعددی صادر شده است، 

دن ضرر ی که یکی از مباحث بحث برانگیز مسئولیت مدنی در زمینه رابطه سببیت و مسلم بوطور به
در حقوق موضوعه ایران به نظر میرسد این نظریه در مسئولیت مدنی  در این قبیل موارد بوده است.

یا ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته بدانیم،  رفته ازدستحرف پزشکی، صرف نظر از اینکه آن را فرصت 

                                                 
کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، جلد اول، قواعد عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم،  - 1
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جا میتوان به  در این .1قابلیت اجرا دارد و با اصول کلی حقوقی و احکام مذهبی نیز مغایرتی ندارد
ایشان بیان مینمایند  استدالل استادبزرگوار، محقق داماد این حقوقدان و مجتهد عالیقدر استناد نمود.

روشن است که اگر بیمار در فاصله زمانی الزم، انصراف خود را اعالم نکند، به استناد قاعده "که 
در  "پزشک است.  رفته ازدستن و زمان اتالف و تسبیب، مسئول جبران خسارت وارده به بیمارستا

واقع تسکین یافتن درد بیمار، با وجود فرصت کافی برای جلوگیری از تفویت فرصت پزشک، ازبین 
 رفته ازدستمسئولیت بیمار نیست و بیمار مسئول جبران خسارت وارده به بیمارستان و زمان  برنده

ومسئولین بیمارستانی برای انجام عمل جراحی در  همچنین میفرمایند، اگربیمار با پزشک پزشک است.
آن زمان قرار گیرد، چنانچه به هر دلیلی تصمیم بگیرد، آن عمل را  اساسزمان معین توافق کند و بر 

در آن زمان انجام نداده یا در بیمارستان دیگری انجام دهد، از آنجا که قرارداد میان آنها از نوع جعاله 
ایز است، مانعی از فسخ قرارداد از سوی بیمار وجود ندارد، اما وی موظف است و جعاله از عقود ج است

روشن است که  تا پیش از پایان یافتن فرصت الزم بیمارستان و پزشک را از تصمیم خود آگاه سازد.
اگر بیمار در فاصله زمانی الزم، انصراف خود را اعالم نکند، به استناد قاعده اتالف و تسبیب، مسئول 

 2پزشک است. رفته ازدستران خسارت وارده به بیمارستان و زمان جب
 
 کارآمدت آموزشی مدیریعرضه ردوظیفه دولت  -2

و  باشد میحق آموزش همگانی از جمله حقوق شهروندان است که در زمره حقوق بنیادین بشر 
ایران ملهم از آموزه دارد. قانون اساسی جمهوری اسالمی  تأکیداعالمیه جهانی حقوق بشر بر این حق 

حقوق  المللی بینبخصوص میثاق  المللی بینها و تعالیم دین مبین اسالم و همسویی با توافقات 
فرهنگی اقتصادی و اجتماعی که دولت ایران از طریق مرجع قانونگذاری اجازه الحاق به میثاق مذکور 

 میت می شناسد.را یافته است حق آموزش رایگان و همگانی را برای شهروندان به رس

صرف درج این حق در قانون اساسی کافی و وافی به مقصود نیست زیرا آنچه اهمیت دارد البته 
دسترس قرار گرفتن آموزش برای همگان و در  منظور به آموزشی توسط دولتعرضه مدیریت صحیح 

  .استبرای تحقق آن های اجرایی الزم  مکانیسموجود 

مفهوم مدیریت آموزشی و ارتباط آن با وظیفه اهمیت  بر تعریف و درابتدا باید نظری اساس براین
 همگانی بپردازیم: آموزش موفق زیرساخت ها و مبانیدر ارائه یک  دولت

                                                 
و ایجاد خطر ناروا و تحقق یافته در پرتو  تفویت فرصت بهبودی بیمار»صالحی، حمیدرضا، عباسی، محمود،  - 1

 .11، ص 1371بیستم، بهار فصلنامه ی حقوق پزشکی، سال ششم، شماره  ،«مطالعۀ تطبیقی
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 111... یدولت ینهادها یحصح یریتحاصل از عدم مد»از فوت فرصت  یدولت ناش یآموزش ینهادها یمدن یتمسئول

 تعریف کلی مدیریت -2-1
و گئردانش و   علم و هنئر متشئکل کئردن، کیاسئت و تئدبیر      به معنای شناسی مدیریت را در واژه

 تعریف کرده اند.گردانندگی 
یکی از مهمترین علوم عصر جدید محسوب گردیده و روز به روز بئر اهمیئت آن افئزوده     ،مدیریت

ها،  تر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی سازمان طور کلی، مدیریت به موازات پیچیده شود. به می
 پژوهشئی  –هئای علمئی    کند. مدیریت آموزشی، یکئی از جدیئدترین شئاخه    اهمیت بیشتری پیدا می

های صئاحبنظران مئدیریت در    از مطالعات و پژوهش یناش عمدتاًمدیریت است که اصول و مبانی آن 
1است. وپرورش آموزشتجارت، صنعت و  زمینه

 

یک دیدگاه  اساسبر  های متفاوتی تعریف شده است. مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه

های سازمانی در  یکی از پیشروان رفتارسازمانی و نظریه که  ماری پارکر فالتکه توسط مطرح 

جمعی برای رسیدن به  های دسته کننده فعالیت کننده و کنترل  مدیر هماهنگ بوده است؛دوران فعالیت 
 انسانی منابع هماهنگی را مدیریت تر، جامع تعریف در   2هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.

 .3اند های سازمانی گفته هدف تحقق جهت در مادی و

نسبتا تازگی دارد. مفهوم فراگرد، بر شیوه منظم  "فرایند"یا  "فراگرد"تلقی مدیریت به عنوان 
شود، اشاره  ها یا عناصری که به هدف خاصی منجر می انجام دادن کارها داللت دارد و به توالی گام

های پیوسته و  های خاص خود، به فعالیت مهارتها یا  زیرا که همه مدیران، صرفنظر از قابلیت؛ کند می
فراگرد  های معین نایل گردند. نخستین بار سقراط از مدیریت به عنوان پردازند تا به هدف منظمی می

ها و روابط متقابل بوده و مناسبات  یاد کرد؛ فراگردی که متضمن یک سلسله وظایف، فعالیتاجتماعی 
4ساسی دارد.و روابط متقابل افراد در آن نقشی ا

 

اصول علم اداره )نظریه فراگرد مدیریت( از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت است در بحبویه 
هجری شمسی(، هنری فایول مدیر حرفه ای، دانشمند و نویسنده  1273سالهای جنگ جهانی اول )

وظایف  وی مکتب اصول گرایی در مدیریت را مطرح کرد. فرانسوی مکتب مبتنی بر اصول علم اداره
فایول  ، فرماندهی، هماهنگی و کنترل می دانست.دهی سازمانمدیریتی را مشتمل بر برنامه ریزی، 

فعالیتهای مدیریتی را از سایر فعالیتهای سازمانی متمایز می دانست. مطالعات فایول توسط برخی از 

                                                 
 ، چاپ اول.1373، مشهد، جهاد دانشگاهی، 17شیرازی، علی، مدیریت آموزشی، ص-1
 .33، چاپ اول، ص 1377،  اهلل؛ مدیریت آموزشی، تهران، ابجد مقدم، امان قرائی -2
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، کارگزینی، دهی سازمانصاحبنظران ارویک و گیولیک که وظایف مدیریت را مشتمل بر برنامه ریزی، 
صاحبنظر دیگری که به  هدایت، هماهنگی، گزارش دهی و بودجه بندی می دانستند پیگیری شد.

میالدی، در  1733کمک کرد، مری پارکر فالت بود. در سال  "اصول گرایی در مدیریت"مکتب 
صاحبنظر از مهمترین زنان  یکی آنمراسم بزرگداشتی که پس از مرگ وی برپا شده بود از او به عنو

در نوشته های فالت در مورد سازمانها، جلوه  آمریکا در زمینه جامعه شناسی و علوم اجتماعی یاد شد.
. شود میهایی از اهتمام به شناخت گروهها و تعهد عمیق وی به همکاری انسانی در سازمان، مشاهده 

های افراد گوناگون، جهت ارائه ، ساز و کارهایی برای ترکیب تواناییها و استعداد"گروهها"از دیدگاه او 
خدمات بهتر تلقی می شوند. وی سازمانها را به مثابه جوامع کوچکی در نظر می گرفت که مدیران و 

هماهنگ در آنها کار کنند؛ بدون اینکه یکی بر دیگری سلطه ای داشته باشد؛  طور بهکارکنان باید 
اختالفات، تضادهایشان را از میان بردارند.  همچنین، آنها باید بتوانند از طریق گفتگو و حل واقعی

همکاری در جهت کسب تلفیقی از منافع  منظور بهفالت، وظیفه مدیران را کمک به افراد در سازمان 
می دانست. فالت بر این باور بود که اگر هر یک از کارکنان را مالک بخشی از شرکت کنیم، احساس 

برنامه های "روزه نیز این موضوع، تحت عناوینی چون مسئولیت جمعی ایجاد و تقریت خواهدشد. ام
مورد بحث قرار می گیرد. فالت معتقد بود  "سهیم کردن کارکنان در سود و درآمد"و  "مالکیت کارمند

که اشتغال به کسب و کار نوعی خدمت است؛ بنابر این، همواره باید سودهای شخصی را در ارتباط با 
 1نظر گرفت.حسن نیت و رضایت عامه مردم در 

 تعریف مدیریت آموزشی -2-2
تا او را  ایجاد تغییرات پایدار در فرد منظور بهاصوال آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و 

 2و رفتار اجتماعی نماید. قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارتها، دانش، نگرش
، هدایت و دهی سازمانبه معنای اعم، عبارت ازبرنامه ریزی، مدیریت آموزشی، مترادف با مدیریت 

3.باشد می کنترل کلیه امور و فعالیتهای مربوط به آموزش در سازمان
 

، هدایت، هماهنگی و نظارت و دهی سازمانریزی،  آموزشی به معنی عام، برنامه مدیریت
های زیر تعریف  به صورت اما مدیریت به معنی خاص،؛ ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده است

 شود: می

 .مدیریت آموزشی، راهنمایی، مددکاری و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت آموزشی است 
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 .1354، انتشارات سمت ، تهران:مبانی سازمان و مدیریت رضائیان، علی، -
 .237، ص 1374مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، نشر نگاه دانش،  رضا، یدس سیدجوادین،- 2
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  مدیریت آموزشی، فراگردی اجتماعی است که مستلزم ایجاد، نگهداشتن، برانگیختن، کنترل
غیررسمی در  طور رسمی و باشد که به کردن و وحدت بخشیدن نیروهای انسانی و مادی می

 ها و مقاصد آموزشی را تحقق بخشند. تا هدف یابند درون یک نظام واحد شکل و سازمان می

 گیری از شرایط محیطی  مدیریت آموزشی، فرایند هماهنگ کردن استعدادهای آدمی و بهره
 1برای اهداف آموزشی است.

ارزشیابی طرح های آموزشی شامل برنامه ریزی، اجرا و ی آموزشی، ها آنسازمدر مدیریت آموزش
مدیریت و برنامه ریزی آموزش سازمانی است. ن مورد نیاز برای رشد و توسعه مستمر سازمان و کارکنا

مجموعه وظایف پیچیده ای که فرصت یادگیری و شکوفا سازی استعدادهای کارکنان را از طریق 
استعدادها را با نیازهای تخصصی تدارک فرصتهای یادگیری در داخل یا خارج سازمان فراهم و این 

2سازمان همسو و منطبق میکند
 

 
 اهمیت مدیریت آموزشی -2-3
 

ها تا حد زیادی به کارآیی و  امروزه، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمان
ای از  ی مجموعه ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده  اثربخشی مدیریت بستگی دارد.

که مدیران آموزشی اداره  وپرورش آموزشرسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام  های سازماننیازهای 
أثیری که بر آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر ت

، وپرورش آموزشای برخوردار است. همچنین  کننده تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین
شود که افراد، به تناسب  شمار رفته و باعث می ها و رفتارها به بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش

و کسب مشاغل و در نتیجه  های اجتماعی و اقتصادی استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمت
آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و 

با افزایش  3مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است.
مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام  تأسیسآموزان در سطوح مختلف آموزشی،  تعداد دانش

گیری و  گذاری بیشتر، ضرورت یافته است. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیم معلمان بیشتر و سرمایه

                                                 
، 1373های ضمن خدمت،  ریزی در آموزش و پرورش، تهران، اداره کل آموزش صافی، احمد؛ مدیریت و برنامه -1

 70-37چاپ سوم، صص 
 17، ص 1357، محمد، مدیریت آموزش سازمانی, تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، قهرمانی -2
 13، چاپ اول، ص 1377،  اهلل؛ مدیریت آموزشی، تهران، ابجد مقدم، امان قرائی -3
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یریت نظام های برابر آموزشی برای همگان، نقش خطیر مد گذاری، بهبود کیفی و ایجاد فرصت سیاست
1آموزشی را بارزتر ساخته است.

 

 
 هدف های عمده مدیریت آموزشی مطلوب-2-3-1
 

های  ای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزش در هر جامعه وپرورش آموزشهدف کلی 
و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد. اهداف  کرده تربیتفرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی خود 

جهت  وپرورش آموزشبه فراگرد  اوالًکنند:  ه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا میس وپرورش آموزش
های کنترل و ارزشیابی  مالک ثالثاًآورند و  ی حرکت و فعالیت را به وجود می انگیزه ثانیاًدهند،  می

 2نمایند. های آموزشی را ایجاد می فعالیت

را به خوبی شئناخته و آنهئا را مئورد     وپرورش آموزشمدیریت آموزشی، باید قبل از هر چیز اهداف 
 کار بندد که برخی از آنها عبارتند از: بررسی قرار دهد و به

  وپرورش آموزشکمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف 

 ها راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدف 

 زمان آموزشیراهنمایی، همکاری، کمک، تقویت و حمایت از اعضای سا 

 های مشترک در سازمان  گیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیت مشارکت افراد در تصمیم
 آموزشی

 ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی 

 دستیابی به اهداف آموزشی منظور بهآموزان  شناخت نیازها و حل مشکالت دانش 

 آموزان ای فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانشه توجه به تفاوت 

  وپرورش آموزشکمک و یاری به بهبود و اصالح فرآیند 

  ،رشد و بلوغ  منظور بهفراهم نمودن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خالقیت و ابتکار
 فکری اعضای سازمان

 3های سازمان آموزشی ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت 

                                                 
 27، چاپ اول، ص 1357جهانیان، رمضان؛ مدیریت آموزشی و آموزشگاهی، کرج، سرفراز،  -1
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 کارکرد مدیریت مطلوب آموزشینتیجه و  -2-3-2
 

کنند. منظور از کارکرد،  فراگرد مدیریت را غالبا به کارکردها یا وظایف مدیریت تفکیک و تجزیه می
هنری فایول، اولین کسی که وظایف  1فعالیتی مهم و اساسی است که در نیل به هدف، ضرورت دارد.

 مدیریت را تقسیم کرده، معتقد است وظایف اساسی مدیریت عبارتند از:

 ها و وسایلی که رسیدن به هدف را  ریزی: یعنی تعیین هدف، یافتن و ساختن راه برنامه
 بینی کارهایی که باید در آینده انجام گیرد. سازد و همچنین پیش پذیر می امکان

 یعنی ترکیب و تخصیص افراد، منابع و امکانات میان افراد و واحدهای مختلف دهی سازمان :
 رسیدن به اهداف سازمان. منظور بهسازمان و همچنین هماهنگی بین آنها 

 دهی افراد در انجام دادن کارها. فرماندهی: یعنی هدایت و جهت 

  مادی و انسانی و هماهنگی: یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه امکانات و منابع
 که برای رسیدن به هدف سازمان ضرورت دارد. ها همچنین فعالیت

 ها و عملیات انجام شده طبق مقررات و  کنترل کردن: یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه برنامه
 2گیرند یا خیر. دستورات صورت می

 
 مدیریت آموزشی نهادهای دولتیعملکرد نامناسب در برابر دولت  تیمسئول .3
 
انسان بدواً در حالت طبیعی زندگی طبق یکی از نظریات رایج در خصوص منشاء تشکیل دولت،  
کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در  می

 مقابله با توانستند به تنهایی برآن مشکالت غلبه نمایند، لذا برای مخاطرات زیادی قرار داشتند ونمی
قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به 

3.اند انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده
 

در برابر  هیچگونه اعتقادی به پاسخگویی دولت و مسئولیت وی نوزدهم میالدیتا اواخر قرن 
های پذیرش مسئولیت توسط دولت به  بعد بود که آثار و نشانهاز این تاریخ به . وجود نداشت مردم

                                                 
 15مقدمات مدیریت آموزشی، پیشین، ص- 1
 70اهلل؛ مدیریت آموزشی، پیشین، ص  مقدم، امان قرائی -2
 75ص ،1373الدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار،  مدنی، سیدجالل- 3
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از  اند تا به قایم مقامی  های حقوقی دولت را مسئول دانسته  بیشتر نظامدر دوران نوین  1.خورد چشم می
 .عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید

 به اجرای عدالت اجتماعی ها موظف  دولتدر اختیار داشتن فرصت آموزش حق شهروندان است و 
هستند. این وظیفه دولت ایران براساس قانون  تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویش آموزش همگانی ودر

حقوق بشر که دولت ایران آن را امضا کرده است یک منشور  اساسو نیز بر  جمهوری اسالمی اساسی
وابسته به خود و خسارات  هایءمدیریت نهادالتزام قانونی است و بنابراین دولت در برابر تقصیر و سو

مسئولیت دولت بعنوان یک  ناشی از تفویت فرصت آموزشی شهروندانش مسئولیت قطعی دارد.
 تبعی مسئولیت میشود بار شهروند فعل واسطه به  شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که

 .میشود نامیده

به بررسی  «ئولیت تبعیمس»ما در ادامه با تعریف نهاد دولت و عرضه مفهوم حقوقی 

آموزشی  فرصت فوتتعارضات حقوقی این مفهوم و راه حل های آن در ارتباط با 

 می پردازیم. دولتی نهادهای صحیح مدیریت عدم از حاصل شهروندان،

 حکومتدولت و  مفاهیم تعریف-3-1

کنیم و ممکن است عده زیادی این  کلماتی که روزانه بارها آنها را تکرار می؛ 3و حکومت 2دولت
 ولی در واقع این مفاهیم تعاریف متفاوتی دارند. کلمات را معادل یکدیگر بدانند.

ترین مظهر رابطه قدرت و حاکمیت است که در همه جوامع وجود داشته و مفهوم  دولت، عالی
رود، اقتدار دولت در  گذاری و اجرایی حکومت به کار می نهادهای قانونتر از  دولت در معنایی گسترده

 نظیر است. تقسیم حاکمیت به معنای تقسیم دولت خواهد بود. درون کشور، منحصر به فرد و بی
ترین وجه حاکمیت دولت، وضع و اجرای قوانین در جامعه  قدرت، منبع مورد استفاده دولت است، مهم

های متفاوتی از جمله حفظ  ای نماد مصلحت عمومی است و دارای کارویژه هاست. دولت در هر جامع

                                                 
 30ص ،1377سال اول، چاپ مجد، فرهنگی علمی مجمع نشر مدنی، یتمسئول ،ینقلیحس نژاد، حسینی- 1

 

-
2 state 

3  - Government 
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نظم و امنیت، حراست از حقوق طبیعی افراد جامعه، ایجاد و حفظ همبستگی اجتماعی، تامین حداقل 
 1رفاه و آسایش و سایر موارد این چنینی است.

حکومت گروهی مشخص از مردم،  تواند متمایز از مفهوم دولت باشد. مفهوم حکومت میحال آنکه 
 ها اختصاص ای که به آن را در دوره  های دولت دیوان ساالران اداری است که وظیفه اداره کردن کار

ها ابزاری هستند که قدرت دولت از طریق  توان گفت، حکومت دارد بر عهده دارند. با این اوصاف، می
شوند؛  آیند، اداره می مختلفی که از پی هم میهای  ها توسط حکومت شود. دولت ها به کار بسته می آن

های دولت و  بنابراین مفهوم حکومت، محدوتر از مفهوم دولت است، زیرا حکومت وسیله تحقق هدف
 و حکومت بعالوه ها کارویژه اصلی حکومت است،  وضع قوانین و اجرای آن 2ابزار و نماینده آن است.

حفظ نظم و امنیت و تامین عدالت  منظور بهی اولیه، ها کارویژه این جز جدید، حکومتی نهادهای
های  و خرج هزینه وضع اند. قضایی، وظایفی در زمینه توسعه و تامین رفاه اجتماعی نیز بر عهده گرفته

المنفعه، جزء  عمومی و بودجه گذاری، تامین درآمدهای حکومتی از منابع مختلف و انجام خدمات عام
ای است. همچنین تقسیم وظایف میان نهادهای حکومتی، بستگی به  فرایندهای حکومت در هر جامعه

 3شود. ای از حکومت محسوب می حکومت دارد و دستگاه اداری جزء عمده دهی سازمان

 

 مسئولیت ذاتی و تبعی دولت-3-2

 
فلسفه وجودی دولت ارایه خدمت به شهروندان و تدارک امکانات و برنامه های راهبردی مناسئب  

، سیستم اطالعاتی، نیروی مؤثرسازی آنها است. دولت با در دست داشتن امکانات اجرایی  در توان متد
هئای اجبئاری و     های اجرایی و تشکیالت تعاون و بیمه و خصوصا امکان تشکیل بیمئه   پلیس و ارگان

                                                 

 معاصر، نگاه موسسه تهران، .تاسیسی و نظری سیاست علم مبانی :سیاسی دانش آموزش حسین، ،یریهبش 1-

 23ص ،1352

2 - Bealey, Frank, ed. (1999). "government " . The Blackwell dictionary of 

political science: a user's guide to its terms .Wiley-Blackwell. p. 147 .

ISBN.5-20377-331-0-775  
 35ص ،؛ پیشین.تاسیسی و نظری سیاست علم مبانی :سیاسی دانش آموزش حسین، بشیریه،- 3
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تخصیص بودجه در کمک به شهروندان در جبران ضرر در همه موارد منجمله جبران خسارت مجنئی  
1ید مردم را یاری نماید.علیهم با

 

روح کلی قواعد و مقررات شرعی داللت بر لزوم حل معضالت افراد از طریق تعاون و همیاری 
های ضمان عاقله در پرداخت دیه در قتل یا جرح ناشی از خطای محض نیز همین   دارد. یکی از فلسفه

شود تحمیل پرداخت  قتل مرتکب محض خطای  است که چنان چه فردی بدون تقصیر و به واسطه
دیه کامل منحصرا به شخص او با منطق و انصاف سازگار نیست خصوصا در مواردی که پرداخت دیه 

 قبیله  کند که چنان چه فردی از یک کامل خارج از توان اوست. روحیه تعاون و همیاری ایجاب می
ولیت بین مردان مسئ این است شده کامل دیه پرداخت مسئول محض خطای واسطه به و تقصیر بدون

قبیله یا عقال قوم تقسیم شود تا هریک با پرداخت حصه اندکی از دیه را بدون تحمل مشقت و بروز 
حرج به صورت جمعی پرداخت نمایند. نصوص مبارکه قرآنی منجمله آیه شریفه ... و تعاونوا علی البر و 

که بدون تقصیر متوجه افراد بنای تعاون و همیاری در رفع مشکالتی است  تأسیسالتقوی نیز موید 
 شود. می

اگر روح قواعد شرعی و هم چنین نصوص صریح قرآن کریم و سنت رسول مکرم اسالم )ص(، 
 متعهد تقصیر داند تا در قالب تعاون به یاری احد از افراد قبیله که بدون مردان یک قبیله را ضامن می

 کشور در تعاون این دهی سامان مسئولیت تر وسیع مقیاس در بشتابند است دیه کالنی مبلغ پرداخت به
 .است دولت با

 اتباع تک تک و شهروندان مساعدت و رسانی خدمت وظیفه که دولت وجودی فلسفه به عنایت با
 وسیع امکانات به توجه با است موظف دولت نباشد کار در نیز دیگری مبنای و دلیل اگر حتی است،
 االم وتسکین علیهم مجنی ضرر جبران به نسبت ضرر، بروز از جلوگیری و امنیت ایجاد در خود

 حاکمیت که شود ایراد است ممکن. نماید فوراقدام نحو به مقتولین بازماندگان و جرایم از متضررین
 را دولت شخص به حقوقی افراد و حقیقی اشخاص مسئولیت توجه ها مسئولیت بودن شخصی قاعده
 وجود به باید را   مکانیزمی خود وجودی فلسفه به توجه با دولت که است این پاسخ. نماید می منتفی

 در دولت. شوند یاری شرور افراد و جانیان از خسارت اخذ در باختگان مال و جرایم از متضررین تا آورد
 الزم و نماید می خسارت جبران ضرر کنندگان وارد از   مقامی قایم به رسانی خدمت و مساعدت قالب

 های  صندوق تأسیس با تواند می دولت. نماید پرداخت را ها هزینه این خود جیب از و راسا که نیست
 وجوه واریزی و ویژه های  بیمه مانند مناسب های  مکانیزم طریق از مالی منابع تامین و حمایت و تعاون
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 یا و آن نحو و عمدی جرایم با مرتبط شده دریافت جرایم مبالغ خصوصا و   مردمی منابع از شده وصول
 راحتی به دولتی شبه یا دولتی های  صنوق این بودجه تامین برای مالیات به ناچیزی درصد افزودن

 با و نموده مراجعه خسارت بروز مسئول و زننده ضرر خود به متعاقبا و جبران را اتباع به وارده خسارات
 نقش الواقع فی. نماید وصول را متضررین به پرداختی خسارت سریعا اجرایی وسیع امکانات به توجه
 .است متضررین ضرر تدارک تسهیل دولت

سئلطان و حئاکم از   خئورد کئه    ای در تاریخ حقوق بئه چشئم مئی    درآثار حقوق دانان غربی نظریه
لذا از هرکونه سئوال و مواخذه مصون است. تئئوری مصئونیت حئاکم از پرداخئت      "مسئولیت مبراست
ری از شهروندان که بر اثر اجرا شئدن خئدمات دولتئی و    شد که خسارت تعداد بیشما غرامت باعث می

1شوند بال جبران باقی بماند. اعمال تصدی و حاکمیتی متضرر ومی
 

از طرفی تئوری مذکور نه تنها در تعارض با قواعد و مبانی مسئولیت مدنی است بلکه مسئولیت 
شود که صاحب منصبان،  میدهد. مضافا این که تئوری مزبور باعث  ذاتی را تحت الشعاع قرار می

صاحبان قدرت و متصل شدگان به ریسمان عریض و طویل تشکیالت حکومتی در نحوه برخورد با 
شهروندان خود را مبسوط الید و مصون از مسئولیت دانسته و افسارگسیختگی اجتماعی به وجود آورده 

2و عدالت اجتماعی را خدشه دار نمایند.
 

در ملل مختلف و خصوصا بعد از احصاء شدن حقوق فردی و با بروز تحول فکری و فرهنگی 
ها غیر قابل تحمل و  تئوری غیر قابل سئوال و مواخذه بودن دولت المللی بیناجتماعی افراد در حیطه 

های دور   ای که این تئوری متروک و مربوط به گذشته نتیجتا تا حدود زیادی منسوخ گردید به گونه
 3تلقی شد.

                                                 
1-Cambridge Studies in International and Comparative Law ,University of 

Bristol. (No. 69), (s) 1.1 

2 - See  Allen M .Linden Linden, city, United States 

Linden, city (1990 pop. 36,701), Union co., NE N.J., in the New York metropolitan 

area; inc. 1925. During the first half of the 20th cent  . & Bruce Feldthusen, Canadian 

Tort Law, 8th ed. (Toronto: Butterworth, 2006) at 673-75; Peter Hogg, "Government 

Liability :Assimilating as·sim·i·late   

v. as·sim·i·lat·ed, as·sim·i·lat·ing, as·sim·i·lates 

3 - See e.g.  Peter W. Hogg  & Patrick J. MonahanPatrick J. Monahan is the Dean 

of Osgoode Hall Law School of York University in Toronto, Canada, as well as 
an Affiliated Scholar with the law firm Davies Ward Phillips  & Vineberg LLP., 

Liability of the Crown, 3rd ed. (Toronto: Carswell, 2000) at 110. 

http://www.cambridge.org/aus/series/sSeries.asp?code=CSIL
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/linden
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/linden
http://www.thefreedictionary.com/assimilating
http://www.thefreedictionary.com/assimilating
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Patrick+J.+Monahan
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Patrick+J.+Monahan
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های حقوقی اصل بر این است که هر کس ضامن افعال خویش است و مسئولیتی در   در کلیه نظام

 است کریم قرآن مبارکه نصوص بر مبتنی اصل این اسالم حقوق در  دیگران ندارد. بار زیانفبال فعل 
 .باشد می ...و رهینه کسبت بما نفس کل و اخری وزر وازره التزروا فرماید می که

تحمیل  بار زیانصوال مسئولیت جبران خسارت به شخص فاعل فعل در حقوق انگلستان نیز ا
 ."باشد اصطالحا هر فردی مسئول اعمال شخص خودش می "شود و به عنوان یک قاعده کلی:  می

ها به عنوان یک ضرورت، استثنایی بر قاعده کلی شخصی بودن مسئولیت است و  تبعی دولت
ای است که بهر علت منجمله عدم استطاعت مالی  زیاندیدهمبنای توجیهی آن: لزوم مساعدت افراد 

و هم چنین فرار یا عدم شناسایی او قادر به وصول خسارت متحمله نیستند و یا در  بار زیانفاعل فعل 
 اند. با عسرت و مشکالت عدیده مواجه موقع بهوصول مطالبات 

نی امامیاد شده منجمله مبتنی مسئولیت تبعی دولت که در فقه شیعه از آن به عنوان مسئولیت مد
بر قواعد احترام مال وجان مسلم، لزوم تدارک ضرر و رفع عسر و حرج و هم چنین قاعده معد بودن 

 بیت المال در اعانه به مردم است.
های حقوقی خصوصا بعد از انقالب صنعتی باعث گردیده   این ضرورت اجتناب ناپذیر در دیگر نظام

 ای برخوردار گردد. از جایگاه ویژه ها که مسئولیت تبعی دولت
سیستم کامن الی انگلستان )شامل کانادا، استرالیا و نیوزلند و تا حدود کمتری ایاالت متحده 

های  آمریکا(، حقوق رومن )مثالحقوق فرانسه( و نهایتا حقوق ژرمن )مانند حقوق آلمان( با عبور از مرز
در شرایط خاصی  را 1یت در قبال افعال دیگران استقواعد سنتی مسئولیت تبعی که فی الواقع مسئول

ها در ازای افعال  پذیرفتند. نمونه و مصداق بارز مسئولیت در قبال افعال دیگران مسئولیت دولت
 شهروند و اتباع خویش است. بار زیان

 

 دولت   مبانی مسئولیت تبعی-3-3

                                                                                                                                  
 
1
..."The common law (including Canada, Australia, New Zealand and to a 

limited extent, the United States), the Romanist (here, France) and Germanic 

(here, Germany) system…. Cross legal boundaries and an area of law… 

[I]n these post-industrialized States …[t]he term ‘vicarious liability’ derives 

from the common law, and civilian systems will generally refer to ‘liability for 

the acts of others’."  See (s) 1.1 of P. Giliker ibid. 
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به مردم مسئولیت شرعی پیدا دولت با در اختیار گیری بیت المال در ارایه خدمات مساعدتی 

کند و جدای از فلسفه کلی دولت که ارایه خدمت به مردم و حل معضالت آنان است یکی از مبانی  می
آن نسبت به اتباع بهرمندی دولت از منابع مالی و بیت المال   اساسی دولت در مسئولیت قایم مقامی

 است.

ن با استفاده از بیت المال که فلسفه کلی آن مسئولیت دولت در یاری ضرر دیدگان و در راه ماندگا
از سوره مبارکه نساء آنچنان  73مساعدت به نیازمندان است مبتنی بر قرآن کریم است. آیه شریفه 

ها قایل است که کشتن یک فرد را به مثابه کشته شدن جمیع ابنای  اهمیتی برای حفظ جان انسان
ممیزه این آیه شریفه جلوگیری از هدر رفتن خون افراد  پر واضح است که یکی از وجوه ؛ وداند بشر می

 و پرهیز از بال پرداخت ماندن خون بهای آنان است.

دارد که دولت  داللت« ها انما الصدقات للفقراء و المساکین والغارمین و عانلین علی»آیه شریفه 
های مردم و ادای بدهی  و درآمد ناشی از صدقات )مالیات( را باید در جهت حل گرفتاری  اموال عمومی

 1غارمین )بدهکاران معسر( به کار ببندد.

از رسول مکرم اسالم دو نوع حدیث وارد شده است که هر دو نوع داللت بر 

های بال پرداخت افراد   مسئولیت رییس کشور یا ولی امر در پرداخت دیه و بدهی

ستناد واقع شیعه و اهل سنت نقل و مورد ا این احادیث به تواتر توسط دارد.

 شود کشته فردی اگر و است مسلم خون حرمت بر دایر احادیث اول دسته  اند. ه شد

 بماند بالپرداخت مقتول "دیه" قاتل اعسار علت به یا و نباشد مشخص او قاتل و

 پیامبر از. نماید اقدام مقتول بهائ خون پرداخت به نسبت راسا باید مسلمین ولی

که در توجیه این مسئولیت ولی امر فرمودند ال یبطل  است شده نقل تواتر به اسالم

رود. صد البته شمول سخن رسول  نمیمسلمان هدر  یعنی خون 2دم امرء مسلم.

هاست و به  ها صرفنظر از دین و نژاد آن مکرم اسالم )ص( هدر نرفتن مطلق خون

 .است مسلمان غیر ولو انسان خون شامل  نحو عام

                                                 

 .۰۱ایه شریفه  ،1۱سوره مبارکه - 1
 .233ص  ،4ه ق، ج  1370نشر دارالکتب االسالمیه، تهران، شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، استبصار،  -2
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روایات وارده از معصومین علیهم السالم به تاسی از قرآن کریم و احادیث وارده از رسول مکرم 
های قتل و جرح بالپرداخت افراد   اسالم ولی امر مسلمین را علی الاطالق مسئول پرداخت دیون و دیه

ا دولت مانند امام ی دانند. این روایات به تناسب در شرح و بسط دیگر مبانی مسئولیت قایم مقامی می
قواعد من له الغنم فعلیه الغرم و الحاکم ولی الممتنع آورده شده است. به عنوان مثال در روایت ابوبکیر 

فرماید که در ارتباط با فردی که در  های علی علیه السالم را نقل می  از امام صادق )ع( یکی از قضاوت
دیه مقتول از بیت المال به وراث اوپرداخت  ازدحام کشته شده و قاتل او شناخته نشد دستور دادند که

شود. امام علیه السالم فلسفه این مسئولیت را در لزوم تدارک ضرر قلمداد نمودند که اگر هیچ منبع و 
مسئولی برای این تدارک ضرر موجود نباشد و فی الواقع تدارک ضرر به طریق معمول ممتنع باشد 

مام است زیرا به همان طریق که ارث فرد بال وارث بامام مسئولیت جبران ضرر به عهده زمامدار و ا
تعلق دارد مسئولیت پرداخت دیه هم به عهده امام است )الن میراثه لالمام فکذالک تکون دیته علی 

1االمام(.
 

 

 نتیجه گیری
ها موظف به اجرای عدالت اجتماعی   در اختیار داشتن فرصت آموزش حق شهروندان است و دولت

گانی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویش هستند. این وظیفه دولت ایران براساس قانون درآموزش هم
منشور حقوق بشر که دولت ایران آن را امضا کرده است یک  اساساساسی جمهوری اسالمی و نیز بر 

التزام قانونی است و بنابراین دولت در برابر تقصیر و سوءمدیریت نهادهای وابسته به خود و خسارات 
  ناشی از تفویت فرصت آموزشی شهروندانش مسئولیت قطعی دارد.

مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسالمی ایران مبین آنستکه دولت در 
ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح،  قوانین و مقررات پراکنده

تها و افراد فراری را به بعهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان اعضاء هیات واگذاری سهام شرک
قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی  11صرفاً طبق شرایط ماده 

                                                 

 مقتوال وجد رجل فی( ع) المومنین امیر قضی: قال( ع) عبداهلل ابی عن بکیر ابو  .107ص  17وسائل الشیعه ج  -1
ن ال مسلم امرء دم یبطل ال و المسلمین المال بیت من دیته یطلبون اولیاء له عرف کان ان: قال, قتله من الیدری

قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس فمات ان دیته من  ؛ ومیراثه لالمام فذالک دیته علی االمام...
, الفقیه بلغه, محمد سید, العلوم بحر: فرمایید مالحظه همچنین  بیت المال المسلمین. }تاکید اضافه شده است{.

 .231 ص 4 ج, ق ه 1403 تهران, الصادق مکتبه انتشارات
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 خألاز نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقی ما، 
عنوان مثال سالهاست دراثر فعالیتهای دولت و کارکنانش خسارت زیادی به قانونی وجود دارد. به 

آید و یا افراد بیگناهی به زندان و بازداشت محکوم میشوند و... و هیچ مرجعی  اشخاص وارد می
گیرد. بنابراین الزم است در یک قانون عام وکلی موضوع  مسئولیت اینگونه خسارات را به عهده نمی

بینی گردد. مسئولیت دولت  لت و کارکنان آن به صورت مشخص و معین پیشمسئولیت مدنی دو
 میشود بار شهروند فعل واسطه به  بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که

 آن اساس بر که ای قاعده انگلستان، حقوقی نظام در تحول ایجاد با. میشود نامیده تبعی مسئولیت
بود منسوخ و آرام آرام جای خود را به مسئول بودن دولت در جبران خساراتی  مبرا مسئولیت از دولت

کنند  که عمال و کارکنان دولتی در اثنای اعمال اقدامات حاکمیتی به شهروندان و اموال آنان وارد می
داد. بعد از این تحول دولت همانند هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگر نسبت به اعمال خود مسئولیت 

ا کرد. در نظام حقوقی اسالم نیز هیچگونه دلیلی که حاکم را از مسئولیت ناشی از افعال مدنی پید
خورد و طبق اصول کلی حاکم مانند هر شخص حقیقی  عمال و کارکنان مبرا کند بچشم نمی بار زیان

یا حقوقی دیگر دارای مسئولیت مدنی است. مع الوصف موضوعی که در این نوشته تخصصا بررسی 
های وارده از جانب شهروندانی است که بهر دلیل قادر به جبران   سئولیت دولت در قبال ضررگردید م

های وارده از ناحیه خود نیستند. مسئولیتی ماورای مسئولیت ذاتی و شخصی خود دولت،   ضرر
 یاد شده است. "مسئولیت نیابتی"یا  "مسئولیت قایم مقامی"مسئولیتی که از آن به عنوان

 اساسرسد. بر  ها به نظر می در بدو امر مغایر با اصل شخصی بودن مسئولیت  مقوله مسئولیت تبعی 
دولت فی الواقع نوعی از مسئولیت شخصی و ذاتی دولت است و   یک تحلیل مسئولیت قایم مقامی

شود. وفق این تحلیل دولت راسا ضامن ایجاد  استثنایی براصل شخصی بودن مسئولیت تلقی نمی
این نظریه مسئولیت بالپرداخت  اساسنیت اجتماعی و پرورش اتباع یا ساکنان آن کشور است بر ام

 و اجتماعی عدالت عملی تامین در دولت قصور  به واسطهبار زیانها توسط عاملین افعال  ماندن ضرر
 .ندارد مسئولیت بودن شخصی اصل با مغایرتی و است دولت شخص متوجه

قانون اساسی جمهوری  ام سیاصل  اساسه در این مقاله اینست که بر عملی مباحث مطروح نتیجه
و فراگیر از وظایف  مؤثر، عرضه یک مدیریت آموزشی کارآ و المللی بیناسالمی و نیز تعهدات 

منسجم از دانش حاصل ازکاربردروش علمی  ای مجموعهحکمرانی دولت ایران است، یعنی عرضه 
آموزشی  های سازماندر  ها آن مابین فیو روابط  عناصر سازمانیخصوصیات و تبیین  توصیف منظور به

کارایی مدیریت آموزشی  اثر عدمدر  اگر شهرونداندولت جمهوری اسالمی ایران است. حال  از وظایف
در برابر آن موارد  دولت شده باشند؛ از آنناشی  و زیاننهادهای دولتی دچار فوت فرصت 

 ارد.نیزمانندسایرموضوعات مشابه مسئولیت مدنی د
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