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 چکیده
تغییر در ساختار نظام آموزشی که از زمان مشروطیت با وضع قوانین جدید آغاز 

با تغییر ساختار دولت در دوران پهلوی اول و اتخاذ  ،و به تدریج تداوم یافت
دید. سیاست های جدید دستخوش تغییرات عملی گسترده گرسیاست

ار آموزشی کشور را تحت نظارت حکومت تمامی ساخت تمرکزگرایی دولت جدیدْ
درآورد. متناسب با چنین رویکردی شهر کرمان نیز از جهات کمی و کیفی 

آموزش و پرورش از سر گذراند. علی رغم  ۀای را در حوزاصالحات گسترده
برد. دستاوردهای مهم در این زمینه، ایالت و شهرکرمان از کمبود بودجه رنج می

امدهای کمبود بودجه در ساختار معارف شهر کرمان بررسی پی به همین سبب
محور پژوهش حاضر است. یافته های پژوهش که با روش تاریخی و با رویکرد 

ای و اسناد نویافته صورت گرفته است، نشان منابع کتابخانه ۀتحلیلی بر پای
علی رغم دستاوردهای آموزشی گسترده در ساختار آموزش و پرورش شهر  دهدمی

عواملی همچون محدود بودن امکانات مالی و تخصیص میزان اندکی کرمان، 
گردید که تغییرات صورت گرفته متناسب با دولت سبب می ۀساالن ۀدر بودج

 نیازهای نظام آموزشی موجود نباشد.

 .وزارت معارف ،کرمانپهلوی اول،  ،بودجه ،آموزش و پرورش ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ترین عالیق مشروطه خواهان نظام آموزشی ایران از جمله مهماصالح و تمرکز در ساختار 

ها در سال گردید.تصویب برخی از قوانین در مجلس اول و تداوم این تالشمحسوب می
ش و 1300گام در این زمینه در سال  ترین. مهماستقابل بررسی  بارهش در این 1290

امور مربوط به اعمال و تمامی شد با تصویب قانون شورای عالی فرهنگ برداشته 
سیاست تمرکز در وزارت معارف بر عهده این شورا گذاشته شد. شهر کرمان یکی از 

 سیس مدارس ملی در ایجادأنخستین شهرهایی بود که از ابتدای دوران مشروطیت با ت
آزادی ۀ. حضور گستردسعی کردتغییرات گسترده در ساختار سنتی نظام آموزشی خود 

و نقش آنان در تحوالت  دان به نظام حکومت مشروطیت در کرمانمنخواهان و عالقه
اسباب توجه آنان به اعمال تغییرات در ساختار نظام آموزشی و تشکیل چند  این دوران

مدرسه ملی گردید. شهر کرمان یکی از معدود شهرهایی بود که با تصویب قانونی در 
(. شکل136حامدی، د )شدولتی در آن ایجاد می ۀبایست یک مدرسمجلس دوم می

گیری مدارس ملی در شهر کرمان همانند سایر شهرها با مشکالت بسیاری به همراه بود 
مندان به اصول آموزشی جدید سبب خواهان و عالقهآزادی ۀهای همه جانباما حمایت

 (.146 ،زادهصنعتی) گشتپایداری آنها می

ساختار حکومتی، نظام معارفی کشور های تمرکزگرایانه در تمامی اعمال سیاست با
ستورالعمل. دشدمیبایست مطابق با این سیاست تمرکزگرایانه جدید بازتعریف نیز می

)ساکما،  های بسیاری در ابتدای دوران پهلوی اول در این زمینه به تصویب رسید
ای در ساختار آموزشی اتخاذ چنین رویکردی تحوالت عمده .(18: 37698/297
ر تالش د ،افزایش تعداد مدارس نوین در کنار کاهش مدارس سنتی جا نهاد.کشور به 

، تالش در راه پذیرش سوادی، مبارزه با بیافزایش سطح تعلیمات عمومی جامعه راه
ترین دستاوردهای نظام آموزشی تمرکزگرای این دوران است. نوین آموزشی از مهم تفکر

سازی قوانین آموزشی اعمال این سیاست هرچند در بسیاری از مسائل از جمله یکسان
و اجرای نادرست سیاست فواید بسیاری را به همراه داشت، اما به جهت فهم 

نیز به همراه داشت. عدم استقالل مالی  ی نامناسبیاعمال این رویه پیامدها تمرکزگرایی
دانشتوجهی به آموزش عملی با نظر مرکز و بی هاکز ایالت و انتخاب آموزگاران شهرمرا

التحصیالن برای ورود به مشاغل آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی و گرایش فارغ
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های نظام ترین کاستیمهم ۀمشاغل پدران خود از جمل ۀادام بهتوجهی دولتی و حتی بی
 (.140؛ صدیق، 1، 35، ش1، سبیداری) آموزشی موجود بود

حدود بودن منابع مالی معیوب نظام آموزشی گذشته و م با توجه به ساختار کامالً
خصوص شهر هترین مشکالت نظام معارفی کشور و بدولت، کمبود بودجه یکی از مهم

 . اعمال سیاست تمرکز به نوعی اتکاءشدمیکرمان به عنوان مرکز ایالت هشتم محسوب 
 چندانِنه هرچند حمایتِ کردسابق بیشتر به دولت نسبت  ۀمالی مدارس ملی به بودج

ی در های کمّرغم پیشرفتبهدولت از این مدارس مشکالتی را برای آنان به همراه آورد. 
از جهات کیفی نظام آموزشی مشکالت  ساختار آموزشی به جهت محدود بودن منابع مالی

 بسیاری داشت.

ثیری در أکمبود بودجه چه ت-1:طرح کردهایی را توان چنین پرسشبر این اساس می
ثیرمشکالت مالی بر وضعیت أت -2 دارس شهر کرمان به همراه داشت؟م ۀفرایند توسع

 آموزگاران چگونه بود؟

های مختلفی به چاپ رسیده پژوهش ا ساختارآموزش و پرورش این دوراندر رابطه ب
ست ااست. رودی متی در مجموعه مقاالتی که به همت استفانی کرونین به چاپ رسیده 

 عیسی ۀرضا شاه به چاپ رسانده است. رسال ۀش در دورای با عنوان آموزش و پرورمقاله
 اول سلطنت پهلوی ۀکه مربوط به نیم «ایران مدرن و نظام آموزشی آن»صدیق با عنوان 

های نام برده پس از ترجمه به چاپ رسیده است. در پژوهش 1397اول است در سال 
 وزش و پرورششده اصول و ساختار کلی معارف بررسی شده است. در مورد وضعیت آم

و فر های اندکی صورت گرفته است. علی نادریانهای این دوران پژوهششهرها و ایالت
ای به بررسی ایجاد مدارس نوین و عملکرد آن در بلوچستان همکاران او در مقاله

رضا  ۀهای فرهنگی دورنقش سیاستدر بارۀ  زادهو محرم قلی اند. جلیل نائبیانپرداخته
االمینی . فاطمه بیگم روحاندکردهموزش و پرورش تبریز پژوهش شاه در وضعیت آ

ه کرداز مشروطه تا پهلوی دوم جمع آوری و بازخوانی را تعدادی از اسناد معارف کرمان 
 است.

 وضعیت مدارس در مقاطع مختلف
بندی مقاطع تحصیلی برگرفته از نظام آموزشی کشور فرانسه بود. این سطوح تقسیم

و که مقطع اخیر به دشد میمتوسطه  و ابتدایی ۀشش سال ۀدو دور شامل که تحصیلی
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شد. دوم متوسطه امتحان گرفته می ۀبرای ورود به دور گردید.سه ساله تقسیم می ۀدور
های ادبی، تاریخ درس شاملادبی  ۀشد. شعبدوره به دو شعبۀ ادبی و علمی تقسیم میاین 

، شیمی و تاریخ طبیعی ی ریاضی، فیزیکهادرس شاملشعبۀ علمی  و شدو جغرافیا می
علی رغم رشد کمی و کیفی این مدارس در مقاطع (.124-122، )حکمت شدمی

های کالن دولت، کمبود بودجه و مسائل مالی نقش گذاریمختلف با توجه به سیاست
 .مطلوب این مدارس داشت ۀمهمی در توسع

 مدارس ابتدایی
همم آموزشی و وجود مشکالت بسیار در این زمینه،با توجه به نوپایی ساختار جدید 

گسترش و اهمیت دادن به تعلیمات ابتدایی بود.  1308حکومت تا سال  ۀترین برنام
کالس در دستور کار وزارت  6کالس به  4های درسی در مقطع ابتدایی از افزایش کالس

م اعتبارخاصی ای بود که در مجلس ششمعارف قرار گرفت. اهمیت این مقطع به اندازه
با  (.164 دی،حام) برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی در نظر گرفتند

مدارس ملی که اغلب آنها وابستگی بسیاری  و توان اندک مالی توجه به محدودیت بودجه
الستمامی کتوانستند نمیمدارس ابتدایی  ۀهم های مالی دولت داشتند، لزوماًبه حمایت

. تعدادی از مدارس ابتدایی تنها سه یا چهار کالسه بودند. برگزار کنندا های این مقطع ر
ولتی از این قاعده مستثنی نبود. دبستان د ز با وجود کمبود همیشگی بودجهشهر کرمان نی

) روح االمینی و دیگران،  هم چنان چهار کالسه بود 1319باغ سرآسیاب در سال 
 ۀمدارس ابتدایی که مرتبط با نخستین برنام ۀتوجهی به توسع(کمبود بودجه و بی2/253

های پایانی پهلوی جامع آموزشی کشور بود، سبب گردید روند ساخت این مدارس تا سال
چندین مدرسه  1319اول همچنان تداوم داشته باشد. این امر سبب گردید در سال 

ماری های آ(. همچنین بررسی1، 30، ش10، سبیداری) ابتدایی در کرمان ساخته شود
 ۀجز مدارس ملی بیش از پانزده مدرسه دوم دوران پهلوی اول ب ۀدهد در نیمنشان می

( 337-263روح االمینی و دیگران،  ـ :)نک ابتدایی دولتی در شهر کرمان ساخته شد
بایست به توسعه و دوم این دوران می ۀدر نیم ۀ دوم آموزشیدر حالی که مطابق با برنام

 شد.متوسطه اقدام میساخت مدارس دوران 

تا  1316های دوران ابتدایی در سال آموزاندانشهمچنین برررسی نمودار معارفی 
و تعدادی از  چنان وجود داشتههم هاسالکمبود مدارس در این  دهدمینشان  1318
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 ،16، ش8، سبیداری) به جهت محدودیت قادر به ورود به مدارس نبودند آموزاندانش
 .(1 ،6، ش9همان ، س ؛3

مدارس ابتدایی دختران از ابتدای این دوران مورد توجه قرار گرفت. هرچند  ۀتوسع
الت بود. مشکبه دالیل مختلف مالی و مسائل اجتماعی کمتر مورد توجه وزارت معارف 

این  ۀثری در توسعؤکمک م ر این زمینه نیز تشکیل مدارس ملید شدسبب  مالی موجود
 ۀ ابتداییمدرس برپاییِ مناطق شرقی کرمان از مدارسْاستقبال اهالی  مدارس باشد.

وکیل  ۀدر خارج از درواز ۀ دانشمدیر مدرس .ش سبب گردید 1306دخترانه را در سال 
 آموزاندانش ۀآن نیز از شهری ۀو بودجکرد سیس أای ملی و دخترانه با نام پهلوی تمدرسه

مقداری از  در راستای حمایت از چنین مدارسی . اداره معارف کرمان نیزشدمیمین أت
 ،16673/297)ساکما،  کرمان منظور نمود ۀسالیان ۀمدرسه را در ردیف بودج ۀبودج

4 .) 

ها و رویکرد طور کلی تحصیل دختران به عوامل مهمی همچون توان مالی خانوادهبه
و  أسیستت اعتقادی و اجتماعی آنان به تحصیل دختران بستگی داشت . به همین جه

گسترش دبستان بانوان در برخی از مواقع به جهت استقبال کم بانوان در خطر تعطیلی 
مالی  به جهت مشکالت مدت کوتاهی پس از تشکیل ملی نسوان دبستانگرفت. قرار می

متی . از آنجایی که قسدر خطر تعطیلی قرار گرفت مردم و مخالفت با تحصیل دختران
 هببانوان این دبستان را  کافیِنا، ورود شدمیضیان پرداخت ها از سوی متقااز هزینه

. بر همین اساس توجه اصلی به ساخت مدارس (4 ،55، ش5س ،بیداری) تعطیلی کشاند
صورت گرفت و  دوم دوران پهلوی اول ۀخصوص در نیمهبانوان بیشتر از سوی دولت ب

 بود. به طوری که تا سالمدارس ملی بانوان کمتر مورد توجه به نسبت مدارس پسران 
(. 1 ،7، ش11، سبیداری) های دخترانه دولتی بودندبیشتر تعداد دبستان 1320

مشکالت مطرح شده سبب گردید بسیاری از مدارس ابتدایی دختران نیز با ظرفیت کامل 
 (. 4 ،11، ش4، سبیداری) مقطع ابتدایی تشکیل نگردند ۀشش سال

توجه این دوران بود. این مدارس در ابتدا در مدارس اکابر از جمله مدارس مورد 
تدایی بود. از اواخر ردیف مدارس ابتدایی قرار می گرفت و مدرک آنها معادل چهارم اب

ال کرد. در سبه آموزش بزرگساالن توجه  سوادیش دولت برای مبارزه با بی1310سال 
 40تا  18در سراسر کشور جهت بزرگساالن بین  شدش وزارت فرهنگ موظف 1316

 192)کرونین،  ها بودسال مدارس شبانه برپا نماید. محل تشکیل این مدارس در دبستان
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کید دولت در گسترش چنین مدارسی،کمبود أ(. علی رغم ت4 ،9، ش9، سبیداری ؛
خصوص در مناطق اطراف کرمان سبب گردید همدارس اکابر ب ۀبودجه در جهت توسع

 ،بیداری) کمک دولت در این زمینه اقدام نمایندهای خود به متنفذین محلی با هزینه
کمبود آموزگار برای تدریس در این مدارس از دیگر موانع عدم  .(4 ،8ش، 7 الس

مدارس اکابر بود. برای حل چنین مشکلی ادارۀ معارف کرمان از وزارت معارف  ۀتوسع
ۀ تأمین بودجخواهد برای بازدهی بهتر آموزگاران و با توجه به کمبود معلم و عدم می

ها در تابستان برگزار و تا حدودی الزم برای استخدام آموزگاران، بهتر است این کالس
 (.11، 23888/297از مشکالت موجود کاسته گردد)ساکما، 

 مدارس متوسطه
 ر ابتداد اصلی دولت تأکیدسریع معارف،  ۀکشور در توسع ۀبا توجه به محدودیت بودج

 هلویپ راندو نخستمه یطع دبستان بود. حداقل تا نتحصیل در مق کردنبر سراسری 
ع مقاطمدارس در  ۀتوسع منظوربهاقدام چندانی  موجودْ مالی با توجه به مشکالت اول

و  1307ی هاسالاین مدارس در دو نوبت در  ۀهرچند برنام. متوسطه صورت نگرفت
های گرایش دوم متوسطه دارای ۀ(. مدارس دور214)اکبری،  ش تدوین گردید1312

حضور  ۀها افراد را آمادادبی و علوم و بازرگانی بودند و درس خواندن در این گرایش
کرد. همچنین رویکرد دولت این بود که در مقاطع بعدی دانشگاهی یا مدارس عالی می

وزارت  که. چنانکند تأسیسطبق نیازهایش  خانه یک دبیرستانِ ضمن خدمتهر وزارت
 (. 113 کرد )صدیق، تأسیسکشاورزی  ۀمدرسه و دانشکد ا یککشاورزی در این راست

دوران مان برای کردر شهر  1308که تا سال  دهدمینشان  بررسی منابع موجود
 ۀسیکل اول متوسطه برای ادام نمدارسی وجود نداشت و محصالن پس ازگرفت متوسطه

های شبا تالمشکالت مالی موجود سبب گردید . رفتندمیبایست به تهران تحصیل می
به همت  در این سالشخصی حسین جودت رئیس وقت معارف ایالت کرمان 

 مارهش ،بیداری)تشکیل گردد  نخست متوسطه ۀدر دور یک کالس تنها دوستانمعارف
جودت برای پیگیری و افتتاح رسمی مدارس متوسطه در شهرکرمان، ضمن  (.4 ، 68

نظر وزیر معارف را در افزایش اعتبار بودجه در تشکیل  1309سفر به پایتخت درسال 
 جلب نماید برای تدریس در این مقطع مقطع نخست متوسطه به همراه جذب دو معلم

 (.2 ،67، ش2، سبیداری)



 75/ بررسی ساختار آموزش و پرورش کرمان...

ش توجه به مقطع متوسطه در شهر کرمان مورد 1310ل رسد از ابتدای سامیبه نظر 
)مترجم  وشیوزارت معارف قرار گرفت. انتخاب فردی همانند فره ۀتوجه گسترد

، بیداری) دهدمیهمایون سابق( از مرکز برای ریاست دبیرستان پهلوی این توجه را نشان 
 به این جهت (. اما توجهات دولت در این زمینه بسیار ناکافی بود4 ،21-20، ش2س

 ۀای به وزیر معارف افتتاح چند باب مدرسدوستان کرمان در نامهدر همان زمان معارف
و  همتوسطه از حیث ساختمان و اثاثیه و کتابخان ۀتنها مدرس کردنمتوسطه و تکمیل 

 درخواست کردنددوم متوسطه را  ۀدر نهایت افتتاح دور آزمایشگاه را خواستار شدند.
(. با 1 ،42، ش 2، سبیداری) تا حداقل بتوانند برای مدارس آموزگار تربیت نماید

، 1311معارف ایالت کرمان و عدم افزایش آن در سال  ۀتوجه به ناکافی بودن بودج
پهلوی هم چنان تداوم داشت و با کمبود بودجه و معلم تنها با  ۀمتوسط ۀنواقص مدرس

معارف ایالت کرمان و مترجم همایون و  ۀندحسین جودت نمای ۀهای دلسوزانتالش
، بیداری) گردیدهمراهی تعدادی از آموزگاران بدون کمترین چشم داشت مادی اداره می

 (.1 ،40، ش3س

مدارس متوسطه، ساخت مدارس  ۀبا توجه به امکانات محدود دولت در توسع
 1314در سال  ی شهاب که. دبیرستان ملبوددوستان ملی نیز مورد توجه معارف ۀمتوسط

خصوص ههای بسیار مدارس متوسطه بیکی از این مدارس بود. هرچند هزینه بنا گردید
 بسیار برای این مدارس ۀسبب تحمیل هزین ۀ تحصیلی دیپلمدر جذب معلمان با درج

 شدنداساسی روبرو می ۀبود. به این جهت مدارسی این چنینی به سرعت با کمبود بودج
 آموزاندانشبایست از سوی می تحصیل هایهزینهبیشتر (.3 ،14517/297)ساکما، 

ان میتحصیل آنان رایگ ۀ، هزینبضاعتو در صورت اثبات عدم توانایی افراد بیمین أت
های اول متوسطه در دبیرستان ۀدور 1316تا سال (. 4 ،59ش  ،3س ، همان) گردید

 و ملی سعادت برقرار شاهپورپهلوی و ایرانشهر، جم، شهاب، ملی شاهپور، ملی شبانه، 
، بیداریپذیرفت.)آموز میادبی و علمی دانش ۀدوم متوسطه، تنها دو شعب ۀگردید و دور

 ۀدور ی پایانی این دورانهاسالکمبود بودجه سبب گردید تنها در  .(3 ،16، ش8س
، 10، سبیداری) ادبی، ریاضی، طبیعی و بازرگانی گردد ۀشعب 4دوم متوسطه دارای 

 (.2 ،44ش

دوم پهلوی اول مورد توجه معارف ۀتوجه به مقطع متوسطه برای بانوان از ابتدای نیم
 تأسیسمبالغی جهت  1311سال  ۀپروران قرار گرفت. آنان در نظر داشتند در بودج
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مدارس متوسطه منظور دارند تا بتوانند از فارغ التحصیالن این مقطع جهت تدریس در 
توجهی به نیازهای مالی کرمان مالی و بی هر چند مشکالتکنند مقطع ابتدایی استفاده 

( 1 ،26 -27، ش2، سبیداری)نکرد از سوی مرکز این خواسته را در آن زمان عملی 
. رویکرد اجتماعی به نشدمدارس متوسطه این خواسته چندان عملی  ۀبا توسعهرچند 

دی از تعداد محدو ۀ باالی تحصیل در دوران متوسطهتحصیل بانوان و شهری
 1317در سال  .کردمیدختر را برای تحصیل در مقطع متوسطه ترغیب  آموزاندانش

نفر بود. اما در همین سال 267پایانی ابتدایی  ۀتعداد شرکت کنندگان امتحان نهایی دور
 (.3 ،16، ش8، سبیداری) نفر داوطلب بودند 15دوم دبیرستان دختران تنها  ۀدر دور

دانش آموز دختر برای ادامه تحصیل در مقطع متوسطه  53تنها  1320در سال 
های باالتر (. این میزان متقاضی برای دوره1 ،5، ش11، سبیداری) متقاضی بودند

نفر برای امتحان در  53ش از سه دبیرستان دخترانه، 1320د. در سال گردیکمتر می
م متوسطه در دو ۀپایان مقطع اول متوسطه حاضر شدند. و در این میان در مقطع دور

 (.1 ،7، ش11، سبیداری)شدند نفر داوطلب  6داری( )خانه گرایش اختصاصی
نفر  15دو دبیرستان دوم متوسطه از  ۀها برای دورمجموع امتحان دهندگان دبیرستان

 (.3 ،16، ش8، سبیداری)بود 

ز سابق بیش احجاب له کشف أبانوان پس از مس ۀل عالیتوجه به تحصیطور کلی به
دولت به نوعی مجبور به افزایش منابع مالی  در حقیقت با اجرای این سیاستگردید. 

تکیه  ۀدر محل 1315در سال  شدجدیت دولت در این زمینه سبب  مدارس بانوان گردید.
گلباز خان در مدتی کمتر از یک سال بنای یک عمارت دبیرستان برای بانوان مهیا 

هم چنان  1319رستان برای بانوان تا سال ساخت دبی (.7،4، ش 7س  ،)همان گردد
 ،34، ش10، سبیداری) ادامه داشت. در این سال دبیرستان دوشیزگان افتتاح گردید

1 .) 

سسات و ادارات دولتی برای ؤهای مختلفی تحت نظر برخی مدر این دوران دبیرستان
ت و اتکمیل کادر اداری خود تشکیل گردید. این مدارس به جهت مشکالت مالی ادار

ش بود که 1320قرار نگرفت. تنها در سال عدم حمایت دولت در کرمان مورد توجه 
دبیرستان کشاورزی تحت نظارت  1320در سال  دبیرستان کشاورزی تشکیل گردید.

امور کشاورزی  ۀبایست به ادارو داوطلبان می کار کردبهامور کشاورزی آغاز  ۀادار
 (.1 ،8، ش11، سبیداری) کردندمراجعه می
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 تأسیس 1315توان به دبیرستان اکابر که در سال های کرمان میاز دیگر دبیرستان
بیرستان . این د. دبیرستان شبانه شاهپور بیش از نود دانش آموز داشتکردگردید، اشاره 

هریه ش آموزاندانشاینکه از علی رغم مواجه بود با کمبود بودجه  نیز از بدو تشکیل
صورت عدم حمایت دولت اشاره کرده بود  یل شدن آن درعطت گرفت و مدیر آن بهمی
 (.1 ،23، ش7س ؛1 ،4، ش7، سبیداری)

 دانشسرا

برای تربیت معلمان از اواخر دوران قاجار شکل گرفت و با  دانشسراهر چند تشکیل 
ش نخستین مرکز بزرگ و مهم تربیت معلمان 1298دانشسرای عالی در سال تشکیل 

 ۀ، اما توسعه و گسترش چنین مراکزی در دورکردوع به کار برای مقاطع تحصیلی شر
 حکومت به تغییر بنیادین در آموزش و پرورش و نیاز ۀپهلوی اول اتفاق افتاد. توجه ویژ
. از سوی دشسبب توجه هر چه بیشتر دولت به این امر  شدید حکومت به تربیت دبیران

االری برای دیوان س ۀبه این نکته توجه داشت که نیاز حکومت به توسع بایستمیدیگر 
سپردن مشاغل اداری نیازمند تربیت جوانانی تحصیل کرده بود. لزوم همین نگاه توجه 

 نخست ۀتا نیم را دو چندان نمود. دانشسرامراکز  ۀآموزش و پرورش و توسع ۀلأبه مس
الشحتی ت انشسرا صورت نگرفت.د تأسیسسلطنت پهلوی اول توجه چندانی برای 

(. با تدوین 154)صدیق، شکست خورد  1305های نخستین در این زمینه در سال 
ل دانشسرای مقدماتی در مورد لزوم توجه به تشکی 1312قانون تعلیم و تربیت در سال 

 آوری،) ش سی و شش دانشسرای مقدماتی در سراسر کشور تشکیل گردید1320تا سال 
2/36.) 

اول این دوران سبب غفلت از پرورش معلمان گردید. لزوم اخذ  ۀاعتبار در دهکمبود 
مدرک حداقلی سیکل اول متوسطه برای معلمانی که با مدرک کمتر از آن به تدریس 

ت دولتی و با حمای ۀرئیس معارف وقت کرمان را بر آن داشت بدون بودج مشغول بودند،
 مایدن تأسیسمعارف  ۀدر محل کتابخان یک دارالمعلمین اکابر شبانه دوستانمعارف

( این دارالمعلمین ماهیانه سیصد تومان مخارج داشت که به 1 ،23، ش2، سبیداری)
 ای برای آن منظور ننمودمین گردید. وزارت معارف هیچ بودجهأت دوستانمعارفهمت 

(. لزوم ارتقای سطح دانش آموزگاران دوران ابتدایی 3 ،38-37، ش2، سبیداری)
 ۀش الیح1313در سال سبب گردید وزارت معارف به تقلید از الگوی معارف کرمان 

با هدف بهبود در کیفیت تدریس آموزگاران ابتدایی تصویب نماید. با  تربیت معلم را
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کردند میه را طی این دور بایستمیابتدایی دولتی  ۀآموزگاران دور ۀاین قانون هم
 (. 191 )کرونین،

 ۀورد آموزاندانشدولت در ترغیب  ۀبا تشکیل دانشسرای مقدماتی در کرمان و روی
با حمایت از این سیاست دولت به  بیداری ۀروزنام ل متوسطه برای ورود به این مراکزاو

آن  و معنویبا بیان مزایای مادی  را آموزاندانشو  تأکیدلزوم توجه به این گونه مراکز 
کمبود معلم در این  (.1 ،15، ش  8س ،بیداری) نمودمیدانشسرا  ترغیب به ورود به

محصالن مقاطع متوسطه برای ورود به دانشسرای مقدماتی سبب کردن مند زمان و عالقه
ن دانشسرای یحه در مجلس امتیازهایی به محصالگردید دولت با تصویب یک ال

های تشویقی مطابق با قوانین استخدامی در نظر به آنها پایهمقدماتی و عالی قائل گردد و 
 برای ورود آموزاندانش(. کمبود معلم و نیاز به تشویق 4 ،24، ش 8، سبیداری) بگیرد

ش هم چنان ادامه داشت. در یکی از مقاالت در 1319دانشسرای مقدماتی تا سال به 
، 10، سبیداری) «دهدمیا ترجیح آموز دانا و نیکبخت دانشسرا ردانش» این زمینه آمده

ورود به دانشسرا، تحصیل برای  آموزاندانشترغیب یکی از نکات مهم در  (.4 ،19ش
را به دانشس ۀشاهپور بود. این دبیرستان در حقیت به نوعی زیر مجموعدبیرستان در 

توانستند با تعهد دادن به این که پس از میاین دبیرستان  آموزاندانشآمد. حساب می
ن، )هما و معلم شوند، از شهریه دادن معاف شوند رفتهاتمام دوران متوسطه به دانشسرا 

 (. 21،4، ش  8س

زمان مدیریت مایل در  1314مهر ماه  15مقدماتی کرمان در روز  یدانشسرا
ا به مکان ن، دانشسرتشکیل و با خریدن یک عمارت عالی در سال بعد برای آتوسیرکانی 

جدید منتقل گردید و وزارت معارف دستوراتی بابت احیای عمارت تازه خریداری شده 
دانشسرای  1315(. در سال 4 ،37698/297 )ساکما،صادر نمود  به معارف کرمان

 ،2، ش8س ،بیداری) مقدماتی بانوان در قسمتی از دبیرستان پهلوی نیز آغاز به کار نمود
4.) 

مشکل کمبود دبیران تا  1318سال  در انشسراهای مقدماتی در کرمانبا تشکیل د
های متعددی سخنرانی عالوه بر تحصیل ،دانشسران یدر اگردید. طرف بر یحدود بسیار

، مشکالت معلمان، کمبود تعداد دانشسراساختار علمی  ،در موضوعات مختلف ادبی
 )همان، گردیدن برگزار میو طرز تحصیل آنا ، اساتید و تشکیالت دانشجویانمعلمان

 (. 2-1 ،52ش  ،9س
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 ات آنتأثیرکمبود بودجه و 
ا و ایاالت دوردستی هم کمبود بودجه و توجه نه چندان مناسب در این زمینه به شهره

نظام آموزشی این مناطق بود. با توجه  ۀترین عوامل در عدم توسعیکی از مهم چون کرمان
ویکرد ر ساختار جدید، ۀنیاز شدید کشور به توسعنوپایی ساختار جدید آموزشی و به 

دولت در  ۀش که اراد1300از ابتدای سال  نامناسب گذشته به امر آموزش سبب گردید
ه ب بودجه و محدود بودن منابع مالی اختصاص یافتهکمبود گسترش معارف قرار گرفت 

ز سیاری ابترین مشکل در ایالت و به تبع آن شهر کرمان محسوب گردد. عنوان مهم
شدند. تسلط دولت های وقفی مرتبط با خود اداره میزمین ۀمدارس غیر دولتی با بودج
مصرف درآمدهای آن سبب گردید برخی  ۀهای جدید بر نحوبر اوقاف و تعیین سیاست

استنتیجه چنین سی. کنندمدارس نتوانند از درآمدهای سابق خود به طور کامل استفاده 
 ۀلی برای مدارس ملی بود. این موضوع گاه اسباب واکنش ادارهایی ایجاد مشکالت ما

 هاۀ معارف شهرادار ۀ جدیدزیرا مطابق با قوانین تمرکزگرایان گردید.معارف کرمان می
آنان را مرتفع  یهاکاستی بایستمیبر امور کلی مدارس ملی نیز نظارت داشتند و 

 (.2 ،24367/297 )ساکما،کردند می

اسباب  1305سال  ۀ ایالتی معارف کرمان دراختصاص یافته به ادار ۀکمبود بودج
ه مربوط ۀبودج کرمان به وزیر معارف رئیس معارف ۀنارضایتی را فراهم نمود و در نام

 ،32905/297) ناکافی عنوان گردید ایی ساختار جدید آموزشی در کرمانبه جهت نوپ
به د شسال بعد نیز تکرار  ۀبودج به مشکالت مالی از سوی مرکز در توجهیبی(. این 7

هیچ افزایش اعتباری نسبت به سال قبل در نظر گرفته  1306سال  ۀطوری که در بودج
. شدان کرم نشد. کمبود بودجه در این سال حتی مانع تکمیل ساختار اداری معارف شهر
 ر شهرد شدکمبود نیروی الزم برای امور اداری و بایگانی در کنار کمبود معلم سبب 

رویکرد مرکز  (.4 ،24370/297 )ساکما، کرمان چند کالس با یکدیگر اداره گردند
از وزارت معارف درخواست  ،والی وقت کرمان ،در این زمینه سبب گردید کاظمی

تر او در گزارش خود پیشرفت امر معارف در کرمان را عقب مانده .کندافزایش بودجه 
صاص بودجه برای توسعه ساختار مدارس از سایر نقاط ایران دانست و درخواست اخت

 .(3 ،34023/297 )ساکما، و گسترش کمی و کیفی آن را نمود

توجهی مرکز به اختصاص بودجه الزم برای امور معارف سبب گردید در سال بی
این ایالت به این  معارف در ۀترین حامی توسعبه عنوان مهم بیداری ۀروزنام 1309
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توجهی به ایالت کرمان که از نظر نویسندگان روزنامه، بیموضوع واکنش نشان دهد. از 
از زمان مشروطه وجود  ردجهات وسعت و استعداد دست کمی ازسایر ایاالت مهم ندا

معارف به این ایالت  ۀخصوص در حوزهنامناسب ب ۀداشته و پیامد آن اختصاص بودج
توانست عامل مهمی می شاه به این ایالت کهنکردن بوده است. آنان هم چنین از مسافرت 

، بیداریهای خود را ابراز داشتند )گالیه ه این ایالت و افزایش بودجه گردددر توجه ب
 (. 1 ،56، ش2س

ای برای معارف کرمان ش وزارت معارف هیچ افزایش بودجه1311در سال 
ساختار معارفی ایالت کرمان و  ۀمهمی در عدم توسع تأثیراختصاص نداد و این موضوع 

هر دو مقطع متوسطه در ش ۀتبع آن شهر کرمان داشت. این کمبود بودجه در عدم توسعبه 
ایالتی معارف از وزارت مربوطه خواستار افزایش  ۀبسیاری داشت. ادار تأثیرکرمان 

مدارس  تأسیس(. کمبود بودجه برای 1،9، ش3، سبیداری) بودجه در سال آینده گردید
نه مشهود بود به طوری که برای سال آینده در سالیا ۀش در بودج1311دولتی در سال 

ساخت مدارس تنها به ایجاد پنج مدرسه در ایالت بزرگ کرمان اختصاص یافت.  ۀزمین
 شود  با دفتر مخصوص شاه نیز مکاتبه شدبه افزایش بودجه در این زمان سبب  توجهیبی

 توجهیبی (.9 ،297/ 25603 )ساکما، حل این مشکل کمک خواسته شود بارۀو در 
ای به ش سبب گردید نمایندگان معارف کرمان در نامه1312به افزایش بودجه در سال 

. نندکگالیه  های سه ساله در افزایش آنوزیر معارف از کمبود بودجه و عدم تحقق وعده
ت ف کرمان در هیئاختصاص بودجه در نظر گرفته شده برای رفع مشکالت مالی معار

کفیل وقت وزارت معارف به ایالت دیگری اختصاص یافت  با نظر دولت در این سال
و این موضوع سبب واکنش شدید نمایندگان معارف کرمان گردید. آنان احتیاج معارف 
کرمان برای مبلغ در نظر گرفته شده را بیش از سایر نقاط دانستند. ناراحتی این 

مقطع را  ن در هر دونمایندگان به حدی بود که به طور کنایه پیشرفت فعلی مدارس کرما
های های اختصاص یافته از مرکز ندانستند بلکه پیشرفت موجود را به تالشبه بودجه

 (.1 ،50، ش3، سبیداری) حسین جودت رئیس معارف ایالت مرتبط دانستند

ن موجب تعطیلی ایکمبود بودجه و توجه نه چندان مناسب دولت به مدارس ملی گاه 
، خانوک و نصرت آباد به جهت چون تاج آبادی ملی ها.برخی دبستانشدمدارس می

منحل اعالم شدند و برخی نیز در صدد چنین پیامدهایی  1313نداشتن عایدی در سال 
 (.24076/297)ساکما،  بودند
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 کمبود مدارس 
ه ترین عوامل ساختدولت به مناطق دورافتاده، از جمله مهم توجهیبیکمبود بودجه و 

ای سبب دور ماندن بسیاری از مدارس در نقاط مختلف کشور بود. چنین رویه نشدن
گردید. از سوی دیگر اغلب مدارس موجود در کشور از امر تحصیل می آموزاندانش

های مطلوب برای تعداد زیادی از های استیجاری و اغلب فاقد اتاقنیز در ساختمان
رسالت خود  ترینمهمهای این دوره نامههر چند روز(. 160)صدیق،  بودند آموزاندانش

 ۀتوجه روزنام اما (319)صنعتی زاده،  ددانستنهای دولت میها و اقدامرا دفاع از دیدگاه
دولت  هیتوجبیدر انتقاد از  متعددی معارف به قدری بود که مقاالت ۀبه توسع بیداری

، ش  8، س همان ؛2 ،45، ش 1س ،بیداری) نوشتکمبود ساختمان مدارس میدر 
روستاهای اطراف کرمان نیز نه تنها در شهر کرمان بلکه در (. کمبود مدارس 3 ،14

 1312روستای تهرود در نزدیکی کرمان علی رغم جمعیت بسیار تا سال  16متداول بود. 
 (. 2 ،5ش ، 4س ،بیداری) ای بودفاقد هیچ مدرسه

 ،بیشتر شددوم این دوران  ۀمدارس متوسطه که از نیم ۀرویکرد دولت در توسع
کل مش. کردباکمبود و عدم مدارس مناسب برای این مقطع تحصیلی را دچار اشکال 

خصوص در مقطع متوسطه به باال در مناطق اطراف کرمان هم مشهود هکمبود مدارس ب
بود. این موضوع با توجه به رغبت مردم برای ادامه تحصیل فرزندانشان چنان مشهود 

نبود مدارس (. 1 ،56، ش 3س ، همان)شد الت بسیاری را سبب گردید که مشک
مند به تحصیل عالقه آموزاندانشمتوسطه در اطراف و روستاهای مجاور کرمان، با آمدن 

 مشکالت موجود از جهت نبود مدارس در شهر کرمان را دو چندان نمود در این مقطع
 (.3 ،7ش ،4همان، س )

 دشوکمبود بودجه در این زمینه سبب  مورداین  کالن دولت در گذاریسرمایهلزوم 
 . حامیانجبران شودالزم برای مدارس از طریق مشارکت خیرین  هایساختمانکمبود 

گسترش معارف با اهداء زمین به دولت و یا از طریق ساخت مدارس ملی چنین مشکالتی 
ان ادامه داشت. ی پایانی این دوران هم چنهاسالای تا . چنین رویهکردندمیرا مرتفع 

های خیرین ساخته و در در ساخت مدارس ملی و یا مدارسی که با حمایت هرچند دولت
. کردمیهایی گرفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم کمکمعارف قرار می ۀاختیار ادار

ای بودجه و امکانات و کمبود هبسیاری از این مدارس برای تداوم و بقاء خود در زمینه
های دولت بودند. بر این اساس عدم تخصیص اعتبارات الزم برای نیازمند حمایت معلم
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مشکالت معارف ایالت و شهر کرمان  ترینمهمایجاد ساختمان جهت مدارس از جمله 
در طول دوران سلطنت پهلوی اول بود. بسیاری از مدارس کرمان تا پایان این دوران 

 د.های استیجاری قرار داشتنهمچنان در محل

افراد و  الت موجودکمبودهای الزم در این زمینه و عدم توجه دولت در حل مشک
در های مختلف وارد ساختن مدارس در کرمان نمود.های غیر دولتی را به روشگروه
 دندشصاحبان برخی از مدارس سنتی مجبور  ی ترویج ساختار جدید نهاد آموزشیابتدا

 (.3 ،66، ش 1س  ،بیداری)کنند مدارس تبدیل ها را به خانههای خود مکتببا هزینه

های جبران کمبود با اهداف مختلف از دیگر راهافراد  توسطایجاد مدارس ملی 
ه بسیاری از افراد را ترغیب ب یش متقاضیان تحصیل و کمبود مدارسافزا .مدارس بود

از برخی از بانیان این گونه مدارس تنها به جهت حمایت  مدارس ملی نمود. ۀتوسع
گونه منافع شخصی را آوردند و هیچبضاعت به ساختن مدارس روی میبی آموزاندانش

و مراقبت شدید تحصیلی از آنان از  آموزاندانشخدمات رسانی به این  در نظر نداشتند.
 1316دبستان سعید پس از ساخته شدن در سال  اهداف بانیان این مدارس بود. ترینمهم

این مدرسه از اولویت ثبت نام برای  ۀ. در اطالعیکردمیچنین رویکردی را دنبال 
، ش 10)همان، س  سخن به میان آمده است بضاعت نسبت به سایرینبی آموزاندانش

27، 1.) 

توجه به سنت وقف و استفاده از عواید موقوفات قدیمی در جهت ایجاد مدارس از 
ود. آن ب هایساختمانو  های صورت گرفته در جهت مقابله با کمبود مدارسدیگر تالش

ش به بعد به تدریج قوانینی برای تسلط وزارت معارف بر امور اوقاف 1290از سال 
ب قوانین جدید دیگر در این با تصوی 1312(. در سال 158خو، )خلیلی وضع گردید

امور اوقاف و رویکرد موقوفات به مسائل  ۀاقتدار دولت و وزارت معارف بر ادار زمینه
 (.286-283نهم،  ۀ)قوانین و مصوبات دور عارفی بیش از پیش گردیدو مشکالت م

 تأسیساول این دوران بر اساس رویکرد وقفی  ۀمدارس متعددی در شهر کرمان در نیم
با تصویب برخی از قوانین در مورد  1312در سال  (.17،3، ش 3، س بیداری)شدند 

مدهای از درآ مقداریاستفاده از موقوفاتی که محل مصرف آنها به درستی مشخص نبود، 
های موقوفات مدارس از پول مقداریآنها به امور مدارس اختصاص یافت و همچنین 

ه مدارسی ساختبه مدارس کم درآمد اختصاص یافت و از این طریق در کرمان نیز  پرآمد
الزم برای  ۀ(. این رویه توانست تا حدودی کمبود بودج4 ،56، ش3س ،بیداری) شد
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ساختمان  ۀتوسع منظوربههای وقفی مدارس را مرتفع نماید. استفاده از زمین ۀتوسع
های صورت گرفته در این زمان بود. تعدادی از مدارس دولتی در مدارس از دیگر اقدام

 شد تأسیسش 1306تی باغ سرآسیاب که در سال دبستان دول گردید.های وقفی بنا زمین
از محل موقوفات مریم بیگم  1316دبستان مریمیه در سال  مدارس بود. دستاز این 
 )روح االمینی و دیگران، شدمیاز محل همین موقوفات اداره  1319و تا سال  تأسیس

ابراهیم خان  ۀآن از موقوف ۀملی سعادت که ساخت و بودج ۀمدرس .(314، 2/253
 همان،) گردید از دیگر مدارس این دوران با رویکرد وقف بودمین میأظهیرالدوله ت

512.) 

عدم توجه دولت به ساخت مدارس در روستاهای بزرگ و نزدیک کرمان از دیگر 
به  ارسبه مد آموزاندانشورود  ۀعالقدر برخی از روستاها . مشکالت این زمان بود

(. 3 ،51ش ، 3س ،بیداری) دگردیمیکمبود مدرسه احساس  شدتکه به  حدی بود
مردم به فرستادن کودکان خود به مدرسه به حدی بود که افراد  ۀکمبود مدرسه و عالق

 توجهییببه  عریضه به دفتر مخصوص شاهروستای بهرام جرد در نزدیکی کرمان در یک 
 ا دستور مستقیم خودتا ب ایندمدرخواست ن انتقاد و از شاهدولت در ساخت مدرسه 

  .(3 ،37، ش3، س)همان دولت را مجبور به ساخت مدرسه نماید

مدارس در روستاها سبب توجه  تأسیس مردم به ۀکمبودهای موجود در کنار عالق
پهلوی اول گردید. در  مدارس در این مناطق در طول دوران ۀمندان به توسعبسیار عالقه

باغین در نزدیکی کرمان سبب گردید مالکین زمین ۀمنطقکمبود مدرسه در  1312سال 
(. در برخی موارد 9 ،17، ش3، سبیداری) ای بسازنددار آنجا به کمک مردم مدرسه

 ۀدولت نیز به صورت مستقیم در ساخت این گونه مدارس مشارکت داشت. در محل
نیز  فرهنگ کرمان ۀفرهنگ برای ساخت مدرسه واگذار و ادار ۀتان زمینی به ادارسْغَناتْقَ

 (.1 ،96، ش9، سبیداری) به سرعت به ساخت بنای مدرسه پرداخت

های زراعی در روستاهای نزدیک اطراف کرمان که زمین ۀنمایند ،ابراهیمیآقای امیر
شخصی در سال  ۀبا توجه به عالق ،اختیارآباد داشت ۀخصوص در منطقهکرمان ب

بزرگی برای ساخت مدرسه و مبلغ پانصد تومان برای ساخت بنای مدرسه  ش زمین1309
مذکور برای  ۀختیار آباد اختصاص داد. وزارت معارف با تالش نماینداروستای در 
 )ساکما، معارف کرمان منظور نمود ۀتومان در بودج 47این مدرسه ماهانه مبلغ  ۀادار

یرین در این دوران به حدی (. توجه به ساخت مدارس از سوی خ2 ،028862/297
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ضمن بیان خدمات آنان در ترویج معارف از آنان خواست  بیداری ۀمدیر روزنامکه بود 
خصوص آن هب کنند،در ساخت مدارس به شرایط آب و هوایی در معماری مدارس توجه 

، ش 5س )همان، ها برای حفظ بهداشت عمومی رو به آفتاب ساخته شوندکه کالس
19، 3.)  

بررسی  جامع از ۀتوجه به سیاست تمرکزگرایانه دولت، لزوم تدوین یک کتابچبا 
ساکما، ) صادر گردید 1314وضعیت آموزشی ایالت کرمان با ذکر جزئیات در سال 

 یهاکاستی ای معارف کرمان(. در گزارش جامع سی و چهار صفحه2 ،297/ 31507
 (.4 ،297/ 22770 موجود در رابطه با کمبود بودجه بیان گردید )ساکما،

ر د تعداد کمی مدارس در مقاطع مختلف مستقیم در تأثیرکمبود بودجه عالوه بر 
مدارس صنعتی نیز مشهود بود. این گونه مدارس با توجه به دروس  تأسیسبه  توجهیبی

به درستی در چند  بیداری ۀبود. نویسندگان روزنامهای بیشتر میعملی آنها مستلزم هزینه
  ش به آن اشاره کرده1309سال دکتری خود در  ۀند عیسی صدیق که در رسالمقاله همان

ضعف ساختار آموزشی مدارس ایران  ترینمهم( معتقد بودند 134 است )صدیق،
است آنان به درستی معتقد بودند به جای نیمی  آموزاندانشبه تربیت عملی  توجهیبی

را باال برده و فکر آنها را تنها برای  آموزاندانش ۀحافظ ۀهای موجود که تنها قواز درس
توان دروس عملی قرار داد و از طریق ایجاد نمود، میرسیدن به مشاغل دولتی تربیت می

مدارس و دروس صنعتی همچون مکانیکی و نجاری و آهنگری و ..به پرورش خالقیت 
و گاه  ها در مدارس. کمبود شدید ابزار برای آزمایشگاهکردکمک  آموزاندانشعملی 

 داشتنبود آزمایشگاه در مدارس کرمان، آنها را از حداقل توجه به دروس عملی باز می
 (.2 ،7، ش4)بیداری، س

 کمبود معلم و حقوق آنها

 ۀودجمیزان ب های اساسی ساختار آموزشی این دوره که ارتباط مستقیمی بااز جمله ضعف
ود. بسیاری از مشاغل اختصاص یافته از سوی دولت داشت، حقوق اندک معلمان ب

حقوقی به مراتب بیشتر از معلمان داشتند.  خدماتی دولت از جمله مستخدمین اداراتْ
کیفی نظام آموزشی کشور به همراه  ۀاین موضوع پیامدهای نامطلوبی را برای توسع

 ۀچندانی از سوی تحصیل کردگان برای ورود به عرص میلداشت. بر این اساس 
شدند کسانی بودند که در بیشتر کسانی که وارد این عرصه می آموزگاری وجود نداشت.

 ۀدر نیم .گزیدندرا برمیهیچ یک از مشاغل دولتی پذیرفته نشده و به اجبار این عرصه 
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توانستند به عنوان نخست دوران پهلوی اول افراد با داشتن حداقل تحصیالت الزم می
 ۀقطع ابتدایی داشتن گواهی دور. برای تدریس در چهار مکنندمعلم در مدارس خدمت 

 ابتدایی و گواهی اول متوسطه برای تدریس در مقاطع پنجم و ششم ابتدایی الزم بود
 دولت ۀ(. چنین رویکردی از همان ابتدا نشان از توجه نه چندان شایست153 ،)صدیق

خصوص در مقاطع ابتدایی بود. کمبود بودجه و عدم توجه دولت در هبه امر آموزش ب
ای زمینه پیامدهای نامناسبی در شهرهای مختلف و از جمله مناطق دورافتادهاین 

همچون ایالت و شهر کرمان به همراه داشت و یکی از دالیل مهم در کمبود تعداد 
رغبتی برای ورود افراد  گردد زیرا کمبود حقوق اساساًآموزگاران در کرمان محسوب می

 بیداری ۀ. روزنام(1 ،50ش  ،3، سبیداری) دکرتحصیل کرده به این حرفه ایجاد نمی
ن را آ های سایر مشاغل دولتیدر تحلیل حقوق پایین آموزگاران به نسبت پیشخدمت

معتقد بود پیامد چنین رویکردی و  (1 ،61، ش2)بیداری، س دانستشرمساری می ۀمای
نقالبی تنها اورود افراد ناتوان و فرسوده به ساختار آموزشی کشور است. این رویکرد نه 

هنمود بلکه ضربات ویرانگری نیز به کیفیت نظام آموزشی بدر امر آموزش ایجاد نمی
(. از 1 ،14-15 ، ش2س ،بیداری)کرد میخصوص در مقطع با اهمیت ابتدایی وارد 

خصوص در کرمان به دالیل هدر مناطق دور افتاده ب آموزاندانشآنجایی که بیشتر 
ین ودند، پایقادر به ادامه تحصیل در دوران متوسطه نب ،الیمختلف، از جمله مسائل م

در که تنها  آموزاندانشنهاد و بسیاری می تأثیردرکارایی آنان  بودن حقوق آموزگاران
ای از کیفیت الزم از تنها دوران تحصیلی خود بهره این مقطع قادر به تحصیل بودند

نویسندگان این روزنامه تنها راه برون از نظر  (.3 ،32، ش1، سبیداری) گرفتندنمی
با  نظام آموزشی و تربیت معلمان قابل ۀرفت از وضعیت چنین معلمانی تعطیلی چند سال

حقوق مکفی در این زمینه بود تا هم کمبود معلم جبران و هم کیفیت تدریس آنان 
 (.1 ،45، ش3، سبیداری) افزایش یابد

 هایتالشل گردید از همان سال تشکی 1305جمعیت معارف کرمان که در سال 
مشکالت آموزشی محسوب  ترینمهمبسیاری برای رفع کمبود آموزگار که از جمله 

داد. دورافتادگی ایالت کرمان از مرکز و لزوم انتخاب آموزگار از ، انجام میگردیدمی
کمی  ، افرادیگردیدمیسوی وزارت معارف برای شهرها، با توجه به حقوق پایین سبب 

ه راضی ب ه برخی از آنان پس از مدتی اقامتضی به آمدن به این منطقه گردند و گارا
شدند. به همین منظور و جهت رفع چنین مشکالتی جمعیت معارف ماندن در کرمان نمی
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؛ 4 ،17427/297)ساکما،  کرمان چندین مکاتبه با وزارت معارف انجام داد
ان مورد نظر و توانا برای مقاطع آموزگار شد(. این موضع حتی سبب 2 ،17427/297

مین نگردد و علت آن أمتوسطه که مورد درخواست معارف کرمان بود از سوی مرکز ت
/ 25603 )ساکما، مرتبط گردد 1312نیز به عدم افزایش بودجه مورد نظر در سال 

297.) 

آموزگاران رسمی قوق استخدام معلم به دو صورت قراردادی و رسمی بود.ح ۀشیو
ی به سطح بستگ شدندشامل می د بسیار کمتری را به نسبت آموزگاران قراردادیکه تعدا

مشکالت  ترینمهم(. از جمله 7 ،1188/297/99)ساکما،  سواد و تحصیالت داشت
آموزگاران قراردادی که در کرمان نیز بازتاب فراوان داشت، حقوق نامناسب و پایین 
آنها و همین طور به توجهی به مسائل مربوط به دوران بیماری آنها بود که عمال حقوقی 

 (.3 ،994/297/99؛ 3 ،99/ 155/297کردند )ساکما، دریافت نمی

های نظام آموزشی این دوران دیگر کاستی خصوص برای بانوان ازهکمبود آموزگار ب
بانوانی با داشتن حداقل مدرک تحصیلی از سوی  گردیدمیبود. این موضوع سبب 

 ،297/ 24380)ساکما،  وزارت معارف برای مدارس بانوان کرمان انتخاب گردند
ایالتی کرمان به وزارت معارف در خصوص فرستادن  ۀهای مکرر ادار(. درخواست2

ۀ الزم از سوی وزارت گار زن برای مدارس کرمان و عدم اختصاص بودجچند آموز
ایالتی معارف کرمان از وزارت معارف بخواهد که خود آنها در  ۀادارشد سبب  معارف

ه الزم را ب ۀاقدام به انتخاب آموزگار نمایند و بودج ۀ مزبورصورت پذیرش وزارت خان
 (.2 ،24409/297کنند )ساکما، مین أطریق دیگری ت

دوم دوران پهلوی اول،  ۀمدارس متوسطه از نیم ۀسیاست وزارت معارف در توسع
لزوم رفع کمبود آموزگار را دوچندان نمود. نیاز به آموزگارانی با داشتن حداقل مدرک 
دیپلم برای تدریس در مقطع متوسطه و کمبود شدید مشکالت موجود را دوچندان 

در شهر کرمان  شدصورت موقت قرار  هم به . برای رفع چنین مشکلی آنکردمی
برای  پس از شرکت و قبولی در یک آزمون نخست متوسطه مدرک آموزگاران دارای

تدریس در مقطع متوسطه انتخاب گردند، اما تعداد کمی از شرکت کنندگان موفق به 
 رینتمهمبر این اساس کمبود آموزگار در دوران متوسطه از  قبولی شدند. ۀکسب نمر

 (. 1 ،61، ش3، سبیداری) کاستی های این دوران بود



 87/ بررسی ساختار آموزش و پرورش کرمان...

مقطع دوم متوسطه این کمبود بیشتر احساس گردید زیرا آموزگاران  ۀبا توسع
شتر بی شدداشتند. کمبود آموزگار در این زمینه سبب مدرک دیپلم میحداقل  بایستمی

 (.4 ،23ش  ،7، سبیداری) آموزگاران این مقطع از پایتخت انتخاب و فرستاده شوند
دروس عملی مثل نقاشی و ورزش نیز کمبود معلم بسیار محسوس بود و درخواست در

 (.5 ، 5980/297/99)ساکما،  های مکرری از مرکز در این زمینه صورت گرفت

 بهداشتی در مدارس -نبود امکانت آموزشی
در  سکمبود امکانات آموزشی از جمله کتابخانه، آزمایشگاه و کمبود معلم جهت تدری

رویکرد اغلب مدیران  مسائل آموزشی در کل کشور بود. ترینمهمآزمایشگاه از جمله 
(. کمبود شدید 160-159)صدیق،  گرایی در مقابل کیفیت بودوزارت معارف بر کمی

محیط آزمایشگاه در بیشتر  نبودابزار مورد نیاز در آزمایشگاه جهت دروس مرتبط و 
هیچ گاه با مفاهیم دروس عملی آشنا  آموزاندانشکه  گردیدمیمدارس شهر کرمان سبب 

دوم این دوران  ۀ(. هرچند در شهرهای بزرگ از نیم2 ،7، ش4، سبیداری) نباشند
سیاست معارفی بر این اصل قرار داشت که یک مدرسه با امکانات به نسبت کامل 

 زمجه مهای کنفرانس جهت برپایی جلسات سخنرانی مراستشکیل گردد و حتی به سالن
آن  انات آزمایشگاهیگردد. دبیرستان پهلوی از این گونه مدارس بود.به طوری که امک

)ساکما،  قلم ذکر شده است 128ش برای دروس فیزیک و شیمی 1314در سال 
این گونه مدارس استثنا بودند و در شهری  که آمد طورهمان(. اما 4 ،297/ 38334

ضعیت وجود داشت و سایر مدارس واکثریت همانند کرمان تنها یک مدرسه با این و
 بهره بودند.از چنین امکاناتی بی آموزاندانش

ضعف ساختار بهداشتی و لزوم بازرسی مسائل مربوط به برقراری اصول بهداشتی در 
های مهم در ساختار آموزشی این دوران کاستی از دیگر آموزاندانش ۀمدارس و معاین

دارس در پایتخت و نظارت بر بهداشت مدارس و رسیدگی بود. توجه به مسائل بهداشتی م
(.کمبود 86)صدیق،  ش آغاز گردید1308بر عهده از سال  آموزاندانشهای به بیماری

بودجه چنین امکانی را تا مدتها برای مراکز ایاالتی همچون کرمان فراهم ننمود. دوری 
زشکی از با گرفتن دیپلم پ در این زمینه نیز سبب گردید افراد کمایالت کرمان و حقوق 

ایالتی معارف کرمان برای حل مشکالت  ۀراضی به آمدن به کرمان نگردند. ادار مرکزْ
خواهد با انتقال عیسی خان وزیری از وزارت معارف می آموزاندانشمرتبط با بهداشت 

صحیه و امنیه و راه و همین  ۀهای مختلف کرمان از جمله ادارکه مدت بسیاری در اداره
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و  معارف کرمان موافقت ۀبه عنوان پزشک ادار فعالیت داشته طور در بیمارستان نوریه
 (. 43 ،21043/297)ساکما،  حضور او را در معارف کرمان مهیا نماید ۀزمین

های موجود در معارف کرمان که ارتباط مستقیمی با از دیگر مشکالت و کاستی
وضعیت مدارس به آنها اشاره  از 1312ت و در گزارش مفصل سال کمبود بودجه داش

تمامی مدارس متعلق به وزارت معارف،  ۀشده، نواقصی همچون تعمیرات سالیان
 آموزاندانشمین آب آشامیدنی برای أاستیجاری و وسایل موجود آنها، ت هایساختمان

ن در کتابخانه برای معلماهای البراتوار، کمبود بسیار کتاب و امکانات کالس در زمینه
 و سرکشی آموزاندانشاست. همچنین عدم رسیدگی به وضعیت سالمت  آموزاندانشو 

های مختلف معارف، کمبود سوخت برای مصارف گرمایشی و ضعف در جذب به حوزه
همگی به جهت کمبود بودجه امکان  ی اداری و نیاز به یک دستگاه چاپ،نیروها

 1های ؛ نکـ : پیوست2 ،34043/297)ساکما،  نشده است صالح آنها مقدور دانستها
های موجود برای مدارس روستایی دو چندان بود. هرچند در برخی از (.کاستی2و 

های دبستان دو یا سه کالسه روستاها و مناطق اطراف کرمان سعی در تشکیل کالس
رسی و های دگرفت ولی به جهت کمبود امکانات آموزشی از جمله کتابصورت می

 ،66، ش2، سبیداری) حتی کمبود معلم، انتقاد به مسائل کیفی چنین مدارسی بسیار بود
ی که در روستاها آموزاندانشروزی برای مدارس شبانهنشدن ( کمبود بودجه و تشکیل 3

های این دوران بود. با تالش مدیران و شهرهای مجاور کرمان بودند از دیگر کاستی
، بیداری) دیمند مهیا گردعالقه آموزاندانشمحلی برای اسکان این  بیداری ۀروزنام

 (.1 ،56، ش3س

 مدارس زرتشتی و مشکالت مالی آنها
مدارس موجب شد  ش1306و وضع قوانین جدید از سال سیاست تمرکزگرایی دولت 

تحت نظر وزارت فرهنگ  های آموزشیاز حیث برنامهنیز های مذهبی خارجی و اقلیت
ای بر گیرانهش قوانین سخت1318در سال (. 54ساتن، ؛ 350)صدیق، رند بگیقرار 

-52) صفایی  این مدارس اعمال گردید و حتی به تعطیلی برخی از آنها منجر گشت
53 .) 

نظام  ۀسزایی در توسعسازی بودند و نقش بزرتشتیان کرمان از پیشگامان مهم مدرسه
 أکیدتاین تالش آنها را باید در تعالیم دین زرتشتی و  ۀآموزشی در کرمان داشتند. ریش

(. زرتشتیان تا پایان سلطنت پهلوی اول دو 149 ،بر علم و دانش دانست )نقیبی
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اری( شهری) دبیرستان دخترانه )کیخسرو شاهرخ ( و پسرانه )ایرانشهر( و دو دبستان
 دی در آن مشغول بهنمودند که از هر کیش و نژا تأسیس( پسرانه ه و )کاویانیدختران

 ،)سروش سروشیان نمودندآن را انجمن زرتشتیان کرمان تقبل می ۀتحصیل بودند. هزین
گشتند، همانند مدارس زرتشتیان که از مدارس قدیمی و ملی کرمان محسوب می (.9

به صورت مستقیم و غیر مستقیم از  بایستمیسایر مدارس ملی و مطابق با قوانین 
دولت به  توجهیبیشدند. مطابق اسناد موجود لت برخوردار میهای مالی دوحمایت

آنان  مشکالت مدارس ترینمهمیکی از  ۀ کافی برای رفع مشکالت آنهااختصاص بودج
ش به ارباب 1307قیم انجمن زرتشتیان در سال های مستنگاری. نامهگردیدمیمحسوب 

دو سال بعد مبلغ  وزارت معارف شدسبب  ،متنفذ مجلس ۀنمایند ،کیخسرو شاهرخ
این وساطت  .(12190/297)ساکما،  پنجاه تومان کمک برای آنان منظور نماید

ارباب کیخسرو در  ۀگرفت به طوری که خواستهمیشه مورد توجه وزارت قرار نمی
 (.17 ،12217/297)ساکما،  مورد پذیرش واقع نگردید1315جه در سال دافزایش بو

و چند  ایشان همراهی کندوزارت معارف با  شدسبب  1308کمبود معلم در سال 
 ،23888/297-3)ساکما،  معلم به صورت رایگان در اختیار مدارس آنان قرار دهد

به مباحث مالی آنان از سوی دولت سبب گردید  توجهیبیمدارس زرتشتیان و  ۀ(. توسع3
ورت های متعددی میان انجمن زرتشتیان و وزارت معارف صنگارینامه 1312در سال 

 مناسب برای آنان تداوم یافت ۀوزارت معارف در تعیین بودج توجهیبیگیرد، اما 
به عنوان یکی از مشکالت  1309(. کمبود آموزگار از سال 12217/297)ساکما، 

. در این سال با مساعدت رئیس وقت معارف گردیدمیمهم مدارس زرتشتیان محسوب 
ن مدارس مشکالت در ای ۀر گردید. با توسعپنجاه تومانی برای آنان منظو ۀکرمان بودج

ای به وزارت ش انجمن زرتشتیان کرمان در نامه1312دراوایل سال  زمینه افزابش یافت.
ا پسرانه ب ۀدخترانه و دو باب مدرس ۀکه با وجود یک باب مدرس کندمیمعارف اعالم 

رد موزگار موۀ آنفر دانش آموز مسلمان و زرتشتی، کمبود بودجه برای تهی 638تعداد 
ه تعطیلی کالس هفتم متوسطه گردند )ساکما، سبب خواهد شد آنان مجبور ب نیاز

 1312(. مشکالت مدارس زرتشتیان با کمبود آموزگار در آبان ماه 18 ،12217/297
معارف کرمان به وزارت  ۀادار کمبود معلم در شهر کرمان دو چندان گردید. با توجه به

ارس مین معلم برای مدأتوجه به کمبود آموزگار، دیگر قادر به تنماید با معارف اعالم می
بشود م آنان عنایت الز ۀبه افزایش بودج بایستمیزرتشتیان نخواهد بود. بر این اساس 
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(. مخالفت وزارت معارف در این زمینه و دستور به 24 ،12217/297)ساکما، 
نشینی زرتشتی سبب عقبمین آموزگاران مورد نیاز مدارس أت برایمعارف کرمان 

قطع م آموزاندانشافزایش تعداد منظور بهکه  شدندهرچند متذکر  .معارف کرمان گردید
متوسطه و تعداد بسیار محدود آموزگار که مقداری از ساعات خود را نیز به 

بسیار محدود، به سختی قادر  ۀدهند، با توجه به بودجدارالمعلمات اختصاص می
  (.25 ،297/ 12217)ساکما،  مین نمایندأان مورد نیاز را تخواهند بود آموزگار

حکمت کفیل  علی اصغر ای دیگر بهدر اواسط این سال انجمن زرتشتیان در نامه
کنند که به مدت پنج سال و به دالیل مختلف از جمله از میان وزارت معارف، بیان می

امالک موقوفات آنان رفتن درآمدهای سابق خود و همین طور سیل سال گذشته که به 
های سنگینی وارد نمود، با مشکالت کمبود بودجه مواجه هستند و در این مدت خسارت

مکرر از وزارت معارف تقاضای رسیدگی نموده ولی تقاضای آنها به سال بعد موکول 
 .(19 ،12217/297-19)ساکما،  گرددمی

با توجه به  واهدخمیمعارف ایالت کرمان از وزارت معارف  ۀسه سال بعد ادار
ریال به دبیرستان پسرانه و دبستان  500های مکرر انجمن زرتشتیان ماهیانه درخواست

مین معلم أوزارت معارف مساعدت به آنها را همانند سابق ت دخترانه آنان افزوده شود.
با مبلغ سابق ماهانه یک هزار ریال که دو  خواهدمیداند و از آنان برای دبیرستان آنها می

 سال قبل به عنوان کمک خرجی تصویب گردید، مشکالت خود را مرتفع نمایند
ر د آموزاندانشانجمن زرتشتیان با توجه به افزایش تعداد  (5 ،12217/297)ساکما، 

ا دید برسید مبلغ سابق را ناکافی و مدعی گرنفر می 830دو سال اخیر که تعداد آنها به 
مشکالت بسیاری پیش روی  از میان رفتن برخی درآمدهای سابقها و افزایش هزینه

آنان قرار داده است. با توجه به نیاز دبیرستان زرتشتیان به آموزگاران با مدرک تحصیلی 
انجمن زرتشتیان از طریق ارباب کیخسرو موفق  شسرای عالی و کمبود در این زمینهدان

ارف را در تدریس رایگان دو دبیر برای دبیرستان زرتشتیان جلب شدند موافقت وزیر مع
 (.13 ،12217/297 )ساکما، نمایند

انجمن  ۀمشکالت مدارس زرتشتیان هم چنان پابرجا بود. در نام 1315در سال 
معارف کرمان آمده است که از ضعف مدارس آنان آگاه است و امیدوار  ۀزرتشتیان به ادار

معارف کرمان و چه از طریق وزارت معارف  ۀنان چه از طریق ادارمنظور آ ۀاست که بودج
 (.3 ،297/ 12217)ساکما، افزایش یابد
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که به دبیرستان  کردمعارف کرمان اعالم  ۀدر اواخر این سال وزارت معارف به ادار
 یگر مدارس خودداری نمایدزرتشتیان اعالم دارند که اگر از مساعدت رایگان دبیران د

اختصاصی برای آن دبیران را به خود مدرسه نخواهد داد و تنها  ۀبودج وزارت معارف
 ،297/ 12217)ساکما،  به همان کمک خرجی ماهانه یک هزار ریال ادامه خواهد داد

5 ) 

مدارس  ۀوزارت معارف در افزایش بودج توجهیبیدر  کمبود بودجه ۀلأجز مسه ب
سای وزارت معارف از توانمندیؤبا توجه به شناخت ر رسدمیزرتشتیان کرمان، به نظر 

های مکرر های اقتصادی زرتشتیان و حمایت پارسیان هند از آنان، به درخواست
و در مقاطع گوناگون نیز  شدمیآنان در طول چند سال کمتر توجه  ۀافزایش بودج

در  .کردندمین میأهای آنان را نه از طریق پول بلکه از طریق فرستادن معلم تنیازمندی
اغ یک ب ،ارباب جهانگیر رستم فروهر ،ش رئیس انجمن زرتشتیان کرمان1308سال 

 بیداری) زرتشتیان اختصاص داد ۀصد تومان را گرفته و به مدرسنو پا به ارزش سه هزار
ش رئیس انجمن زرتشتیان کرمان زمین 1314( همچنین در سال 2 ،35-34، ش3س

، 8، سیبیدار)تقدیم کرد بیرستان زرتشتیان این شهر بزرگی را به وزارت معارف و د
  (.4 ،26ش 

 گیرینتیجه
مشروطه گذاشته  ۀهای اصالحات ساختاری در نظام آموزش و پرورش از دورهرچند پایه

 ۀدر دور ش آغاز گردید.1300ی پس از هاسالشد، اما تغییرات محسوس و عملی از 
ساختار آموزشی نیز به تبع اجرای چنین گرایی، اتخاذ سیاست تمرکزپهلوی اول با 

وی پهل رویکردی متحول گردید. علی رغم ماهیت دگرگون ساز ساختار آموزشی دوران
 ۀاول و تغییرات و اصالحات بنیادین صورت گرفته در ساختار آموزش و پرورش و توسع

ر جهت مشکالت د ترینمهمکمی و کیفی صورت گرفته،کمبود بودجه هم چنان از جمله 
. در این میان شهر کرمان به عنوان مرکز ایالت هشتم گردیدمیرشد این ساختار محسوب 

 وزارت معارف قرار نداشت مسؤوالنبا توجه به دور بودن از پایتخت، مورد توجه کافی 
علی رغم ریاست افراد معارف و همواره از کمبود بودجه در ساختار خود رنج می برد.

معارف ایالت  ۀس ادارأر درودت و مایل تویسرکانی پروری چون میرزاحسین خان ج
کرمان و نفوذ آنان در پایتخت، رشد سریع معارف در کرمان علی رغم کمبود بودجه در 

م اول و دو ۀزمان ریاست آنان اتفاق افتاد. کمبود مدارس ابتدایی و سپس مدارس دور
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مندان به موضوع القهاین افراد و به همت ع هایتالشمتوسطه در بسیاری از مواقع با 
معارف هم  ۀمعارف و با اهدا زمین و یا ساخت مدرسه و دادن موقوفات در جهت توسع

این در این دوران ساخت مدارس ملی هم چنان ادامه داشت و  بر بنا چنان ادامه یافت.
 نقش مهمی در گسترش مداس این شهر ایفا نمود.

محدود بودن بودجه در دولت و  هایثر از سیاستأتا اواسط دوران پهلوی اول مت
 ه همراهبکمی مدارس ابتدایی توجه گردید. کمبود بودجه  ۀتنها به توسع وزارت معارف

های دولتی با توجه به نیازهای گسترده در این زمینه بر رشد دبستان گسترش ناهمگون
ی هاالسنهاد و کمبود آنها در مقاطع مختلف تا آخرین  تأثیرکمی و کیفی آموزگاران نیز 

توان در تشکیل دانشسرای مقدماتی برای تربیت  نبوداین دوران هم چنان محسوس بود. 
اب بازت اول این دوران بسیار محسوس بود. ۀآموزگاران مدارس در مقاطع مختلف در نیم

 بسیاری نهاد. با عنایت به این موضوع تأثیر آموزاندانشاین موضوع بر پرورش کیفی 
به دالیل مختلف اغلب تا پایان دوران ابتدایی قادر به حضور در  نآموزادانشکه بیشتر 

پیامدهای نامناسبی  وزگاران ضعیف و متخصص در این امرمدارس بودند، وجود آم
به همراه داشت. این مشکل از اواسط این دوران با تشکیل  آموزاندانشبرای 

 یرغبتبیحقوق آموزگاران و  د اما کمیِ دانشسراهای مقدماتی تا حدودی مرتفع گردی
شد کیفی ردلیل نقص آموزگاران تحصیل کرده در دانشسرای عالی برای رفتن به کرمان 

 . گردیدمیتدریس 

اصالحات آموزشی این دوران محدود به نواحی شهری نبود بلکه در این دوران 
کرمان هرچند رشد مدارس در روستاهای اطراف  روستاهای اطراف کرمان نیز اثر نهاد.

به جهت مشکالت مالی دولت اغلب نه با بودجه محدود دولتی بلکه از طریق خیرین و 
زمین داران متنفذ صورت گرفت. هر چند در این دوران مدارس ملی هم چنان از سوی 

و خیرین و به صورت های مختلف از جمله وقف هم چنان مورد توجه  دوستانمعارف
هایی برای آن مدارس بسیاری ساخته و یا زمینبود و در کرمان و روستاهای اطراف 

 گرفت اما تداوم بقای این مدارس نیازمندمعارف قرار می ۀساخت مدارس در اختیار ادار
مین معلم أنگهداری ساختمان مدارس و ت ۀخصوص در زمینههای متداوم دولت بحمایت

 در سراسر این تهای ناکافی دولبرای آنها بود. اغلب مدارس ملی با توجه به حمایت
 دولت در رفع مشکالت توجهیبیدوران، مشکالت بسیاری داشتند. کمبود بودجه و 
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 ۀسای انجمن زرتشتیان به بودجؤر ۀاز علل اعتراض چند سال انمالی مدارس زرتشتی
 تخصیص داده شده به آنان بود.

، ینیاز مدارس متوسطه به آزمایشگاه و سایر امکانات بهداشتی و رفاهی و آموزش
 ارگان ترینمهمبه عنوان  بیداری ۀروزنام در این زمان بود. یهای بسیاراسباب گزارش
کمبودهای آموزشی مدارس این دوران را بسیار بازتاب داده است.  معارفی کرمان

به تشکیل مدارس صنعتی با توجه به نیاز آنها به امکانات متعدد آزمایشگاهی  توجهیبی
هایی را به آموزش دارات دولتی که به صورت عملیخی او مدارس وابسته به بر

 ۀاین دوران بود. روزنام دوستانمعارفداد، از جمله علل نارضایتی می آموزاندانش
دولت واکنش نشان داده است و ساختار آموزشی چنین  ۀدر چند مقاله به این روی بیداری

وجه کشاورزی با ت ۀدانسته است. تشکیل مدرس آموزاندانشرویکردی را ناکارآمد برای 
 ی پایانی این دوران محقق گردید.هاسالبه وضعیت مناسب کرمان در این امر تنها در 

های موجود ضعف ساختاری مالی دولت و نیز توجه کمتر به بودجه مطابق با داده
آن از سوی  رشد مدارس ملی و توجه به دهدمیای همچون کرمان نشان ایالت دور افتاده

نهادهای معارفی در این دوران بسیار مورد توجه قرار داشته و  ۀمندان به توسععالقه
ساختار معارفی در این زمان نه با بودجه محدود  ۀبیشترین عامل در ترویج مدارس و توسع

 .گردیدمیمندانی دنبال دولت بلکه از سوی چنین عالقه
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