
سیاست گذار رفاه

61

ضمیمه اقتصادى شرق    آذر 1394

نتایج آزمون های 
تطبیقی 

بین المللی که 
دانش آموزان 

ایرانی هم در آن 
شرکت کرده  اند 

حاکی از میانگین 
نسبتا نازل دانش 

در  زمینه های 
علوم و ریاضیات 

نزد محصالن 
ایرانی است.

کیفیت فراگیر با منابع بخش عمومي
برابرسازی دسترسی کودکان و نوجوانان کشور به آموزش وپرورش باکیفیت

خوشــبختانه، در ایران در چنــد دهه اخیر، نرخ باســوادی 
پیوســته بهبود یافته و آموزش در ســطوح گوناگون گســترش 
چشمگیری داشــته اســت. هرچند نرخ باســوادی و میانگین 
تعداد سال های تحصیل در کشور همچنان پایین تر از کشورهای 
در حال توسعه و بسیاری از کشــورهای توسعه یافته است و نیز 
تعــداد زیادی از کودکان و نوجوانان ایرانی همچنان از تحصیل 
بــاز می مانند یــا پس از چند ســال ترک تحصیــل می کنند، اما 
دســتاوردهای کشــور در زمینه آموزش را باید نسبتا بزرگ تلقی 
کــرد. به ویژه باید به خاطر آورد که در دو دهه نخســت پس از 
انقالب نرخ رشد جمعیت کشــور به دالیل مختلف به باالترین 
سطوح رسید و درنتیجه آن دولت مجبور بود خدمات آموزشی 
را به شکلی بی ســابقه توســعه دهد. طبعا این توسعه، کّمی 
بوده و به جنبه های کیفی آن کمتر توجه شــده است. از جمله، 
بســیاری از مدارس ناچار به پذیرش دانش آموزان در دو یا سه 
نوبت بوده اند و از هر  ســاختمانی و فضایی با کمترین امکانات 

بهره برداری شده است.
از آنجا که دولت با کمبود منابع روبه رو بوده، تأسیس و ترویج 
مــدارِس به اصطالح غیرانتفاعی نیز در دســتور کار قرار گرفته 
اســت. همچنین، بســیاری از والدین خود به ثبت نام کودکان و 
نوجوانان شان در این نوع مدارس-ظاهرا به دلیل کیفیت پایین 
آمــوزش در مدارس دولتی- تمایل یافته اند. تحوالت یادشــده 
به تدریج منجر به شــکل گیری بازاری برای آمــوزش ابتدایی و 
متوسطه شده است که نابرابری در دسترسی به خدمات باکیفیت 
یکی از ویژگی های آن اســت. روشن اســت که تعداد کثیری از 
خانوارهــا فاقد امکانــات الزم برای خرید خدمــات باکیفیت از 
این بازار هســتند و کودکان شــان مجبورند یا به تحصیل تحت 

شــرایط نامطلوب، به خصوص در مناطق دورافتاده، تن دهند یا 
از آن صرف نظر کنند. در شــهرهای بزرگ، صرف نظر از مدارس 
غیرانتفاعــی کــه شــهریه های چندمیلیونــی از دانش آموزان 
می گیرند، بسیاری دیگر از مدارس نیز هنگام ثبت نام مبالغ نسبتا 
زیادی را تحت عنوان کمک از والدین مطالبه می کنند. این بازار، 
خالی از جنبه های رانت جویانه و فســادآمیز هم نیست. برخی 
از افراد بدون شایســتگی خاصی با استفاده از تسهیالت بخش 
عمومی، در هر فضای غیراســتانداردی، مــدارس غیرانتفاعی 
تأسیس کرده و برای خود کســب وکاری راه انداخته اند. افزون 
بر این، بازار کالس هــای تقویتی و تدریس انفرادی، داغ و حتی 
معروف شــده اســت که معدودی از معلمان، به دلیل سطح 
پایین دســتمزدها، به جای تدریس درســت در کالس رســمی، 

دانش آموزان را به این جلسات درس اضافی هدایت می کنند.
درعین حال بســیاری از آموزگاران و دبیران از بازار یادشــده 
بهره ای نمی برند و مانند خیل بزرگی از سایر هم وطنان مجبورند 
به اشــکال دیگر -مثال حرفه دوم، از جمله مسافرکشی- با عدم 
تطابق هزینه های زندگی و دســتمزدها و تورم لجام گســیخته 
دســت وپنجه نــرم کننــد. این وضع خــود به کاهــش منزلت 
اجتماعی آنان انجامیده کــه نظام گزینش آموزش وپرورش نیز 
آن را تشــدید کرده اســت. نتیجه آن هم کمرنگ شــدن حضور 
نیروهای دارای صالحیت بیشــتر و حائز سرمایه های فرهنگی و 
اجتماعی ســازگار با دنیای امروز در کادر آموزش رسمی کشور 
است. ظاهر ناآراسته و رفتار نابرازنده ای که متأسفانه در برخی 
مدیران مشــاهده شــده است احتماال نشــانه هایی از مشکالت 
سرمایه انسانی میان کارکنان آموزش وپرورش کشور است و در 
کنار ابنیه و سازه های غیراستاندارد آموزشی توجه نظاره گر را به 

خود جلب می کند.
البتــه برون داد نظــام آموزش وپرورش کشــور مالک داوری 
دقیق تــری اســت. نتایج آزمون هــای تطبیقــی بین المللی که 
دانش آمــوزان ایرانــی هــم در آن شــرکت کرده  انــد حاکی از 
میانگین نســبتا نازل دانش در  زمینه های علوم و ریاضیات نزد 
محصالن ایرانی اســت. رسانه های کشور اغلب فقط افتخارات 

پویا عالءالدینى
دانشیار گروه برنامه ریزى اجتماعى دانشگاه تهران
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کسب شده توسط معدودی نخبه المپیادی را گزارش می کنند و 
به میانگین ها توجهی ندارند. افتخارات چشمگیر گروهی اندک 
در کنــار میانگین پایین دانش کل جمعیت محصل، خود حاکی 
از نابرابری در دسترســی به آموزش باکیفیت در کشــور است. 
افزون بر ایــن، بخش پــرورش در نظام آموزش وپرورش کشــور 
تقریبا مغفول مانده اســت. شــواهد این بی توجهی را می توان 
در راه یافتگان به دانشــگاه های دولتی تهران و شهرهای بزرگ 
مشــاهده کرد که باالتریــن رتبه های کنکور را جــذب می کنند. 
تعداد کثیری از دانشجویان راه یافته به دانشگاه های برتر کشور 
فاقــد حداقل مهارت هــای الزم فرهنگی و اجتماعی هســتند؛ 
مثال بســیاری از آنان درک درســتی از اهمیت رعایت نوبت در 
صف، تحمل دیدگاه های ســایرین، صیانت از حقوق شهروندی 
خود و دیگران، نظافت لباس و بدن، پاکیزه نگاه داشــتن محیط 
عمومــی، احترام به هم کالســي ها و اســتادان یــا صداقت و 
امانت علمی ندارند. اندیشــه های خرافی و جزمی در بین آنان 
رواج دارد و در مقابــل توانایی کار گروهی، اســتدالل منطقی و 
به کارگیری قوه خالقه در میانشــان کمتر مشاهده می شود. این 
ســرمایه های انســانی و اجتماعی، از الزامات نیــروی کار ماهر 
هر کشــوری است که مردمش بخواهند مســیر توسعه را طی 
بکنند. نابســامانی رفتارهــای فردی و اجتماعــی در خیابان ها 
و دیگر فضاهــای عمومــی، بی اعتقادی به وظایــف و فقدان 

امانت داری در محیط های کاری و ناتوانی در به انجام رســاندن 
تمهیدات گروهــی در بخش های خصوصی و عمومی کشــور 
نشان از توســعه نیافتگی این ســرمایه های انسانی و اجتماعی 
مدرن دارد. واضح اســت که فرایند توسعه بدون این سرمایه ها 
با مشکالت اساســی روبه رو خواهد شــد. همچنین، نمی توان 
از والدینــی که در جماعت های کوچک ســنتی -به ویژه دارای 
روابط تنگاتنــگ درون طایفــه ای و بی اعتماد و بی مســئولیت 
نســبت به جامعه خــارج از طایفه خویش- تربیــت یافته اند، 
انتظــار پرورش این ســرمایه های انســانی و اجتماعی مدرن را 
در کودکان و نوجوانان خود داشــت. از این رو، یکی از تمهیدات 
کانونی دولت های توســعه گرا ایجاد این سرمایه های مدرن در 
شــهروندان در زمانی کوتاه از طریق نظام آموزش رسمی برای 
پرورش نیروی کار مناســب نیازهای توسعه است. افزون بر این، 
الزم اســت این تمهیدات به صورت برابر بــرای همه کودکان و 
نوجوانان عرضه شود. نیاز به این برابری را از چند منظر می توان 
توجیه کرد. نخســت آنکه دسترســی برابر بــه آموزش یکی از 
ابزارهای اصلی ارتقای عدالت اجتماعی است که خوشبختانه 
به جد در قانون اساســی کشــور به آن توجه شــده ولی به نظر 
می رسد به فراموشی سپرده شده است. امکاناتی که خانواده ها 
و اجتماع پیرامون در اختیار کــودکان و نوجوانان قرار می دهد 
به شــدت نابرابر اســت. در مقابــل، دولت می توانــد امکانات 
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یکی از تمهیدات 
کانونی دولت های 

توسعه گرا ایجاد 
این سرمایه های 

مدرن در 
شهروندان 

در زمانی 
کوتاهاز طریق 
نظام آموزش 

رسمیبرای پرورش 
نیروی کارمناسب 

نیازهای توسعه 
است

برابــر آموزش وپرورش را برای کــودکان و نوجوانان عرضه کند 
و فرصت های نســبتا یکســانی را در اختیار نســل بعدی برای 
ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شان فراهم آورد. 
نابرابری در دسترسی به آموزش وپرورش دارای عواقب گسترده 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی اســت که بسیاری از 
آنها در ایران به وفور مشــاهده می شــود. صرف نظر از اجحاف 
اقتصادی (بی مهارت رهاکردن بخشی از جامعه) و آسیب های 
اجتماعــی (خشــونت و اعتیــاد و ...) تنش ها و نبــود تفاهم 
فرهنگی و سیاســی نیز نتیجه این نابرابری است؛ به عنوان مثال، 
ممکن اســت رابطه بســیاری از دانش آموزانی که در مدارس 
به اصطــالح غیرانتفاعی گران قیمــت درس می خوانند با بقیه 
جامعه قطع شــود. عمال هم دیده می شود که در ایران بسیاری 
از این دانش آموزان خود را جزئی از جامعه کشــور نمی دانند و 

ظاهرا برای مهاجرت به خارج از کشور تربیت شده اند.
اکنون که فشــار جمعیتــی در ایران کم شــده، زمان عرضه 
آموزش وپــرورش باکیفیــت در بهترین فضاهای آموزشــی و با 
مجرب تریــن و فرهنگی ترین نیروهای آموزشــی و به طور برابر 
برای همه کودکان و نوجوانان فرا رسیده است؛ اما گفته می شود 
بودجه آموزش وپرورش در چند ســال گذشته پیوسته افزایش 
یافته اســت و دیگر امکان افزایش آن وجود ندارد. از این سخن 
می توان برداشت کرد که یا بودجه اختصاص یافته درست به کار 
گرفته نمی شــود یا ســرانه بودجه به ازای هر دانش آموز واقعا 
نازل و متأثر از کمبود منابع دولت اســت یا هردو مشکل وجود 
دارد. اگر بودجه اختصاص یافته به درســتی هزینه نمی شود که 
احتمال آن کم نیســت، سؤال این خواهد بود که چه تمهیداتی 
برای بهبود مدیریت آن اندیشــیده شــده است. به نظر می رسد 
تنها اصالحــات اخیر در نظــام آموزش وپرورش دســت کاری 
طــول دوره ها و اندکی تغییرات ســطحی دیگــر در پیوند با آن 
بوده است. پس ممکن اســت بتوان با تمهیدات سنجیده تری، 
عملکرد نظام آموزش وپرورش و به ویژه دسترســی منصفانه تر 

به بخش باکیفیت آن را بهبود داد.
درعین حال، شواهد نشان می دهد که سرانه بودجه به ازای هر 
دانش آموز در ایران واقعا کمتر از بسیاری دیگر از کشورهاست. 
پــس افزایش بودجــه نظام آموزش وپرورش بــا هدف اصالح 
محتوای آموزش و توجه به امر پرورش و به ویژه برابر ســاختن 
دسترسی به تعلیم و تربیت باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد. 
کمبود منابع مالی دولت هم دلیل موجهی برای افزایش ندادن 
بودجه اختصاص یافته به آموزش وپرورش در راســتای اهداف 
یادشده نیســت. منابع مالی عظیمی در سال های اخیر به امور 
دیگری اختصاص یافته که یا هدر رفته (مثال بودجه های عظیم 
تبلیغاتی برای ارتقای اخالق جامعه) یا به فرایند توسعه کشور 
صدمه هم زده اند (مانند برخی ســدهای ویرانگر محیط زیست 
که هر چند کمتر آبی فراهم کرده ولی برای عده ای نان آور بوده 
است). اولویت بخشــی به نظام آموزش وپرورش شاید از اتالف 
این منابع و به خصوص فساد فراگیر مرتبط با آن جلوگیری کند.
همچنین، شــایان ذکر اســت که در ایران از گذشــته تا کنون 
بیشــتر به گســترش آمــوزش عالی توجه شــده اســت تا به 
آموزش وپرورش ابتدایی و متوســطه. در کشــور اول دانشــگاه 

به دست دولت تأســیس یافته (دارالفنون) و بعد مصلحان با 
عبور از موانع فراوان دبستان (رشدیه) راه انداخته اند. هنوز هم 
عده ای این باور نادرســت را دارند که دانشگاه مهم تر از دبستان 
و دبیرستان است. صرف نظر از بحث کیفیت پایین بخش عمده 
و گسترش آموزش عالی و مدرک گرایی رو به رشد در کشور، باید 
به خاطر آورد که ایران، اقتصادی در حال توسعه دارد و گسترش 
نظــام آموزش عالی آن بایــد با توجه به نیازهای این توســعه 
برنامه ریزی شود. جالب است که گسترش شتابان نظام آموزش 
عالی نه موجب ارتقای بهره وری در کشور شده و نه رشد سرانه 
ناخالص داخلی را به همراه آورده است؛ البته به افزایش تعداد 
بــی کاران ظاهراً تحصیل کرده (و احتماال بدون مهارت کافی) و 
ارتقای میانگین تحصیالت اســمی (و نه الزاما توانایی) بخش 

عمومی و خصوصی کمک کرده است.
درحال حاضر به نظر می رسد دولت بیشتر در پی جذب منابع 
مالی بخش خصوصی و خانواده ها به نظام آموزش وپرورش در 
مقاطع ابتدایی و متوسطه است، چنان که گهگاه اعالم می شود 
قرار است بخش آموزش به مردم واگذار شود. این سخن ممکن 
است صورتی خوش داشته باشــد ولی به احتمال زیاد در عمل 
به معنای افزایش نابرابری در دسترســی به خدمات آموزشــی 
و پرورشــی باکیفیت خواهد بود. ســؤال این اســت که اگر قرار 
باشــد هزینه آموزش کودکان و نوجوانــان از خانواده ها گرفته 
شــود چرا وجوه موردنیاز به صورت مالیات، اخذ و به شکل برابر 
توزیع نشود. این نوع مالیات را مثال می توان از مالکان مستغالت 
به ازای ارزش امالکشان (با معافیت فقیران) گرفت، چنانکه در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته -که نظام سرمایه داری رقابتی 
هم دارند- رایج اســت. البته طبق قانون، بخشــی از عایدات از 
محل عوارض شهری به آموزش وپرورش اختصاص یافته است 
ولی نحوه تحقق آن شــفاف و میزان آن کافی نیست. با اصالح 
نحــوه وصــول و افزایش میــزان این نوع مالیــات و تخصیص 
عایدات آن به یکسان ســازی دسترســی کــودکان و نوجوانان 
کشــور به آموزش وپرورش باکیفیت تا حــدی می توان نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی فزاینده در کشــور را جبران کرد که منشــأ 
آن کمتر کوشــش و کارآفرینی و بیشــتر فقدان رقابت و وجود 
انحصار، دسترســی به رانت، نبود شایسته ساالری، سوءمدیریت 
زمین های شــهری و خصوصی سازی خویشــاوندپرورانه است. 
ســؤال دیگر آن اســت که آیا بهتر نیســت یارانه های نقدی که 
همچنان به بیشــتر مردم کشــور داده می شود هدفمند شوند و 
در خدمت تمهیدات توســعه و برنامه هــای فقرزدایی واقعی 
قــرار گیرند. بدون شــک می تــوان از محل یارانه هــای نقدی 
بی هدف و مشــکل آفرین کنونی و مالیات های یادشده به شکلی 
مطلوب، محتــوای آموزش وپرورش را ارتقا داد؛ دسترســی به 
آموزش وپرورش باکیفیت را در مقاطع ابتدایی و متوسطه برابر 
کرد؛ بهترین نیروهای انســانی موجود در کشــور را به این منظور 
بــه کار گرفــت؛ زیرســاخت های کالبــدی مناســب تری برای 
آموزش وپــرورش کــودکان و نوجوانان کشــور فراهم کرد؛ و از 
طریق اعطای انتقاالت نقدی به خانواده های فقیر مشــروط به 
حضور فرزندانشــان در مدارس، میزان بازماندگی از تحصیل یا 

ترک زودهنگام آن در کشور را به حداقل رساند.
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رشد جمعیت 
دانش آموزی 
پایه اول کل 
کشور در پنج 
سال مورد 
بررسی۸٫۹۰ 
درصد اعالم 
شده  است که 
سهم هر سال 
تحصیلی از 
این رشد تقریبا 
۱٫۸۷ درصد 
خواهد بود 

بر اســاس اطالعــات آماری موجــود و برخی تأثیــرات دیگر 
جمعیتی ازجمله پدیده مهاجرت و دقت در خصوص پیامد های 
رشد جمعیت دانش آموزی پایه اول ابتدایی، در پنج سال تحصیلی 
۹۴ -۹۵ لغایــت ۹۸-۹۹، نــکات زیر به عنوان نتایــج مطالعه و 
بررســی، ارائه می شود. دقت در بررســی انجام شده و پیش بینی 
برای تمهیــد مقدمات به منظــور تأمین نیروی انســانی و فضا و 
تجهیزات آموزشــی بر اساس رشد جمعیت دانش آموزی در پایه 
اول، به تفکیك اســتان ها و با لحاظ کردن جمعیت دانش آموزی 
در دیگر  پایه های تحصیلی و همچنین کسب اطالعات آماری الزم 
در خصوص تعداد نیروهای در شــرف بازنشســتگی در پنج سال 
مذکور به تفکیك استان و دوره های تحصیلی، برای برنامه ریزان و 
دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت کشور بسیار پراهمیت خواهد 

بود.  
۱- بر اســاس اطالعات آماری جدول (۱) در خصوص مطالعه 
و بررسی رشد جمعیت دانش آموزان پایه اول ابتدایی، استان های 
کل کشــور، در یك طیف پنج گانه با: ۱- رشد باال ۲- رشد متوسط 
به ســمت باال ۳- رشد متوسط ۴- رشــد متوسط به سمت پایین 
۵- رشــد پایین و منفی تقســیم می شــوند. در این تقســیم بندی 
اســتان هایی که در یك دوره پنج ساله (ســال تحصیلی ۹۵-۹۴ 
لغایت ۹۸-۹۹) از رشــد باالی ۱۵درصد برخوردار باشند در گروه 
استان های با رشد باال و استان هایی که با رشد باالی ۱۲٫۵ الی ۱۵ 
درصد هستند در گروه با رشد متوسط به سمت باال و استان هایی 
که با رشــد باالی ۷٫۵ الی ۱۲٫۵ درصد هســتند در گروه با رشــد 
متوسط و استان هایی که با رشد باالی پنج الی ۷٫۵ درصد هستند 
در گروه با رشــد متوسط به سمت پایین و استان هایی که زیر پنج 

درصد رشد دارند در گروه با رشد پایین و منفی قرار می گیرند.
۲-اســتان سیستان و بلوچستان با رشــد ۲۰٫۳۲ درصد باالترین 
و اســتان مازندران با رشــد منفــی ۱٫۲۰ کمترین رشــد جمعیت 

دانش آموزی را در پنج سال مورد اشاره خواهد داشت. 
۳- بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته (پنج گانه)، استان های 

سیستان وبلوچســتان با ۲۰٫۳۲ درصد، خراسان جنوبی با ۱۷٫۷۳ 
درصــد، هرمــزگان با ۱۶٫۱۴ درصد و گلســتان بــا ۱۵٫۳۱ درصد، 
بیشــترین رشــد جمعیت دانش آموزی را در پایه اول ابتدایی در 
پنج سال تحصیلی مورد بررسی خواهند داشت و این استان ها در 

گروه با رشد باال قرار می گیرند.
۴- اســتان های یزد با ۱۴٫۹۳ درصد، خراسان رضوی با ۱۴٫۴۲ 
درصد و البرز با ۱۳٫۶ درصد، در گروه اســتان های با رشد متوسط 
به سمت باالی جذب دانش آموز در پایه اول ابتدایی در پنج سال 

تحصیلی مورد بررسی قرار می گیرند.
۵- اســتان های قم با ۱۱٫۹۵ درصد، خوزستان با ۱۱٫۱۴ درصد، 
کرمان با ۱۰٫۲۴ درصد، زنجان با ۹٫۶۹ درصد، یزد با ۸٫۹۰ درصد، 
لرســتان با ۸٫۷۳ درصد، چهارمحال وبختیــاری با ۸٫۲۲ درصد، 
ســمنان با ۸٫۲۲ درصد، تهران بــا ۸٫۰۶ درصد، اصفهان با ۷٫۹۶ 
درصد و کهگیلویه وبویراحمد با ۷٫۶۶ درصد، در گروه استان های 
با رشــد متوســط در جذب دانش آموز در پایه اول ابتدایی در پنج 

سال تحصیلی مورد بررسی خواهند بود.
۶- اســتان های خراسان شــمالی با ۷٫۱۷ درصد، ایالم با ۷٫۱۶ 
درصد، کرمانشــاه با ۶٫۸۲  درصد، قزوین با ۶٫۷۲ درصد، مرکزی 
با ۶٫۲۳ درصــد، همدان با ۵٫۸۷ درصد، فــارس با ۵٫۲۴ درصد 
و اردبیل با ۵٫۰۹  درصد، در گروه اســتان های با رشــد متوسط به 
سمت پایین در جذب دانش آموز در پایه اول ابتدایی در پنج سال 

آینده قرار خواهند گرفت.
۷- اســتان های بوشــهر با ۴٫۹۶ درصد، آذربایجان شــرقی با 
۴٫۴۷ درصد، آذربایجان غربی با ۴٫۴۱ درصد، کردســتان با ۳٫۶۳ 
درصد، گیالن با ۱٫۴۸ درصد، شهرستان های تهران با ۶۲ درصد و 
مازندران با منفی۱٫۲۰ درصد در گروه اســتان های با رشد پایین و 
منفی در جذب دانش آموز در پایه اول ابتدایی در پنج ســال آینده 

خواهند بود.
تحلیــل مختصر در زمینــه مهاجرت خانواده ها پــس از تولد 
فرزندان تا ورود آنان به مدرسه (طول دوره شش سال قبل از ورود 
به آموزش رسمی) و خطای ثبت شــده محل تولد دانش آموزان 

(کودکان) در آمارهای اعالم شده:
با عنایت به اینکه اطالعات آماری جدول فوق بر اساس محل 
تولد اســتانی کودکانی که در آینــده دانش آموز پایه اول خواهند 
بود، تهیه و تنظیم شــده اســت، موضوع مهاجرت خانواده ها و 

تحلیل جمعیت دانش آموزی 
اول ابتدایی در پنج سال آینده

(سال تحصیلی ۹۴- ۹۵ لغایت ۹۹-۹۸)

نادر جهان آرا
جامع شناس
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فرزنــدان آنان در جذب به تحصیل در پایه اول ابتدایی به تفکیك 
استان ها، مورد دقت قرار نگرفته است. بنابراین مواردی به شرح 
زیــر با توجه بــه روند مهاجرت داخلی و موضــوع جذب و عدم 
جــذب آنــان در پایه اول ابتدایــی و برخی عوامل دیگر بررســی 

می شود.

- به جهت اینکه اکثر متولدین ساکن در شهرستان های تهران 
به دالیل مختلف  که البته مجال بحث آن، در اینجا نیست، محل 
تولد آنان، شــهر بزرگ تهران ثبت می شــود، در این جدول سهم 
متولدین شهرســتان های تهران ۰٫۶۲ درصد ذکر شــده است که 
ابن عدد از بار خطای بســیار باالیی در خصوص کودکان ســاکن 

پیش بینی تعداد ورودي هاي پایه اول ابتدایی به تفکیک استان هاي کشور  بر اساس تعداد متولدین( 1 )

    نام استانردیف

از تاریخ 
 1387/7/2
تا 1388/7/1

از تاریخ 
 1388/7/2
تا 1389/7/1

از تاریخ  
 1389/7/2
تا 1390/7/1

از تاریخ  
 1390/7/2
تا 1391/7/1

از تاریخ 
1391/7/2

تا 1392/7/1
رشد جمعیت دانش 
آموزي پایه اول در 
پنج سال به درصد 

رشد جمعیت دانش 
آموزي پایه اول درهر 
سال به درصد در پنج 

سال مورد بررسی  ورودي سال 
94-95

ورودي سال 
95-96

ورودي سال 
96-97

ورودي سال 
97-98

ورودي سال 
98-99

65271665006649167844681954,470,89آذربایجان شرقی1

60101604066124661487627524,410,88آذربایجان غربی2

23135232892352623821243145,091,01اردبیل3

71477724337308076177771727,961,59اصفهان4

312333171833181345313550213,662,73البرز5

918294459532968298407,161,43ایالم6

18635186051878719414200564,960,99بوشهر7

1186261199211196051250021281888,061,61تهران8

48959519045080550731492660,620,12شهرستان تهران9

18349185861864620186199508,721,74چهارمحال وبختیاري10

142261454115231162091674917,733,54خراسان جنوبی11

11643111776412138112768013322814,422,88خراسان رضوي12

17621178331787317867188677,171,43خراسان شمالی13

96224995199865310299110694611,142,22خوزستان14

17798174961836718895195239,691,93زنجان15

907891149306963798268,231,64سمنان16

726987870480896845668747220,324,06سیستان وبلوچستان17

78042787137908680745821325,241,04فارس18

19546196741978020564208606,721,34قزوین19

197691972320099214552213211,952,39قم20

27063268552706527242280643,630,72کردستان21

523895277053866558705775510,242,04کرمان22

31571323313237733099337276,821,36کرمانشاه23

14435149051486115580155417,661,53کهگیلویه وبویراحمد24

348883561036379397754023215,313,06گلستان25

31115313843149031827315771,480,29گیالن26

33871341033419035966368298,731,74لرستان27

-0,24-43765434914238643611432391,20مازندران28

20165203982040921227214226,231,24مرکزي29

320533313334504356663722716,143,22هرمزگان30

29649294432946330782313905,871,17همدان31

189112011820189211772173514,932,98یزد32

129627613204291332750138130614117088,901,78جمع-
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در شهرســتان های تهران که در آینده دانش آموز پایه اول ابتدایی 
خواهند شــد، برخوردار اســت و بنابر این اگر فرض بگیریم بیش 
از یك ســوم جمعیت استان تهران در شهرستان های تهران ساکن 
باشــند و ازنظر ســنی نیز جوان تر باشــند و میل به فرزندآوری یا 
باروری در آنان نیز بیشــتر باشــد بنابراین می توان از رشــد ۸٫۰۶ 
درصــدی جمعیت دانش آمــوزی پایه اول ابتدایی شــهر تهران 
بــه میزان یك دوم -البته با کمی اغمــاض- کم کرد؛ یعنی تقریبا 
۴٫۰۳ درصد کم شــود و به رشــد جمعیت دانش آموزی پایه اول 
در شهرســتان های تهران اضافه شود و به عبارتی  ۰٫۶۲ درصد با 
۴٫۰۳ درصد جمع شــود و رشــد جمعیت دانش آموزی پایه اول 
ابتدایی در پنج سال مورد بررسی در شهرستان های تهران، تقریبا 
۴٫۶۵ درصد اعالم شود و یا اینکه در شیوه دیگری؛ رشد اعالم شده 
بر اســاس جدول مذکور از دو حوزه شهر تهران و شهرستان های 
تهــران را با هم جمع کرده و تقســیم بر دو کنیم به عبارتی ۸٫۰۶  
درصد با ۰٫۶۲ درصد جمع شــوند و تقسیم بر دو مساوی با ۴٫۳۴ 
درصد رشــد جمعیت دانش آمــوزی برای پایــه اول از دو حوزه 
اداره کل آموزش وپــرورش شــهر تهران و شهرســتان های تهران 

اعالم شود.
- با توجه به اینکه اســتان تهران، مهم ترین اســتان در جذب 
مهاجران داخلی و حتی خارجی اســت و عمدتــا این مهاجران 
به دالیــل مختلــف در محدوده شهرســتان های تهران ســاکن 
می شــوند، بی شــك جذب مهاجران در این رشــد نیــز تأثیرگذار 
خواهد بــود بنابر این به طور فرضی می تــوان حداقل یك درصد 
به رشــد جمعیت دانش آموزی در پایه اول ابتدایی شــهر تهران 
و شهرســتان های تهران اضافه کرد. بر این اســاس رشد جمعیت 
دانش آموزی پایه اول ابتدایی شهر تهران و شهرستان های تهران 
به طور فرضی ۴٫۳۴ درصد بعالوه یك درصد هم رشــد جمعیت 
دانش آموزی بر اســاس جذب مهاجر در اســتان تهران می شود 
۵٫۳۴ درصــد. در ایــن حالت هر دو حوزه فوق در تقســیم بندی 
اعالم شــده برای جذب دانش آموز در پایــه اول ابتدایی در گروه 
متوســط به ســمت پایین یعنی در گروه با رشد پنج درصد تا ۷٫۵ 
درصد قرار می گیرند که البته ســهم رشد جمعیت دانش آموزی 
در شهرســتان های تهران در مقایسه با شــهر تهران، با توجه به 
قدرت جذب بیشتر تازه مهاجران از دیگر استان های کشور، به یقین 

بیشتر خواهد بود.
- بــا توجه به برخــی اطالعــات موثق آمــاری در خصوص 
مهاجرپذیری شــدید برخی استان ها، شامل تهران، البرز، خراسان 
 رضوی، اصفهان و تا حدودی خوزســتان البته شهر اهواز و شهر 
تبریز انتظار می رود در این مناطق افزایش دانش آموز در پایه اول 
ابتدایی بیشــتر از پیش بینی های اعالم شــده جدول مذکور باشد. 
مابقی استان ها در خصوص پدیده مهاجر پذیری و یا مهاجر فرستی، 
رونــد آرامی را طی خواهند کرد و پدیــده مهاجرت تأثیر چندانی 
در رشدداشــتن و یا رشدنداشــتن جمعیت دانش آموزی پایه اول 

ابتدایی آنان در پنج سال فوق را نخواهد داشت. 
- استان سیستان و بلوچســتان با توجه به رشد باالی جمعیت 
دانش آموزی پایه اول ابتدایی و همچنین به دلیل اینکه در ســال 
تحصیلی ۹۳-۹۴ پایین ترین پوشش تحصیلی و بیشترین بازمانده 
از تحصیــل را دارد؛ بنابراین می تــوان پیش بینی کرد با عنایت به 

تأکیــدات قوی و پشــتیبانی هایی کــه در زمینه افزایش پوشــش 
تحصیلی به ویژه برای جذب بیشــتر دختــران بازمانده  از تحصیل 
وجود دارد، درصد جذب دانش آموزی آن استان و به عبارتی رشد 
جمعیــت دانش آموزی در پایــه اول ابتدایی، از ۲۰٫۳۲ درصد در 

پنج سال تحصیلی مورد بررسی بیشتر خواهد شد.
با توجه بــه اهمیت موضوع، به صورت مــوردی در ادامه به 
تحلیل و روند رشد جمعیت دانش آموزی پایه اول ابتدایی در کل 

کشور و استان سیستان وبلوچستان می پردازیم.
- رشد جمعیت دانش آموزی پایه اول کل کشور در پنج سال 
مورد بررســی۸٫۹۰ درصد اعالم شده  اســت که سهم هر سال 
تحصیلی از این رشــد تقریبا ۱٫۸۷ درصــد خواهد بود و اگر این 
رشــد جمعیت دانش آموزی را ثابت فرض کنیم، برای دو برابر 
شــدن (۲) جمعیت دانش آموزی پایه اول ابتدایی کل کشــور 
تقریبا ۴۰ سال زمان نیاز دارد؛ به طور مثال سال پایه، سال تحصیل 
۹۴-۹۵ تعداد دانش آموز پایه اول ابتدایی کل کشور ۱۲۹۶۲۷۶ 
نفر، ۴۰ سال آینده ســال تحصیلی ۳۴-۱۴۳۵ تعداد دانش آموز 

پایه اول ابتدایی کل کشور ۲۵۹۲۵۵۲ نفر خواهد شد.
اســتان  اول  پایــه  دانش آمــوزی  جمعیــت  رشــد   -
سیستان وبلوچســتان در پنج ســال مورد بررســی ۲۰٫۳۲ درصد 
اعالم شــده است که سهم هر ســال تحصیلی از این رشد تقریبا 
۴٫۰۶ درصد خواهــد بود و اگر این رشــد جمعیت دانش آموزی 
را ثابــت فرض کنیم برای دو برابر شــدن جمعیــت دانش آموزی 
پایه اول ابتدایی اســتان سیســتان و بلوچســتان تقریبا ۱۷ ســال 
زمان الزم اســت؛ به طورمثال سال پایه، ســال تحصیلی ۹۵-۹۴ 
تعداد دانش آموز پایه اول ابتدایی اســتان سیســتان و بلوچستان 
۷۲۶۹۸ نفر، هفده سال آینده ســال تحصیلی ۱۴۱۱-۱۴۱۲ تعداد 
دانش آموزی پایه اول ابتدایی این استان ۱۴۵۳۹۶ نفر خواهد شد. 
بر اســاس اطالعات آمــاری موجود، در خصــوص متولدین و 

برخی از نکاتی که به آنها اشاره شده می توان نتیجه گرفت:
- استان هایی که از رشد طبیعی بیشتر برخوردار هستند عبارتند 
از: سیستان وبلوچســتان، خراسان  جنوبی، هرمزگان، گلستان، یزد، 

خراسان رضوی، البرز 
- استان هایی که ضمن داشتن رشد طبیعی و معمول به عنوان 
اســتان های مهاجرپذیر تلقی می شــوند عبارتند از: شــهر تهران، 

شهرستان های تهران، البرز و خراسان رضوی 
- مراکز اســتان ها و برخی شــهرهایی که قــدرت باالی جذب 
مهاجر را دارند عبارتند از: شــهر تهران به ویژه مناطق جنوبی آن 
و شهرســتان های تهران (اسالمشهر، شــهریار، مالرد، شهرقدس، 
رباط کریــم، بوســتان و گلســتان) و از دیگر اســتان های کشــور؛ 

شهرستان های کرج، مشهد، زاهدان، اهواز، اصفهان، تبریز و قم
 پي نوشت:

۱- اطالعات آمــاری در جدول (۱) بر اســاس تعداد متولدین 
شش سال قبل (به عنوان مثال ۸۷/۷/۲ لغایت ۸۸/۷/۱) است.

۲- طــول زمان دوبرابرشــدن جمعیت = لگاریتــم نپرین رقم 
۲ (۰٫۶۹۳۱۵ تقریبا ۰٫۷) تقســیم بر میزان رشــد ســاالنه است. 
به عنوان مثال اگر رشد جمعیتی ســاالنه کشوری دو درصد باشد 
با این فرمول تقریبا ۳۵ ســال طول می کشد تا جمعیت آن کشور 

فرضی دوبرابر شود.

مراکز استان ها و 
برخی شهرهایی 
که قدرت باالی 
جذب مهاجر را 
دارند عبارتند از: 
شهر تهران به ویژه 
مناطق جنوبی آن 
و شهرستان های 
تهران 
(اسالمشهر، 
شهریار، مالرد، 
شهرقدس، 
رباط کریم، 
بوستان و 
گلستان)و از دیگر 
استان های کشور؛ 
شهرستان های 
کرج، مشهد، 
زاهدان، اهواز، 
اصفهان، تبریز 
و قم
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دوره 
پیش دبستانی 
سپر و محافظ 

قابل اطمینانی 
است که می توان 

آنرا مقابل 
نابرابری های 

آموزشی موجود 
بین کودکان 

به کار گرفت؛ چه 
نابرابری های 

ناخواسته همانند 
متولد شدن در 
خانواده ای که 

سطح اجتماعی-
اقتصادی 

نا مناسبی دارد 
و یا متولد شدن 

در خانواده ای 
که فاکتورهای 

خطرپذیری باالیی 
دارد

این نوشــته به دنبال تبیین این موضوع اســت که نظام رســمی 
آموزش وپــرورش پذیرنــده کودکانی بــا دامنه وســیعی از تنوعات 
زیســتی، زبانی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی اســت و این دامنه 
متنــوع از مخاطبان در نظام های آموزشــی- خصوصا آنهایی که از 
درجه شــدیدی از تمرکز برخوردارند- بــا دامنه محدودی از انتخاب 
برمی خورنــد (یک کتاب، یک نظام ارتقا، یک محتوا و ...)؛ بنابراین در 
شروع پیست دویدن (اول دبستان) کودکان همه در یک خط مساوی 
نمی ایستند گرچه از همه در انتهای پایه اول و سپس پایه های باالتر، 
انتظار ســرعت و پیشــروی برابری داریم: این عادالنه نیست و این با 
عدالت آموزشــی مغایر اســت. یکی از شــیوه های برخورد در چنین 
وضعیت چالش برانگیزی، اســتفاده از فرصت دوره پیش دبســتاني 
برای هم قطــار و هم ترازکردن حداکثری دانش آمــوزان در برخی از 
حوزه های رشــد، برای ورود به نظام رســمی آموزش اســت. در این 
نوشته با استفاده از داده های مطالعه طولی که نگارنده حین تحصیل 
خود با آن همکاری داشته، به تبیین اثربخشی دوره پیش دبستانی در 

کاستن این نابرابری آموزشی خواهیم پرداخت. 
از جهتــی دیگــر هم این نوشــته را می تــوان خوانــد و آن ناظر 
بر سیاســت گذاری مبتنی بر شــواهد پژوهشــی متقن اســت نه هر 
سیاســت گذاری و نه هر پژوهشی. از مطالعه طولی مذکور و تحلیل 
یافته های آن، کمیته عدالت آموزشــِی کابینه وقت دولت انگلستان 
(۲۰۰۶) تصمیــم بــه توســعه و رایگان کردن دوره پیش دبســتان از 
سویی و توسعه جدی کیفیت به عنوان شاه بیت یافته تحقیق مذکور 

از سوی دیگر گرفت. 
الزم اســت در ابتدا چکیده ای از طرح پژوهش مورد اشــاره بیان 
شــود و ســپس به یافته های آن برای تبیین موضوع فوق پرداخت.  
Ef-) مطالعه طولی پیش دبســتاني، دبستان و دبیرســتان اثربخش
 fective Provision of Pre-school, Primary and Secondary
Education) بزرگ تریــن مطالعه طولی در حوزه پیش دبســتاني در 
اروپا تا سال ۲۰۱۰ بود که هدفش بررسی رابطه بین سه دسته متغیر 
اســت: الف) ویژگی های فردی (جنســیت، ســن به ماه، وزن هنگام 

تولد، مشــکالت رفتاری و شــناختی دوران نوزادی و ...)، خانوادگی 
(وضعیــت اقتصادی-اجتماعی خانواده، شــغل و درآمد خانواده، 
سطح تحصیالت والدین، سن والدین هنگام تولد نوزاد و ...) و محیط 
یادگیرنــده خانه کودکان Home Learning Environment (همانند 
بسامد فعالیت هایی همچون کتاب خوانی برای کودک، رفتن به موزه 
و تئاتر، مشارکت در فعالیت های اجتماعی، محیط دیجیتالی خانه و 
...)؛ ب) کیفیت پیش دبســتانی که کودک در آن شــرکت کرده است، 
مدت حضور و نوع پیش دبســتانی اعم از خصوصی، دولتی، منضم 
به دبســتان و مســتقل؛ ج) وضعیت و پیشرفت کودک در حوزه های 
شــناختی و اجتماعی همچون رشد زبانی، علوم و ریاضی، رفتارهای 
اجتماعی و ضد اجتماعی، اســتقالل و ... در این مطالعه حدود ســه 
هزار کودک از پنج اســتان انگلستان از ســن سه سالگی تا ۱۸ سالگی 
(۱۹۹۸-۲۰۱۳) پیگیری شــدند. کودکان از ۱۴۱ مرکز پیش دبســتانی 
با رعایت نمونه گیری حداکثری (هفت نوع پیش دبســتان موجود) و 
متناسب با جامعه دانش آموزی انگلستان که حدود ۲۵ درصد آنان 
متعلق به خانواده های غیر انگلیسی است، انتخاب شدند و برای ۱۵ 
سال (تا ورود به بازار کار و دانشگاه) دنبال شدند. در ورود به مطالعه 
یعنــی زمانی که کودکان به طور متوســط سه و نیم ســاله بودند و در 
مراکز پیش دبســتانی بودند از همه آنها و خانواده هایشان داده های 
گســترده ای جمع آوری شد تا به عنوان نقطه آغاز برای هر یک از آنها 
لحاظ شــود؛ اینکه مثال کودکان ازنظر دانــش و مهارت های کالمی، 
هوش، شرایط جمعیت شناختی و نمره محیط یادگیرنده خانه در چه 
نقطه ای قرار دارند. ســپس در موج های بعدی، کودکان مجدد مورد 
ارزشیابی های مشابهی قرار گرفتند که این موج های جمع آوری داده، 
عبارت بودند از زمانی که به انتهای دوره پیش دبستان رسیدند، زمانی 
که کالس اول، دوم، پنجم، ششــم، نهــم و دوازدهم بودند. گروهی 
از کودکان نیز در این مطالعه حضور داشــتند کــه امکان حضور در 
پیش دبستان را نداشتند و در طول مطالعه به منظور مطالعه عمیق تر، 
برخــی از کودکان خصوصا آنهایی که از خانواده های  کمتر برخوردار 
و نابرخوردار بودند، با شیوه های مطالعات کیفی مورد تحقیق بیشتر 
قرار گرفتند. در این نوشــتار از یافته هــای هر دو بخش کمی و کیفی 
بهره خواهیم برد تا به تبیین اثربخشــی و ظرفیت دوره پیش دبستان 

برای رفع نابرابری های آموزشی بپردازیم. 
شــاه بیت یافته هــای ایــن پژوهــش این عبــارت اســت: «دوره 
پیش دبســتانی سپر و محافظ قابل اطمینانی است که می توان آن را 

گام نخست: دوره پیش دبستانی
زمینه ساز و ظرفیتی مهم و اصیل برای عدالت آموزشی

ابراهیم طالئى
عضو هیأت علمى گروه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس
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-پیش دبستانی 
با کیفیت حتی 
نابرابری های 
آموزشی ناشی 
از حضور 
در دبستان 
کم کیفیت (بر 
اساس سنجش 
کیفیت دبستان) 
را نیز می تواند 
جبران کند

مقابل نابرابری های آموزشــی موجود بین کودکان به کار گرفت؛ چه 
نابرابری های ناخواســته همانند متولد شدن در خانواده ای که سطح 
اجتماعی-اقتصادی نا مناسبی دارد و یا متولد شدن در خانواده ای که 
فاکتورهــای خطرپذیری باالیی دارد مثل اعتیاد والدین، تک والد بودن 
cumu-) و بــی کاری والدین و چــه نابرابری ها و فقرهــای تَجُمعی
lative disadvantages) حاصل شــده در طــول چهــار ســال اولیه 
زندگــی». نکته تکمیلی، اینکه داده های این تحقیق نشــان می دهد 
صرف حضور کودک در پیش دبســتاني (متغیر مدت حضور) توانایی 
جبران این تبعیض ها روی رشــد شــناختی و اجتماعی کودک را تنها 
تا پایــه پنجم دارد و پــس از آن فقط کودکانی توانســتند وضعیت 
مطلوب خود را حفظ کنند که یکی از این دو شــرط را داشــته باشد: 
رفتن به پیش دبســتانی های باکیفیت (بر اســاس مقیاس ســنجش 
کیفیــت خاص مورد اســتفاده در مطالعه) یا برخــورداری کودک از 
میزانی از تاب آوری (resilience). تحلیل های تکمیلی نشــان داد که 
پیش دبســتانی با کیفیت حتی نابرابری های آموزشی ناشی از حضور 
در دبســتان کم کیفیت (بر اســاس سنجش کیفیت دبســتان) را نیز 
می تواند جبران کند؛ چراکه در پایه پنجم و ششــم دبستان، کودکانی 
که به پیش دبســتاني های با کیفیت رفتــه بودند اما امکان حضور در 
دبســتان های با کیفیت را نداشتند، شــکاف آموزشی خود با متوسط 
نمونــه مورد مطالعه را ُپر کرده بودنــد. همچنین اگر کودکی امکان 
حضــور در پیش دبســتانی با کیفیت را پیدا نکرده بود اما ســال های 
اولیــه دبســتان را نیز در دبســتانی با کیفیت طی کرده بود، شــکاف 
آموزشی خویش را به حداقل رسانده بود (گرچه مانند گروه ذکر شده 
در عبارت قبل هنوز جبران کامل نشــده بــود و یک داللت این یافته 

می تواند این باشد که جبراِن نداشتن پیش دبستانی با کیفیت به علت 
همزمانــی اش با دوران طالیی تولد تا شــش ســالگی و ویژگی های 
خاص مغز در این دوران، ســخت تا غیرممکن است. برای اطالعات 
تکمیلی در خصــوص ویژگی های مغز و اعصــاب در دوران حیاتی 

شش سال اولیه زندگی نگاه کنید به طالئی و بزرگ (۱۳۹۴)).
گروهی از کودکان که بیشــترین فقر آموزشی را در حوزه های سه 
درس اصلی ریاضی، انگلیســی و علوم و همچنین مشکالت رفتاری 
و اجتماعــی در پایــه پنجم داشــتند آنهایی بودند کــه به اصطالح 
 (multiple risk factors) فاکتورهای خطر پذیری چندگانه» داشتند»
که عبارت بود از: نداشــتن محیط یادگیرنده خانه غنی، داشــتن زبان 
انگلیسی به عنوان زبان دوم، داشتن مادران کم سواد، وزن کم هنگام 
تولد (زیر ۲۵۰۰ گرم) و داشــتن مشکالت سالمت و رفتاری در دوران 
نــوزادی؛ بنابراین برخی عوامل معنی دار که نشــان داد می تواند در 
ایجاد نابرابری های آموزشــی تأثیرگذار باشد در این تحقیق به صورت 
تجربی مشخص شد و برخی دیگر که در تصور برخی سیاست گذاران 
بود (همانند تعلق به نژادی متفاوت از انگلیســی مثل سیاه پوستان، 
آســیای جنوب شرقی و سفیدپوســتان غیر انگلیسی؛ جنسیت، شغل 
والدیــن و تک والد بــودن) در این مطالعــه تأثیرشــان ازنظر آماری 
معنی دار نبود. تحلیل های پیشــرفته تر نشان داد، این عوامل همگی 
در ابتدای ورود به مطالعه (آغاز دوره پیش دبستان) تأثیر معنی داری 
داشــته  اند امــا در موج های بعدی تولیــد داده  و زمانی که کودکان 
به انتهای دوره پیش دبســتان رســیدند و وارد دوره دبســتان شدند، 
تأثیر عوامل فوق، کاهش داشــته و غیرمعنی دار شــده اند. یک تبیین 
برای چنین یافته ای تأثیر حضور در پیش دبســتانی است که توانسته 
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«محیط یادگیرنده 
خانه» چنانچه از 
غنای متوسط به 
باالیی برخوردار 

باشد، اصلی ترین 
و قوی ترین 

عامل کاهش فقر 
آموزشی و رشد 

اجتماعی کودک، 
حتی مهم تر از 

سطح اجتماعی 
و اقتصادی 

خانواده است. 
این،به آن معنی 

است که حتی اگر 
کودکی به مهد 

و پیش دبستان 
نرود مهم نیست 
اما الزمه اش این 
است که در خانه 

از محیطی غنی 
برخوردار باشد و 

کیفیت اجتماعی، 
عاطفی و علمی 

خانه از درجه 
مطلوبی برخوردار 

باشد.

تفاوت هــا (واریانــس بین افــراد) را کاهش دهد. ایــن تبیین زمانی 
قوت می گیرد که دو گروه پیش دبســتانی رفته ها و نرفته ها با یکدیگر 
مقایسه شــدند و نتایج نشــان داد آنهایی که به پیش دبستانی رفته 
بودنــد- هرچند که دارای فاکتورهای ریســک باالیــی بودند- باز در 

باالی خط مورد انتظار در پایه اول دبستان قرار می گرفتند.
نکته ای درباره کیفیت دوره پیش دبســتانی که توسط مراکز متنوع 
مهد و پیش دبســتان در انگلســتان ارائه می شود این بود که بر اساس 
یافته های این تحقیق، این پیش فرض که مراکز پیش دبستانی که بیشتر 
به موضوعات درسی توجه می کنند از رشد اجتماعی و رفتاری کودک 
غافل هســتند، اشتباه بود. یافته ها نشان داد مراکز اثربخش و با کیفیت 
هــر دو را توأمان رشــد می دهند و حتی ارتقای این دو حوزه رشــدی 
با هم، همبســتگی قدرتمندی دارد. به عبارت دیگر اگر کودکی در رشد 
اجتماعی و ایجاد ارتباط با دیگر کودکان دچار مشــکل شود، احتمال 
افت در حوزه درســی اش بسیار باالست و برعکس تقویت او در حوزه 
اجتماعی و مهارت های رفتاری، کمک کننده قوی برای حوزه آموزشی 
اوست؛ بنابراین زمانی مراکز پیش دبستانی می توانند زمینه ساز عدالت 
آموزشی مطلوب باشند که بر هردوی این اهداف به تناسب تمرکز کنند 

و کودکان را در این دو مورد پایش مستمر قرار دهند.
 تکملــه این بخش اینکه نتایج این مطالعه طولی نشــان می دهد 
«محیــط یادگیرنــده خانــه» چنانچــه از غنای متوســط بــه باالیی 
برخوردار باشــد، اصلی ترین و قوی ترین عامل کاهش فقر آموزشی و 
رشــد اجتماعی کودک، حتی مهم تر از ســطح اجتماعی و اقتصادی 
خانواده اســت. این، به آن معنی اســت که حتی اگر کودکی به مهد 
و پیش دبستان نرود مهم نیســت اما الزمه اش این است که در خانه 
از محیطی غنی برخوردار باشــد و کیفیت اجتماعی، عاطفی و علمی 
خانه از درجه مطلوبی برخوردار باشد. در مطالعه مورد بحث، کیفیت 
محیط خانه بر اساس ســنجه به کار رفته از ضعیف (۰ تا ۵)، متوسط 
(۵ تا ۱۰) تا غنی (۱۰ تا ۱۵) دســته بندی شده اند. جالب اینجاست که 
عامل محیط یادگیرنده خانه در زمانی که کودک در سن پیش دبستانی 
اســت، اثرش تا پایان دوره دبســتان ادامه می یابــد و تأثیر مثبت آن، 
قوی تر و مهم تر از بقیه عوامل حتی ســطح سواد و نوع شغل والدین 
و میزان درآمد آنها، باقی می ماند. به عبارت دیگر مهم نیســت والدین 
که باشند (دکتر، مهندس، کارشناس ارشد، مدیر کارخانه، رئیس بانک، 
وزیر، کارمند، کارگر...)، مهم این است که آنها برای کودک خویش چه 
می کنند (چه محیط عاطفی، علمی و رشد یابنده ای را پدید می آورند؟ 
چه زمان باکیفیتــی را و نه فقط زمانی را، با کودک ســپری می کنند؟ 
چه زبان و گفتمانی در خانه رایج اســت؟ چه بازدید ها و گردش های 
با توجهــی را با کودک می روند؟ چــه بازی ها و ســرگرمی هایی را با 
او انجــام می دهند؟ چقدر و چه کتاب هایی را بــا او می خوانند یا به 
خواندن او گوش می دهند؟ چه کنش های مطلوبی را با اســتفاده از 

ابزار و وسایل دیجیتالی برای کودک خویش الگوسازی می کنند؟) 
در نتیجه گیــری و جمع بندی بحث ظرفیت دوره پیش دبســتانی 
بــرای کاهــش نابرابری های آموزشــی، الزم اســت گفته شــود بر 
اســاس داده های این تحقیق، به واســطه ســن صَغر کودکان، دوره 
پیش دبستانی با کیفیت می بایست به همراه بال دیگری به نام «محیط 
یادگیرنــده خانه» همدیگر را پشــتیبانی و قوام بخشــی کنند. نتیجه 
مشاهده و مصاحبه های کیفی با خانواده های کودکانی که در دامنه 
پایین رشــد شــناختی و اجتماعی قرار داشتند، نشــان داد که این دو 

بال اگر بر ارزش های مشــابه پافشــاری نکنند، میزان اثربخشی مورد 
انتظار برای هر یک از آنها را به شدت کاهش می دهد و گهگاه کودک 
را دچار ســردرگمی و تناقض هایی می کند که خود سرآغاز مشکالت 
دیگری است؛ بنابراین توصیه این تحقیق هم ناظر بر مهارت افزایی و 
تغییر دیدگاه والدین نســبت به نوع گفتمان و تعامالت خانگی با این 
گروه سنی اســت و هم ناظر بر ارتقای کیفیت پداگوژی دوره کلیدی 
تــاک (تربیت اوایل کودکی) در مراکز پیش دبســتانی و مهد اســت.  
در این بین نقش خــود کودکان و توجه به «خــود» کودک و افزایش 
توان و استقالل او بسیار نقش آفرین بود. برای نمونه کودکانی که در 
مرکز پیش دبستانی به واسطه مهارت مربیان مراکز (یکی از جنبه های 
اصلی کیفیت مراکز پیش دبســتانی) از درجاتی از توفیق و در نتیجه 
تشــویق پس از آن  (مثال در حوزه خوانــدن و قصه گویی) برخوردار 
بودنــد، این انگیــزه را به خانــه منتقل می کردنــد و والدین با دیدن 
شــوق و شور کودک، محیط و وسایل مورد نیاز او را بیشتر و با کیفیت 
بهتری فراهم می کردند. این قوام بخشی دو گانه در محیط عکس این 
ســناریو (مرکز کم کیفیت به واســطه برخوردارنبودن از مربیان ماهر 
و خود ســاخته و محیط یادگیرنده خانه کم کیفیــت) مبدل به عامل 
ریسک دوگانه شده بود و کودک را – هر چند هم ازنظر هوشی و رشد 
اجتماعــی یا دیگر کودکان تفاوت معنی داری نداشــت- آرام آرام به 
دامنه پایین رشد و پیشرفت تحصیلی کشانده بود. البته موارد استثنا 
هم در بین خانواده ها مشــاهده شد و کودکانی بودند که به اصطالح 
«برخــالف جریان آب شــنا می کردنــد» (against the odds) یعنی 
در خانواده هــای ضعیفی ازنظر کیفیت ســاختاری و فرایندی خانه 
زندگی کرده بودند ولی توانســته بودند در دامنه باالی رشد شناختی 
و اجتماعــی قرار گیرند؛ اما در اینجا و در پژوهش های ملی که هدف 
سیاســت گذاری کالن است موارد اســتثنا را در محاســبات، مستثنا 

می کنند و میانگین را مبنا قرار می دهند.
در انتهای این نوشــته باید این را متذکر شــد که در ویراست های 
اولیه و پژوهشی سند تحول آموزش وپرورش هم توصیه پژوهشگران 
بر این بود که دوره دبســتان شش ســاله شــود اما به این صورت که 
دوره پیش دبستانی یک ســاله به عنوان دوره ای اجباری اضافه شود؛ 
اما مســیر سیاســت گذاری و اجرا در انتها به نحو دیگری جلو رفت 
و پایه ششــم دبســتان در وســط دوره تحصیلی اضافه شد و دوره 
پیش دبســتان همچنان اختیاری باقــی ماند. هــدف از نگارش این 
متن یادآوری اهمیــت و ظرفیت این دوره برای کاهش نابرابری های 
آموزشی بین قشرهای مختلف دانش آموزی است، البته تأکید اصلی 
نگارنده بر توســعه کیفی این دوره اســت و بر اســاس نتایج همین 
تحقیق اگر توســعه کمی انجام شــود و پداگوژی اثربخش این دوره 
معطــل بماند، تنها هزینه ای هنگفت بر دســت دولت گذاشــته ایم 
چراکه تأثیر آن پس از ســه سال صفر می شود و یا حتی در مواقعی 
تأثیر منفی دارد. از طرفی غنی ســازی محیط های یادگیری خانه ها و 
مهارت افزایی و تحول نگرش والدین نســبت به اهمیت تاک بســیار 
مورد تأکید این تحقیق و ســایر منابع اســت حتی اگر موفق به ایجاد 

مراکز پیش دبستانی به اندازه همه کودکان نشویم.
پي نوشت:

طالئــی، ابراهیم و بزرگ حمیده (۱۳۹۴) تبیین ضرورت و اهمیت 
تربیت اوان کودکی (پیش دبســتان) بر اساس سنتز پژوهی تحقیقات 

معاصر. فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره ۱۲۲. 
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ادعــای نوشــتار حاضــر این اســت کــه ســرمایه گذاری در 
تعلیم وتربیت در ســال های اولیه کودکی (صفر تا شش سالگی 
انســان) شــرط الزم برای تحقق عدالت در آموزش و توســعه 
انسانی اســت؛ یعنی تا در تعلیم وتربیت سال های اولیه کودکی 
سرمایه گذاری نشــود، یک جای کار در توسعه ســرمایه انسانی 
کشور می لنگد. اساس این ادعا چیســت؟ سه دلیل وجود دارد: 
یافته هــای علم عصب شناســی و مغــز، داده هــا و تحلیل های 
اقتصاد انسانی و بحث های عدالتی. در این نوشتار، پس از بررسی 
اجمالی این دالیل بر اساس پژوهش ها، برخی داللت های عملی 

آنها را بررســی می کنیم؛ یعنی به این ســؤال پاسخ می دهیم که 
به کارگیری ایــن پژوهش ها و داده ها در عمل بــه چه اقداماتی 
منجر شــده است و می تواند بشود. در پایان نیز یک نمونه ایرانی 
از سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه سال های اولیه کودکی را که 

با همکاری مؤسسه هم نوا در حال اجرا است معرفی می کنیم.
چرا تعلیم وتربیت ســال های اولیه کودکی شــرط الزم تحقق 

عدالت آموزشی است؟
برای بیان اهمیت ســرمایه گذاری در تعلیم وتربیت سال های 
اولیه کودکی، ســه دســته دلیل را می توان مطــرح کرد: دالیل 
علمــی، دالیل اقتصادی و دالیل عدالتــی. در ادامه هر یک از این 
سه دسته به اختصار شرح داده می شوند. از مجموعه این دالیل 
می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در سال های اولیه کودکی 
نه تنها عاقالنه ترین و پربازده ترین سرمایه گذاری ممکن در توسعه 
انســانی اســت، بلکه با کاهش نابرابری در پرورش ظرفیت های 

سرمایه گذاری در سال های اولیه کودکی 
على ترقى جاه

مدیر مؤسسه هم نوا
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هیچ گونه 
سیاست گذاری 
و برنامه ریزی، 
از کمک هزینه 

تحصیل در 
مدرسه یا 

بهبود کیفیت 
مدارس گرفته 

تا آموزش های 
شغلی و حرفه ای، 

نمی تواند در 
رساندن انسان ها 

به بهره وری و 
شکوفایی به اندازه 

سرمایه گذاری 
در تعلیم وتربیت 
سال های کودکی 

مؤثر و پربازده 
باشد

بالقوه افراد جامعه باعث می شــود آموزش برای درصد بیشتری 
از افراد نتیجه بخش و موفقیت آمیز باشــد و عدالت انســانی در 

برخورداری از فرصت های رشد به تحقق نزدیک تر شود.
از  اســتفاده  کودکــی:  اولیــه  ســال های  در  ســرمایه گذاری 

مستعدترین دوران رشد و شکل گیری مغز
تا همین چند دهه پیش باور عمومی حتی در میان متخصصان 
تعلیم وتربیت بر این بود که یادگیری واقعی با پاگذاشــتن کودک 
به مدرسه آغاز می شود؛ اما امروزه مطالعات مغز و پژوهش های 
حوزه تعلیم وتربیت آشــکار کرده اند که آغاز یادگیری از بدو تولد 
است. دکتر شانکاف استاد دانشــگاه هاروارد می گوید: «کودکان 
عمال در حال یادگیری متولد می شوند. کودکان نوباوه کاری به جز 
یادگیری ندارند. الزم نیســت به آنها یادگرفتن را یاد بدهیم، آنها 

برای یادگیری برنامه ریزی شده اند».
رشــد مغز در شش سال اول زندگی انسان از هر زمان دیگری 
پرشتاب تر است: نورون ها با سرعت بسیاری در حال متصل شدن 
به یکدیگرند و الگوها به ســرعت در حال شکل گیری  هستند. در 
مغز کودکان خردســال، به ویژه در ســه ســال اول، در هر دقیقه 
حدود ۷۰۰ اتصال میان نورون ها برقرار می شــود که مســیرهای 
حواس پنج گانــه، مســیرهای زبانی و مســیرهای فعالیت های 
شناختی سطح باال -مانند تفکر و حل  مسئله- را برقرار می کنند 
(نمودار ۱). کمیــت و کیفیت این اتصال هــای نورونی در ادامه 
زندگی فــرد اهمیت بی بدیل دارد. انعطــاف و گیرایی مغز پس 
از شش سالگی بســیار کمتر می شود و ایجاد اتصال های جدید یا 

تغییر اتصال های موجود بسیار دشوارتر و کندتر خواهد بود.
پربازده ترین  کودکــی،  اولیــه  ســال های  در  ســرمایه گذاری 

سرمایه گذاری ازلحاظ بهره وری اقتصادی
جیمز هکمــن می گوید: ســرمایه گذاری در ســال های اولیه 
کودکــی پربازده ترین ســرمایه گذاری ممکن ازلحــاظ بهره وری 
اقتصادی است. جیمز همکن، اقتصاددان برنده نوبل اقتصاد در 
سال ۲۰۰۰ است و درزمینه اهمیت سال های اولیه کودکی نظرات 

مشهور و متعددی دارد.
«چرا ســرمایه گذاری در ســال های اولیه کودکی پربازده ترین 
ســرمایه گذاری ممکن اســت»؟ هکمن در مقاله خود در ســال 
۲۰۰۳ با عنوان «سیاســت گذاری سرمایه انســانی» علت را بیان 
می کند: هیچ گونه سیاســت گذاری و برنامه ریزی، از کمک هزینه 
تحصیل در مدرسه یا بهبود کیفیت مدارس گرفته تا آموزش های 
شــغلی و حرفه ای، نمی تواند در رســاندن انسان ها به بهره وری 
و شــکوفایی به اندازه ســرمایه گذاری در تعلیم وتربیت سال های 
کودکی مؤثر و پربازده باشــد (نمــودار ۲). هکمن در مطالعات 
بعدی خود می گوید که هر دالر سرمایه گذاری در سال های اولیه 

کودکی ساالنه حدود هفت تا ۹ دالر، آورده به همراه دارد.
سرمایه گذاری در ســال های اولیه کودکی، مؤثرترین راه برای 

محو نابرابری و حرکت به سوی عدالت
هکمــن و تیــم همراهش برای پاســخ به این ســؤال که آیا 
ســرمایه گذاری در ســال های اولیه کودکی می توانــد به تحقق 
برابری کمک کند یا خیر، ســه سؤال اساســی مطرح کردند و به 
آن پاســخ دادند: ۱) نابرابری از چه زمانی آغاز می شــود؟ ۲) آیا 
کاهش نابرابری از طریق سرمایه گذاری در تعلیم وتربیت ارزشش 

را دارد؟ ۳) چگونه منابع محدود را طوری ســرمایه گذاری کنیم 
که سرمایه انسانی بهره ورتری داشته باشیم؟

یافته های آنها به این قرار بود:
۱) نابرابری در تجربه ها و یادگیری های سال های اولیه کودکی 
باعــث نابرابری در دسترســی فرد بــه توانایی ها، دســتاوردها، 

سالمت و موفقیت در دوران بزرگسالی می شود.
۲) مهارت های شــناختی -که عمدتا در مدرسه بر آنها تأکید 
می شود- مهم است اما بدون مهارت های اجتماعی-شخصیتی 
(ماننــد توجه به محیط و دیگــران، مداومت و پشــتکار، کنترل 
تکانش و خواســت های لحظه ای و معاشــرت و همراه شــدن 
با جمع) برای رســیدن فرد به بهره وری، اســتفاده از توانایی ها، 

دستاوردها و سالمت در بزرگسالی کافی نیست.
۳) تأثیرات منفی ژن  ها، والدین و محیط نامناســب را می توان 
با ســرمایه گذاری در تعلیم وتربیت باکیفیت در ســال های اولیه 
کودکی از میان برد و کودکان و خانواده هایشــان را با مهارت های 

شناختی و شخصیتی الزم برای بهره وری مجهز کرد.
۴) ســرمایه گذاری در تعلیم وتربیت کودکان صفر تا پنج ساله 
خانواده هــای کم برخوردار می تواند باعث کاهش شــکاف میان 
دســتاوردهای این کــودکان و فرزندان خانواده هــای برخوردار 
شود؛ نیاز به تعلیم وتربیت و آموزش های ویژه را کاهش دهد، بر 
احتمال انتخاب سبک های زندگی سالم تر بیفزاید، به کاهش آمار 
جــرم و جنایت کمک کند و هزینه هــای اجتماعی را به طور کلی 

کاهش دهد.
بــر اســاس چهار یافتــه باال و بــا توجه بــه داده هــا و آمار 
پژوهش هــای اقتصادی و اجتماعی، هکمــن و گروهش نتیجه 
می گیرند که تعلیم وتربیت باکیفیت در ســال های اولیه کودکی 
بهترین ســرمایه گذاری کشورها برای کاهش نابرابری در پرورش 
ظرفیت ها و اســتعدادها، موفقیت افراد در تحصیل و مدرسه و 

کار و حرکت به سوی عدالت در توسعه انسانی است.
ایــن نتیجه بــا یافته های پروژه «ِپری۱» که از ســال ۱۹۶۲ در 
آمریکا آغاز شــده و افرادی را از سن سه ســالگی مطالعه کرده 
اســت نیز همســو اســت. در این مطالعه، ۱۲۳ کودک هم سن 
از خانواده هــای بســیار کم درآمــد که در محله های پرآســیب 
زندگی می کردند بررسی شــدند. یک گروه از این کودکان به یک 

نمودار  شماره 1
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مهدکودک باکیفیت فرستاده شــدند و گروه دیگر به مهدکودک 
نرفتند. در دوران مدرســه این کودکان، یافته ها حاکی از آن بود 
که گروه دوم نسبت به گروه اول به آموزش های ویژه و خدمات 
مددکاری بیشــتری نیاز داشتند. در سن ۲۷ ســالگی، افراد گروه 
اول، ۸۰ درصد کمتر به دلیل جرائم دستگیر شده بودند، متوسط 
درآمدشــان نســبت به گروه دوم ۵۹ درصد بیشتر بود و درصد 

بی خانمانی و اجاره نشینی در آنها یک سوم گروه دیگر بود.
در  ســرمایه گذاری  اهمیت  درزمینــه  یافته ها  عملــی  نتایج 

سال های اولیه کودکی
یافته های باال در زمینه اهمیت سرمایه گذاری در تعلیم وتربیت 
دوران خردســالی، دو داللــت عملی مهم داشــته اســت: ۱) 
حساس سازی دولت ها به پرورش باکیفیت تر زیرساخت توسعه 
انســانی خود و ۲) ترغیب سازمان ها و شرکت ها به داشتن نگاه 
بلندمدت به تربیت نیــروی کار باکیفیت و معطوف کردن منابع 

خود در زمینه مسئولیت اجتماعی به سال های اولیه کودکی.
طبق آمار سال ۲۰۱۴، کشــورهای کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، 
کانــادا، نروژ و فنالنــد برخی از پیشــروترین کشــورها درزمینه 
سیاســت گذاری ملی و تدوین خط مشــی بــرای تعلیم وتربیت 
سال های اولیه کودکی هستند. این کشورها عالوه بر اینکه حدود 
۱۰ درصد بودجه کشور را به تعلیم وتربیت اختصاص می دهند، 
ســاالنه ۱٫۵ تا دو درصد درآمد حاصل از تولید ناخالص داخلی 
خود را در ارتقای کیفیت تعلیم وتربیت نوباوگان و خردســاالن 

کشورشان سرمایه گذاری می کنند.
برخــی دیگر از کشــورهایی که برای کیفیــت تعلیم وتربیت 
نوباوگان و خردساالن خود برنامه ریزی ملی مدون و کالن انجام 

داده اند عبارت اند از: استرالیا، انگلستان و سوئد.
سال های  تعلیم وتربیت  و  شــرکت ها  اجتماعی  مســئولیت 

اولیه کودکی
مســئولیت اجتماعی شرکت ها۲ یا شــهروندی شرکت ها۳؟ 
نقشی است که شرکت ها به عنوان عضو و شهروندی از اجتماع 
خود می پذیرند و درواقع مکانیســمی اســت که شرکت ها برای 
خود تعریف می کنند تا در راستای مأموریت شان برای همسویی 
با کشــور و منشأ  خیرشــدن در اموری غیر از منافع شرکتی خود 
اقداماتــی انجام دهند و در محیــط و جامعه خود اثرات مثبتی 

بگذارند. مکانیســم مســئولیت پذیری اجتماعی یک شــرکت را 
خود آن شــرکت تعریف می کند اما به طور معمول بودجه ای را 
از محل سود شرکت برای آن در نظر می گیرند و آن بودجه را در 

حوزه موردنظر خود خرج می کنند.
دالیلــی که پیش تر دربــاره اهمیت ســال های اولیه کودکی 
در کیفیــت نیروی کار گفته شــد، عالوه بر دولت ها و کشــورها، 
این روزها شرکت های بســیاری را ترغیب کرده است که بخش 
زیادی از بودجه مســئولیت اجتماعی خــود را در تعلیم وتربیت 
دوران خردسالی ســرمایه گذاری کنند، چرا که در بازار کار امروز 
دو دســته مهارت، اهمیت فراوان دارند: مهارت های تخصصی 
شغلی و «مهارت های نرم»، مانند تاب آوری، کار تیمی، خالقیت. 
پژوهش ها نشــان داده است رشــد چنین مهارت هایی در اولین 

سال های کودکی انسان آغاز می شود.
به عالوه شــرکت ها برای آنکه وجودشان توجیه داشته باشد 
و بتواننــد در بازار کار باقی بمانند، ســه نیاز اساســی دارند که 
این نیازها با تعلیم وتربیت باکیفیت در ســال های اولیه کودکی 

برآورده می شود:
۱) بتواننــد افــراد باکیفیتی را به خدمــت بگیرند: همان طور 
که اشــاره شــد، این روزها از ضرورت «مهارت های نرم»، یعنی 
مهارت هــای کلیدی و عمومی بازار کار زیاد صحبت می شــود؛ 
مهارت هایی مانند انعطاف پذیری، کار تیمی، توانایی برقرارکردن 
ارتباط، نوآوری و خالقیت و استقبال از یادگیری. سرآغاز پرورش 
این مهارت ها، اولین ســال های زندگی انسان است و همان طور 
که پیش از این گفته شــد، این یادگیری ها هر چه به تعویق بیفتد، 

هزینه یادگیری بیشتر و بازده یادگیری کمتر خواهد بود.
۲) مشتریانی داشته باشند که متقاضی خدمات و محصوالت 
آن شرکت باشند؛ یعنی بخش زیادی از افراد جامعه به حداقلی 

از توان و بهره وری اقتصادی رسیده باشند.
۳) در جامعــه ای فعالیــت کنند که امنیــت و ظرفیت الزم 
برای ارائه آن خدمات یا محصوالت را داشته باشد و این محقق 

نمی شود مگر با توسعه متوازن سرمایه های انسانی.
شرکت ها و ســازمان هایی که به این آگاهی و نیاز رسیده اند، 
مجاب شــده اند که اگر بــرای خود در میان مــدت و بلندمدت، 
آینــده ای ترســیم می کنند، الزم اســت برای تربیــت نیروی کار 
باکیفیت دست به کار شوند و بنابراین به سرمایه گذاری در ارتقای 

کیفیت تعلیم وتربیت نوباوگان و خردساالن رو آورده اند.
مخاطب و مشــتری محصوالت شرکت لگو، کودکان هستند؛ 
اما این شــرکت مأموریت خود را فراتر از فروش اســباب بازی و 
محصوالت تعریف کرده است عالوه بر فعالیت های بشردوستانه 
و همکاری هــای پژوهشــی، شــرکت لگو برای ارتقــای کیفیت 
مهدکودک هــا و پیش دبســتانی های منطقه کانکتیکت کشــور 
ایاالت متحده که دفتر اصلی شــرکت، در آنجاست، بودجه ای را 

اختصاص داده است.
مخاطب و مشــتریان شــرکت بوئینگ، کودکان نیســتند، اما 
این شــرکت در حوزه کیفیت بخشــی به تعلیم وتربیت نوباوگان 
و خردساالن با همکاری مؤسســه اریکسون۴ و اتحاد امیدهای 
آمریکا۵ برای خود مسئولیت اجتماعی گسترده ای تعریف کرده 
اســت و در این زمینه ها ســرمایه گذاری می کند: ۱) برنامه های 

نمودار  شماره2
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سرمایه گذاری 
در تعلیم وتربیت 

کودکان صفر 
تا پنج ساله 

خانواده های 
کم برخوردار 

می تواند 
باعث کاهش 

شکاف میان 
دستاوردهای 

این کودکان 
و فرزندان 

خانواده های 
برخوردار 

شود؛ نیاز به 
تعلیم وتربیت و 

آموزش های ویژه 
را کاهش دهد

آموزش والدین؛ ۲) ارتقای محیط خانه و مهدکودک؛ ۳) ســبک 
زندگی سالم برای کودکان خردســال؛ ۴) کیفیت تعلیم وتربیت 
ســال های اولیه کودکی؛ ۵) ایجاد فرصت های کمک به جامعه 
برای کودکان خردســال؛ ۶) آگاهی بخشــی عمومــی درزمینه 

اهمیت سال های اولیه کودکی.
برخی از سایر سرمایه گذاران در حوزه سال های اولیه کودکی: 
شرکت تولیدکننده لوازم خانگی بوش، شرکت وسایل و قطعات 

الکترونیکی زیمنس، بانک آربی ال.
ایرانی  اجتماعی شــرکت های  از مســئولیت پذیری  نمونــه ای 
درزمینه ســال های اولیه کودکی: پروژه «شــهری برای کودکان، 

کودکانی برای جامعه بالنده»
پروژه ای است که در چارچوب مأموریت مؤسسه هم نوا برای 
پرورش نســلی باکیفیت و جامعه ای باکیفیت از راه شــکوفایی 
ظرفیت های جامعه، با خواســت و همراهی مردم شــهر زرند 
اســتان کرمان و با حمایت مالی چند شــرکت، طراحی و در این 

شهر اجرا شده است.
هم نوا کیست؟

هم نــوا مؤسســه ای غیرانتفاعی اســت که از ســال ۱۳۸۸ 
بــرای فراهم کــردن خدمات در دســترس و باکیفیــت به همه 
خانواده ها و کودکان خردســال ایران کار می کند. نگرش هم نوا 
به رشد کودکان، نگرشــی جامع و همه جانبه است؛ یعنی رشد 
را همه جانبه می بیند و به دنبال تحقق رشــد باکیفیت در همه 
عرصه های رشــد کودک است؛ اعم از رشــد عاطفی، اجتماعی، 
زبانی، ریاضــی، خالقیت و غیره. رویکــرد هم نوا به هدف خود 
رویکــردی اجتماعــی و از طریــق به کارگیری ظرفیت هاســت؛ 
به ایــن معنا کــه می خواهد همه کســانی که در شــکل گیری 
زندگی کودکان نقــش دارند-اعم از والدیــن، مربیان، مهدها و 
پیش دبســتانی ها و نهادهای تصمیم گیرنده- طوری در استفاده 
از ظرفیت هایشــان توانمند شــوند که بتوانند رشــد باکیفیت و 
همه جانبــه را محقق کنند؛ بنابراین هم نــوا راهبرد اصلی خود 
را شناسایی موانع موجود بر ســر راه رشد باکیفیت و توانمندی 
در اســتفاده از ظرفیت ها و ارائه راه حل و نوآوری برای رفع این 

موانع قرار داده است.
جنس خدمات هم نوا، توســعه خدمــات باکیفیت از طریق 
نوآوری اســت. برخی از نوآوری هایی که تا امروز در قالب پروژه 

زرند انجام شده است عبارت اند از:
- خلق محیطی برای رشــد باکیفیت و همه جانبه کودکان از 

طریق طراحی و اجرای پروژه ای جامع برای یک شهر
- آگاهی بخشی عمومی از طریق کمپین و رخداد شهری

- کیفیت بخشی به لحظه های والدگری از طریق نرم افزارهای 
موبایل

- بهبود ارتباط مادر و کودک از طریق شرکت در فعالیت های 
گروهی با سایر مادران

- بهبود کیفیت مهدکودک هــا از طریق ارزیابی بین المللی و 
نگارش طرح بهبود

«شهری برای کودکان، کودکانی برای جامعه بالنده» چیست؟
«شــهری بــرای کــودکان، کودکانی بــرای آینده» پــروژه ای 
چهارســاله اســت. فاز نیازســنجی و طراحی و تولید سندهای 

راهبــردی و اجرائی آن از بهمن ۱۳۹۱ تا شــهریور ۱۳۹۲ انجام 
شد. آغاز عملیات اجرائی آن مهر ۱۳۹۲ بود.

این پروژه یک پروژه همه جانبه اســت؛ بــه این معنی که به 
همــه افراد و نهادهایی که به نوعی با کودک در ارتباط هســتند 
توجه شده است؛ از والدین و مربیان کودک گرفته تا مدیران مراکز 
خدمت دهنده به کودک و تا نهادهای مرتبط (آموزش وپرورش، 
بهزیستی، شهرداری، ارشاد و ...). نتایج موردنظر پروژه عبارت اند 

از:
- افزایش حساسیت، آگاهی و توانمندی هر یک از این گروه ها 

در فرایندهای هم افزایی
- در دســترس قرارگرفتن خدمات باکیفیت در حوزه کودکی 

برای همه آحاد شهر
- اســتفاده از همه فرصت هایی که در شهر وجود دارد مانند 

پارک، فضاهای عمومی، ساختارهای اطالع رسانی و ...
- ظرفیت ســازی بــرای توســعه پایــدار پــروژه و ادامــه و 

توسعه یافتن مسیر آن پس از چهار سال توسط افراد و نهادها
- الهام بخشی برای اجرای چنین پروژه هایی در سایر شهرهای 

کشورمان
از اقداماتــی که تاکنون انجام شــده اســت می تــوان به این 
موارد اشــاره کرد: برگــزاری کارگاه و دوره بــرای بیش از هزار 
والد؛ آموزش و توانمندســازی مربیان کودک در بیش از ۴۰ مهد 
و پیش دبســتانی؛ برگزاری ســه رخداد شــهری درزمینه بازی و 

کتاب خوانی با شرکت بیش از سه هزار خانواده.
بودجه پروژه «شــهری برای کــودکان، کودکانی برای جامعه 

بالنده» چگونه تأمین می شود؟
بودجــه پروژه زرند از طریق مســئولیت پذیری اجتماعی چند 
شــرکت ایرانی تأمین می شــود. ایــن شــرکت ها در حوزه های 
حمل و نقــل، نیــروگاه و خــودرو فعالیــت دارند. مدیــران این 
شرکت ها سال ها درزمینه کارآفرینی و توسعه اشتغال در استان 
کرمــان فعالیت داشــته اند. آنها پس از گفت وگوها و آشــنایی 
بیشــتر با حوزه سال های اولیه کودکی و اثرگذاری آن در توسعه 
سرمایه های انسانی تصمیم گرفتند برای تحول استان، فعالیتی 

بلندمدت را آغاز کنند.
سخن پایانی

ســرمایه گذاری در حوزه ســال های اولیه کودکی شرط الزم 
تحقق عدالت در آموزش و توســعه سرمایه های انسانی است. 
زمین مساعدی پیش روی ماست تا با هم افزایی و همراهی برای 
توســعه باکیفیت سرمایه انسانی کشــورمان گام های اساسی و 
مهمــی برداریم. برای این منظور، از یک ســو به همدلی مردم و 
دولت و از سوی دیگر به داشتن چشم اندازی مبتنی بر بهره وری و 

توسعه انسانی نیاز است.
پی نوشت ها:

1- Perry Preschool Study
2- corporate social responsibility
3- corporate citizenship
4- Erikson Institute
5- America’s Promises Alliance
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خانه شــان رفتم و زنــگ زدم، صدای خمــار و گرفته ای بعد از 
چندین زنگ متوالی پاســخ داد، وقتی اسم الهه را آوردم به طرز 
مشکوکی و با تردید گفت که نیست و معلوم نیست چه زمانی 
برمی گردد. ما برگشــتیم ولی حس عجیبی به من می گفت این 
خانه و این صدای خمار و مردد و این پاســخ سرباال که «معلوم 
نیســت کی برمی گردد» نمی تواند طبیعی باشــد؛ حتما اتفاقی 
افتاده، حتما مشــکلی پیش آمده و... دلم شــور می زد، شور... 
دوبــاره نزدیک عصر کســی را پیدا کردم تا دوبــاره به در خانه 
الهــه برویم و ســراغ او را بگیریم این بار هم جواب، ســرباال و 
مشــکوک بود؛ اما این بار جلوی در خانه، دختر ۱۵-۱۶ ساله ای 
پرســه می زد و با تعجب مــا را نگاه می کرد و از اینکه کســی 
نگران الهه هســت، صورتش عالمت ســؤال بود، صدایم کرد: 
«خانم شــما دنبال الهه می گردید؟ بله تو می شناسی اش؟ بله 
من می شناســمش. چه کارش دارید؟ از طرف مدرسه آمده ایم 
برای فردا و رفتن به اردو». همان حرف همیشــگی برای ایجاد 
اعتماد و ورود بدون اینکه لزوما حقیقتی داشــته باشد؛ ما یک 
گروه دانشــجویی بودیم برای تدریس رایــگان و داوطلبانه به 
بچه هایی که در مناطق محروم و آســیب خیز زندگی می کردند. 
ما از طرف مدرسه نبودیم و امروز فکر می کنیم و آرزو داریم که 
مدرسه جایی باشد که به شــکل نظام مند و به عنوان بخشی از 
وظیفه خود به در خانه بچه هایی برود که ترک تحصیل کرده  اند 
و بپرسد چرا؟ و کسی دنبال سرنوشت الهه باشد که پدر و مادر 

را در کنار خود ندارد.
اسم دختر مریم بود، بعد از چند دقیقه صحبت گفت: «الهه 
از دیشب گم شــده، دزدیدنش، شب رفت تو کوچه خرید دیگه 
برنگشــت؛ میگن دوست پســرش دزدیده برده، معلوم نیســت 
کجا برده». دوست پســرش، ســاقی بود و داســتان تلخ آن روز 
از همین جا شــروع شــد، از همین چند جمله کوتاه و ساده، از 
صداکردن مادربزرگ (سرپرست فعلی الهه)، رفتن به کالنتری، 

می خواهم برایتان قصه بگویم. یکی بود، یکی نبود.... 
می خواهم برایتان الالیی بخوانم تــا راحت راحت بخوابید، 
جــوری کــه دیگر بیدار نشــوید. آخر بیداری ســخت اســت و 

جان کاه...
می خواهم الالیی بخوانم، پسر فردا دختر صحرا... می آیم که 
الالیی بخوانم، دود کم کم فضا را پر می کند، دودگیر می شــود و 

خودش راحت می خوابد بی گریه و زاری...
خاک اینجا ســفید اســت، نه فقط اینجا که همه حاشیه های 
دیروز شــهر که امروز خودشــان بخشــی از شــهر هســتند و 
حاشیه های جدیدی که تازه ایجاد شده اند، نه فقط حاشیه ها که 
زیر پل های بزرگ و زیبا و روشــن، پایین هر «سعادت آبادی» یک 
«حلبي آبادی» هم پیدا می شود تا مهر تأییدی باشد بر مدیریت 
زیرســاخت های یک پــل به نــام مدیریت! کنار رســتوران ها و 
باغ های زیبای فرحزاد با قیمت ها و مشتریان لوکس و آن چنانی 
باید دره ای باشد برای زندگی کارتن  خواب ها تا زاده شدن فرح و 
شادی در میان شیشــه و پایپ و هروئین معنا بیابد، خاک همه 
این محالت و دره ها سفید است... سفید... مثل گرد هروئین، به 

شفافیت شیشه و به سفیدی و مه آلودی دود... .
شــنیده بودیــم الهه ترک تحصیــل کرده، به تــرک تحصیل 
حســاس بودیم، تابه حال ندیده بودیمــش ولی منتظر فرصتی 
بودیم تا به خانه آنها برویم و علت ترک تحصیل را جویا شویم 
تا با ایجاد ارتباط و دوستی، زمینه بازگشت به تحصیل را فراهم 
کنیــم. فردا قرار بــود بچه ها را به اردو ببریم؛ فکر کردم شــاید 
فرصت خوبی برای شــروع ارتباط باشــد، آدرس گرفتم، به در 

داستان یک روز سخت در آخر دنیا...
گزارش یک شاهد عینی از مناطق محروم و آسیب خیز شهر تهران۱

سیده زهرا افتخارزاده
دکتراى داروسازى، مددکار اجتماعى
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تالش برای شــکایت و پیداکردن الهه که تابه حال ندیده بودیم، 
دادســرا و سرانجام نیمه های شــب، وقتی الهه را پس آوردند، 
کتک کاری های داخــل خانه و بیرون کردن الهــه و الهه که در 
ماشــین به ما پناه آورد، الهه ۱۲ ســاله بود... از خانواده ای که 
برچســب غربتی دارند، بــا پدر و مــادری مصرف کننده که پدر 
چندســالی می شــد که ترک کرده و دوبــاره ازدواج کرده بود و 
معلوم نبود که کجا هست و دیگر هرگز سراغی از الهه و پسرش 
نگرفته بود؛ مادر اما خیابان ها را پرســه مــی زد، مصرف کننده 
بــود و می گفتنــد که خرجــش را از خیابان درمی آورد. شــاید 
چندماه یک  بار ســری به الهه و پسرش بزند. در خانه مادربزرگ 
و پدربــزرگ مصرف کننده زندگی می کردند، خانه ای که خودش 
مکان بود، مــکان مصرف و فروش و ... نیمه های شــب وقتی 
الهه پیدا شــد تعداد زیادی زن و مرد و بچه قدونیم قد از خانه 
بیــرون ریختند، فامیل های دور و نزدیک که همه در کنار هم در 
آن خانه زندگی می کردند، مواد مصرف می کردند، بســته بندی 
می کردنــد، می فروختنــد تا دوباره مواد بخرنــد و مصرف کنند 
و... گاهــی بین خود غربتی ها که دعوا می شــد دختری را مثل 
الهه می دزدیدند تا احتماال حق و حسابی را تسویه کنند، وقتی 
به کالنتری محل رفتم. در اثبات وحشــتناکی خانواده یک برگه 
را درباره عمــوی دختر که هم فامیلی او بــود پیدا کردند و به 
دســتم دادند کــه بیا ببین: گواهــی فوت بود، در گوشــه ای از 
خیابــان به علت اوردوز مواد... همیــن و همین، ولی نمی دانم 
چرا من نترســیدم؟ قلبم آتش گرفت، آن قدر مواد زده و زده تا 
در گوشه ای از این خیابان ها جان داده است؛ ترس ندارد، غصه 
دارد. در حیــن این ماجراها، دو جوان را با لباس های مندرس و 
بدن های تکیده و باریک با دســتبند به کالنتری آوردند، التماس 
می کردند. از میانه صحبت ها جرمشان را فهمیدم: در خیابان با 
تکه چوب نازکی تالش می کردند اسکناسی از صندوق صدقات 
بیرون بکشند که به دست مأموران قانون افتاده اند... من درد در 
رگانم / حسرت در استخوانم /چیزی نظیِر آتش در جانم پیچید. 
سرتاســِر وجوِد مرا / گویی چیزی به هم فشــرد/ تا قطره یی به 
تفتگِی خورشید/ جوشید از دو چشمم/ از تلخِی تمامِی دریاها 

/در اشِک ناتوانِی خود ساغری زدم... ۲
به دنبال الهه از کالنتری به آدم های مســجد محل پناه بردم 
تا ردی از او بیابم. مســئول مسجد  پسري را که می گفتند الهه را 
دزدیده می شــناخت، در محل معروف بــود، از مصرف کنندگان 
و فروشــندگان مشــهور محل بود؛ ما را بــه در خانه ای برد که 
می گفــت بچه هــای قدونیم قــد در زیرزمیــن این خانــه مواد 
بســته بندی می کنند و از اینجا توزیع و پخش می شــود، آن مرد 
میان ســال مســجدی، حدس می زد که الهه بایــد در این خانه 
باشد. او می گفت که چقدر با سایر هم محلی ها برای دستگیری 
و اثبات جرم این ها تالش کرده ولی به جایی نرسیده  اند و هربار 

دستگیری و فردا دوباره آزادی... . مرد دلش پر بود... .
در ایــن به دنبال الهه رفتن ها، در پارک بچه هایی را دیدم که 
برخی را می شــناختم و از بچه های خودمــان بودند که با آنها 
درس می خواندیــم و بــه اردو می رفتیم و ... تیــم فوتبال پر از 
بچه هایــی بود که غربتی بودنــد، قدونیم قد همه ترک تحصیل 
کــرده بودند؛ پژمان، پوریا و ... . پدر یکی اعدام شــده بود، مادر 

دیگری زندان بود، به دلیل همین اعدام و زندان ها کل فامیل با 
هم زندگی می کردند و خرجشان را از فروش مواد در می آوردند، 
بچه ها نقش مهمی داشتند؛ سوپاپ اطمینان بودند، بسته بندی، 
جاساز، فروش و... . یک نسل ترک تحصیلی، معتاد، موادفروش، 
سرشار از کینه و عقده و خشم نسبت به جامعه و با انگ غربتی 
که نه مدرســه و نه کالنتری و نه ...  برای سر و ســامان دادن به 
ایــن بچه ها فکری نکرده بود. کســی این بچه هــا را ندیده بود، 
در برنامه ریــزی و تصمیم گیری و تعیین بودجه و پیشــگیری از 

آسیب، کسی آنها را به یاد نیاورده بود... .
در این آمدن ها و رفتن ها و شناسنامه الهه را از خانه آوردند، 
صحنه هــای فروش مــواد در کوچه باورنکردنی بــود... . روی 
موتور اسکناســی داده می شد و بسته ای از یقه نوزاد خردسالی 
بیرون کشــیده و تمام. در یک  ربع پنج  بار این صحنه را دیدم... 
نــوزاد انــگاری که خواب بود... خمــار بود، دودگیر بــود... . از 
یکــی از بچه هایی که با هم درس می خواندیم شــنیده بودم از 
خاطرات کودکی اش: «وقتی مأمورها می آمدند همیشه مواد را 
در عروسک من جاســاز می کردند و من سفت عروسک را بغل 

می کردم و فقط می لرزیدم و گریه می کردم...»
در تمام طول مسیری که از جایی به جایی با مادربزرگ الهه 
به دنبالش بودیم، مادربزرگ التماس می کرد به خانه برگردیم، 
ساعت گذشته بود و خمار شده بود، مواد الزم بود، ضجه می زد 
و التماس می کرد که فقط برگردیم، الهه خودش پیدا می شود... 

.
و باالخــره الهه پیدا شــد... و مردهای خمــار خانه کتکش 
می زدنــد که کجا بودی و ناموس خانواده بــه باد دادی و آبرو 
بــردی... به در خانه رفتم و الهه را خواســتم، پیش از آنکه زیر 
دست و پای مردان له شــود، در کمال ناباوری، الهه را آوردند و 
مادربزرگ به التماس می خواســت او را به بهزیســتی ببریم و 
دیگر برنگردانیم. هیچ کس با الهه خداحافظی نکرد و هیچ کس 
دلتنگ او نمی شد؛ همه می خواستند فقط برود و دیگر برنگردد.
ما برای یــک اردو و خیال تالش برای بازگشــت به تحصیل 
رفته بودیم، حاال یک دختر ۱۲ ســاله در ماشین بود، بدون جای 
خواب، بدون پدر و مادر، بدون کسی که منتظر یا نگرانش باشد 
و بــا التماس به ما که او را بــه خانه برنگردانیم چون آن قدر او 
را کتــک می زنند تا بمیــرد... . آن زمان ها بچه بودم، ســنم کم 
بود، خوش خیال بــودم و زود باور، در تلویزیــون خانه هاجر را 
دیده بودم برای زنان و دخترانی که شب جای خواب ندارند، به 
آشنایی در بهزیستی زنگ زدم، گفت هماهنگ کردم همین االن 
برو خانه هاجر و ما ســاعت دو نیمه شب به خانه هاجر رفتیم، 
زنــگ زدم، یک بار، دو بار، بــه در آهنی بزرگ کوبیدم تا یک مرد 
ســبیلوی بزرگ پنجره نگهبانی را باز کرد و شروع به داد و بیداد 
کرد که ســاعت دو شب چه خبرت اســت؟ و من خوش خیال 
گفتم: «دختر ۱۲ ســاله ای در ماشین اســت که شب جایی برای 
خوابیدن ندارد تا فردا که تکلیفش معلوم شــود و خانواده اش 
را بخواهید». مرد خندید و گفت: «خانم دلت خوشه! این حرفا 
چیه؟ دو نصفه شب اومدی چی میگی، اینجا هرکسی که هست 
با حکم دادگاه اومده، همه از خیابون دســتگیر شــدن، دادگاه 
حکم داده، آوردنش اینجا ... مگه همین جوری می شــه...». ما 
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چاره ای نداشــتیم، با وجود مخالفت خانــواده، الهه را به خانه 
خودمــان بردم... تا صبح کنارش بیدار نشســتم مبــادا اتفاقی 
بیفتد و فردا به اردو... . در اردو متوجه شــدم الهه خمار است، 
معتاد اســت و دودگیر، توان ندارد... داســتان به درازا کشید و 
الهه نخواست که با ما ادامه دهد و به خانه مادربزرگ برگشت، 
بعدها شــنیدم الهه ۱۴ ســاله، کراکی شده اســت... دیگر از او 
خبری ندارم... نمی دانم کجاســت، نمی دانم چه بر ســر دختر 
کوچکی آمده که ما می خواستیم به مدرسه برگردانیمش؛ ولی 

او نیاز داشت که به زندگی بازگردد...
بچه های غیرغربتی محل که بچه های ما بودند و با هم درس 
می خواندیم و مدرســه می رفتند و ما خواهر و برادرشان بودیم، 
قصه بهتری نداشــتند. همه به نحوی با اعتیــاد درگیر بودند، یا 
همین االن در خانــواده، والد یا والدین مصرف کننده داشــتند، 
یــا قبال مصرف می کردند یا کســی در حال ترک بــود یا مادر به 
علــت اعتیاد پدر طالق گرفته بود یا پدر مصرف کننده و متواری 
بود یا پدر به علــت اوردوز فوت کرده بود یا ... . خانه ها عبارت 
بــود از یک اتاق ۳۰ الی ۴۰ متری بــا چهار، پنج بچه قدونیم قد 
بــدون هیچ دیوارکشــی و اتــاق و حریم خصوصــی و ... همه 
کنار هــم به دنیا می آمدند، زندگــی می کردند، غذا می خوردند 
و می خوابیدند؛ خانه کوچک بود، تابســتان بود، گرم بود، هیچ 
وسیله ســرگرم کننده ای وجود نداشــت؛ پنکه آرزو بود، پسرها 
کالفه از خانه بیرون می زدند و از صبح تا شب را در کوچه سپری 
می کردند، کنار پسرهای قدونیم قد با هزاران مشکل و آسیبی که 
با هم به اشــتراک می گذاشتند و دوچندان و صدچندان می شد. 
شــب که به خانه برمی گشــتند، ده ها فحش جدید بلد بودند و 

حتی مادر را اگر حرفی می زد کتک می زدند و... .
محمد چهارم دبســتان که ناهار و شــام در خانه فقط نیمرو 
می خوردنــد و پــدر مصرف کننده را معمــوال نمی دید و اگر هر 
چندوقت یک بار پــدر می آمد کتک مفصلی می خــورد و تمام. 
مادرش فارســی بلد نبود و سواد نداشــت؛ از برادر بزرگ تر هم 
کتک می خــورد، یک روز وقتــی بچه ها با هم حــرف می زدند 
شــنیدیم که در کوچه به آنها پیشــنهاد کار شــده است؛ توزیع 
مواد با ماهی ۴۰۰ تومان حقوق! شغل خوب و پردرآمدی بود و 

بچه ها بهترین و مطمئن ترین وسیله جابه جایی...
دخترها اما در خانه بودند و حق بیرون رفتن نداشــتند، چون 
حرف در می آمد و آبروریزی می شــد و برای ترس از حرف مردم 

و حفاظت از آنها.
زهرا ۱۲ ســاله بود، هنوز بالغ نشده بود، حتی اندازه یک بچه 
۱۲ ساله هم نمی دانست، خیلی خجالتی بود، به سختی صحبت 
می کرد ولی مادر و خاله به این نتیجه رســیدند که برای حفظ 
آبرو بهتر اســت زودتر به ازدواج پســرخاله درآید، مادر مطلقه 
بود و از شوهر مصرف کننده اش جدا شده بود، یک پسر ۱۸ ساله 
در خانه داشت و به سختی یک اتاق کوچک بی درو پیکر در پارک 
دســت و پا کرده بود به عنوان ســرایدار و نظافت کننده سرویس 
پارک تا هم ســقفی باشد باالی سر خودش و بچه هایش و هم 
نیمچــه درآمدی، حاال یک دختر در آســتانه بلوغ در یک پارک 
در محــالت جنوبی تهــران با یک اتاق بی درو پیکــر و یک مادر 
خســته و یک برادر بالغ در این پــارک بماند هزار حرف و حدیث 

برایش درست می کنند. «ازدواج می کند شاید زندگی اش از من 
بهتر شــود». مادرش این را می گفــت... . با وجود تالش های ما 
به دادگاه رفت، گواهی رشــد گرفت، با پســرخاله ازدواج کرد و 
تــرک تحصیل کرد. امروز به مادرش فاطمه حق می دهم، منی 
کــه از درس و تحصیل و اینکه می رود مثل خودت می شــود، 
این بچه است، هنوز بالغ نشده، چیزی از زندگی نمی داند، هیچ 
کاری بلد نیســت، اگر خدای نکرده مثــل خودت تنها و بی کس 
شــد می تواند گلیــم خودش را از آب بیرون بکشــد؟ کاری بلد 
اســت؟ مهارتی، تجربه ای، تحصیلی، آن وقــت چه کند؟ منی 
که از این حرف ها می زدم آیا می توانســتم برای لیال خانه امنی 
تهیه کنم؟ می توانستم نیازهای روحی و روانی و عاطفی لیال را 
تأمین کنم تا دنبال رد کردن بچه ها و رسیدن به خودش نباشد؟ 
می توانســتم کاری کنم پسرش عصای دســتش باشد نه بالی 
جانش؟ می توانســتم تضمین کنم در آن پارک بالیی سر فاطمه 
نمی آید؟ می توانســتم تضمین کنم فاطمــه درس می خواند و 
برای خودش کسی می شــود و با آن درس می تواند کار خوبی 
داشته باشد و پســری در طبقه اجتماعی خودش پیدا می شود 
که تشــابهی با شرایط او داشته باشــد و زندگی بهتری در آینده 
داشــته باشد و یا پسری از طبقه دیگر هیچ وقت حاضر می شود 
با او حتی اگر بهترین شایســتگی ها را داشته باشد ازدواج کند؟ 

و ... .
لیال هرسال که می خواســت ثبت نام کند هزار غصه و قصه 
و رفت وآمــد بود که دیگر بس اســت، دختر اســت می خواهد 
چه کار؟ چقدر راضی کردن مردهای خانواده طول می کشــید تا 
دوبــاره ثبت نام کند، چقدر اضطراب و تنش بر لیال می گذشــت 
تا دوباره اجازه ســال بعد را بگیرد، تازه اجازه که صادر می شد 
بحث هزینه ها می شــد که نداریم، از کجا بیاوریم که چه بشود 

و ... .
هزار هزار قصه ناگفته هســت از دردهای معلمان دلســوز، 
همین طور از دردهای کف دســت هادی که در مدرســه کتک 
خــورده اســت، از بچه های تــرک تحصیلی به خاطــر هزینه و 
فرهنگ خانواده و آســیب ها، از بچه های بی شناسنامه ایرانی و 
اتباع که به مدرسه نرفته و نمی روند، از بچه های مصرف کننده، 
توزیع کننده و فروشــنده کــه راه دیگری پیش پایشــان نبود، از 
بچه هایی که خمار از شــکم مادر متولد می شوند، از بچه های 
دودگیــر، از بچه های خســته که خیلــی زود در کوچه ها بزرگ 

می شوند بی آنکه بدانند یا بخواهند.
همه قصه هایم خواب بود؛ اول که الالیی گفتم، اول که گفتم 

یکی بود، یکی نبود... خوابتان برد، این همه خواب دیدید... .
من درد در رگانم / حســرت در استخوانم /چیزی نظیِر آتش 
در جانم پیچید. سرتاســِر وجوِد مرا / گویی چیزی به هم فشرد/ 
تا قطره یی به تفتگِی خورشــید/ جوشید از دو چشمم/ از تلخِی 

تمامِی دریاها / در اشِک ناتوانِی خود ساغری زدم ...

پي نویس:
۱- مطالب ذکرشده در گزارش مشاهدات عینی نویسنده بوده 
و نویسنده مسئولیت کلیه مطالب مندرج در گزارش را بر عهده 

می گیرد.
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7

تامین مالی آموزش
مردم یا دولت؟  
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قدمــت نظــام آموزش وپــرورش به انــدازه تاریخ انسان هاســت. 
خداوند بــا آفرینش آدم، این رســالت بزرگ را در اختیار انســان قرار 
داد تــا با فراگیری علم و دانش، بتواند ســیر شــناخت عظمت الهی 
را طــی کنــد و به مقام قــرب الهی و خود شــکوفایی نزدیک شــود. 
آموزش وپرورِش یک جامعه، شــهر و روســتا، معرف هویت فرهنگی 
آن منطقه اســت و می تــوان آموزش وپرورش را بــه مزرعه دانایی و 
معرفت تشــبیه کرد که ثمره آن، محصوالت متنوع و پرکاربردی است 
که تربیت نیــروی متخصص، آگاهی و معرفت، پرورش اســتعداد ها 
و خوداتکایــی و توانمندســازی مدنی و صد ها مزیــت دیگر، برایندی 
از نظــام آموزش وپرورش صحیح و پیشــرفته یک جامعه اســت. در 
تبیین شاخص های توسعه انســانی که هرساله سطح توسعه یافتگی 
کشور ها مورد ارزیابی قرار می گیرد، توجه به شاخص آموزش وپرورش 
از مؤلفه های اصلی ســنجش ســطح توســعه یافتگی کشورهاست. 
محبوب الحق، بنیان گذار گزارش های توســعه انســانی ســازمان ملل 
متحد، هدف توســعه را همان توســعه فرصت های انسان ها می داند 
که در واقع می توان ادعا کرد بســتر توسعه فرصت های انسان همان 

شــکوفایی اســتعداد ها در ســنین کودکی تا جوانی در مدارس است. 
درعین حــال، کارکــرد آموزش وپرورش، افزایش مهارت ها و ســرمایه 
انســانی اســت که از الزامات توســعه اقتصادی یک کشور به حساب 
می آید.۱ شاخص توسعه انسانی از نوع شاخص های ترکیبی است که 
شــامل: ۱. زندگی طوالنی همراه با سالمتی که با معیار امید به زندگی 
در بدو تولد اندازه گیری می شــود، حداقل و حداکثر ســن برای امید به 
زندگی در بدو تولد به ترتیب ۲۵ و ۸۵ ســال اســت. ۲. ســطح سواد 
که نرخ ســواد بزرگ ساالن و نســبت ترکیبی ثبت نام ناخالص در دوره 
ابتدایی، راهنمایی و متوســطه (با وزن یک سوم) محاسبه می شود که 
حداقل و حداکثر نرخ سواد بزرگ ساالن و نسبت ترکیبی ثبت نام، صفر 
و صد درصد است؛ و شاخص ۳. استاندارد شایسته زندگی که از طریق 
تولید ناخالص داخلی ســرانه مشــخص می شــود و حداکثر آن برای 
هر شــهروند چهار هزار دالر و کمترین آن صد دالر است. درمجموع، 
شــاخص توسعه انسانی از میانگین بسیار ســاده سه شاخص امید به 
زندگی، آموزش و درآمد به دســت می آید.۲ در آخرین گزارش توسعه 
انســانی منتشر شده در ســال ۲۰۱۴، ۱۰ کشــور دارای باالترین شاخص 
توســعه انسانی به ترتیب نروژ، استرالیا، سوئیس، هلند، ایاالت متحده 
آمریــکا، آلمان، نیوزیلند، کانادا، ســنگاپور و دانمارک هســتند. در این 
رتبه بندی، کشــورهایی آفریقایی مانند نیجر، چاد، سیرالئون، آفریقای 
مرکزی، کنگو، اریتره و... در انتهای جدول توســعه انسانی قرار دارند. 
در این گزارش، شــاخص ترکیبی توســعه انســانی ایــران در رتبه ۷۵ 
ارزیابی شــده اســت. ۳ در ارزیابی شاخص توســعه انسانی می توان 
نتیجه گرفت شــاخص آموزش وپرورش ازجمله شــاخص های مهم 
و کلیدی در راســتای تعیین ســنجش توســعه یافتگی کشور است و 
نرخ باالی بی ســوادی، افت تحصیلی و تــرک تحصیل و آمار کودکان 
بازمانده از تحصیل بر شــاخص ترکیبی سواد تأثیر منفی گذاشته است. 
اگر نگاهی به شــاخص های سواد در کشورهای دارای توسعه انسانی 
باال داشته باشیم، شاهد پوشش تحصیلی تقریبا صد درصدی جامعه 
دانش آموزی خواهیم بود. در ســطح ملی، ســطح شــاخص توسعه 
انسانی هم به نوعی نابرابری شدید منطقه ای دارد و اختالف معنا داری 
میان شاخص های توسعه انسانی اســتان های برخوردار و استان های 
کمتر توسعه یافته و محروم کشــور وجود دارد که نابرابری آموزشی از 
جمله این تفاوت هاست؛ برای نمونه، استان سیستان وبلوچستان با یک 
عقب ماندگی تاریخی در جمع شــاخص های کشــوری از ۳۵ شاخص 
در ســه حوزه نیروی انســانی، فضای آموزشــی و پوششی تحصیلی، 
متأســفانه با اختالف قابل توجهی با اولین استان و در ردیف ۳۲ اداره 

حکمرانی خوب در آموزش وپرورش
 کلیدی برای تحقق توسعه انسانی و عدالت آموزشی پایدار 

حبیب اهللا ساالرزهى
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان وبلوچستان

شکل شماره (1 ): مولفه هاي حکمرانی خوب

جامعه مدني
( مشارکت  مدنی و حرکت جمعي) 

بخش خصوصي
( سود و رقابت )

دولت
( سلسله مراتب و مقررات)
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در سطح ملی، 
سطح شاخص 
توسعه انسانی 

هم به نوعی 
نابرابری شدید 
منطقه ای دارد 

و اختالف 
معنا داری میان 

شاخص های 
توسعه انسانی 

استان های 
برخوردار و 
استان های 

کمتر توسعه یافته 
و محروم کشور 
وجود دارد که 

نابرابری آموزشی 
از جمله این 

تفاوت هاست

آموزش وپرورش کشــور در انتهای جدول قرار دارد.۴ سایر استان های 
محروم و درحال توسعه مانند کردســتان، کهگیلویه وبویراحمد، ایالم، 
خوزســتان و... هم اختالف معنا داری به لحاظ شــاخص های توسعه 
آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین و... دارند.۵انســانی با اســتان های برخوردار مانند اســتان های تهران، اصفهان، 
بــا واکاوی در نابرابری توســعه می توان کلید حــل نابرابری های 
توســعه را در حکمرانــی خــوب و پایــدار مبتنی بر مشــارکت طیف 
گســترده ای از بازیگران عرصه قدرت در اداره امور جامعه جست وجو 
کرد. توســعه متوازن و پایدار، مسئولیت و رســالت سنگینی است که 
دولت ها به تنهایی قادر به جواب گویی در قبال تعهدات آن نیســتند و 
به کارگیری سیاست های تمرکززدایی، مشارکت گرایی، جلب مشارکت 
بخش های خصوصــی و توانمندســازی جامعه مدنــی می تواند در 
ارتقای شاخص های توسعه مؤثر واقع شود. آموزش وپرورش به عنوان 
یکی از شــاخصه های اصلی توسعه و پیشرفت جامعه ایران اسالمی 
از تنگناهــای اقتصادی کــه دولت، بخش خصوصــی و خانواده ها با 
آن گرفتار هســتند تأثیر پذیرفته اســت که با افق روشن ایران اسالمی 
در دوره پســاتحریم می توان امید ســازنده ای به تحول در شــکوفایی 
اســتعداد های جامعه و پویاشــدن بخش آموزش وپرورش و آموزش 
عالی کشور داشــت. ارتباط معناداری میان شــاخص های حکمرانی 
خوب و سطح توسعه یافتگی کشــورها وجود دارد و شاخص توسعه 
انســانی باال در کشورهای توســعه یافته را می توان به نوع حکمرانی 
و نحوه توزیع قدرت و مشــارکت طیف گســترده ای از کنشگران در آن 
جامعه ارتباط داد. حکمرانی اشــاره به ســازوکارهای کشــورداری و 
اداره امور کشــور بر پایه مؤلفه های مشارکت بخش های دولت، بازار 
و جامعه مدنی دارد که شکل گیری حکمرانی خوب در یک کشور یک 
برایند تاریخی است که در بســتر زمان شکل گرفته است که در شکل 

(۱) مؤلفه های حکمرانی خوب آمده است.۶
تعامل بخش های ســه گانه دولت، بــازار و جامعه مدنی و تعادل 
این ســه حوزه تا حدود زیادی شاخص های توسعه انسانی را در گروه 
کشورهای توســعه انســانی باال تحت تأثیر قرار داده است. در مقابل، 
ارتقای شــاخص های توسعه انســانی بر ارتقای حکمرانی خوب تأثیر 
قابل مالحظــه ای گذاشــته اســت، به گونه ای که ماحصــل ترکیبی و 
هم افزایی امید به زندگی، ســطح سواد و ســطح درآمد سرانه به باال 

توانســته اســت ظرفیت های جامعه را برای گســترش سهم بخش 
خصوصــی و جامعه مدنی در کشــور، به چندین برابــر افزایش دهد؛ 
برای نمونه، ژاپن ازجمله کشــورهای با توســعه انســانی باالست که 
ســهم آموزش وپــرورش در بالندگی و تعالی آن بســیار چشــمگیر و 
شایســته است. شانس ورود به دســتگاه های دولتی و حتی شرکت ها 
از طریق آزمون های رقابتی اســت که فارغ التحصیالن ممتاز شــانس 
ورود بــه آن را دارند و درعین حال رشــد و تعالی آموزش وپرورش در 
این کشور توانسته است متناسب با تقاضا های جامعه و صنعت، بستر 
اولیه شــکوفایی اســتعداد ها را در جهت تعالی بخش دولت، تقویت 
بخش خصوصی و ظرفیت ســازی مدنی فراهم کند. جهت گیری کتب 
و محتوای آموزشی در مدارس بر آموزش های چندجانبه، خوداتکایی، 
خودبــاوری و تأثیرگذاری قشــر دانش آمــوز، به عنوان ســرمایه های 
انســانی این کشــور که بــا کمبود شــدید منابع خــدادادی و طبیعی 
مواجه اســت، به آموزش وپرورش، به عنوان کانون محوری توســعه 
در محتوای آموزشی و رســانه های اجتماعی، بها داده است. در بستر 
آموزش وپرورش کارآمد و اثربخش در ژاپن اســت که سرمایه انسانی 
جامعه به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی و پیش ران توسعه توانسته 
اســت، نقش آفرینی کند. برایند آموزش و پرورش قوی و توسعه یافته، 
حرکت به سوی حکمرانی خوب و شایسته است که زمینه های چابکی 
دستگاه بوروکراسی دولتی، هوشمندی دولت، تعامل دولت با جامعه 
جهانی و ارتقــای تولید ملی و افزایش ســرمایه گذاری های داخلی و 
بین المللی در بخش هــای مختلف اقتصادی جامعه را نیز امکان پذیر 
کرده اســت. به لحاظ محتوایی، حکمراني خــوب داراي ویژگي هایی 
مانند مشــارکت، حاکمیت قانون، شــفافیت، جواب گویــی، اجماع بر 
ســر منافع ملی و مشــترک، عدالت، اثربخشــی و کارآیی، پاسخ گویی 
و افق راهبردی اســت که بازیگران و کنشــگران بخش دولت، بازار و 
جامعه مدنی در تمامی ســطوح ملی، استانی و محلی یک کشور باید 
به آن مقید باشــند. در قلمرو آموزش وپــرورش می توان به مصادیق 
شاخص های حکمرانی خوب در این بخش، آن گونه که در جدول آمده 

است، اشاره کرد(جدول شماره(۱).
نابرابری شــاخص های توسعه انسانی در سطح بین المللی و ملی، 
براینــدی از متغیر های مختلف بــرون زا و درون زا بوده که پرداختن به 
آن، خارج از حوصله این نوشــتار است. در سطح ملی، شکاف توسعه 

جدول شماره (1): شاخص هاى حکمرانى خوب در بخش آموزش وپرورش

شاخص ها در قلمرو آموزش وپرورششاخص حکمرانى خوبردیف

تدوین سند ملى، منطقه اى و استانى آموزش وپرورشافق راهبردى 1

نظم پذیرى، انضباط، آموزش حقوق شهروندى در مدارس

هوشمند سازى، طراحى سامانه، استفاده از فناورى هاى آموزشى حاکمیت قانون 2

تحقق مطالبات صنفى معلمان، توجه به جنبه هاى تشویقى، رعایت عدالت در تمامى ابعاد، توزیع منابع و امکانات، شفافیت 3
پرداخت ها و تشویق ها و...

صرفه جویى در هزینه ها، استفاده از سیستم هاى مکانیزه، اتوماسیون ادارى، استفاده از فناورى هاى نوین آموزشى عدالت و برابرى 4

پاسخ گویى در قبال افکار عمومى، والدین و نهاد هاى مردمى کارآیى و اثربخشى5

سرمایه گذارى در مؤلفه هاى پرورشى، اخالقى و ارتقاى وجدان کارى، تعهد و وظیفه شناسى در دانش آموزان، معلمان، پاسخگویى6
مدیران مدارس و اولیا 

توسعه فرهنگ مشارکتى و هیأت امنایى در مدارس، استفاده از ظرفیت سازمان هاى مردم نهاد، انجمن ها و تشکل هاى وظیفه شناسى 7
دانش آموزى، انجمن اولیا و مربیان 

تشکیل کانون و باشگاه فارغ التحصیالن مدارس، مشارکت دانش آموزانمشارکت 8
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جدول شماره 2: الگوى حکمرانى مشارکتى و غیرمتمرکز در آموزش وپرورش

بخش غیردولتىبخش دولتىبخش/ سطح

تعامل با وزارتخانه هاى آموزش وپرورش سطح بین المللى
کشورهاى موفق

تعامل با سازمان هاى بین المللى مرتبط با آموزش وپرورش مانند یونسکو، یونیسف و...
استفاده از ظرفیت هاى نهاد هاى بین المللى غیردولتى فعال در حوزه آموزش وپرورش

جذب کمک هاى فنى، مالى و مشاوره اى از سازمان هاى مردم نهاد بین المللى و شرکت هاى تجارى بزرگ در راستاى 
ایفاى مسئولیت اجتماعى

سطح ملى
وزارت آموزش وپرورش 

شوراى عالى آموزش وپرورش
سایر سازمان ها و دستگاه هاى حاکمیت

شوراى عالى استان ها
مجمع خیرین مدرسه ساز کشور

سازمان هاى مردم نهاد ملى در حوزه آموزش وپرورش
بخش خصوصى (شرکت ها، بانک ها و مؤسسات تجارى) 

سطح استانى

سازمان آموزش وپرورش استان
دبیرخانه هیأت امنا، آموزش وپرورش استان

(شوراى آموزش وپرورش استان)
مشارکت دستگاه هاى اجرایى بخش دولتى

شوراى عالى استان
شرکت ها، کارخانجات و سایر بخش هاى بازار

تشکل هاى غیردولتى فعال در استان
اصناف و مجامع غیردولتى

سطح شهرستان
(شهر و روستا)

اداره آموزش وپرورش شهرستان
شوراى آموزش وپرورش شهرستان
مشارکت دستگاه هاى اجرایى فعال

شوراى اسالمى شهرستان (شهر و روستا)
سازمان ها و تشکل هاى غیردولتى مردم نهاد در حوزه آموزش وپرورش

اصناف و اتحادیه ها
خانواده ها، اولیا و مربیان و توده مردم

سایر تشکل هاى مردم نهاد
شرکت ها، کارخانجات، مؤسسات تجارى

انســانی میان استان های کشــور، موضوع بســیار مهمی است که در 
برنامه های پنج ســاله توســعه به آن توجه شده اســت و در عین حال 
هنوز اختالف میانگین شاخص های توســعه انسانی میان استان های 
برخــوردار و کمتر توســعه یافته بــه صورت جدی باقی مانده اســت. 
با وجود تأثیرپذیری متقابل شــاخص های ترکیبی توســعه انسانی بر 
یکدیگر، جایگاه آموزش وپرورش برای کاهش شکاف شاخص توسعه 
انســانی میان اســتان های برخوردار و غیر برخوردار عامل بسیار مهم 
و تعیین کننده ای اســت؛ چراکه ســرمایه انســانی به عنوان مهم ترین 
دســتاورد آموزش وپرورش یک منطقه به حساب می آید و استان هایی 
که در شاخص های آموزش وپرورش، از جمله مهم ترین شاخص قبولی 
در رشــته های کاربردی دانشــگاه ها توانســته  اند در افزایش سرمایه 
انسانی تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشند؛ برای نمونه استان هایی که 
کارنامه ممتازی در شاخص قبولی کنکور سراسری در سالیان متمادی 
داشــته  اند به عنوان قطب های صنعتی و ســرمایه گذاری در کشــور 
شناخته شده  اند و شاخص های ســطح کیفیت زندگی و رفاه عمومی 
آنها نیز ارتقا یافته است. همچنین رشد شاخص های آموزش وپرورش 
و سرمایه انســانی در استان های برخوردار توانســته است زمینه های 
توسعه فرهنگ مدنی و شکل گیری سازمان های مردم نهاد و غیردولتی 
را تقویــت کنــد. در مقابل در اســتان های غیربرخوردار، کاســتی ها و 
کمبود هــا در شــاخص های آموزش وپــرورش با شــاخص های فقر و 
محرومیت و سطح توسعه نیافتگی ارتباط معنا داری دارد و این چرخه 
معیوب محرومیت همچنان اســتمرار خواهد یافت، مگر آنکه دولت 
بتواند با ســاز و کارهای بوم گرایانه و توجه ویژه به آموزش وپرورش بر 
مشــکالت آموزش وپرورش در این مناطق غلبــه کند. به نظر نگارنده، 
با توجه به اینکه آموزش وپرورش بزرگ ترین ســازمان عمومی کشــور 
اســت، اداره مطلوب آن مســتلزم بازنگــری در ســاختار بنیادین آن 
اســت و می طلبد با منطقه ای شــدن آموزش وپرورش و استانی شدن 
هیأت های امنا در آموزش وپرورش، به سوی سازوکارهای تمرکززدایی 
اداری حرکت کنیم، دقیقا مشــابه مدل هیأت امنایی که وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری ایران برای هدایت و راهبری دانشــگاه های ایران 

پیش برده اســت و به نظر می رســد تا حدودی توانســته است تجربه 
خوب و موفقیت آمیزی باشد.

در چارچــوب نظریه حکمرانی خوب، اگــر بخواهیم به چارچوبی 
منطقی برای ارتقای وضعیت آموزش وپرورش برســیم، باید در سطح 
فرهنگی و نهادی، جایگاه آموزش وپرورش در سطح سیاست گذاری و 
افکار عمومی بیش از آنچه هســت مورد توجه قرار گیرد و مسئولیت 
اجتماعــی آحــاد شــهروندان، بخش دولــت، بخش هــای تجاری و 
ســازمان های مردم نهاد برای کمک به آموزش وپرورش تقویت شود. 
بنا بر اصول مصرح در قانون اساســی، ازجمله اصل ســی ام: «دولت 
موظف اســت وســائل آموزش وپرورش رایگان را بــراي همه ملت تا 
پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالي را تا سرحد 
خودکفایي کشــور به طور رایگان گسترش دهد». تأکید قانون اساسی 
بر آموزش وپرورش رایگان موضوع مهمی اســت که در قانون اساسی 
به آن اشاره شــده است و تجاری ســازی در حوزه آموزش وپرورش و 
کاهش ســهم تعداد مدارس دولتی و افزایش مؤسسات غیرانتفاعی 
زنگ خطری اســت که آموزش وپــرورش را تهدیــد می کند و ممکن 
اســت رســالت و آرمان بزرگ آموزش وپرورش را تحت الشــعاع قرار 
دهد. در ادبیات حکمرانی خوب، دقیقا تجاری ســازی حوزه سالمت و 
حوزه آموزش وپرورش مورد انتقاد قرار گرفته اســت که با معیارهای 
ارزشــی و اخالقی و روح عدالــت اجتماعی در تضــاد بوده و ممکن 
اســت باعث محرومیت اقشــار کم درآمــد از این امکانات شــود؛ اما 
با وجود این در ادبیات حکمرانی مشارکتی در آموزش وپرورش می توان 
با افزایش مســئولیت پذیری اجتماعی در سطح جامعه، سازمان های 
تجاری، زمینه های بیشــتری برای مشــارکت کارخانجات، ســازمان ها 
و شــرکت در تأســیس مدارس وابســته و کمک مــادی و معنوی به 
آموزش وپرورش فراهم کــرد. به زعم نگارنده، حکمرانی مشــارکتی 
در مدیریــت آموزش وپرورش و اســتفاده از ظرفیت های تمرکز زدایی 
اداری و ظرفیت هــای جامعه مدنی و بخــش خصوصی برای تحول 
در آموزش وپرورش می تواند گره گشــای بســیاری از مشکالت بنیادین 
آموزش وپرورش باشــد. هرچند ســهم بخش خصوصی و نهاد های 
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توسعه متوازن و 
پایدار، مسئولیت 

و رسالت 
سنگینیاست 
که دولت ها 

به تنهایی قادر 
به جواب گویی 

در قبال تعهدات 
آن نیستند و 

به کارگیری 
سیاست های 
تمرکززدایی، 

مشارکت گرایی، 
جلب مشارکت 

بخش های 
خصوصی و 

توانمندسازی 
جامعه مدنی 

می تواند 
در ارتقای 

شاخص های 
توسعه مؤثر واقع 

شود

مدنی در کشــورمان، به نســبت ســهم بخش دولتی متعادل نیست، 
اما می تــوان از ظرفیت های موجود برای پشــتیبانی آموزش وپرورش 
اســتفاده بهینه تری داشــت و حساســیت جامعه و اقشــار تأثیرگذار 
را نســبت به تعالــی آموزش وپرورش بیش از گذشــته ارتقــا داد. در 
حکمرانی مشــارکتی و غیرمتمرکــز می توان بــا تمرکززدایی افقی از 
ظرفیت ســازمان های مردم نهاد، ظرفیت مســئولیت اجتماعی آحاد 
شهروندان و به ویژه کنشگران اقتصادی و شرکت های تجاری استفاده 
کرد و با تمرکززدایی عمودی از اهرم های تفویض اختیار به اســتان ها 
و منطقه ای کــردن آموزش وپرورش بهره برد. مطالعه امکان ســنجی 
تشــکیل دبیرخانه هیأت امنای اســتانی یا منطقه ای آموزش وپرورش 
چند اســتان هم جوار برای تصمیم گیری درخصــوص پاره ای از موارد 
منطقــه ای می توانــد یک راه حل ســاختاری باشــد که کارشناســان 
آموزش وپرورش می توانند چاره اندیشی کنند. در این الگوی پیشنهادی 
می تــوان بخشــی از وظایف حاکمیتــی آموزش وپــرورش را در مرکز 
هدایــت و پشــتیبانی کــرد و در عین حــال زمینه تصویب بســیاری از 
آیین نامه ها و بخش نامه ها را در ســطح منطقه ای و اســتانی از طریق 
تشــکیل دبیرخانه هیأت امنای منطقه ای یا اســتانی آموزش وپرورش 
مورد بررســی قرار داد؛ هرچند شــورای آموزش وپرورش در ســطح 
اســتان ها دارای کارکرد مشــابهی است. در شکل شــماره یک، توزیع 
قدرت کنشگران مختلف در سطح خرد و کالن آمده است. جهت های 
ارتباطی هم کنــش و تأثیر گــذاری و تأثیرپذیری را در ارتباط ســطوح 

بخشی و منطقه ای نشان می دهد.
آنچه در باال به آن اشــاره شد(جدول شماره۲)، ضرورت بازآفرینی 
آموزش وپرورش در سطح کالن و بازطراحی ساختار آموزش وپرورش 
بود که با شبکه سازی و توزیع بار مسئولیت آموزش وپرورش در سطح 
بین المللــی، ملــی و منطقه ای و محلــی می توان زمینه اســتفاده از 
همه ظرفیت ها را برای حل مشــکالت عظیم آموزش وپرورش کشــور 
فراهم کرد. درعین حــال در مقیاس خرد، الگــوی حکمرانی خوب و 
شایســته در آموزش وپرورش در مدیریت مدارس موضوعی است که 
نیازمند بازاندیشــی و توجه بیشتر است. در ســطح ُخرد، می طلبد که 
در حکمرانی مشــارکتی و شایسته در مدیریت مدارس از ظرفیت های 
بخش های غیردولتی، خصوصی و انجمن ها و تشــکل های غیردولتی 
بیشتر استفاده برد. بر اساس یک مطالعه ای که به وسیله یک مؤسسه 
تحقیقاتی در اســترالیا انجام شــده بود بر نحوه اســتفاده مدارس و 
دبیرستان ها از ظرفیت طیف گسترده ای از کنشگران و ذی نفعان تأکید 

شده بود که در شکل شماره (۲)آمده است.۷
تشــکیل کانون فارغ التحصیالن دبیرســتان ها و عضوگیری از آنها 
بــرای انتقال تجارب به مدارس برای ارتقای عملکرد می تواند بســیار 
مثمرثمر باشــد که در شــکل شــماره(۲) به آن اشــاره شــده است. 
متأســفانه یکی از موضوعاتی که از آن در کشورمان غفلت شده است 
با وجود آنکــه هزینه تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآفرین در 
کشور برعهده آموزش وپرورش اســت، مکانیسمی فراهم نشده است 
که آموزش وپرورش از میوه های پرثمری که تحویل جامعه داده است، 
به خوبی بهره مند شود. بدیهی است که صاحبان کارخانجات، مدیران 
شرکت ها، پزشکان، اســتادان دانشگاه و مهندســان و سایر گروه های 
حرفه ای و مشــاغل پردرآمد، ۱۲ ســال دوره تحصیلی تا مقطع دیپلم 
را در مدارس و دبیرستان های دولتی و غیردولتی گذرانده  اند. برگزاری 
گردهمایی ها و مناســبت هایی که بتواند هم کالســی های قدیم را به 

زادگاه آموزشی آنها بازگرداند، می تواند به طور معجزه آسایی مشارکت 
فکری، روانی و اجتماعی و اقتصادی آنها را در تعالی آموزش وپرورش 
به  حداکثر برســاند. اســتفاده از الگوی حکمرانی و مدیریت مشارکتی 
در ســطح خرد کــه همان مدارس و دبیرســتان ها هســتند، می تواند 
روحیه امید و نشاط را در مدیران، دبیران مدارس، اولیا و دانش آموزان 
نســل های بعد، به چندیــن برابر افزایــش دهد. به نظر می رســد در 
باز مهندســی آموزش وپــرورش در کشــورمان نیاز اســت از الگوهای 
مشــارکتی و نهادگرایانه اســتفاده بهتری برد تــا آموزش وپرورش در 
فرهنگ عمومی جامعه نهادینه شــود و حساسیت کنشگران مختلف 

جامعه برای تعالی آموزش وپرورش بیشتر شود. 
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شکل شماره (2): الگوى مدیریت مشارکتى مبتنى بر حکمرانى خوب در مدارس و دبیرستان ها
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به طور میانگین 
مدت زمان ظهور 
یک تکنولوژی در 
جامعه و ورود 
آن به کتب 
درسیهشت 
سال است. 
این فاصله 
زمانی باعث 
خواهد شد که 
آموزشی که 
فرهنگ همراه 
با تکنولوژی 
با خود دارد 
خود آموخته 
صورت پذیرد

چگونه باید عدالت آموزشــی را بر اســاس اســناد اجرا کنیم؟ 
اسناد منتشر شــده در موضوعات مختلف، اساس برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های دولتی و حکومتی است. ولی متأسفانه با وجود 
جامــع و کامل بــودن آنهــا، در عرصه عمل و تبدیل آن به اســناد 
اجرائی، به دلیل پیچیدگی، کمتر پرداخته می شــود. این نوشتار که 
نخستین نسخه از بررسی تطبیقی «سند اقتصاد مقاومتی» و «سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش» اســت بنا دارد ضمن مقایسه دو 

سند به ارائه طرح و راهکارهای عملی برای اجرا بپردازد.
پرواضح اســت که نظر نگارنــده از بیان راهکارهــا، به مفهوم 
اعتقاد به اجرای عدالت آموزشــی بر اســاس پیشــنهادات است؛ 
بنابرایــن از تکرار جمله «این یعنی عدالت آموزشــی» در پایان هر 

جمله خودداری می شود!
در اولین ســری از این مقاالت بند اول ســند اقتصاد مقاومتی با 

سند تحول، بررسی و مقایسه خواهد شد، در بند نخست داریم:
(۱)- «تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و 
سرمایه های انسانی و علمی کشــور به منظور توسعه کارآفرینی و 
به حداکثررساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی 
با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاي درآمد و 

نقش طبقات کم درآمد و متوسط».
و اکنون به بررسی این بند در ارتباط با بندهای زیر در سند تحول 
بنیادین آموزش وپرورش با دیدگاه رشد آموزش ها به منظور افزایش 
امــکان نقش آفرینــی دانش آمــوزان در فعالیت هــای اقتصادی 

می پردازیم:
بنــد ۴- (تقویــت بنیــان خانــواده و کمک به افزایش ســطح 
توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناســب 
با اقتضائــات جامعه اســالمی) در راهکار ۴-۴ این بند پیشــنهاد 
می شــود: افزایش میزان مشــارکت خانواده هــا در فعالیت های 
آموزشی و تربیتی مدرســه، برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش، 
ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های آسیب پذیر و آسیب زا برای 

همسوکردن اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه
طرح پیشــنهادی: آنچه از آموزش اولیــا در مدارس پیش بینی 
شده مسائل محدودی از بحث های تربیتی و بعضا آموزشی است. 
تابه حال اندیشیده اید که با داشتن ۱۰۴ هزار و ۱۱۴ مدرسه و مجتمع 

آموزشی در کشــور (خبرگزاری پانا) چه برنامه ای برای استفاده از 
این فضاها در زمان های غیر ســاعات درسی انجام شده است؟ در 
برخی مناطق با داشــتن جمعیت آســیب پذیر به لحاظ اقتصادی 
که تــرك تحصیل در برخی مــوارد نیز همین دالیــل اقتصادی را 
شــامل می شــود، به چه دلیل و انگیزه ای باید با مدرســه ارتباط 
داشــته باشــند. از طرفی هیچ کارکرد اقتصادی نیز برای فضاهای 
بال اســتفاده در مدارس نه پیش بینی شــده و نه تــوان طراحی آن 
در مشــاوران مدارس امکان پذیر اســت. راه حل قابــل اجرا در این 
بخش طراحی برنامه ریزی به منظور استفاده از فضاهای آموزشی 
در ســاعات غیرآموزشــی برای تولیدات خانگی و منطبق با اقلیم 
و زیســت بوم هر منطقه و حضور دانش آموزان و خانواده هایشان 
برای حضور و ارتباط تنگاتنگ با فضای فیزیکی مدرســه در درجه 
اول و در نهایت آموزش غیر مستقیم این افراد برای آمادگی حضور 

در جامعه و مهارت آموزی در هر زمینه ای خواهد بود.
بند ۵ – (تأمین و بســط عدالت در برخــورداری از فرصت های 
تعلیم وتربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های 

دختران و پسران و مناطق مختلف کشور)
راهــکار ۳-۵: توانمندکــردن دانش آموزان ســاکن در مناطق 
محروم، روســتاها، حاشــیه شهرها، عشــایر کوچ نشین و همچنین 
مناطــق دوزبانه بــا نیازهای ویژه بــا تأکید بر ایجــاد فرصت های 

آموزشی متنوع و با کیفیت
راهکار ۴-۵- اولویت بخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت 
نیــروی انســانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشــد توانمندســازی 
و مهارت آمــوزی ادامــه تحصیــل و حمایــت مــادی و معنوی 

دانش آموزان مناطق محروم و مرزی
راهکار ۶-۵- طراحی و تدوین برنامه های آموزشــی متناسب با 

نیازها و نقش دختران و پسران
طــرح پیشــنهادی: در خصــوص آموزش هــای ســه گــروه 
دانش آموزان روســتایی و عشایر و مناطق مرزی، ایجاد برنامه های 
درســی و آموزشــی ویژه دوره متوسطه می بایســت مد نظر قرار 
گیرد. برای توضیح بیشــتر توجه خوانندگان محترم مقاله را به این 
مبحث جلب می کنم که واژه محرومیت از جایی برای این دســته 
از دانش آموزان صادق اســت که در دوره تخصصی متوســطه به 
دلیل رسیدن به ســن کار و اســتفاده خانواده ها از فرزندانشان در 
افزایــش بازدهی اقتصادی در خانــواده در درجه اول و همچنین 
دسترسی نداشــتن این دانش آموزان به مدارس دوره متوســطه و 
تعریف نشدن رشته های مرتبط با مدل زندگی این دانش آموزان در 

درجه دوم باعث محرومیت این قشر از ادامه تحصیل می شود.

سند عدالت
ژما جواهرى پور

پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش
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تنظیم برنامه 
جامع کارآفرینی 

به معنی افزودن 
یک درس 

کارآفرینی به 
دروس نیست. 
پیچیدگی های 

فعالیت های 
اقتصادی و 

داشتن مهارت 
در آن چیزی 
نیست که در 

قالب یک کتاب 
یادرس بگنجد و 

قاطعانه معتقدم 
نباید معلمان آن 
را آموزش دهند. 

این آموزش 
به زبان ساده 

همان فوت و فن 
بازار است که با 

شاگردی در حجره 
شناخته می شد 
و باید امروز به 

طریق مدرن 
طراحی شود

به منظور رفــع این مشــکل و اجرای راهکارهای ســند تحول، 
وزارت آموزش وپرورش موظف به تعریف یک ســری از رشته های 
ویــژه کار و دانش به طور مثال کشــاورزی در تخصص های مختلف 
ویژه دانش آموزان روســتایی یــا دامپروری ویژه عشــایر و یا حتی 

تجارت در مناطق مرزی ویژه مرزنشینان ایجاد کند.
تعریف این رشته ها در قالب کارودانش اوال باعث می شود موانع 
تحصیلی خانواده ها برای ادامه تحصیل فرزندانشان برداشته شود 
چراکه دانش آموزان عالوه بر انجام وظایف تحصیلی خود به طور 
علمی به افزایــش درآمد اقتصادی خانواده کمک کرده اند؛ ثانیا از 
مهاجرت هرســاله عده کثیری به شــهرها جلوگیری مي شود؛ ثالثا 
نیــروی کار عظیم و پرتوان به منظور تحصیــل از چرخه اقتصادی 
کشور خارج نخواهد شد. در این برنامه ریزی آموزشی می بایست به 
تعریف رشته های ویژه دختران این اقلیم ها توجه شود و همچنین 
محدودیت جنســیتی که درحال حاضر بر فرض برای رشــته های 
دامپروری وجود دارد برداشــته شــود؛ زیرا عمال در این مدل های 
زندگی دختــران در گله داری و دامداری مســئولیت دارند ولی نه 
علمی با آن برخورد شــده و نــه به خاطر انجام این وظایف، مدرک 
تحصیلی دریافت کرده اند. تعریف تنوع رشته های ویژه دختران بر 
اســاس بوم زیستشــان در این مقاله نمی گنجد ولی از تنوع بسیار 

باالیی برخوردار است.
راهکار ۷-۵- طراحی و تدوین برنامه تعلیم وتربیت انعطاف پذیر 
متناسب با ویژگی های شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون 
دانش آموزان به منظور شکوفایی اســتعدادهای خاص و افزایش 

کارآمد و مفید بودن آنها
طرح پیشــنهادی: با وجود اینکه سال هاست سیستم آموزشی 
در برنامه ریزی های خود ســعی در طراحی آموزش های ویژه برای 
اســتعدادهای درخشــان دارد ولی به دالیل زیر دچــار بی عدالتی 

آموزشی شده است:
۱- ایــن آموزش ها مســئله محور نبوده و اغلــب حافظه محور 

است.
۲- در نهایت پس از خروج این دانش آموزان از سیستم آموزش 
عالی شاهد مهاجرتشان هستیم که با نام بی مسمای «فرار مغزها» 
عنوان می شود. (شاید بهتر باشــد بگوییم «مهاجرت سرمایه های 

انسانی»)
۳- هیچ گونه آمــوزش مهارتی به این دانش آمــوزان آموخته 

نمی شود.
رفــع ایــن مشــکالت در بازنگری محتوای آموزشــی و شــیوه 
آموزشــی اســت و هدف اصلی این بازنگری بایــد ایجاد نقش و 
تمرین آن در حل مسائل منطبق با اقلیم و سرزمین ایران با رویکرد 
استعدادسنجی برای احراز مشاغل ویژه استعدادهای خاص باشد.
بنــد ۶- (تنوع بخشــی بــه محیط هــای یادگیــری در فراینــد 

تعلیم وتربیت رسمی عمومی)
راهکار ۱-۶ – ایجاد، توسعه و غنی سازی واحد اطالعات و منابع 
آموزش وپرورش در ســطح مدرسه (از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه و 

کارگاه شبکه ملی اطالعات و ارتباطات)
طرح پیشــنهادی: تربیت مهارت های فــردی دانش آموزان در 
برنامه های آموزشی فوق برنامه امکان پذیر است؛ بنابراین کمااینکه 
هرساله وزارت آموزش وپرورش هزینه هنگفتی را به منظور تجهیز 

کتابخانه ها و ســایر امکانات آموزشی صرف می کند آنچه مغفول 
مانده تهیه این امکانات بر اساس این اهداف است:

۱- منابع کمک آموزشــی فقط ابزاری برای تکرار دروس رسمی 
به شیوه متفاوت نیستند بلکه امکانی هستند که دانش آموز در یک 

فضای شخصی عالیق و استعدادهای خود را بیابد.
۲- برنامه ریزی به منظور تولید و تهیه این تجهیزات با همکاری 
واحدهای تحقیقاتــی مراکز علمی و صنعتــی و اقتصادی انجام 
پذیرد که نزدیک ترین فضا را با تجربیات آینده شغلی دانش آموزان 
داشته باشد. برای مثال دانش آموز در مدرسه با تجربه فروشندگی 
یک محصــول تولیدی حتی در قالب یک کارگاه آموزشــی مواجه 
نمی شــود و متأسفانه اولین تجربه اش را بعد از فارغ التحصیلی از 
دانشــگاه خواهد داشت و آن زمانی اســت که به دنبال بازار خرید 

دانش خود می گردد.
شــاید حتی در موارد علوم انســانی وزارت آموزش وپرورش به 
نیاز برای ایجاد آزمایشگاه های این رشته نیز نرسیده باشد و اگر قرار 
باشــد متخصصانی برای طراحی یک آزمایشــگاه برای مثال ایجاد 
تجربه کمک به افراد آسیب دیده برای دانش آموزان دعوت شوند، 

آموزش وپرورش بستر پیش بینی شده ای ندارد.
طرح مشخص، تهیه نیازها، ویژگی ها و مهارت های فردی مورد 
نیــاز آینده دانش آموزان و ایجاد و تجهیز امکانات کمک آموزشــی 

به منظور رشد این مهارت ها است.
راهکار ۲-۶- تقویت و توســعه تعامالت نظــام تعلیم وتربیت 
رســمی عمومی با جامعه و ســایر دســتگاه ها و نهادها از طریق 
گسترش ساختار تلفیقی و مسئله محور در ضمن طراحی و اجرای 

برنامه درسی
طرح پیشنهادی: یکی از ایرادات وارده به سیستم آموزش وپرورش 
عدم همگونی و هماهنگی با تغییرات جامعه است که در این بند 
از سند تحول نیز به آن اشاره شده است. به طور میانگین مدت زمان 
ظهور یک تکنولوژی در جامعه و ورود آن به کتب درســی هشت 
ســال اســت. این فاصله زمانی باعث خواهد شد که آموزشی که 
فرهنگ همراه با تکنولوژی با خود دارد خود آموخته صورت پذیرد. 
نگارنــده به خاطر دارد زمانی را که همراه داشــتن آینه یک تخلف 
انضباطی محسوب می شــد و تا اکنون که تلفن همراه یک تخلف 
اســت. این چنین کندبودن و عقب ماندگی یک سیستم آموزشی که 
نمی تواند به ســرعت و همگام با تغییرات فناوری جامعه، خود را 
تطبیق دهد و بالفاصله آموزش های الزم به منظور استفاده صحیح 
از هر تکنولوژی و فناوری را ایجاد کند، وقتی با دید اقتصادی دیده 

می شود یکی از زمینه های مصرف گرایی در جامعه است.
پیشــنهاد یک مجموعه متخصــص فناوری هــای گوناگون که 
متشــکل از فعاالن عرصه اقتصادی و دانشــمندان علوم انســانی 
اســت به منظور رصدکردن بازار فنــاوری و بازتعریف فرهنگی آن 

برای دانش آموزان ایرانی باشد یک الزام اساسی است.
چنین مجموعه ای کمک خواهد کرد که عالوه بر اینکه مقاومت 
غیر منطقــی در مقابل ورود تکنولوژی به جامعــه  به ویژه جامعه 
جوان که خریداران اصلی و اول تکنولوژی ها هســتند از بین برود 
همچنین به فرهنگ سازی استفاده درست از هر تکنولوژی هم که 

آرزوی دیرینه همه افراد جامعه است منجر شود.
راهکار ۴-۶- ســاماندهی و مدیریت بر فعالیت های مؤسسات 



84

سیاست گذار رفاه

ضمیمه اقتصادى شرق    آذر 1394

و آموزشگاه های آزاد وابســته به وزارت آموزش وپرورش بازنگری 
و باز تولیــد محتــوای برنامه های آموزشــی همســو بــا اهداف و 
برنامه های تحولی آموزش وپرورش و نظارت و ارزیابی مســتمر بر 
عملکرد آنها و هماهنگی و همکاری با دستگاه های ذی ربط برای 
ایجاد همسویی سایر آموزشگاه های آزاد با اهداف برنامه های نظام 

تعلیم وتربیت رسمی عمومی
طرح پیشنهادی: امروزه شاهد افزایش آموزشگاه های متنوعی 
هســتیم که آموزش های آنان توان  افزایی روان شناختی و اخالقی 
و مهارتــی کودکان و نوجوانــان را در برنامه خــود دارد که اتفاقا 
با اســتقبال گسترده اولیا نیز روبه رو اســت. متولیان آموزش کشور 
می بایست به این خأل آموزشی که در مدارس دارند و اکنون با بازار 

آموزش به آن پاسخ گفته می شود، توجه کنند.
ذات ایجاد چنین بازاری به خودی خود مشــکل نیست و گویای 
یک نیاز اساســی آموزشی است. در خصوص ســاماندهی، نیاز به 
یک آینده پژوهی برنامه ریزی آموزشــی با توجه به انتظارات بازار از 
افراد در آینده وجود دارد که افرادی تربیت کنیم تا عالوه بر توانایی 

علمی سایر توانمندی های خود را در این آموزشگاه ها رشد دهند.
راهــکار ۵-۶- تنظیــم و اجــرای برنامــه جامــع کارآفرینی و 
مهارت آموزی برای تمام دوره های تحصیلی به ویژه دانش آموزان 
دوره متوســطه تا پایان برنامه پنجم توســعه در برنامه درســی و 

آموزشی
طرح پیشــنهادی: ایــن بند ســند، از مهم ترین بند هــای آن در 
خصوص آموزش های اقتصادی است. آموزش وپرورش باید دقت 
داشــته باشــد که تنظیم برنامه جامع کارآفرینی به معنی افزودن 
یک درس کارآفرینی به دروس نیست. پیچیدگی های فعالیت های 
اقتصادی و داشــتن مهارت در آن چیزی نیســت که در قالب یک 
کتاب یــا درس بگنجد و قاطعانــه معتقدم نبایــد معلمان آن را 
آمــوزش دهند. این آموزش به زبان ســاده همــان فوت و فن بازار 
است که با شاگردی در حجره شناخته می شد و باید امروز به طریق 

مدرن طراحی شود.
مشخصا آموزش وپرورش می بایست فهرستی از تجار سرشناس 
و موفــق تهیه کرده و بــا برنامه ریزی و آموزش ایــن افراد و تهیه 
برنامه آموزشی به کمک یک شورای کارآفرینی امکانی فراهم کند 
که دانش آموزان در اوقات فراغت، به عنوان مثال تابســتان، زیر  نظر 
و آمــوزش این افراد و زیر نظر خانواده به مهارت آموزی در تجارت 
بازار بپردازند. این طرح علمی شده همان فرهنگی است که تا چند 
سال پیش به عنوان کارکردن دانش آموزان در تابستان اجرا می شد 
و جالب اســت بدانید در بسیاری از کشــورهای پیشرفته به عنوان 

مشاغل تابستانی هنوز هم وجود دارد.
در بخش نخست این سری از مقاالت به بررسی بند اول ۲۴ بند 
سند اقتصاد مقاومتی و شش بند اول از ۲۳ بند سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش پرداختیم.
هر چند ایــن مقاله امکان بررســی جامع تمام بندهای «ســند 
اقتصاد مقاومتی» و مقایســه تطبیقی آن با «ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش» را نداشــت نگارنده خود را ملزم می داند عالوه 
بر پاسخ گویی به ســؤاالت و دریافت نظرات و نقدهای خوانندگان 

ادامه این سلسله مقاالت را منتشر کند.

اعظم پویان: یک ســال از برگزاری همایش توسعه و عدالت 
آموزشــی می گذرد. این همایش که ســعی داشــت صدای 
کودکان پیش دبســتانی و ابتدایی را به گوش همگان برساند، 
میهمانان و بــزرگان زیادی را دور هم جمع کرد تا با شــعار 
ارتقای مشارکت مردم و سیاست گذاران تدبیری برای کاهش 
فقر آموزشی کودکان بیندیشد. اگرچه مظلومیت امر آموزش 
در همان شــکل جمع شدن مســئوالن و دســت اندرکاران 
امر آمــوزش در آن همایش احســاس می شــد ولی تالش 
برگزارکنندگان آن نه در جهت کثرت آدم های حاضر در سالن 
بلکه با انگیزه ارتقای کیفیت آموزش، به بهترین شکل انجام 
شد. اکنون پس از گذشت یک ســال با یکی از سخنرانان آن 
همایش به گفت وگو نشســته ایم. مهدی نوید ادهم؛ دبیر کل 
شــورای عالی آموزش وپرورش ســال گذشــته، در همایش 
عدالت و توســعه آموزشــی، ویژگی مهم عدالت آموزشی 
را در کیفیت ارائــه خدمات تربیتی تعریف کرد و خواســتار 
اجرای دقیق و صحیح ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
در برنامه توســعه ششــم شــد. نوید ادهم در این گفت وگو 
نیز عدالت آموزشــی را دسترســی نابرابر به آموزش تعریف 
می کند و معتقد است سیستم آموزش وپرورش باید متناسب 
با این نابرابری، سیاســت گذاری و برنامه ریزی کند. همچنین 
رویکرد اصلی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش را عدالت 
تربیتی می داند. درحالی که یکی از اهداف مهم ســند تحول 
بنیادین تربیت انســانی عدالت خواه اســت باید دید تا چه 
حــد دانش آموزان تربیت شــده مبتنی بر ســند تحول نظام 
آموزش وپــرورش عدالت جو خواهند بود. در ادامه گفت وگو 

را می خوانید:

مهدی نویدادهم؛ دبیر کل شورای عالی 
آموزش وپرورش در گفت وگو با 

ماهنامه اقتصادی «شرق»:
گام اول عدالت 

آموزشی را با 
بی عدالتی برداریم 

در ُبعد کمی ممکن است عدالت 
آموزشی داشته باشیم اما در ُبعد کیفی 

بی عدالتی موج می زند
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هر دانش آموز 
متناسب با 

ظرفیتی که دارد 
باید فرصت 

یادگیری داشته 
باشد و تا جایی 

 که فرصت و 
استعداد او اقتضا 

می کند باید رشد 
کند. اگر چنین 

شرایطی را برای 
جامعه به  وجود 
بیاوریم درواقع 
به رعایت اصل 

عدالت وفادار 
بوده ایم و آن را 

تعمیم داده ایم

 تعریف شــما از عدالت آموزشی چیســت و با چه مؤلفه هایی   �
شناخته می شود؟

یکی از بحث های اســتراتژیک نظام، بحث عدالت آموزشــی است 
در سند تحول نیز یکی از راهبردهای اصلی را بسط و گسترش عدالت 
آموزشــی قرار داده ایم. درواقع یکی از شــرایط الزم برای یک جامعه 
متعالی و پویا و توسعه یافته دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن 
و هم به معنای خاص آن اســت؛ زیرا عدالت آموزشی است که زمینه 
را برای دســتیابی به عدالت اجتماعی فراهم می کند. اگر نظام نتواند 
آن را تعمیم دهد قطعا شــکاف طبقاتی و فاصله طبقاتی زیاد خواهد 
شد و نارضایتی و نابهنجاری در سیستم به  وجود خواهد آمد؛ بنابراین 
هرچه این پدیده بیشــتر تعمیم پیدا کند و برای گســترش و بســط آن 
هم اندیشی شود قطعا به پایداری اجتماع کمک خواهد شد و جامعه 
پیشرفت و توسعه پیدا خواهد کرد. برای عدالت تعریف های مختلفی 
وجود دارد. کمتر اندیشه ورزی وجود دارد که به این موضوع نپرداخته 
باشــد هم ازنظر تعریف واژگانــی و هم ازلحاظ تعریــف مفهومی و 
تعیین مصادیق، راهکارهــا و روش های تحقق آن و یکی از دعواهای 
جدی مصلحان جامعه بحث دستیابی به عدالت بوده است. من وارد 
بحث های فلســفی و نظری آن نمی شــوم اما شــاید در شرایط فعلی 
یــک تعریف کاربردی که بتــوان در حوزه آموزش وپــرورش ارائه داد 
تعادل و توازن فرصت های یادگیری اســت. هر دانش آموز متناســب 
بــا ظرفیتی که دارد باید فرصت یادگیری داشــته باشــد و تا جایی  که 
فرصت و اســتعداد او اقتضا می کند باید رشد کند. اگر چنین شرایطی 
را برای جامعه به  وجود بیاوریم درواقع به رعایت اصل عدالت وفادار 
بوده ایــم و آن را تعمیــم داده ایم. گاهی از عدالت بــه  معنای توزیع 
مســاوی امکانات و منابع یاد می کنند. من در سمینار سال گذشته این 
را تبییــن کــردم و توضیح دادم که باید اجازه دهیــم مدتی ما بگوییم 
عدالت یعنــی توزیع نامتعادل امکانات و منابــع. درواقع برای مدتی 

نخواهیم همه چیز را مساوی توزیع کنیم. دلیل آن هم زیرساخت های 
اولیه اســت که در طول زمان بســیار نامســاوی شــکل گرفته است. 
امکانات و منابع آموزشــی و انسانی و ســاختمان و تجهیزاتی که در 
استان های مرزی کشور وجود دارد با استان های مرکزی به هیچ عنوان 
قابل مقایســه نیست. این امکانات و منابع را نمی توانیم مساوی توزیع 
کنیم بلکه باید مدتی چشــممان را ببندیم و نامســاوی توزیع کنیم تا 
سیســتم به تعادل برسد. پس ازآن متوازن و متعادل، منابع و امکانات 

را توزیع کنیم.
 در تعریف شما از عدالت آموزشی بیشتر به بی عدالتی آموزشی   �

اشــاره شــد. در چه بخش هایی توجه به عدالت آموزشی ضرورت 
بیشتری دارد؟

درواقع من با این تعریف خواســتم روی بی عدالتی موجود انگشت 
بگــذارم کــه هیچ توجیهــی ندارد. خود مــا هم به عنوان مســئوالن 
آموزش وپــرورش معتقدیــم به اینکــه امکانات آموزشــی و فرصت 
یادگیری، نامســاوی تقسیم شده اســت. منظور از امکانات آموزشی و 
فرصت یادگیری هم صرفا میز و صندلی و کامپیوتر نیست که با توزیع 
خوب آن عدالت آموزشی رخ دهد بلکه مهم تر از آن فرصت یادگیری 
و منابع انسانی است؛ یعنی شرایطی فراهم شود که یک معلم مجرب 
و با اســتعداد و توانمند در روستاها و مناطق مرزی خدمت کند اکنون 
شــرایط ما این گونه نیست. برای اینکه فردی با این توان و ظرفیت باال 
برود در مناطق روستایی و مرزی تدریس کند ده ها زیر ساخت اولیه نیاز 
دارد. در کار باید الزاماتی فراهم شــود که به  لحاظ مادی تأمین باشد و 
همچنین شرایطی باشــد که خانواده وی نیز همراهی اش کنند وگرنه 
فرســتادن امکانات مادی چندان سخت نیست. برنامه های درسی در 
کشور ایران اکنون به گونه ای است که یک کتاب درسی برای کل کشور 
تعریف می شــود. این در حالی است که ما در کشوری با تنوع فرهنگی 
بسیار زیاد قرار گرفته ایم. در گذشته تصور این بود که این تنوع فرهنگی 
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یک تهدید برای کشــور است و اگر مانند ژاپن یک فرهنگ داشتیم بهتر 
بود اما در شرایط کنونی به این نتیجه رسیده  اند که این تنوع اقوام یک 
فرصت جدی است و باید مدیریت شــود. تعامل میان این تنوع اقوام 
قطعا تعالی فرهنگی را به همراه خواهد داشــت زیرا کشور ایران جزء 
۱۱ کشور جهان است که از تنوع اقوام برخوردار است و این تنوع اقوام 
قدمت فرهنگی بسیار زیادی دارد. در این شرایط اقوام مختلف یکدیگر 
را یافته  اند و مســالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند و همین مسئله 
کشور ایران را رشد داده است. اگر مدیریت سیستم آموزشی درک کند و 
متناسب با اقتضای آموزشی برای این تنوع فرهنگی برنامه ریزی داشته 
باشد یک فرصت بســیار خوب خواهد بود. متأسفانه اکنون یک کتاب 
برای کل کشــور است و بچه های مشــهدی، لر، کرد و بلوچ یک کتاب 
می خوانند در حالی که فرهنگ شــان با هم متفاوت اســت. علت تأکید 
بســیار زیاد من بر فرهنگ این اســت که معتقدم آموزش به طور کلی 
یک مؤلفه فرهنگی اســت و نگاه من بــه مقوله آموزش وپرورش یک 
نگاه فرهنگی اســت و در بستر فرهنگ جامعه تداوم دارد و با فرهنگ 

جامعه سیستم آموزشی باید دادوستد داشته باشد.

 آیا در نظــام آموزش وپــرورش مؤلفه هایی هســت که بتوان   �
به عنوان مصادیق عدالت آموزشی از آن یاد کرد؟

روی این شاخص ها و مؤلفه ها بسیار کار شده و در منابع به صورت 
طبقه بندی شده وجود دارد. از جمله آنها می توان به نسبت دانش آموز 
بــه معلم و یــا نســبت دانش آموز به فضا یــا تراکــم دانش آموز به 
کالس اشــاره کرد. درواقع همه اینها شــاخص های توزیع عدالت در 
آموزش وپرورش اســت و به آن پرداخته می شود اما من ذهنم بیشتر 
درگیر مباحث مغفول واقع شده در عدالت تربیتی است. اگر این مسئله 
را نتوان ردیابی کرد، عدالت ظاهری، مشــکلی را حل نمی کند. فرض 
کنید هر ۱۵ دانش آموز یک معلم داشــته باشــند ولــی این ۱۵ نفر در 
مرز های کشور توسط یک سرباز معلم تحت تعلیم قرار می گیرند و این 
را مقایسه کنید با ۱۵ نفری که در تهران زیر نظر معلمی فوق لیسانس 
با ۲۰ ســال ســابقه کاری آموزش می بینند. قطعــا دو آموزش اتفاق 
می افتــد درحالی که نرم نشــان می دهد برای هــر ۱۵ دانش آموز یک 
معلم در نظر گرفته شده اســت. اگرچه ظاهرا عدالت آموزشی است 
اما در متــن آن بی عدالتی موج می زند؛ پس ابعــاد کیفی و فرهنگی 

را دیدن، بســیار اهمیت دارد. بر اســاس همین کاســتی های سیستم 
آموزش وپرورش بود که تعدادی از کارشناســان بــه دنبال این بودند 
کــه کل نظام آموزش وپرورش آن ویژگی های الزم از جمله وفاداری به 
عدالت آموزشــی و تربیتی را دارا هست یا خیر. در نهایت به این نتیجه 
رســیدند که کل سیســتم مشــکل دارد و کارآمدی و اثربخشی الزم را 
نــدارد؛ بنابراین بحث تحول بنیادین در آموزش وپرورش مطرح شــد. 
این تحول پیش فرضش این اســت که وضع موجود از زوایای مختلف 
نقدپذیر است که یکی از آنها همین عدالت آموزشی است؛ برای مثال 
نمی توانــد بحث همبســتگی ملی را تقویت کند و شــکاف اجتماعی 
را افزایش می دهد. بخش مشــهود آن جایی اســت که دانش آموزی 
دسترســی راحت به اینترنت و امکانــات این چنینی دارد اما در مکانی 
دیگر این امکانات وجود ندارد پس درنتیجه دو نسل تربیت می شوند. 
نســل باســواد و نســل بی ســواد و هر دو از مدرســه فارغ التحصیل 
می شوند. یکی نسلی که نمی تواند برخورد علمی و به روز داشته باشد 
و دیگری نسلی اســت که توانمند و هوشمند است. پس این منجر به 
شــکاف نسلی می شود. درواقع اگر در گذشته شکاف میان غنی و فقیر 
بود امروزه این شکاف میان باسواد و بی سواد فناوری است و 

همین زمینه ای می شود برای اینکه بی عدالتی رخ دهد.
 ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش با چه رویکردی به   �

عدالت آموزشی نگاه می کند؟
یکــی از راهبردهــای جدی ســند تحول، بحــث عدالت 
آموزشی اســت. البته در آنجا ما واژه عدالت تربیتی را داریم 
که اعم از آموزش وپرورش مصطلح امروز ماســت. مجموعه 
فعالیت های آموزشــی و پرورشــی رایج با عنــوان تربیت یاد 
می شــود. مجموعه فعالیت هایی که بــه تقویت مهارت ها و 
توانمندی های یک فرد و شایستگی های او در تمام ساحت های 
وجــودی وی کمک می کند. درواقع وقتی گفته شــود تربیت 
صرفا تربیت مذهبی یا اخالقی یا سیاسی مد نظر نیست بلکه 
تربیت فناورانه، هنری، زیســتی، بدنی همه مجموعه اینها را 
در ســند تحول با واژه تربیت یاد کرده ایم؛ بنابراین گفته شده 
است تربیت در ساحت های شش گانه وجودی انسان. عدالت 
تربیتی یعنی عدالتی که به همه این ابعاد بتواند بپردازد. برای 
مثال در مدارس دخترانه باید امکان ورزش باشد. وقتی دانش آموزان 
دختران ما در خانه یا خیابان امکان ورزش ندارند پس مدرسه باید این 
امکان را فراهم کند. اگر برای مدرسه یک آپارتمان کوچکی اجاره شود 
که صرفا میز و نیمکت و معلم و درس دایر باشــد و دانش آموز دختر 
ما امکان ورزش نداشــته باشــد حتی اگر در پایتخت باشد در حق وی 
بی عدالتی رخ داده اســت. پس برای تحقق عدالت باید به همه ابعاد 
وجودی انســان توجه کرد و برای رســیدن به این مرحله، کار سنگینی 
در پیش است. مهم این اســت که نسلی داشته باشیم که همه ابعاد 
را در کنار هم داشته باشد و رشد متعادل و متوازن داشته باشد و هیچ 
ُبعد از زندگی اش به دلیل حاکمیت ابعاد دیگر قربانی نشــده باشــد. 
نقدی که به مدرنیته و پســت مدرنیته می شود نیز از همین نظر است. 
درواقع انســان ها را تک ساحتی کرده ایم و انسان ها در کاری تخصصی 
شده  اند اما همه ابعاد وجودی شان رشد نکرده است. عدالت آموزشی 
و عدالت تربیتی زمانی محقق می شود که فرصت یادگیری برای رشد 
همه جانبه انسان فراهم باشد. اگر نظام آموزش وپرورش ما بتواند این 
فرصت یادگیری را ایجاد کند و یک انســان چند ُبعدی تربیت کند پس 
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اگر یک معلم 
توانمند در 

شهرستان تدریس 
کند و کالس در 

زیریک چادر 
تشکیل شود 

قطعا عادالنه تر و 
ارزشمندتر است 

تا اینکه میز و 
کامپیوتر و موبایل 

باشد اما یک 
معلم بی سواد 

داشته باشد

می توان گفت سیستم، عادالنه برخورد کرده است اما اگر در هر ُبعدی 
کم بگذارد به انســان، بی عدالتی شده زیرا اجازه رشد از او گرفته شده 

است.
 بــا وجود اینکه ســند تحــول به عدالــت تربیتــی در دو ُبعد   �

کمی و کیفی توجه کرده اســت اما در همان شــروع کار و در بخش 
بیانیه ارزش ها به نظر می رسد بســیار آرمانی نوشته شده است. به 
نظر شما این سند بر اساس یک چشم انداز ایدئالیستی و تا حدودی 

دور از دسترس نوشته نشده است؟
در ابتدا باید گفت اســناد تحول باید تا حدودی آرمان گرا باشــند 
یعنی ترســیم یک آینده روشــن و افق شــوق انگیز تا انگیزه حرکت 
ایجاد شــود. پس در آنجا باید جذابیت هایی برای حرکت رو به جلو 
باشــد. همه اسناد تحول این چنین هســتند. از سوی دیگر وقتی گفته 
می شود بیانیه ارزش ها؛ ارزش ها مترادف با ارزش های دینی نیست 
بلکه ارزش های علمی و هنری و زیســتی هم در نظر گرفته شــده 
اســت. درست اســت که وقتی در یک جامعه دینی زندگی می کنید 
ارزش های دینی محور قرار می گیرند اما بیانیه ارزش ها صرفا تجلیات 
یک بعدی دین نیســت؛ بنابراین وقتی گفته می شــود بیانیه ارزش ها 
همه ابعاد انســان را در بر می گیرد و عدالت آموزشــی پرداختن به 
همه این ابعاد انسانی است. اگر آموزش وپرورشی داشته باشیم که 
آموزش اقتصادی نداشته باشــد درواقع ناقص تربیت می کند. پس 
ضــرورت دارد در نظام آموزش وپرورش کارکردن مقدس شــمرده 
شــود و به دانش آموز در این زمینه آمــوزش الزم را بدهد. تمام این 
موارد چیزی اســت که ســند تحول مدعی آن اســت که باید اتفاق 
بیفتد. حال اینکه اتفاق بیفتد یا خیر، بحث دیگری است. نگاهی که 
در فرایند تدوین این ســند بوده یکــی از راهبردهای جدی اش بحث 
عدالت تربیتی اســت. من هشــدار می دهم که معموال این عدالت 
می رود به ســمت توزیــع منابع و امکانات و از ایــن باید پرهیز کرد. 
اگر یک معلم توانمند در شهرســتان تدریس کند و کالس در زیر یک 
چادر تشــکیل شود قطعا عادالنه تر و ارزشــمندتر است تا اینکه میز 
و کامپیوتر و موبایل باشــد اما یک معلم بی سواد داشته باشد. پس 
نگاه آموزشی حاکم بر آن نوع آموزش در شهرستان باید مد نظر قرار 
گیرد تا عدالت رخ دهد. البته اگر منابع مادی باشــد که بسیار خوب 
اســت ولی با توجه به محدودیت هایی که در کشور وجود دارد باید 
دید اولویت با چه چیزی اســت. پس گام اول این است که ناعادالنه 
برخــورد کنیم و برای مکان هایی که کم گذاشــته ام وقت بیشــتری 
بگذاریم. البته نه فقط امکانات مادی بلکه منابع انسانی مناسب در 

اختیار آنها گذاشته شود.
 در ســند تحول بارها از کلمه عدالت نام برده شــده است و در   �

بخش اهداف به تربیت یک انســان عدالت خواه اشــاره دارد. آیا 
با توجه به شــرایط امروز جامعه می توان انتظار داشــت خروجی 
دانش آموزان تربیت شــده در این سیســتم افرادی با ویژگی های 

برجسته عدالت خواهی و عدالت جویی باشد؟
بخشــی از این نیــاز افراد را آموزش وپرورش باید پاســخ گو باشــد 
و بخشــی از آن را جامعه پاســخ می دهد. فضای عمومی جامعه ما 
خوشــبختانه با توجه به فرهنگ زیبای عاشــورا و مکتب امام حسین 
(ع) گرایــش به ســمت عدالت خواهــی دارد. این نــگاه در تاروپود 
فرهنگــی جامعه وجود دارد زیرا قدمت زیــادی دارد. پس با تبلیغ و 
شــعار ممکن است کم وزیاد شود اما اگر ضعفی هست در عملکرد ما 

مسئوالن اســت و گرنه مکتب امام حسین (ع) ریشه در آب و خاک این 
مملکــت دارد. پس این یک بحث عمیق فرهنگی دارد. اگر سیســتم 
آموزش وپرورش ما ضعیف باشــد و نتواند وظیفه خود را برای تربیت 
یک نســل عدالت خواه و عدالت جو تأمین کند فرهنگ عمومی جامعه 
ایــن بخش را تأمین می کند اما چه بهتر که آموزش وپرورش هم بتواند 
وظیفــه خود را در این ُبعــد به خوبی ایفا کنــد. آموزش وپرورش باید 
بتواند به لحاظ علمی و متناســب با مراحل رشــد دانش آموز این بعد 
عدالت خواهی را در وی نهادینه کند. کار بســیار سختی است. بسیاری 
از زمینه ها نیاز به راهبردهای پژوهشــی دارد. در این دهه اخیر بحثی 
مطرح شده اســت با عنوان آموزش وپرورش ارزش ها که در تمام دنیا 
روی این قضیه در حال کار کردن است. موضوع این است که ارزش ها 
را چگونه آموزش دهیم. ظاهر قضیه ســاده اســت اما وقتی به عمق 
می رویــم کار پیچیده ای اســت؛ مثال کدام ارزش در ســن ابتدایی باید 
آموزش داده شود و کدام در متوسطه اول یا دوم گفته شود و بیشترین 

اثربخشی را داشته باشد بسیار جای تأمل دارد.
 این طبقه بندی ارزش ها در سند تحول انجام شده است؟  �

خیر، هنوز این کار انجام نشــده است. البته این موضوع کامال بحث 
جدیدی است که در دنیا مطرح می شود. اینکه چگونه و کجا ارزش ها 
باید آموزش داده شــوند تا بیشترین اثربخشــی را داشته باشند بسیار 
اهمیــت دارد. درواقع نــه ما هنوز روی این مســئله کار کرده ایم و نه 

دیگران.
 با توجه به محدودیت عملی آموزش وپرورش، با اجرائی شــدن   �

کامل ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش ارزیابی شــما از تحقق 
عدالت آموزشی چیست و آیا این امر محقق خواهد شد؟

من بر اســاس یک باور دینی، یک اعتقادی دارم که شاید بخشی از 
آن شــعاری باشــد. من معتقدم مجموعه جهان و مجموعه حرکت 
تاریخ به ســمت عدالت در حال پیشــروی اســت. این باور را از کجا 
آورده ام؟ چــون معتقد به بحث مهدویت و امام زمان (عج) هســتم 
و از ویژگی هــای ایــن اعتقاد باور داشــتن به عدالت خواهی و بســط 
عدالت اســت. ایــن دردانه خلقت قرار اســت بیایــد و عدالت را در 
جهان بگستراند؛ اما کی این امام همام می آید؟ زمانی  که بستر آماده 
باشــد و زمانی کــه جامعه پذیرای این عدالت باشــد؛ بنابراین هرچه 
به ســمت جلو می رویم به ســمت عدالت خواهی در حرکت هستیم 
و به آن نزدیک می شــویم. همچنین هرچه به ســمت جلو می رویم 
به ســمت عقالنیت حرکت می کنیــم. جوامع در جهــان عقالنی تر 
اداره می شــوند؛ پس کل جهان به ســمت علم جلو می رود. درواقع 
از ویژگی های اندیشه شیعی همین موارد است. تمام ویژگی هایی که 
در ارتباط با امام زمان (عج) گفته شده است یک به یک در حال تجلی 
اســت. جامعه دانش بنیان این اواخر بسیار مطرح شده و مورد تأکید 
و پیگیری اســت. در حالی که در احادیث آمده وقتی امام زمان (عج) 
می آیند جامعه شما علمی و عقالنی و عدالت محور می شود. پس با 
وجود ظلم هایی که در جهان می بینم، باورم این اســت که به سمت 
عدالت در حرکت هســتیم؛ بنابراین واژه عدالت آموزشی را چند سال 
اســت در ادبیات آموزش وپرورش می بینید و در اسناد رسمی یونسکو 
از این واژه ها اســتفاده می شــود. این در حالی اســت که در احادیث 
دینی ما بسیار قبل تر به این مسئله پرداخته شده است. به همین دلیل 
به ســمت عدالت حرکت می کنیم و ان شاءاهللا نسلی تربیت شود که 

خواهان عدالت باشد و تحمل عدالت را داشته باشد.
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بایدیارانه را 
به جای«مدرسه»، 
به «تحصیل» 
پرداخت. 
اینموضوع 
به سادگی از 
طریق اعطای ُبن 
آموزشی از طرف 
دولت به هر یک 
از دانش آموزان 
امکان پذیر است، 
به نحوی که نهایتا 
صرفا در یکی از 
مدارس (دولتی، 
نیمه دولتییا 
غیرانتفاعی) کشور 
قابل خرج باشد

بودجه آموزش وپرورش برای سال ۱۳۹۴ حدودا برابر با ۲۵ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شــده که از حیــث مبلغ حدود ۹ درصــد از کل مصارف 
بودجه عمومی دولت را تشــکیل می دهد. این بودجــه عمدتا عاید ادارات 
آموزش وپرورش اســتان ها و نهایتا نیز عمدتا صرف هزینه های پرســنلی و 
حقوق و مزایای فرهنگیان می شود که البته اغلب از پایین بودن آن ناراضی 
هســتند. چنانچه بودجه مذکور را بر مجموع حدود ۱۳ میلیون دانش آموز 
فعلی کشــور (در مقاطع آمادگی، ابتدایی، راهنمایی و متوســطه) تقسیم 
کنیم، سرانه آموزشی (بودجه اختصاص یافته به هر دانش آموز در مدارس 
کشــور اعم از دولتی، نیمه دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی) به حدود دو 

میلیون تومان در سال می رسد که یارانه نسبتا قابل توجهی است.
همه ســاله نیز به بر عمق کمبود بودجه دولتی در نظام آموزشی افزوده 
می شود، اما همچنان همگان -از دانش آموز و اولیای وی گرفته تا معلم و 
کادر اداری مدرسه- از وضع موجود ناراضی هستند و کوچک ترین خالقیتی 
-نه در بین دانش آموزان و نه در بین معلمان- امکان بروز نمی یابد. واقعیت 
این است که مدارس دولتی و نیمه دولتی در ایران، همه ساله دریافت کننده 
قریب به یک دهم بودجــه عمومی دولت (به عبارت دقیق تر یک دهم انواع 
مالیات های پرداختی توســط آحاد اقتصادی) هستند تا به تربیت و آموزش 
فرزندان این کشــور  بپردازند. آنچه بیش از همه تعجب آور و تلنگری برای 
سیاست گذاران است، میزان برتری مدارس غیرانتفاعی -بدون دریافت یارانه 
دولتی- در رقابت با مدارس دولتی است، بدان حد که اولیای دانش آموزان 
حاضرند با وجود پرداخت مالیات، از سهم یارانه ای خود در مدارس دولتی 
بگذرند و هزینه های بســیار بیشتری را متحمل شــوند و فرزندان خود را در 
مــدارس غیردولتي ثبت نام کنند، اما –به زعم خویش- تربیت فرزندان را به 

نااهل نسپرند.
راه حل غلبه بر چنین روشي، ساده است. باید یارانه را به جای «مدرسه»، 
به «تحصیل» پرداخت. این موضوع به سادگی از طریق اعطای ُبن آموزشی 
از طرف دولت به هر یک از دانش آموزان امکان پذیر است، به نحوی که نهایتا 
صرفا در یکــی از مدارس (دولتی، نیمه دولتی یا غیرانتفاعی) کشــور قابل  
خرج باشد. در آن صورت مدارس مدارس بی کیفیت، احتماال صرفا مجبور به 
ارتزاق از قبل همین بن ها خواهند بود، حال آنکه مدارس باکیفیت می توانند 
اولیا را راضی به پرداخت مبلغی مازاد بر ُبن ها کنند. چنانچه مدرسه ای بود 
که کســی حاضر به هزینه کرد ُبن های خود در آنجا نبود، یا ملزم به ارتقای 

کیفیت خود است یا مآال از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
در این صورت رقابت واقعی که متضمن پیشرفت در دنیای کنونی است، 
بر مدارس و نظام آموزشــی حکم فرما خواهد شــد. نتیجــه آنکه اگر مدیر 
مدرســه ای راه حلی برای کاهش هزینه ها -ضمن حفظ یا ارتقای کیفیت- 
یافت، مورد تشویق قرار می گیرد. چنین مدیری بیشترین انگیزه را برای جذب 
معلمان باکیفیت و پرداختی متناســب به آنها خواهد داشت. ضمن اینکه 

روش های آموزشــی متنوعی نیز شــکل گرفته و به محک آزمون گذاشــته 
خواهد شــد و بهترین آنها از سوی ســایر رقبا مورد گرته برداری قرار خواهد 
گرفت؛ مشــابه روالی که در مدارس غیرانتفاعی امروز به شدت رایج است. 
مردم نیز خروجی مدارس برگزیده را برحســب فارغ التحصیالن گذشــته یا 
عملکرد دانش آموزان فعلی در امتحانات می سنجند و -اگر منافع احتمالی 
بر هزینه های آن بچربد- متناســب با همان نیز راغب به پرداخت شــهریه 
اضافه هســتند. گر چه صحبت از تنوع و تکثر در محتوا یا شکل آموزش در 
مدارس ایران تا به امروز مسموع نبوده و کلیه دانش آموزان الزاما می بایست 
مجموعه دروس واحدی را گذرانده و امتحان بدهند؛ اما طرح مذکور حداقل 
به مدارس این امکان را می دهد تا کنار برنامه مصوب، سایر دروس کاربردی 
و فعالیت های فوق برنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و هنری دیگر 
را نیز با در نظر گرفتن تفاوت های منطقه ای -اگر خود صالح می دانند و اولیا 
نیز راغب به پرداخت بابت آنها هستند- گنجانده و بازخورد آنها را دریافت 

کنند.
البتــه مخالفین نظام آموزشــی ُبن محــوِر پیشــنهادی می توانند چنین 
اســتدالل کنند که ارائه چنین طرحی به معنای اعطای یارانه و انتقال ثروت 
به متمکنینی است که هم اکنون نیز فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی 
می فرستند. این مسئله تقریبا بالموضوع اســت، چرا که درحال حاضر فقط 
حــدود ۱۰ درصــد (۱٫۴ میلیون نفــر) از اولیا، فرزندان خــود را به مدارس 
غیرانتفاعی می فرســتند و قریب به ۹۰ درصد مردم از مدارســی به نحوی 
از انحا دولتی اســتفاده می کنند. به همین ســیاق، عده ای ممکن است نظام 
پیشــنهادی مذکور را متهم کنند کــه منجر به افزایش نابرابری آموزشــی 
می شــود؛ اما حتی در نظام آموزشــی امروز نیز آنچه تعیین کننده مدرســه 
دانش آموزان است محل زندگی افراد و آنچه تعیین کننده محل زندگی افراد 
است عمدتا سطح درآمد اولیای آنهاست. حال آنکه مهم ترین تفاوت نظام 
آموزشی پیشنهادی با وضعیت کنونی این است که امکان استفاده از مدارس 
بهتــر و باکیفیت تر را برای عده ای از دانش آموزان بی بضاعت -که اولیا آنها 
نگران آینده فرزنــدان خود بوده و در کنار ُبن آموزشــی دریافتی، حاضر به 
پرداخت مابه التفاوت اندکی در سال هستند- نیز فراهم می کند. موضوعی 
که در نظام آموزشی بدون ُبن و مدارس غیرانتفاعی بی یارانه کنونی، برایشان 
بسیار پرهزینه تمام می شــود؛ ضمن آنکه احتماال لزوم تغییر محل زندگی 
را نیز در پی دارد که اساســا برای افراد بی بضاعت غیرممکن، ولی پرداخت 
هزینه های رفت وآمد در نظام پیشنهادی برایشان ممکن است. بدیهی است 
طرح پیشــنهادی فوق الذکر مدعی حذف اختالف طبقاتی نیست، اما آن را 
کم رنگ می کند. چرا که امروزه فقط عــده قلیلی از افراد می توانند از عهده 
شــهریه مدارس برگزیده برآینــد و عموما صندلی های دانشــگاه های برتر 
کشــور نیز توسط فارغ التحصیالن همان مدارس اشغال می شود که والدین 
آنهــا از عهده کالس ها و کتب فوق العاده مورد نیاز برای گذر از ســد کنکور 
برمی آیند. حال آنکه در نظام آموزشــی پیشنهادی، کافی است اولیای فرد، 
فقط مابه التفاوت شــهریه مدارس دولتی و غیرانتفاعی مد نظر را بپردازند. 
ضمن آنکه اگر آموزش، دغدغه اولیای دانش آموزان ســاکن در محله های 
پایین شــهر باشد، وجود مدارس باکیفیت در آن مناطق از جانب همان اولیا 

توجیه می یابد و چه بسا با مدارس شمال شهر نیز به رقابت برخیزد.

پرداخت مستقیم یارانه های آموزشی
سهیل پورصادقى حقیقت

پژوهشگر حوزه آموزش وپرورش



سیاست گذار رفاه

89

ضمیمه اقتصادى شرق    آذر 1394

  آقای دکتر فرهنگی شما پارسال در کنفرانس توسعه و عدالت   �
آموزشی در دانشگاه صنعتی شریف به عنوان عضو کلیدی شورای 
سیاســت گذاری کنفرانس حضور داشتید. علل دغدغه مندی شما 

نسبت به توسعه و عدالت آموزشی چیست؟
وقتی مردمی در کشوری انقالب می کنند، یکی از آرمان های اساسی 
آنها عدالت اســت و برای این آرمان هزاران شهید می دهند؛ بنابراین 
عدالت به مطالبه اصلی جامعه انقالبی تبدیل می شــود. در کشــور 
بعد از انقالب ما، هنگامی که این موضوع به حوزه آموزش وپرورش 
می رسد، الزم می شود خدمات و امکانات و دانش به صورتی عادالنه 
در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد. به همین دلیل در اصل سوم 
قانون اساســی، دولت مکلف می شــود که تبعیضات نــاروا را رفع 
کنــد و امکانات را عادالنــه برای همه تخصیص دهــد و در تمامی 
زمینه هــای مادی و معنــوی تصریح می کنــد. به طورکلی در چنین 
شــرایطی معنا ندارد کسانی که از سایر جنبه های زندگی برخوردارتر 
هســتند به طور مثال به بهداشــت بهتر و به کاالهای اساســی بیشتر 
دسترســی دارنــد ازنظر تعلیم وتربیــت نیز با معلمــان کارآمدتر، با 
امکانات آموزشی بهتر، با ســاختمان های مجهزتر تحت تعلیم قرار 
بگیرند و کســانی که در سایر زمینه ها محروم هستند از این جهت هم 
در محرومیت قرار بگیرند. در این راستا کارهای مؤثری می توان انجام 

داد و قبل از همه وزارت آموزش وپرورش مسئول این کار است.
وزارت آموزش وپرورش هم انتظــار دارد امکانات و ملزومات این 
امر فراهم باشد، بودجه و اختیارات کافی برای تأمین تناسب و توازن 

گفت وگو با 
دکتر محمدحسین فرهنگی

مالیات برای 
عدالت آموزشی

زینب وکیل: دکتر محمدحســین فرهنگی، نماینده مردم تبریز و عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، عضو شــورای سیاست گذاری و جزء سخنرانان افتتاحیه 
اولین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (دانشــگاه شریف، ۳ و ۴ آبان ۹۴) 
بودند. در فضایی صمیمانه در دفتر ایشــان واقع در مجلس شــورای اســالمی 
از چگونگی این دغدغه مندی و وظیفه مجلس برای توســعه عدالت آموزشــی 

سؤاالتی پرسیدیم.

و عدالت به وجود بیاید و این موضوع قطعا بدون دخالت همه ارکان 
نظام امکان پذیر نیســت. در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای 
اسالمی، بخشــی از مقدمات این موضوع فراهم شد و آن اختصاص 
اعتبــارات قابل توجهی برای تخریب و نوســازی مــدارس بود. این 
بازسازی از مناطق دور و محروم شروع شد و کارهای با ارزشی در این 
راستا اتفاق افتاد. حتی در فضاهای غیرآموزشی مانند ورزشگاه ها نیز 

این کار انجام گرفت.
  شــما در ســخنرانی افتتاحیه همان کنفرانس به نکاتی چون   �

تحول در طرز تلقی هــای حاکم بر آموزش وپــرورش مانند لزوم 
آمــوزش تعقل ورزی، دوری از رابطه مریدومرادی در بین معلم و 
شاگرد، تربیت احساسات و ... اشاره کردید. به عنوان عضو کلیدی 
مجلس، در این مدت مجلس چه فعالیتی برای نیل به این اهداف 

انجام داده است؟
در دســته بندی موضوعات می توان به این جمع بندی رســید که 
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وقتی معلمی 
هنوز در مرحله 
رفع نیازهای 
معیشتی، 
چه معیشت 
شخصی و 
چه معیشت 
سازمانی مثل 
کمبود سرانه 
و نبود ابزارها 
و امکانات 
آموزشی، 
گرفتار است 
فرصتی برای 
پرداختن به 
نیازهای واالتر 
نیست. پس 
باید از نیازهای 
اساسی تر شروع 
کرد

اصل موضوع در بیان بنیان گذار انقالب اســالمی به این شــکل آمده 
است: «معلمی شغل انبیاست» انبیا چه کردند؟ آیا فقط یک سلسه 
اطالعــات را در ذهــن امت خــود وارد می کردند؟ یا با بســته ای از 
اقدامــات در جهت تغییر امت خویش بودند؟ آیا از دیگران شــروع 
می کردند یا از خود و خانواده خود؟ از ساده ترین ابزارها که رفتارهای 
خودشان بود تا پیچیده ترین ابزارها که تعالیم و آموزش ها بود، برای 
تربیت اقوام مختلــف تالش می کردند. نگاه ما به تعلیم وتربیت باید 
چنین نگاهی باشد. دو رکن اصلی این نظام یعنی معلم و دانش آموز 
است، تعریف روابط اینها و بایدها و نبایدها، بسته ای است که مدیران 
بخش بایــد به آن بپردازند. مازلو، جامعه شــناس معروف، نیازهای 
انســانی را طبقه بندی کرده اســت به طوری که هر چه به باالی هرم 
می رسیم ظاهر کوچک تری دارد اما دارای کیفیت و اهمیت بیشتری 
اســت و هر چه به قاعده هرم نزدیک شــویم حجم گســترده تری را 
شــامل می شــود، اما اهمیت آن به اندازه اهمیت قله هرم نیســت. 
نیازهای زیســتی و معیشتی قاعده هرم اســت بعد از آن به نیازهای 
بهداشــتی و احســاس امنیت و ســپس به نیاز به احترام و بعد نیاز 
اجتماعی می رسیم و در نهایت به این خودیابی و شکوفایی می رسیم 
که عالی ترین نیاز بشری بوده و در باالی هرم است. همچنین او تأکید 
می کند که تا نیازهای اساسی تر و پایه ای تر رفع نشوند عمال نوبت به 
باقی نیازها نمی رسد. در آموزش وپرورش هم ما گرفتار همین مشکل 
هســتیم. تا نیازهای اولیه رفع نشــوند به نیازهای واالتر نمی رسیم. 
وقتی معلمی هنوز در مرحله رفع نیازهای معیشــتی، چه معیشت 
شــخصی و چه معیشت سازمانی مثل کمبود ســرانه و نبود ابزارها 
و امکانات آموزشــی، گرفتار است فرصتی برای پرداختن به نیازهای 
واالتر نیســت. پس باید از نیازهای اساســی تر شروع کرد. برای مثال 
علت اینکه فرد محرومی از بهداشــت خود غافل است این است که 
از نیاز معیشــتی خویش هنوز عبور نکرده است. در آموزش وپرورش 
نیز تــا از این مراحل ابتدایی عبور نکنیم برای رســیدن به کیفیت در 
آموزش وپرورش با مشــکل رو به رو هستیم. به همین دلیل محورهایی 
را که اشاره کردید مورد تأکید است اما بسته ای از سیاست های مالی 
و مدیریتــی و حمایتی و علمی و تربیتی برای رســیدن به این اهداف 

مورد نیاز است.
  ظرفیت مجلس را در تحقق عدالت آموزشــی چه می دانید و   �

راه های تعامل با دولت چیست؟
برای پاســخ به این سؤال باید بازتعریف یا بازیابی تعریف مجلس 
و دولت را داشــته باشیم. می توان مجلس را به طراح و دولت را به 
مجری تشــبیه کرد. طبیعی است اگر نقشه ها درست طراحی نشوند 
و محاســبات در نقشه لحاظ نشــود، مجری هر چقدر هم قوی باشد 
نتیجــه ضعیف خواهد بــود. بر عکس هم همین طور اســت؛ به هر 
میزان طرح حساب شده و دقیق باشــد، در صورتی که مجری توانایی 
الزم را نداشــته باشــد، باز هم نتیجه مطلوب نیســت؛ بنابراین هم 
مجلس به عنوان طراح و هم دولت به عنوان مجری باید حساب شده 
عمل کنند. در مجلــس در جریان قانون مدیریت خدمات کشــوری 
که بنده نیز عضو کمیســیون مربوطه بودم، تالش بسیار کردیم تا این 
پایه ریزی انجام شــود. در قوانین برنامه چهارم و پنجم و بودجه های 
ســنواتی نیز تالش شــد تا این پایه ریزی انجام شــود؛ اما در مراحل 
بعدی مشکالتی پدید آمد. به طور مثال معلمی که در سال های ۸۶ و 
۸۷ احساس می کرد به یک توازن عادالنه ای در نظام پرداخت رسیده 

اســت و یک رضایت مقطعی به وجود آمده بود، متوجه ایراداتی در 
ســال های بعد شد و احساس تبعیضی بین کارکنان آموزش وپرورش 
و پرسنل برخی دســتگاه های دیگر احساس شد و بانی این موضوع، 
عملکــرد ضعیف دولت در اجرای این قانــون بود. در نظام هایی که 
نگاه هــای جزیره ای و بی توجهی به تمامی اجزای قســمت ها باعث 
به هم خوردن توازن جامعه می شــود. بخش تعلیم وتربیت مرتب از 
این منظر مورد آســیب قرار گرفته است. در هر جایی که ممکن بود 
خللی در نظام عادالنه پرداخت ایجاد شــود، مجلس در تالش بوده 
اســت که جلوگیری کند؛ بنابراین نقش مجلس قابل توجه است اما 

همه نقش نیست.
  لطفا دربــاره چگونگی مالیات اختصاص یافته به توســعه و   �

عدالت آموزشی توضیحی بفرمایید.
بعد از برگزاری کنفرانس توســعه و عدالت آموزشی در دانشگاه 
شــریف و بعد از پــاره ای از هماهنگی ها در مجلس، در کمیســیون 
آموزش و تحقیقات پیشــنهادهایی ارائه شد که از جمله می توان به 
اخذ مالیات از شــرکت ها و نهادهایی که مالیات پرداخت نمی کردند 
اشــاره کرد. منابع به دســت آمده برای عدالت آموزشــی اختصاص 
داده شــد. نمایندگان طرحی را برای مالیات ویژه توســعه و عدالت 
آموزشی به تصویب رســاندند که شورای نگهبان ایرادتی بر آن وارد 
می دانست. نمایندگان، این ایرادات را رفع کرده و در نهایت در ضمن 
مــواد قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی 
دولت (۲) به تصویب رسید. همچنین در بودجه امسال هم به نوعی 
دیگر این موضوع آورده شــد. درحال حاضر مجوز قانونی وجود دارد 
و دولت باید به عنوان مجری بتواند با غلبه بر مشــکالت و موانع، این 
قانون را اجرا کند. اگر دولت اولویت داشــته باشــد می تواند ایرادی 
را نیــز که شــورای نگهبان گرفته بود حل کنــد. در مجلس تصویب 
شد نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند با اذن رهبری، مالیاتی برای 
عدالت آموزشی بپردازند. آیا دولت چنین چیزی را از رهبری خواسته 
اســت؟ به طورقطع اگر چنین امری را دولت از رهبری درخواســت 
کنــد، پیش بینی بنده این اســت که رهبری موافقــت خواهند کرد و 
باقی ســازمان هایی که زیر نظارت دولت هســتند، دولت باید فشــار 
بیاورد و این مالیات را بگیرد. همان طور که دولت از یک کســبه جزء 
به طرق مختلف مالیات را کســب می کنــد. همچنین به موضوعات 
دیگری نیز پرداخته شــد مانند یک درصد و دو درصِد درآمد بانک ها 
و شرکت های دولتی که میزان هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ می شد 
تا صرف حل مشــکالت مدرسه و وضعیت معیشتی فرهنگیان بشود 
و همچنیــن برای گازرســانی به مدارس نیز منابــع قابل توجهی در 
خدمت آموزش وپرورش قرار گرفت. همچنین مقرر شــد بخشــی از 
درآمــد حاصل از اکتشــافات مواد نفتی در اختیــار آموزش وپرورش 
قرار گیرد. برخی پیشــنهادهای مناسب بودجه و سایر احکام قانونی 
نبود و می توان به اشــکال دیگری آنها را تصویــب کرد؛ مانند دادن 
اختیار به آموزش وپرورش برای بهره مندی از امکانات خود در جهت 
تحقق عدالت آموزشــی، تغییر کاربری اراضی مازاد آموزشگاه ها در 
بــِر خیابان ها و تبدیــل آنها به کاربری اقتصادی متناســب فضاهای 
آموزشــی برای تبدیل به منبع درآمد مســتمر و اســتفاده از آنها در 
جهت محرومیت زدایی و نظایر آنها. در جلسات مختلف، موضوعات 
دیگــر هم مطرح می شــود؛ ماننــد تأکید بر ورودی های مناســب تر 
بــه آموزش وپرورش و اســتفاده از نخبگان در این امر تا مســئوالن 
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در مجلس 
تصویب شد 

نهادهایی که 
زیر نظر رهبری 

هستند با 
اذن رهبری، 

مالیاتیبرای 
عدالت آموزشی 

بپردازند.آیا 
دولت چنین 

چیزی را از رهبری 
خواسته است؟ 
به طورقطع اگر 
چنین امری را 

دولت از رهبری 
درخواست کند، 

پیش بینی بنده 
این است که 

رهبری موافقت 
خواهند کرد

آموزش وپرورش با خیال راحت تری به ارتقای کیفیت بیندیشند.
  گروه های غیردولتی دغدغه مندی در این حوزه فعالیت هایی   �

دارند؛ شما چه پیشنهادی برای افزایش بهره وری آنها دارید؟
یــک تعریــف از نهادهــای مدنــی تأثیرگــذار در جامعه مدنی 
حلقه های واســط بین مردم و حاکمیت اســت. البته در جامعه ای 
که در آن نهادهای واسط نقش آفرینی می کنند. این رابطه می تواند 
به صورت توده وار هم باشد که امواج تعیین کننده است مانند کشور 
خودمان که یک سیاست مدار می تواند با چند شعار کلی موجی در 
جامعــه ایجاد کند. رابطه نهادهای مدنی، رابطه ای اســت که این 
واسطه و ســازمان های مردم نهاد در آن نقش دارند مثل احزاب و 
اتحادیه ها. سازمان های غیردولتی سعی می کنند رابطه بین مردم و 
حاکمیت را تســهیل کند و این رابطه را در مسیر درست قرار بدهد. 
متأســفانه احزاب در کشــور ما وجود واقعی ندارنــد و اتحادیه ها 
در جایگاه درســت خود عمــل نمی کنند. در این بین ســازمان های 
غیردولتــی و ان.جی.اوهــا می تواننــد در ارتقــای کیفــی جامعه 
نقش آفرین باشــند. نقش اتحادیه، فقط انتقاد از حاکمیت نیســت 
در حالی که در کشــور ما عمال فقط این نقش را عهده دار هســتند. 
اتحادیــه باید بداند که حاکمیت چه نظــری راجع به صنف دارد و 
اگر این نظر درســت نیســت در تصحیح آن به صورت علمی کوشا 
باشــد و یا اگر از طرف حاکمیت تصمیم درســتی گرفته شده لزوم 
اجرای آن را برای بدنه جامعه هدف خود تبیین کند. برای مثال چرا 
هیچ اتحادیه ای درباره لزوم اجرای مالیات برای عموم مردم سخنی 
به میان نیاورده اســت؟ احزاب باید در طول ســال ها مدام در حال 
تعامل بین مدیریت کشــور و قوای سه گانه با اقشار مختلف جامعه 
باشــد. برای مثال احزاب باید در جهت اعمال یکپارچه عدالت گام 
بردارند و بررســی کنند که برای جلوگیری از تبعیض چه باید کرد؛ 
اما به جــای اینها بر روش های موج آفرینــی صرفا برای جذب رأی 
فعالیت می شــود. این بحث ها باید در جهت منافع ملی باشد. یکی 
از کارکردهای ان.جی.او ها بیان ایرادات و انتقال مشــکالت اســت. 
کارکرد دیگر و مهم آن ارائه پیشــنهاد برای رفع مشــکل است. یک 
نهــاد غیردولتی نباید فقط بــه بیان نظریات بپــردازد بلکه باید به 
دنبال حصول نتیجه هم باشــد؛ مانند کنفرانس توســعه و عدالت 
آموزشــی که در ســال گذشــته توســط دبیرخانه این کنفرانس در 
دانشــگاه شریف برگزار شد که در کنار سخنرانی های مفید به دنبال 
تحقق عملی عدالت آموزشی در سطح جامعه است. برای غلبه بر 
موانع در جهت تحول نیز باید تکنیک های کارآمد به کار گرفته شود 
و صرف طرح موضوع و تســلیم در برابر موانع هم درست نیست. 
برای مثال در جامعه فعلی ما رابطه بین زن و مرد و دختر و پســر 
صحیح نیســت. روابط نامشروع سهل تر از روابط صحیح و مشروع 
است و روابط صحیح و منطقی با مشکالت زیادی روبه رو است. چرا 
هیچ یک از ان.جی.اوها در این زمینه فعالیت ندارند؟ طرح مســئله 
برای شــروع و بازگشایی ذهنی خوب اســت اما ایستگاه و اقامتگاه 
خوبی نیست. پس اگر «ان.جی.او.»ای که در زمینه عدالت آموزشی 
فعالیت دارد فقط به بازتاب کاستی هایی در این زمینه بپردازد اصال 
کافی نیست. نتیجه این فعالیت مثال باید پرورش معلمانی توانا در 
منطقه ای محروم همراه با امکانات آموزشی کافی باشد. این تحول 
باید از بازگشــایی ذهنی و ایجاد بستر شروع شود و گام های بعدی 
چیده شــود؛ بنابراین نهادهای مردم نهاد باید با نگاه تغییر و تحول 

پا به عرصه بگذارند.
  می شود در این راستا یک مثالی بزنید؟  �

ایــن مثال شــاید خیلی بــه این بحــث مرتبط نباشــد اما نکته 
ارزشــمندی را شامل می شود. یکی از مشــکالتی که در جامعه ما 
وجود دارد مشــکل بی کاری اســت؛ در مجلس هشــتم ما حدود 
شــش ماه به بررســی وضع موجود و مطالعه درباره تجربه های 
سایر کشورها پرداختیم. طرحی با عنوان «بیمه بی کاری و حمایت 
از بــی کاران متقاضی کار» طراحی کردیــم. ابتدا این طرح، در حد 
ایده بود؛ سپس تبدیل به مواد قانونی شد و در ادامه اصالح قانون 
بیمه بــی کاری، آن را پیش بردیم. مرکز پژوهش ها تجارب بعضی 
از کشــورهای اروپایی و کشــورهای آســیایی را جمع آوری کرد و 
در نهایت پس از بومی ســازی، این طرح را به مثابه یک نقشه راه در 
۳۶ ماده به مجلس تقدیم کردیم که مجلس به تصویب رســاند. 
در این مصوبه، مقرر شــده بود دولت سامانه ای تعریف کند که در 
آن افراد بی کار ثبت نام شــوند. پیش شــرط اینکه فرد بی کار، واجد 
شرایط شناخته شود، داشــتن مهارت یا تحصیالت بود. مقرر شده 
بــود در مرحله بعد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این افراد 
حمایت کند و منابع آن هم از محل یارانه ها باشــد و به جای اینکه 
یارانه بی هدف داده شــود به این شــکل در حمایت از افراد بی کار 
قرار گیرد. این مقرری تا زمانی ادامه می یابد که خود فرد و یا دولت 
برای وی کاری پیدا کنند. پیش بینی شــده بود در صورتی که فرد در 
حین گرفتن مقرری مرتکب جرمی شود، مقرری قطع شود. این یک 
حمایت موقت است که مشــوق بی کاری نیز نیست زیرا که مقدار 
مقرری برای مجرد یک سوم مبلغ یک سوم حداقل حقوق دستمزد 
و بــرای متأهل یک دوم مبلغ حداقل حقوق و دســتمزد اســت و 
سابقه بیمه نیز محسوب نمی شــود. کسی که کار دارد کار خود را 
برای این مبلغ و این شرایط رها نمی کند. این طرح موجب امید به 
آینده در جوانان و کاهش فشار اقتصادی روی خانواده ها می شود؛ 
همچنین آمار بــه تفکیک منطقه و مهارت و فراوانی آن در اختیار 
مدیــران قرار می گیرد و زمینه برای برنامه ریزی اشــتغال به وجود 
می آید. در پایان دولت قبل، این طرح نهایی شد که شورای نگهبان 
با قســمتی از طــرح موافقت کرد اما با قســمت بیمه بی کاری به 
دلیــل اعتراضات تأمین اجتماعی وقت مخالفت کرد. دولت جدید 
با بخش حمایت از متقاضیان کار هم مخالفت و با شورای نگهبان 
بــرای رد کردن ایــن طرح رایزنی کرد. پس از جلســات مختلف با 
اعضای دولت متوجه شــدیم که نگرانی ازاین قرار اســت که آمار 
بــی کاران را باالی ۲۰ میلیون نفر می دانند که با بررســی آمارهای 
مختلف ثابت شد که واجدین شرایط زیر سه میلیون نفر است. رده 
ســنی برای این افراد را بین ۲۵ تا ۴۵ ســال در نظر گرفتیم و همه 
افراد همین بازه ســنی را که آمار آنها در تأمین اجتماعی و کشوری 
و واحد تولیدی و ... بود از آمار کل افراد کم کردیم. اعتبار این طرح 
در بودجه ســال ۹۲ به میزان دو هزار میلیارد تومان برای حمایت 
بــی کاران متقاضــی کار در مجلس به تصویب رســید؛ اما دولت 
حاضر به اجرا نشــد. این طرح هم اتفاقا در راســتای شعار دولت 
محترم که امید بود، قرار داشــت. این نمونه ای از یک مســئله ای 
اجتماعی اســت که ان.جی.او ها می توانند به دنبال آن بروند و از 
دولت طلب توجه به بی کاران را بکنند. جالب این اســت که هیچ 

مجموعه ای پیگیری نکرد.
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باری با 
هزینه هایی که 
خانواده ساالنه 
فقط برای کنکور 
می کند می توان 
چند دانشگاه 
بزرگ و مادر 
مثل دانشگاه 
تهران و شریف 
ساخت. گویا 
ما در نابودی 
سرمایه های 
مادی و معنوی 
خود استادیم

۱. تحــول و اصالح آموزش وپرورش الزاماتی دارد که در این 
مجال به چند مورد آن اشــاره می شود . اکنون در کشور ما میان 
دو نهــاد مهم و تأثیرگذار تعلیم و تربیــت یعنی نهاد خانواده و 
دولت در اهداف، با وجود بعضی هم پوشــانی ها، تعارض های 
اساسی وجود دارد. خط قرمز خانواده، آینده تحصیلی و شغلی 
فرزندش است و خط قرمز دولت سیاست رسمي آن است. در 
ســال جاری دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان در آموزش وپرورش 
برای اهدافی هزینه می کند. خانواده هم چیزی در همین حدود 
برای اهدافی دیگر هزینه می کند. این تعارض سبب شده که هم 
ســرمایه های مادی کشور هدر رود هم سرمایه های معنوی که 
مهم ترین آن، ضایع کردن استعداد و خالقیت و روان میلیون ها 
فرزند این دیار است. امروزه هزینه هایی که خانواده در مدارس 
غیرانتفاعی، مؤسســات کنکور و زبــان و کامپیوتر و کالس های 
خصوصی و کتاب های کمک آموزشــی و غیره می کند اگر بیشتر 
از هزینه ای که دولت در آموزش وپرورش می کند نباشــد کمتر 
نیست. جملگی هزینه های خانواده هم تقریبا برای آینده شغلی 
فرزندش اســت و قبولی در کنکور. تعــارض اهداف خانواده و 
دولت باعث شده که برای مؤسسات کنکور فرصت سازی شود. 
اکنون این مؤسســات از دوره ابتدایی تا کنکــور دکترا فعالیت 
گســترده دارند و حتــی افزون بر آگهی های فــراوان تبلیغاتی، 
برنامه های صداوســیما را خریده اند. فراموش نمی کنم که در 
تاریخ ۲۰ آبان امســال ساعت شــش عصر دیدم کانال های یک 
و دو و ســه و آموزش درس کنکور داشــتند و چهار مؤسســه 
کنکــور برنامه های خــود را با تبلیغات فــراوان و هیجان انگیز 
ارائه می دادند. اکنون رانتی که در حاشــیه مؤسسات معروف 
کنکــور پدید آمده به مراتب بیشــتر از آن پرونده اختالس ســه 
هزار میلیاردی اســت. وزارت آموزش وپرورش امروز در حاشیه 
آن مؤسســات کنکور قرار گرفته و این همه سروصدا و تبلیغات 
پیرامون کنکــور برای ورود به دانشــگاه های معروف اســت. 
ظرفیت این دانشــگاه ها هم محدود اســت و چه یک مؤسسه 
کنکور در کشور باشــد چه ده تا یا صدتا، این مؤسسات ظرفیت 
دانشــگاه ها را باال نمی برند بلکه بــا تبلیغات خود فقط رقابت 
کنکور را تشدید می کنند. شایســته است دولت تکلیف خود را 

با کنکور و مؤسســات پیرامون آن روشــن کند. اگر کنکور، اصل 
اســت چنان که در تلویزیون جمهوری اســالمی هــرروز تبلیغ 
می شــود پــس دِر آموزش وپرورش را ببندید و شــرط دیپلم را 
بــرای ورود به دانشــگاه بردارید و تعلیم وتربیت کشــور را به 
مؤسســات کنکور بســپارید؛ اگر تعلیم وتربیت در مدرسه اصل 
اســت، پس چرا برای کنکور فکری نمی شود یا الاقل در رسانه 
ملی درباره کنکور و آســیب های آن کار نمی شود، نه تبلیغات 
گسترده پیرامون آن. آیا رســانه ملی ما تا کنون یک صدم زمان 
پخش آگهی های کنکور، به آســیب های کنکور پرداخته است؟ 
البته در رســانه ملی ما اساســا تکلیف ارزش ها روشن نیست. 
از یک ســو می گویند اقتصاد مقاومتی، از دیگر سو از صبح تا شب 
با آگهی های بازرگانی مردم را به مصرف گرایی بیشــتر تشــویق 
می کننــد. از یک طرف یک دکتــر تغذیه دارد در یــک برنامه از 
مضرات خوردن تنقالتی مثل چیپس و پفک یا نوشابه می گوید 
از طرف دیگر وســط همان برنامه آگهی بازرگانی همان تنقالت 
پخــش می شــود. نمی دانم مســئوالن اصال تلویزیون تماشــا 
می کنند یا نه؟ شــبکه های عمومی و ملی کشــورهای سکوالر 
و غیردینی یا اصــال آگهی بازرگانی پخــش نمی کنند یا دقایق 
محدود، حــق پخش دارند. به عنوان مثال شــبکه ZDF آلمان 
فقــط می تواند روزی ۲۰ دقیقه آگهــی بازرگانی پخش کند آن 
هم نــه در زمان های پربیننده و رســالت اصلی اش اشــاعه و 
تبلیغ فرهنگ آلمانی اســت. در کشــور ما که اسالمی است و 
برای برپایی این نظام، آن همه ایثارگری شــده و خون های پاک 
ریخته شــده در عمل می بینیم که تلویزیون آن دوشــنبه بازار و 
سه شنبه بازار شــده و آگهی های بازرگانی آن بی حساب و کتاب 
اســت و این همه مردم را به اجناس لوکس و مصرفی تشویق 

می کند.
بــاری با هزینه هایی که خانواده ســاالنه فقــط برای کنکور 
می کنــد می توان چند دانشــگاه بــزرگ و مادر مثل دانشــگاه 
تهران و شریف ساخت. گویا ما در نابودی سرمایه های مادی و 

معنوی خود استادیم.
غــرض اینکــه اکنــون میــان خانــواده و دولــت از جهت 
اهداف تربیتی شــکاف بزرگی وجود دارد و این باعث شــده که 
سرمایه های مادی و معنوی کشــوری در این کشاکش، سایش 
و فرســایش پیدا کند. تا آنجا که من اطالع دارم در هیچ کشور 
دیگری چنین شــکافی وجود ندارد. برای پرکردن این شــکاف 
دولت نقش و مســئولیت بیشــتری دارد چرا که سیاســت گذار 
و برنامه ریز اســت. دولت باید به نحو آگاهانه و مســئوالنه در 

نگاه دوگانه دولت و خانواده به مدرسه

اسداله مرادى
دکتراي فلسفه و کارشناس فلسفه

آموزش و پرورش
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اکنون میان 
خانواده و دولت 
از جهت اهداف 

تربیتی شکاف 
بزرگی وجود دارد 
و این باعث شده 

که سرمایه های 
مادی و معنوی 
کشوری در این 

کشاکش، سایش 
و فرسایش پیدا 

کند

اهداف آموزش وپــرورش تجدیدنظر کند و اهداف واقع بینانه و 
شدنی را سرلوحه کار خود قرار دهد و با خانواده وارد گفت وگو 
و تعامل شــود و از رهگذر ایــن گفت و گو از یک طــرف تا آنجا 
که امــکان دارد اهداف خود را با اهداف خانواده همســو کند 
مثــل آموزش زبان و کامپیوتر در ســطحی کــه خانواده انتظار 
دارد و از طرف دیگــر اذهــان پدران و مادران را هم نســبت به 
منطق تعلیم وتربیت، هم نســبت به آســیب های نمره محوری 
و کنکورمحوری و مدرک محوری روشــن کند. ضمن اینکه باید 
دغدغه خانواده را نســبت به آینده شــغلی فرزندش مالحظه 
کرد اما باید صادقانه با خانواده وارد گفت و گو شد و به آن گفت   
در کشور چه یک مؤسسه کنکور وجود داشته باشد چه هزارتا، 
به ظرفیت دانشــگاه شــریف یا تهران چیزی اضافه نمی شود. 
بایــد به خانواده گفت اگر می خواهــی فرزندت در کنکور قبول 
شــود باید تفریحات ســالم و نشــاط و شــخصیت نیرومندی 
داشته باشد. الزم اســت عالوه بر مدرک تحصیلی مهارت ها و 
درس های زندگی را هم بداند و اخالقی و مسئولیت پذیر باشد. 
باید بــه خانواده گفت شــما حق دارید دغدغه آینده شــغلی 
فرزند خویش را داشــته باشید و برای او هر کاری که می توانید 
انجام دهید اما اخالقا حق ندارید او را زیر چرخ نمره و امتحان 
و کنکور افســرده و پریشان و نابود کنید. اکنون مؤسسات کنکور 
دست گذاشــته  اند روی نبض خانواده و با بداخالقی تمام هم 
هزینه خانــواده را می بلعند هم اســتعداد فرزندان این دیار را 
ضایــع می کننــد و دولت و به خصوص رســانه ملــی به جای 
روشــنگری، با آنان خواســته یا ناخواســته همراهي مي کنند. 
واقعا چه ضرورتی دارد فرزندان ما از دوره ابتدایی وارد رقابت 
فرساینده کنکور شوند. تبلیغات این مؤسسات تا آنجا باال گرفته 
که حتی نخبه ترین دانشجویان این کشور که در دانشگاه شریف 
و تهران و امیرکبیر در حال تحصیل اند در مقابل این مؤسســات 
منفعل  شــوند و در کنکورهــای  فوق لیســانس و دکترای آنها 
مکرر شرکت کنند. اگر یک دانشــجوی نخبه نتواند برای آینده 
تحصیــل خود برنامه ریزی کند و منفعل باشــد و دیگران برای 
او برنامه ریزی کنند، چگونه می تواند برای فردای این کشــور با 
ذهــن فعال و خالق، برنامه ریزی کنــد و چگونه فردا می تواند 
برای مشــکالت زندگی خود برنامه ریزی کند و با شکیبایی آنها 
را مدیریــت کند. از این بدتر، وقتی شــکافی بزرگ میان اهداف 
خانواده و دولت باشــد و دولت به صورت یک ســویه و آمرانه 
این همه بر اهــداف خود اصرار ورزد، آن  وقــت حتی معاونان 
و کارشناســان ارشــد آموزش وپــرورش می بایســت صبح در 
وزارتخانــه حضور پیدا کننــد و از گفتمان رســمي دم بزنند و 
به خاطر مناسبات شغلی خود، خود را همراه و همسو با دولت 
نشــان دهند و عصر بروند بچه های خود را در مؤسسات زبان و 

کامپیوتر و کنکور ثبت نام کنند.
 ۲. ضروری اســت ما به عنوان کارشــناس یا تئوری پرداز در 
حــوزه تعلیم وتربیت این رســالت را آگاهانه بــه دوش بگیریم 
و صادقانــه و مجدانه با دولت وارد گفت و گو شــویم. مســئله 
سرنوشــت میلیون ها انســان  آســیب پذیر و بی پناه اســت که 
به خاطر نگاه نادرست دولت و خانواده و اهداف متعارض شان 
در معرض آسیب اند. دولت با نگاه خاص خود آموزش وپرورش 

را زمین گیر کرده و خانواده با نــگاه کنکورمحور و مدرک محور 
خود فرزندش را به بند کشیده و هر دو به منطق تعلیم وتربیت 
توجــه ندارند. دولــت می خواهــد در آموزش وپــرورش هم 
سیاســت گذاری و برنامه ریزی کند هــم مدیریت و تصدی گری؛ 
می خواهد صد هزار مدرسه را تابع یک الگویی که از مرکز صادر 
می شــود اداره کند. می خواهد میلیون ها جوان هم دانشمند و 
اندیشمند شوند هم تابع سیاســت هاي آن. می خواهد با نمره 
و امتحــان و اکراه و اجبــار آموزه های مختلــف را در مدارس 
آمــوزش دهد و به آســیب های آن کمتر توجــه دارد. به قول 

موالنا:
نور باقی پهلوی دنیای دون

شیر صافی پهلوی جوهای خون
چون در او گامی زنی بی احتیاط
شیر تو خون می شود از اختالط

آموزه های دینی و معنوی، فضای مقدس و روحانی می طلبد 
معلم و مربی اخالقی و معنوی می خواهد. در آموزش وپرورش 
رســمی باید این فضاها را به وجود آورد. اگر دولت ما فقط به 
این یک مسئله عمیقا توجه کند که آیات شریفه قرآن را با نمره 
و امتحــان نمی توان و نباید آموزش داد آن گاه راه این گفت و گو 
باز می شــود. ما به عنوان کارشناس باید با دولت چهره به چهره 
شــویم و این مســائل را صادقانه بگوییم و نهراسیم، نه اینکه 
ظاهرسازی کنیم و آدرس غلط بدهیم. سال ها است که بعضی 
از دوستان کارشــناس ما که ازقضا ارتباط وثیق و محکمی هم 
با دولت  هــا دارند، دائما دارند آدرس غلــط می دهند و دولت 
هم ظاهرا یک بار از ایشــان نمی پرســند که چرا آنچه می گویید 

در عمل رخ نمی دهد.
۳. ســال هاي بعد از انقالب، بــا وجود اینکــه دولت ها در 
اهمیت آموزش وپرورش و جایگاه مقام معلمان ســخن گفته 
و شــعارهای زیادی داده اند اما در عمــل تقریبا در هیچ دولتی 
مشــکالت و مســائل آموزش وپرورش مســئله اول یــا دوم و 
حتی ســوم یا چهارم نبوده فقط در دولت ســازندگی شخص 
وزیر، جناب دکتر نجفی، مدیــری قوی و توانا و الیقی بود و به 
نظرم قوی ترین وزیر آن دولت بودند و به همین خاطر توانســتند 
کارهــای مفیــدی در آموزش وپرورش انجــام دهند. در دولت 
اصالحــات هم وزرای آموزش وپرورش قوی نبودند و در دولت 
بعــد از اصالحات هم که مســئله الیدرک و الیوصف اســت و 
به آموزش وپرورش و به خصوص به ســاختارش آســیب های 
جبران ناپذیری وارد شــد. در دولت فعلی هــم ظاهرا تا کنون 
مشکالت و مســائل آموزش وپرورش اولویت نداشته است. در 
مالقات حضوری که ســه، چهار ســال پیش بــا رئیس دولت 
اصالحات دســت داد به جناب ایشــان به صراحت گفتم اگر از 
مشروطه به این سو در یک دولت می بایست پرداختن به مسائل 
آموزش وپرورش در صدر دولت قرار می گرفت دولت شما بود 
که چنین نشد. چرا که از ایشان انتظار می رفت مسائل فرهنگی 
و آموزشــی در صدر دولتش قرار گیرد نه رئیس دولت بعدی. 
به طور کلی در کشــور ما همواره مسائل سیاسی اولویت داشته 
و در صــدر قرار گرفته اســت. در این فضا مســائل فرهنگی و 
آموزشــی یا نادیده گرفته می شود یا در فرو دست قرار می گیرد. 
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آموزه های دینی 
و معنوی، فضای 
مقدس و روحانی 
می طلبد معلم و 
مربی اخالقی و 
معنوی می خواهد. 
در آموزش وپرورش 
رسمی باید این 
فضاها را به وجود 
آورد

اکنون ســیزده چهارده میلیــون دانش آموز با اعمال شــاقه و 
بــرای نمره و دیکتــه و امتحان و کنکور هر روزه تحت فشــار و 
اســترس اند و هیچ مکانیســم دفاعی هــم ندارند به خصوص 
در دوره ابتدایی. ولی کمتر مشــاهده شــده که اندیشمندان و 
روشــنفکران و گروه های سیاســی اصال چنین مسائلی برایشان 
مســئله باشــد و به آن بپردازند. حتی سیاست زدگی بیش و کم 
در گفتمان روشــنفکران ما هم پررنگ اســت؛ بنابراین شایسته 
است روی این مسئله بیشــتر کار شود که اوال برای دولتمردان 
و گروه های سیاســی و اندیشمندان مشــکالت و مسائل اصلی 
آموزش وپرورش مسئله شــود؛ ثانیا الزم است از زاویه فرهنگ 
و آموزش به آن مسائل پرداخت نه سیاست؛ یعنی شیفت کرد 
از اصالت سیاست به اصالت فرهنگ. چرا که وقتی سیاست در 

فرهنگ و آموزش دخالت کند اوضاع رو به وخامت می نهد.
۴. بــرای تحول و اصالح آموزش وپرورش دســت کم دو کار 
ضروری اســت. نخست اینکه تحول و اصالح آموزش وپرورش 
نیاز به یک نهضت روشــنگری فراگیر دارد. اکنون اغلب نسبت 
به منطق تعلیم وتربیت، جهــل مرکب داریم؛ یعنی نمی دانیم 
که تربیت چیســت اما تصور می کنیــم که می دانیم. بر همه ما 
فرض است که مجدانه بکوشیم تا از این جهل مرکب به جهل 
بسیط گذر کنیم یعنی بدانیم که نمی دانیم تربیت چیست. کلید 
تحــوالت آینده آموزش وپرورش در این گذر و گذار اســت. اگر از 
این گذر مسئوالنه و آگاهانه عبور کنیم آن گاه دیگر دولت با نگاه 
آمرانه آموزش وپرورش را اداره نخواهد کرد. خانواده افزون بر 
مدرک تحصیلی فرزندش، به تربیت اخالقی و مسئولیت پذیری 
او نیــز همت می گمــارد، معلمان و مربیان نگاه انســانی تر به 
تربیت خواهند کرد، میان نهاد دولت و خانواده به طور طبیعی 
همســویی و تعامــل به وجود خواهــد آمد و تربیت انســانی 
خالق و نقاد و اخالقی هدف نهایی خانه و مدرســه می شــود؛ 
بچه ها دیگر در خانه و مدرســه برای نمره و امتحان زیر فشار و 
استرس قرار نخواهند گرفت و محیط تربیت در خانه و مدرسه 
شوق انگیز و بانشاط می شود. برای اینکه کلی گویی نکرده باشم 
به یک مورد اشــاره می کنم و می گذرم. اکنون در دوره ابتدایی 
درس دیکته وجود دارد و هر ســاله ارزشیابی هم می شود. این 
درس به بچه ها فشــار و استرس وارد می کند. بچه ها درس را 
امروز می خوانند و شــب باید مشق آن را بنویسند و فردا دیکته 
آن را. دیکته در آن زمان برای بچه ها تکلیف دشــواری اســت 
ولو واژه ها به نظر ســاده باشند؛ واژه هایی مثل کتاب و مدرسه 
و باران و نان و مادر و قلم و دفتر و انار و ســیب. چراکه بچه  ها 
در حال یادگیری و تلوتلو خوردن هســتند و ذهنیت درســت و 
شفافی از نوشــتن و واژه ها ندارند به خصوص که ساختار زبان 
فارسی هم پیچیده است. اگر ما فرایند تحصیل را دست کم یک 
دوره ۵ یا ۹ یا ۱۲ ســاله در نظر بگیریم طبیعی است که بچه ها 
اکثر واژه ها را به مرور زمان فرامی گیرند و دیگر نیازی نیست که 
واژه ها را امروز درس بدهیم و فردا دیکته بگوییم که این فرایند 
منجر به فشار و استرس می شود و فشار و استرس اساسا قدرت 
یادگیری را پایین می آورد و بی جهت بچه و خانواده و معلم را 
درگیر خود می کند؛ اما در خصوص واژه های نادر که در نوشتن 
آنها باید بیشتر دقت کرد مثل قریب و غریب و یا صواب و ثواب 

یــا خوار و خار می تــوان در پایان هــر دوره تحصیلی جداگانه 
آمــوزش داد؛ اما از این مهم تر می تــوان به جای درس دیکته، 
خواندن داســتان و رمان را توصیه کرد؛ یعنی در دوره ابتدایی 
و راهنمایی بچه ها دویســت، ســیصد داســتان کوتاه بخوانند؛ 
آن وقت هــم با عالقه و نشــاط درس خوانده اند هم مشــکل 
دیکته شــان حل شده و کیســت که نداند با خواندن داستان و 
رمان ذهن بچه ها خالق می شــود و انشای آنها خوب می شود 
و حس زیبایی شناسی شان پرورش پیدا می کند. یا به جای مشق 
شــب، هنر خطاطی را فرابگیرند، یعنی هر شب یک بیت شعر 
را زیبا بنویســند که هم خطشان زیبا شــود هم یک هنر اصیل 
را فرابگیرند و خط خوش بــه انضباط  فکری بچه ها نیز کمک 

می کند.
دوم اینکــه افزون بر یک نهضت روشــنگری، ما نیاز به یک 
نهضــت اخالقــی داریم. امروزه به دالیل بســیار کــه بحث از 
آن فرصــت دیگری را می طلبــد، جامعه ما گرفتار مســائل و 
چالش های اخالقی شــده، آمار ناهنجاری های اجتماعی این را 
می گوید. جامعه ما تا آنجا گرفتار مســائل بغرنج اخالقی شده 
که امروزه آمار و اخبار اختالس ها و رانت خواری های درشــت، 
گویا موضوعی معمول و طبیعی شــده و دیگر حساســیت زا و 
تکان دهنده نیســت. این مسئله نیاز به بررســی و تحلیل دارد 
که چرا از یک ســو آن همه در مدرســه و دانشگاه و صدا و سیما 
و ادارات و ارگان هــا، تعلیم و تبلیغ آموزه هــای دینی داریم و 
از دیگر ســو جامعه تا این اندازه گرفتار مسائل و ناهنجاری های 
اخالقی و اجتماعی شده است. این موضوع از زوایای گوناگون 
قابل بررســی و تحلیل اســت. بنده ۲۷ سال اســت که در این 
دیار دانشجوی فلسفه ام؛ چه بسیار دیده ام که استادان فلسفه 
خلوت و جلوتشــان متفاوت اســت؛ در جلســه غیررســمی و 
خصوصــی، عمیق ترین نقــد و تحلیل ها را بــه وضع موجود 
دارند اما در تریبون رسمی چیز دیگری می گویند. این دوگانگی 
و دوگانه زیســتن باید برای دولتمردان ما هشــداردهنده باشد. 
وقتی اســتادان فلســفه که باید نماینده عقــل و خردورزی و 
تحریر حقیقت و آزاداندیشــی باشــند این گونه تن به دوگانگی 
می دهنــد از دیگران چــه انتظاری می توان داشــت. در چنین 
فضایي نمی توان تولید علم و اندیشــه داشت. اساسا دانشگاه 
بدون استقالل علمی و فکری دانشــگاه نیست. شایسته است 
سرنوشت کرســی های آزاداندیشی بررســی و تحلیل شود. به 
نظر می رســد بدون اخالق نه کار فرهنگ و آموزش به ســامان 
می رســد نه کار اقتصاد و سیاســت و قانون. برای اینکه اخالق 
و اخالقی زیســتن در جامعــه ما احیا شــود و اســتقرار یابد ما 
مجدانه باید به دنبال پارادایم و الگوی اخالقی جدیدی باشیم. 
بــه نظرم باید الگوی اخالقی ما در خانه و مدرســه تغییر کند. 
در تعلیم وتربیت شایســته اســت که از عام ترین و جهانی ترین 
اصول اخالقی شــروع کنیم کــه به نظر می رســد قاعده زرین 
اخالق اســت؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که خوش داری 
با تو رفتار شــود؛ و بعد ارزش های اخالقی اســالم و جمهوری 
اسالمی را آموزش داد؛ یا در اســتخدام و گزینش نیرو نخست 
ارزش های انسانی و وجدان کار و تخصص و اعتقاد به اسالم را 

لحاظ کنیم و سپس موارد دیگر را.



سیاست گذار رفاه

95

ضمیمه اقتصادى شرق    آذر 1394

مقدمه
متأســفانه بخش بزرگــی از بار اقتصادی ناشــی از تحریم های 
ظالمانه و نیز ســوءمدیریت اقتصادی ســال های اخیــر، بر دوش 
آســیب پذیرترین و محروم تریــن خانوارهای جامعه بوده اســت. 
فشــارهای اقتصادی ســال های اخیر باعث کاهش شــدید هزینه 
مربوط به آموزش فرزندان در خانوارهای محروم شــده اســت. بر 
اساس محاسباتی که با اســتفاده از داده های بودجه خانوار مرکز 
آمار ایران در ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ انجام شــده است، در این 
دوره حــدود ۶۵ درصــد از خانوارهای دارای دانش آموز در ســه 
دهک کم درآمد جامعه، برای آموزش فرزندانشــان رقمی نزدیک 
بــه صفر (کمتر از ماهانه هزار تومان) هزینه کرده اند. همچنین اگر 
کل خانوارهــا و نه فقط ســه دهک کم درآمدتــر را در نظر بگیریم، 
به طور میانگین حدود ۱۲ درصد خانوارهای دارای فرزند شــش تا 
۱۸ســاله در اســتان تهران، رقمی نزدیک به صفر (کمتر از ماهانه 
هزار تومان) برای آموزش فرزندان خود خرج کرده اند. متأســفانه 
در اســتان هایی مانند سیستان وبلوچستان، بوشهر و کردستان، بالغ 

بر ۶۵ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته اند.
افت شدید هزینه کرد خانوارهای محروم برای آموزش فرزندان 
در این دوره، نشان می دهد که این خانوارها بالفاصله بعد از تشدید 
رکود اقتصــادی، با محدودیت شــدیدی برای توجــه به آموزش 
کودکان و نوجوانان مواجه شده اند. اگر این وضعیت از طریق توجه 
ویژه دولت به آموزش فرزندان خانوارهای محروم جبران نشــود، 
در آینده شاهد تشــدید نابرابری اقتصادی-اجتماعی و نیز افزایش 

شدید ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود.
بنابراین بســیار منطقی خواهد بود اگر در عصر پساتحریم یکی 
از کلیدی ترین اولویت های کشــور، بهبود و بازآرایی سیاســت های 

فقرزدایی با تأکید بر «توسعه و عدالت آموزشی» باشد.
«عدالــت»،  و  «پیشــرفت»  هم زمــان  تحقــق  راه،  ایــن  در 

محرومیت زدایــی «عالمانه» با ثمرات «پایــدار»، کمک به تحکیم 
ثبات اجتماعی و ثبات سیاسی، کمک به کاهش پایدار نابرابری های 
اقتصــادی و اجتماعــی، کاهش پایــدار آســیب های اجتماعی و 
ناهنجاری های اجتماعی، شکســتن چرخه شــوم «به ارث رسیدن 
محرومیــت» در بین خانوارهای محروم و تضمین بهره مندی همه 
ایرانیان از ثمرات توســعه متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی ضروری به نظر می رسد.
با هدف تحقق آرمان ها و سیاست های کالن کشور به ویژه «اصل 
۳۰»، «اصل ســوم» (بندهای ۳ و ۹ و ۱۲) و نیز «اصل ۴۳» (بند ۱) 
قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، بنا نهادن پایه های محکم 
برای «مقاوم ســازی اقتصــادی- اجتماعی» کشــور در چارچوب 
سیاســت های کلــی «اقتصــاد مقاومتــی» ابالغی مقــام معظم 
رهبــری در ۲۹ بهمن ۹۲ (به ویژه بندهای یــک، ۳ و ۵)، کمک به 
«کیفی ســازی جمعیت» در راستای «سیاست های کلی جمعیتی» 
ابالغی در ۳۰ اردیبهشــت ۹۳ (بندهــای ۸ و ۱۴)، ایفای نقش در 
تحقق سیاســت های کلــی «تحول آفرینــی در آموزش وپرورش» 
ابالغی در ۱۰ اردیبهشــت ۹۲ (به ویژه بندهــای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۹ و 
۱۲)، نقش آفرینی در راســتای یکی از مهم ترین دغدغه های «سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش» و نیز کمک به دستیابی به جایگاه 
نخست منطقه از نظر توسعه انســانی در «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، 
پیشنهاد می شــود که در طول برنامه ششم توسعه، برنامه «تبدیل 
مدارس به پیشران های پیشرفت، فقرزدایی و توانمندسازی عالمانه 

و پایدار» با محورهای ذیل طراحی و اجرا شود:
تعریف مدارس توسعه پذیر

مقصــود از «مدارس توســعه پذیر» در تمــام بندهای پیش رو 
عبارت از کلیه مدارس روســتایی و عشــایری است همچنین کلیه 
مدارس پنج اســتانی که بنا بر سرشــماری ۱۳۹۰ کمترین «درصد 
افراد دارای حداقل ۱۰ ســال تحصیالت در میان جمعیت ۱۸ تا ۲۸ 
سال» را دارند و نیز ۱۰ درصد مدارس محروم تر مناطق حاشیه نشین 
شــهرهای دارای جمعیت بــاالی یك میلیون نفر (به تشــخیص 

وزارت آموزش وپرورش) در این دسته بندی قرار می گیرند.
اهداف راهبردی پنج گانه:

 الــف: تبدیــل «مــدارس» بــه پیشــران برنامه هــای عالمانه 
پیشرفت، محرومیت زدایی و توانمندســازی، با ثمرات «پایدار»؛ به 
شکلی که شــامل برنامه های محرومیت زدایی و توانمندسازی در 
حوزه های «آموزش مهارت های شــناختی»، «آموزش مهارت های 

غیرشناختی»، «سالمت» و «تغذیه» باشند.
ب: ارتقــای کمیت و کیفیــت «ورودی» در ســاختار «آموزش 

سخن آخر : راهبردهای عدالت آموزشی

میثم هاشم خانى
پژوهشگر اقتصادي و دبیر اولین کنفرانس توسعه و 

عدالت آموزشی

یاسر موالیى
پژوهشگر اقتصادي
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عمومــی» کشــور؛ از طریق ارتقــای بهر ه وری منابــع دولتی و نیز 
افزایش مشــارکت «انتفاعــی»، «غیرانتفاعــی» و «عام المنفعه» 

بخش غیردولتی.
ج: ارتقای وضعیت «خروجی کّمی» آموزش عمومی.

د: ارتقــای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی در زمینه 
«مهارت های شناختی» (مانند علوم، ریاضیات و مانند آنها)

 هـ : ارتقای وضعیت «خروجی کیفی» آموزش عمومی درزمینه 
«مهارت های غیرشــناختی» (به ویژه ارتقای خالقیت، مهارت های 
زندگــی اجتماعی، مهارت های مواجهه با آســیب های اجتماعی، 
مهارت های ارتباطی، مهارت کار تیمی، روحیه پرسشــگری، نشاط 

و اعتماد به نفس)
اهداف کّمی ۱۰ گانه:

در جهــت دســتیابی به «اهــداف راهبردی» فوق، الزم اســت 
شــاخص های زیر هرســاله محاســبه و با جزئیات کامل به شکل 
عمومی منتشر شده و اهداف کمی متناظر با این شاخص ها نیز، به 

شرح زیر تا پایان برنامه ششم توسعه محقق شوند:
 ۱- تعیین و انتشار عمومی تعریف «خط استاندارد» برای مدارس 
(اعــم از دولتی و غیردولتی) در چهار زمینه: اســتاندارد «امکانات 
تفریحی- ورزشی»، استاندارد «کالبدی»، استاندارد «سطح فضای 
مدارس» (مترمربع به ازای هر دانش آموز)، استاندارد «به کارگیری 
فناوری های نوین و امکانات کمک آموزشــی»؛ انتشار عمومی آمار 
ساالنه از تعداد مدارس «زیر استاندارد» و نیز جمعیت دانش آموزان 
آنها به  تفکیک هر یــک از حوزه های چهارگانه فوق؛ و برنامه ریزی 
جهت نصف شــدن درصــد دانش آموزان مشــغول به تحصیل در 

مدارس «زیر استاندارد» تا پایان برنامه ششم توسعه
 ۲ - طراحی «پرسش نامه اســتاندارد» به منظور ارزیابی ساالنه 
شــاخص «ســطح مهارت عمومی معلمان بــرای تدریس» و نیز 
«سطح استفاده از روش ها/ ابزارهای نوین در آموزش مهارت های 
شناختی و غیرشناختی»؛ انتشار عمومی مشروح این گزارش آماری 

(بــه تفکیک اســتان، مقطع تدریس 
و جنســیت)؛ در کنــار برنامه ریــزی 
به منظور رشــد «هرســاله» شاخص 
مذکور در دوره برنامه ششم توسعه، 
در «تک تــک اســتان ها»، هــم برای 
معلمان مرد و هم برای معلمان زن.
۳ - محاســبه و انتشــار عمومی 
پوشــش  «نرخ  آمار دقیق  هرســاله 
آموزش وپرورش در رده ســنی پنج تا 
۱۸ سال به تفکیک استان، رده سنی و 
رساندن  برای  برنامه ریزی  و  جنسیت 
این نــرخ به باالی ۹۵ درصد در کلیه 
استان های کشــور، هم برای پسران و 

هم برای دختران.
۴ - محاســبه و انتشــار عمومی 
هرســاله «درصد جمعیت ۱۳ تا ۲۳ 
ســال کــه دوره ابتدایی را بــه اتمام 
رســانده اند» به تفکیک اســتان، رده 
سنی و جنســیت و برنامه ریزی برای 

رســاندن این نرخ به باالی ۹۸ درصد در تمامی استان ها، هم برای 
مردان و هم برای زنان.

۵ - محاسبه و انتشــار عمومی هرساله «درصد جمعیت ۱۸ تا 
۲۸ ســال که حداقل ۱۰ ســال تحصیل کرده اند» به تفکیک استان، 
رده سنی و جنســیت و برنامه ریزی برای رساندن این نرخ به باالی 

۹۵ درصد در همه استان ها، هم برای مردان و هم برای زنان.
۶ - محاســبه و انتشار عمومی هرســاله «درصد دانش آموزان 
مشــغول به تحصیل در مدارس غیردولتی»، به تفکیک رده ســنی، 
اســتان و جنسیت و برنامه ریزی برای رســاندن این شاخص به ۲۰ 

درصد کل دانش آموزان کشور.
۷ - محاســبه و انتشــار عمومــی ســاالنه «نــرخ پوشــش 
پیش دبســتانی» و برنامه ریزی برای رســاندن این نرخ به باالی ۹۰ 

درصد در کلیه استان ها، هم برای پسران و هم برای دختران.
۸ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر ســنجش ســاالنه مهارت های 
«شناختی» دانش آموزان در دو رده سنی ۱۰ و ۱۵ سال به تفکیک استان 
و جنسیت؛ انتشــار عمومی مشــروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه ریزی 
به منظور رشد «هر ساله» این شاخص در دوره برنامه ششم توسعه، در 

«تک تک استان ها»، هم برای پسران و هم برای دختران.
۹ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر سنجش ساالنه مهارت های 
«غیرشــناختی» دانش آموزان در دو رده ســنی ۱۰ و ۱۵ ســال به 
تفکیک اســتان و جنسیت؛ انتشار عمومی مشــروح نتایج؛ در کنار 
لزوم برنامه ریزی به منظور رشــد «هر ســاله» این شاخص در دوره 
برنامه ششم توسعه، در «تک تک استان ها»، هم برای پسران و هم 

برای دختران.
۱۰ - طراحی و اجرای برنامه فراگیر ســنجش ساالنه وضعیت 
شاخص های کلیدی «سالمت» و نیز «تغذیه» در میان دانش آموزان 
در ســه رده ســنی ۶، ۱۰ و ۱۵ سال به تفکیک اســتان و جنسیت؛ 
انتشــار عمومی مشــروح نتایج؛ در کنار لزوم برنامه ریزی به منظور 
رشد «هر ساله» شاخص های کلیدی «سالمت» و «تغذیه» در دوره 
برنامه ششــم توســعه، در «تک تک 
اســتان ها»، هم برای پســران و هم 

برای دختران.
احکام ۲۰گانه

به منظور تحقق اهداف راهبردی» 
و «اهــداف کمی» فوق، الزم اســت 
احکام زیر در برنامه ششــم توســعه 

اجرا شوند:
وزارتخانــه  ســه  همــکاری   .۱
آموزش وپرورش، تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی و نیز بهداشــت، درمان و 
طراحی  به منظور  پزشــکی،  آموزش 
و اجرای برنامه جامع توانمندســازی 
و محرومیت زدایــی در چهــار حوزه 
شــناختی»،  مهارت های  «آمــوزش 
«آموزش مهارت های غیرشــناختی»، 
«ســالمت» و «تغذیــه» در مدارس، 
با لحــاظ اولویت ویژه برای «مدارس 
برنامه ریزی  کنــار  در  توســعه پذیر»، 
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به منظور «ایجاد هم افزایی» بین این برنامه های چهارگانه.
تبصــره: وزارت آموزش وپــرورش، مســئولیت تدویــن ســند 
مشخص کننده چارچوب همکاری فوق و تقدیم آن به هیأت دولت 
را بر عهده خواهد داشــت. همچنین مسئولیت جمع بندی گزارش 
شــش ماه یک بار درزمینه «ارزیابی نتایج» و انتشــار عمومی آن، بر 

عهده وزارت آموزش وپرورش خواهد بود.
 ۲. اجرای برنامــه جامع «توانمندســازی فرهنگیان»، با هدف 
افزایــش توانایی کارکنــان آموزش وپــرورش در تبدیل مدارس به 
محیطــی هرچه «جذاب تر» و درعین حال هر چــه «مفیدتر» برای 

دانش آموزان، با رئوس زیر:
• ارائــه مشــوق های مالی در پایان هر ســال بــه ۱۰ درصد از 
«کارکنــان» آموزش وپرورش که بیشــترین نقش را در جهت کمک 
بــه «اهداف راهبردی» و نیز «اهداف کمی» معین شــده در بخش 

پیشین ایفا کرده اند.
• برگزاری کارگاه های آموزشــی یک روزه جذاب برای معلمان، 
با هدف آشــنایی آنان با مؤثرترین و جدیدتریــن روش های انتقال 

مهارت های «شناختی» و «غیرشناختی» به دانش آموزان
• شبکه سازی بین معلمان با ســطوح مختلف تجربه، با هدف 

به اشتراک گذاری تجربیات
 ۳. اجــرای برنامــه «غنی ســازی محتوای آموزشــی» با هدف 

افزایش بهر ه وری در توانمندسازی دانش آموزان با رئوس زیر:
   افزایش دانش آموزمحوری  �
   افزایش جذابیت و تنوع محتوای آموزشی  �
   توســعه اســتفاده از فناوری های مــدرن به ویژه فناوری   �

اطالعات
   توجه بیشــتر به همه اقــوام ایرانــی و زبان های قومی_  �

منطقــه ای در متون آموزشــی؛ و طراحی قســمتی از محتوای 
آموزشــی در مناطــق مختلف کشــور، بر اســاس ویژگی های 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن مناطق
 ۴. به کارگیری آزمایشی مدل های نوآورانه مختلف حضور بخش 
غیردولتی درزمینه توســعه و عدالت آموزشــی رده های سنی پایه 
(اعم از مشــارکت «انتفاعی»، «غیرانتفاعی» و یا «عام المنفعه»)، 
به نحوی که پس از اجرای آزمایشــی مدل های مختلف در مناطقی 
محدود از کشور، موفق ترین مدل ها توسط وزارت آموزش وپرورش 
انتخاب شده و زیرســاخت های الزم برای فراگیر شدن آنها فراهم 

شود.
۵. اختصــاص پنج درصــد از درآمد «هدفمنــدی یارانه ها» به 
«توســعه عدالت آموزشی» در رده ســنی پنج تا ۱۸ سال؛ در کنار 
«مشروط سازی» افزایش یارانه نقدی دهک های درآمدی پایین، به 

حضور منظم فرزندان در مدارس.
 ۶. کاهــش میزان «تمرکز» در مدیریت «ســرمایه انســانی» و 
نیــز «منابع مالــی» آموزش وپرورش و حرکت به ســمت مدیریت 
«اســتان محور» و «مدرســه محور»؛ بــا هــدف اســتفاده کاراتر و 
بهره ورتر از منابع در اختیار آموزش وپرورش در راســتای توســعه 

عدالت آموزشی.
 ۷. همکاری شــورای عالی آموزش وپرورش، شورای عالی رفاه و 
تأمین اجتماعی و مرکز آمار ایران، در طراحی و اجرای برنامه جامع 
«سنجش توســعه آموزشــی کودکان و نوجوانان» با هدف تولید 

آمارهای «شفاف» و «باکیفیت» درزمینه سنجش «هر ساله» ابعاد 
مختلف توســعه آموزشــی رده سنی پنج تا ۱۸ ســال (به تفکیک 
اســتان، رده ســنی و جنسیت)؛ در کنار «انتشــار عمومی» گزارش 

آماری مشروح در سایت اینترنتی وزارت آموزش وپرورش.
تبصره ۱: به منظور تولید خروجی مناســب بــرای ارزیابی و نیز 
بهبود مستمر سیاســت های کالن آموزشی، الزم است برنامه فوق 
به تولیــد آمارهای باکیفیــت و متنوع دربــاره جنبه های مختلف 
وضعیت ورودی و نیز خروجی سیســتم آموزش عمومی کشــور، 

به ویژه موارد ذکرشده در بخش قبل (اهداف کمی) بپردازد.
تبصره ۲: از آغاز ســال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، مقدار 
رشد ســاالنه شاخص های آماری گزارش شــده توسط برنامه فوق 
در هر اســتان، به عنوان کلیدی ترین مؤلفه تشویق و ارتقای شغلی 
مدیران کل ادارات آموزش وپرورش استان ها در نظر گرفته خواهد 

شد.
 ۸. همکاری وزارت آموزش وپرورش و وزارت راه وشهرســازی، 
بــا هدف بهبود توزیع مکانی و نیز ارتقای شــرایط کالبدی مدارس 
دولتــی (بر اســاس آمایش ســرزمین و تحــوالت جمعیتی)، در 
کنار «مقاوم ســازی» و نیز «مناسب ســازی» مــدارس برای حضور 
دانش آموزان دارای معلولیــت، به منظور بهره مندی کلیه کودکان 

و نوجوانان از محیط آموزشی مناسب و نشاط بخش.
 ۹. همــکاری وزارت آموزش وپــرورش و وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات، درزمینه ارتقــای دسترســی دانش آموزان به 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی توسعه بخش آموزش، با هدف 
تسهیل دسترســی به محتوای آموزشــی جذاب تر و باکیفیت تر، با 

اولویت «مداس توسعه پذیر».
 ۱۰. همکاری وزارت آموزش وپرورش با صداوســیمای استانی 
در ۱۰ اســتان دارای نامناســب ترین وضعیــت به لحاظ شــاخص 
«درصد افراد ۱۸ تا ۲۸ ســال که دارای کمتر از ۱۰ سال تحصیالت 
هستند» (بر اساس سرشماری ۱۳۹۰)، با هدف طراحی برنامه های 
تلویزیونی مناسب برای ترغیب خانوارها به ثبت نام فرزندان پسر و 

دختر در مدارس.
 ۱۱. زمینه سازی افزایش مشارکت «نهادهای عمومی غیردولتی» 

و نیز «شهرداری ها» در توسعه عدالت آموزشی.
 ۱۲. تســهیل و مانع زدایی از مشارکت «سازمان های مردم نهاد» 

در محرومیت زدایی «کمی و کیفی» آموزشی.
 ۱۳. تســهیل و مانع زدایــی از نوآور ی هــای «مالــی» بخــش 
غیردولتــی در حوزه توســعه عدالت آموزشــی، به ویــژه درزمینه 

صندوق های نیکوکاری و صندوق های وقف.
 ۱۴. تســهیل و مانع زدایــی از نوآور ی هــای «فناورانه» بخش 
غیردولتی در حوزه توســعه عدالت آموزشی (به ویژه نوآور ی های 
مبتنی بر فناوری اطالعات)، در راســتای غنابخشــی، متنوع سازی 
و جذاب ســازی محتــوای آموزشــی مهارت هــای «شــناختی» و 

«غیرشناختی» برای کودکان و نوجوانان.
 ۱۵. تســهیل قوانیــن و تضمین شــفافیت در راســتای جذب 
کمک هــای مالــی ایرانیان خــارج از کشــور و نیز ســازمان های 

بین المللی درزمینه برنامه های توسعه عدالت آموزشی.
 ۱۶. بازنگری و اصالح شــیوه گزینش دانشــگاه ها، به نحوی که 
آثار مخرب شــکل فعلی «کنکور» بر فقیرســازی کیفیت محتوای 
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آموزشی مدارس (توجه افراطی به آموزش مهارت های «شناختی» 
و غفلــت از پــرورش مهارت هــای «غیرشــناختی» دانش آموزان 
مانند خالقیت، پرسشــگری، نشــاط، کار تیمی، مهارت های زندگی 

اجتماعی و مهارت های ارتباطی) تعدیل شود.
۱۷. بازنگــری و اصــالح برنامه های جداســازی نــوع مدارس 
دانش آموزان بر اســاس بهره هوشــی، در راســتای بالندگی کلیه 

دانش آموزان در محیط هایی از جنس محیط واقعی جامعه.
۱۸. اصالح قوانین در راســتای عمومیت بخشــی بحق ثبت نام 

رایگان کلیه کودکان «ساکن» ایران در مدارس دولتی.
۱۹. محدودســازی شــدید «اجــازه فروش» مــدارس دولتی و 
منحصرکردن اجازه فروش به مواردی که اطمینان قطعی نســبت 
به دسترســی مناسب کلیه دانش آموزان مناطق اطراف به مدرسه 

مناسب، وجود دارد.
۲۰. اختصــاص بند ویژه «تحکیم و توســعه عدالت آموزشــی 
کــودکان و نوجوانــان» در قوانین بودجه ســاالنه، به نحوی که در 
برنامه ششــم توســعه، مجموعا ۲۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به این بند 

اختصاص یابد.
منابــع و مصــارف این بنــد از بودجه، در چارچــوب زیر تعیین 

خواهد شد:
منابع ۵ گانه:

الف) اختصاص ۵ درصد درآمد طرح هدفمندی یارانه ها
ب) افزایش یک درصدی «مالیات بر ارزش افزوده» در ۵ استان 

دارای سطح توسعه یافتگی باالتر
ج) دریافــت مالیات ویژه «توســعه عدالت آموزشــی» معادل 
مالیــات متعــارف (قانــون مالیات هــای مســتقیم) از بنگاه های 
اقتصــادی زیرمجموعــه «نهادهای عمومی غیردولتی» (آســتان 
قدس رضوی، نیروهای مسلح، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، بنیاد 
مســتضعفین، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد شهید)، در صورت اذن مقام 

معظم رهبری و فرماندهی کل قوا.
د) ایجاد صرفه جویی در «بودجه پرسنلی» آموزش وپرورش، در 

چارچوب برنامه «ساماندهی شغلی فرهنگیان»
ه) اختصاص سهم ۲ در هزار از کل درآمد صادرات نفت و گاز

در  فرهنگیــان»  شــغلی  ســاماندهی  «برنامــه   :۱ تبصــره 
شهرســتان های دارای مازاد کارکنان آموزش وپرورش اجرا خواهد 
شــد و به موجــب آن، کارکنان داوطلــب می تواننــد- در صورت 
موافقــت آموزش وپرورش شهرســتان- از مرخصی یك ســاله با 
دریافــت حقوقی معادل ۱۰ الــی حداکثر ۳۰ درصــد پایه حقوق 
فعلی (پیشــنهاد رقم دقیــق در آیین نامه تدوینی توســط وزارت 

آموزش وپرورش) در کنار بیمه کامل برخوردار شوند.
تبصــره ۲: الزم اســت جزئیــات «برنامه ســاماندهی شــغلی 
فرهنگیان» به شــکلی طراحی شــود که در ســال نخست برنامه 
ششم، دست کم ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی در بودجه پرسنلی 
آموزش وپرورش به همراه داشته و با افزایش ساالنه ۳۰ درصدی، 
مقدار صرفه جویی در سال پایانی برنامه، به دست کم ۱۴۰۰ میلیارد 

تومان برسد.
مصارف ۱۰ گانه:

درآمد فوق، منحصرا صرف موارد زیر خواهد شد:
 الف: افزایش محسوس «سرانه امکانات و برنامه های تفریحی، 

ورزشــی و پرورشــی» و نیز «سرانه کمک آموزشــی_ فناورانه»؛ با 
تمرکز ویژه بر «مدارس توسعه پذیر» (توانمندسازی در «آموزش»)
 ب: افزایش محسوس «ســرانه تغذیه رایگان مدارس» در کنار 
تــالش برای افزایش بهــر ه وری این برنامه از طریــق بهره گیری از 
تجربیات بیش از ۶۰ کشــور دارای برنامه مشــابه؛ با تمرکز ویژه بر 

«مدارس توسعه پذیر» (توانمندسازی در «تغذیه»)
 ج: طراحی برنامه های «پایش مســتمر» و نیز ارتقای «سالمت 
جســمی و روحــی» دانش آمــوزان؛ بــا تمرکز ویژه بــر «مدارس 

توسعه پذیر» (توانمندسازی در «سالمت»)
 د: ایجاد و توسعه کمی و کیفی واحدهای «مددکاری اجتماعی» 
در مــدارس (به همراه تعریف / تفکیک دقیــق وظایف مددکاران 
اجتماعــی، مشــاوران و معلمــان پرورشــی)؛ با تمرکز بیشــتر بر 

«مدارس توسعه پذیر»
 هـــ : ارائه مشــوق های مالی در پایان هر ســال به ۱۰ درصد از 
کارکنان آموزش وپرورش که بیشــترین نقــش را درزمینه کمک به 
«اهــداف راهبردی» و نیــز «اهداف کمی» معین شــده در بخش 

پیشین ایفا کرده اند
و افزایــش پاداش مالی و نیز ارتقای کمی و کیفی آموزش ضمن 

خدمت، برای کارکنان «مدارس توسعه پذیر».
برگــزاری منظــم کارگاه هــای نیــم روزه توســعه مهارت های 
«غیرشــناختی» در مدارس؛ هــم برای دانش آمــوزان و هم برای 
والدیــن؛ با تمرکــز ویژه بر ارتقــای خالقیــت، مهارت های زندگی 
اجتماعــی، مهارت هــای ارتباطــی، مهــارت کار تیمــی، روحیه 
کلیدی تریــن  به عنــوان  اعتمادبه نفــس،  و  نشــاط  پرسشــگری، 
مهارت هــای مؤثر در موفقیــت اقتصادی و اجتماعــی کودکان و 

نوجوانان در سن بزرگسالی
 ح: ایجاد دسترســی کامل به پیش دبســتانی دولتی رایگان در 

کلیه استان های مرزی و نیز استان های دوزبانه
ط: ایجاد مشــوق های مناســب بــرای توانمندســازی، جذب 
و نگهداشــت معلمــان خبــره و خــالق در دوره های دبســتان و 
پیش دبســتانی، به عنــوان دوره کلیــدی شــکل گیری مهارت های 

شخصیتی دانش آموزان
ی: توســعه کمی و کیفی مدارس فنی وحرفــه ای و کارودانش 
پســرانه و دخترانه در اســتان های مختلف، متناســب با وضعیت 

اقتصادی_ اجتماعی هر منطقه از کشور
بند پایانی:

وزارت آموزش وپرورش موظف اســت ظرف حداکثر شش ماه 
پس از تصویب نهایی برنامه ششــم توسعه، برنامه جامع «تبدیل 
مدارس به پیشران های پیشرفت، توانمندسازی و محرومیت زدایی 
عالمانه و پایدار»، شــامل فعالیت ها و اقدامــات الزم برای تحقق 
کلیــه مواد فوق را تنظیم کرده و به تصویب «شــورای عالی رفاه و 

تأمین اجتماعی» برساند.
امیدواریم که با هوشــمندی و دغدغه مندی کارشناســان خبره 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی کشــور و نیز نماینــدگان محترم 
مجلس شورای اسالمی، شاهد همدلی دولت و مجلس در تبدیل 
برنامه ششم توسعه به نقطه عطفی در توجه به «توسعه عدالت 

آموزشی کودکان و نوجوانان» باشیم.
به امید توفیق الهی، در کمک به توسعه ایرانی آباد و پرنشاط






