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 2444 :لمهکتعداد                         ويژه اقتصاد

 «شرق» یبا ماهنامه اقتصاد وگو گفتدر  یزيتبر عبده نیحس

 در امر آموزش يیمدرسه محور تمرکززدا بودجه

 است یکار یتناسب سطح آموزش با فضا نبود لیبه دل يیگرا مدرک

از نظاال   یای زداتمرک  یآموزشا  انریا   نلما  بر یهالی اسلساا  از دغدغا   یکا ی ریا اخ یهاال در سال   -انيم پو اعظم  

وپارورش اسات    هال بار عهاده وزارم آماوزش     یریا گ میای از تصام  ک  بخش عمده یطیشرا وپرورش است. در آموزش

وجاود   یدولتریب  عنلصر غ یریگ میتصم لریاخت یواگذار برای ض،یسطح تفو نییتع درزمین  یلدیز لریهلی بس بحث

و  ینظال  آموزشا   کالرایی  شیافا ا  نا  یخواهد شد بلکا  زم  شتریب  کنتر  و نظلرم بتنهل منجر  ن  موضوع نیدارد. ا

وپرورش دولت  وزارم آموزش یشده از سو اعال هلی  لستیاز س یکیراستل  نیکند. در هم کشور را فراهم می یپرورش

ارس اسات. اگرها    ماد  رانیو بودجا  با  ماد    یدر حوزه امور مالل  شتریب لریاخت یواگذار ،ییزدا تمرک برای  لزدهمی

 ساتم یدر س «یمحاور  مدرسا  » یخلل یکردن جلجهت پر یمنجر ب  برداشتن گل  ب رگ یلستیس نیهن یسلز لدهیپ

 نیاز اصاو  و ال امالم مربو ا  اسات. حسا      حیشنلخت صاح  لزمندین موضوع نیوپرورش است امل ا آموزش یتیریمد

 یبال ملهنلما  اصتصالد    وگاو  گفتدر  یشهرسلز و راه ریوز ،یعبلس آخوند یو تأمین ملل تیریمشلور مد ،ی یتبر هعبد

کناد   مای  شانهلد یپ یکند. و گوش د می  یرا ن یجد یخطر یمردم هل ب  عنلصر میتصم یبل تأکید بر واگذار «شرق»

اناد بار کالر      داشات   یسالبه  کالر فرهن ا     و هند معتمد محل کا  لیاز اول یانجمن دیمدرس  بل کلراییبردن بلال یبرا

افراد گ ارش کلر ارائ  کنند.  نیخود را موظف بدانند ک  ب  ا ،مدارس رانیارس نظلرم داشت  بلشند و مدای مد بودج 

 ی یا ر بر امور بودج  حیو صح قیداشتن نظلرم دص یاست برا یملنع ب رگ وپرورش آموزشبودن وزارم  واصع ب رگ در

هالی   یریا   حضاور در برنلما    یشاهر بارا   یکردن شاورا  فعل  ی یتبر شود. عبده انجل  می مدارس رانیک  توسط مد

 کند. می شنهلدیپ ییتمرک زدا برای یلتیراهکلر عمل کیعنوان  را ب  یآموزش

 یعمدالت آموزشم   یوپرورش را تا چه حمد در راسمتا   آموزش ست یدر س یتمرکز آموزش گاهيجا شما*

 د؟یکن می یابيارز

صطعال در   در کال کشاور بلشاد    یو ساطح تاوان آموزشا    تیا فیک شیو افا ا  یور بلالبردن بهره برای ییزداتمرک  اگر

هلیی ک  در جلمع  در نظر گرفت  خواهد شد موفق عمل خواهد  ب  سمت هدف یآموز دانش یرویدرآوردن ن حرکت ب 

 تیا فیک یاست و ارتهل تیفیک ین عنصر اسلسیبنلبرا؛ کرد میحرکت خواه یب  سمت عدالت آموزش ج یکرد و درنت

 یمسالو  دیهم بل یکی یف یهل ظرفیتکند. نلگفت  نملند ک   می تیتمرک  هدانبودِ  را ب  سمتِنلخودآگله امر آموزش 

کنند. مان فکار    خلق شده و مرد  خودشلن بهتر کمک می یهلی بهتر ارزش یکلر مشلرکت کیدر  رایشود ز میتهس

رود خاودش با     لال مای با  تیا فیک یشود. درواصع وصت می میهم بهتر تهس یآموزش یهل ظرفیت صورمنیا کنم در می

هالیی   یبناد  میتهسا  میتاوان  می میکن هلیی ک  مل از عدالت صحبت می نظر در هم  حوزه نیا کند و از عدالت کمک می
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شادن   محهق یبرا ییتمرک زدا یکند. پس موضوع اصل داستلن کمک می نیتمرک  ه ون  ب  ا مینیک  بب میانجل  ده

 است. تیفیک یعدالت آموزش

 است؟ کينزد یالملل نیب یتا چه حد به استانداردها رانيدر کشور ا یموزشتمرکز آ تیوضع*

 یبالص  یملتیها  تصام   یعنی؛ است میبحث اخذ تصم شودتوج   ب  آن دیتمرک  بل موضوع است ک  آنچ  در یعی ب

 ملمیتصام  نیا االصو  ا یمل عل یلسیشود. در سلختلر س می عیتوز یملتیمرک  و ه  تصم یدولت و برا یملند برا می

 کشور ینظل  آموزش ،مثل  یبرا ؛لبدیوپرورش گسترش  شود و از آنجل ب  منل ق آموزش عیشهر توز یب  شوراهل دیبل

 یملتیمنطها  تصام   شش نیشده است. در ا میمنطه  تهس ششآموزش ب   ازنظرشود ک   اداره می گون  این سیسوئ

 یجل ب توان گفت  مثل  می یانجل  داد. برا یبند میتهس گون  اینتوان  می  ین رانیب  آنهل واگذار شده است. در کشور ا

  یکا  شاب  را  یمنل ه درنتیج . میتر کن را سلده ینظل  کنترل میخواه می رایز میمنطه  داشت  بلش هفت ،منطه  23

 کیا  دیا لین ینشود و کس یکند تل تندرو کمک می یبند میتهس نیا صورمنیا . درمیهم هستند در کنلر هم صرار ده

دارد و مان داناش    یلسیهلی س بحث مسئل  نیسپرده شود. البت  ا یب  فراموش رانیمنطه  را محور صرار دهد و کل ا

 کیاست ک  بلالخره  نیامل مهم ا ؛مسئل  کلر کنند نیا یرو دیدانش را دارند بل نیک  ا یآن را ندار  و افراد یلسیس

کنتار  آن هناد حاوزه     ،ریو بعد نهش وز میده داشت  بلشش میحوزه تهسهفت  لیشش شود تل  تیریمد یبند میتهس

کناد و   عیهل توز حوزه نیرا در ا یکرده و بخش میخود را تهس یستلد یروهلیبلشد. خود وزارتخلن  هم ممکن است ن

 ؛ک  صرار است محتوا را حفظ کنناد و صادرم را ن ا  دارناد     ییروهلیرا ن   دارد. ن یفکر یروهلیاز ن یبرخ ،در مرک 

توجا    دیا را تمرک  بدهند. بل یلبیبلشند صدرم را حفظ کنند و ارزش لیمل یاز امتحلنلم مرک  یبرخ یمثل  رو یبرا

 دیا بل یمیبا  بعاد ها  تهسا     نجلیاست ک  از ا نی. مهم استیکلر ن تیافتد نهل ک  اتفلق می یبند میتهس نیکرد ک  ا

هالیی   میبعد از سطح منطه  ب  مدرس  ها  تصام  گرفت  شود و  دیهلیی در سطح منطه  بل می. ه  تهسردیصورم ب 

بودجا  مدرسا  بلشاد.     دیا بل موضاوع،  نیا مهم است و محور ا لریمدرس  بس هرحل  مشلرکت در اداره گرفت  شود. ب 

از بودج  ک  مربوط با  مدرسا  اسات     یگرفت  شود. آن بخش می ور مشخص در مدرس  تصم ب دیبودج  مدرس  بل

آن  نیمحال اسات. همچنا    نیو معتماد  لیاز اول یبیترک یارش داده شود. مجمع عمومگ  یب  مجمع عموم تواند یم

در  دیا واصاع مدرسا  بل   شاود. در  یریگ میتصم لیصد آن توسط اول در صد دیب  بودج  است بل یمردم کک  کم یبخش

دولت  ی. حتلستیآن مجمع اول یجل نیگو بلشد و بهتر پلسخ یمجمع کیدر  ردیگ ک  از دولت و مرد  می یصبل  پول

. البتا   ردیا کمک ب  لیاز اول متشکلکند از مجمع  مدرس  انتخلب می تیریمد یک  برا یمجموع  ادار یتواند برا می

 نیشود. ا دهیدر آن د یداریپل یمجمع حضور داشت  بلشند تل نوع نیدارند در ا یهند معتمد محل ک  سلبه  فرهن 

 ؛شود یری  افراد برنلم  نیا تیبودج  مدرس  بل محور دیبلشند پس بلهل در مدرس  حضور داشت   افراد صرار است سل 

افتاد کا  منجار با       اتفلق می ییگو پلسخ لنیجر نیبودج  وجود ندارد. در ا نیا یبررس صتفر یدر سطح مرک  رایز

 وپرورش خواهد شد. آموزش موضوعدر  تمرک زدایی
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شود، چگونه در بحث  می دهيد يیدت تمرکزگراش ای است که در آن به گونه ساختار دولت به که یحالدر*

 داشت؟ يیتوان انتظار تمرکززدا دولت می یبودجه از سو صیتخص

 یکناون  طیدر شارا  درواصاع هلی مختلف اجبلر است.  در اختصلص بودج  ب  وزارتخلن  ییتمرک زدا نیاز ا یبخش کی

هم   صورمنیامل کم شده است. در یتصلداص یهللفتیاز ض درنتیج است پس  لفت یکلهش  رانیهلی کشور ا بودج 

  یدو  کشور ترک کیک   کلراییبل  میتوان است ک  مل نمی نی. مسئل  مهم امیآملده کن شتریکلر ب یخود را برا دیمل بل

و امکالن نادارد    میکشا  خود خلق کرده است. درواصع اصاال نمای   یک  آن کشور برا میرا خلق کن یاست هملن ارزش

در   یا ن شاتر یب کلرایی. میحرکت کن شتریب کلراییهل ب  سمت  در هم  حوزه میپس مجبور هست دفتیب یاتفلص نیهن

 هل است. یگذار در امر بودج  تمرک زداییبل ن له  یری  گرو برنلم 

 یمانند مناطق نواح  ینگاه کن يیدارد. اگر در سطوح مختلف به بحث تمرکززدا یسطوح مختلف ،تمرکز*

 داشته باشد؟ یشتریب یگذارتأثیر ،هايی در بخش يیگرا تمرکزممکن است  ايو مدارس آ

. میدر ساطو  مختلاف بلشا    یعنلصر مردما  فیب  دنبل  تعر دیاست و مل بل یدولت دییگو ک  شمل می یبند سطح نیا

 ور ک   هملن ؛رخ داده است یانتخلب کیگرفت  و   صورم بندی تهسیمدر آن  ،شهر یشورا میگو می یمثل  وصت یبرا

 یانتخالب   یا خوب است ک  آن افراد ن لریبس میداشت  بلش یاستلن بندی تهسیم میت انتخلب شده است. اگر بخواهدول

ایم  را انجل  داده بندی تهسیمای ک   منطه  هفت لی ششوپرورش منطه  غرب در آن  مثل  رئیس آموزش یبلشند. برا

 دایا پ یخلصا  تیا افاراد اهم  نیا انتخلب ا یهر براش یحضور شورا ک  نجلستیانتخلب شود. در ا یبل رأی مردم دیبل

 کند. می

کمرده   یوپمرورش سمع   شوند آموزش اداره می يیامنا صورت هیأتهکه ب یانتفاع ریتأسیس مدارس غ با*

 سمت  یدر س يیاز تمرکززدا یتواند مصداق می نيببرد. ا شیآموزش را پ موضوع ،تر یمردم ینوع است به

 وپرورش باشد. آموزش

شاود.   برنلما  از کجال گرفتا  مای     دید دیهم بل اداره شوند امل بلز ییامنل مل هیأم اگر مدارس ی. حتستیدرست ن نیا

گاردد و   یب  وزارتخلن  برما  ملمیعمده تصم یعنی؛ است یهل مرک نیمهررام از کجلست. صطعل هم  ا أمنش نیهمچن

 گون  ایندرصد از  09هل بلشد. فهط  میصمت گون  ایندرصد  09حداصل  ریدرگ دینبل ریوز یعنی؛ شکست  شود نیا دیبل

مورد  یدار هلی حکومت تعلد و  یاجتملع ،یتیامن ازنظرک   ی. آن هم مسلئلدیلیب  سطح وزاتخلن  ب دیامور مدارس بل

 میهلیی ک  تهس درصد آن برود در سطح حوزه 39در سطح وزاتخلن  مطر  شود. در ادام   دیاست بل تیعالص  حلکم

تر رفت  و در سطح منطها  مطار  شاود.     نییشود. بعد از آن پل می دهیاز آن د یدر موارد یمردم و عنصر استشده 

از  رف  نهلیدوبلره ا نک یانتخلب منل ق نهش داشت  بلشند ن  ا شود ک  مدارس در یری  ای برنلم  گون  ب  دیبل درواصع

 لمیا . مل تجربمیکن فیهلرهوب تعر نیدر ا یانتخلب و یعنلصر مشلرکت یمتوان شده بلشد. پس می یریگ میمرک  تصم

 رایا ز ؛میا است ک  مل عنصر مشالرکت را دار  نیل اأمصلبل ت شود. مسئل  می عیصدرم توز نیک  ه ون  ا میدار یجهلن
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 یهال  راه دیا مشلرکت داشت  بلشند. پاس بل  ندیافر نیشلن در ا یزندگ یاصل  یخل ر سرمل ب هستند مند عالص  نیوالد

عملکارد   نکا  یشاهر بلشاد. حال  ا    یدرصد کلر ب  دست شاورا  09است ک   نیاش ا . راه سلدهمیکن دایمشلرکت را پ

 یب  شاورا  فیوظل یواگذار نیا لبممکن است  ی. حتشود یبررس ی رید یدر جل دیبد بل لیشهر خوب است  یشورا

دادن هساتند کالهش    و مجوز یسلز لختملناند و صرفل ب  دنبل  س  کرده دایای ک  اکنون پ کلران  شهر آن حللت کلسب

 یک  مارد  بارا   یعنلصر ج یکنند و درنت فکر می  یخود ن یآموزش فیشهر ب  وظل یهلشورا صورمنیا کند. در دایپ

افتاد کا  هناد نفار در      اتفلق می یکلر میتهس ،در صلنون نید شد. همچننکنند اصال  خواه شهر انتخلب می یشورا

در صالنون مشاخص شاود     دیا بل نهلیو هم  ا یو هند نفر مسئو  کلر فرهن  لشندب یشهر مسئو  کلر مهندس یشورا

 اندازد. را ب  خطر نمی یتئور نیشهر ا یپس عملکرد بد شورا

کشور مؤثر هستند  یتیو امن یلسیهلی س دارد و در تعلد  یآثلر مل کیک   ملمیاز تصم یدرصد 09 طیشرا نیا در

 ملمیاز تصام  یدرصد امل صطعل میدر مرک  حفظ کن میتوان  بعل آنهل را میانهالب دارد  یبرا ایدئولوژیکهلی  جنب  لی

و  نشیانتخالب و گا    لیا  یکا ی یف یو تأمین فضل عیمثل  در توز یابر ؛میتر از دولت ارجلع ده نییب  پل میتوان را می

 نیا بلشاد. ا  یونیا لیم تیجمع کی یکلرفرمل ینهلد کیآن دخللت کند و  ندارد دولت در لیدست دل نیا از یی هلیه

 نیا و ا میکنا  عیا توز ساتم یهل را داخال س  بحث نیا میتوان می نیبنلبرا؛ جواب نداده است لیدن یکجل چیدر ه ستمیس

هالی   توان در داخل مدارس برنلم  می نیهل نبلشد. همچن میتصم نیا ریوزارتخلن  درگ  ریبرود و د نییهل تل پل میتصم

توان در مرک  ن   داشت  را می المیو تعط یدرس یهل مسئل  کتلب لیکرد  سیرا تدر یمحل یهل داشت و زبلنای  ژهیو

 کرد. عیرا توز یو ملبه

تواند به  در سطح مدارس می تمرکززدايی ايدارد. آ در کجا قرار یها در بحث عدالت آموزش معل  گاهيجا*

 سه  و قدرت آنها کمک کند؟ شيتوانمندشدن معلمان و افزا

و آماوزش   سیتادر  کالر معلم صرار است در  عنوان ب هستند ک   یافراد یکیمد نظر داشت.  دو بحث را دیبل نجلیا در

بحث او  متأسافلن    دربلرهکنند.  وپرورش کلر می آموزش یهستند ک  در نظل  ادار یمعلملن ی ریتوانمند بلشند و د

وپارورش   آموزش ستمیرا در سهل  نیتر فیحلضر مل ضع شود درحل  ک  ب  معلملن مل پرداخت می ینوع حهوص لیب  دل

 یضعف نظل  آموزشا  نینفر هم نرود معلم شود و ا کی یممکن است حت دیکن ب  کنکور ن له می یوصت یعنی؛ میدار

 گفتناد  یما  معلام بودناد و   تیمجموع  ترب یامنل هیأم عضو شلنیداشتم و ا یمسجدجلمع یبل آصل ییوگو گفتاست. 

 یاجتملع  لهیاست ک  جل نیدهنده ا نشلن نیا ،یداد ب  نل  خوارزم رییتغ دیلمعلم را ب تیترب عنوانک  گفتند  نیهم»

ایم  دهیرس ییجل  بد است ک  مل ب  لریبس نی. درواصع ا«میزن می رامیینوع تغ نیرفت  است ک  مل دست ب  ا نیآن از ب

دهاد کا  مال     نشلن مای  نیاز اسم معلم استفلده کند و ا ستیمجموع  حلضر ن کیش رپرو و ک  خود دست له آموزش

 یشاود کسالن   یسع نی. همچنمیکن تیهل ب  معلملن را تهو یپرداخت دیمل بل نیبنلبرا؛ میا کلر را کلهش داده نین اأش

با    یجاور نیک  هما  یلحلظ هوش و استعداد بلشند تل کسلن ب  یتر یصو یروهلیشوند ن وپرورش می ک  وارد آموزش
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شاود و   تیتهو دیخدمت بل نیآموزش در ح یعنی ؛آموزش هم مهم است. بحث ندیآ وپرورش درمی استخدا  آموزش

خاودش را   دیا . مهم است ک  معلم تل ه  حد بلکردو مشخص  نییتع و میتنظ ،توان در مرک  نوع مهررام را می نیا

ر اجبال معلام در آن   کا  را  ینلریسام  مینیب یشرکت کند. متأسفلن  مل کمتر م یینلرهلیآملده ن   دارد و در ه  سم

خادمت اسات    نیحوزه آموزش در ح کیروز ن   دارد  معلم خود را ب  نک یو شرکت کند. پس ا موضوع داشت  بلشد

هلی  است ک  از دانش له یهلی تخصص آموزش ب  آن توج  کرد دیک  بل ی ریبخش د کی. میآن کلر کن یرو دیک  بل

آماوزش را   تیفیاست ک  ه ون  ک نیبلشد اوالن مسئدغدغ   دیهلی مهم ک  بل زهواز ح یکی درواصع. میریگ می  رید

 دایا راه پ یآموزشا  ساتم یس یک  با  بخاش ادار   یهل و کسلن از معلم یاست ک  بخش نیامل موضوع دو  ا؛ میبلال ببر

 رویا بخاش ن  نیا یکنند برا می سیک  تدر یاز کسلن دینبل ؛است یکلر غلط نیاز صشر معلم هستند. ا یکنند گله می

کردن اسات   هلی مشلب  ک  مربوط ب  اجرا و اداره و رشت  یعموم هلی مربوط ملنند روابط از رشت  دیجذب کرد بلک  بل

 بود. میوپرورش خواه آموزش ستمیدر دست له شلهد اداره بهتر س ندیلیافراد ب نیاستفلده کرد. اگر ا

 د؟ینیب رو می هروب یو موانع ها تيرا در کشور با چه محدود تمرکززدايی*

کا    یاز کسالن  دیا شلن دارناد. بل تاست ک  صدرم در دس یکسلن یاز سو دارد و آن هم ینلمعموال مخللف ییتمرک زدا

 ؛ بنالبراین ب  نفع کشور است امر نیبدهند ک  ا تیرضل نک یشوند و ا لدهیاز اسب پ میصدرم در دستشلن است بخواه

 ازنظار  نینادارد. همچنا   یتیمحادود  چیها  موضوع نیزملن خواهد برد. ا یصلحبلن صدرم کم یصدرم از سو عیتوز

خاوب اسات. پاس روشان اسات کا         ن یو ه  تیفیک ازنظرب  صال  است و  کلرایی ازنظرب  نفع ملست و  یاصتصلد

هل  ترس نیحل ا یترس دارند. برا یمهدار دیجد تیاز حرکت ب  سمت وضع ش یهستند ک  هم یآن کسلن نلمخللف

 لیا رسد مل از دن ک  سطح تجرب  و دانش از مل بهتر است. ب  نظر می میهو نشلن د میبکش شیرا پ یتجلرب جهلن دیبل

 یممتالز  تیا کا  وجاود دارد هنادان موصع    یینظرهلبل تمل  اظهلر ویک یآ ازنظر یو حت میافتلدن هست عهب در حل 

با    لیل تباد هلی ما  ش لهکنند. دان رییتغ دیبل تیفیک نیافتلدن از مل هستند. پس ا مل در حل  جلو  لنی. همسلمیندار

است ک  پس از اتمل  مهطع  نیبلب است ا لیدن یاند. آنچ  در تمل  کشورهل شده سلزی وحشتنلک مدرک نیملش کی

با    شیهما  گارا   نیا کا  ا  یلیاز دال یکیدارند.  یب  آموزش علل شیگرا یکلر رفت  و درصد ب  سر یمدرس  درصد

 اصال  شود. دیبل نیو ا ستیکلر ن یبل فضلهلی مل متنلسب  زشاست ک  سطح آمو نیا ،هست یآموزش علل

 فتد؟یاست که اتفاق ب ازین تمرکززدايیدر بحث  یو قانون یاسیس ،یچه الزامات نهاد حاضر درحال*

هال   بلالتر برود و ب  سالختلرهل و نهالد   دیسطح بل نیاست ک  ا یعیبوده و  ب یلستیکنون اتفلق افتلده است ستل آنچ 

عاد    مییگاو  می یوصت. ردیوپرورش ضرورم دارد ک  صورم ب  در آموزش یسلختلر رامییه  تغ مینیبب دی. بلمیبرس

 ی. شوراردیصورم ب  دیاست ک  بل یراتییآن ه  تغ ال ا  میرا گفت نیا یاست. حل  وصت یسلختلر رییتغ کیتمرک ، 

 میکنا  مای  جلدیا رییرش تغوپرو مرتب در آموزش یمل وصت نیبنلبرا؛ رندیشکل ب  دیبل ییه  نهلدهل لیای است  منطه 

مثال    یبرااست.  یلستیس رییتغ کی ،رامییبلک  تغ ؛هم الز  بلشد ینهلد رییک  تغ ستین یسلختلر رییتغ نیصطعل ا
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 یاساتراتژ  دیا ک  بل یحلل در؛ میکن می لدیز و تعداد معلم را کم لی سلعتشش شود  می ،سلعت بودهههلر اگر  مییگو می

 یکا یمل در  رامییتغ دیرسد شل کند و در آن حوزه ب  نظر می رییاست ک  سلختلرهل تغ نیمتضمن ا نیکند و ا رییتغ

 دو مرحل  بوده است. لی


