
عنوان یک پدیده اجتماعی در تحقق اهداف اقتصادی بسیار تاثیرگذار باشد، در تواند بهدر شرایطی که آموزش و پرورش می

خورد. از سوی دیگر چشم میریزی برای آموزش و پرورش کارشناسی که دارای مدرک اقتصاد باشد کمتر به حوزه برنامه

توان به بحث بودجه در آموزش و پرورش های اقتصادی بسیار زیادی وجود دارد. از جمله میدر آموزش و پرورش جنبه

درصد از بودجه  20روند. درحالی که آموز به کالس درس میمیلیارد نفر ساعت، معلم و دانش 11اشاره کرد. در هر سال 

وری باال برود تحول بزرگی در توسعه کشور رخ خواهد داد و در میان رود. اگر یک درصد بهرهمیبه سمت آموزش و پرورش 

 دنیای» پیش چندی  خورد.این اعداد و ارقام بیش از پیش، جای خالی همدلی اقتصاد و آموزش و پرورش به چشم می

رد. این میزگرد با حضور حسین عبده ک برگزار پرورش و آموزش از اقتصاد جدایی علل بررسی جهت میزگردی «اقتصاد

؛ رضا درمان شریف تبریزی مدرس اقتصاد دانشگاه شریف، علینقی مشایخی بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه

برگزار شد که مشروح آن را در ادامه « دنیای اقتصاد»مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی و علی میرزاخانی سردبیر روزنامه 

 :خوانیدمی

  

های فقرزدایی کشور برکسی پوشیده نیست. بحث های آموزشی و جایگاه آن در سیاستتاثیر علمی سیاست

سو و حضور تعداد زیاد نیروهای انسانی در بخش وری آن از یکدرصدی بودجه و افزایش بهره 20اختصاص 

 طور سنتیدهد. بها نشان میتر توسط کارشناسان مرتبط رهای دقیقریزیآموزش از سوی دیگر، لزوم برنامه

ها ها کمتر سراغ اقتصادیاند و همچنین آموزش و پرورشیاقتصاددانان کمتر به بحث آموزش و پرورش پرداخته

 ها را با هم آشتی داد؟توان اقتصاددانان و آموزش و پرورشیاند. چگونه میرفته

روز وری کالس مهم است. امبخشی از این سوال ارتباط با محتوا دارد. ارتقای کیفی و باال بردن بهره تبریزی:حسین عبده

تا  12کنم اکنون بودجه ما بین بودجه کل کشور بسیار ضعیف شده است و به نسبت سال های قبل کاهش دارد. فکر می

بینیم خیلی فاصله داریم. مصرف دولت ن میشود با کشورهای دیگر مثل آلمااست که وقتی مقایسه می GDPدرصد  13

درصد است. این  50تا  40شود است، یعنی منابعی که در بودجه خرج می GDPدرصد  50تا  40آلمان در بودجه بین 

گیرد. درواقع وقتی سازی صورت میویژه وقتی خصوصیدهد که همه جا به آموزش منابع کمتری اختصاص دارد بهنشان می

جای اینکه دارایی را تولید کند. خرد، بهخواهد مصرف دارایی را داشته باشد، خدمات را میارایی ندارد و میدولت تولید د

خواهد خدمات درمانی جای اینکه بیمارستان بسازد میخواهد خدمات آموزش را بخرد و بهسازی میجای مدرسهدولت به

کند پس بودجه عمرانی به سمت صفر تی خدمات را خریداری میرا بخرد، برای همین باید بودجه جاری رشد کند زیرا وق

شود. در چنین شرایطی نه تنها بودجه عمرانی کاهش پیدا خواهد کند و در نهایت بودجه جاری دائما بزرگ میمیل می

 رود.کرد بلکه بودجه جاری هم به سمت قیمت ثابت می

شود. بنابراین درست است که برای توسعه عدالت و آموزش نیاز  هایی پیدا کرد که نقش دولت در اقتصاد تقویتباید روش

ها ای است و جریانی است که باید از درآمدهای دولت و مالیاتبه بودجه داریم و باید بدانیم که آموزش یک کار بودجه

د زش و پرورش بایتوان گفت آموکنیم. نمیسازی زیاده روی میتامین درآمد شود اما باید پذیرفت که گاهی ما درخصوصی

خودگردان شود بلکه دولت باید در بحث آموزش و پرورش دایما پول خرج کند و بدنه اصلی باید از منابع دولتی باشد. 

اند درحالی که آموزش هم صنعتی است که معیار مدیران و نهادهای آموزشی، کارشناسان اقتصادی را در خود جمع نکرده

ررسی توان بوری را باال برد و تخصیص منابع بهتری در آن داشت. درواقع میان در آن بهرهتوآن سوبسید و یارانه است و می



زش های اقتصادی که با موضوع آموکنیم و در کجا نیاز به منابع بیشتری داریم. ناگفته نماند آدمکرد در کجا زیاد هزینه می

ای با گرایش اقتصاد مهم است. کل بودجه کشور و و پرورش آشنا هستند اندک هستند. به گمان من تقویت مدیریت حرفه

 ای در سیستم آموزشی تقویت شود.از جمله آموزش و پرورش محدود است و باید نقش مدیران حرفه

یکی از مباحث مهم این است که از همین منابعی که وجود دارد تا چه حد در آموزش و پرورش استفاده  علینقی مشایخی:

د مساله تاثیرگذار است. آنچه باید در نظر گرفته شود ترکیب عواملی است که در آموزش و پرورش شود. در این بحث چنمی

کنند و مساله مهم دیگر این است که فعال هستند، برای مثال چند معلم داریم که بیکار هستند و چه تعداد تدریس می

های توانمندتری را به لحاظ کیفی ن بودجه، آدمهایی دارند. شاید بتوان با همیخروجی های آموزش و پرورش چه توانایی

شوند چگونه و مهارتی تربیت کرد. مساله مورد توجه دیگر جهت بررسی این است؛ افرادی که جذب آموزش و پرورش می

کند. شوند تغییر میهایی که وارد آموزش و پرورش میها و امکاناتی که هست کیفیت آدمهستند. در واقع به دلیل پرداخت

های با جذبه و متشخصی بودند و به نسبت طبقه متوسط جامعه افراد در زمان تحصیل نسل ما، افرادی که معلم بودند آدم

 ای دارند.کنندهها شرایط ناراحتمرفهی بودند ولی اکنون معلم

از آرزوها این بود آموزان یکی آقای مشایخی به نکته مهمی اشاره کردید. در گذشته هم در انشای دانش علی میرزاخانی:

 که شغل معلمی داشته باشند ولی اکنون نظرسنجی انجام شود چه تعدادی این آرزو را دارند؟

ها در واقع منزلت و جایگاه معلم در شرایط کنونی جامعه پایین آمده است و همین باعث شده آدم علینقی مشایخی:

ری که مهم است بحث اثرات بلندمدت در ضعف سیستم کمتر تمایل داشته باشند به سمت شغل معلمی بروند. بحث دیگ

التحصیالن از این سیستم ضعیف خارج شوند دیگر تغییر آنها بسیار سخت است. سال دیگر که فارغ 10آموزشی است. یعنی 

دهد که پایه عمومی وقتی نرخ خروجی سواد، فهم، مهارت، هویت ملی و مذهبی پایین باشد یک نیروی کاری را تحویل می

گذارد. در واقع هشداری است. آموزش و پرورش آن بسیار ضعیف است و همین مساله روی جوهای مختلف جامعه اثر می

کند در آن چه اتفاقی می افتد چون تدریجی است و قابل حس نیست و ناگهان بیدار ای است که آدم حس نمیپدیده

توانند انجام دهند. در تخصیص کالن جامعه، سهم آموزش و هایی که کاری نمیبینید جامعه پر شده از آدمشوید و میمی

کنیم و به بودجه آموزش و پرورش اضافه پرورش را در کل بودجه باال ببریم. یعنی حتی شده از بودجه امنیتی و دفاعی کم

 .کارآمد نباشندتر است تا اینکه آنها را ببریم باال و در جامعه افرادی تربیت شوند که خیلی کنیم، قطعا جامعه ایمن

وری بودجه افزایش پیدا کند نیاز به یک بازنگری در ماموریت نظام آموزش به نظر من برای اینکه بهره علی میرزاخانی:

کشور داریم. ظاهرا ماموریت نظام آموزش و پرورش هنوز سواد خواندن و نوشتن است و هنوز هدف همانی است که در 

بینند برای هدایت به مراحل بعدی و هایی را میین است که افراد یکسری آموزشزمان تاسیس تعریف شده است. تصور ا

 از عدب ماند،می باقی افراد برای که است چیزی آن آموزشی نظام» بزرگی از نقل به دیگر تعریف کارشناسی جایی ندارد.

ن تعریف نگاهی به اطراف خود انداخته ای با «.کنند فراموش گرفتند یاد مدرسه و پرورش و آموزش نظام در که هرآنچه اینکه

ها از ماند. این افراد در بسیاری از مهارتشوند چه برایشان باقی میبینیم کسانی که از نظام آموزشی موجود خارج میو می

های اجتماعی و غیره ضعیف هستند. هدف آموزش و پرورش صرفا تجهیز منابع تعریف ای یا مهارتهای رسانهجمله مهارت

 ها وجود ندارد.ه است و برنامه مشخصی برای تربیت افراد با تفکر جهت بهبود سیستمشد

شوند هیچ مهارتی ندارند که در جامعه های آموزش و پرورش معموال افرادی که تربیت میدر خروجی علینقی مشایخی:

بسیار سنگین است نظام آموزشی مفید واقع شوند. مهارت درست فکر کردن و با دیگران تعامل داشتن ندارند و بعد هم 



ها را آموزش دهد چون خود معلمانی که پرورش یافته این نظام آموزشی متحول شود و به سمتی برود که این مهارت

ها را ندارند. تحول آموزش و پرورش باید خوب اتفاق بیفتد و نیاز به یک هدایت و رهبری درست دارد. هستند این مهارت

 ین مساله باشند که صرفا ویژگیشان بودن در مجموعه آموزش و پرورش نباشد.افرادی باید درگیر ا

  

تبریزی به کمیت بودجه اشاره داشتند و آقای میرزاخانی و دکتر مشایخی به کیفیت اشاره کردند و آقای عبده

بط مرتاینکه چه کنیم تا با همین بودجه موجود به بهترین کیفیت برسیم. هردوی اینها به عدالت آموزشی 

 گوید؟هستند. آقای درمان تجربه علمی و عملی شما در این زمینه چه می

نظام آموزش و پرورش ما در شرایط فعلی یک بدنه بسیار بزرگ و گسترده دارد و برخی آمارها ابعاد آن را  رضا درمان:

 8/ 5ست که در برخی مناطق به درصد ا 3/ 5طور مثال میانگین تکرار پایه اول دبستان در کشور ما، دهند. بهنشان می

شوند در پایان دوره تحصیل کمتر دهد از هر دو نفری که وارد دبستان میرسد. نرخ ترک تحصیل هم نشان میدرصد می

درصد ترک تحصیل داریم. آمارهای  50سال تحصیل بیش از  12شود و این یعنی در طول از یک نفر از دبیرستان خارج می

ریزش دارند. یعنی اگر این عدد آموز هزار دانش 500کند. طبق این آمار، ساالنه ن گفته را تایید میآموزش و پرورش هم ای

رسیم؛ سال تحصیل ضرب کنیم تقریبا به همین رقم می 12آموزان در نظر گرفته و در عدد میلیونی دانش 11را در جمعیت 

شوند از این مسیر عبور کنند هم سانی که موفق میالتحصیل. در عین حال، ککمتر از یک نفر از هر دو نفر فارغ

های عینی عمال بهره زیادی ندارند. های اجرایی و مهارتهای زندگی، مهارتالتحصیالنی هستند که از سه گروه مهارتفارغ

تحصیل  انیهای هنرستالتحصیلی مشغول به کار شوند، حتی اگر در رشتهتوانند بالفاصله بعد از فارغهای ما نمیدیپلمه

التحصیالن دانشگاهی )و نه آموزش و پرورشی( را جذب گویند حتی وقتی فارغکرده باشند. کارفرماها به صراحت می

 اند فراموش کنند و بعد تازه به آنها آموزش دهیم.کنیم ابتدا باید کمک کنیم آنچه یادگرفتهمی

درصد اعالم کردند. البته تا  2علم، بودجه غیرپرسنلی را وگوی خبری به مناسبت هفته ممدتی قبل آقای فانی در یک گفت

های جدید ممکن است منفی هم جایی که من اطالع دارم این رقم کمتر است و حتی احتماال امسال به دلیل استخدامی

 وقت به یک چهارم آن هم نزدیک نشده ایم و ایندرصد است که ما هیچ 40بشود. در هرصورت استاندارد جهانی حدود 

گونه به مساله نگاه کنیم که آیا پول، این مسائل را حل خواهد کرد؟ و با حجم وضعیت آموزش و پرورش است. حال این

دانشی که داریم اگر فردا صبح بودجه آموزش و پرورش سه برابر شود، مشکالت حل خواهد سواد و کمگسترده معلمان کم

سال جدید احتماال هیچ کالس آموزشی برای معلمان نخواهیم داشت شد؟ امسال آموزش و پرورش اعالم کرده است که در 

رساند. سال گذشته نیز اعالم کرده بود آموزش و پرورش مناطق، های ضمن خدمت را به حداقل میو در واقع کالس

یگر ما کاری خودشان برای خود، کاری انجام دهند. گروهی از معلمان را داریم که نیازمند ارتقای دانش هستند و از سوی د

عنوان ایجاد آموزش و پرورش غیرانتفاعی سازی آموزش، نه بهتوانیم انجام دهیم. شاید اینجا بحث خصوصیبرای آنها نمی

طور جدی وارد آموزش سازی آموزش داریم این است که بخش خصوصی بهبتواند کمک کند. تعریفی که ما از خصوصی

لبته نظارت متمرکز دولتی باید باشد ولی اینکه تمام مدارس را دولت بخواهد ایجاد گذاری انجام دهد. اشود و بیاید سرمایه

 کند و تمام محتوای درسی را حتما دولت به صورت یکسان بخواهد ایجاد کند بارها ثابت شده که موضوع غلطی است.

ان به لحاظ آب و هوا، فرهنگ و شکند و مناطقآموزی که در آذربایجان تحصیل میآموز سیستانی با دانشچرا باید دانش

خصوص تر بیاییم بههای یکسان ببینند؟ این واقعیتی است که هرچه به سطح پایینشرایط درآمدی متفاوت است آموزش



 وریشود بدنه عریان آموزش و پرورش نتواند بهرهدهد و باعث میتر نشان میدر بخش پیش دبستانی خودش را پررنگ

های خصوصی سازی در آموزش و پرورش این است: سازمانش داشته باشد. تعریف ما از خصوصیهای خودخوبی در آموزش

باید ورود پیدا کنند و به این ترتیب هزینه مورد نیاز برای آموزش پرسنل نسل بعدی خود را به شدت کاهش دهند و 

های ازمانها، حضور سحلده کنند. یکی از راهها استفاالتحصیالنی تربیت کنند که بتوانند با صرف حداقل هزینه از همانفارغ

های دهد اگر سازمانکننده خوبی باشند. تجربه ما در سه سال گذشته نشان میتوانند کمکمردم نهاد و خیر است که می

های نتوانند اثر قابل توجهی بگذارند. کارهایی که ما انجام دادیم در بعضی استامردم نهاد عملکرد خوبی داشته باشند می

ای تبدیل شد به محتو« با من بخوان»مناطق محروم توانست اثربخشی چشمگیری نشان دهد. طرح کتابخوانی ما با عنوان 

ها این طرح توانست مقام آن استان را در حوزه درسی رسمی مقطع پیش دبستانی آموزش و پرورش. در بعضی از استان

وری در آموزش. جالب است بدانید که این شور برساند و این یعنی بهرهکیفیت آموزش از رتبه بیست و نهم به رتبه دوم ک

 دست آورد.کاندیدا از سراسر جهان مقام اول را به 11طرح ترویج کتابخوانی، توانست در سطح جهانی در میان 

د. در سطح داشته باش تواند حرفی برای گفتنالمللی هم یک سازمان مردم نهاد ایرانی میبینیم که در حوزه بینبنابراین می

ادیم. های استان خراسان جنوبی قراردپیش دبستانی کتاب درسی را تالیف، تصویرگری و چاپ کردیم و رایگان در اختیار بچه

ن ها قرار دهند. ایاین درحالی است که در استان تهران نتوانستند در سال گذشته کتاب پیش دبستانی در اختیار بچه

توانند در آن وارد شوند؛ البته به شرطی که نظارت باشد و کیفیت های مردم نهاد میاست که سازمان هاییای از حوزهنمونه

توان از توانمندی مالی آنها در جهت باال بردن رسانی شود میهای تجاری اطالعآن حفظ شود. اگر به درستی به شرکت

کند؛ شاید لی فقط پول به تنهایی این مشکل را حل میکیفیت آموزش استفاده کرد. اعتقاد ما این نیست که در شرایط فع

رو هستیم که اگر پول دو برابر هم بدهیم شد این ادعا را داشت ولی امروز ما با شرایطی روبهسال قبل بود می 15یا  10اگر 

 شود.تر میاحتماال مشکالت پیچیده

وانساالری دولتی داشته باشیم و در آموزش و ها یک تجدید ساختاری در دیباید در همه حوزه حسین عبده تبریزی:

پرورش محور چنین تجدید ساختاری، مساله کاهش تمرکز است. در شرایط کنونی اگر پول بیشتری خرج شود در این 

ساختار پاسخگو نخواهد بود و ما باید به دنبال کاهش تمرکز باشیم. وقتی این کاهش تمرکز ایجاد شد برویم به سمت 

این بحثی بوده که در کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی هم طرح شد و این بود که هیات امنای مدرسه و  بودجه مدرسه و

یا انجمن اولیا و مربیان خودشان بتوانند در بودجه کنترلی داشته باشند و در مورد نحوه هزینه کردن بودجه حرفی برای 

شورای  شوده شورای شهر سپرده شود و این خود باعث میگفتن داشته باشند. این کاهش تمرکز بهتر است در این مقطع ب

صورت شهر از وضعیت نسبتا سیاسی که در بعضی از شهرهای بزرگ دارد بیرون بیاید و درگیر یک کار اجرایی شود. باید به

ا ب تر تقسیم کنیم و اجازه دهیم تخصیص منابع متناسبجدی به عدم تمرکز فکر کرد و منابع را بین واحدهای کوچک

 وضعیت هر منطقه اتفاق بیفتد. این یک محور اصلی در بحث اصالح موقعیت مالی مدارس است.

التحصیالن مدرسه تا ای از فارغمساله دیگری که وجود دارد رابطه مدرسه با کسب و کار است. در کشور آلمان بخش عمده

روند. از طریق مدارس که ما در ایران داریم نمیشوند و به دانشگاه در آن مقیاسی کالس یازدهم در بین صنایع پخش می

باید افراد برای کسب و کار آماده شوند. باید در بودجه مدرسه این افراد تحویل کسب و کار داده شوند. در شرایط کنونی 

ت الزم اساند که مدرک دارند و ادعا، اینجاست که در حوزه کارگرهای ماهر مشکل زیادی داریم و بیشتر افرادی تربیت شده

ها ای از طبقه متوسط روبه باال بودند و معلمها قطعا جزو قابل مقایسهآموزی ما، معلموضعیت بهبود پیدا کند. در دوره دانش



سال اخیر  10ای نداشتند که به کار دوم کشیده شوند ولی این مزیت در یک موقعیتی داشتند که مشکالت معیشتی عمده

سازی در آموزش و پرورش به این معنی باشد که اند. خصوصیه شدت آسیب پذیر شدهصدمه دیده است و قشر معلم ب

هایشان را بدهند. در یک تعادلی باید قبول کرد و در کلیت آن باید با فکر جلو رفت. های بچهتوانند هزینهکسانی که می

ه دانشگاه باشند اما آموزش و پرورش صد التحصیلی بدهکار بمن موافقم دانشگاه کال پولی شود و دانشجویان بعد از فارغ

 ها وها و نقش وقف بصورت جدی خواهان شفافیت خیریهدرصد باید رایگان باشد. در مساله تامین مالی و نقش خیریه

طور دهند نفی کنیم و بههایی را که گزارش مالی نمیهای مردم نهاد و خیریههای مردم نهاد هستم. باید سازمانسازمان

های مردم نهاد گزارش مالی ها و سازمانشان را گزارش دهند. باید خیریهجامعه بخواهیم شفاف عملکرد مالی جدی در

 خوشان را به بورس بدهند که متاسفانه دو سال است این اتفاق نیفتاده است.

 های مردم نهاد و خیریه لزوما در بورس نیستند.این افراد و سازمان علی میرزاخانی:

: نه، در بورس نیستند اما چون مسووالن مرجعی پیدا نکردند که این افراد به آنها گزارش مالی تبریزیحسین عبده 

بدهند در قانون آمده به بورس اطالع دهند و البته ربطی به بحث مالیات ندارد. هر نهاد عمومی اعم از نظامی یا نهادهای 

شد توان رفیت اگر در این حوزه روشن شود حتما میبازنشستگی باید اطالعات خودشان را به بورس بدهند. در بحث شفا

 کرد.

های مردم نهاد به بورس از روی ناآگاهی است زیرا اگر به سایت برخی از البته اطالع ندادن برخی سازمان رضا درمان:

اند روی های رسمی بررسی کرده شان که حسابرسهای ساالنهمراجعه کنیم گزارش های مردم نهاد و خیریههمین سازمان

 سایت شان هست.

پردازند این یک امر ها از اموال شخصی خودشان و ارثیه خانوادگی به امور خیریه میاگر خیریه حسین عبده تبریزی:

گیرند، این افراد باید گزارش مالی دهند. ای است که از مردم پول میهای خیریهبدیهی است اما منظور من بیشتر سازمان

یست بدهند ولی باید صورت مالی ارائه دهند. در این شرایط پولشویی هم نیاز نخواهد بود چون در البته مالیات قرار ن

 پولشویی هم باید حساب شفاف و روشن باشد.

ها بسیار مایل بودند فرزندانشان به مدرسه یا دانشگاه بروند تا بتوانند های گذشته تاکنون خانوادهاز زمان علی میرزاخانی:

لحاظ ذهنی این نظام آموزشی برای آنها شود و بهکسب کنند اما در شرایط کنونی این خواسته برآورده نمیشغل و مهارتی 

از  آموزانرود وقتی دانششود و یک پارادوکس ذهنی برایشان ایجاد شده است. قاعدتا انتظار میبه نوعی بال استفاده می

 غلی داشته باشند و این کارکرد ندارد.شوند باید چند گزینه انتخاب شالتحصیل میمدارس فارغ

 اگر شغل بخواهند داشته باشند باالخره باید سواد داشته باشند. حسین عبده تبریزی:

اند لزوما هایی ایجاد کردهاند و شغلدر کارآفرینی این مطرح نیست و در دنیا کسانی که کارآفرینی کرده علی میرزاخانی:

 .اندتحصیالتی با مدرک خاص نداشته

 ای داشته باشند.اند تا سواد پایهباالخره مدرسه که رفته حسین عبده تبریزی:

  

 ها را در بحث آموزش داشته باشیم چه باید کرد؟اگر بخواهیم مشارکت بیشتر اقتصاددان



ها هم مورد نظر باشد. عدم تمرکز در عدم تمرکز صرفا در ساختار اهمیت ندارد بلکه باید در طراحی علینقی مشایخی:

ب با تر متناسهای بهتر و مطالب با کیفیتآموزش و پرورش در بخش محتوا نیز ضروری است. با رعایت یک اصولی، تدوین

 د آموزش و پرورش خفه خواهد شد.ای تولید شود و اگر این نوع عدم تمرکز اصالح نشونیاز هر منطقه

شاید این مساله معلول شرایطی است که حاکم بر جامعه است. فاجعه اصلی همان فقر نظام آموزشی در  علی میرزاخانی:

اند باید این فاجعه را درک کنند و معموال این اتفاق ها است. یک سناریو این است؛ افرادی که باالتر قرار گرفتهانتقال مهارت

افتد و یک سناریوی دیگر این است که نهادهای مدنی و نخبگان و دانشگاهیان حساسیت را باال ببرند. برای این مهم نمی

 توان فکر کرد؟هایی میچه مکانیزم

آید و فقط طرح مساله حل عملی از این بیرون نمیتوانند حساسیت را باال ببرند اما راهها میرسانه علینقی مشایخی:

جور افتد و برای همه مناطق یکنظر من باید تمرکز شکسته شود و آنچه که در برج آموزش و پرورش اتفاق میشود. به می

دهد. باید این ها و ساختار آموزشی نمیکنند و اصال امکان بروز خالقیت و نوآوری را در طراحی درستعیین تکلیف می

امعه یک حرکت و جنبشی در تدوین مطالب رخ دهد و شکسته شود و یک قانونمندی ایجاد کنند و فرصت دهند در ج

مساله دیگر این است که در همین عدم تمرکز اجازه دهند برخی از نهادهای مردم نهاد، آموزگاران را پوشش دهند و باید 

 اماهای مورد نیاز، منابع و بودجه است یک جنبش و حرکتی در جهت ارتقای سواد آموزگاران رخ دهد. یکی از پیش زمینه

ای که در حال رخ دادن است آگاهی داده شود. بعد بعد از آن باید چند اقدام اساسی انجام شود. اول اینکه نسبت به فاجعه

هایی از اینکه چه کنند تا این فاجعه درمانش شکل بگیرد و در نهایت سازماندهی برای درمان آن فاجعه رخ از آن سرنخ

 حل حرکت کنند.رائه راهدهد. فرهیختگان جامعه باید به سمت ا

در بخش عدم تمرکز در سطوح پیش دبستانی، کودکانی هستند که بلوچند یا عربند و اصال در تمام شش  رضا درمان:

ا روند، یک کتاب فارسی به آنهاند. همه اینها وقتی به کالس اول ابتدایی میسال ابتدایی عمرشان، فارسی صحبت نکرده

م فارسی صحبت کردن را یاد بگیرند. بماند که گاهی در این بین یک معلم ناآگاه و غیرمسلط به شود و انتظار داریداده می

های اینجاست. اکنون یکی از موفقیتهای خوب شود. این توزیع محتوا یکی از ضرورتامور آموزشی هم به آنها اضافه می

هایی که زبان اول آنها ز پیش دبستانی بچهجامعه یاوری فرهنگی این است که در جنوب خراسان کاری کردیم که بعد ا

 فارسی نیست بتوانند به زبان فارسی شعر بخوانند و نمایش اجرا کنند.

 


