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مجلة رش��د معلم، در ش��مارة مهر 90 به موضوع اقتصاد و 
آموزش وپرورش پرداخته بود؛ موضوعي که متأس��فانه چندان 
مورد التفات نیست و نتیجه آن شده است که فرهنگیان جامعه، 
در گروه اقشار آسیب پذیر قرار گیرند و دستگاه تعلیم و تربیت 
کشور علي رغم همة اهمیت و منزلت آن، دچار کسري بودجة 

مزمن شود.
در کتاب »میلیونر فوري« نوش��تة مارک فیش��ر، میلیونر پیر 
از پس��ري که دربارة میلیونر ش��دن از او راهنمایي خواس��ته 
بود، مي پرس��د: »چرا االن ثروتمند نیستي؟« با این اشاره، جاي 
پاس��خ به این سؤال، از س��وي فرهنگیان وجود دارد که: چرا 
آموزش وپ��رورش، با این گس��تردگي و ظرفیت هاي مادي و 
معنوي، کس��ري بودجه دارد؛ به ط��وري که این همه به دولت 
وابسته است و سبب شده قسمت اعظم فرهنگیان جزو اقشار 

آسیب پذیر قلمداد شوند.
دالیل فراوان است و اولین آن ها تفکري است که برنامه ریزان 
دول��ت و مجلس، با اس��تناد به اصل س��ي ام قانون اساس��ي، 
آموزش وپ��رورش رای��گان را حق همة ش��هروندان مي دانند، 
درحالي که انجام این وظیف��ة دولت، نیازمند خرید خدمت از 

فرهنگیان تحت شمول وزارت آموزش وپرورش است.
چنین تفکري سبب شده است که آموزش وپرورش همواره 
به اعتبارات نفتي دولت متکي باش��د و از پرداختن به س��ایر 
منابع درامدي خود غافل شود. نتیجه این که با توجه به تغییر و 
تحول هاي اقتصادِي غالباً نامیموني که پیوسته به افزایش تورم 
دامن مي زند، این فرهنگیان هستند که دچار بحران مي شوند و 
هر ساله به دلیل کاهش ارزش واقعي حقوق و مزایاي خود، در 
تنگناي روزافزون قرار مي گیرند. در حالي که سایر دستگاه هاي 

دولتي و حتي آموزش عالي و بهداشت، با اتکا به منابع درامدي 
از طریق ارائة خدمات، بخش��ي از هزینه هاي جاري و مزایاي 

کارکنان خود را تأمین مي کنند.
در آموزش وپرورش فعالیت هاي اقتصادي گسترده اي جریان 
دارد که مي توان با اس��تفاده از توان بالقوة نیروهاي ش��اغل و 
بازنشس��تة فرهنگي، انجام آن ها را به عهدة بخش خصوصي 
گذاش��ت و از بار مالي آن بر دوش این وزارت خانه کاس��ت؛ 
فعالیت هایي چون طراحي و اجراي بناها، س��رویس مدارس، 
تولید لباس ب��راي دانش آموزان، تولید و توزیع نوش��ت افزار، 

راه اندازي مدارس آزاد و خصوصي1 و... . 
تجربة انجام چنین برنامه هایي در آمریکا نش��ان داده است 
که س��رمایه گذاري در آموزش وپرورش، فقط پس از 9 س��ال 
خ��ودش را بازپرداخت مي کند؛ از این روس��ت که مدارس در 
ایاالت متحدة آمریکا، داراي تش��کیالت اقتصادي سودآوري 
هس��تند، به طوري که دانش آموزان در رستوران، هتل، کارگاه 
چوب، کتاب خانه و... به کار گمارده مي شوند یا مدارس، خود 
داراي هتل، سالن آرایش، خدمات توزیع مواد غذایي و تعاوني 
آموزشگاهي هستند که با س��ود حاصله مدارس خود را اداره 
مي کنند. نمونة دیگر تشکیالت اقتصادي ساختمان سازي است 
که توس��ط مدارس دولتي در ایالت مریلند اداره مي شود. این 
تشکیالت با دریافت وام از بانک ها نسبت به ساخت مسکن، 
پروژه هاي آموزشي، ساخت پل صیادي در دریا و... مشارکت 
مي کند و از س��ود حاصله به تأمین اعتبارات آموزش وپرورش 

اقدام مي نماید.
در ایران فعالیت هایي مانند ایجاد صندوق ذخیرة فرهنگیان و 
بانک سرمایه، تأسیس تعاوني هاي مسکن و مصرف فرهنگیان، 
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از فعالیت هاي نس��بتاً موفق آموزش وپرورش در اقتصاد است 
ک��ه اس��تمرار و موفقیت بیش��تر آن، نیازمند ایج��اد معاونت 
اقتصادي و یا گسترش فعالیت هاي ادارة کل تعاون در وزارت 

آموزش وپرورش است.
از آنج��ا که طبق م��ادة 144 قانون برنامة چهارم توس��عه، 
دستگاه هاي دولتي، باید س��االنه بیست درصد از فعالیت ها و 
خدمات خود را به قیمت تمام شده انجام دهند و طبق مادة 14 
قانون مدیریت خدمات کشوري و واحدهاي دولتي به بخش 
تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي، با 
پرداخت تمام و یا بخشي از هزینة سرانه، خدمات واگذار شود، 
وزارت آموزش وپ��رورش نیز باید ع��الوه بر اقتصاد کالن، در 
سطح ُخرد نیز فعالیت هایي را در مدارس و حتي مناطق اجرایي 

کند که برخي از آن ها به صورت زیر پیشنهاد مي شود: 
1. مجوز تأسیس مراکز آموزشي آزاد فقط در اختیار جامعة 
فرهنگي باشد. در حالي که امروزه بسیاري از آموزشگاه ها توسط 
افرادي خارج از چرخة جامعة فرهنگي و با اهداف سودجویانه 
و در ش��کل بن��گاه اقتصادي اداره مي ش��وند و ب��ه اهداف و 

برنامه هاي مصوب نظام آموزشي کشور توجهي ندارند.
2. بسترس��ازي نه��ادي و قانوني براي اس��تفادة مطلوب از 
ظرفیت ها و امکانات انساني و مالي موجود ضروري است. مثاًل 
در سطح خرد، که مناطق و شهرستان ها هستند، مدرسان رشتة 
خیاطي مي توانند در ایام تابس��تان، با کمک هنرجویان اقدام به 
تولید لباس مدرسة دانش آموزان کنند و از این طریق، هم براي 
هنرجویان خود اشتغال زایي کنند و هم مدارس، از سود حاصل 
از آن بهره مند شوند )بدیهي است که این کار نیازمند حمایت 

مالي و تدارکاتي از سوي مسئوالن امر است(.
3. با مش��ارکت فرهنگیان بازنشس��ته، مي توان آژانس هاي 
مس��افربري یا سرویس مدارس، آرایش��گاه، فروشگاه و غیره 
تأسیس کرد و از جمله، سرویس دهي دانش آموزان را، به جاي 

بخش خصوصي، به آن ها واگذاشت.
4. مدارس اقدام به راه اندازي کالس هاي فوق برنامه کنند و 
در س��اعت هاي خارج از وقت، با استفاده از همکاران مجرب، 
خدمات آموزش��ي را به قیمت واقعي ارائه کنند. بدون ش��ک 
خانواده هایي که به کالس هاي خصوصي تمایل دارند، با توجه 
به سالمت محیط مدرسه و عوامل آن، استقبال بیشتري خواهند 
داشت. در حالي که نازل بودن قیمت کالس ها در بخشنامة فعلي، 
یکي از عوامل رویگرداني خانواده از این کالس هاست، چرا که 

در اندیشة آن ها هرچه قیمت باال باشد کیفیت نیز بهتر است.
5. آموزش وپرورش براي خدماتي که خارج از حیطة کاري 
خود ارائه مي کند، مثل همیار پلیس، همیار بهداش��ت و غیره، 

هزینه اي را از طرف مقابل دریافت کند.
6. تهیه و توزیع دفتر و لوازم التحریر دانش آموزان، توس��ط 
مدیریت مناطق انجام شود. مي توان از این محل به درامدهاي 
جانبي نیز با ارائة خدمات تبلیغي مثل معرفي مراکز فرهنگي، و 

پیام هاي فرهنگي و بهداشتي روي نوشت افزارها دست یافت.
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