
تقريباً در تمام پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري 
و همچنين بسياري از فرمايش�ات ايشان موضوع 
ريش�ه كني فق�ر و برق�راري عدال�ت اجتماعي به 
عنوان عوامل مؤثر در دس�تيابي به جامعه متعالي 
اس�امي مورد تأكي�د قرار گرفته اس�ت. ايش�ان 
همچنين بياناتي صريح درباره ضرورت شناسايي 
داليل مؤثر در ب�روز آس�يب هاي اجتماعي دارند 
و مس�ئوالن را موظف به ريش�ه كني فق�ر و ديگر 
علل آس�يب ها و بزهكاري ها در جامع�ه كرده اند. 
برخي فرمايشات راهبردي ايشان در ادامه مي آيد.

  
*كاد الفقر ان يكون كف��را. جامعه اى ك��ه در آن فقر 
باشد، بيكارى باشد، مشكالت معيشتى غيرقابل حل 
وجود داش��ته باش��د، اختالف طبقاتى باشد، تبعيض 
باشد، شكاف طبقاتى باشد، حالت آرامش ايمانى پيدا 
نمي كند. فقر، انسان ها را به فس��اد مي كشاند، به كفر 

مي كشاند؛ فقر را بايد ريشه كن كرد. 
* هر كاري در كش��ور صورت مي گي��رد، بايد با هدف 
رفع فق��ر و محروميت و ايجاد رون��ق در زندگي عموم 
مردم- نه بخشي از مردم و قشرهاي خاص- باشد. در 
چنين فضايي است كه مردم مي توانند به اهداف واالي 
نظام اسالمي - يعني معنويت و تكامل روحي و تعالي 

اخالقي - دست پيدا كنند. 
* انس��ان وقتي به مت��ن جامعه م��ي رود، مي بيند كه 
در خود تهران و ش��هرهاي بزرگ - حاال چه برس��د به 
جاهاي دوردس��ت - انصافاً افراد ضعيف زيادند؛ كسبه  
ضعيف، دستفروشان، مشتغالن به مشاغل كم اهميت 
و احياناً كاذب، خانواده ه��اي پرجمعيت و كم درآمد و 
محروميت هاي بسيار باال؛ واقعاً اينها در جامعه  ما وجود 
دارد و هم��ه  اينها برخالف مقاصد انقالب اس��ت؛ اصاًل 
انقالب براي اين بود كه اينها برداشته و برافكنده بشود. 
* عالج فقر به شكل اصولي در هر جامعه اي، از راه استقرار 
عدالت اجتماعي و نظام عادالنه در محيط جامعه است... 

اين يك وظيفه دولت��ي و حكومتي اس��ت، اما مردم هم 
به نوبه خود وظيفه س��نگيني ب��ر دوش دارن��د. اجراي 
برنامه ه��اي اجتماعي فقط در بلندم��دت و ميان مدت و 
به تدريج امكان پذير اس��ت، اما نمي ش��ود منتظر ماند تا 
برنامه هاي اجتماعي به ثمر برس��د و ش��اهد محروميت 
محروم��ان و فقر گرس��نگان در جامعه ب��ود. اين وظيفه 
خود مردم و همه كساني اس��ت كه مي توانند در اين راه 

تالش كنند. 
* بايد كاري بشود هركس خودش را موظف بداند كه 
انفاق كند. آن كساني كه بيش��تر درآمد دارند، نسبت 
انفاق را بيشتر كنند. آن كساني كه كمتر درآمد دارند، 
باب را نبندند؛ به همان نسبت انفاق كنند... روح انفاق و 
نيكوكاري بايد در جامعه توسعه پيدا كند و جزو ايمان 
مردم بشود و هركس بنا را بر اين بگذارد كه در اموالش 
- »و في اموالهم حق للسائل و المحروم« - واقعاً براي 
محرومان حق قائل باشد... در جامعه  اسالمي بايد اين را 

به عنوان يك فرهنگ دربياوريم. 

* همه بايد خود را موظف به مواسات بدانند؛ مواسات 
يعن��ي هي��چ خان��واده اي از خانواده هاي مس��لمان و 
هم ميهن و محروم را با دردها و محروميت ها و مشكالت 
خود تنه��ا نگذاش��تن؛ به س��راغ آنها رفتن و دس��ت 
كمك رساني به س��وي آنها دراز كردن. امروز اين يك 
وظيفه جهاني براي همه انس��ان هايي است كه داراي 
وج��دان و اخالق و عاطفه انس��اني هس��تند؛ اما براي 
مسلمانان، عالوه بر اينكه يك وظيفه اخالقي و عاطفي 
است، يك وظيفه ديني هم است. به همسايه ها و فقرا 
رسيدگي كنيد... جوانان اجتماعات خانوادگي تشكيل 
دهند و كمك هاي اف��راد خانواده را جم��ع كنند و در 
درجه اول به مص��رف فقرا و ناداره��اي همان خانواده 
و فاميل برس��انند و اگ��ر نيازي نبود، ب��ه فقراي ديگر 

رسيدگي كنند. 
* در جامعه ما بايد عادت كمك به ضعفا كه يك عادت 
اسالمي است، روزبه روز بيشتر شود. صدقاتي كه مردم 
مي دهند، اطعام هايي كه مي كنند و كارهاي بزرگي از 

قبيل وقف و حبس و امثال آنها كه انجام مي ش��ود، از 
سنت هاي حسنه اسالمي است. اين سنت ها به حيات 
اجتماعى طيب كمك مي كند. بنابراين نبايد بگذاريد 

در جامعه تعطيل شود. 
* درست اس��ت كه ما در كش��ور در درجه  اول مسئله 
اقتص��اد را داريم و خود مش��كالت اقتص��ادي هم ]به 
عنوان[ يكي از آن عوامل ريش��ه اي اين مفاسد، مورد 
توجه ماست، اما مسئله  مفاسد اجتماعي با شرحي كه 
در جلسه قبل داده شد، يكي از بيماري هايي است كه 
هر روزي كه بر آن بگذرد و عالج نشود، عمق بيشتري 
پيدا مي كند و عالجش دش��وارتر خواهد شد. بنابراين 

مسئله فوق العاده مهم است. 
* يك اش��كالي كه در كارهاي بلندمدت هست و آن 
اينكه غالباً مجريان عالقه اي به كارهايي كه تأثيراتش 
بلندمدت است، ندارند؛ طبيعت انس��ان است... چون 
مردم اين آسيب ها را در زندگي لمس مي كنند... وقتي 
مي بينيد يك دولتي است كه دنبال عالج اين آسيب ها 
است، نفس اين تالش مردم را خرسند مي كند، راضي 

مي كند، اميدوار مي كند. 
* ما مردم را بايد عائله  خودمان بدانيم. ما مس��ئوالن 
كش��وريم ديگر... اين ملت، اين كشور، اين مرزها، اين 
فضاي زندگي، عائله  ماس��ت. به مس��ئله  آسيب هاي 
اجتماعي در س��طح كش��ور جورى نگاه كنيم كه اگر 
اين آس��يب در داخل خانواده  خود ما بود، آن جور نگاه 
مي كرديم. اگر بنده يك بچه  معتاد داش��ته باشم، چه 
حالي دارم؟ اگر كسي در خانه يك دختر فراري از خانه 
داش��ته باش��د، چه حالي دارد؟ تصورش را بكنيد، اگر 
اين دختر از خانه  ديگري هم ف��رار كرد، ما بايد همان 
احساس را به خودمان تلقين كنيم ولو طبيعتاً نداشته 
باش��يم... ما بايد به اين قضيه در سطح جامعه حساس 
باش��يم و به فكر عالج باش��يم... ما در واقع اهتمام مان 
به وضعيت م��ردم مثل اهتمام مان ب��ه داخل خانواده  

خودمان باشد. 

  زهرا هنربخش
پديده ك�ودكان خياباني نوعي آس�يب اجتماعي به 
حساب مي آيد كه مس�تلزم توجه عموم شهروندان، 
جامعه و دول�ت در اين خصوص مي باش�د. همه ما در 
گوشه و كنار شهر كودكاني را مي بينيم كه با لباس هاي 
كهنه و كثيف و صورت هاي سياه مشغول تميزكردن 
شيش�ه ماش�ين ها، اس�پند دودكردن، فروش گل، 
دستمال و... هستند و با خواهش و اصرارهاي فراوان 
از م�ردم مي خواهند تا وس�يله اي از آنه�ا خريداري 
كنند. كودكاني كه از روي اجبار يا ناچاري مدرس�ه و 
آموزش را رها كرده و به جاي كس�ب علم و تحصيل، 
در خيابان هاي ش�هر به دنبال يك لقمه نان، كودكي 
و آينده ش�ان تباه مي ش�ود؛ كودكاني كه براي بقاي 
عمر خود ناگزيرند و راهي ندارند جز اينكه به چنين 
فعاليت هايي رو آورده و خوشي ها و لذت هاي دوران 
كودكي را قرباني كس�ب پولي ناچيز كنند. بسياري 
از اين كودكان در نتيجه وضعيت نامناس�ب خانواده، 
مهاجرت از ش�هرهاي كوچك به ش�هرهاي بزرگ و 
گاهي نداشتن سرپرست مناس�ب جهت نگهداري و 
تأمين مايحتاج روزگار خ�ود را اين گونه مي گذرانند.

      
    بيشترين كودكان خياباني در تهران

آمار دقيقي از وجود كودكان خياباني را نمي توان به دست 
آورد. اين كودكان حتي از كوچك ترين حقوق اجتماعي 
نيز محرومند و قادر به تأمين حداق��ل نيازهاي خود در 
موارد بهداشت، س��المت، آموزش، تفريح و... نيستند و 
گاهي اوقات دس��تخوش سوء اس��تقاده هاي مختلف از 
سوى افراد سودجو با اهداف پليد و غيرانساني مي شوند، 
كودكاني كه به لحاظ جسماني و رواني بسيار شكننده و 
آسيب پذير هستند و نياز به حمايت و توجه خاصي دارند. 
در كشور ما، تهران بين تمامي ش��هرها داراي بيشترين 

فراواني كودكان خياباني است. 
    عوامل بروز و افزايش پديده كودكان خياباني

عوامل مؤث��ر در بروز و افزايش پدي��ده كودكان خياباني 
را مي توان فقر اقتصادي، ناآرامي سياس��ي، رشد سريع 
جمعيت، بالي��اي طبيعي مثل س��يل و زلزل��ه، عوامل 
اجتماعي مانند عدم عدال��ت در توزيع منابع و خدمات، 
ش��رايط نامطلوب كار، افزايش طالق، اعتي��اد به الكل و 
موادمخدر، بدرفتاري جس��مي و روان��ي، فقدان توجه و 
عاطفه در خان��واده، ميزان باالي بيكاري، س��طح پايين 
تحصي��الت والدي��ن و ترك خان��ه به دلي��ل بدرفتاري 

خانواده ها نام برد. 
مش��كالت زندگي خانوادگ��ي و عوام��ل اجتماعي، اين 
كودكان را به س��مت بزهكاري و انج��ام كارهاي خالف 
مي كشاند كه فقر يكي از مهم ترين علل اين مشكالت است 

و آسيب هاي بسياري را به جامعه وارد مي سازد. 
 البته در كنار تمام مواردي كه ذكر شد برنامه ريزي نكردن 
مناس��ب، صحيح و بي مسئوليتي دولت و س��ازمان ها و 
همچنين مراكز ذي ربط و نداشتن برنامه هاي توسعه اي 
مناس��ب و حمايت نكردن از خانواده ه��اي كم درآمد و 
آسيب پذير از سوى دولت نقش به سزايي در افزايش آمار 

كودكان خياباني دارد. 
    تقسيم بندي كودكان خياباني

طبق اعالم س��ازمان جهاني بهداشت س��ه نوع كودك 
خياباني وجود دارد:

1- كودكان خياباني كه داراي خانواده هس��تند و براي 
كسب درآمد ناچيز در خيابان ها مشغول كار مي باشند. 

2- كودكاني كه از سوى خانواده خود طرد يا يتيم شده اند و 
بدون وجود خانواده اي زندگي خود را ادامه مي دهند. آنها 
تنها به جهت بقاي خود با مشكالت متعددي دست و پنجه 
نرم مي كنند و خطرات مختلفي را به جان مي خرند، اين 
گروه آسيب پذيرترين افرادي هستند كه در خيابان هاي 

شهر زندگي و كار مي كنند. 
3- كودكاني كه همراه با خانواده هايش��ان در خيابان ها 
مشغول به كار مي باشند، خانواده هايي كه به دليل عواملي 
نظير جنگ، مهاجرت، بالياي طبيعي و فقر و... ناچار به 

زندگي خياباني هستند. 
    تفاوت ميان كودكان كار و خيابان

بايد توجه داشت كه ميان كودكان كار و كودكان خياباني 
تفاوت وجود دارد. كودكان كار، كودكاني هستند كه سن 
آنها زير 18سال است و براي تأمين مخارج خانواده خود 
در خيابان ها دستفروش��ي مي كنند و شب ها به آغوش 
خانواده برمي گردند اما ك��ودكان خياباني، كودكان زير 
18سالي هستند كه به دليل مشكالت بسيار و وضعيت 
ناجور خانواده يا نداشتن خانواده مجبورند در خيابان ها 
زندگي و كار كنند، اين كودكان با خانواده خود ارتباطي 

ندارند و آينده اي مبهم در انتظار آنان است. 
    خطراتي كه كودكان خياباني را تهديد مي كند

همه ما مي دانيم كه محيط ش��لوغ و غريب خيابان جاي 
امن و سالمي براي كودك نيست. در اين گونه محيط ها 
كودكان طعمه باندهاي خالفكار و قرباني سوءاستفاده هاي 
جنسي، اخالقي، موادمخدر و... مي شوند. اين كودكان به 
دليل فش��ار زياد مش��كالت زندگي و غم و اندوه تنهايي 
و س��رخوردگي در اكثر مواقع به اعتي��اد رو مي آورند تا 
مشكالت و كمبودهاي موجود در زندگي خود را به دست 

فراموشي بسپارند. 
حق هيچ كودك معصوم و بي گناهي نيس��ت كه آينده 
و زندگي اش تباه ش��ود و در حس��رت آرزوه��اي زيباي 
كودكانه اش بس��وزد و تنها براي زنده مان��دن تن به هر 

كاري بدهد. 
براساس ماده3 كنوانسيون حقوق كودك »در هر اقدامي 
براي كودكان بايد باالترين منافع و مصالح آنها را در نظر 
گرفت« به همين خاطر حضور كودكان در خيابان ها براي 

كار و زندگي، براي مدت طوالني عواقب آس��يب زايي را 
براي كودكان به همراه دارد ك��ه از جمله آنها مي توان به 
بازماندن از تحصيل و آموزش الزم جهت كس��ب علم و 
مهارت، آسيب هاي جسمي و رواني به لحاظ محدوديت 
و محروميت از بهداشت و تغذيه سالم، نداشتن اعتماد به 
نفس و برخورداري از امنيت خاطر و احساس ارزشمندي 
و... اشاره كرد. اين پيامدها نه تنها در زندگي اين كودكان 
تأثير به س��زايي مي گذارد، بلكه به مراتب در جامعه نيز 

تأثيرگذار است. 
    حماي�ت، آم�وزش و مهارت افزاي�ي كودكان 

خياباني
با توجه به اينكه كودكان آينده س��ازان جامعه و كش��ور 
مي باش��ند بايد در دوران كودكي خود از امكانات الزم و 
كافي بهره ببرند تا بتوانند افرادي توانمند و اليق ش��وند 
وگرنه اين كودكان نه تنها در ساختن جامعه و ارزش هاي 
اجتماعي نقشي نخواهند داشت، بلكه به سبب مشكالت 
و موانعي كه در زندگي خود دارند، مي توانند براي جامعه 

نيز آسيب زا و مشكل آفرين باشند. 
يكي از موارد مهم جهت مبارزه با پديده كودكان خياباني 
و كمك به اين قشر در جامعه توانمند سازي آنها از طريق 
آموزش تخصص و مهارت در زمينه هاي مورد نياز جامعه و 

همچنين حمايت از آنها در حوزه هاي مختلف است. 
آموزش مانند پلي اس��ت كه كودك را با جامعه مأنوس و 
مرتبط مي كند. آموزش اجباري براي كودكان خياباني 
مي تواند از آنها افرادي مؤثر، فع��ال و مفيد براي جامعه 
بس��ازد و اين امر تنها زماني مي تواند عام��ل مؤثري در 
كاهش پديده كودكان خياباني باش��د كه جهت حمايت 
از كودكان بي سرپرس��ت، دولت و مراكز ذي صالحي كه 
سرپرس��تي و حمايت از اين كودكان را برعهده دارند، به 
تعليم، تربيت و آموزش آنان مبادرت نموده و آنان را تحت 

پوشش خود قرار دهند.
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سبك آموزش

بر اين مسئله واقفم كه ديدگاهم راجع به اينكه 
تحصيل، هدردادن وقت و س��رمايه است، مرا 
آدم فرومايه اي نش��ان مي دهد. اين عقيده در 
واقع خالف همه ويژگي هاي مثبتي اس��ت كه 
مردم براي آموزش قائل هستند، اما استدالل 
اصلي من اين است: آموزش، تلف كردن زمان 
و سرمايه است زيرا كاركرد نهايي آن فراگيري 
مهارت ه��اي كاري مفي��د نيس��ت. همچنين 
به جهت لذت ب��ردن دانش آم��وزان از تجربه 
تحصيل ه��م نيس��ت. آنچه بي��ش از هر چيز 
رخ مي دهد، اين اس��ت كه با آن فخرفروش��ي 
مي كنند ي��ا چنانكه اقتصاددان��ان مي گويند 
»سيگنال مي فرستند.« مي خواهند در آينده، 
كارفرمايانشان را تحت تأثير قرار دهند و نشان 

دهند چقدر در كار خود متخصصند. 
اين روزه��ا خيل عظيم��ي از جوان ها به كالج 
مي روند اما بس��ياري از آنها پس از اتمام كالج 
شغل خوبي به دست نمي آورند. يا اينكه در پي 
كسب تحصيالت باالتر، زير بار قرض مي روند 
و عاقبت به كاري متوس��ط مشغول مي شوند. 
اين وضع را با تصوري كه از كالج داريم مقايسه 
كنيد. تص��ور ما اين اس��ت ك��ه آموزش هاي 
ارزشمندي مي بينيم، مهارت هاي مفيدي به 
دس��ت مي آوريم و در آخر پاداش زحمات مان 

را با يك شغل خوب مي گيريم. 
تمركز من بر دبيرستان به باالست. كودكستان 
تا كالس هشتم حكم مراقبت روزانه از فرزندان 
را دارد وقتي پدرومادرش��ان س��ركار هستند. 
هدررفت هاي آموزشي از دبيرستان مسئله ساز 
مي ش��وند چراكه بچه ها در آن س��ن و س��ال 
مي توانند كارهايي بس��يار ثمربخش تر انجام 
دهند، مثاًل دوره هاي كارآموزي يا هنرس��تان 
را بگذرانند. ش��واهد روش��ني داريم كه نشان 
مي ده��د هدررفت زي��ادي داريم، ام��ا دقيقاً 
نمي دانيم چه چيزي بهتر اس��ت. تمام چيزي 
ك��ه مي دانيم اين اس��ت كه وضعي��ت كنوني 
به شدت ناكارآمد است، بنابراين فكر نمي كنم 

الزم باشد همچنان پول خرجش كنيم. 
اگر تحصيل در عمل ش��ما را براي يك ش��غل 
تعلي��م نده��د و از آن لذت هم نبري��د، از نظر 
من بيهوده اس��ت. در صورتي كه آموزش ديده 
ش��ويد يا از آن لذت ببري��د، مي گويم »خب، 
ديگر بيهوده نيس��ت چون دس��ت كم چيزي 
از آن بيرون آمده اس��ت« يا براي آينده آماده 
مي ش��ويد يا به رضايت خاطر دست مي يابيد 
اما اگر به هيچ يك از اين دو نرسيد، به نظر من 

چيزي نيست مگر هدر دادن. 
مق��االت علمي زي��ادي ب��ه آم��وزش و بازده 
اجتماعي آن پرداخت��ه بودند ام��ا دامنه آنها 
به قدري محدود بود كه نمي توانستند تصويري 
كلي ارائه دهند. به اين ترتيب تالش كردم اين 
كار را در اين كت��اب انجام ده��م. وقتي بازده 
اجتماعي آموزش را با دقت بررس��ي مي كنيد 
متوجه مي ش��ويد چه مقدار از آن به سيگنال 
فرس��تادن خالص��ه مي ش��ود و كام��اًل قانع 
مي شويد كاري كه اكنون انجام مي دهيم يك 

سرمايه گذاري اجتماعي هولناك است. 
من يك فصل كامل را به انواع اجتماعي آموزش 
اختصاص داده ام. شما در واقع چيزي مي گوييد 
كه تقريباً هيچ كس ديگري در بحث ها مطرح 
نكرده است، اينكه ما بايد به شواهد تجربي نگاه 
كنيم و ببينيم آيا نظام موجود موفق اس��ت يا 
خير. بنابراين پرس��ش اين اس��ت، آيا ما واقعاً 
توانس��ته ايم از دانش آموزان شهروندان خوبي 
بسازيم؟ شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد 
كالج از ش��ما ش��هروندان خوبي نمي سازد. نه 
اينكه تحصيل در كالج هيچ تأثي��ري بر افراد 
نداشته باشد، مسلماً دارد، اما تأثيرات آن خيلي 
كمتر از چيزي است كه مردم باور دارند. پس 
وقتي ش��ما مي گوييد نظام موجود ما جوابگو 

نيس��ت و بايد آن را تغيير دهيم »چه گواهي 
وجود دارد ك��ه تغيي��ردادن آن بتواند كمكي 
بكند؟« و چگونه مي تواني��م وقت و پول مورد 
نياز براي تغيير آن را توجيه كنيم، در حالي كه 
نمي دانيم كدام شيوه خوب عمل مي كند؟ به 
همين دليل معتقدم يك شك گرايي معقوالنه 
الزامي اس��ت و مي گويم »ببينيد، نظام فعلي 
كارآمد نيست، دست كم خيلي كارآمد نيست.« 
اگر كسي بگويد نظامي س��راغ دارد كه مثمر 
ثمر اس��ت، بار اثبات آن بر دوش اوست و بايد 
نش��ان دهد كه نظامي كار آمد است. كم كردن 
هدررفت ها ساده و واضح است، اما بهتركردن 
اين نظام كار س��ختي اس��ت، ب��راي اين كار 
ناچاريد به اف��رادي اعتماد كني��د كه پيش از 
اين هم خراب كرده اند و اي��ن كار بي تدبيري 

به نظر مي رسد. 
چگونه به دانش آموزان ي��اد مي دهيم چگونه 
فكر كنند؟ من منابع مطالعاتي روانشناس��ي 
آموزش را خيلي دقيق مطالعه كرده ام و چيزي 
كه دستگيرم شد، اين بود كه آنها مي خواهند 
باور كنند كه مي توان به افراد شيوه فكركردن 
يا شيوه يادگرفتن آموخت، اما بعد از 1۰۰سال 
مطالعه روي آن، هنوز نمي دانند چگونه اين كار 
را انجام دهند. تقريباً درباره اش نااميد شده اند 
اما مي توان گف��ت همگي موافقن��د كه نظام 
آموزشي كنوني ما به افراد شيوه انديشيدن ياد 
نمي دهد و هيچ كس يك راه چاره جادويي در 
چنته ندارد كه وضعيت را درست كند. احساس 
من اين است وقتي عده اي دوست دارند چيزي 
را باور كنند، و آن را مدت زماني طوالني مطالعه 
مي كنند و باز هم نمي توانند به يك باور برسند، 
خود گ��واه محكمي اس��ت بر اينك��ه آن چيز 

درست نبوده است. 
ممكن اس��ت بگوييد »اگ��ر 1۰ براب��ر تعداد 
كنوني روانش��ناس آموزش داش��تيم، عاقبت 
مي توانس��تيم بفهميم چطور به افراد چگونه 
فكركردن را آموزش دهي��م«، اما همين حاال 
هم انرژي زيادي صرف اين كار شده است. افراد 
باهوش بس��ياري تالش كرده اند اين مش��كل 
را حل كنند و راه هايي ب��راي آموزش چگونه 
انديشيدن به افراد بيابند اما تاكنون نتوانسته اند 
به راهي دست پيدا كنند. امروزه به خاطر اينكه 
سطح تحصيالت خيلي باال رفته است و به  علت 
قدرت گيري آن نوع سيگنال دهي كه پيش تر 
به آن اش��اره كردم، اگر دوران دبيرس��تان را 
نگذرانيد عم��اًل همه فرصت هاي ش��ما براي 
به دست   آوردن يك شغل رضايتبخش از بين 
مي رود. كارفرمايان به راحتي ترك تحصيلي ها 
را رد مي كنند چون سطح تحصيالت به ميزان 

قابل توجهي باال رفته است. 
به همين دليل اس��ت كه كاه��ش تحصيالت 
به صورت گس��ترده، تنها راه ب��راي متعادل و 
عادالنه ك��ردن وضعي��ت كنوني اس��ت. چون 
معناي مدرك تحصيلي را تغيير مي دهد و طرز 
فكر كارفرمايان درباره اينكه چه كسي ارزش 
مصاحبه و استخدام دارد را عوض مي كند. در 
دنيايي كه هيچ پرس��تاري مدرك كارشناسي 
نداش��ته باش��د، بيمارس��تان ها نمي توانن��د 
بگويند:»م��ا فقط با پرس��تاراني ك��ه مدرك 

كارشناسي دارند، مصاحبه مي كنيم.«
بهتري��ن راه ب��راي پيش بين��ي وضعيت نظام 
آموزش��ي مان در آينده، اين اس��ت كه ببينيم 
وضعيت در گذشته چگونه بوده است. اين نظام 
براي مدت زمان بسيار طوالني ناكارآمد بوده 
اس��ت و ش��ما مي گوييد »بياييد آن را اصالح 
كنيم.« م��ن مي گويم »بعيد اس��ت فايده اي 
داشته باش��د.« اگر مشكل مان نس��بتاً جزئى 
بود باز هم اميدي بود اما وقتي اين نظام از پايه 
مشكل دارد، امكان اصالح آن از نظر من آرزويي 

بيش نيست.

مي دانيم نظام آموزشي ناكارآمد است، اما جايگزين نداريم؟

 دانش آموزاني كه براي فردا
 تربيت نمي شوند!

   تلخيص: سيمين جم
 از وقتي يادمان مي آيد، در حال تحصيل بوده ايم. 12س�ال از دبس�تان تا دبيرس�تان و 
بعد هم دانش�گاه. مدام به ما گفته اند كه اگر درس نخواني، به جايي نخواهي رسيد، اما 
زندگي واقعي، به خيلي هايمان نشان داده است كه تحصيات ربط چنداني به جايگاهي 
كه در جامعه خواهيم داش�ت، ندارد. آيا همين يك نكته كافي نيس�ت كه در فايده آن 
همه درس خواندن ش�ك كنيم؟ اقتصاد مي گويد كافي اس�ت، اما فلسفه مخالف است. 
اين مطلب گفت وگو با برايان كاپان اس�تاد اقتصاد در دانشگاه جورج ميسون است كه 
در وب سايت ووكس منتشر شده و وب سايت ترجمان نيز آن را با ترجمه عرفانه محبي 

منتشر كرده است. ماحصل و خاصه گفت وگو را مي خوانيد.

آينده اي مبهم در انتظار كودكان خياباني

كودكاناينخيابانبهمقصدنميرسند!

سبك حمايت

مي�ان ك�ودكان كار و ك�ودكان خيابان�ي 
تفاوت وجود دارد. ك�ودكان كار، كودكاني 
هستند كه س�ن آنها زير 18س�ال است و 
براي تأمي�ن مخ�ارج خان�واده خ�ود در 
خيابان ها دستفروش�ي مي كنند و شب ها 
به آغوش خانواده برمي گردند اما كودكان 
خياباني، كودكان زير 18سالي هستند كه 
به دليل مشكات بس�يار و وضعيت ناجور 
خانواده ي�ا نداش�تن خان�واده مجبورند 
در خيابان ه�ا زندگ�ي و كار كنن�د، اي�ن 
كودكان با خان�واده خ�ود ارتباطي ندارند 
و آين�ده اي مبه�م در انتظ�ار آنان اس�ت

ضرورت ريشه كني فقر و آسيب هاي اجتماعي در كام رهبري

قائل به »حق محرومان« باشيد

راهنما


