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كنيم و اين مسأله عنوان  بررسي شد و اين كه اساساً در چه زميني بازي مي
در كارگاه بعدي آموزش ديديم كه از منظر قانوني تعاوني را چگونه ثبت كنيم؛ اكنون در اين 
ابعاد مهم مسألة مشاركت يعني تعاوني كه اولين مصداق اقتصاد 

خواهيم مدرسة تعاوني تشكيل دهيم؛ حال ببينيم اين اتفاق در بقية نقاط دنيا 

اي نداريم؛ تفكر و تأمل دربارة اين هفت  اه تمام اين جنبش در دنيا بوده است و جز اين هفت اصل سرمايه
اند كه ببينند روح اصول  سازد و نهادهايي از دل آن شكل گرفته

  داري چرا به وجود آمد؟

مثابة يك شيوة زندگي  عنوان يك ساخت اقتصاد مشاركتي خود را فراتر از مناسبات بازار و اقتصاد معرفي كرده و افزون بر آن، به
تعاون وارد آموزش نشود؛ لذا ضروري بود تعاون وارد آموزش 

افتد؟ منظرة جذابي كه شكل گرفت  اي تعاونگر، آموزشگر هم بشوند چه اتفاقي مي
كند و در  راساس دموكراسي در سازمان خود عمل مي

چنين انساني قاعدتاً بايد نسبت و نزديكي با آموزش كه 
ذاب شد و بنابراين فرض از تفسير اصول رفته براي آنها ج

 بومي و  تعاون در فضاي مدرسه ساختار جديدي به نام مدرسة تعاوني متولد شد؛ اما دشواري كار دقيقاً در اقتضائات قانوني و شرايط تاريخي
شوند  زميني تفسير ميسر چه در و تاريخي چه

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

  :اگر نگاهي به دو كارگاه قبلي بياندازيم كه ديروز برگزار شد ند خواهيم ديد كه

بررسي شد و اين كه اساساً در چه زميني بازي مي در كارگاه اول ضرورت و اهميت درك نظري مسألة مشاركت،
در كارگاه بعدي آموزش ديديم كه از منظر قانوني تعاوني را چگونه ثبت كنيم؛ اكنون در اين . شد كه مشاركت را بايد در بعد جهاني ديد

ابعاد مهم مسألة مشاركت يعني تعاوني كه اولين مصداق اقتصاد  ايم و پس از آگاهي از ضرورت مشاركت، آن را در يكي از
  .كنيم

خواهيم مدرسة تعاوني تشكيل دهيم؛ حال ببينيم اين اتفاق در بقية نقاط دنيا  امروز و در اين كارگاه در اين مرحله اي قرار داريم كه مي

اه تمام اين جنبش در دنيا بوده است و جز اين هفت اصل سرمايهدرواقع، اصول تعاون سرخط نگ
سازد و نهادهايي از دل آن شكل گرفته اصل و اين كه چه بازتابي روي مدرسه خواهند داشت مدرسة تعاوني را مي

داري چرا به وجود آمد؟  شود يا خير؟ اساساً اين نوع مدرسه مي داري مراعات

عنوان يك ساخت اقتصاد مشاركتي خود را فراتر از مناسبات بازار و اقتصاد معرفي كرده و افزون بر آن، به
تعاون وارد آموزش نشود؛ لذا ضروري بود تعاون وارد آموزش بنابراين، فعاالن اجتماعي به اين فكر افتادند كه چرا حوزة 

اي تعاونگر، آموزشگر هم بشوند چه اتفاقي مي جاذبة اولية اين طرح مسأله در اين بود كه اگر عده
راساس دموكراسي در سازمان خود عمل مياين بود كه تعاونگر انساني است كه دغدغة اجتماعي دارد و به اصولي پايبند است و ب

چنين انساني قاعدتاً بايد نسبت و نزديكي با آموزش كه . كند مناسبات اقتصادي خود به تساوي و برابري معتقد است و سود را تقسيم مي
رفته براي آنها ج اين تركيب رفته. اي اجتماعي و مربوط به خير همگاني است نيز داشته باشد

تعاون در فضاي مدرسه ساختار جديدي به نام مدرسة تعاوني متولد شد؛ اما دشواري كار دقيقاً در اقتضائات قانوني و شرايط تاريخي
چه در اصول اين كه اين اما هستند؛ جهاني تعاوني كار اصول است 
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اگر نگاهي به دو كارگاه قبلي بياندازيم كه ديروز برگزار شد ند خواهيم ديد كه: آقاي رحماني

در كارگاه اول ضرورت و اهميت درك نظري مسألة مشاركت،
شد كه مشاركت را بايد در بعد جهاني ديد

ايم و پس از آگاهي از ضرورت مشاركت، آن را در يكي از  نقطه ايستاده
كنيم مشاركتي است بررسي مي

امروز و در اين كارگاه در اين مرحله اي قرار داريم كه مي
  چگونه رخ داده است؟

درواقع، اصول تعاون سرخط نگ
اصل و اين كه چه بازتابي روي مدرسه خواهند داشت مدرسة تعاوني را مي

داري مراعات تعاون در اين نوع از مدرسه

عنوان يك ساخت اقتصاد مشاركتي خود را فراتر از مناسبات بازار و اقتصاد معرفي كرده و افزون بر آن، به تعاون به
بنابراين، فعاالن اجتماعي به اين فكر افتادند كه چرا حوزة . مطرح شده است

جاذبة اولية اين طرح مسأله در اين بود كه اگر عده. شود
اين بود كه تعاونگر انساني است كه دغدغة اجتماعي دارد و به اصولي پايبند است و ب

مناسبات اقتصادي خود به تساوي و برابري معتقد است و سود را تقسيم مي
اي اجتماعي و مربوط به خير همگاني است نيز داشته باشد حوزه

تعاون در فضاي مدرسه ساختار جديدي به نام مدرسة تعاوني متولد شد؛ اما دشواري كار دقيقاً در اقتضائات قانوني و شرايط تاريخي
 درست. است نهفته جايي هر



اينكه مناسبات نهادهاي مدني با دولت چگونه است؛ شكل قوانين در هر كشوري و نوع 
اي  توانيم بگوييم نسخه كند؛ يعني ما نمي نگاه فرهنگي به مسألة مشاركت، اساساً رؤياي يك نوع استاندارد از مدرسة تعاوني را غيرممكن مي

توانيم اجرا كنيم يا فالن فرمول  هاي حاضرآمادة توسعه را نمي
توان  يست؛ چون در زمين ديگري نشو و نما كرده است و نمي

هاي اقتصادي و حتي  هاي فرهنگي هر سرزمين مقدم بر كنش

عنوان زنان و مردان  ضت در جهان است؛ فرض بر اين است كه ما به
حال اگر بخواهيم . ايم معلم تصوري اوالً از آموزش و ديگر ساختارهاي قانوني در اين كشور داريم و اكنون يك تعاوني را هم به ثبت رسانده

ست كه بپرسيم تفسير ما از  نيم و اين دقيقاً مثل اين
سازد؟ در آغاز تشكيل نهضت مدارس تعاوني هم همين اتفاق افتاده است؛ يعني كساني كه در حوزة تعاون 

خواهم سازمان متبوعم بر اساس نظارت  ا كه اگر مي
آموز در تمام  آيند؟ اين يعني بررسي درست نسبت آموزگار به دانش

تك  همچنين در تك. ر ادارة كالسكنندة اين اصل باشند، تغييرات الزم د
گيرد  آموز شكل مي دانش- ها و در نسبت آموزگار

دانيم، ثبت قانوني صورت گرفته است و ما نسبت به ضرورت 
اي را پر كند  مشاركت و اينكه در فضاي جهان امروز مشاركت، امري ضروري است و اين كه قرار است مدرسة تعاوني چه خأل اجتماعي

تعاوني را پيش روي خود قرار داده و در مقابل هر اصل، چارچوب 
مثالً اصل نظارت دموكراتيك را در مدرسه چگونه وارد كنيم؟ اين اصل را چگونه در محتواهاي درسي و يا در 

عبارت ديگر االن دنيا  خواهيم تعاون را وارد آموزش كنيم تغييرات مشخصي بايد انجام شود؛ به
حرف و ادعاي مشخص زمين تعاوني و آوردة آن براي 

هاي  گر هم باشد؛ اين فرد در ساختاري تربيت شده است كه نگاه فرهنگي كالن دارد و نگاهش به دغدغه
اين . فقط يك تعاونگر كنيم؛ نه فقط يك آموزشگر صرف و نه

و اگر در اين كار منتظر تفسيري از بيرون يا چيزي مانند يك بخشنامه هستيم مطمئن باشيد اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد؛ اكنون اين ماييم 
هاي حاضر  براي اين كه گروه اي بود رود بتواند طرح متفاوتي را ايجاد كند؛ اين مقدمه

تصويري كه شما خلق و تخيل خواهيد كرد قرار است پيام مهمي را براي فضاي آموزشي 

به بحث بپردازند و سپس در كار ها دربارة كليت اين اصول 
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اينكه مناسبات نهادهاي مدني با دولت چگونه است؛ شكل قوانين در هر كشوري و نوع . دهد اهميت قاطع دارد و نتيجة نهايي را تغيير مي
نگاه فرهنگي به مسألة مشاركت، اساساً رؤياي يك نوع استاندارد از مدرسة تعاوني را غيرممكن مي

  .توان اجرا كرد كه در انگلستان يا جاي ديگر هست را عيناً مي

هاي حاضرآمادة توسعه را نمي اين مسأله درخصوص ساختارهاي ديگر هم صادق است؛ مثالً فرمول
يست؛ چون در زمين ديگري نشو و نما كرده است و نمياقتصادي كه فالن كشور در خاورميانه با آن پيشرفت كرده مختص ما ن

هاي فرهنگي هر سرزمين مقدم بر كنش چون نوع نگرش. عنوان آوردة نهايي وارد و اجرا كرد

ضت در جهان است؛ فرض بر اين است كه ما بهخواهيم انجام دهيم درست مثل آغاز اين نه
معلم تصوري اوالً از آموزش و ديگر ساختارهاي قانوني در اين كشور داريم و اكنون يك تعاوني را هم به ثبت رسانده

نيم و اين دقيقاً مثل اينك تفسير را تعاون اصول بايد  ايم با مدرسه تركيب كنيم
سازد؟ در آغاز تشكيل نهضت مدارس تعاوني هم همين اتفاق افتاده است؛ يعني كساني كه در حوزة تعاون  اي مي

ا كه اگر مياين معن به. بودند و وارد آموزش شدند تمام تالششان براي تفسير اين اصول بوده است
آيند؟ اين يعني بررسي درست نسبت آموزگار به دانش دموكراتيك اداره شود در مدرسة تعاوني اين اصول به چه شكلي درمي

كنندة اين اصل باشند، تغييرات الزم د اي كه منعكس گونه جوانب، بازبيني تمام محتواهاي درسي به
ها و در نسبت آموزگار گيرد و در تمام اتفاقاتي كه در كالس اي كه در چنين سازماني شكل مي
  .بايد بتوانيم اين اصول را به زبان مدرسه ترجمه كنيم

دانيم، ثبت قانوني صورت گرفته است و ما نسبت به ضرورت  قانوني آن را مي كه تعاوني را تشكيل داديم و سازوكارهاي
مشاركت و اينكه در فضاي جهان امروز مشاركت، امري ضروري است و اين كه قرار است مدرسة تعاوني چه خأل اجتماعي

تعاوني را پيش روي خود قرار داده و در مقابل هر اصل، چارچوب توافق نظر داريم؛ در اين كارگاه مانند كسي كه در آغاز راه قرار دارد اصول 
مثالً اصل نظارت دموكراتيك را در مدرسه چگونه وارد كنيم؟ اين اصل را چگونه در محتواهاي درسي و يا در 

  آموز منعكس كنيم؟

  .دهد انجام را تمرين اين

خواهيم تعاون را وارد آموزش كنيم تغييرات مشخصي بايد انجام شود؛ به بنابراين ما در ساختن مدرسة خود اگر مي
حرف و ادعاي مشخص زمين تعاوني و آوردة آن براي . زند هاي نوين يادگيري حرف مي هاي آموزشي و تكنيك

گر هم باشد؛ اين فرد در ساختاري تربيت شده است كه نگاه فرهنگي كالن دارد و نگاهش به دغدغه گر ما آموزش
كنيم؛ نه فقط يك آموزشگر صرف و نه هاي باال صحبت مي اجتماعي متفاوت است؛ بنابراين از يك فرد با توانمندي

  كند؟ مدرسه چه ابعادي پيدا مي

اگر در اين كار منتظر تفسيري از بيرون يا چيزي مانند يك بخشنامه هستيم مطمئن باشيد اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد؛ اكنون اين ماييم 
رود بتواند طرح متفاوتي را ايجاد كند؛ اين مقدمه تفسير اصول تعاوني در مدرسه و آموزش كه اميد مي

تصويري كه شما خلق و تخيل خواهيد كرد قرار است پيام مهمي را براي فضاي آموزشي . در اين كارگاه مدرسة تعاوني خود را تصوير كنند

ها دربارة كليت اين اصول  گروه. اصول جهاني تعاون روي تخته نوشته شده است
  .ترتيب در مدرسة خودشان اعمال كنند ها را به گروهي متمركز تالش كنند اصل
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اهميت قاطع دارد و نتيجة نهايي را تغيير مي
نگاه فرهنگي به مسألة مشاركت، اساساً رؤياي يك نوع استاندارد از مدرسة تعاوني را غيرممكن مي

كه در انگلستان يا جاي ديگر هست را عيناً مي

اين مسأله درخصوص ساختارهاي ديگر هم صادق است؛ مثالً فرمول
اقتصادي كه فالن كشور در خاورميانه با آن پيشرفت كرده مختص ما ن

عنوان آوردة نهايي وارد و اجرا كرد سادگي نتيجة آن را به به
  .سياسي آن هستند

خواهيم انجام دهيم درست مثل آغاز اين نه بنابراين كاري كه امروز مي
معلم تصوري اوالً از آموزش و ديگر ساختارهاي قانوني در اين كشور داريم و اكنون يك تعاوني را هم به ثبت رسانده

ايم با مدرسه تركيب كنيم اي را كه تشكيل داده تعاوني
اي مي اصول تعاون چگونه مدرسه

بودند و وارد آموزش شدند تمام تالششان براي تفسير اين اصول بوده است
دموكراتيك اداره شود در مدرسة تعاوني اين اصول به چه شكلي درمي

جوانب، بازبيني تمام محتواهاي درسي به
اي كه در چنين سازماني شكل مي رفتارهاي روزمره

بايد بتوانيم اين اصول را به زبان مدرسه ترجمه كنيم

كه تعاوني را تشكيل داديم و سازوكارهاي حال با فرض اين
مشاركت و اينكه در فضاي جهان امروز مشاركت، امري ضروري است و اين كه قرار است مدرسة تعاوني چه خأل اجتماعي

توافق نظر داريم؛ در اين كارگاه مانند كسي كه در آغاز راه قرار دارد اصول 
مثالً اصل نظارت دموكراتيك را در مدرسه چگونه وارد كنيم؟ اين اصل را چگونه در محتواهاي درسي و يا در . كنيم مدرسه را تصوير مي

آموز منعكس كنيم؟ نسبت معلم ودانش

اين جداگانه است قرار گروه هر

بنابراين ما در ساختن مدرسة خود اگر مي
هاي آموزشي و تكنيك دربارة بهترين سيستم

  مدرسه چيست؟

گر ما آموزش خواهيم تعاون مي
اجتماعي متفاوت است؛ بنابراين از يك فرد با توانمندي

مدرسه چه ابعادي پيدا مي توانمندي دوگانه در

اگر در اين كار منتظر تفسيري از بيرون يا چيزي مانند يك بخشنامه هستيم مطمئن باشيد اين اتفاق هرگز نخواهد افتاد؛ اكنون اين ماييم 
تفسير اصول تعاوني در مدرسه و آموزش كه اميد مي

در اين كارگاه مدرسة تعاوني خود را تصوير كنند
  .كشوردر بر داشته باشد

  :فعاليت كارگاهي

اصول جهاني تعاون روي تخته نوشته شده است
گروهي متمركز تالش كنند اصل

  



  .شود مشخص ميان اين در هاي موجود در ايران معرفي شده و جاي مدرسة تعاوني

كه اگر امكاني براي تشكيل مدرسة تعاوني وجود داشته باشد در چه جغرافيايي قابل 

آموزان ما در آن تحصيل  از دانش% ٨٥دستة اول كه حدود 
آموزان در اين بخش هستند؛ بخش ديگر، بخش خصوصي و غيردولتي 

 از% ٤ حدود كه دولتي نيمه نام به دارد وجود 
  .تواند مؤثر واقع شود ني در كدام بخش مي

 مدارس اين در آموزان دانش از درصد يك از
 متفاوت تحصيلي  مختلف  مقاطع و مختلف 

هزار تومان است و نيروي انساني و حقوق و دستمزدها توسط 

هاي  گيري در اين مدارس، تصميم. ش مي دهند
ميانگين شهرية اين مدارس حدود هفتصد هزارتومان است؛ نيروي انساني و حقوق و دستمزدها را دولت تأمين 

هاي كالن مديريتي با  گيري دهند؛ در اين مدارس تصميم
وپرورش، مدير مدرسه، افراد دانشگاهي، نمايندة اوليا و مربيان، يك معتمد محلي و 

اين مدارس تا سقف مشخصي اجازه دارند . شود
مثالً سقف شهريه در مدارس ابتدايي تهران يك ميليون تومان است؛ ولي همچنان حقوق و دستمزد و ساختمان و 

هاي مديريتي در اين مدارس كامالً دولتي  گيري
تهران حدود پنج ميليون تومان است؛ بخش زيادي از نيروي انساني و حقوق و 

اختمان و تجهيزات اين مدارس توسط س. شود؛ بخشي هم توسط خود مدرسه از طريق جذب نيروي آزاد

منظور ارائة خدمات آموزشي باالتر از مدارس 
د وحقوق و استخدام نيرو براي دولت بر مشكل تأمين دستمز

 و حقوق پرداخت صرف آن% ٨٤ كه بوده تومان
  .دارد بزرگي 

وپرورش بخش دولتي را واگذار كند و اين باعث ميشد بار 
 شده واگذار خصوصي بخش به آموز دانش هزار

آموزان را به بخش خصوصي داد و در قبال آن از بخش خصوصي خواست كه 
هاي  وجود آورد؛ برخي مدارس دولتي خالي شدند و كالس

آموز هم  در مناطقي كه دانش. مدارس خالي و درنهايت به بخش خصوصي واگذار شوند
 خصوصي بخش از آن مقابل در و شد پرداخت
ين شكل اين ا به واگذاري با كند هزينه تومان

 كرد آزاد را خود...و بازنشستگي و بيمه پرداخت
. شته استدا منفي تأثير معلمان حقوق و حق
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هاي موجود در ايران معرفي شده و جاي مدرسة تعاوني ها قرار شد انواع مدرسه

كه اگر امكاني براي تشكيل مدرسة تعاوني وجود داشته باشد در چه جغرافيايي قابل سوالي كه براي دوستان پيش آمد اين بود 

دستة اول كه حدود . نگاه كلي به مدارس ايران نشان مي دهد سه دسته مدرسه در ايران وجود دارد
آموزان در اين بخش هستند؛ بخش ديگر، بخش خصوصي و غيردولتي  دي از دانشكنند متعلق به بخش دولتي است؛ بنابراين تعداد زيا

 هم ميانه بخش يك كنند؛ مي تحصيل بخش اين در آموزان دانش
ني در كدام بخش ميشويم تعاو كنند؛ در يك نگاه كلي متوجه مي يل ميتحص

از كمتر. بينيم مي مدرسه دسته كنيم، در اين بخش، چهار دولتي شروع مي
 نقاط در شهريه. است دولتي كامالً بخش، اين در مديريتي هاي گيري

هزار تومان است و نيروي انساني و حقوق و دستمزدها توسط  ٧٠٠انگين شهرية مصوب اين مدارس چيزي در حدود 
  .كند دولت پرداخت مي شود؛ ساختمان و تجهيزات اين دسته از مدارس را نيز دولت تأمين مي

ش مي دهندپوش را كشور كل آموزان دانش از% ٢.٢ حدود كه هستند  دولتي
ميانگين شهرية اين مدارس حدود هفتصد هزارتومان است؛ نيروي انساني و حقوق و دستمزدها را دولت تأمين 

دهند؛ در اين مدارس تصميم آموزان را پوشش مي از دانش% ١دستة سوم مدارس، هيئت امنايي هستند كمتر از 
وپرورش، مدير مدرسه، افراد دانشگاهي، نمايندة اوليا و مربيان، يك معتمد محلي و  هيئت امنا است؛ تركيب اين هيأت از نمايندة آموزش

شود خش گرفته ميتشكيل شده است و تصميمات كالن مدرسه در اين ب
مثالً سقف شهريه در مدارس ابتدايي تهران يك ميليون تومان است؛ ولي همچنان حقوق و دستمزد و ساختمان و 

  .شود تجهيزات توسط دولت تأمين مي

گيري رس سمپاد است؛ تصميمدهد مدا آموزان را پوشش مي از دانش% 
تهران حدود پنج ميليون تومان است؛ بخش زيادي از نيروي انساني و حقوق و  ٢مدارس خصوصي است كه در منطقة 

شود؛ بخشي هم توسط خود مدرسه از طريق جذب نيروي آزاد دستمزد توسط دولت تأمين مي

منظور ارائة خدمات آموزشي باالتر از مدارس  كند؛ ولي اين شهريه به توان دريافت كه دولت شهريه دريافت مي
مشكل تأمين دستمز. دولتي است نه براي تأمين حقوق و دستمزد و نه تأمين ساختمان وتجهيزات

تومان ميليارد هزار وپرورش حدود سي بودجة آموزش ٩٥مثالً در سال 
 بودجة كسري از نشان اين كه مانده باقي جاري و عمراني هاي هزينه

وپرورش بخش دولتي را واگذار كند و اين باعث ميشد بار  پرداخت حقوق و دستمزد و تأمين نيروي انساني باعث شد كه آموزش
هزار دويست و مدرسه حدود نهصد ٩٥تا ابتداي سال  ٩٣از سال . دستمزد و حقوق كاهش يابد

آموزان را به بخش خصوصي داد و در قبال آن از بخش خصوصي خواست كه  تجهيزات و در برخي موارد دانشوپرورش، ساختمان و 
وجود آورد؛ برخي مدارس دولتي خالي شدند و كالس هاي زيادي را به دار شود كه چالش تأمين نيروي انساني و بخش آموزش را عهده

مدارس خالي و درنهايت به بخش خصوصي واگذار شوندديگر مدارس با افزايش جمعيت روبرو شدند تا اين 
پرداخت آموزشي پيمانكار به تومان هزار ششصد تا ازاي هر دانش آموز، چهارصد

تومان ١.٨٥٠.٠٠٠ موزآ دانش هر براي بايد دولت كه درحالي. نكند دريافت
پرداخت و نيرو استخدام بار از كار اين با ديگر سوي از كند؛  آموز پرداخت مي

حق و آموزش كيفيت روي بر عمالً اقدام اين كه است ارتباط در خصوصي
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ها قرار شد انواع مدرسه قبل از ارائة گروه

سوالي كه براي دوستان پيش آمد اين بود : منتظري
  تصور است؟

نگاه كلي به مدارس ايران نشان مي دهد سه دسته مدرسه در ايران وجود دارد
كنند متعلق به بخش دولتي است؛ بنابراين تعداد زيا مي

دانش از  %١٠.٨است كه حدود 
تحص بخش اين در آموزان دانش

دولتي شروع مي ابتدا از بخش نيمه
گيري تصميم كنند؛ مي تحصيل

انگين شهرية مصوب اين مدارس چيزي در حدود مي طور به اما است؛
دولت پرداخت مي شود؛ ساختمان و تجهيزات اين دسته از مدارس را نيز دولت تأمين مي

دولتي دستة دوم مدارس، نمونه
ميانگين شهرية اين مدارس حدود هفتصد هزارتومان است؛ نيروي انساني و حقوق و دستمزدها را دولت تأمين . مديريتي با دولت است

  .كند مي

دستة سوم مدارس، هيئت امنايي هستند كمتر از 
هيئت امنا است؛ تركيب اين هيأت از نمايندة آموزش

تشكيل شده است و تصميمات كالن مدرسه در اين ب.. رييس انجمن اوليا و 
مثالً سقف شهريه در مدارس ابتدايي تهران يك ميليون تومان است؛ ولي همچنان حقوق و دستمزد و ساختمان و . شهريه دريافت كنند

تجهيزات توسط دولت تأمين مي

% ١آخرين دستة مدارس كه 
مدارس خصوصي است كه در منطقة %  ٥٠است؛ شهريه 

دستمزد توسط دولت تأمين مي
  .شود دولت تأمين مي

توان دريافت كه دولت شهريه دريافت مي با بررسي اين مدارس، مي
دولتي است نه براي تأمين حقوق و دستمزد و نه تأمين ساختمان وتجهيزات

مثالً در سال . سر جاي خود باقي است
هزينه براي% ١٦ و شده دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد و تأمين نيروي انساني باعث شد كه آموزشمعضل 
دستمزد و حقوق كاهش يابد

  .است

وپرورش، ساختمان و  آموزش
تأمين نيروي انساني و بخش آموزش را عهده

ديگر مدارس با افزايش جمعيت روبرو شدند تا اين 
ازاي هر دانش آموز، چهارصد واگذار گرديد به

دريافت شهريه كه شد خواسته
آموز پرداخت مي هزينه را براي سه دانش

خصوصي بخش پيمانكار با تنها و



پس از اين، طرح خريد خدمات در مناطق محروم عنوان گرديد كه در مناطقي كه 
 واگذار خصوصي بخش به را آن هزينة و بگيرد

و دسته سوم كه مدارس غيردولتي يا خصوصي هستند و 
  .جاي خواهد گرفت حال بايد ببينيم مدرسة تعاوني در كجاي اين مدارس

شود و  خالي شدن مدارس اتفاق مهمي است كه در حال رخ دادن است و براي آموزش كشور يك خطر محسوب مي
شان از آموزش سطح باالتري برخوردار باشند؛ بنابراين به 

تر شوند؛ به اين  وكم شود كه مدعيان آموزش در بخش دولتي كم
در مدارس دولتي كاهش ...هاي نوين و مناسب و
گيرد مدارس خالي خود را  دهد؛ بنابراين دولت تصميم مي

  .كند قانون اساسي را عمالً نقض مي

ها را به  دهد و از طرف ديگر، خودش مدرسه
كنند و انتظار دارند  گردد، آنان سرماية خود را وارد مدرسه مي

دهد و نيروي انساني را تحت  ا را كاهش ميه
كنند؛ بنده به  اي وجود دارند كه معلمان را بيمه نكرده و سنوات و عيدي معلم را پرداخت نمي

  .ام ام اين مسأله را از نزديك لمس كرده

آموزان را تربيت كنيم؛  اندازي كنيم و در اين مدارس نوع ديگري از دانش
آيند و اين را با هيچ عدد و رقمي و هيچ آزموني 

توان به اين  گري تجربة زيستة آنها باشد مي
در . آموزان هم منتقل كنيم و اين خود، جنبش يا نوع جديدي از مدرسه است

اند كه دولتي  اند بگويندكه چه هستند؛ فقط عنوان كرده
نيستند؛ مدارس خصوصي بايد خود را بازتعريف كنند؛ تعريفي كه در شأن آموزش باشد و دستاوردي را كه به بدنة آموزش همگاني 

روزشدة يك كتاب كار درسي  گيرد؟ كدام مدرسة خصوصي حاضر است نسخة نهايي و به
 آموزش كه بگذارد دولتي بخش اختيار در را 
تجربه نشان داده كه . صادياقت صرف نگاه به

كنند ابزار را براي خود نگه دارند تا  ما ديروز اين جا توضيح داديم كه ابزار يكي از منابع قدرت است؛ بنابراين طبيعي است كه سعي مي
دار باشد و آنچه را  تواند در اين زمينه پرچم مدرسة تعاوني مي

صاحب كار با يك ( كار  كند در اختيار آموزش عمومي كشور قراردهد؛ چون با يك نيروي انساني متعهد، پيشرو و صاحب
خواهد، توليدكند و پيشرو باشد، پس آنچه را كه ماه پيش توليد كرده 

معلم ). البته نه يك نفر بلكه يك گروه برنامه دارند
هايش هستند و قطعاً اين  كند؛ چون اين بچه ها سرمايه

اي  كنم؛ مدرسه كار مي Xاي او دارد كه البته مالي نيست بلكه حيثيتي است، او خواهد گفت من در مدرسة 
كند؛ بنابراين براي اين كه بتواند به شغلش افتخاركند و بتواند حيثيت معلمي براي خود قائل شود، 
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پس از اين، طرح خريد خدمات در مناطق محروم عنوان گرديد كه در مناطقي كه . به همين دليل، مجلس اين طرح را ملغي اعالم كرد
بگيرد اختيار در را خصوصي مدارس خالي صندلي است كم آموزان دانش

و دسته سوم كه مدارس غيردولتي يا خصوصي هستند و . ريق، دولت نيرو و تجهيزات موردنياز خود را از طريق اين مدارس تأمين كند
حال بايد ببينيم مدرسة تعاوني در كجاي اين مدارس. قاعدتاً همة ما با ويژگي اين مدارس آشنا هستيم

خالي شدن مدارس اتفاق مهمي است كه در حال رخ دادن است و براي آموزش كشور يك خطر محسوب مي
شان از آموزش سطح باالتري برخوردار باشند؛ بنابراين به  تمام تالش پدر و مادرها اين است كه فرزندان.همگي بايد مراقب آن باشيم 

شود كه مدعيان آموزش در بخش دولتي كم كنند واين باعث مي دولتي و يا خصوصي مراجعه مي
هاي نوين و مناسب و ديده و آموزش ترتيب قدرت اعتراض در قبال مسائل آموزشي از قبيل وجود معلمان آموزش

دهد؛ بنابراين دولت تصميم مي آموزان از مدارس دولتي به اين مدارس رخ مي دانشيابد و به اين واسطه كوچ 
قانون اساسي را عمالً نقض مي  به بخش خصوصي واگذار كند كه اين آسيب جدي به آموزش است و اصل سي

دهد و از طرف ديگر، خودش مدرسه ولتي ميد دولت از يك طرف، خود رقيب بخش خصوصي است و سوبسيد به مدارس نيمه
گردد، آنان سرماية خود را وارد مدرسه مي كند؛ زماني كه مدرسه به اشخاص واگذار مي

ه ها را افزايش و پرداخت خود شهريه برداري كنند و اين خودبه متناسب با بازار و تغييرات آن بهره
اي وجود دارند كه معلمان را بيمه نكرده و سنوات و عيدي معلم را پرداخت نمي دهد؛ حتي مدارس خصوصي

ام اين مسأله را از نزديك لمس كرده عنوان معلمي كه ده سال در بخش خصوصي تدريس كرده

اندازي كنيم و در اين مدارس نوع ديگري از دانش ست كه در مدرسة تعاوني نهضتي را راه
آيند و اين را با هيچ عدد و رقمي و هيچ آزموني  هايشان زمين خورد، ديگران به كمكش مي آموزاني كه اگر يكي از همكالسي

گري تجربة زيستة آنها باشد مي تعاون و باشند داشتن معلماني كه در چنين مكتبي بار آمدهتوان اندازه گيري كرد؛ فقط با 
آموزان هم منتقل كنيم و اين خود، جنبش يا نوع جديدي از مدرسه است توانيم به دانش اين رويكرد و منش را مي

اند بگويندكه چه هستند؛ فقط عنوان كرده كنند و تا كنون نتوانسته    ي ميساختار مدارس خصوصي كه خود را غيردولتي معرف
نيستند؛ مدارس خصوصي بايد خود را بازتعريف كنند؛ تعريفي كه در شأن آموزش باشد و دستاوردي را كه به بدنة آموزش همگاني 

گيرد؟ كدام مدرسة خصوصي حاضر است نسخة نهايي و به ه ميعهد كدام مدرسة خصوصي چنين رسالتي را به
 است كرده صرف هزينه آن براي تومان ميليون پنجاه مجموع در مثالً
به نه گردد برمي آنان اجتماعي تعهدات و نگاه و ساختارها به اين قطعاً
  .آنهاست كار ابزار اين كه اين براي كنند، نمي رفتار گونه اين  هيچ يك از مدارس خصوصي

ما ديروز اين جا توضيح داديم كه ابزار يكي از منابع قدرت است؛ بنابراين طبيعي است كه سعي مي
مدرسة تعاوني مي. قدرت را كماكان در اختيار داشته باشند و قدرت را براي خود انحصاري كنند

كند در اختيار آموزش عمومي كشور قراردهد؛ چون با يك نيروي انساني متعهد، پيشرو و صاحب
خواهد، توليدكند و پيشرو باشد، پس آنچه را كه ماه پيش توليد كرده  طرف هستيم كه مدام مي) مستخدم براي كاربسيار متفاوت است

البته نه يك نفر بلكه يك گروه برنامه دارند(ار ديگران قرار دهد، چون براي ماه بعد برنامة ديگري دارد 
كند؛ چون اين بچه ها سرمايه دهد، سال بعد تكرار نمي مدرسة تعاوني، كاري را كه امسال در كالس انجام مي

اي او دارد كه البته مالي نيست بلكه حيثيتي است، او خواهد گفت من در مدرسة آموز منافعي بر
كند؛ بنابراين براي اين كه بتواند به شغلش افتخاركند و بتواند حيثيت معلمي براي خود قائل شود،  آموزان را تربيت مي
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به همين دليل، مجلس اين طرح را ملغي اعالم كرد
دانش تعداد  دولت معلم ندارد و

   بدين و كند

  

  

ريق، دولت نيرو و تجهيزات موردنياز خود را از طريق اين مدارس تأمين كندط
قاعدتاً همة ما با ويژگي اين مدارس آشنا هستيم

خالي شدن مدارس اتفاق مهمي است كه در حال رخ دادن است و براي آموزش كشور يك خطر محسوب مي: پذير آناهيتا اصالح
همگي بايد مراقب آن باشيم 

دولتي و يا خصوصي مراجعه مي بخش نيمهمدارس 
ترتيب قدرت اعتراض در قبال مسائل آموزشي از قبيل وجود معلمان آموزش

يابد و به اين واسطه كوچ  مي
به بخش خصوصي واگذار كند كه اين آسيب جدي به آموزش است و اصل سي

دولت از يك طرف، خود رقيب بخش خصوصي است و سوبسيد به مدارس نيمه
كند؛ زماني كه مدرسه به اشخاص واگذار مي بخش خصوصي واگذار مي

متناسب با بازار و تغييرات آن بهره
دهد؛ حتي مدارس خصوصي فشار قرار مي

عنوان معلمي كه ده سال در بخش خصوصي تدريس كرده

ست كه در مدرسة تعاوني نهضتي را راه نحال حرف ما اي
آموزاني كه اگر يكي از همكالسي دانش
توان اندازه گيري كرد؛ فقط با     نمي

اين رويكرد و منش را مي. افق دست يافت
ساختار مدارس خصوصي كه خود را غيردولتي معرف

نيستند؛ مدارس خصوصي بايد خود را بازتعريف كنند؛ تعريفي كه در شأن آموزش باشد و دستاوردي را كه به بدنة آموزش همگاني 
  .گرداند مشخص كند برمي

كدام مدرسة خصوصي چنين رسالتي را به
مثالً و برده كار ها سال  را كه

قطعاً ببرد؟ بهره آن از عمومي
هيچ يك از مدارس خصوصي

ما ديروز اين جا توضيح داديم كه ابزار يكي از منابع قدرت است؛ بنابراين طبيعي است كه سعي مي
قدرت را كماكان در اختيار داشته باشند و قدرت را براي خود انحصاري كنند

كند در اختيار آموزش عمومي كشور قراردهد؛ چون با يك نيروي انساني متعهد، پيشرو و صاحب توليد مي كه
مستخدم براي كاربسيار متفاوت است

ار ديگران قرار دهد، چون براي ماه بعد برنامة ديگري دارد تواند در اختي راحتي مي به
مدرسة تعاوني، كاري را كه امسال در كالس انجام مي

آموز منافعي بر گونه تربيت دانش
آموزان را تربيت مي كه اين نوع از دانش



ود كه آن بستر متعلق به او باشد، نه اين كه كارش را مثل يك محصول در اختيارديگران قرار دهد و 

مدارس مياني نيز كه در  اقتصاد ما سه بخش دارد؛ يعني خصوصي، دولتي و تعاوني؛ اما آموزش در كشور ما دولتي و خصوصي است و اين
اي  جدول به شما معرفي شد زير پوشش دولت هستند؛ مدرسة تعاوني ناگزير بايد خود را در بخش خصوصي تعريف كند؛ اما بخش خصوصي

كند و مشاركت ملت و ذينفعان را در ضمن خود دارد و همچنين از مشاركت اوليا و معلمان و 

نيم و اين همان بز رقم را ديگري اتفاق توانيم
شود شهرية مدرسة  گاهي پرسيده مي. تر پايين

گيريد، بله، اما ما  شود كه شما هم كه همان شهريه را مي
كنيم، و حداقل اين  كنيم، سنوات و عيدي كاركنان را پرداخت مي

مان خدماتي را ارائه دهيم  آموزان رسالت را براي خودمان قائليم كه براي معلمان، سطحي از توانمندسازي اقتصادي را ايجاد كنيم و به دانش
تعاوني از چون خدمات هزينه دارد و مدرسة 

وپاش اقتصادي نيست بلكه به اين معنا است كه تعاوني 
روزرساني آنها را بخشي از سود خود  مدام در فكر توسعه است و دغدغة اجتماعي كالن دارد؛ مثالً آموزش دادن پرسنل و همكاران و به

داند و اين كه امسال چندساعت كالس آموزشي گذاشته است و چه تعداد از همكاران را ارتقا داده است هم همينطور؛ براساس اصولي كه 
داري ايجاد كنيم، بلكه قصد داريم هويت جديدي 

شود و يا اين كه ديگران پيشنهاد  شود و دوسال بعد به چلوكبابي تبديل مي
اهش اين مدرسة تعاوني نگ. ؛ اين نگاه يك مدرسة تعاوني نيست

برم و  ترين بهره را از اين جا مي است كه براي من شغل ايجاد شده و من چندان به سود حاصله كاري ندارم، همين كه شاغل هستم، مهم
اند و در انتهاي سال براي  اي هستند و در آن شاغل هستند و اين افراد كامالً با ديگراني كه بيرون نشسته

در مدرسة تعاوني، هيئت مديرة دور از دسترس وجود ندارد كه در يك اتاق يا ساختمان ديگري نشسته باشن،؛ در اين جا عضو هيئت مديره، 
سازند اگر به آنها نپردازيم  يچون آموزش را لحظات و جزئيات م

لحظه توسط هيئت مديره مهم است و همچنين مميزي و رصد دائم توسط اعضا در 
تعريف اين  عنوان مدرسة تعاوني در بخش خصوصي همراه با باز

هايي از خود  اند و در واقع روش هايي مانند مدرسة مهران و مدرسة فرهاد خيلي از زمان ما دور نيستند؛ مدارسي كه سبك نو آورده
ن سمت بروند كه در آموزش پيشرو باشند و 
كنند، آن هزينه را صرف آموزش عمومي كنند و بخش دولتي و آموزش عمومي كشور را 

لي نكند و مدارس را خالي كند هايش شانه خا
اين رسالتي است كه مدارس تعاوني بايد براي خود قائل شوند چون مسئوليت دولت در 

رويد پيمانكار شود گفت شما ب سپاري كرد؛ نمي
گوييم پيمانكار آموزشي شويد دونسل طول  در اين صورت چه اتفاقي مي دهد؟ اين برايمان ملموس است، اما وقتي مي

تواند  مي كشد تا بفهميم چه باليي بر سرمان آمده است؟ بنابراين تعريف جديد در بخش خصوصي كه بيشتر ماهيتي است نه ساختاري مي

نامه كار  دهد؛ ما در ابتدا روي تفاهم اين مطالبي كه تا كنون گفته شد مسير چند ماهة ما را تا رسيدن به همايش نشان مي
 ها واگذاري اين  در تواند مي هم تعاوني بخش
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ود كه آن بستر متعلق به او باشد، نه اين كه كارش را مثل يك محصول در اختيارديگران قرار دهد و قاعدتاً بايد بستري برايش ايجاد ش
  .خدماتش را بفروشد و تمام شود؛ پس بايد جايي براي مدرسة تعاوني پيدا كنيم

اقتصاد ما سه بخش دارد؛ يعني خصوصي، دولتي و تعاوني؛ اما آموزش در كشور ما دولتي و خصوصي است و اين
جدول به شما معرفي شد زير پوشش دولت هستند؛ مدرسة تعاوني ناگزير بايد خود را در بخش خصوصي تعريف كند؛ اما بخش خصوصي

كند و مشاركت ملت و ذينفعان را در ضمن خود دارد و همچنين از مشاركت اوليا و معلمان و  كه اسم مدرسة ملي را با خودش حمل مي
  .مند است ها بهره محلي

توانيم مي خصوصي بخش دل در اما كنيم؛ ايجاد جديدي شاخة توانيم
پايينشدة  رسالتي است كه مدرسة تعاوني يا هر تعاوني ديگري بايد داشته باشد، از جمله قيمت تمام

شود كه شما هم كه همان شهريه را مي گويم معادل مدارس خصوصي ديگر؛ گفته مي شما چقدر است؟ در پاسخ مي
كنيم، سنوات و عيدي كاركنان را پرداخت مي مان را هم كامل پرداخت مي كنيم و ماليات

رسالت را براي خودمان قائليم كه براي معلمان، سطحي از توانمندسازي اقتصادي را ايجاد كنيم و به دانش
چون خدمات هزينه دارد و مدرسة . شود توان اطمينان داشت اين سطح از خدمات ارائه نمي كه در مقايسه با مدارس ديگر مي

وپاش اقتصادي نيست بلكه به اين معنا است كه تعاوني  معناي ريخت هزينه كردن هراسي ندارد؛ زيرا سود در آن محوريت ندارد؛ البته اين به
مدام در فكر توسعه است و دغدغة اجتماعي كالن دارد؛ مثالً آموزش دادن پرسنل و همكاران و به

داند و اين كه امسال چندساعت كالس آموزشي گذاشته است و چه تعداد از همكاران را ارتقا داده است هم همينطور؛ براساس اصولي كه 
داري ايجاد كنيم، بلكه قصد داريم هويت جديدي  اي جديد در مدرسه خواهيم شاخه بنابراين نمي. در تعاوني داريم و يكي از آنها آموزش است

  .صوصي ايجاد كنيم

شود و دوسال بعد به چلوكبابي تبديل مي اي احداث مي اي اجاره اي را در نظر بگيريد كه در خانه
؛ اين نگاه يك مدرسة تعاوني نيست»سود نداره آقا درش رو ببند بده اجاره درآمدش بيشتره 

است كه براي من شغل ايجاد شده و من چندان به سود حاصله كاري ندارم، همين كه شاغل هستم، مهم
اي هستند و در آن شاغل هستند و اين افراد كامالً با ديگراني كه بيرون نشسته اي صاحب مدرسه

  .آيند، متفاوت هستند

در مدرسة تعاوني، هيئت مديرة دور از دسترس وجود ندارد كه در يك اتاق يا ساختمان ديگري نشسته باشن،؛ در اين جا عضو هيئت مديره، 
چون آموزش را لحظات و جزئيات م. خودش در ساختارمدرسه مدير دبستان يا دبيرستان يا معاون آموزشي است

لحظه توسط هيئت مديره مهم است و همچنين مميزي و رصد دائم توسط اعضا در  به بنابراين، اينگونه رصد لحظه
عنوان مدرسة تعاوني در بخش خصوصي همراه با باز اگر به موضوع اصلي برگرديم، ما جايمان را به

  .بخش و رسالت آن در آموزش تعيين كرديم

هايي مانند مدرسة مهران و مدرسة فرهاد خيلي از زمان ما دور نيستند؛ مدارسي كه سبك نو آورده
ن سمت بروند كه در آموزش پيشرو باشند و ايم؛ باقي مدارس خصوصي ما نيز بايد به همي اند كه ما از آنها برداشت كرده

كنند، آن هزينه را صرف آموزش عمومي كنند و بخش دولتي و آموزش عمومي كشور را  اي دريافت مي اي داشته باشند و اگر هزينه
هايش شانه خا وغم ما اين است كه دولت از بار مسئوليت بنابراين تمام هم. نيز در اين دستاوردها سهيم كنند

اين رسالتي است كه مدارس تعاوني بايد براي خود قائل شوند چون مسئوليت دولت در . تمامي انجام دهد و وظيفه و رسالت اصلي خود را به
سپاري كرد؛ نمي توان برون زمينة خدمات عمومي همچون بهداشت، آموزش، مرزباني و امنيت كشور را نمي

در اين صورت چه اتفاقي مي دهد؟ اين برايمان ملموس است، اما وقتي مي
مي كشد تا بفهميم چه باليي بر سرمان آمده است؟ بنابراين تعريف جديد در بخش خصوصي كه بيشتر ماهيتي است نه ساختاري مي

  .ا از اين سونامي وحشتناك واگذاري به بخش در آموزش نجات دهد 

اين مطالبي كه تا كنون گفته شد مسير چند ماهة ما را تا رسيدن به همايش نشان مي
بخش آيا كه بوديم بسته اميد مسأله اين به خانه  هاي مرسوم در وزارت
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قاعدتاً بايد بستري برايش ايجاد ش
خدماتش را بفروشد و تمام شود؛ پس بايد جايي براي مدرسة تعاوني پيدا كنيم

اقتصاد ما سه بخش دارد؛ يعني خصوصي، دولتي و تعاوني؛ اما آموزش در كشور ما دولتي و خصوصي است و اين
جدول به شما معرفي شد زير پوشش دولت هستند؛ مدرسة تعاوني ناگزير بايد خود را در بخش خصوصي تعريف كند؛ اما بخش خصوصي

كه اسم مدرسة ملي را با خودش حمل مي
محلي هرداري و شوراها و همش

توانيم نمي  درساختار مدارس ايران
رسالتي است كه مدرسة تعاوني يا هر تعاوني ديگري بايد داشته باشد، از جمله قيمت تمام

شما چقدر است؟ در پاسخ مي
كنيم و ماليات درصد بيمه پرداخت مي٢٣

رسالت را براي خودمان قائليم كه براي معلمان، سطحي از توانمندسازي اقتصادي را ايجاد كنيم و به دانش
كه در مقايسه با مدارس ديگر مي

هزينه كردن هراسي ندارد؛ زيرا سود در آن محوريت ندارد؛ البته اين به
مدام در فكر توسعه است و دغدغة اجتماعي كالن دارد؛ مثالً آموزش دادن پرسنل و همكاران و به

داند و اين كه امسال چندساعت كالس آموزشي گذاشته است و چه تعداد از همكاران را ارتقا داده است هم همينطور؛ براساس اصولي كه  مي
در تعاوني داريم و يكي از آنها آموزش است

صوصي ايجاد كنيمدر بخش خ

اي را در نظر بگيريد كه در خانه مدرسه
سود نداره آقا درش رو ببند بده اجاره درآمدش بيشتره «: دهند كه  مي

است كه براي من شغل ايجاد شده و من چندان به سود حاصله كاري ندارم، همين كه شاغل هستم، مهم
اي صاحب مدرسه در اين جا عده

آيند، متفاوت هستند اب و كتاب سودشان ميحس

در مدرسة تعاوني، هيئت مديرة دور از دسترس وجود ندارد كه در يك اتاق يا ساختمان ديگري نشسته باشن،؛ در اين جا عضو هيئت مديره، 
خودش در ساختارمدرسه مدير دبستان يا دبيرستان يا معاون آموزشي است

بنابراين، اينگونه رصد لحظه. رود كيفيت از دست مي
اگر به موضوع اصلي برگرديم، ما جايمان را به. شود مجموعه انجام مي

بخش و رسالت آن در آموزش تعيين كرديم

هايي مانند مدرسة مهران و مدرسة فرهاد خيلي از زمان ما دور نيستند؛ مدارسي كه سبك نو آورده نمونه
اند كه ما از آنها برداشت كرده جاي گذاشته به

اي داشته باشند و اگر هزينه آورده
نيز در اين دستاوردها سهيم كنند

و وظيفه و رسالت اصلي خود را به
زمينة خدمات عمومي همچون بهداشت، آموزش، مرزباني و امنيت كشور را نمي

در اين صورت چه اتفاقي مي دهد؟ اين برايمان ملموس است، اما وقتي مي. مرزهاي كشور شويد
مي كشد تا بفهميم چه باليي بر سرمان آمده است؟ بنابراين تعريف جديد در بخش خصوصي كه بيشتر ماهيتي است نه ساختاري مي

ا از اين سونامي وحشتناك واگذاري به بخش در آموزش نجات دهد ما ر

اين مطالبي كه تا كنون گفته شد مسير چند ماهة ما را تا رسيدن به همايش نشان مي: آقاي رحماني
هاي مرسوم در وزارت كرديم و با توجه به واگذاري



ها و اصولي است  رضة روشع روي بر عمدتاً
ها را  تواند هزينه اي ندارد؛ زيرا نمي آموزشي و وزارتخانه

شده  تمام مطالب گفته. تواند مضر باشد كند كه براي تعاونگرها هم مي
خصوصي با رويكرد كااليي بلكه بخش كند كه چرا در همايش بر روي بخش خصوصي متمركز شديم؛ اما نه بخش 

  .خواهيم، يك مدرسة تعاوني در بخش خصوصي ايجاد كنيم

  ميزان تحصيالت و داشتن روحية مشاركتي، سابقه وتجربة كار آموزشي براي ما مهم است
  .كنيم  بررسي را

 سرمايه جا اين و دارد رأي حق يك فردي هر

  كنيد؟ اگر فردي شرايط عضويت در تعاوني شما را داشته باشد اما سرمايه كافي در اختيار نداشته باشد چه مي

  .يم كن كنيم؛ مثالً از حقوق او براي خريد سهامش كسر مي

  شود؟ چه مخاطراتي دارد؟ وپرورش به شما پيشنهاد ساختمان دهد آيا اين سبب وابستگي مي

  .بنابراين عدم مداخلة بخش دولتي يا هر سازمان ديگري كه تسهيالت خاص بدهد در اين جا اهميت دارد

امالً توسط اين نهاد وپرورش در مفاد آموزشي امكان ندارد و اين بخش ك

بله ، با توجه به اين كه آموزش در كشور ما متمركز است حرف شما صحيح است؛ ما از استقالل در كمترين حدي از آن 
ژيك خود را قطع بكند، اي كه وابستگي در زمينة منابع مالي وايدئولو

شود؛ اساساً به اين دليل است كه كار  ها اگر ما از دولت زمين و مستغالت دريافت كنيم وابستگي بيشتر مي
ود را حفظ لحاظ منابع مادي استقالل خ كم به

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

عمدتاً تأكيدش كه جا آن از تعاوني مدرسة كه داد نشان ما به مدارس، 
آموزشي و وزارتخانه ها جذابيتي براي ساختار كه امروز آموزش كشور از آنها محروم است، دراين واگذاري

كند كه براي تعاونگرها هم مي سرشكن كند و فقط يك ادعاي جديد و يك برند جديد را اضافه مي
كند كه چرا در همايش بر روي بخش خصوصي متمركز شديم؛ اما نه بخش 

خواهيم، يك مدرسة تعاوني در بخش خصوصي ايجاد كنيم خصوصي با يك نگاه ديگر، اين نتيجة همايش است؛ بنابراين ما مي

  :ها مدرسة خود را براساس اصول تعاون بنا نهادند و خالصة آن را ارائه كردند

  آموزشي و اجتماعي توسعة عدالت: هدف مشترك گروه
  دهيم فراخوان عضوگيري مي: اصل عضويت آزاد و اختياري

ميزان تحصيالت و داشتن روحية مشاركتي، سابقه وتجربة كار آموزشي براي ما مهم است: شاخص عضوپذيري
را ها شاخص بقية و افراد مشاركت ميزان كه اعضا براي هايي كارگاه 

  مديره از ميان اعضا انتخاب هيئت: دموكراتيك اعضا

هر كه است اين خصوصي شركت يك با جا اين در مديره وت تعيين هيئت
  .دارد را مديره هيئت تعيين در مشاركت حق رأي، يك

  پردازد مي عضويت حق فرد هر: اعضا اقتصادي

اگر فردي شرايط عضويت در تعاوني شما را داشته باشد اما سرمايه كافي در اختيار نداشته باشد چه مي

كنيم؛ مثالً از حقوق او براي خريد سهامش كسر مي اگر شخصي توان مالي نداشت، شرايط پرداخت براي او تعيين مي

  .دار و سهام نداريم بلكه عضو و حق عضويت داريم در تعاوني سهام

  .به گروه و سازماني وابسته نباشيم : استقالل و عدم وابستگي 

وپرورش به شما پيشنهاد ساختمان دهد آيا اين سبب وابستگي مي اگر مثالً آموزش

  .شويم هاي آن سازمان يا نهاد مي مجبور به اجراي خواسته

بنابراين عدم مداخلة بخش دولتي يا هر سازمان ديگري كه تسهيالت خاص بدهد در اين جا اهميت دارد

وپرورش در مفاد آموزشي امكان ندارد و اين بخش ك بايد دقت كنيم كه عدم دخالت آموزش

بله ، با توجه به اين كه آموزش در كشور ما متمركز است حرف شما صحيح است؛ ما از استقالل در كمترين حدي از آن 
اي كه وابستگي در زمينة منابع مالي وايدئولو گونه تواند براي خود تعريف كند؛ به كنيم كه يك سازمان مي

ها اگر ما از دولت زمين و مستغالت دريافت كنيم وابستگي بيشتر مي براي مثال در بحث واگذاري
كم به كارگاهي و نوع توانمندسازي معلمان را بر روي ايجاد مدارس تعاوني متمركز كرديم كه دست
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 انواع به نگاهي ببرد؟ سهمي
كه امروز آموزش كشور از آنها محروم است، دراين واگذاري

سرشكن كند و فقط يك ادعاي جديد و يك برند جديد را اضافه مي
كند كه چرا در همايش بر روي بخش خصوصي متمركز شديم؛ اما نه بخش  داليل ما روشن مي

خصوصي با يك نگاه ديگر، اين نتيجة همايش است؛ بنابراين ما مي

ها مدرسة خود را براساس اصول تعاون بنا نهادند و خالصة آن را ارائه كردند گروه

  

  :گروه اول 

 هدف مشترك گروه
 اصل عضويت آزاد و اختياري
 شاخص عضوپذيري
 برگزاري: آموزش 
  دموكراتيك اعضاكنترل

وت تعيين هيئتتفا: پذير اصالح خانم
يك با عضو هر و زند نمي حرف

 اقتصادي مشاركت

اگر فردي شرايط عضويت در تعاوني شما را داشته باشد اما سرمايه كافي در اختيار نداشته باشد چه مي: پذير خانم اصالح

اگر شخصي توان مالي نداشت، شرايط پرداخت براي او تعيين مي:پاسخ گروه

در تعاوني سهام: پذير خانم اصالح

  استقالل و عدم وابستگي

اگر مثالً آموزش: پذير خانم اصالح

مجبور به اجراي خواسته: پاسخ گروه 

بنابراين عدم مداخلة بخش دولتي يا هر سازمان ديگري كه تسهيالت خاص بدهد در اين جا اهميت دارد

بايد دقت كنيم كه عدم دخالت آموزش: يكي از حاضران كارگاه
  .شود تعيين مي

بله ، با توجه به اين كه آموزش در كشور ما متمركز است حرف شما صحيح است؛ ما از استقالل در كمترين حدي از آن : آقاي رحماني
كنيم كه يك سازمان مي صحبت مي

براي مثال در بحث واگذاري
كارگاهي و نوع توانمندسازي معلمان را بر روي ايجاد مدارس تعاوني متمركز كرديم كه دست

  .كنند



كنند و  شناسيم؛ مثالً برخي مدارس المپيادكار هستند؛ برخي كنكوري كار مي
لي اگر از آموز دست ما باز است و هاي تربيتي و انتخاب خانواده و دانش

ايد فقط به اين دليل كه سود دارد و حقوق وزارت كاري به كاركنان بدهيد و شهرية 

ترسند كه شبكه تشكيل دهند و به اين واسطه، معلمان و محتواي 
ها،  گروه ما نباشند شبكه تشكيل دهيم مثل خدماتي

  .كنند كار مي

دارد الزم ...ر و اعضا اغلب سابقة آموزشي داشته باشند؛ با توجه به اين كه مؤسسه نياز به مشاغلي مانند حسابدا

پذيريم بايد دقت كنيم اين افراد از  عضو مي... 
  .ساني هم بايد اين دقت داشته باشيم

  اندازي كنيم به چقدر سرمايه نياز داريم؟

  كنند كه سرماية خود را به تعاوني بسپارند؟

كنيم، يعني نوعي از  نبايد فراموش كرد كه تعاوني انواع مختلفي دارد و ما در اين كارگاه دربارة تعاوني كارگري صحبت مي
تمام حسن اين تعاوني در اين . كنيد و اين ديگر نگاه صرفاً سودمحور نيست

اي كه در اختيار داشته براي خود شغل ايجاد كرده است؛ اتفاقاً در بخش تعاون 
اند و نگاه اعضاء صرفاً به بازده مادي و سود نيست، بلكه به 

قاعدتاً در سال اول كنيم؟  آموز جذب كنيم چگونه بايد حقوق معلمان را پرداخت 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

شناسيم؛ مثالً برخي مدارس المپيادكار هستند؛ برخي كنكوري كار مي هاي مختلفي از مدارس را مي
هاي تربيتي و انتخاب خانواده و دانش ها و روش برنامه و در تعيين فوق. مختلف دارند

  .برد سازماني يا نهادي كمك بگيريم اين استقالل از بين مي

  توسعه عدالت آموزشي و اجتماعي: مسئوليت اجتماعي 

ايد فقط به اين دليل كه سود دارد و حقوق وزارت كاري به كاركنان بدهيد و شهرية  يعني اينكه شما تعاوني تشكيل نداده
  س نگاه به توسعة عدالت آموزشي است با اين كه بخش تعاوني هستيد

  هاي ديگر و تشكيل اتحاديه سازي با تعاوني شبكه: ها اصل تعاون ميان تعاوني

ترسند كه شبكه تشكيل دهند و به اين واسطه، معلمان و محتواي  سازي در كشور ما سخت است؛ زيرا مدارس مي
گروه ما نباشند شبكه تشكيل دهيم مثل خدماتي هاي ديگري كه هم توانيم با تعاوني خود را از دست بدهند؛ اما حداقل مي

كار مي....ها يا با كساني كه در زمينة دوخت ودوز براي لباس فرم و داران براي سرويس بچه

  ايجاد اشتغال: مسئوليت اجتماعي

  كنيد؟ مثالً مرغداري؟ زايي تأسيس نمي چرا تعاوني ديگري براي اشتغال

  .با توجه به تخصص و ديدگاه آموزشي مؤسسين، مدرسة تعاوني تأسيس كرديم

اعضا اغلب سابقة آموزشي داشته باشند؛ با توجه به اين كه مؤسسه نياز به مشاغلي مانند حسابدا
  .ها جذب شوند است اعضايي با اين تخصص

... هاي ديگر مانند بخش امور اداري و حسابداري و خدمات و  وقتي در حوزه
ساني هم بايد اين دقت داشته باشيمطور در استخدام و انتخاب نيروي ان جنس معلم باشند و شأن معلم را درك كنند و همين

  .كنيم روحيه مشاركتي را با آموزش در اعضا ايجاد مي

  .تحصيالت مرتبط داشته باشند

اندازي كنيم به چقدر سرمايه نياز داريم؟ اگر بخواهيم يك مدرسه در شهر تهران راه

  دو ميليارد تومان

كنند كه سرماية خود را به تعاوني بسپارند؟ كند آيا اعضا اعتماد مي وقتي جايي تازه شروع به كار مي

نبايد فراموش كرد كه تعاوني انواع مختلفي دارد و ما در اين كارگاه دربارة تعاوني كارگري صحبت مي
كنيد و اين ديگر نگاه صرفاً سودمحور نيست شاغلين عضو هم هستند و شما داريد شغل ايجاد مي

اي كه در اختيار داشته براي خود شغل ايجاد كرده است؛ اتفاقاً در بخش تعاون  است كه عضو تعاوني شاغل است يعني با اندك سرمايه
اند و نگاه اعضاء صرفاً به بازده مادي و سود نيست، بلكه به  را اعضا تمام سرمايه و زندگي خود را وارد نكردهرسد؛ زي

  .ايجاد شغل و مسائل ارزشي و اصولي ديگري هم هست

آموز جذب كنيم چگونه بايد حقوق معلمان را پرداخت  اگر مدرسه و شغل ايجاد كرديم اما نتوانستيم دانش
.  
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هاي مختلفي از مدارس را مي ما تيپ: پذير خانم اصالح
مختلف دارند هاي بنابراين، روش...

سازماني يا نهادي كمك بگيريم اين استقالل از بين مي

  مسئوليت اجتماعي

يعني اينكه شما تعاوني تشكيل نداده: پذير خانم اصالح
س نگاه به توسعة عدالت آموزشي است با اين كه بخش تعاوني هستيدباال دريافت كنيد پ

 اصل تعاون ميان تعاوني

سازي در كشور ما سخت است؛ زيرا مدارس مي شبكه: پذير خانم اصالح
خود را از دست بدهند؛ اما حداقل ميآموزشي 

داران براي سرويس بچه تاكسي

  :گروه دو 

 مسئوليت اجتماعي

چرا تعاوني ديگري براي اشتغال: پذير  اصالحخانم 

با توجه به تخصص و ديدگاه آموزشي مؤسسين، مدرسة تعاوني تأسيس كرديم: پاسخ گروه 

 اعضا اغلب سابقة آموزشي داشته باشند؛ با توجه به اين كه مؤسسه نياز به مشاغلي مانند حسابدا: شرايط عضويت
است اعضايي با اين تخصص

وقتي در حوزه: خانم اصالح پذير
جنس معلم باشند و شأن معلم را درك كنند و همين

 روحيه مشاركتي را با آموزش در اعضا ايجاد مي: آموزش

تحصيالت مرتبط داشته باشند: سطح تحصيالت

اگر بخواهيم يك مدرسه در شهر تهران راه: يكي از حاضران در كارگاه 

دو ميليارد تومانحداقل : پذير خانم اصالح

وقتي جايي تازه شروع به كار مي: پرسش

نبايد فراموش كرد كه تعاوني انواع مختلفي دارد و ما در اين كارگاه دربارة تعاوني كارگري صحبت مي: پذير خانم اصالح
شاغلين عضو هم هستند و شما داريد شغل ايجاد ميتعاوني كه 

است كه عضو تعاوني شاغل است يعني با اندك سرمايه
رسد؛ زي ريسك به حداقل مي

ايجاد شغل و مسائل ارزشي و اصولي ديگري هم هست

اگر مدرسه و شغل ايجاد كرديم اما نتوانستيم دانش: پرسش
.آموز كم است آغاز كار، دانش



بيني كرده  آموز را بايد پيش جا حقوق معلم و حداقل دانش
حقوق خود را با باالبردن حق عضويت دريافت 

كند كه ما با چه  در رابطه با مطلب و پرسش مطرح شده بايد عرض كنم كه مجموعه در ابتداي كار ارزيابي مي
توانيم حقوق را پرداخت  آموز مي دانش ٢٠كنيم كه با جذب 

مان را از تعاوني طلب خواهيم داشت و جزو اندوختة ما براي آيندة تعاوني و پيشرفت آن است كه بعد از 
آموز و شرايط موجود ادامة كار  دانشاگر بعدها ديديم كه با اين تعداد 

صبر براي رسيدن به سود در تعاوني معموالً از صبر براي رسيدن به سود در بخش خصوصي بيشتر است و اين خود از 

از طريق تهيه پرسشنامه بررسي . التدريس باتجربه، چون دغدغة امنيت شغلي دارند
واي آموزشي توليد محت ما براي توانند مي آيا 

بنابراين در اولين گام هيئت مديره را از بين اعضا 

  .گيريم گيري، تصميم مي

دهم؛ ما تعدادي دپارتمان تخصصي  بنده در اين جا در مورد سازوكار مدرسة خودمان به قصد انتقال تجربه توضيح مي
 دانش از سطحي. هستند ارتباط در يكديگر با

 از خيلي. كنند تأمين را نهايي خروجي اين موظفند
بخش ديگري كه از . سنجد ه بخش آموزش همخواني آنها را با اهداف كلي مي

اند؛ اگر كساني كه بايد اجرا كنند در  بخش آموزش جدا نيست، بخش اجرايي است؛ فرضاً دپارتمان و بخش آموزش، تصميمي را اتخاذ كرده
چه گفته شده صرفاً يك دستور است آن را انجام 
هاي آموزشي و اجرايي در كنار يكديگر راجع به عملياتي شدن و 
گردد؛ بنابراين تصميمات در يك كارگروهي و مشاركتي در حالت ايدئال، از 

 پرداخت را آن حقوق از كسر و بندي قسط صورت

اي كه در بدو تأسيس  ا در حال تأسيس تعاوني هستيم؛ در نتيجه اين پيشنهاد براي مدرسه
شكل تعاوني  خواهند ساختار مدرسه را به است چندان كارامد نيست؛ ولي چون دوستاني هم هستند كه در حال حاضر مدرسه دارند و مي

تواند به افراد تسهيالتي بدهد و دغدغة ناتواني در 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

جا حقوق معلم و حداقل دانش شما براي ايجاد مدرسه ابتدا بايد طرح تجاري بنويسيد و در آن
حقوق خود را با باالبردن حق عضويت دريافت توانيم از اعضا بخواهيم كه بخشي از  حسن بخش تعاوني اين است كه در سال اول مي

در رابطه با مطلب و پرسش مطرح شده بايد عرض كنم كه مجموعه در ابتداي كار ارزيابي مي
كنيم كه با جذب  كنيم؛ مثالً محاسبه مي كنيم و شرايط شروع را تعيين مي

مان را از تعاوني طلب خواهيم داشت و جزو اندوختة ما براي آيندة تعاوني و پيشرفت آن است كه بعد از  كنيم و ما اعضاي تعاوني اين خدمت
اگر بعدها ديديم كه با اين تعداد . رشد تعاوني وصول خواهيم كرد و از تعاوني بستانكار خواهيم بود

  .دهيم پذير نيست، طبيعتاً ادامه نمي

صبر براي رسيدن به سود در تعاوني معموالً از صبر براي رسيدن به سود در بخش خصوصي بيشتر است و اين خود از 
  .هاي تعاوني است

  .كنيم كه ديدگاه فرهنگي داشته باشند گذاراني را عضو مي

التدريس باتجربه، چون دغدغة امنيت شغلي دارند استفاده از نيروهاي حق
 اينكه و دارند مرتبط  تحصيالت كنيم آيا اعضا به اصول مشاركتي پايبند هستند، 

بنابراين در اولين گام هيئت مديره را از بين اعضا . همان سازوكار پيشنهادي تعاوني بسيار كارآمد است: كنترل دموكراتيك اعضا
  

  براي نظر معلمان يا اعضاي ديگر تعاوني چه پيشنهادي داريد؟

گيري، تصميم مي هاي مختلف از طريق رأي در موقعيت.. ) مانند شوراي معلمان و(  شوراها

بنده در اين جا در مورد سازوكار مدرسة خودمان به قصد انتقال تجربه توضيح مي
با كه دارند مسئوليني ها دپارتمان اين ..... ان، مشاوره، رياضي وآموزشي داريم مانند دپارتمان زب
موظفند يكديگر همكاري با ها دپارتمان اين كه ايم گرفته نظر در مختلف
ه بخش آموزش همخواني آنها را با اهداف كلي ميك شود مي داده آموزش بخش به 

بخش آموزش جدا نيست، بخش اجرايي است؛ فرضاً دپارتمان و بخش آموزش، تصميمي را اتخاذ كرده
چه گفته شده صرفاً يك دستور است آن را انجام  كارنخواهند شد يا با اين تصور كه آنگيري نبوده باشند متوجه هدف 

هاي آموزشي و اجرايي در كنار يكديگر راجع به عملياتي شدن و  بنابراين گروه. كنند شكل قالبي و مكانيكي آن را اجرا مي
گردد؛ بنابراين تصميمات در يك كارگروهي و مشاركتي در حالت ايدئال، از  ميكنند و گاهي طرح در همين مرحله بر

.  

صورت به ندارند را كامل عضويت حق پرداخت توان كه همكاراني : مشاركت اقتصادي

ا در حال تأسيس تعاوني هستيم؛ در نتيجه اين پيشنهاد براي مدرسهفرض ما اين بود كه م
است چندان كارامد نيست؛ ولي چون دوستاني هم هستند كه در حال حاضر مدرسه دارند و مي

تواند به افراد تسهيالتي بدهد و دغدغة ناتواني در  ي وجود دارد كه ميتغيير دهند اين پيشنهاد براي آنان مناسب است؛ در اين جا صندوق
  .شود خواهند عضو شوند، برداشته مي پرداخت مبلغ اوليه از روي دوش دوستاني كه مي
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شما براي ايجاد مدرسه ابتدا بايد طرح تجاري بنويسيد و در آن: پذير خانم اصالح
حسن بخش تعاوني اين است كه در سال اول مي. باشيد
  .كنند

در رابطه با مطلب و پرسش مطرح شده بايد عرض كنم كه مجموعه در ابتداي كار ارزيابي مي: يكي از حاضران در كارگاه
كنيم و شرايط شروع را تعيين مي مبلغي شروع به كار مي

كنيم و ما اعضاي تعاوني اين خدمت
رشد تعاوني وصول خواهيم كرد و از تعاوني بستانكار خواهيم بود

پذير نيست، طبيعتاً ادامه نمي امكان

صبر براي رسيدن به سود در تعاوني معموالً از صبر براي رسيدن به سود در بخش خصوصي بيشتر است و اين خود از : پذير خانم اصالح
هاي تعاوني است بخش فعاليت عناصر تداوم

گذاراني را عضو مي سرمايه: مشاركت اقتصادي

  :گروه سوم 

 استفاده از نيروهاي حق: شرايط عضويت
كنيم آيا اعضا به اصول مشاركتي پايبند هستند،  مي

  .كنند
 كنترل دموكراتيك اعضا

  .كنيم انتخاب مي

براي نظر معلمان يا اعضاي ديگر تعاوني چه پيشنهادي داريد؟: پذير خانم اصالح

شوراها تشكيل با: گروه سخپا

بنده در اين جا در مورد سازوكار مدرسة خودمان به قصد انتقال تجربه توضيح مي: پذير خانم اصالح
آموزشي داريم مانند دپارتمان زب

مختلف مقاطع براي را عمومي
 ها دپارتمان اين از پيشنهادها

بخش آموزش جدا نيست، بخش اجرايي است؛ فرضاً دپارتمان و بخش آموزش، تصميمي را اتخاذ كرده
گيري نبوده باشند متوجه هدف  فرايند تصميم

شكل قالبي و مكانيكي آن را اجرا مي دهند يا به به نمي
كنند و گاهي طرح در همين مرحله بر شيوة اجرا فكر مي

.شوند پايين به باال ساخته مي

 مشاركت اقتصادي
  .نمايند

فرض ما اين بود كه م پيش: پذير خانم اصالح
است چندان كارامد نيست؛ ولي چون دوستاني هم هستند كه در حال حاضر مدرسه دارند و مي

تغيير دهند اين پيشنهاد براي آنان مناسب است؛ در اين جا صندوق
پرداخت مبلغ اوليه از روي دوش دوستاني كه مي



  هاي ديگر به شرط عدم دخالت در امور داخلي مدرسه

  .اي كه عضو هستند براي آموزش نيروهاي جوان

يروي جديد و تازه ن . گوييم گاهي اوقات آن تجربه براي ما مثل سم است
اي از بيرون مي آورد را خالي كنيد و بعد تازه روش 

رود كه  تعاوني كه تازه پا گرفته است قاعدتاً به اين سمت مي
پذيريم؛  التحصيل شده است مي كنيم و كسي را كه تازه فارغ

هاي اداري و خدماتي آزاد است؛ ولي در بخش آموزش، حتما بايد از كانال 

راحتي فردي  كند و ممكن است به تمايز بخش تعاوني با خصوصي در اين است كه بخش خصوصي در اين جا ريسك نمي
راحتي  دارد؛ اما بخش تعاوني نيروي خود را به

كند و قدرت ريسك دارد؛ چون در بخش تعاوني تعداد زيادي از اعضا بايد تبعاتش را بپذيرند نه يك نفر؛ بنابراين در اين دست 

  .عنوان عضو بپذيريم

ناخواه دنبال  كند؛ آنها خواه شوند كه فرزندشان آنجا تحصيل مي
  .دهيم هنوز اين فرهنگ بين اولياي ما وجود ندارد و درواقع با اين كار، سياست مدرسه را در اختيار آن ها قرار مي

توانيم نگاه خوشبينانه هم داشته باشيم كه اوليا نيازهاي 
  .اي به ما بدهند كه به پيشبرد اهداف ما كمك كند

كنيم؛ اعضاي تعاوني با يك تخفيف  كسب مي
شود كه آنها اطالعات و نظرات ارزشمندي را 

 تحصيل رشد راه در شان فرزندان كه داريم 

هاي مدرسة تعاوني براي معلمان بايد اين باشد كه بتوانند از اين خدمات آموزشي براي فرزندان خود استفاده كنند؛ حتي در 
ايم تا به هر شكل كه شده اين پل  ندارند اين امكان را در اختيار اقوام ايشان مانند خواهرزاده يا برادرزاده قرار داده

و متخصصين تعليم وتربيت بايد عضو باشند  
سال  ٣٥تا  ٢٥دهيم ميانگين سني اعضاي ما 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

هاي ديگر به شرط عدم دخالت در امور داخلي مدرسه استفاده از امكانات سازمان: استقالل و عدم وابستگي
  .اه ما توسعة عدالت آموزشي استنگ: مسئوليت اجتماعي

اي كه عضو هستند براي آموزش نيروهاي جوان استفاده از تجربة افراد با تجربه

گوييم گاهي اوقات آن تجربه براي ما مثل سم است دهد، ما مي در مدرسة ما اتفاق ديگري رخ مي
اي از بيرون مي آورد را خالي كنيد و بعد تازه روش  خواهيد تربيت كنيد و گاهي بايد ذهن آن فردي كه تجربه مي

تعاوني كه تازه پا گرفته است قاعدتاً به اين سمت مي. خود را به او بياموزيد؛ ولي وجود هر دو نيرو در كنار هم ضروري است
كنيم و كسي را كه تازه فارغ سال سابقه را رد مي ٣٥ي رزومه اي با نيروهايش را خودش تربيت كند؛ گاه

  .چون اين نيرو هم انگيزه دارد و هم ماندگار است

هاي اداري و خدماتي آزاد است؛ ولي در بخش آموزش، حتما بايد از كانال  تعاوني در جذب نيرو در قسمت: 
  .وپرورش بگذرد و اعضا بايد حتماً از اين نكته اطالع داشته باشند

تمايز بخش تعاوني با خصوصي در اين است كه بخش خصوصي در اين جا ريسك نمي
دارد؛ اما بخش تعاوني نيروي خود را به او را پنهاني نگاه مي كه گزينش نشده را كنار بگذارد يا اين كه در قبال دريافت برخي امتيازها

كند و قدرت ريسك دارد؛ چون در بخش تعاوني تعداد زيادي از اعضا بايد تبعاتش را بپذيرند نه يك نفر؛ بنابراين در اين دست 
  .هاست موارد، حمايت در بخش تعاوني بيشتر از ساير بخش

  هاي ديگر باط با تعاوني

عنوان عضو بپذيريم مان اين است كه اوليا را هم به تأسيس پيشنهاد ما براي تعاوني تازه

  اگر اوليا بدنة اصلي تعاوني را تشكيل دهند چه مخاطراتي دارد؟

شوند كه فرزندشان آنجا تحصيل مي يك مدرسه ميتجربه نشان داده است پدر و مادرها با چه ديدگاهي عضو 
هنوز اين فرهنگ بين اولياي ما وجود ندارد و درواقع با اين كار، سياست مدرسه را در اختيار آن ها قرار مي

توانيم نگاه خوشبينانه هم داشته باشيم كه اوليا نيازهاي  مي با اين نظر موافقيم كه عضوپذيري از اوليا حداقلي باشد؛ ولي
اي به ما بدهند كه به پيشبرد اهداف ما كمك كند توانند نظرات سازنده شناسند؛ بنابراين گاهي مي خوبي مي

كسب مي اين نظرات و اطالعات را ما به شيوة بهتري در مدرسة خودمان
شود كه آنها اطالعات و نظرات ارزشمندي را  كنند؛ اين ارتباط مدرسه با اوليا سبب مي نام مي مالحظه فرزندان خود را در راه رشد ثبت

 همكاراني دبيرستان تا كودك مهد از ها پايه تمام در در حال حاضر 
  . رسد مي ما به درست نيت با و صحيح كانال از اطالعات

هاي مدرسة تعاوني براي معلمان بايد اين باشد كه بتوانند از اين خدمات آموزشي براي فرزندان خود استفاده كنند؛ حتي در 
ندارند اين امكان را در اختيار اقوام ايشان مانند خواهرزاده يا برادرزاده قرار داده

  سازي اعضا نسبت به هفت اصل تعاوني

 متخصصيني كه مجموعه به آنها نيازدارد همچون پزشك، روانپزشك
دهيم ميانگين سني اعضاي ما  و همچنين كادري كه شاغل هستند چه اجرايي باشند چه آموزگار؛ ترجيح مي

  حفاظت از محيط زيست و توسعة پايدار: مسئوليت اجتماعي
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 استقالل و عدم وابستگي
 مسئوليت اجتماعي
 استفاده از تجربة افراد با تجربه: آموزش

در مدرسة ما اتفاق ديگري رخ مي: پذير خانم اصالح
مي نفس بگيريد و آن گونه كه

خود را به او بياموزيد؛ ولي وجود هر دو نيرو در كنار هم ضروري است
نيروهايش را خودش تربيت كند؛ گاه

چون اين نيرو هم انگيزه دارد و هم ماندگار است

: يكي از حاضرين در كارگاه
وپرورش بگذرد و اعضا بايد حتماً از اين نكته اطالع داشته باشند گزينش آموزش

تمايز بخش تعاوني با خصوصي در اين است كه بخش خصوصي در اين جا ريسك نمي: پذير خانم اصالح
كه گزينش نشده را كنار بگذارد يا اين كه در قبال دريافت برخي امتيازها

كند و قدرت ريسك دارد؛ چون در بخش تعاوني تعداد زيادي از اعضا بايد تبعاتش را بپذيرند نه يك نفر؛ بنابراين در اين دست  جايگزين نمي
موارد، حمايت در بخش تعاوني بيشتر از ساير بخش

 باط با تعاونيارت: سازي شبكه
 گروه چهار:  
 پيشنهاد ما براي تعاوني تازه: پذيرش اعضا

اگر اوليا بدنة اصلي تعاوني را تشكيل دهند چه مخاطراتي دارد؟: پذير خانم اصالح

تجربه نشان داده است پدر و مادرها با چه ديدگاهي عضو 
هنوز اين فرهنگ بين اولياي ما وجود ندارد و درواقع با اين كار، سياست مدرسه را در اختيار آن ها قرار مي. نفوذ هستند

با اين نظر موافقيم كه عضوپذيري از اوليا حداقلي باشد؛ ولي: پاسخ گروه
خوبي مي آموزان را از نزديك به دانش

اين نظرات و اطالعات را ما به شيوة بهتري در مدرسة خودمان: پذير خانم اصالح
مالحظه فرزندان خود را در راه رشد ثبت قابل

در حال حاضر . گردانند به مجموعه بر
اطالعات و نظرات بنابراين كنند؛ مي

هاي مدرسة تعاوني براي معلمان بايد اين باشد كه بتوانند از اين خدمات آموزشي براي فرزندان خود استفاده كنند؛ حتي در  يكي از مزيت
ندارند اين امكان را در اختيار اقوام ايشان مانند خواهرزاده يا برادرزاده قرار دادهمورد اعضايي كه فرزند 

  .ارتباطي از دست نرود

 سازي اعضا نسبت به هفت اصل تعاوني آگاه: آموزش
 گروه پنج:  
 متخصصيني كه مجموعه به آنها نيازدارد همچون پزشك، روانپزشك: پذيرش اعضا

و همچنين كادري كه شاغل هستند چه اجرايي باشند چه آموزگار؛ ترجيح مي
  .باشند

 مسئوليت اجتماعي



 شرايط براي را تومان ميليون بتي كه در گروه داشتيم بيست 

  .كنيم تر است، انتخاب مي
.  

هاي موردنياز  گيريم كه تخصص كنيم و در كنار آنها از اعضاي افتخاري بهره مي

 را دستمزد زمان آن و ساخت تعاوني اعضاي
  .نشد خارج مجموعه

ايثار و عشق به كار وجود دارد كه بنده در تعاوني آموزشگاهي خودم اين روحيه را تجربه 
اي براي  كنم؛ براي مدرسه قبض گازي به مبلغ دوميليون و پانصد هزارتومان آمده بود و مدرسه سرانه

كرده و مشكل رابيان كردم و گفتم كه اگر بخواهيم اين مشكل را حل كنيم، نمي 
  .دتوانيم سود را امسال به شما بدهيم؛ آيا موافقيد اين مسئله را حل كنيم؟ تمام اعضا موافقت كردند و اين عشق به كار را در ما بيشتر كر

آموز خياط خوبي است و ديديم كه  كنيم؛ اين دانش

مند كوشش و صرف وقت در پايان، اين نكته بازگو شد كه دقيقاً ظرافت كار مدرسة تعاوني در به ثمر رساندن چنين بحثي است و اين نياز
و اين چيزي نيست كه در يك كارگاه و در يك 

در اتحادية  اندركاران دبيرخانة همايش مدرسة تعاوني و مدارس عضو
وگو را ادامه دهند و بحث در اين باره را به ثمر برسانند و به نقشة جامعي از 

  ٢١پالك  - خيابان مهستان -فاز يك -شهرك غرب

بتي كه در گروه داشتيم بيست با صح. حداقل حق عضويت را تعيين مي كنيم: مشاركت اقتصادي
  .دانيم مي

  پذيريم از طريق فراخوان عمومي عضو مي: اصل عضويت آزاد و اختياري
تر است، انتخاب مي پس از بررسي اعضا، گروهي را كه به اهداف ما نزديك

.كنيم دهيم و با اهداف و اصول تعاوني آشنايشان مي آموزش مياين گروه را 
كنيم و در كنار آنها از اعضاي افتخاري بهره مي از نيروهاي جوان استفاده مي

  .اعضا بايد ازخودگذشتگي و ايثار و همدلي داشته باشند. مجموعه را داشته باشند

اعضاي اين ساختمان دبيرستان را يكي از وابستگان . حل خوبي است
مجموعه از نقدينگي و شد داده ايشان به سهام ساختمان اتمام از بعد اما

ايثار و عشق به كار وجود دارد كه بنده در تعاوني آموزشگاهي خودم اين روحيه را تجربه هاي ديني ما،  در آموزه
كنم؛ براي مدرسه قبض گازي به مبلغ دوميليون و پانصد هزارتومان آمده بود و مدرسه سرانه يك نمونه را اينجا بيان مي

كرده و مشكل رابيان كردم و گفتم كه اگر بخواهيم اين مشكل را حل كنيم، نمي  پرداخت آن نداشت؛ از تعاوني كمك گرفتم؛ اعضا را جمع
توانيم سود را امسال به شما بدهيم؛ آيا موافقيد اين مسئله را حل كنيم؟ تمام اعضا موافقت كردند و اين عشق به كار را در ما بيشتر كر

كنيم؛ اين دانش هاي او را پرداخت مي هزينهآموزي داريم كه توان مالي ندارد و ما از طريق تعاوني 
  .كنيم چرخ خياطي ندارد؛ در تعاوني عضو است و دركارگاه توليدي از استعدادش استفاده مي

در پايان، اين نكته بازگو شد كه دقيقاً ظرافت كار مدرسة تعاوني در به ثمر رساندن چنين بحثي است و اين نياز
و اين چيزي نيست كه در يك كارگاه و در يك . داري را تجربه كنند خواهند اين نوع از مدرسه بسياري از سوي آموزگاراني است كه مي

اندركاران دبيرخانة همايش مدرسة تعاوني و مدارس عضو پس از آنكه اين تمرين با استقبال حاضران مواجه شد، دست
وگو را ادامه دهند و بحث در اين باره را به ثمر برسانند و به نقشة جامعي از  هاي آموزشي استان تهران وعده كردند كه اين گفت

  .اعمال اصول تعاون بر مدرسه دست يابند

 

 
شهرك غرب - تهران: آدرس

٨٨٥٧٢١٠٥ -٩: تلفن  

 مشاركت اقتصادي
مي مناسب كنوني

  

 گروه شش: 
 اصل عضويت آزاد و اختياري
 پس از بررسي اعضا، گروهي را كه به اهداف ما نزديك: پذيرش اعضا
 اين گروه را : آموزش
 از نيروهاي جوان استفاده مي: ويژگي اعضا

مجموعه را داشته باشند

حل خوبي است اين راه: رپذي خانم اصالح
اما كنيم؛ پرداخت توانستيم نمي

در آموزه: يكي از حاضران در كارگاه
يك نمونه را اينجا بيان مي. ام كرده

پرداخت آن نداشت؛ از تعاوني كمك گرفتم؛ اعضا را جمع
توانيم سود را امسال به شما بدهيم؛ آيا موافقيد اين مسئله را حل كنيم؟ تمام اعضا موافقت كردند و اين عشق به كار را در ما بيشتر كر

آموزي داريم كه توان مالي ندارد و ما از طريق تعاوني  دانش
چرخ خياطي ندارد؛ در تعاوني عضو است و دركارگاه توليدي از استعدادش استفاده مي

  

در پايان، اين نكته بازگو شد كه دقيقاً ظرافت كار مدرسة تعاوني در به ثمر رساندن چنين بحثي است و اين نياز
بسياري از سوي آموزگاراني است كه مي

  .نشست انجام شود

پس از آنكه اين تمرين با استقبال حاضران مواجه شد، دست
هاي آموزشي استان تهران وعده كردند كه اين گفت تعاوني

اعمال اصول تعاون بر مدرسه دست يابند

  

 


