توانمـندسازی اجتماعات محلـی با تکـیه بر کـیفیت آمـوزش:
ابزاری کارآمـد در کاهش فقـر شهری
توگو با میثم هاشمخانی
گف 

*

چــه ارتباطــی بیــن آمــوزش و کاهــش فقــر
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بنــده در ابتــدای صحبتــم تصریــح میکنــم کــه بــه دلیــل
تخصصــم در موضــوع اقتصــاد ،رویکــردی کــه نســبت بــه
ارتبــاط فقــر و آمــوزش اتخــاذ خواهــم کــرد رویکــرد اقتصادی
اســت ،و ایــن به معنــی نادیــده انگاشــتن رویکردهــای مکمل
ماننــد رویکردهــای اجتماعــی یــا تخصصهــای دیگر نیســت.
در بررســی ارتبــاط فقــر و آمــوزش ،بایــد بــه چهــار بحــث
مقدماتــی اشــاره کنیــم .موضــوع اول ایــن اســت کــه بــازار
کار در یــک دهــة اخیــر خیلــی غیرقابــل پیشبینــی بــوده
اســت ،یعنــی تقریب ـ ًا هــر آنچــه مــا در یــک دهــه پیــش در
مــورد بــازار کار  10ســال بعــد پیشبینــی کــرده بودیــم غلــط
از آب درآمــد .بــه همیــن دلیــل اکنــون انتظــار م ـیرود کــه
بســیاری از چیزهایــی کــه بــرای  20ســال بعــد پیشبینــی
کردهایــم نیــز اشــتباه باشــد .همیــن االن در تعــدادی از
رشــتههای فنــی و مهندســی ،نرمافــزاری را در ســال دوم
مقطــع کارشناســی آمــوزش میدهنــد کــه وقتــی افــراد وارد
مقطــع ارشــد و ســپس بــازار کار بشــوند ،آن نرمافــزار بهکلــی
از بــازار کار ایــران کنــار گذاشــته شــده اســت .به همیــن دلیل
اســت کــه میگویــم اتفاقــات غیرقابــل انتظــار در بــازار کار
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ایــران بســیار زیــاد اســت.
موضــوع دوم آن اســت کــه فقر آموزشــی ،فقــر درآمــدی را به
دنبــال دارد .اگــر کســی بــه لحاظ آموزشــی وضعیــت خوبی در
ســنین کودکــی و نوجوانــی و جوانــی نداشــته باشــد ،احتمــال
اینکــه در آینــده دچــار فقــر درآمــدی شــود خیلــی بیشــتر
اســت .ایــن موضــوع در گذشــته نیــز وجــود داشــته ولــی در
ســالهای اخیــر خیلــی شــدیدتر شــده اســت .یعنــی در متــون
اقتصــاد فقــر مربــوط بــه  30ســال گذشــته میخوانیــم افــراد
فقیــر کــه ممکــن اســت بــه دلیــل زندگــی در خانــوادة فقیــر
آمــوزش خوبــی هــم نبیننــد ،مشــاغلی ماننــد کارگری ســاده،
کشــاورزی ســاده و امثــال آن را بــه دســت میآورنــد .امــا بــا
رونــد خیلــی ســریع اتوماســیون در ایــن حوزههــا و از بیــن
رفتــن ایــن مشــاغل ،بــا دو پدیــدة همزمــان مواجهیــم .یکــی
آنکــه خانوارهــای کمدرآمــد صاحــب فرزنــدان بیشــتری
میشــوند کــه معمــو ًال بــه احتمــال زیــاد از آمــوزش حرفـهای
نیــز برخــوردار نمیشــوند ،بــه ویــژه آنکــه بــا ابزارهــای
تکنولوژیکــی هــم آشــنایی ندارنــد .دیگــر اینکــه مشــاغلی
کــه نیازمنــد مهــارت چندانــی نیســتند ،مثــل کارگــری ســاده
و کشــاورزی ســنتی و امثــال آنهــا ،بــه ســرعت رو بــه تنــزل
هســتند .یعنــی کســی کــه امــروز کشــاورزی ســنتی میکنــد،

