
  تحصيل از بازمانده كودكان براي پرورش و آموزش  عملكرد
مقاطع آموزان گردند. اين گروه سني دانشسال تعريف مي 6-17كودكان بازمانده از تحصيل در گروه سني 

  گيرند. راهنمايي و متوسطه( متوسطه اول و دوم) را در بر مي -تحصيلي ابتدايي

با برنامه به كودكان بازمانده از تحصيل را  مسئوالن آموزش و پرورش ايران از ابتداي دهه هشتاد، توجه ويژه و
و كيفيت آموزش در بند  ) توجه به موضوع پوشش تحصيلي 1379-1383گرفتند. البته در قانون برنامه سوم(پي 

مهمترين برنامه در  آغاز شد. 80بيني شده بود.اما توجه ويژه همراه با برنامه از ابتداي سال پيش 143ب و ج ماده 
. براساس اين طرح آموزش و پرورش مجوزهاي قانوني 1بود "آموزش براي همه"موسوم به  EFAقالب طرح 

قانون برنامه ابعاد  52ي ماده  به دست آورد و در بندهاي الف، ب و) 1384-1388را در برنامه پنجساله چهارم (
مورد شناسايي و تأكيد قانون گذاران قرار گرفت. متناسب با آن دفتري در ستاد وزارت  "آموزش براي همه"طرح 

بر  1388. اين دفتر تا سال 2آموزش و پرورش ذيل معاونت آموزش عمومي براي پيگيري مصوبات تشكيل شد
طرحهاي مختلفي براي توسعه  "آموزش براي همه "ي طرح آموزش براي همه نظارت داشت. ذيل برنامهاجرا

هايي كه در قالب برنامه آموزش براي همه صورت پوشش تحصيلي در مناطق مختلف كشور اجرايي گرديد. تالش
ده است. اين ارزيابي در گرفته است، تا حدودي در ارتقاء پوشش تحصيلي در دورة ابتدايي و راهنمايي مؤثر بو

تنظيم شده اشاره  "دفتر هماهنگي و نظارت بر برنامة آموزش براي همه") كه توسط 1379-85گزارش ميان دهه (
  گرديده است.

                                                      
سازمان بين المللي يونسكو، يونيسف، صندوق جمعيت سازمان ملل، بانك جهاني و برنامه عمران ملل متحد  5به همت  "آموزش براي همه"ميالدي) كنفرانسي تحت عنوان  1990( 1369در سال - 1

ميالدي) ارزيابي آموزش براي همه با  2000(1379تايلند برگزار شد. در سال  "ينجامت"هاي يادگيري براي همگان و بهبود كيفيت يادگيري در با هدف گسترش سواد در جهان، افزايش فرصت
اي تدوين شد. در اجالس اي مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس آنها چارچوب عمل منطقهسازمان ياد شده در سطح جهان انجام شد. نتايج ارزيابي ملي كشورها در شش اجالس منطقه 5پشتيباني 

اي، اساس تهيه اعالميه نهايي اجالس داكار قرار گرفت و سران و وزراي آموزش و پرورش كشورها متعهد شدند كه با هاي منطقه)، چارچوب79اي همه در داكار سنگال ( ارديبهشت جهاني آموزش بر
آن را در كشورهاي خود جامه عمل بپوشانند وزير آموزش و پرورش وقت ايران يكي از  ) ميالدي مفاد2015(1394بسيج تمامي امكانات خود، در راه دستيابي به اهداف اين اعالميه بكوشند و تا سال 

  امضا كنندگان اين قرارداد بود. 
 

اين سند در برنامه چهارم  .ات مبتني بر برنامه آغاز گرديداقدام "آموزش براي همه "و براي محقق كردن اهداف فراهم شد،، مصوبات قانوني آن يدردگسند آموزش براي همه تنظيم  1382در سال  -2
آمده است كه آموزش براي نيز 52بايد تالش كند. در بند ب ماده  "آموزش براي همه "آموزش و پرورش و دولت براي تحقق اهداف :عنوان شده است  52. در بند الف ماده شدتوسعه كشور وارد 

نامه اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي به تصويب هيئت برنامه چهارم توسعه ، آيين 52بند ب ماده اجراي  شود. براي كودكان الزم التعليم بايد اجباري شود و تا پايان برنامه چهارم محقق
والدين حق ممانعت از تحصيل كودك را ندارند و اگر كودك توسط والدينش از تحصيل منع شود، آموزش و پرورش و مراجع قانوني حق شكايت  يك از آمده است كه هيچنامه در اين آيين.د يدولت رس

بتوانند اين  تادهد  اختصاص نامه به استانهاييناي را به منظور اجراي اين آريزي را موظف كرده است همه ساله بودجهنامه دولت، سازمان مديريت و برنامهو پيگيري موضوع را دارند، در اين آيين
نامه اجراي آن آيين 52درصد را مورد توجه قرار داده است. براي اين بند از ماده  50سوادان كشور تا حد برنامه چهارم توسعه كاهش بي 52نامه، در بند ماده عالوه بر اين آيين .نامه را اجرا كنندآيين

  ها ابالغ شده است.ئت دولت رسيده است كه براي اجرا به استاننوشته شده و به تصويب هي
 



را دربردارد. در بخش دوم  1379-85كه مقطع تاريخي  "برنامه آموزش براي همه"درگزارش ارزيابي ميان دهه 
آموزش  "پرداخته است. ذيل ارزيابي هدف دوم : "برنامه آموزش براي همه" 3دافاين متن به تحليل وارزيابي اه

هاي اجرايي آموزش و به برنامه "ها ، دختران و دسترسي كاملابتدايي اجباري و پوشش كامل آن در بين اقليت
 19ند. از برنامه براي تحقق هدف هاي ياد شده بود 19پرورش براي تحقق هدف ها اشاره كرده است. كه شامل 

نيست واز قبل جز سياست ها وبرنامه هاي  "آموزش براي همه"هاي خاص پروژة برنامه، برخي اساساً برنامه
آموزش و پرورش بوده است. مانند توسعه آموزش و پرورش عشايري، توسعه مدارس غيرانتفاعي، توسعه 

هاي زندگي به آموزش مهارتهاي آموزشي، اجراي طرح كرامت، هاي فوق برنامه، تقويت گروهفعاليت
توان به عنوان برنامه خاص آموزش براي همه ياد كرد برنامه آموزان و والدين و ...  تنها برنامه اي كه ميدانش

كه با مشاركت مركز زنان نهاد رياست جمهوري در  "طرح جذب دختران بازمانده از تحصيل"يعني  1شماره 
كه خاص طرح آموزش دختران در استانهاي كمتر توسعه يافته هست  2ه برخي استانها اجرا شده و برنامه شمار

  اشاره كرد.

دهد، توجه مستقيمي به برنامه را پوشش مي 1394تا  1389قابل ذكر است كه برنامة پنجم توسعه كه از سال 
بتدايي و آموزش براي همه نداشته است، مضافاً تأكيدهاي برنامه چهارم را در خصوص اجبار تحصيل در دورة ا

تضمين دسترسي به فرصت هاي برابر آموزشي را تقرير  19راهنمايي دنبال ننموده است و صرفًا در بند د ماده 
  كرده است.

ترين برنامه براي ارتقاء كيفيت آموزش پايه و توسعه پوشش تحصيلي همين توان گفت جديدر مجموع مي
، هم سازمان مشخص و هم اي داشتهروشن و تعريف شدهرنامه بود. كه هم طرح و ب "آموزش براي همه "برنامه

رغم اين امتيازات پشتوانه قانوني و نهايتاً اعتبار مالي الزم را براي اجرا در اختيار داشته است. در مجموع علي
تدوين شده است، نتوانسته است رابطه دقيقي را بين  1386كه در سال  "آموزش براي همه "گزارش ميان دهه

                                                      
ميالدي همه كودكان به ويژه  2015پذير، تضمين اينكه تا سال توسعه، مراقبت و آموزش جامع در اوان كودكي به ويژه براي كودكان محروم و آسيب -الف عبارتند از:  اهداف آموزش براي همه  -3

تضمين اينكه نيازهاي يادگيري همه  -.  بهاي قومي به آموزش ابتدايي اجباري و با كيفيت خوب و كامل دسترسي داشته باشند يت دشوار قرار دارند و كودكان اقليتدختران و اطفالي كه در وضع
به ويژه براي زنان و  2015پيشرفت در سطح سواد بزرگساالن تا سال  درصد 50جوانان و بزرگساالن از طريق دسترسي برابر به يادگيري متناسب با برنامه مهارتهاي زندگي ميسر شود، رسيدن به 

توان به حذف نابرابري هاي جنسيتي در آموزش ابتدايي و از ديگر اهداف مي -ج   دسترسي برابر و يكسان به آموزش پايه و مداوم براي همه بزرگساالن از نمونه اهداف آموزش براي همه است.
با تضمين اينكه دختران به آموزش پايه و با كيفيت خوب دسترسي يكسان داشته باشند و بهبود تمام  2015تيابي به تساوي جنسيتي در آموزش و پرورش تا سال ، دس2005راهنمايي تا سال 

هاي تدر سواد خواندن، نوشتن و حساب كردن و مهار گيري و مشخص، به خصوصطوري كه همه نتايج يادگيري قابل اندازههاي كيفي آموزش و پرورش و تضمين اعتالي آن براي همه بهجنبه
  اساسي زندگي و شهروندي براي همه به دست آيد. 

  



اشي از اجراي برنامه آموزش براي همه و ارتقاء كيفيت آموزش ابتدايي و توسعه پوشش تحصيلي در اقدامات ن
  .دورة عمومي آموزش و پرورش را نشان دهد

. و هر دو 4در سالهاي اخير سهم پسران و دختران در بازماندگي از تحصيل در حال حاضر نسبتاً يكسان است
اند. نكته قابل توجه آن است كه نتايج ي ويژه از تحصيل بازماندههاي اجتماعي و اقتصادتحت تأثير مؤلفه
سال حاكي از آن است كه در مناطق شهري جمعيت پسران بازمانده  6-14در گروه سني  1390سرشماري سال 

باشد كه از اين نفر مي 193785،  6-14از تحصيل بيش از دختران است. جمعيت بازمانده از تحصيل گروه سني 
  .5درصد پسرهستند 51درصد دختر و  49نفر پسر هستند، يعني نسبتي معادل  98775نفر دختر و  50109جمعيت 

سال كمي متفاوت از شهر است. به طوري كه جمعيتي  6-14جمعيت بازمانده از تحصيل روستا در گروه سني 
نفر دختر هستند  79849نفر پسر هستند و  73142اند. از اين جمعيت نفر از تحصيل بازمانده 152991حدود 

باشد. بگذريم كه سهم مكاني جمعيت بي سواد در گروه سني درصد پسر مي 48درصد دختر و  52نسبتي معادل 
 . 6درصد روستا است 44درصد شهر و  56سال،  4-16

                                                      
نفر  58580نفر و دختران  53524پسران  10-14سواد گروه سني نفر و جمعيت بي 117289نفر و دختران  119249پسران  6-9سواد گروه سني ، جمعيت بي1390اساس سرشماري سال رب -4

 است.

 .1390 سال نتايج سرشماري عمومي - ٥
 )1385هزار نفر بوده است (نتايج تفصيلي سرشماري سال 957/4آموزي در همين گروه سني هزار نفر بوده است. جمعيت دانش 601/5،  1385ساله در سال  10-6جمعيت گروه سني  -6


