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v  مهندس محمد دیمه ور  :مدیر پروژه  

v  خلیل اله بابالو   :ناظر  

v دکتر رخساره فضلی :  هماهنگ کننده ملی  

v  دکتر علی الهیارترکمن  :تدوین کنندگان نهایی– 
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l میدان فردوسی = : تهران :آدرس–  

  وزرارت آموزش و پرورش  –خ سپهبد قرنی  
  0982182284107   :  تلفن

 :  
 
  
  
  
  

 گزارش ملی

 ش براي همهآموز

  جمهوري اسالمی ایران
 »1393 – 1379«  
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  )ص( ~#{ر اسالم       . آ.و{|ن دا_ش + YZ Mد و زن pس}مان واyب اwت
  :پیشگفتار 

برنامه آموزش براي همه با تأکید بر توسعه و گسترش آموزش و پرورش     
در تمامی سطوح به منظور برقراري فرصت هاي برابر براي همه، حذف 

اي کیفی آموزش و پرروش به نابرابري هاي جنسیتی و بهبود تمامی جنبه ه
در قالب تعهدي همگانی از سوي  2000عنوان یک برنامه جهانی در سال 

  . مطرح گردید) سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی سازمان ملل( یونسکو 
اهداف برنامه آموزش بـراي همـه، در قـوانین و برنامـه هـاي جمهـوري       

سـی قـانون اساسـی ،    طبق اصـل  . اسالمی ایران، مورد توجه ویژه قرار دارد
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براي همـه ملـت تـا    

تحصیالت عـالی را تـا سـر حـد      امکاناتپایان دوره متوسطه فراهم سازد و 
  .خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد

 1357در سـال  ) ره( همچنین بنیانگذار جمهوري اسالمی ایران امام خمینی 
ل نهضت سوادآموزي را صادر فرمودند و رهبـر معظـم انقـالب    فرمان تشکی

در دو محور انسداد مبادي بیسوادي و به  ریشه کنی بی سوادي تا پایان برنامه پنجم توسعه  1389حضرت آیت اهللا خامنه اي در سال 
 . صفر رساندن بیسوادي را ابالغ نمودند

الیت هاي متنوع و گسترده اي براي نیل به اهداف مصوب مورد پی گیري قرار در جمهوري اسالمی ایران، همگام با این برنامه فع   
براساس تعهد مربوط، جمهوري اسالمی ایران نسبت به تدوین و اجراي سند ملی آموزش براي همه اقدام نموده و هدف . گرفت

در سال . ارت و ارزیابی کلی بوده استگذاري هاي انجام شده در برنامه عمل ملی متناسب با شرایط آموزشی کشور همواره مورد نظ
قرار گرفت و گزارش آن از سوي وزارت آموزش و پرورش در چار ) MDA(این برنامه مورد سنجش و ارزیابی میان دهه  1386

در این گزارش با بررسی مجدد اهداف تعیین شده در سند ملی آموزش براي همه ایران ، به . چوب نظارتی یونسکو تهیه شده است
گانه پرداخته شده، پیشرفت ها و دستاوردهاي به دست آمده در کنار چالش هاي همچنان باقیمانده  6ین وضعیت هر یک از اهداف تبی

گانه ارایه شده  6و پیش رو بیان گردیده ؛ راهبردهاي اتخاذ شده، عوامل موفقیت آمیز و بازدارنده نیز در ارتباط با هر یک از اهداف 
  .است

لی می توان گفت روندهاي مثبت و رو به رشد در طی سالهاي اجراي برنامه اتفاق افتاده و بهبود در تمامی در یک نگاهی ک  
اما هنوز چالش هاي متعددي پیش رو است که امید می رود با عزم و اراده همه جانبه تمامی . نشانگرهاي آموزشی قابل مشاهده است

  .این چالش ها، بتوانیم به ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و پرورش دست یابیمدست اندرکاران امور آموزشی کشور  ضمن غلبه بر 
این گزارش حاصل تشریک مساعی و همکاري ارزشمند کارشناسان داخل و خارج از وزارت آموزش و پرورش است و برخود الزم   

کنندگان این گزارش تشکر و قدردانی  می دانم از زحمات دلسوزانه و کوشش هاي خالصانه تمامی کارشناسان، همکاران و تدوین
  .نمایم

امید است که با استفاده از نتایج حاصل از این کار و با مشارکت همه جانبه همکاران محترم بتوانیم ضمن بهبود شرایط آموزش 
  .یمو پرورش کشور، توسعه همه جانبه پایدار مبتنی بر آموزش و پرورش کیفی را براي تمامی ایرانیان به ارمغان آور

      
                ور  محمد دیمه                                                                   

 ملی گزارش مدیر پروژه معاون وزیر و                                                 
  1379  – 1393آموزش براي همه  برنامه 
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  فهرست
  

  2/پیش گفتار 
 5/وزیر سخن 

  
   مقدمه/ فصل اول 

  8/ مروري بر وضعیت جغرافیایی ، جمعیت ایران
  8/  وضعیت جغرافیایی ایران) الف
  8/ وضعیت جمعیت ایران) ب

  9/ مروري بر وضعیت اقتصادي ایران) 2/1
  9/تولید ناخالص داخلی) الف
  9/بودجه عمومی دولت ) ب
  9/هزینه هاي آموزشی ) ج
اي توسعه بخش آموزش و پرورش وپیوند آنها بـا  مروري بر برنامه ه)  3/1

  10/ برنامه آموزش براي همه
o  11/  2000 -2004برنامه سوم توسعه 
o  11/ 2005 – 2009برنامه چهارم توسعه 
o  11/  2010 – 2014برنامه پنجم توسعه 

                        12/چالش هاي عمده ملی در بخش آموزش و پرورش) 4/1
 13/زش براي همه و تعهد کشور به اجراي آنبرنامه آمو)  5/1
 
  

  فصل دوم 
  در ایران EFAمروري بر پیشرفت اهداف 

 15/مراقبت اوان کودکی و آموزش پیش دبستانی-1/2
  15/ تعریف هدف -1/1/2
  16/هدف گذاري در دوره آموزش پیش دبستانی  -2/1/2
  16/پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي تعیین شده -3/1/2
 16/وزش پیش دبستانآم

o    درصد دانش آموزان ورودي به پایه اول ابتـدایی
 17/که دوره پیش دبستان منسجم را گذرانده اند

o   18/نسبت نوآموز به مربی 
o    ــیش ــوزش پ ــی در آم ــر دولت ــهم بخــش غی س

 18/دبستان
o 18/برنامه هاي مراقبت و سالمت کودکان 

  19/چالش هاي پیش رو – 4/1/2
 19/)»متوسطه اول«ایی و راهنمایی تحصیلی ابتد(آموزش پایه )  2/2
  19/تعریف هدف -1/2/2
  19/هدف گذاري در آموزش پایه  – 2/2/2

o 19/دوره ابتدایی 
o  20/دوره راهنمایی تحصیلی 

  20/پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي تعیین شده -3/2/2

o 20/آموزش ابتدایی 
o   ثبــت نــام خــالص و ناخــالص پایــه اول ابتــدایی

 21/)یه اول ابتداییجذب پا(
o 21/درصد ثبت نام خالص دوره ابتدایی 
o 22/درصد ثبت نام ناخالص دوره ابتدایی 
o 23/نرخ دسترسی پایه اول به پایه پنجم ابتدایی 
o     ــدرك ــرایط داراي م ــد ش ــان واج ــد معلم درص

 23/دانشگاهی در دوره ابتدایی 
o  23/نسبت دانش آموز به معلم 
o  24/)متوسطه اول(آموزش راهنمایی تحصیلی 
o     ــایی ــالص در دوره راهنم ــام خ ــت ن ــد ثب درص

 24/تحصیلی 
o    درصد ثبت نام خالص دوره راهنمـایی تحصـیلی

/25 
o     ــوزان دوره ــش آم ــل دان ــران از ک ــد دخت درص

 25/راهنمایی تحصیلی 
o    ــایی ــه دوره راهنم ــدایی ب ــذر از دوره ابت ــرخ گ ن

 26/تحصیلی 
  26/چالش هاي پیش رو   -4/2/2
 27/ندگی براي جوانان و بزرگساالن یادگیر ي و مهارت هاي ز) 3/2
  27/تعریف هدف و دامنۀ آن  – 1/3/2
  28/ه بر مبناي نشانگرهاي تعیین شده پیشرفت هاي حاصل -2/3/2

o  28/درصد ثبت نام ناخالص دوره متوسطه 
o    نرخ گذر ظاهري از دوره راهنمایی تحصـیلی بـه

  28/دوره متوسطه
o    سهم دانش آموزان متوسطه فنـی و حرفـه اي و

 29/ردانش از کل دانش آموزان متوسطه کا
o   سهم بخش دولتی و غیر دولتی در آموزش هـاي

 30/فنی و حرفه اي غیر رسمی 
  31/چالش هاي باقیمانده و پیش رو -3/3/2
  31/سواد آموزي بزرگساالن ) 4/2
  31/تعریف هدف و دامنه آن  -1/4/2
ي همـه  هدف گذاري انجام شده در سند برنامه ملی آموزش بـر ا  -2/4/2
/31  
  32/ه بر مبناي نشانگرهاي تعیین شده پیشرفت هاي حاصل -3/4/2

o  32/سال به باال 15درصد با سوادي بزرگساالن 
o  33/ساله  15 – 24درصد با سوادي جوانان 
o  34/ساله و باالتر 6درصد با سوادي جمعیت 

  35/چالش هاي پیش رو  -4/4/2
   35/برابري جنسیتی)  5/2
  35/دامنه آن تعریف هدف و  -1/5/2
  36/هدف گذاري انجام شده  -2/5/2
  36/پیشرفت هاي حاصله بر  مبناي نشانگرهاي تعیین شده  -3/5/2
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o    15شاخص برابري جنسیتی با سـوادي جمعیـت 
 36/ساله  15 – 24ساله و باالتر و جوانان 

o      شاخص برابري جنسـیتی در ثبـت نـام ناخـالص
 36/آموزش پیش دبستانی 

o در نرخ ثبت نام خـالص   شاخص برابري جنسیتی
و ناخالص دوره ابتـدایی، راهنمـایی تحصـیلی  و    

 36/متوسطه
o  درصد دانش آموزان دختر از کل دانش آموزان در

ــدایی   ــاي ابت ــیلی و   –دوره ه ــایی تحص راهنم
 37/متوسطه

o  درصد معلمان زن در دوره هاي مختلف تحصیلی
 37/ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

o  از کـل مـدیران در دوره هـاي    درصد مدیران زن
مختلف تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی تحصـیلی و  

 37/متوسطه 
  38/چالش هاي پیش رو  -4/5/2
  38/کیفیت  آموزش )  6/2
  38/تعریف هدف -1/6/2
  39/هدف گذاري براي ارتقاء کیفیت آموزش -2/6/2
  40/پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي تعیین شده  -3/6/2
  41/ترین اقدامات انجام شده ممه 4/6/2
  41/رو هاي پیش چالش 5/6/2
  41/)کودکان استثنایی( آموزش کودکان با نیازهاي ویژه ) 7/2
  41/تعریف هدف و دامنه آن -1/7/2
  41/وضعیت و پیشرفت نشانگرها – 2/7/2
 43/چالش هاي پیش رو  -3/7/2
  
  

  فصل سوم 
  مروري بر راهبردهاي آموزش براي همه

  45/مروري بر راهبردهاي آموزش براي همه  – 3فصل 
  45/آموزش اوان کودکی) 1/3  
  45/راهبردهاي اتخاذ شده  -1/1/3
  46/آموزش پایه) 2/3
 46/راهبردهاي اتخاذ شده -1/2/3
  48/ سواد آموزي بزرگساالن) 4/3
  48/راهبردهاي اتخاذ شده  -1/4/3
  49/ارتقاء برابري جنسیتی)  5/3
  49/ذ شدهراهبردهاي اتخا -1/5/3
  50/کیفیت  آموزش ) 6/3
  50/راهبردهاي اتخاذ شده -1/6/3

  فصل چهارم 
توسعه آموزش و  حلیل چالش هاي کالن و اولویت هاي

  پرورش
  52/تحلیل  چالش هاي کالن جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی)1/4

  52/تغییرات جمعیتی 
  53/تغییر و تحوالت اقتصادي و اجتماعی 

روي اهداف شش گانـه برنامـه آمـوزش بـراي     چالش هاي کالن فرا) 2/4
  54/همه

  57/اولویت هاي آینده و چشم انداز توسعه بخش آموزش و پرورش ) 3/4
 
  

  فصل پنجم 
  نتیجه گیري  و توصیه ها

  60/نتیجه گیري  و توصیه ها 
  60/نتیجه گیري و اصلی ترین یافته ها )  1/5
  62/توصیه ها و پیشنهادها )  2/5
  62/یش از دبستانآموزش پ – 1/2/5
  63/یادگیري و مهارت هاي زندگی جوانان و بزرگساالن   -3/2/5
  63/سواد آموزي بزرگساالن -4/2/5
  63/برابري جنسیتی– 5/2/5
 64/کیفیت آموزش  -6/2/5
 64/آموزش استثنایی و کودکان با نیازهاي ویژه  -7/2/5

  65/فهرست منابع
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سخن وزیر    
  
  

  
 
آموزش و پرورش از ابعاد محتلف در پیشبرد  نقش    

اهداف توسعه انکار ناپذیر است زیرا به باور بسیاري 
از کارشناسان، آموزش و پرورش هم هدف توسعه 

این کارکرد دو گانه، ماهیتی . است و هم ابزار توسعه
کامال متغیر و متاثر از شرایط محیطی براي این بخش 

ي متعدد و متنوعی بر الگوها. بوجود آورده است
برنامه ریزي بخش آموزش و پرورش تاثیر گذار 
هستند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی اشکال 

ورود به هزاره سوم، . مختلف به خود می گیرند
سرآغاز تعریف رویکردهاي نوینی به کارکردهاي 

باز تعریف نقش . آموزشی و پرورشی بوده است
دي ـ اجتماعی آموزش و پرورش و نتایج اقتصا

حاصل از آن، دیدگاههاي جدیدي را براي این بخش 
که همگی بر ضرورت استقرار  بوجود آورده است

نظام هاي برنامه ریزي اثربخش با قابلیت انعطاف 
رویکردهاي نوین آموزشی . پذیري کارا تاکید دارند

برنامه ریزي نتیجه «و پرورشی در چهار حوزه اصلی 
مدیریت «ریزي آموزشی، در نظام برنامه » محور

در مدیریت واحدهاي آموزشی، » مدرسه محور
در مدیریت منابع انسانی و » مدیریت معلمان«
در مدیریت » مشارکت بخش دولتی ـ غیر دولتی«

منابع مالی قابل دسته بندي بوده و همگی بر ارتقاء 
کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پرورشی متمرکز 

  .هستند
ه منظور به روز رسانی و بازتعریف فرآیندها ب

چابک سازي نظام آموزشی در کنار سایر شرایط 
محیطی ناشی از رویکردهاي توسعه اي، سرعت تغییر 
در نظام آموزشی را افزایش داده و حرکت متعادل در 
مسیر رقابت هاي علمی ـ که پیش بینی می شود اصلی 
ترین شکل رقابت در دهه آتی باشد ـ را ضروري 

حقق این هدف مستلزم برخورداري ت. ساخته است
نظام آموزشی از سطح بهینه توسعه یافتگی است به 
گونه اي که در آن ضمن این که تمامی اعضاي 
جامعه هدف از تضمین برخورداري از فرصت هاي 
برابر آموزشی و زمینه الزم براي ارتقاء کمی و کیفی 
آموزشی برخوردار باشند، نظام آموزشی نیز فرصت 

یر از دیدگاههاي کمی به رویکردهاي کیفی تغییر مس
و درونی کردن کاربرد فناوري هاي نوین را در 

براي شکل . فرآیندهاي اجرایی خود داشته باشد
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گیري این شرایط، که نوعی تعهد ملی ـ بین المللی 
محسوب می شود، سیاستگذاري هاي قابل توجهی به 

ش برنامه آموز«انجام رسیده که یکی از آنها اجراي 
  .  است» براي همه

اجراي برنامه آموزش براي همه در شرایطی 
مورد تعهد قرار گرفت که نظام آموزش و پرورش 
کشور از نظر الزامات کمی توسعه بخش، وارد شرایط 

اگر چه سیاست هاي مندرج در این . ثبات شده بود
برنامه با سیاستهاي ملی توسعه آموزشی و پرورشی 

ک سو فرصت بازتعریف کشور همسو بود اما از ی
نقش مجموعه  کارشناسان وزارت آموزش و پرورش 
را در سطوح مختلف ملی و استانی در شکل گیري 
نگاهی منسجم به فرآیند توسعه همه جانبه بخش و از 
سوي دیگر، مجال معرفی توان کارشناسی جمهوري 
اسالمی ایران ـ که بدون دریافت کمکهاي مالی یا 

ی به دستاوردهاي قابل تخصصی از جامعه جهان
توجهی دست یافته اند ـ را به عرصه بین الملل فراهم 

تفوق کارشناسی در این حوزه که در سال . نمود
سند ملی برنامه آموزش براي «منجر به تنظیم  1383
گردید، تعامل اثربخشی را براي در کنار هم » همه

قرار گرفتن مجموعه هاي کارشناسی درون و بیرون 
زش و پرورش و همکاري بین بخشی به وزارت آمو

وجود آورد و هدف گذاري هاي انجام شده در آن، 
یکی از جهت گیري هاي اصلی در تدوین اسناد 

همچنین ارزیابی هاي . توسعه بخش محسوب می شد
دوره اي از اجراي این برنامه ـ که عمده ترین آن در 

انجام شد ـ  1386ارزیابی میان دهه برنامه در سال 
  .یر دقیقی از پیشرفت هاي بخش ارائه می نمودتصو

گزارش حاضر که تحلیلی است از برنامه 
آموزش براي همه در طول اجراي آن در جمهوري 
اسالمی ایران، دستاوردهاي نظام آموزشی کشور در 
اجزاء شش گانه و مهم زیر نظام هاي آموزشی ارائه 
داده و آخرین وضعیت نشانگرهاي آموزشی را به 

ارائه نموده است که می توان بر اساس آن نحوي 
تحلیل دقیقی از سطح توسعه یافتگی نظام آموزشی به 

اهمیت دیگر گزارش حاضر این است . دست آورد
که اطالعات به روز و کاربردي از کارکردهاي بخش 
را در آستانه  تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادي، 

ده اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی فراهم نمو
ضمن قدردانی از تالش دست اندرکاران تنظیم . است

گزارش ارزیابی برنامه آموزش براي همه، به تمامی 
کارشناسان وزارت آموزش و پرورش در حوزه هاي 
مختلف تاکید می نمایم ضمن بهره برداري مناسب از 
اطالعات موجود، نسبت به برنامه ریزي براي رفع 

رش و تقویت چالش هاي مورد اشاره در این گزا
زمینه هایی که منجر به ارتقاء نظام آموزشی و 

  .           پرورشی کشور می شود، اهتمام جدي داشته باشند
  
  

  علی اصغر فانی
  وزیر آموزش و پرورش
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  :قدمه م 
  

  مروري بر وضعیت جغرافیایی ، جمعیت ایران    
  وضعیت جغرافیایی ایران) الف
هزار  1648جمهوري اسالمی ایران با وسعتی پیش از      

 29تا  25کیلومتر در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین 
 2درجه و  44دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  47درجه و 
دقیقه طول از نصف النهار گرینوچ قرار 20درجه و  63دقیقه تا 
ب غربی حدود جغرافیایی آن در نیمکره شمالی و در جنو. دارد

آسیا در منطقه خاور میانه واقع شده است که از شمال به 
جمهوري تاجیکستان و دریاي خزر، جمهوري آذربایجان و 
ارمنستان و از شرق به کشورهاي افغانستان و پاکستان و از 

جنوب به دریاي عمان و خلیج فارس و از غرب به ترکیه و 
وري داراي ایران از نظر تقسیمات کش. عراق محدود می گردد

شهر و  1224بخش ،  1041شهرستان،  400استان،  31
  1.دهستان است 2566
  وضعیت جمعیت ایران) ب
جمعیت ایران براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن    

که در طی . میلیون نفر بوده است 60بالغ بر  1375در سال  2
 1390میلیون نفر در سال  75سال اخیر تعداد جمعیت به  15
بطور میانگین ساالنه یک میلیون نفر بر  . ش یافته استافزای

متوسط رشد ساالنه جمعیت . جمعیت کشور افزوده شده است
درصد بوده و در طی پنج سال  6/1حدود  1375 – 85دردهه 

براساس . درصد کاهش یافته است 3/1به حدود  85 – 90
به حدود  1391برآوردهاي انجام شده جمعیت ایران در سال 

سهم جمعیت شهري . یلیون نفر افزایش یافته است م 76
درصد  2/28درصد و سهم جمعیت روستایی  8/71معادل 
سهم . سال است  27میانگین سنی جمعیت ایران . است

 0 – 14جمعیت 
 4/23ساله حدود 

-64درصد، جمعیت 
ساله در حدود  15
درصد و سهم  8/70

 65جمعیت باالتر از 
سال نیز در حدود 

. ست درصد ا 7/5
جمعیت جوان کشور 

نیز ) ساله 15 – 29(
در ایران در حال 
حاضر در حدود 

. درصد است  5/31
به عبارتی بیش از 
یک سوم از جمعیت 

                                                 
دسترسی از طریق سایت / 1391سالنامه آماري سال  –مرکز آمار ایران  -  ١
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امید به زندگی در ایران . کشور را جوانان تشکیل می دهند
  3.استسال  4/73معادل 

  مروري بر وضعیت اقتصادي ایران) 2/1

یا ) 1379-94(هاي  جمهوري اسالمی ایران طی سال    

دو برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي و ) 2000 – 2015(
اجتماعی را پشت سرگذاشته و در اواسط برنامه پنجم توسعه 

تغییرات اقتصادي ایران در . خود  قرار دارد) 1390 – 1394(
چارچوب برخی از متغیرها و شاخص هاي اقتصادي همچون 

دي، تولید ناخالص داخلی رشد اقتصا تولید ناخالص داخلی ،

به تصویر  GDPسرانه، بودجه عمومی دولت سهم آن از 
  .کشیده شده است

  :تولید ناخالص داخلی) الف

 574693تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاري از      
) سال شروع برنامه سوم توسعه(  1379میلیارد ریال در یال 

بالغ گشته  1383میلیارد ریال در سال  1384819به حدود 
است که رشد اقتصادي در این دوره بطور متوسط در حدود 

تا سال هاي  GDPروند افزایش  . درصد بوده است 5/5
به حدود  1385اخیر ادامه داشته بطوریکه میزان آن در سال 

به  1391میلیارد ریال تغییر یافته است و در سال  2038432
سال هاي مذکور در . میلیارد ریال رسیده است 6757090رقم 

و منفی ) 1385سال (درصد  4/6نیز رشد اقتصادي به ترتیب 

با فرض   GDPسرانه . بوده است) 1391سال (درصد  8/5

                                                 
گزارش عملکرد  –اهبردي رئیس جمهور معاونت برنامه ریزي و نظارت ر - 3

  )فرابخشی(  –جلد اول  – 1391قانون برنامه پنجم توسعه در سال 

 1096معادل  1379نرخ معادل ارز به قیمت رسمی در سال 

و . دالر می رسد 2324به حدود  1383دالر بوده که در سال 
  .لغ شده استدالر با 6869به رقم  1390باالخره در سال 

  :بودجه عمومی دولت) ب

بودجه عمومی دولت به عنوان جامع ترین برنامه مالی     
. ساالنه یکی از ابزارها و سیاست هاي مالی بشمار می رود 

که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد اقتصادي تأثیر می 
دولت از طریق ارایه کاالهاي عمومی از قبیل آموزش ، . گذارد
و درمان ، تأمین اجتماعی  و پژوهش تأثیري  بهداشت

بودجه عمومی دولت در طی . مستقیم بر رشداقتصادي دارد
سهم . برابر شده است 9به قیمت جاري تقریبًا  79 – 91دوره 

درصد در  8/68هزینه هاي جاري در بودجه عمومی دولت از 
 1391درصد درسال  6/83به حدود ) 2000( 1379سال 

یافته است و سهم بودجه عمومی دولت نیز از افزایش ) 2012(
GDP  به  1379درصد در سال  7/21در طی این دوره از
  .تغییر یافته است 1391درصد در سال  7/15حدود 

  
  :هزینه هاي آموزشی ) ج

تمامی (حجم مصارف آموزش در بودجه عمومی دولت    

به  1379میلیارد ریال در سال  26493از ) سطوح آموزشی
. رسیده است  1390میلیارد ریال در سال  175496حدود 

در  GDPسهم اعتبارات آموزشی در بودجه عمومی دولت از 
درصد بوده که در سال  6/4حدود  ) 2000سال (  1379سال 

به عالوه سهم هزینه  .رسیده است درصد 9/2به حدود  1390
درصد در  1/21هاي آموزشی از بودجه عمومی دولت نیز از 

  .رسیده است 1390درصد در سال  15به حدود   1379سال 
در طی این دوره نیز سهم هزینه هاي آموزش پایه و عمومی 

)3- 1 Isced ( از کل هزینه هاي آموزشی نیز با تغییراتی
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) 2000( 1379بطوریکه در سال هاي . چند روبرو بوده است

درصد بوده که  75در شروع برنامه آموزش براي همه معادل 

. درصد داشته است 5/3نیز سهمی معادل  GDPنسبت به 
درصد از هزینه هاي آموزشی  2/68حدود   1390که در سال 

. ضرفًا به هزینه هاي آموزش و پرورش اختصاص داده شد

درصد کاهش می یابد اما هزینه  2نیز به حدود  GDPسهم 
درصد از  7/19معادل  1379هاي آموزش عالی در سال 
خود اختصاص داده است و سهم از  هزینه هاي آموزشی را به

GDP  سهم  1390اما در سال . درصد بوده است 8/0معادل
 2/27به ترتیب به از کل هزینه هاي آموزشی آموزش عالی 

 8/0آن نیز برابر  با  GDPو سهم از .   درصد تغییر می یابد
  . درصد است 

مروري بر برنامه هاي توسعه بخش آموزش و )  3/1

  آنها با برنامه آموزش براي همهپرورش وپیوند 

کشور جمهوري اسالمی ایران از نظر وسعت، تنوع    
قومی و فرهنگی، پراکندگی جمعیت و ویژگی هاي 

از . اجتماعی متغیرهاي متعددي دارد –خاص اقتصادي 

 –این رو در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي 
اجتماعی و فرهنگی کشور سیاست هاي متنوعی براي 

تعادل کردن شرایط ناظر بر اجراي برنامه هاي آموزشی م

 – 2015(در طی دوره مورد بررسی . مدنظر قرار داشته است
سه برنامه توسعه در جمهوري اسالمی ایران در آمده ) 2000

. بوده است» نتیجه محوري«رویکرد کلی این برنامه ها . است

خله در به عبارت دیگر این برنامه ها سعی داشته اند با مدا

شرایط حاکم بر محیط بیرونی و درونی بخش آموزش و 
پرورش، زمینه تدریجی ارتقاء وضعیت و بهینه سازي وضعیت 

  آموزشی در کشوررا فراهم کند
در تدوین برنامه هاي توسعه، نتایج ناشی از پژوهش ها و 

نیازسنجی هاي انجام شده در مناطق مختلف کشور که بیانگر 
ي بخش آموزش و پرورش نیز بوده چالش هاي عمده فرارو

اند، نقش اساسی داشته اند و سیاست هاي اجرایی این برنامه 
در یک . ها نیز عمدتًا بررفع این چالش ها متمرکز بوده است

طبقه بندي کلی می توان سیاست هاي کلی برنامه هاي 
توسعه بخش آموزش و پرورش را در دوره مورد بررسی در 

  .جدول زیر خالصه کرد
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 -2004برنامه سوم توسعه   
2000  

  2010 -  2014برنامه پنجم توسعه   2005 - 2009برنامه چهارم توسعه 

درونداد
  

ü  توسعه منطقه اي ورفع
 نابرابري

ü  معیار سازي براي جذب و
منابع انسانی بویژه  ارتقاء
 معلمان

ü  استاندارد کردن فضا هاي
 آموزشی

ü  حمایت از توسعه و ساخت
 مدارس در مناطق مختلف

ü  تجهیز منابع جدید مالی
براي بخش آموزش و 

پرورش عالوه بر منابع 
  دولتی

ü  توسعه منطقه اي و رفع نابرابري
 ها
ü  نوسازي ، مقاوم سازي و استاندارد

 سازي مدارس
ü  وضع مقررات براي جذب و

نگهداشت معلمان در مناطق 
 کمتر توسعه یافته

ü گسترش مدارس شبانه روزي 
ü انه توسعه آموزش از راه دوره و رس

 اي
ü  گسترش فضاهاي پرورشی و

 ورزشی
ü  گسترش دوره هاي آمادگی و

پیش دبستانی بویژه در مناطق 
  روستایی و دوزبانه

ü توسعه دوره متوسطه فنی و حرفه اي 
ü توسعه رشته متوسطه علوم انسانی 
ü  ایجاد توازن بین رشته هاي تحصیلی

 دوره متوسطه متناسب با نیاز اجتماعی
ü دانش  آموزش حداقل یک مهارت به

 آموزان متوسطه نظري
ü  اجراي برنامه هاي آموزشی جهت ارتقاء

 سالمت جسمانی و روانی دانش آموزان
ü توسعه نظام مشاوره دانش آموزي 
ü  افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش

 آموزي
ü  بهینه سازي استفاد منابع مالی، انسانی و

 فیزیکی از طرق مختلف
ü  تقویت استفاده از گویش محلی و ادبیات

 می در مدارسبو
ü  توسعه آموزش دانش آموزان با نیازهاي

  خاص از طریق آموزش هاي فراگیر

فرایند
  

از میان بردن عوامل زمینه  •
 ساز افت تحصیلی

توسعه مشوق هاي اجتماعی  •
براي باال بردن انگیزه 
 شرکت در آموزش

مقررات زدایی و ایجاد  •
انعطاف هاي الزم در نظام 

 آموزشی

منزلت ارتقاء شأن، جایگاه و  •
 اجتماعی و حرفه اي معلمان

متناسب کردن تقویم  •
آموزشی مدارس با شرایط 
  خاص اقلیمی و جغرافیایی

حمایت از اجراي برنامه آموزش  •
 براي همه

افزایش طول دوره آموزش اجباري  •
 تا پایان دوره راهنمایی

استقالل مالی، مدیریتی و اجرایی  •
 مدارس

اصالح برنامه هاي آموزشی با  •
ء کیفیت دروس ریاضی، هدف ارتقا

 علوم و زبان انگلیسی

ارتقاء حرفه اي و باال بردن انگیزه  •
 شغلی معلمان

تدوین نظام سنجش صالحیت  •
 علمی و رتبه بندي معلمان

تدوین و اجراي طرح راهبردي  •
سواد آموزي با هدف ریشه کنی 

 سال 30بیسوادي در افراد زیر 

در       ICTبهره گیري از فناوري  •
جراي برنامه هاي تد وین و ا
  درسی

تحول برنامه هاي آموزشی، پرورشی و  •
 درسی

هدایت تحصیلی براساس عالیق و  •
 ویژگی هاي دانش آموزان

 اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی •

 استقرار نظام تضمین کیفیت آموزش •

صالحیت حرفه اي  سنجش و ارتقاء •
 معلمان

در کلیه فرایند   ICTبکارگیري فناوري  •
جهت تحقق عدالت  هاي آموزشی
 آموزشی

ایجاد تعامل با نظام آموزش عالی، نظام  •
غیررسمی فنی و حرفه اي و سایر 
 کشورها و سازمان هاي بین المللی

تضمین دسترسی به فرصت هاي  •
عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و 

  منطقه
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همان طور که در جدول فوق اشاره شد، در برنامه هاي توسعه 

است تا با مداخله دولت در دروندادها و سعی بر آن بوده 

فرآیندهاي آموزشی متناسب با شرایط خاص هر دوره زمانی، 
مجموعه اي از سیاست هاي زنجیره اي، زمینه ساز توسعه و 

از سوي دیگر، مرور . ارتقاء بخش آموزش و پرورش شوند
اهداف و استراتژي هاي برنامه آموزش بر اي همه نشان 

ت هاي برنامه هاي توسعه ملی بخش دهنده انطباق سیاس
اهداف شش » هدف محوري« آموزش و پرورش با ماهیت 

گانه آموزش براي همه بوده و در شرایط زمانی مختلف 

متناسب با توان اجرایی و ظرفیت هاي ایجاد شده در بخش، 
 12هماهنگی الزم میان استراتژي هاي ملی و استراتژي هاي 

  .وجود داشته استگانه برنامه آموزش براي همه 
  

چالش هاي عمده ملی در بخش آموزش و ) 4/1

  پرورش                      

نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در طول     
ی پر تالطمی را پشت سر سه دهه گذشته روندهاي کم

گذاشته و با حجم وسیعی از تقاضاي اجتماعی در مناطق 
سته است سطح قابل قبولی از مختلف کشور روبرو بوده و توان

به عبارت دیگر می . بهبود نشانگرهاي آموزشی را ارائه نماید
توان چنین نتیجه گیري نمود که نظام آموزش و پرورش 

ی فعالیت هاي آموزشی و پرروشی به ایران در روند توسعه کم

اما با وجود تجربه هاي . رشد خوبی دست یافته است
دست آورده همچنان با برخی ارزشمندي که در این خصوص ب

برخی از این چالش هاي . از چالش ها رو در رو بوده است 
عمده که با استفاده از مطالعات توسعه ملی شناسایی شده اند، 

  :عبارتند از

ولتی بودن روندهاي اجرایی، استفاده اندك از د •

منابع بخش غیردولتی و محدودیت در منابع مالی 
 عمومی

امه درسی و محدود بودن تک تألیفی بودن برن •
زمینه بروز ویژگی هاي متنوع فرهنگی در برنامه 

 هاي موجود

 –روش هاي یاددهی » کتاب محوري –معلم «  •
 یادگیري

کند بودن روند انطباق فرآیندهاي آموزشی با  •

 ICTتغییرات فناورانه بویژه فناوري 

 وجود نارضایتی شغلی در بین معلمان •

بویژه (دیریتی پایین بودن کیفیت روندهاي م •
 ، اداري و آموزشی)مدیریت معلمان

عدم وجود همکاري بین بخشی مؤثر و کارآمد در  •
 توسعه نظام آموزشی

براي مقابله با چالش هاي اساسی که نتیجه فعالیت هاي     
آموزشی و پرورشی در کشور است، در برنامه هاي توسعه 
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جهت گیري هاي اصالح شده اي نسبت به برنامه ریزي و 

مهم ترین . توسعه بخش آموزش و پرورش اتخاذ شده است
جهت گیري اصالح شده اي که در این بخش بکار گرفته 

بوده است که به  »سند تحول آموزش و پرورش«شده، تدوین 
عنوان چارچوب مبنایی ایجاد تحول و ارتقاء کیفیت در بخش 

قلمداد شده و مقرر گشته است برنامه هاي آتی توسعه آموزش 

از این رو، . رورش، بر مبناي این سند تدوین گرددو پ
بزرگترین و مهم ترین سیاستگذاري هاي ملی که در این 

بخش به انجام خواهد رسید، برمبناي یک سند تحولی مبتنی 
بر ارتقاء کیفیت خواهد بود که محورهاي هفت گانه نظام 

آموزشی شامل مشارکت در آموزش، دسترسی به آموزش ، 
ی، اثربخشی بیرونی، مدیریت مدرسه محور، کارایی داخل

مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع مالی را مورد توجه 
  .وبرنامه ریزي قرار خواهد داد

برنامه آموزش براي همه و تعهد کشور به )  5/1

  :اجراي آن

در سال  براي عمل به تعهدات اجالس داکار در ایران،    
اي جهانی برنامه آموزش ه همزمان با تدوین استراتژي 1379

با » پیگیري برنامه آموزش براي همه ستاد«براي همه، 
ولیت وزارت آموزش و پرورش تشکیل و دبیرخانه آن در ئمس

، به 1380در اواخر سال .مستقر شد معاونت آموزش عمومی
منظور کمک به اجراي برنامه آموزش براي همه با همکاري 

، ردیف اعتباري خاص سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

جهت . در قانون بودجه کشور به این امر اختصاص یافت
در آموزش براي همه تسهیل    زمینه هاي قانونی برنامه 

کارگروه ملی برنامه «کشور و تعیین ساختار اجرایی آن، 
ریاست وزیر وقت آموزش و پرورش و به » آموزش براي همه

مختلف هاي  انها و سازم نمایندگان وزارتخانه با حضور

سپس سند ملی برنامه آموزش براي .           گردید تشکیل
همه جمهوري اسالمی ایران تدوین و در هیات دولت تصویب 

با لحاظ نمودن اهداف و همچنین  ) 1383سال . (شد
هاي پنج ساله  برنامهراهبردهاي برنامه آموزش براي همه، در 

اولویت قرار  اجراي آن در ي کشور، توسعه چهارم و پنجم
تا کنون از  2000برنامه آموزش براي همه ازسال. گرفت

طریق تامین اعتبار الزم براي هزینه هاي مربوط به مدیریت 
تحقق اهداف برنامه در . و هماهنگی برنامه پیگیري شده است

گروه هاي مختلف ،آموزش هاي پیش دبستانی ، ابتدایی و 
هارت آموزي وم)استثنایی ( متوسطه و آموزش هاي خاص

وسوادآموزي بزرگساالن؛ با رویکرد توجه خاص به مناطق 
محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه با همکاري سایر سازمان ها 

  .و نهادهاي مرتبط تداوم داشته است
در جمهوري اسالمی ایران، با توجه به اهدافی که برنامه 

آموزش براي همه دنبال می نماید، اهمیت برنامه از سوي 
   .الن و برنامه ریزان کشور مورد توجه و تأکید بوده استمسئو
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  در ایران EFAمروري بر پیشرفت اهداف    
  
  
  
  
در این فصل از گزارش مروري بر پیشرفت ها و    

دستاوردهاي حاصل در راستاي تحقق اهداف شش گانه 
 2013تا  2000در طی سال هاي »آموزش براي همه«

کاستی ها و چالش ها ي پیشرو در هر . استصورت گرفته 
  .است شدهیک از اهداف تبیین 

  
 مراقبت اوان کودکی و آموزش پیش دبستانی-1/2

  :تعریف هدف -1/1/2
برنامه مراقبت و آموزش اوان کودکی متضمن بقاء سالمت    

و رشد و پرورش کودکان در ابعاد جسمانی، شناختی،عاطفی و 
ان، مراقبت هاي دوران کودکی در کشور ایر. اجتماعی است

شامل مراقبت و آموزش مادران پیش از ازدواج ، قبل و حین 
. سالگی است 8تا سن  اناز کودکمراقبت بارداري و بعد 

 4همچنین آموزش برنامه ریزي شده کودکان خردسال از سن 
ادامه ) سالگی 6(سالگی آغاز و تا سن ورود به دوره ابتدایی 

حاضر گروه هدف آموزش پیش دبستانی  اما در حال. می یابد
آموزش پیش دبستانی به . ساله را دربر می گیرد5کودکان 

عالوه بر آن سازمان . صورت دولتی و غیردولتی اجرا می شود
بهزیستی در ایران نیز در مراکز مهدکودك زیر نظر خود کلیه 

و در مراکز پیش . سالگی را تحت پوشش دارد 4نوزادان تاسن 
سالگی راتحت پوشش آموزش  5یز کودکان در سن دبستانی ن

  .پیش دبستانی قرار می دهد 

الزم به ذکر است که آموزش پیش دبستانی به صورت  
اختیاري بوده وتمامی کودکان در سنین مربوطه در این دوره 

  .وارد نمی شوند
  
هدف گذاري در دوره آموزش پیش  -2/1/2

  :دبستانی 
راي همه در ایران گروه هدف در سند ملی برنامه آموزش ب   

دوره آموزش پیش دبستان در وزارت آموزش و پرورش 
ساله در نظر گرفته شده است که با همکاري سایر  5کودکان 

سازمان ها وبخش غیر دولتی این کودکان تحت پوشش 
به عالوه پس از تحت . قرار می گیرندآموزش پیش دبستانی 

نسبت به جذب ساله  5پوشش قرار گرفتن کلیه کودکان 
تأکید بر برخورداري کلیه . م خواهد شدقداساله نیز ا 4کودکان 

کودکان از آموزش پیش دبستانی متناسب با منابع و امکانات 
خطوط کلی هدف . بالقوه در کشور صورت خواهد گرفت

بشرح زیر  2015تا  2000گذاري در این دوره طی سال هاي 
  :بوده است

ر آموزش پیش ساله د 5افزایش پوشش جمعیت  •
درصد  90به  2000درصد در سال  46دبستانی از 

 2014در سال 

ساله روستایی در آموزش  5افزایش پوشش جمعیت  •
 85به  2003درصد در سال  4/24پیش دبستانی از 

 2014درصددر سال 
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افزایش سهم بخش غیردولتی در تحت پوشش  •
درصد در سال  7/23ساله از  5قراردادن کودکان 

 2014درصد در سال  60 هب 2003

افزایش سهم کودکان تحت پوشش آموزش پیش  •
دبستان روستایی از کل کودکان آموزش پیش 

به حدود  2003درصددر سال  9/18دبستان از 
 2014درصد در سال  4/30

افزایش درصد مربیان داراي صالحیت دانشگاهی  •
 2003درصد در سال 45در آموزش پیش دبستان از 

 2014سال درصد در  95به حدود 

افزایش سهم دختران دوره آموزش پیش از دبستان  •
ساله تحت پوشش این دوره، از  5از کل جمعیت 

درصد  9/48به حدود  2003درصد در سال  5/48
 2014در سال 

در این ارتباط سیاست هاي مورد تأکید بشرح زیر 
  :بوده است

فضاهاي آموزشی  درتوسعه آموزش پیش دبستان  •
راه اندازي  –س هاي خانگی و تشکیل کالدولتی 

 پذیرمراکز سیار و شیوه هاي انعطاف 

ارتقاء مشارکت بخش غیردولتی و سازمان هاي غیر  •
 دولتی در توسعه این دوره

ارتقاء ضریب امنیت و رضایت شغلی مربیان با  •
 حمایت هاي بیمه اي از آنان

تدوین محتواي آموزشی به صورت غیر متمرکز  •
 ه مورد نیاز کودکانمتناسب با مهارت هاي پای

 
پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي  - 3/1/2

  تعیین شده
 آموزش پیش دبستان •

به منظور تبیین پیشرفت هاي حاصله در طی    
نشانگرهاي نرخ ثبت نام  2013تا  2000دوره 

ناخالص برحسب دختر و پسر و روستایی، درصد 
دانش آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش 

ان را گذرانده اند، نرخ ثبت نام در بخش دبست
 5غیردولتی، و نرخ ثبت نام ناخالص کودکان 

ساله در سازمان بهزیستی کشور، ونسبت نوآموز 
  .به مربی ارایه می شود

  
نرخ ثبت نام ناخالص دوره پیش  •

 :2013تا  2000دبستان در طی سال هاي 

نرخ ثبت نام ناخالص این دوره که توسط    
ش و پرورش و سایر دستگاه ها اجرا وزارت آموز

درصد  3/29معادل  2000شده است در سال 
بوده است که در طی این دوره زمانی  ابتدا در 

درصد افزایش می یابد  70به حدود  2006سال 
 55وسپس با سیر نزولی به ) ارزیابی میان دهه(

عامل . کاهش می یابد 2013درصد در سال 
دوره توسط مؤثر در کاهش آن عدم اجراي 

مراکز دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش 
نرخ ثبت نام ناخالص در مناطق . بوده است

درصد  8/9معادل  2000روستایی نیز در سال 
برابر شده به  5حدود  2006بوده که در سال 

اما در طی سال هاي . درصد رسیده است 8/52
ساله  5اخیر این نرخ ثبت نام ناخالص کودکان 

 2013درصد در سال  6/49ی به حدود روستای
  .تغییر یافته است
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 1/1شاخص برابري جنسیتی نیز در حدود 
به استثناء ( و همواره . تقریبًا ثابت بوده است

یش بنرخ ثبت نام ناخالص دختران ) 2013سال 

بوده درصد  90که معادل  2014هدف گذاري سال   وساله  5ونرخ ثبت نام ناخالص کودکان . از پسران بوده است 
تا ) درصد 85(سال روستایی نیز بین هدف تعیین شده  5در ارتباط با نرخ ثبت نام کودکان . فاصله اي زیاد دارد است،

  .وجود دارد فاصله اي بسیارزیاد) درصد49.6(آنچه تحقق یافته 
تأثیر منفی خود را  تیاز مدارس دول نتیجه گیري کلی نشان می دهد که اتخاذ سیاست دولتی آموزش پیش از دبستان 
سال به عالوه توصیه هاي سیاستی پیشنهاد شده در . ساله در شهر و روستا گذاشته است 5نرخ ثبت نام کودکان  بر

  .مورد توجه و اهتمام جدي قرار نگرفته است) 2000سال (ابتداي شروع برنامه آموزش براي همه 
  

درصد دانش آموزان ورودي به پایه اول   •
را منسجم ه دوره پیش دبستان ابتدایی ک
 :گذرانده اند

وضعیت این نشانگر نشان می دهد که در سال     
درصد از دانش آموزان پایه اول،  4/18تنها  2000

ی آموزش و تجربه دوره آموزش پیش دبستان
به  2006داشته اند و این نسبت در سال پرورش 

درصد می رسد ولی متأسفانه مجددَا با  5/43حدود 

درصد  31به حدود  2013ي کاهشی در سالروند
این نسبت در بین دانش آموزان . کاهش می یابد

 5/3درحدود  2000پایه اول روستایی نیز در سال 
درصد  3/34به  2006درصد بوده که ابتدا تا سال 

افزایش می یابد و مجددًا با روند کاهشی به حدود 
در این نشانگر نیز درصد . درصد می رسد 6/19

آموزان پایه اول دختر با تجربه دوره آموزش  دانش
گرایش دختران . ش از پسران است بیپیش دبستان 

در جذب به مراکز آموزش پیش دبستان همواره 
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بیش از پسران است و خانواده ها نیز بدان پاسخ 
  .مثبت می دهند

ابتداي شروع سال  البته در مورد این نشانگر در
یین نشده بود اما تعهدفی برنامه آموزش براي همه 

هر چه درصد ثبت نام خالص آموزش پیش دبستان 
افزایش یابد، نسبت دانش آموزان پایه اول با تجربه 
آموزشی پیش دبستانی افزایش یافته و انتظار می 

  . درصد افزایش یابد 80رفت که به رقمی باالي 
  

 :نسبت نوآموز به مربی   •

شده نسبت نوآموز به مربی مطابق هدف تعیین    
نفر در  25در برنامه آموزش براي همه کاهش از 

. بوده است  2014نفز در سال  5/23ه ب 2001سال 
نفر است  21آنچه که تحقق یافته است در حدود 

  .تناسب دارد سند برنامهتعیین شده در هدف که با 
  

سهم بخش غیر دولتی در آموزش پیش  •
 دبستان

دولتی مراکز آموزش پیش دبستان به صورت غیر    
زیر نظر وزارت آموزش و پرورش و سازمان 

نزدیک 2006در سال . بهزیستی فعالیت   می کنند
درصد از نوآموزان تحت پوشش مراکز  35به 

به  2013اما این نسبت در سال . غیردولتی بوده اند
       در طی . درصد افزایش می یابد 100حدود 

سال هاي اخیر با واگذاري اجراي این دوره به 
کل نوآموزان این دوره  تعداد. بخش غیر دولتی
تأثیر آن در کاهش نرخ ثبت نام . کاهش یافته است

بیشترین . درصد بوده است  10ناخالص در حدود 

میزان کاهش نرخ ثبت نام ناخالص نیز در مناطق 
  . روستایی انجام شده است

  
 برنامه هاي مراقبت و سالمت کودکان •

اي مراقبت و سالمت در کشور ایران برنامه ه    
کودکان در کنار ارایه خدمات به مادران به صورت 
نظام مند و در چارچوب شبکه مراقبت هاي اولیه 
بهداشتی در کشور توسط وزارت بهداشت درمان و 

مهمترین اقدامات . آموزش پزشکی  انجام می شود
شامل مراقبت هاي ادغام یافته ناخوشی هاي 

افته کودك سالم، اطفال ، مراقبت هاي ادغام ی
برنامه احیاي کودکان همگام با سایر برنامه هاي 
از . بهداشتی در شبکه هاي بهداشتی اجرا می شود

تأمین یک وعده غذاي گرم درمهد کودك  جمله
هاي روستایی است که به منظور امنیت غذایی 

ساله مناطق محروم انجام می  6تا  3براي کودکان 
  .شود

شده در این ارتباط بشرح زیر بوده مهمترین اقدامات انجام 
  :است

تعداد کودکان تحت پوشش یک وعده غذاي گرم  •
 2011در مهد کودك هاي مناطق روستایی در سال 

 .است رسیدههزار نفر  165به حدود 

ماهه منحصرًا با شیر مادر  6درصد کودکان زیر  53 •
 .تغذیه می شوند

 51ماهه و  12 – 15درصد کودکان  2/84در  •
ماهه، تغذیه با شیر مادر  20-23دکان درصد کو

 .تداوم داشته است

درصد از بیمارستان هاي کشور، بیمارستان  83 •
 .دوستدار کودك هستند
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 5کاهش مرگ و میر کودکان زیر یکسال و زیر  •
 در هزار نفر 6/17سال به کمتر از 

سال به خدمات  8افزایش دسترسی کودکان زیر  •
 .استاندارد شده کودك سالم

  
  چالش هاي پیش رو – 4/1/2
با وجود اقدامات انجام شده برخی از چالش هاي پیش رو در  

  :تحقق هدف یک عبارتند از 
ضعف هماهنگی درون و برون دستگاهی در حوزه  •

 ارایه خدمات به کودکان و آموزش پیش دبستان

ناکافی بودن امکان دسترسی به آموزش پیش  •
 حرومدبستان به ویژه کودکان مناطق روستایی و م

نبود یک سیاست مدون و مشخص و پایدار در  •
 زمینه توسعه و گسترش آموزش پیش دبستان

نبود امنیت شغلی و عدم حمایت هاي بیمه اي  •
 مناسب براي مربیان آموزش پیش دبستانی

سرمایه گذاري اندك در آموزش پیش دبستان و  •
 مراقبت هاي اوان کودکی

حصیلی ابتدایی و راهنمایی ت(آموزش پایه )  2/2
 )»متوسطه اول«

  :تعریف هدف -1/2/2
دومین هدف از اهداف آموزش براي همه عبارتست از    

میالدي کلیه کودکان به ویژه  2015تضمین اینکه تا سال 
دختران و اطفالی که در وضعیت دشوار قرار دارند و کودکان 
اقلیت هاي قومی به آموزش پایه اجباري و با کیفیت خوب و 

  .داشته باشندکامل دسترسی 
آموزش پایه در ایران در قالب آموزش ابتدایی و آموزش 

در ساختار نظام آموزشی ) متوسطه اول(راهنمایی تحصیلی 
 5) 2011( 1390طول دوره آموزش ابتدایی تا سال . است

به بعد به شش سال ) 2012سال( 1391ساله بوده و از سال 

سال تمام  6سن ورود به آموزش ابتدایی . تغییر یافته است
این دوره آموزشی به استناد اصل سی ام قانون اساسی . است 

جمهوري اسالمی ایران و قوانین موضوعه دیگر رایگان و 
دومین دوره رسمی در نظام آموزشی کشور . اجباري است

است که ) متوسطه اول(ایران، آموزش راهنمایی تحصیلی 
ین دوره جمعیت گروه سنی ا) 2011سال  ( 1390قبل از سال 

سال را شامل می گردید و باتغییر ساختار نظام  13-11
این دوره تحصیلی . آموزشی و افزایش یکسال به دوره ابتدایی

این . ساله را شامل خواهد شد 12-14جمعیت گروه سنی 
دوره نیز در قانون برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمی 

  .اجباري اعالم گردید) 1384 – 88سال هاي ( ایران 
  
  :هدف گذاري در آموزش پایه  – 2/2/2
با توجه به پیش بینی هاي انجام شده در سند ملی برنامه    

روند ) 2000-2014(آموزش بر اي همه طی سال هاي 
افزایش کمی دانش آموزان در آموزش ابتدایی و راهنمایی 
تحصیلی تا حدودي به کندي انجام می شود و فرصت الزم 

ورش کشور خواهد بود تا بتواند نسبت در اختیار آموزش و پر
به افزایش نرخ ثبت نام خالص و پوشش تحصیلی کامل اقدام 

خطوط کلی هدفگذراي در این دوره ها بشرح زیر بوده . نماید
  :است

 دوره ابتدایی •

افزایش نرخ جذب خالص پایه اول ابتدایی در بین  •
به  2002درصد در سال  8/97ساله از  6جمعیت 

 2014د در سال درص 4/99حدود 

 6نرخ جذب ناخالص پایه اول در جمعیت  کاهش •
 105به حدود  2002درصد در سال 2/119ساله از 

 2014درصد در سال 

درصد  9/95افزایش نرخ ثبت نام خالص ابتدایی از  •
 2014درصد در سال 5/99به حدود  2002در سال 
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 9/119نرخ ثبت نام ناخالص ابتدایی از  کاهش •
درصد در  9/102به حدود  2002درصد در سال 

  2014سال 

افزایش نرخ ماندگاري از کالس اول تا پایه پنجم  •
 7/94به حدود  2002درصد در سال  92ابتدایی از 

 2014درصد در سال 

افزایش درصد دختران در دوره ابتدایی از کل دانش  •
به  2002درصد در سال  9/47آموزان از حدود 

 2014درصد در سال  50حدود 

درصد در سال  6/22انش آموز به معلم از نسبت د •
  2014نفر درسال  2/23به حدود  2002

 6/51نسبت معلمان داراي مدرك دانشگاهی از  •
درصد در سال  100به حدود  2002درصد در سال

2014 

 

 دوره راهنمایی تحصیلی  •

ساله  11 -13افزایش نرخ ثبت نام خالص جمعیت  •
درصد در  76در دوره راهنمایی تحصیلی از حدود 

 2014درصد در سال  85به حدود  2001سال 

ساله  11-13نرخ ثبت نام ناخالص جمعیت  کاهش •
درصد در  1/105دوره راهنمایی تحصیلی از حدود 

 2014درصد در سال 8/104به حدود  2002سال 

افزایش نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی  •
به حدود  2002درصد در سال  2/95تحصیلی از 

 2014درصد تاپایان سال  2/98

نسبت دانش آموز  به معلم در دوره راهنمایی  •
نفر  4/16به  2002نفر در سال  1/25تحصیلی از 

  2014در سال 

مورد تأکید در ابتداي برنامه ) راهبردها(توصیه هاي سیاستی 
  :شرح زیر بوده استه آموزش براي همه ب

تقویت همکاري هاي بین بخشی در جهت حمایت  •
 کم درآمد روستایی و محروم يز خانواده ها ا

تنوع بخشی به شیوه هاي ارایه آموزش به کودکان  •
الزم التعلیم به ویژه دختران با توجه به شرایط 

 دانش آموزان

پیش بینی سازوکارهاي مناسب بر اي افزایش  •
میزان مشارکت هاي مردمی و سازمان هاي مردم 

 نهاد و غیردولتی 

مهارت هاي زندگی در قالب  توجه ویژه به آموزش •
 محتواي برنامه هاي درسی

بازنگري و اصالح سیستم جذب ، تربیت و  •
 نگهداشت و آموزش مداوم معلمان

 تخصصی معلمان –توسعه فعالیت هاي علمی  •

استقرار نظام مشاوره و راهنمایی در دوره راهنمایی  •
 تحصیلی

تقویت آموزش هاي از راه دور و آموزش رسانه اي  •
ه اي به ویژه براي دانش آموزان دوره و مکاتب

 راهنمایی تحصیلی

پیشرفت هاي حاصله بر مبناي  -3/2/2
  :نشانگرهاي تعیین شده

 آموزش ابتدایی •

به منظور تبیین پیشر فته هاي حاصله در طی    
در آموزش پایه  2013تا  2000سال هاي 

 )شامل آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی(
م خالص و ناخالص نشانگرهاي نرخ ثبت نا

جذب پایه اول ابتدایی، نرخ ثبت نام خالص و 
ناخالص آموزش ابتدایی، نرخ دسترسی دانش 
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؛ نرخ )ماندگاري(آموزان پایه اول به پایه پنجم 
تکرار پایه در دوره ابتدایی، معلمین واجد شرایط 

نسبت  ،)دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی(
تدایی ارایه دانش آموز به معلم براي آموزش اب

  .می شود

  
: ثبت نام خالص و ناخالص پایه اول ابتدایی  •

 )جذب پایه اول ابتدایی(

سال (نرخ جذب خالص پایه اول دوره ابتدایی در    
 1393درصد بوده که در سال 8/92درحدود ) 1379

درصد افزایش یافته است  9/97این نرخ به حدود 
ر درصد ب 5/0طور متوسط سالیانه حدود به که 

در مقابل نیز نرخ جذب . مقدار آن افزوده شده است
درصد  5/104درصد به حدود  9/107ناخالص نیز از 

نکته قابل ذکر آن است که در . کاهش یافته است 

مقررات آموزشی این دوره حداکثر سن جذب براي 
سال و در مناطق  9پایه اول در مناطق شهري 

با توجه  بنابر این. سالگی است  11روستایی تا سن 
با توجه  ولیبه این مقررات نرخ جذب ناخالص باال 

به افزایش نرخ جذب خالص انتظار می رود که این 

در جوامع روستایی . نرخ کاهش مؤثر پیدا کند
بخصوص در مناطق پراکنده و دور افتاده معموالً 
ورود کودکان به آموزش ابتدایی با تأخیر صورت 

پایه اول ابتدایی البته نرخ جذب خالص . می گیرد 
در مقایسه با هدف تعیین شده در برنامه آموزش 

درصدي دارد و نتوانسته ایم  5/1براي همه فاصلۀ
 4/99هدف تعیین شده (. بدان دست پیدا کنیم

   )درصد بوده است
 :درصد ثبت نام خالص دوره ابتدایی •
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نرخ ثبت نام خالص دوره ابتدایی در طی سال    
درصد  6/98درصد به  9/95از ) 2000-2013(هاي 

ولی هنوز برابري در . افزایش پیدا کرده است
دسترسی به آموزش و پرورش ابتدایی در بین 
دختران و پسران و بخصوص در بین دانش آموزان 

مناطق روستایی بطور کامل برقرار نیست و اختالف 
به عالوه . درصدي بین آنها همچنان وجود دارد 2

ده در سند برنامه در مقایسه با هدف تعیین ش
آموزش بر اي همه نرخ ثبت نام خالص دوره 

         درصدي داردیک ابتدایی فاصله اي در حدود 
  ).درصد بوده است 5/99هدف تعیین شده ( 
  

 :درصد ثبت نام ناخالص دوره ابتدایی •

نرخ ثبت نام ناخالص دوره ابتدایی نیز در طی    
صد به در 7/108از حدود ) 2000-2013(سال هاي 

درصد تقلیل یافته است و این خود  1/102حدود 
نشان دهنده آن است که درجذب جمعیت گروه 
سنی اقدامات مؤثرتري انجام شده و دانش آموزان 

در پایه اول ثبت نام کرده اند به عالوه این بموقع 
 1/126نسبت در مناطق روستایی نیز از حدود 

. درصد کاهش یافته است 3/102درصد به حدود 
نرخ ثبت نام ناخالص در مناطق روستایی در گذشته 
بسیار باال بوده است و نشان دهنده آن بوده که 
بسیاري ازجمعیت گروه سنی این دوره دیر ثبت نام 

از طرفی یکی دیگر از عواملی که در . کرده اند
میزان باالي این نشانگر مؤثر بوده است تکرار پایه 

ا تغییر درنحوه در دوره ابتدایی بوده است که ب
رزشیابی در پایه هاي تحصیلی، نرخ تکراز پایه را ا

کاهش داده و میزان ماندگاري دانش آموزان را 
 .افزایش داده است
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 :نرخ دسترسی پایه اول به پایه پنجم ابتدایی •

نرخ دسترسی دانش آموزان ثبت نام شده در پایه    
اول به پایه پنجم در طی پنح سال تحصیلی مداوم 

ه نشان دهنده میزان ماندگاري دانش آموزان ک
در بین دختران بیش از پسران بوده ودر طی  است،

 8/88این میزان در کل از ) 2000-2013سال هاي 
درصد در سال  6/94به حدود  2000درصد در سال 

همچنین این نرخ در بین . افزایش یافته است 2013
درصد به  4/88دختران در سال هاي مذکور از 

درصد به  2/89درصد و در بین پسران از  7/94
این نرخ در مقایسه . درصد تغییر یافته است  5/94

  .با هدف تعیین شده تقریبًا محقق شده است
  

درصد معلمان واجد شرایط داراي مدرك  •
 :دانشگاهی در دوره ابتدایی 

معلمان واجد شرایط در ابتداي دوره اجراي برنامه    
ابتدایی داراي مدرك  آموزش براي همه دردوره

تحصیلی فوق دیپلم تعیین گردیده بود اما ازسال 
به بعد این حداقل مدرك تحصیلی  1390

باتوجه . دانشگاهی به سطح لیسانس تغییر پیدا کرد
به این تعریف معلمان واجد شرایط در دوره ابتدایی 

 7/43در بین کل معلمان این دوره  2000در سال 
درصد  37معلمان زن  د ، این نسبت در موردرصد 
 در مورد معلمان درصد و 7/51معلمان مرد  و

در سال . درصد بوده است 8/47مناطق روستایی 
معلمان واجد شرایط بایستی حداقل داراي  2013

مدرك لیسانس باشند که بدین ترتیب درصد 

درصد  8/41معلمان واجد شرایط این دوره حدود 
 1/42نیز در بین معلمان روستایی . خواهد بود

درصد از معلمان داراي مدرك تحصیلی لیسانس 
  .بوده اند

  
 :نسبت دانش آموز به معلم  •

نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی از    
نفر  8/21به حدود  2000نفر در سال  2/25حدود 

کاهش یافته و مجددًا با تغییر ) 2006(در سال 
آن ساختار این دوره و افزایش یکسال تحصیل به 

سال افزایش  6سال به  5یعنی طول دوره از (
، نسبت دانش آموز به معلم با افزایش روبرو )یافته

ثابت باقیمانده است  2000شده و درحد همان سال 
  ).نفر 2/25(

در یک نتیجه گیري کلی باید گفت پیشرفت    
هاي حاصله در مقایسه با نشانگرهاي هدف گذاري 

ول ابتدایی و نرخ شده در زمینه نرخ جذب پایه ا
ثبت نام خالص دوره ابتدایی تا حدودي فاصله وجود 
دارد و هنوز نرخ ثبت نام خالص این دوره بطور 

دیگر اینکه هنوز این . کامل محقق نشده است 
دوره تحصیلی از معلمان واجد شرایط الزم برخوردار 
نبوده که اثر آن را می توان در نتایج سنجش 

به عالوه با . مشاهده کردکیفیت یادگیري کامًال 
وجود افزایش نرخ دسترسی دانش آموزان پایه اول 

درصد دانش آموزان  6به پایه پنجم اما هنوز حدود 
به موقع به آن پایه نمی رسند و این خود نشان 
دهنده آن است که بخشی از این دانش آموزان 
ترك تحصیل می کنند و به تعداد بیسوادان نیز 

هد موجود نیز نشان می دهد شوا. اضافه می شود
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که بخشی از این دانش آموزان از نظام آموزشی 
  .ترك تحصیل کرده اند خارج شده و

  :مهمترین اقدامات انجام شده در این دوره عبارتند از 
نهادینه کردن روش هاي فعال یادگیري از سوي  •

 معلمان

کالس هاي جبرانی براي دانش آموزانی  يبرگزار •
 .پایه و یا ترك تحصیل هستندکه در معرض تکرار 

 اصالح و بازنگري روش هاي ارزشیابی تحصیلی •

توسعه و تنوع بخشی به فعالیت مکمل و فوق  •
 برنامه

 توسعه آموزش عشایري و روستایی •

 

اجراي طرح جذب کودکان الزم التعلیم بازمانده از  •
تحصیل در مناطق محروم و کودکان آسیب پذیر ، 

 پرست و بدسرپرستکودکان کار و کودکان بی سر

شوراهاي شهر و  واستفاده از ظرفیت جامعه محلی  •
روستا در جهت شناسایی و جذب کودکان بازمانده 

اقدامات ناتمام تأثیر گذار در این دوره  از تحصیل
که خود منجر شده تا تمامی دانش آموزان گروه 

به . باشندنسنی این دوره تحصیلی تحت پوشش 
کان در دوره پیش دلیل عدم دسترسی کامل کود

دبستانی به خصوص در مناطق روستایی و پراکنده 
ه ، میزان یادگیري ها بدانست  و حاشیه شهرها

خصوص در پایه هاي اولیه کاهش یافته و خود 
. منجر به تکرار پایه و سپس ترك تحصیل می شود

 کودکان کار تدابیرآموزش و پرورش هنوز براي 
امانه هاي آماري س. نشده است  تخاذالزم اي و جد

براي شناسایی و رصد وضع منسجم و مرتبط 
طور ه کودکان الزم التعلیم بازمانده از تحصیل ب

درمناطق روستایی و . کامل ایجاد نشده است 
کارگیري معلمان واجد شرایط و ه عشایري نیز ب

داراي صالحیت ها و شایستگی هاي الزم حرفه اي 
موجبات افت  خوبی امکان پذیر نبوده وه و شغلی ب

تحصیلی در بین دانش آموزان این مناطق را فراهم 
  .کرده است

  
 )متوسطه اول(آموزش راهنمایی تحصیلی  •

پیشرفت هاي حاصله در طی سال هاي     
در آموزش راهنمایی تحصیلی با ) 2000 -2013(

نشانگرهاي نرخ جذب خالص و ناخالص دوره 
دوره  به یراهنمایی تحصیلی و گذر از دوره ابتدای

راهنمایی تحصیلی و درصد دختران دوره راهنمایی 
تحصیلی از کل دانش آموزان توضیح داده شده 

  .است
درصد ثبت نام خالص در دوره راهنمایی  •

 :تحصیلی 
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ثبت نام در دوره راهنمایی تحصیلی نشان می دهد 
درصد در  4/78که این نرخ طی روندي صعودي از 

 1390در سال درصد  6/90به حدود  2000سال 
 2/12می رسد که نشان دهنده بهبود ) 2011(

درصدي است اما با اتخاذ سیاست هاي انقباضی و 
وجود محدودیت هاي منابع  انسانی این نشانگر در 

درصد کاهش یافته  6/83به حدود  2013سال 
در حالی که در سند برنامه آموزش براي همه . است

این دوره به  ثبت نام خالصنرخ  ،مقرر گردیده بود
اما همچنان بین نرخ . درصد افزایش یابد 85حدود 

هدف گذاري شده با وضعیت موجود فاصله وجود 
درصدي  85ضمن آنکه هدف تعیین شده . دارد 

 15خود هدف گذاري مناسبی براي این دوره بعد از 
می  نشان        شواهد موجود. سال نبوده است

یت دمحدو، با وجود پراکندگی هاي زیاددهد که 
روستا  ایی براي توسعه مدارس شبانه روزي وه

مرکزي وجود داشته و در بسیاري از مناطق عدم 
اختصاص معلم منجر به کاهش نرخ ثبت نام شده 

  .است

خالص دوره راهنمایی نادرصد ثبت نام  •
 :تحصیلی 

خالص دوره راهنمایی تحصیلی در نانرخ ثبت نام    
این . ده است درصد بو 6/103معادل  2000سال 

درصد بوده  4/82نرخ در مناطق روستایی حدود 
تفاوت این دو بیانگر آن است که در مناطق . است 
مناطق  ازمیزان ثبت نام بسیار باالتر  شهري
بوده است و بسیاري از دانش آموزان دوره  روستایی
در دوره راهنمایی در مناطق روستایی ابتدایی 

    ك تحصیل تحصیلی ثبت نام نمی کنند و تر
این نرخ در بین دختران نیز باالتر از . کرده اند 

روند تغییرات این نرخ نیز نشان می . پسران است 
دهد که نرخ ثبت نام ناخالص این دوره در سال 

. درصد کاهش یافته است  2/92به حدود  2013
 7/63این نرخ در مناطق روستایی نیز به حدود 

می دهد که  شواهد نشان این. درصد می رسد 
میزان ترك تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی 

برآوردها نشان می دهد که  .استافزایش یافته 
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دانش آموزان بیرون از مدرسه در این دوره به حدود 
  .نیم میلیون نفر می رسد 

درصد دختران از کل دانش آموزان دوره  •
 :راهنمایی تحصیلی 

 3/45درصد دختران این دوره تحصیلی از حدود   
درصد در سال  7/47به حدود  2000درصد در سال 

تغییر یافته است ، بهبود این نرخ عمدتًا در  2013
نرخ ترك . مناطق شهري اتفاق افتاده است 

تحصیل دختران در مناطق روستایی بیش از 
اخص برابري جنسیتی در ش. دختران شهري است

 ،نرخ ثبت نام ناخالص دوره راهنمایی تحصیلی
  .تقریبًا ثابت است 91حدود 

نرخ گذر از دوره ابتدایی به دوره راهنمایی  •
 :تحصیلی 

نرخ گذر از دوره  ابتدایی به دوره راهنمایی   
درصد بوده  8/91معادل  2000تحصیلی در سال 

ادامه داشته  2006روند افزایشی آن تا سال . است 

درصد  7/95نیز   2013و در سال ) درصد 6/94(
ما در مناطق روستایی با تفاوتی ا. افزایش می یابد

در حالی که در سال  ومحسوس روبرو بوده است 
درصد بوده است به  4/84این نرخ در حدود  2000
. کاهش می یابد 2013درصد در سال  9/73حدود 
دانش آموزان ابتدایی کامل عدم دسترسی تأثیر 

روستایی به آموزش راهنمایی تحصیلی و تعطیلی 
در بانه روزي و روستا مرکزي بسیاري از مدارس ش
اتخاذ سیاست . مشهود است  بروز این شرایط کامًال

کاهش مدارس شبانه روزي و تعطیلی مدارس 
روستا مرکزي و تعدیل نیروي انسانی همواره به 

  .بوده استضرر جوامع روستایی و عشایري 
در هدف گذاري انجام شده نیز مقرر شده بود تا   

ایی به دوره راهنمایی تحصیلی نرخ گذر از دوره ابتد
اما همچنان بین هدف . درصد برسد  2/98به حدود 

با هدف پیش بینی شده ) درصد7/95(تحقق یافته 
درصدي وجود  3فاصلۀ حدود ) درصد 2/98(یعنی 
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  دارد
  
  چالش هاي پیش رو   - 4/2/2

با وجود اقدامات و فعالیت هاي انجام شده موانع  و چالش    
ي تحقق اهداف آموزش هاي پایه عبارتند هاي پیش رو برا

  :از 
عدم توجه به گسترش وتوسعه آموزش پیش  •

دبستانی به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز رفع 
 کاستی هاي اولیه کودکان در آموزش پایه

دانش آموزان حاشیه شهرها  و  مسایل خاص •
مناطق روستایی بخصوص کودکان کار، کودکان 

 بدسرپرست و بی سرپرست

رصد و پایش وضع پوشش جامع ود سامانه نب •
تحصیلی کلیه افراد الزم التعلیم در دوره ابتدایی و 
بخصوص ترك تحصیل از دوره ابتدایی به دوره 

 راهنمایی تحصیلی

مناسب براي کمک و جامع فقدان یک ساز و کار  •
به کودکان کار و خانواده هاي محروم و فقیر به 

 ي آنانمنظور کاهش هزینه فرصت آموزش برا

عدم اجراي دقیق زمان آموزش در دوره هاي  •
 لییتحصیلی ابتدایی و راهنمایی تحص

وجود تبعیض هاي موجود بین ساعات کار و  •
دستمزد معلمان دوره ابتدایی با معلمان سایر دوره 
هاي تحصیلی در شرایط مساوي از نظر سطح 

 تحصیالت و سوابق شغلی 

اي ابتدایی وجود کودکان خارج از مدرسه در دوره ه •
تمهیدات الزم براي  علیرغمو راهنمایی تحصیلی 

  جذب آنان 
  

یادگیر ي و مهارت هاي زندگی براي جوانان و ) 3/2
  :بزرگساالن 

  

  :تعریف هدف و دامنۀ آن  – 1/3/2
« سومین هدف آموزش براي همه  عبارت است از     

تضمین اینکه نیازهاي یادگیري همه جوانان و بزرگساالن از 
ریق دسترسی برابر به یادگیري مناسب و مهارت هاي ط

  ».زندگی میسر گردد
در جمهوري اسالمی ایران فرآیند آموزش و برخورداري  

جوانان و بزرگساالن از مهارت هاي الزم زندگی در چارچوب 
فنی  حرفه  –در آموزش هاي متوسطه نظري ( نظام رسمی 
تی و حرفه آموزش هاي مهار( و غیر رسمی ) اي و کاردانش

آموزش هاي رسمی توسط وزارت . صورت می گیرد ) اي
آموزش و پرورش درمدارس متوسطه نظري و هنرستان هاي 
فنی و حرفه اي و کاردانش و آموزش هاي غیر رسمی در 
مراکز آموزش فنی و حرفه اي وابسته به وزارت جهاد 

وابسته ( کشاورزي، سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 
    و همچنین) کار و تعاون و امور اجتماعی به وزارت
داراي مجوز از سازمان ) فنی و حرفه اي(هاي آزاد  آموزشگاه

هاي  هارتآموزش فنی و حرفه اي کشور در چارچوب م
شغلی و حرفه اي انجام می شود و هدف آن تربیت تکنسین 
ها، کارگران و استادکاران ماهر است که پس از فراغت از 

. براي ورود به بازار کار آماده می شوند  تحصیل و آموزش
آموزش مهارت هاي زندگی نیز بصورت مجموعه اي 
هدفمند از طریق آموزش هاي رسمی و غیر رسمی با هدف 

 ،کنترل رفتارهاي پرخطر ،ارتقاي مهارت هاي فردي
برقراري ارتباط  مؤثر بادیگران و ایفاي نقش هاي اجتماعی 

  .صورت می گیرد
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آموزش رسمی در نظام آموزشی ایران  سومین دوره   
ساله را شامل می شود و در سه شاخه  14- 16جمعیت 

که متوسطه فنی و حرفه اي و کاردانش  –متوسطه نظري 
شاخه تحصیلی مشتمل بر چندین رشته هر  شودمی اجرایی 

عالوه بر آن دانش آموزان فارغ اتحصیل .  استتحصیلی 
گاه ها در سطح دوره متوسطه که قصد ورود به دانش

کارشناسی و باالتر را داشته باشند بایستی دوره یکساله پیش 
  .بگذرانندنیز دانشگاهی را 

آموزش هاي غیر رسمی فنی و حرفه اي براي گروههاي    
شغلی و حرفه اي مختلف به منظور تربیت کارگران و 
استادکاران ماهر و نیمه ماهر و تکنسین هاي فنی در سنین 

کارآموزان . ساله برگزار می شود  40تا  18معموالً بین 
آموزش هاي غیر رسمی فنی و حرفه اي در سه سطح درجه 

کسانی که بخشی از شایستگی مهارتی و . بندي می شوند
اخذ می  2شغلی را کسب می کنند گواهینامه مهارت درجه 

کنند و کسانی که شایستگی هاي کامل یک مهارت شغلی 
مهارت درجه یک می گیرند و  را بدست آورند گواهینامه

باالخره در سطح سوم این درجه بندي به افرادي که ضمن 
کسب شایستگی هاي کامل یک مهارت شغلی بتوانند چند 
مهارت جنبی را بدست آورند گواهینامه مهارت تخصصی 

  .دریافت می کنند

  
پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي  - 2/3/2

  :تعیین شده 
پیشرفت هاي حاصله درخصوص هدف سوم ،  براي تبیین   

نشانگرهاي نرخ ثبت نام ناخالص دوره متوسطه، گذر از دوره 
راهنمایی تحصیلی به متوسطه، سهم آموزش هاي فنی و 
حرفه اي و کاردانش از کل آموزش متوسطه رسمی ، و سهم 
بخش دولتی و غیر دولتی در آموزش هاي غیر رسمی فنی و 

  .حرفه اي بیان می شود
  

 :درصد ثبت نام ناخالص دوره متوسطه  •

درصد ثبت نام ناخالص متوسطه با روندي نزولی    
درصد  9/60به حدود  2000درصد در سال  7/68از 

رسیده است با روند ) میان دهه(  2006در سال 
به حدود  2013تغییر این وضعیت مجددًا در سال 

این نرخ در بین . درصد افزایش می یابد 4/71
  .تا حدودي باالتر بوده است  دختران

همچنین در مناطق روستایی نرخ ثبت نام  ناخالص 
به  2000درصد در سال  4/23در دوره متوسطه از 

و ) میان دهه(  2006درصد در سال  4/26حدود 
شواهد نشان . رسیده است 2013درصد در سال  27

درصد از دانش  70دهندة آن است که باالتر از 
توانسته اند در این دوره ثبت نام آموزان روستایی ن

همچنانکه باالتر از . کنند و بیرون از مدرسه هستند 
ساله در  14-17درصد از جمعیت گروه سنی  30

بیرون از مدرسه هستند که سهم جمعیت روستایی 
در این گروه سنی  بسیار بیشتر از جمعیت شهري 

دالیل عمده آن عدم تشکیل مدارس متوسطه .است
روستایی وکمبود معلمان متخصص در در مناطق 
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این دوره ،افت تحصیلی به ویژه ترك تحصیل ، 
ازدواج زودهنگام دختران ، کاهش حمایت هاي 
مالی از مدارس شبانه روزي و روستا مرکزي و 
احیانًا ورود به بازار کار و اشتغال بخصوص براي 

  .پسران از آن جمله است
لی نرخ گذر ظاهري از دوره راهنمایی تحصی •

  :به دوره متوسطه

نرخ گذر ظاهري از دوره راهنمایی تحصیلی به    
درصد  96دوره متوسطه نشان می دهد که از حدود 

 2013درصد در سال  92به حدود  2000در سال 
این نرخ در بین پسران در . کاهش یافته است 

مقایسه با دختران کمتر است به عبارت دیگر درصد 
ه ثبت نام کرده اند دخترانی که در دوره متوسط

بیشتر از پسران بوده است و شاخص برابري 
همچنین در مناطق . جنسیتی نیز بهبود یافته است 

 2000درصد در سال  53روستایی این نرخ از حدود 
  . می رسد 2015درصد در سال  56به حدود 

  

سهم دانش آموزان متوسطه فنی و حرفه     •
 :طه اي و کاردانش از کل دانش آموزان متوس

همانطور که اشاره شد دوره متوسطه شامل سه 
شاخه متوسطه نظري، متوسطه فنی و حرفه اي و 

سال اول این دوره بصورت عمومی . کاردانش است 
و مشترك براي کلیه دانش آموزان اجرا می شودو 
آنگاه طی دو سال باقیمانده دانش آموزان به یکی از 

انش سهم د. شاخه هاي مذکور هدایت می شوند
آموزان متوسطه فنی و حرفه اي و کاردانش از کل 
دانش آموزان پایه دوم  و سوم متوسطه در سال 

اما در سال . درصد بوده است 29در حدود  2000
سهم دانش آموزان متوسطه فنی و حرفه اي  2013

و کاردانش از کل دانش آموزان متوسطه به حدود 
د که به ترتیب در مور. درصد رسیده است 5/41

درصد  9/49درصد و  9/31دختران و پسران معادل 
گرایش دختران به آموزش هاي متوسطه . است 
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فنی و حرفه اي  و کاردانش پایین تر از پسران 
   .است
گفت که  می تواندر یک نتیجه گیري کلی     

دانش آموزان مناطق روستایی ودختران در دوره 
. متوسطه از محرومیت هاي بیشتري برخوردارند

نرخ گذر از دوره راهنمایی تحصیلی به دوره 
متوسطه و همچنین نشانگرهاي درصد دختران از 
کل دانش آموزان متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص 
این دوره همگی بیانگر آن است که همواره دختران 
و جمعیت مناطق روستایی در این دوره تحصیلی 

 .وضعیت نامناسب تري داشته اند

یر دولتی در آموزش سهم بخش دولتی و غ •
 : هاي فنی و حرفه اي غیر رسمی

آموزش هاي غیر رسمی فنی و حرفه اي عمدتًا    
توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي وابسته به 
وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در قالب آموزش 

و  1و  2هاي کوتاه مدت در سطوح مهارتی درجه 
ه هاي زمین. مهارت هاي تخصصی ارایه می شود

مختلف این آموز شها در حوزه صنعت، کشاورزي و 
خدمات براي جوانان و بزرگساالن معموالً در 

سال را شامل می  40تا  18جمعیت گروه سنی بین 
و توانمندي هاي شغلی و سطح مهارت هاي . شود

عالوه . کارگران و جویندگان کار را افزایش می دهد
هاد بر این سازمان، در بخش دولتی وزارت ج

کشاورزي نیز آموزش هاي مهارتی کشاورزي به 
ضمنًا . بهره برداران کشاورزي ارایه می کند

آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي غیردولتی 
به افرادي که مایل به کسب ) آموزشگاه آزاد(

مهارت هاي مورد نیاز خود هستند، آموزش هاي 

براساس . ارایه می کنندکوتاه مدت  غیر  رسمی 
ایه شده توسط سازمان آموزش فنی و اطالعات ار

میلیون نفر در طی دوره  7حرفه اي نزدیک به 
در مراکز آموزشی این سازمان ) 2000- 2011(

و گواهینامه مهارت . آموزش کوتاه مدت دیده اند
سهم گواهینامه . دریافت کرده اند  1و 2درجه 

 33درصد به حدود  90نیز از حدود  2مهارتی درجه 
فته و سهم دریافت کنندگان درصد کاهش یا

درصد به حدود  10نیز از حدود  1گواهینامه درجه 
بدین ترتیب ارایه . درصد تغییر یافته است 66

آموزش ها در مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه 
اي مهارت هایی  بادرجه باالتري را مورد توجه قرار 

همچنین سهم زنان در این قبیل آموزش . داده اند
درصد تغییر یافته 62درصد به حدود  52 ها از حدود

است که عمدتًا در آموزشگاه هاي فنی و حرفه اي 
سهم . غیر دولتی به کسب مهارت اقدام کرده اند

آموزش هاي غیر رسمی فنی و حرفه اي درمراکز 
درصد  72درصد به  42غیر دولتی نیز از حدود 

  .رسیده است
  :چالش هاي باقیمانده و پیش رو -3/3/2
طور کلی در راستاي تحقق هدف سوم از برنامه آموزش  هب  

  :براي همه چالش هایی همچنان پیش رو ست که عبارتند از



  ١٣٧٩  – ١٣٩٣     آ.وزش +ای 23ه   +*(  م'ی %$ارش 

 

 ٣١ 

عدم حمایت هاي الزم و اتخاذ برخی سیاست هاي  •
 انقباضی در فعالیت هاي آموزش دوره متوسطه

نابرابري بین دختران و جمعیت مناطق روستایی و  •
طق شهري در عشایري در مقایسه با پسران و منا

 دستیابی به آموزش متوسطه

عدم تناسب بین نیازهاي بازار کار و توسعه رشته  •
 هاي متوسطه فنی و حرفه اي و کاردانش

نتیجه در پایین بودن کیفیت در آموزش متوسطه و  •
 ترك تحصیل دانش آموزان  وافت تحصیلی 

نبود نظام پی گیري و پایش ثبت نام دانش آموزان  •
 رمناطق شهري و روستاییدر دوره متوسطه د

وجود باورهاي فرهنگی در بین خانواده ها و جلو  •
گیري از تحصیل دانش آموزان به ویژه براي 

 دختران و ازدواج زود هنگام آنان

پایین بودن انگیزه پسران براي ادامه تحصیل و  •
 ورود زود هنگام آنان به بازار کار

ناتوانی مالی برخی از خانواده ها براي تحصیل  •
بخصوص در حاشیه شهرها، مناطق  رزندان خودف

 روستایی و عشایري

ناکارآمدي نظام مشاوره تحصیلی و هدایت شغلی  •
 دانش آموزان

  سواد آموزي بزرگساالن ) 4/2
  :تعریف هدف و دامنه آن  -1/4/2

هدف چهارم از اهداف آموزش براي همه عبارتست از    
ساالن  تا درصد پیشرفت در با سوادي بزرگ 50رسیدن به «

به ویژه براي زنان ودسترسی برابر و یکسان به  2015سال 
  »آموزش پایه و مداوم براي همه بزرگساالن 

در راستاي تحقق هدف چهارم فعالیت هاي سواد آموزي در 
ایران زیر نظر سازمان نهضت سواد آموزي به عنوان یک نهاد 

البته . وابسته به وزارت آموزش و پرورش انجام می شود
فعالیت هاي سواد آموزي در ایران داراي تاریخچه دیرینه اي 

 اولین فعالیت هاي سواد آموزي با عنوان سازمان اکابر. است
شکل می گیرد و ) میالدي 1935(شمسی  1315در سال 

سپس در قالب سازمان آموزش بزرگساالن و سپس کمیته 
فعالیت هاي خود را  1355ملی پیکار با بیسوادي تا سال 

بعد از پیروزي انقالب اسالمی  باصدور . ام می دهد انج
فرمان رهبر جمهوري اسالمی ایران ، سازمان نهضت سواد 

ساله و  10این سازمان بیسوادان . آموزي شکل می گیرد
باالتر را زیر پوشش فعالیت هاي سواد آموزي خود قرار می 
دهد و آموزش هاي پس از سواد و تکمیل آن تا دوره آموزش 

  .ایی را براي کم سوادان فراهم می سازدابتد
  
  
گذاري انجام شده در سند برنامه ملی هدف  - 2/4/2

  : آموزش بر اي همه
براساس هدف گذاري انجام شده درسند برنامه ملی آموزش    

  :خطوط کلی آن بشرح زیر بوده است) 2003سال (براي همه 
 8/15ساله و باالتر از  10کاهش درصد بیسوادان •

 2014درصد در سال  1/6به  2002سال  درصد در

ساله و باالتر از  10کاهش درصد بیسوادان زن  •
درصد در سال  7/4به  2002درصد در سال  9/18

2014 

ساله و باالتر  10کاهش درصد بیسوادان روستایی  •
درصد در  7/12به  2002درصد در سال  9/25از 

  2014سال 

 
ان بشرح زیر براساس هدف گذاري فوق تعداد کمیت بیسواد

  :خواهد بود
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 4/8ساله وباالتر از حدود  10تعداد بیسوادان  •
میلیون نفر  2/4به  2002میلیون  نفر در سال 

 .کاهش خواهد یافت

 5ساله وباالتر زن از حدود  10تعداد بیسوادان  •
میلیون  6/1به حدود  2002میلیون  نفر در سال 

ساله  10کاهش تعداد بیسوادان زن .نفر می رسد
 2002میلیون نفر در سال  7/4باالتر نیز از حدود و

  2014میلیون نفر در سال  4/2به حدود 

 
که در ابتداي شروع برنامه ) راهبردها(توصیه هاي سیاستی    

آموزش براي همه در مورد هدف چهارم آمده بشرح زیر        
  :بوده است

 محلی و منطقه اي کردن فعالیت هاي سواد آموزي •

هاي غیر دولتی در زمینه فعالیت  توسعه تشکل •
 هاي سواد آموزي

اتخاذ شیوه هاي منعطف در فعالیت هاي سواد  •
آموزش  –آموزي از قبیل آموزش هاي فرد به فرد 

 هاي رسانه اي 

اجتماعی براي  –استفاده از نهادهاي فرهنگی  •
 توسعه فعالیت هاي سواد آموزي

ایجاد برابري جنسیتی و برابري منطقه اي در  •

 خورداري از سوادبر •

•  

پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي تعیین  -3/4/2
  :شده 

در تبیین پیشرفت هاي حاصله در این هدف نشانگرهاي     
  :زیر ارایه می گردد

سال به باال ، در  15درصدبا سوادي بزرگساالن در جمعیت 
ساله ، تعداد بیسوادان جمعیت  15 – 24صد با سوادي جوانان 

ساله به باال ودر بین جوانان، درصد باسوادي  15ی گروه سن
  .ساله وباالتر و تعداد بیسوادان این گروه سنی 6در جمعیت 

 :سال به باال 15درصد با سوادي بزرگساالن  •

پیشرفت هاي حاصله در تحقق هدف هاي آموزش 
براي همه در زمینه افزایش سواد بزرگساالن در 

نشان می دهد ساله و باالتر در ایران  15جمعیت 
میزان باسوادي این  2013تا  2000که از سال 

درصد  2/85درصد به حدود  5/76گروه سنی از 
تعداد بیسوادان این گروه سنی . افزایش یافته است

این درصد . میلیون نفر است 9در حال حاضر حدود 
 2000درصد در سال  6/82در بین مردان از حدود 

افزایش یافته  2013درصد در سال  8/81به حدود 
در مناطق روستایی نیز درصد باسوادي . است

 5/63سال به باال نیز از حدود  15بزرگساالن 
درصد در سال  7/75به حدود  2000درصد سال 

  .می رسد 2013
بدین ترتیب بهبود وضع  درصد باسوادان این   

جمعیت نشان دهنده تالش ها و فعالیت هاي 
اما . است  گسترده سواد آموزي در کشور بوده

میلیون نفر بیسواد در این  9همچنان وجود حدود 
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میلیون نفز از  6البته پیش از . گروه سنی وجود دارد
. سال تشکیل می دهند  50آنان را جمعیت باالي 

که انگیزه هاي الزم براي باسواد شدن در آنان 

تالش هاي گسترده در فعالیت . بسیار ضعیف است
  طی مدت  زمان هاي سواد آموزي کشور در 

صورت گرفته است که ) 2000 -2013(
میلیون نفر در دوره سواد  5جمعیتی بالغ بر 

اما . میلیون نفر از آنان توانسته اند دوره سواد آموزي را طی کنند 7/3که حداقل حدود . آموزي را شرکت کرده اند
میلیون نفر  8/9سال شروع برنامه حدود که در ) 2000 -2013(علیرغم آن کمیت تعداد بیسوادان در طی این دوره 

میلیون نفر باقی مانده است و مقایسه هاي کلی نشان می دهد  9در حد  2013بوده در پایان دوره براي یعنی سال 
که عللی همچون نارسایی برنامه هاي سواد آموزي و بازگشت به بیسوادي و پایین بودن کیفیت اجراي فعالیت 

  .ثیر گذار بوده استهاي سواد آموزي در آن تأ
 سال به باال  براساس کل،  جنسیت 15درصد باسوادي در گروه سنی 

  
 :ساله  15 – 24درصد با سوادي جوانان  •

درصد بوده است  که در سال  2/94معادل  2000ساله در سال  15 – 24درصد باسوادي در جمعیت جوانان    
درصد تغییر   8/94درصد به  5/89اطق روستایی نیز از حدود این درصد  من. درصد می رسد  9/96به حدود  2013

هزار نفر بوده است  و در طی  800حدود ) 2000سال( عداد بیسوادان این گروه سنی در ابتداي برنامه ت. یافته است
هزار نفر مربوط به جمعیت  300که از آن میان حدود . هزار نفر کاسته می شود  400این دوره از تعداد آنان 

روستایی 

برآورد شده است  ١٣٩٤الی  ١٣٩١نفوس و مسکن سازمان آمار و  ١٣٩٠و  ١٣٨٥و  ١٣٧٥سرشماری  سال : منبع 
.  
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هزار نفر از جمعیت بیسوادي این گروه  25سال گذشته بطور سالیانه حدود  12بدین ترتیب در طی .بوده است 
 .کاسته شده است

 ساله و باالتر 6سوادي جمعیت  بادرصد  •

ساله و باالتر که معموالً در سرشماري هاي نفوس و مسکن ایران منعکس می شود در سال  6درصد باسوادي جمعیت    
به حدود  2013در سال  این درصد با سوادي. درصد بوده است  5/79در حدود ) میالدي 1996( 1375

            . درصد بوده است  3/69در حدود  1375در مناطق روستایی نیز این نرخ در سال . درصد تغییر یافته است  87
      ساله و باالتر در کشور بوده است که در مقابل در مناطق  6درصد کمتر از درصد باسوادي جمعیت  10تقریبًا  یعنی

    و در ) درصد 8/78(درمناطق روستایی  2013این وضعیت در سال. این جمعیت باسواد بوده انددرصد از  7/85شهري 
.است میلیون نفر بوده 7/10بالغ بر  1375نیز در سال سوادان  تعداد بی. است  )درصد3/90(شهري  مناطق

میلیون نفر        6/9و به حدود  میلیون نفر کاسته می شود 1/1از تعداد آنان حدود ) 1996 – 2013(که در طی این مدت 
  .می رسد

  سال به باال  براساس کل،  جنسیت ومناطق 6درصد باسوادي در گروه سنی :  نمودار 

  
 

    
بطور کلی می توان چنین نتیجه گیري کرد که اهداف پیش بینی شده محقق نشده است و کمیت تعداد بیسوادان که تقریبًا  

این وضعیت لزوم توجه . دهنده وضعیت نامطلوبی در نشانگرهاي سواد آموزي می باشد کاهش محسوسی نیافته است نشان
  .و تأکید بر برنامه هاي سواد آموزي را در دهه آینده مورد تأکید قرار می دهد
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  :چالش هاي پیش رو  - 4/4/2

چالش هاي موجود در ارتباط با هدف چهارم بشرح 
  :زیر است

اي اجرایی و فقدان مشارکت نهادها،دستگاه ه •
 .تشکل هاي مردمی در فعالیت هاي سواد آموزي

عدم تحلیل منظم وضعیت سواد آموزي در کشور و  •
 .عدم اتخاذ تدابیر الزم براي شناسایی بیسوادان

پایین بودن کیفیت برنامه هاي سواد آموزي و  •
 .بازگشت به بیسوادي بزرگساالن

ترك تحصیل زود هنگام در بین دانش آموزان دوره  •
 .تداییاب

عدم پایداري سواد در نوسوادان وبازگشت به  •
 .بیسوادي آنان

  
  برابري جنسیتی  ) 5/2

  :تعریف هدف و دامنه آن  - 1/5/2
« هدف پنجم از اهداف آموزش براي همه عبارتست از   

حذف نابرابري هاي جنسیتی در آموزش ابتدایی و راهنمایی 
تی در ، دستیابی به تساوي جنسی2015تحصیلی  تا سال 

با تأکید بر تضمین دسترسی کامل و  2015آموزش تا سال 
  »برابر دختران به آموزش تکمیلی

                                             4دانش  و  مبناي تأکید دین مبین اسالم بر طلب علم بر
اصل سی ام قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تأمین 

پایان دوره متوسطه براي همه  آموزش و پرورش رایگان را تا
ملت مورد تأکید قرار داده است و هیچ گونه نا برابري 

عالوه بر آن همواره در قوانین . جنسیتی را نپذیرفته است 
متعدد از جمله در قوانین برنامه سوم و چهارم و پنجم توسعه 

 -2015(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  که طی سال هاي 
ه رفع تبعیض هاي جنسیتی  و توجه به اجرا در آمد) 2000

به نیازهاي دختران را در موارد قانونی خود مورد تأکید داشته 

                                                 
  »َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلى ُکلِّ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمة« - ٤

 کسب علم و دانش بر ھر مرد و زن مسلمان واجب است          
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در هدف گذاري هاي برنامه هاي توسـعه آمـوزش و   . است 
پرورش نیز افزایش سهم دختران از کـل دانـش آمـوزان بـه     
ویژه در مناطق روستایی و همچنین افزایش نـرخ ثبـت نـام    

تحصـیلی و متوسـطه    دایی، راهنمـایی دختران در اموزش ابت
   .بوده است   جزو اولویت ها

هـــدف گــــذاري انجـــام شــــده    -2/5/2
هدف گذاري انجام شده در اهداف آموزش براي همه نیز    :

در نرخ  03/1تا  97/0را بین ) GPI(شاخص برابري جنسیتی
ــدایی و دوره راهنمــایی تحصــیلی و   ــام ناخــالص ابت ثبــت ن

اء سهم دختران از کل دانـش آمـوزان   متوسطه از طریق ارتق
  .تعیین کرده است

  
پیشرفت هاي حاصله بر  مبناي نشـانگرهاي تعیـین    -3/5/2

  :شده 
  GPIبه منظور تبیین وضعیت برابري جنسیتی از شاخص     
شــاخص برابــري : نشــانگرهاي زیــر اســتفاده شــده اســت و

سـاله   15جنسیتی در جمعیت بزرگساالن با سواد در جمعیت 
ساله، نـرخ خـالص ثبـت     15-24االتر، با سوادي جمعیت و ب

نـرخ ثبـت نـام خـالص و      –نام دوره آموزش پیش دبستانی 
ناخالص ثبت نـام آمـوزش ابتـدایی ، راهنمـایی تحصـیلی و      

درصد دانش آموزان دختر از کل دانش آموزان در  –متوسطه 
دوره هاي مختلـف تحصـیلی، سـهم دانـش آمـوزان دختـر       

درصد معلمـان زن   –نش آموزان روستایی روستایی از کل دا
از کل معلمان در دوره هاي ابتـدایی، راهنمـایی تحصـیلی و    

درصد مدیران زن مـدارس در هـر یـک از دوره     –متوسطه 
  هاي تحصیلی

شاخص برابري جنسیتی با سوادي جمعیت  •
 :ساله  15 – 24ساله و باالتر و جوانان  15

دي در باسوا) GPI(شاخص برابري جنسیتی    
معادل  2000ساله و باالتر در سال  15بزرگساالن 

تغییر  92/0به  2013بوده است که در سال  85/0

در این گروه، وجود برخی نگرش ها و . یافته است 
باورهاي فرهنگی نسبت به آموزش دختران موجب 
افزایش نابرابري بین دختران و پسران، بخصوص 

 ه         و در نتیجدر حاشیه شهر  ها و روستاها، 
  .بی سوادي تعداد بیشتري از دختران گردیده است

شاخص برابري جنسیتی در ثبت نام ناخالص  •
 :آموزش پیش دبستانی 

شاخص برابري جنسیتی در نرخ ثبت نام ناخالص   
 1/1معادل  2000آموزش پیش دبستانی در سال 

کاهش  9/0به رقم  2013بوده است که در سال 
ز نابرابري به نفع دختران که نشان ا. یافته است 

رشد و توسعه آموزش پیش دبستان به ویژه . است
در مناطق روستایی و جذب بیشتر دختران در 
اینگونه مناطق و گرایش هاي بیشتر خانواده ها به 
آموزش دختران در نظام آموزش رسمی، تغییر 

  .محسوسی در این شاخص فراهم کرده است
نام شاخص برابري جنسیتی در نرخ ثبت  •

خالص و ناخالص دوره ابتدایی، راهنمایی 
 تحصیلی  و متوسطه

شاخص برابري جنسیتی در نرخ ثبت نام خالص    
و ناخالص در دوره هاي ابتدایی، راهنمایی تحصیلی 
و متوسطه در ایران نشان می دهد که این شاخص 

کشور ایران در . به نفع دختران بهبود یافته است 
الص دوره ابتدایی به نرخ ثبت نام خالص و ناخ

برابري جنسیتی دست یافته، اما در نرخ ثبت نام 
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ناخالص دوره راهنمایی تحصیلی شاخص برابري 
است و هنوز نابرابري بین  91/0جنسیتی در حدود 

همچنین در دوره . دختران و پسران وجود دارد

متوسطه نیز شاخص برابري جنسیتی در نرخ ثبت 
است و  94/0ر حدود نام ناخالص این دوره نیز د

  .هنوز با هدف گذاري انجام شده فاصله دارد
  
  

درصد دانش آموزان دختر از کل دانش آموزان  •
راهنمایی تحصیلی و  –در دوره هاي ابتدایی 

 متوسطه

در صد دانش آموزان دختر از کل دانش آموزان    
در تمامی دوره هاي تحصیلی باروند افزایشی روبرو 

درصد در سال  6/47ابتدایی از در دوره . بوده است
درصد افزایش یافته، در دوره  6/48به حدود  2000

) 2000سال(درصد  3/45راهنمایی تحصیلی نیز از 
می رسد و در دوره ) 2013سال (درصد  6/47به 

 2/52به  2000درصد سال  7/44متوسطه نیز از 
همانطور که . تغییر می یابد 2013درصد در سال 
ین بهبود نسبی در برخورداري از مشاهده می شود ا

آموزش در بین دختران در تمامی دوره هاي 
اما در دوره متوسطه . تحصیلی صورت گرفته است 

با کاهش ثبت نام پسران و خروج زود هنگام تعداد 
بیشتري از آنان از مدرسه وضعیت به نفع دختران 

درصد نیز بیشتر  50تغییر یافته است و سهم آنان از 
البته این بهبود به نفع دختران وضع  .شده است

درمناطق روستایی نیز به همان ترتیب       بوده 
   .است

  
درصد معلمان زن در دوره هاي مختلف  •

تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و 
 متوسطه

درصد معلمان زن در دوره هاي مختلف تحصیلی   
ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه در طی سال 

افزایشی بوده و تمامًا به  ) 2000 – 2013(هاي    
بطوریکه درصد . درصد رسیده است 50باالتر از 

 67به  2013معلمان زن دوره ابتدایی در سال 
درصد  6/52درصد، در دوره راهنمایی تحصیلی به 

از . درصد رسیده است  6/55و در دوره متوسطه به 
جمله علل افزایشی سهم معلمان زن در تمامی 

در اتخاذ سیاست را می توان  اي تحصیلی دوره ه
جذب و استخدام نامتناسب بین زنان و مردان است 

تصدي شغل به عالوه عدم اقبال مردان براي 
انگیزه هاي باالي زنان   معلمی و گرایش شدید و 

از جمله  را در به استخدام در آموزش و پرورش
  ر .دانستعوامل تأثیر گذار

تگی پیش از موعد با ضمنًا اجراي طرح بازنشس  
ارفاق سنوات خدمت سبب شد تا مردان تمایل 

از خود بیشتري براي بازنشستگی پیش از موعد 
این امر موجب وارد آمدن خسارت به . نشان دهند

آموزش و پرورش کشور از قبیل بهم خوردن تناسب 
  .جنسیتی و کاهش کیفیت آموزشی گردیده است

وره هاي درصد مدیران زن از کل مدیران در د •
راهنمایی تحصیلی  ،مختلف تحصیلی ابتدایی 

 و متوسطه 

درصد ) 2000 – 2013(در طی سال هاي    
درصد در سال  41مدیران زن در مدارس ابتدایی از 

افزایش  2013درصد در سال  6/45به حدود  2000
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اما در دوره راهنمایی تحصیلی این . یافته است
باقی مانده و  درصد ثابت 41درصد تقریبًا در حدود 

 2000درصد در سال  3/48در دوره متوسطه نیز از 
کاهش داشته  2013درصد در سال  5/46به حدود 
بدین ترتیب تغییرات در این نشانگر صرفًا در . است

  .دوره ابتدایی افزایش مدیران زن را نشان می دهد
  

  :چالش هاي پیش رو  -4/5/2
م در برابري چالش هاي پیش رو در ارتباط با هدف پنج  

  :جنسیتی را می توان بشرح زیر برشمرد
ترك تحصیل زودهنگام دختران به خصوص در  •

 انتقال یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی بعدي

در جوامع روستایی  به ویژهوجود باورهاي فرهنگی  •
در ممانعت از ادامه تحصیل دختران در دوره هاي 

 راهنمایی تحصیلی و متوسطه

براي دستیابی کافی و مناسب ت عدم تأمین امکانا •
دختران در سطوح باالتر تحصیلی بخصوص در 

 مناطق روستایی و عشایري

محدودیت در تأمین معلمان زن در مناطق روستایی  •
 .که عامل مؤثري در جذب دختران است

ازدواج زودهنگام دختران بخصوص در مناطق  •
روستایی و شهرهاي کوچک که عمًال مانع دستیابی 

 .تران به آموزش می شودبیشتر دخ

منعطف نبودن برنامه هاي آموزشی متناسب با  •
نیازها وویژگی هاي دانش آموزان و از جمله 

 دختران

در بعضی  نیروي کار تلقی شدن دختران و زنان •
 جوامع و مناطق روستایی

شیوه هاي  وگستره  توسعهطراحی وجود عدم  •
آموزش هاي جایگزین براي دختران از قبیل اجراي 
 وزش از راه دور و آموزش رسانه ايآم

  
  آموزش  کیفیت )  6/2
  :تعریف هدف -1/6/2
بهبود تمام جنبه هاي کیفی آموزش و پرورش و تضمین «   

اعتالي آن براي همه، بطوریکه کلیه نتایج یادگیري قابل 
اندازه گیري و مشخص، به خصوص در سواد، خواندن و 

زندگی و نوشتن و حساب کردن و مهارت هاي اساسی 
  ».شهروندي براي همه بدست آید

در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران، کیفیت 
. یکی از مؤلفه هاي مهم در ارزیابی بروندادهاي آموزشی است

هر چقدر توان نظام آموزشی در توسعه فعالیت ها قوي باشد 
اما نتواند بر جنبه هاي اثر بخشی پایدار نتایج بدست آمده و 

بلند مدت آن بر جامعه هدف متمرکز گردد، نمی توان تأثیر 
انتظار داشت که اهداف به درستی تحقق یافته و در شرایط 

  .مختلف امکان بروز و پدید آیی داشته باشند
ش، کیفیت پدیده اي وردر ادبیات توسعه نظام آموزش و پر

توجه به دلیل . است که توسط مولفه هایش تعریف می شود
گذشته، مقوله کیفیت یکی از تجربه ان در زمکمی  توسعه

هاي جدید در نظام آموزشی ایران است اما در سیاستگذاري 
هایی که تاکنون در برنامه هاي میان مدت این بخش بعمل 
آمده است، بر روي ارتقاء کیفیت عوامل مختلف نظام آموزشی 
. مانند دروندادها، فرآیند، بروندادها و پیامدها توجه شده است

وین برنامه هاي اجرایی و برنامه هاي عمل مربوط به در تد
آن، سطوح دیگري از کیفیت نیز تعریف شده اند تا اطمینان 
الزم از درستی فعالیت هاي انجام شده و پایداري نتایج 

  .حاصله، بدست آید
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  :هدف گذاري براي ارتقاء کیفیت آموزش -2/6/2
آموزشی و با توجه به اینکه کیفیت تمامی جنبه هاي نظام   

بویژه اهداف برنامه آموزش براي همه را شامل می شود، در 
سند ملی برنامه آموزش براي همه و برنامه هاي میان مدت 
توسعه در جمهوري اسالمی ایران، هدف گذاري هاي مربوط 

و عوامل  EFAگانه  5به ارتقاء  کیفیت نیز به تفکیک اهداف 
  .مختلف دروندادي آموزش انجام شده است

درصدي کارکنان  7افزایش : وره پیش از دبستان د •
داراي صالحیت هاي دانشگاهی در وزارت آموزش 

درصدي صالحیت حرفه  15و پرورش و افزایش 
اي مربیان پیش از دبستان در سایر دستگاه هاي 
ارایه دهنده خدمات در طول دوران برنامه، افزایش 

درصدي تولید راهنماي برنامه درسی ویژه دوره  10
آمادگی و کامل شدن پوشش  استفاده کنندگان از 
بسته هاي آموزشی دوره هاي پیش از دبستان 

 )بویژه در مناطق روستایی(

برنامه ریزي براي ارتقاء عملکرد : دوره آموزش پایه •
           دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصیلی

آزمون هاي مختلف مانند آزمون سنجش  در
، آزمون )TIMSS(لوم عملکرد دروس ریاضی و ع
   آزمون سنجش) PIRLS( سنجش مهارت خواندن

صالحیت هاي پایه ، تغییر نظام ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی فرآیند 
محور و توصیفی، تغییر تدریجی روش هاي یاددهی 

یادگیري از سنتی به مشارکتی و گروهی، ارتقاء  –
لمان، تعریف نرم ملی مهارت هاي حرفه اي مع

براي شاخص هاي نسبت دانش آموز به معلم و 
درصدي  20تراکم دانش آموز در کالس، افزایش 

افزایش  معلمان داراي صالحیت هاي دانشگاهی،

سهم مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه آموزش 
هاي پایه، تالش براي کامل شدن نرخ گذر از 

نرخ گذر درصدي  4کاهش ابتدایی به راهنمایی و 
 از راهنمایی به متوسطه در طول دوران برنامه

کامل کردن : آموزش کودکان با نیازهاي خاص •
درصد پوشش نوآموزان در طرح سنجش سالمت 
جسمانی و آمادگی تحصیلی براي تعیین وضعیت 
سالمت و توانایی ذهنی دانش آموزان، گسترش 
طرح سرویس ایاب و ذهاب رایگان به منظور 

و افزایش انگیزه ادامه تحصیل  جذب، نگهداشت
متناسب سازي  ،دانش آموزان با نیازهاي ویژه

محتواي کتب درسی با نیازهاي ویژه دانش آموزان 
تحت پوشش، ارتقاء صالحیت حرفه اي معلمان و 
مربیان آموزش و پرورش استثنایی و توسعه تدوین 
کتاب راهنما براي معلمان، مربیان و والدین دانش 

 ناییآموزان استث

تدوین طرح راهبردي سواد آموزي به : سواد آموزي •
منظور جهت دهی و اولویت بندي فعالیت هاي 
سواد آموزي، تالش براي تثبیت سواد و مهارت 

توسعه فعالیت ( هاي آموخته شده ي نوسوادان 
،غنی سازي مواد آموزشی )هاي پس از سواد آموزي

ی براساس نیار گروه هدف، اصالح فرآیندهاي یادده
یادگیري سوادآموزي و توسعه آموزش هاي  –

ضمن خدمت آموزشیاران و دست اندرکاران امر 
 .سوادآموزي
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پیشرفت هاي حاصله بر مبناي نشانگرهاي تعیین  - 3/6/2
  :شده 
o  در طول اجراي برنامه آموزش براي همه، روند اجراي

دوره پیش از دبستان با تغییراتی  مواجه شد که 
بی پیشرفت هاي حاصله براساس براساس آن، ردیا

هدف گذاري هاي انجام شده در سند ملی امکان پذیر 
تغییر عمده این دوره، واگذاري اجراي آن به . نمی باشد

مرور نشانگرهایی که در . بخش غیر دولتی بوده است
بخش اول این فصل ارایه شده حاکی از آن است که 
ه را درصد نوآموزان ورودي به پایه اول که این دور

درصد در ابتداي برنامه به  5/18گذرانده اند از 
نسبت . افزایش یافته است 2014درصد در سال 31

در طول سال هاي اجراي برنامه  مربینوآموز به 
آموزش براي همه روند ثابتی داشته و متناسب با      

درصد . نفر بوده است 21و  20نرم هاي فعلی بین 
تقریبًا نیز ) انشگاهیتحصیالت د(مربیان واجد شرایط 
  .کامل شده است

در یک نگاه کلی ، بررسی شاخص هاي کیفی این         
دوره، نشان دهنده وضعیت مناسب این دوره از نظر 

  . کیفیت آموزش است
o  در دوره ابتدایی، نرخ تکرار پایه دانش آموزان پایه

 5/2هاي مختلف تحصیلی، بطور متوسط کاهش 
نرخ ماندگاري  ي دیگر،از سو. درصدي داشته است

درصد  7دانش آموزان در این دوره بطور متوسط 
دو  علت بهبود ارزش این. افزایش داشته است

نشانگر را می توان به عوامل مختلفی نسبت داد، از 
      تغییر نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی : جمله 

درصدي معلمان داراي  5/4رشد  به توصیفی
بهبود طبیعی تراکم صالحیت هاي دانشگاهی و 

نسبت دانش آموز به معلم   . دانش آموز در کالس
در این دوره با هدف گذاري انجام شده در سند ملی، 

 1/1نفر ودر مناطق روستایی  1در مناطق شهري 
 .نفر فاصله دارد

o  ،نرخ گذر از ابتدایی به افزایش در طول اجراي برنامه
ر درصد و د 9/3راهنمایی در کل دانش آموزان 

اما این روند در مناطق  بودهدرصد  2/2دختران 
درصدي نشان می  10/5روستایی کاهش حدود 

نرخ گذر از دوره راهنمایی به متوسطه، رشد . دهد
 . منفی داشته است

o  در دوره سواد آموزي عمده ترین دستاوردهاي کیفی
اولویت بندي مخاطبان در دو : عبارت بوده است از

ساله، تنوع  31-49ساله و  10-30گروه سنی 
بخشی به تهیه وتولید محتوا و مواد آموزشی، بهره 
گیري از ظرفیت هاي بخش خصوصی بطوریکه در 

) آموزشیاران( حال حاضر تمامی عوامل آموزشی 
ازبخش خصوصی و به صورت خرید خدمت هستند و 

با وجود این . توسعه مشارکت هاي بین بخشی
ي فعالیت هاي اقدام الزم و کافی برا  دستاوردها،

تثبیت سواد و چند تألیفی کردن برنامه هاي درسی 
 .ده استمسواد آموزي بعمل نیا
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  ترین اقدامات انجام شده مهم 4/6/2
تدوین و اجراي سند تحول بنیادین آموزش و  •

و نقشه راه  پرورش بعنوان یک چهارچوب کیفی
تحقق اهداف پیش بینی شده وزارت آموزش و 

 پرورش

فرهنگیان با هدف ایجاد رویکردي تشکیل دانشگاه  •
 اي معلمان  جدید به آموزش و ارتقاء حرفه

نامه و دستورالعمل اجرایی دوره پیش از  تدوین نظام •
دبستان به منظور ساماندهی اجرایی بین دستگاه 

 هاي ارائه دهنده خدمات

 توسعه مشارکتهاي بین بخشی •

افزایش سهم بخش غیر دولتی در اجراي  •
 شی هاي آموز فعالیت

ریزي براي توسعه مناطق روستایی و کمتر  برنامه •
هاي آموزشی و رفع  برخوردار جهت ارتقاء شاخص

 ها نابرابري

  رو هاي پیش چالش 5/6/2
عدم استقرار کامل مدل مفهومی ارتقاء کیفیت در کلیت  •

 نظام آموزشی

عدم انطباق کامل مجموعه اجرایی با تغییر ساختار نظام  •
 آموزشی 

 عادل نیروي انسانی در مناطق مختلفعدم توزیع مت •

هاي ارتقاء  نابسندگی منابع مالی براي اجراي برنامه •
 کیفیت

باال بودن مقاومت در برابر تغییر در بین عوامل اجرایی  •
 نظام آموزشی

•  

کودکان ( آموزش کودکان با نیازهاي ویژه ) 7/2
  )استثنایی

  تعریف هدف و دامنه آن - 1/7/2
ه افراد در حق و قانون بایکدیگر برابرند و با توجه به اینکه هم   

افراد داراي معلولیت نیز بدون تبعیض و بر مبناي قانون مستحق 
بهره مندي کامل و برابر با سایرین از امکانات می باشند، در 
ساختار نظام آموزشی ایران نیز نظام آموزش و پرورش کودکان 

رینه برخوردار است و از سابقه اي دی. استثنایی جایگاهی ویژه داشته
در اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز رفع تبعیضات . 

ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه در تمامی زمینه هاي 
مادي و معنوي را وظیفه دولت دانسته است، در این راستا سازمان 
آموزش و پرروش کودکان استثنایی به عنوان سازمان مستقل زیر 

این کودکان را بر عهده  آموزشیرت آموزش و پرورش امور نظر وزا
  .دارد

در آموزش و پرورش کودکان استثنایی، نوآموزان و دانش آموزان 
گروههاي کم توان ذهنی، آسیب دیده شنوایی،  آسیب دیده 
نابینایی، معلول جسمی حرکتی، چند معلولیتی، اختالل رفتاري و 

و مشکالت ) طیف اتیسم (هنجاري و اختالل هاي رشدي فراگیر 
عالوه بر آن با اتخاذ . ویژه یادگیري تحت پوشش قرار دارند

سیاست جایگزین دانش آموزان با نیازهاي ویژه در کنار دانش 
دانش . آموزان عادي روش آموزشی تلفیقی ، فراگیر، انجام می شود

آموزان تحت پوشش آموزش تلفیقی ، فراگیر داراي یکی از آسیب 
، بینایی، معلول جسمی حرکتی، دیرآموز، مشکالت هاي شنوایی

ویژه یادگیري، اختالل رفتاري و هیجانی هستند و جزو کودکان با 
  .نیازهاي ویژه تعریف و طبقه بندي  می شوند

  
  وضعیت و پیشرفت نشانگرها – 2/7/2
تحلیل داده ها و اطالعات کودکان بانیازهاي ویژه تحت پوشش   

کل  2000نشان می دهد که در سال آموزش کودکان استثنایی 
هزار نفر بوده  71کودکان تحت پوشش در مدارس استثنایی بالغ بر 

آموزش تلفیقی فراگیر به حدود احتساب دانش آموزان طرح که با 
این تعداد با رشد افزایشی  2006در سال . رسیده اندهزار نفر  80

حدود  به 2010و در سال . هزار نفر بالغ شده است 87به حدود 
در بین تعداد دانش آموزان مدارس . هزار نفر رسیده است  112

را کودکان کم توان ذهنی تشکیل % 75استثنایی در کشور حدود 
 6درصد ، چند معلولیتی  11آسیب دیده شنوایی حدود . می دهد

درصد و بقیه مربوط به سایر  3/3درصد ، آسیب دیده نابینایی 
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نکه تعداد دانش آموزان آموزشی نکته دیگر ای. گروهها می باشد
هزار نفر بوده که در سال 8معادل  2000تلفیقی ، فراگیر در سال 

هزار نفر افزایش داشته و باالخره در سال  19حدودًا به  2006
هزار نفر بالغ می شود به عبارت  37تعداد آنان به حدود  2010

  .برابر شده است 6/4دیگر در طی یک دهه حدودًا 
ورش کودکان استثنایی بر حسب سطوح تحصیلی به آموزش و پر

متوسطه پیش حرفه ( متوسطه اول  –دوره پیش دبستان، ابتدایی 
این . تقسیم می شود )متوسطه حرفه اي( متوسطه دوم  –) اي

سطوح تحصیلی متناسب با گروههاي کودکان بانیازهاي ویژه 
نایی دوره پیش دبستانی براي کلیه کودکان استث. ایجاد شده است

  .الزامی و اجباري و رایگان است
از مجموع کل دانش آموزان مدارس استثنایی حدود  2000در سال 

 8/14درصد دوره ابتدایی،  9/63در دوره پیش از دبستان، % 9/15
درصد در دوره متوسطه دوم  4/5درصد دوره متوسطه اول و تنها 
یلی نیز در بین       دوره هاي تحص. مشغول به تحصیل بوده اند

بوده و در دوره % 43در دوره پیش دبستان درصد دختران حدود 
و در دوره متوسطه %  40درصد در دوره متوسطه اول  38ابتدایی 

در سال . درصد دانش آموزان رادختران تشکیل می داده اند 56دوم 
ترکیب دانش آموزان دوره هاي تحصیلی فوق تغییرات  2010

موزان دوره پیش دبستان از کل سهم نوآ. زیادي پیدا می کند
 60دوره ابتدایی . درصد می رسد 2/14کودکان استثنایی به حدود 

درصد و باالخره سهم دوره  4/12درصد، دوره متوسطه اول 
درصد بالغ  4/13متوسطه از کل دانش آموزان استثنایی به حدود 

اما درمجموع دوره ها سهم دختران به طور کلی کاهش . می شود
درصد دانش آموزان  38و تقریبًا در تمامی دوره ها حدود  می یابد

به طور کلی اتخاذ راهبردها و سیاست . را شامل می شوداستثنایی 
هاي که پیشرفت ها در آموزش کودکان استثنایی بیان می کند را 

  :می توان به شرح زیر برشمرد
اجباري بودن دوره پیش دبستان براي کلیه کودکان  •

سالگی و کودکان  4ر عادي تا سن هب استثنایی با هوش
 سالگی  6تا  4کم توان ذهنی از 

اختصاص نیروهاي توان بخشی از قبیل گفتار درمان،  •
 کار درمان براي کودکان استثنایی

اجراي سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی  •
 براي کلیه کودکان بدو ورود به دبستان

آسیب        که با اجراي این سنجش نوآموزان داراي 
پایه اول تعیین  ي جسمی و یا اختالل هاي یادگیري ها

  .شوندو به مراکز خاص  معرفی می 
توسعه آموزش پیش حرفه اي براي دانش آموزان کم  •

توان ذهنی که منجر به افزایش سال هاي تحصیل آنان 
 .گردیده است

توسعه مراکز آموزشی و توان بخشی دانش آموزان  •
 یريداراي مشکالت ویژه یادگ

فراگیر  که در راستاي  –توسعه آموزش تلفیقی  •
 جایگزینی دانش آموزان با نیازهاي ویژه است 

یادگیري  –اجراي جشنواره هاي الگوهاي برتر یاددهی  •
 در بین مدارس استثنایی

اجراي برنامه توان بخشی دانش آموزان استثنایی براي  •
پیشگیري از معلولیت ها وانطباق شرایط معلولین براي 

 زندگی در جامعه 

 برنامه آموزش خانواده و اطالع رسانی به آنان •
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  چالش هاي پیش رو  -3/7/2
با توجه به اقدامات و پیشرفت هاي حاصله برخی از چالش هاي موجود به شرح 

  :زیر است
وجود نگرش منفی نسبت به توانایی هاي کودکان بانیازهاي ویژه  •

 در بین آحاد جامعه و از جمله والدین

مبود معلمان رابط و عدم تأمین و ارایه خدمات آموزشی مورد نیاز ک •
 دانش آموزان بانیازهاي ویژه در مدارس عادي

روستاها و پراکندگی مکانی دانش آموزان در سطح شهرها و  •
 مشکل تأمین امکانات رفت و آمد آنان به مدرسه

کمبود نیروهاي  توان بخشی و عدم وجود ساختار اجرایی پذیرفته  •
  ه براي توان بخشی کودکان با نیازهاي ویژهشد

کودکان استثنایی به خصوص در اجراي آموزش تلفیقی فراگیر در عدم تناسب فضاها و تجهیزات آموزشی مدارس با نیازهاي خاص  •
 مدارس عادي
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  مروري بر راهبردهاي آموزش براي همه
  آموزش اوان کودکی) 1/3  
  :هاي اتخاذ شده راهبرد - 1/1/3

توجه به ضرورت توسعه دوره پیش از دبستان به  •
در مناطق محروم در قوانین و اسناد باال دستی  ویژه

از جمله سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 
 کشور

افزایش سهم بخش دولتی در توسعه دوره و حمایت  •
 مشارکت هاي مردمی

ایجاد زمینه هاي الزم جهت همسوسازي سیاست  •
ا و روش هاي  اجرایی در دوره آموزش پیش از ه

 دبستان

ارتقاء شاخص هاي دسترسی کودکان به دوره پیش  •
 از دبستان از طریق به کارگیري شیوه هاي منعطف

توجه به تفاوت هاي فرهنگی ، اقتصادي و آموزشی  •
مناطق مختلف کشور در برنامه ریزي فعالیت هاي 

 دوره آموزش پیش از دبستان

  
  عوامل بازدارنده-3/1/3  الیت ها و عوامل موفقیت آمیزفع- 2/1/3

o از دبستان از بودجه  افزایش اعتبار دوره آموزش پیش
آموزشی بویژه تا سال و بودجه هاي  عمومی دولت

1385. 
o  گسترش روستا مهدها و حمایت هاي بخش دولتی از

 .آن
o  تصویب اساسنامه دوره آموزش پیش از دبستان در

 .پرورش شوراي عالی آموزش و
o  تصویب راهنماي برنامه دوره آموزش  پیش از

 .دبستان 
o  تولید غیر متمرکز محتواي آموزشی دوره با رویکرد

توجه به تفاوت ها ي فرهنگی، اجتماعی و آموزشی 
 .مناطق مختلف کشور

o  اجراي طرح راهکارهاي توسعه دوره آموزش پیش از
و تنوع بخشی به نحوه تشکیل ) آمادگی (دبستان 
  .هاي این دوره  کالس

o  کاهش اعتبار دوره آموزش پیش از دبستان و وجود
محدودیت در منابع مالی، انسانی و فیزیکی به ویژه در 

 .سال هاي پایانی برنامه
o  تغییر سیاست آموزش و پرورش و واگذاري دوره آموزش

پیش از دبستان به بخش غیر دولتی در    سال هاي 
 .پایانی

o اه هاي ارایه کننده خدمات انسجام ناکافی میان دستگ
 .آموزش پیش از دبستان در کشور
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  آموزش پایه) 2/3
  :راهبردهاي اتخاذ شده - 1/2/3
  

ارتقاء شاخص هاي دسترسی  به آموزش و افزایش  •
 پوشش تحصیلی 

افت تحصیلی دانش آموزان در بهبود و کاهش  •
نرخ تکرار پایه و ترك اصالح و کاهش قالب 
 تحصیل

ت هاي حرفه اي و دانش شغلی ارتقاء صالحی •
 معلمان دوره ابتدایی

 

بهبود مشارکت بخشی و بین بخشی در تحقق  •
 هدف

متناسب سازي محتوا آموزشی در راستاي بهبود و  •
 ارتقاء کیفیت آموزش

توسعه فضاها و محیط هاي یادگیري با تأکید بر  •
 آموزش مهارت هاي زندگی

ییر اصالح و بازنگري نظام ارزشیابی تحصیلی و تغ •
رویکرد آن از ارشیابی نتیجه مدار با ارزشیابی فرآیند 

  مدار

  
  عوامل بازدارنده3/2/3  فعالیت ها و عوامل موفقیت آمیز2/2/3

o  فراهم نمودن زمینه هاي الزم جهت دسترسی
کلیه افراد الزم التعلیم به آموزش هاي رسمی  با 

کیفیت از طریق دایر نمودن مدارس، تشکیل 
لم بویژه در مناطق محروم و کالس و تأمین مع

 .روستایی
o  بهره گیري از توانمندي و ظرفیت  بخش هاي

مختلف مانند شوراهاي روستایی ، خانه هاي 
بهداشت و جامعه محلی در شناسایی و جذب 

 .کودکان الزم التعلیم
o  اتخاذ تدابیر الزم جهت حمایت از دانش آموزان

در معرض افت تحصیلی از طریق برگزاري 
 .ي جبرانی ، آموزش خانواده هاکالس ها

o  بهره گیري معلمان از فناوري هاي اطالعاتی و
  .ارتباطی نوین در فرآیند تدریس و آموزش

o  عدم وجود سامانه جامع آماري جهت شناسایی و ردگیري
 .کودکان الزم التعلیم

o  پراکندگی جغرافیایی و جمعیتی و صعب العبور  بودن
ی از موارد ارایه برخی از مناطق روستایی که در برخ
 . خدمات آموزشی را مشکل می نماید

o  وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی و تعصبات
 .دکان بویژه دختران می گرددقومی که مانع تحصیل کو

o کمبود منابع مالی الزم. 
o  ناکافی بودن همکاري هاي درون و برون سازمانی در

 .راستاي تحقق هدف
o مان و مکان آموزش به عدم انعطاف کافی در محتواي، ز

گونه اي که کودك الزم التعلیم بتواند در شرایط متفاوت 
  .و مختلف به تحصیل بپردازد
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  یادگیري جوانان و بزرگساالن) 3/3
  :راهبرد هاي اتخاذ شده  -1/3/3

 توسعه آموزش از راه دور و آموزش نیمه حضوري •

بهره گیري از ظرفیت هاي برون سازمانی مانند  •
و روستا و انجمن اولیاء و مربیان براي شوراي شهر 

 شناسایی و جذب  دانش آموزان

توسعه فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه و آموزش  •
 مهارت هاي زندگی به دانش آموزان و والدین

استفاده  از تمامی ظرفیت ها براي پوشش کاملتر  •
روستا  –دانش آموزان از قبیل مدارس شبانه روزي 

ي در مناطق روستایی و مرکزي و خوابگاه مرکز
 عشایري

توسعه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی براي  •
 دانش آموزان به منظور کاهش افت تحصیلی

توسعه هنرستان هاي جوار کارخانه هاي صنعتی و  •
 تولیدي

توسعه و تقویت طرح هاي خرید خدمات از بخش  •
 غیر دولتی و آموزش فنی و حرفه اي

تگی مربیان جذب و نگهداشت و ارتقاي شایس •
 سازمان آموزش فنی و حرفه اي

توسعه و مشاکت بهره برداران از آموزش فنی و  •
 حرفه اي در بخش دولتی و غیر دولتی

توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در مراکز آموزش  •
 فنی و حرفه اي

  
  عوامل بازدارنده – 3/3/3  فعالیت ها و عوامل قابلیت ساز و موفقیت آمیز – 2/3/3

o روستا  –ی از مدارس شبانه روزي حمایت مال
 .مرکزي 

o  تشکیل کالس هاي راهنمایی تحصیلی
 .ضمیمه مدارس ابتدایی روستایی

o برگزاري جشنواره هاي الگوهاي برتر تدریس. 
o  توسعه مراکز آموزش از راه دور در دوره

 راهنمایی تحصیلی و متوسطه
o ایجاد هنرستان هاي جوار کارخانه 
o رفه اي در بیش توسعه مراکز آموزش فنی و ح

 شهر 500از 
o  واگذاري فعالیت هاي آموزش فنی و حرفه اي

به بخش غیر دولتی و توسعه آموزشگاه هاي 
  آزاد فنی و حرفه اي

o  باورهاي فرهنگی که مانع حضور دختران شده
 .است

o  پراکندگی روستاها و فواصل زیاد آنها از یکدیگر و
عدم دسترسی دانش آموزان روستایی به آموزش 

 .سطوح باالتر تحصیلی هاي 
o  عدم تأمین معلمان واجدشرایط به ویژه تنوع

دروس تخصصی در دوره راهنمایی تحصیلی و 
 متوسطه

o  نیاز خانواده ها به نیروي کار جوانان که خود مانع
 .از ادامه تحصیل آنان می شود

o منعطف نبودن برنامه هاي آموزشی و درسی 
  



  ١٣٧٩  – ١٣٩٣     آ.وزش +ای 23ه   +*(  م'ی %$ارش 

 

 ٤٨ 

  
  سواد آموزي بزرگساالن) 4/3
  :اهبردهاي اتخاذ شده ر - 1/4/3

پاالیش و رصد وضع بیسوادان در بین مناطق ،  •
 ...گروههاي شغلی و 

بهره گیري از ابزارهاي رسانه اي براي توسعه  •
 فعالیت هاي سواد آموزي

اجراي برنامه هاي تثبیت سواد به منظور عدم  •
 بازگشت به بیسوادي

تغییر در ساختار آموزشی و اجرایی سواد آموزي و  •
 تهیه و تولید مواد آموزشی تنوع به

استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی در امر سواد  •
 آموزي و جلب مشارکت هاي بین بخشی

  

  فعالیت ها و عوامل قابلیت ساز و موفقیت آمیز -2/4/3
  عوامل بازدارنده – 3/4/3

  

o  تصویب قوانین و سیاست هاي اجرایی در
 شوراهاي سیاستگذاري کشور

o ري محلی ایجاد مراکز یادگیCLC 
o  زندانیان و سربازان –سواد آموزي کارگران 
o  توسعه سواد آموزي در بین عشایر و روستاهاي

 صعب العبور
o  آموزش رسانه اي و توسعه 
o ایجاد  - اجراي طرح هاي گروه پی گیر سواد

کتابخانه هاي سیار براي بیسوادان و اجراي 
  طرح خواندن همراه با خانواده

o  استخدامی آنان مشکالتبکارگیري آموزشیاران و 
o  فقدان انگیزه یادگیري و برخورداري از سواد براي

 افراد با سن باال
o  غیرکاربردي بودن محتواي برنامه هاي سواد

 آموزي
o  پراکندگی جغرافیایی و موقعیت هاي اجتماعی و

 فرهنگی بیسوادان
o  فقدان ساز و کارهاي تشویقی براي آموزشیاران و

 واد آموزاننبود مشوق هاي الزم براي س
o  عدم اختصاص زمان کافی براي کارگران بیسواد

  از سوي کار فرمایان براي سواد آموزي آنان
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  :ارتقاء برابري جنسیتی)  5/3
  راهبردهاي اتخاذ شده -1/5/3

ارتقاء نشانگرهاي دسترسی به آموزش و پوشش  •
تحصیلی به ویژه براي دختران از طریق مداخله بر 

 ی و اجتماعی مؤثرموانع آموزشی ، فرهنگ

انجام سیاستگذاري هاي متناسب با شرایط  •
تحصیلی دختران و انطباق مقررات آموزشی براي 

 افزایش پوشش تحصیلی دختران

مشارکت هاي بین بخشی در رفع موانع آموزشی در  •
 مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی

 توسعه تربیت بدنی و ورزش دختران •

الی و انسانی مورد برنامه ریزي و تخصیص منابع م •
 نیاز براي کاهش نرخ بیسوادي زنان روستایی

ایجاد فرصت هاي مناسب براي ادامه تحصیل  •
  معلمان زن

  

  فعالیت ها و عوامل موفقیت آمیز - 1/5/3
  عوامل بازدارنده- 2/5/3

  

o  وضع قوانین، مقررات و سیاست هاي حمایتی
 براي آموزش دختران

o ی و استفاده از ظرفیت هاي جوامع محل
 شوراهاي اسالمی

o  برنامه ریزي منطقه اي براي توسعه و ساخت
 مدارس دخترانه

o  تخصیص سهمیه ویژه معلمان زن در
 مؤسسات آموزش عالی و دانشگاهی

o  تغییر بر جریان هدایت تحصیلی دانش آموزان
دختر به سمت دوره و رشته هایی که از 

مقبولیت اجتماعی بیشتري براي دختران 
 برخوردارند

o کردن نیازهاي خاص زنان در ابعاد  وارد
مختلف در محتواي آموزشی و منابع کمک 

  آموزشی سواد آموزي

o  پراکندگی جمعیت روستایی و تأثیر آن  بر ارایه
خدمات آموزشی مورد نیاز براي توسعه آموزش 

 هاي دختران
o  وجود عوامل فرهنگی، اقتصادي واجتماعی که بر

از خدمات ادامه تحصیل دختران و استفاده آنان 
 . آموزشی فراهم شده تأثیر منفی می گذارد

o  عدم انطباق تقویم آموزش رسمی بر شرایط خاص
اجتماعی دختران بویژه در مناطقی که  –اقتصادي 

 .دختران نیروي کارمولد محسوب می شوند
o  کمبود امکانات و فضاهاي ورزشی مناسب براي

 دختران
o اد وجود عوامل خانوادگی و اجتماعی که مانع سو

 .آموزي زنان می شود
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  :کیفیت  آموزش ) 6/3
  راهبردهاي اتخاذ شده - 1/6/3

تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش  سندتدوین  •
کیفیت و کیفی سازي جنبه هاي  با محوریت ارتقاء

 مختلف نظام آموزشی

زمینه سازي براي تدوین و اجراي برنامه درسی  •
 شیملی متناسب با نیازهاي مختلف نظام آموز

گسترش و توسعه فعالیت هاي ورزشی، تربیت بدنی  •
و پرورشی دانش آموزان دوره هاي مختلف 

 تحصیلی

جهت دهی به برنامه هاي توسعه با هدف  •
 کیفیت فعالیت هاي آموزشی و پرورشی ارتقاء

ارتقاء نشانگرهاي مرتبط با کیفیت آموزش در دوره  •
 هاي مختلف تحصیلی و برنامه هاي سواد آموزي

 

  عوامل بازدارنده-3/6/3  فعالیت ها و عوامل موفقیت آمیز-2/6/3

o  اجراي طرح توسعه و نوسازي مدارس براي با
هدف ساخت و مقاوم سازي مدارس مورد نیاز و 
 تعدیل شاخص تراکم دانش آموز در کالس

o  جذب معلمان جدید و باز توزیع معلمان موجود
متناسب بانیازهاي ساالنه نیروي ) تاحدامکان(
انی به منظور تعدیل شاخص نسبت دانش انس

 آموز به معلم
o  استفاده از ظرفیت هاي قانون تشکیل شوراهاي

آموزش و پرورش و قانون تشکیل مدارس غیر 
دولتی به منظور استفاده از ظرفیت هاي بخش 

 غیردولتی و جوامع محلی
o  تشکیل دانشگاه فرهنگیان از ادغام مراکز تربیت

اي مربوط به ارتقاء معلم و ساماندهی فعالیت ه
صالحیت حرفه اي معلمان از طریق دوره هاي 

 آموزشی بدو و ضمن خدمت
o  توسعه مدارس پرورش استعدادهاي درخشان به

منظور ارایه آموزش هاي کیفی به استعدادهاي 
  برتر

o  عدم وجود رویکرد مفهومی و چارچوب نظري در
سیاست هاي کلی سند تحول (خصوص کیفیت 
برنامه هاي عملیاتی تبدیل نشده بنیادین هنوز به 

 ) است
o  تغییر ساختار نظام آموزشی و تغییر در توزیع پایه هاي

 تحصیلی مقاطع مختلف 
o  عدم توزیع متعادل نیروي آموزشی با کیفیت در

 مناطق مختلف کشور
o  نابسندگی منابع مالی براي اجراي فعالیت هاي کیفی

 سازي 
o  روش هاي هزینه بر بودن و طوالنی بودن اصالح در

 یادگیري –یاددهی 
o  باال بودن مقاومت در برابر تغییر در عوامل اجرایی

  نظام آموزشی
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  :چهارم فصل
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تحلیل  چالش هاي کالن جمعیتی، اقتصادي و )1/4
  :اجتماعی

نظام برنامه ریزي توسعه اقصادي، اجتماعی و فرهنگی      
دوین برنامه ششم توسعه  جمهوري اسالمی ایران در حال ت

با توجه به مقررات موجود، گزارش رسمی مربوط به .  است
چالش هاي پیش رو، سیاست هاي ملی و خطوط کلی توسعه 
بخش هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش می بایست 
مبتنی بر مطالعات پژوهشی مربوط به تدوین برنامه توسعه 

وردهایی که در این مطالعات اولیه و برآاین با وجود . باشد
زمینه انجام شده است، چالش هاي فراروي توسعه کشور تا 

که به نوعی می توانند بر بخش آموزش تأثیرگذار  2020سال 
  :باشند را به شرح زیر نشان می دهد

  
  :تغییرات جمعیتی  •

در روند هاي جمعیتی، برآورد حاکی از آن است که روند   
ي آرام با شیبی کامًال روند 2020رشد جمعیت گذار تا سال 

 6-17در این دوره جمعیت گروه الزم التعلیم . مالیم می باشد
  .برخوردار خواهد شد 2/0ساله از رشد متوسط ساالنه 

با این روند منطقی کماکان فرصت مطلوبی در اختیار آموزش 
تا بتواند رویه هاي اجرایی خود را بهبود  بودو پرورش خواهد 

بویژه کیفی سازي  ا ورا در روش ه داده و اصالحات الزم
نکته قابل . فعالیت هاي آموزشی و پرورشی به انجام برساند

توجه دیگر در این حوزه، نزدیک شدن نسبت جنسیتی در 
براساس پیش بینی هاي انجام شده، طی دهه . موالید است 

آینده سهم دختران و پسران در موالید جدید به هم نزدیک 
ه تا زمان حاضر تفاوت حدود این سهم ک. خواهد شد

و همانطور که در ( درصدي را به نفع پسران نشان می داد 2
تحلیل پیشرفت هاي مربوط به برابري جنسیتی نشان داده 
شد، بر روند برابري جنسیتی فعالیت هاي مختلف آموزشی 

در دهه آینده الزاماتی را براي بخش آموزش و ) تأثیرگذار بود
با توجه به اینکه در جمهوري . ردپرورش بوجود خواهد آو

اسالمی ایران آموزش بصورت تفکیک جنسیتی ارایه می 
شود، باال رفتن سهم جمعیتی دختران موجب ایجاد نیاز براي 
دروندادها و فرآیندهاي آموزشی خاص براي دختران شده و 
می بایست در برنامه ریزي براي مواردي مانند ساخت 

یت هاي اجتماعی خاص مدارس، جذب معلمان زن و حما
  .توسعه آموزشی دختران مورد توجه قرار گیرد

تحلیل چالش هاي کالن و 
اولویت هاي توسعه 
 آموزش و پرورش
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  :تغییر و تحوالت اقتصادي و اجتماعی  •

در حوزه اقتصادي، رویکردهاي جدیدي به مبحث توسعه   
رویکرد توسعه دانش بنیان . کالن در کشور بوجود آمده است

که از یک دهه گذشته محوریت اصلی توسعه اقتصادي ایران 
ل می داد، وارد مرحله جدیدي از کاربرد خود شده و را تشکی

جهت گیري اصلی توسعه آینده را به خود اختصاص خواهد 
با توجه به پیشرفت هاي قابل توجه علمی و فناوري در . داد

کشور، شتاب گرفتن روند تولید علم و محسوس شدن مزیت 
نسبی دانش فنی متخصصان ایرانی در حوزه هاي مختلف 

ري، رویکرد آینده، رویکرد اقتصاد بدون نفت به علمی وفناو
ثروت از منظور استفاده از مزیت هاي نسبی علمی و تولید 

در این رویکرد، وضعیت . خواهد بودطریق توسعه علمی 
با . بخش آموزش و پرورش نیز با تحوالتی روبرو خواهد شد

توجه به اینکه در این دیدگاه توسعه اي، آموزش محور اصلی 
نیروي انسانی متخصص و کارآمد خواهد بود و آموزش تربیت 

و پرورش نیز سهم عمده اي در تربیت زیر ساخت هاي این 
نیاز ایفا خواهد کرد، هم رویه هاي اجرایی این بخش با 

وبه سمت کیفی سازي خواهد ( تغییراتی مواجه خواهد شد
و هم پارادایم اقتصاد آموزش و نحوه تأمین منابع مالی ) رفت

پیش بینی . دچار دگرگونی خواهد شدآموزش و پرورش بخش 
ها حکایت از آن دارد که در زمان اصالح شیوه هاي مالی 
دولتی و جایگزین کردن روش هاي جدید با روش هاي 
سنتی، امکان محدودیت منابع براي بخش آموزش و پرورش 

بنابر این ضروري است در برنامه . نیز وجود خواهد داشت
خش، به ایجاد ظرفیت هاي جدید براي تنوع ریزي اقتصادي ب

بخش هاي سایر بخشی به منابع مالی و استفاده از ظرفیت 
به نحوي که در توسعه عادالنه خللی ایجاد ( موجود جامعه 

  .جایگاه ویژه اي داده شود )نشود

فرهنگی یکی از مزیت هاي اساسی  –در حوزه اجتماعی 
ن باال دستی کشور جمهوري اسالمی در این است که در قوانی

هیچ زمینه اي  –بویژه قانون اساسی و قوانین موضوعه  –
براي شکل گیري تبعیض قومیتی ، نژادي، مذهبی و جنسیتی 

از این رو خط به حاشیه رانده شدن برخی از . وجود ندارد
گروهها نه در گذشته وجود داشته و نه در پیش بینی روندهاي 

برخی نگرش ها و باورهاي  اگر چه وجود. آینده دیده می شود
توانسته موانعی را در راه تحقق  ،آموزش ي هزفرهنگی به حو

اهداف آموزشی ایجاد نماید اما با راهکارهایی که در استفاده از 
ظرفیت جوامع محلی و شوراهاي اسالمی اندیشیده شده 
است، تعدیل قابل توجهی در آثار منفی این نگرش ها بوجود 

  .آمده است
ر از باورهاي فرهنگی، نگرش هاي اجتماعی به صرف نظ  

آموزش دستخوش تغییراتی شده و ادامه روند آن در آینده 
در وهله اول، هدایت تحصیلی دانش آموزان در . محتمل است

. دوره متوسطه دستخوش نگرش هاي خاص اجتماعی است
تقاضاي باالي ورود دانش آموز به دوره متوسطه نظري بویژه 

رکاربرد و ورود به رشته هاي خاص دانشگاهی در رشته هاي پ
در دانشگاه هاي با کیفیت باالتر چالش عمده اي محسوب 
. شده و سبب گردیده توازن هرم دانش آموزي از بین برود

تقاضاي اجتماعی رو به افزایش براي  عالوه بر این موضوع،
تحصیل در خارج از کشور نیز تأثیر زیادي بر جریان هاي 

. در ورود به رشته هاي خاص دوره متوسطه دارددانش آموزي 
نیز زمینه ساز و ضرورت ها در نقطه مقابل، برخی نگرش ها 

خروج زود هنگام دانش آموزان از نظام آموزشی و ورود به 
بازارکار شده وپیش بینی می شود در دهه آینده نیز شکل ویژه 

از این رو ضروري است در برنامه ریزي . تري به خود بگیرد
هاي آتی، تدوین سیاست هایی براي مداخله در نگرش ها و 

بویژه باورهایی که موجب برهم  –باورهاي خاص اجتماعی 
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در دستور کار قرار گرفته و  –خوردن تعادل آموزشی می شود 
نظام آموزشی با تنوع بخشی به جنبه هاي مختلف زمینه بروز 

  .یا تشدید این باورها را از میان بردارد
ه فناوري نیز پیشرفت هاي قابل توجهی در توسعه و در حوز  

در کشور بوقوع  ICTکاربرد فناوري هاي مختلف بویژه کاربرد 
. دراین کاربرد در حوزه آموزشی تأثیر بسزایی دا. پیوسته است

بخش آموزش عالی کشور با برنامه ریزي براي استفاده بهینه 
تقاء داده و از این فناوري هم جنبه هاي عدالت آموزشی را ار

هم توانسته است با توسعه دوره هاي مجازي یاارایه مجازي 
س، صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها به انجام وبرخی در
متأسفانه این کاربرد در بخش آموزش و پرورش . برساند

نهادینه شدن روش هاي سنتی . مجال کمتري داشته است
ترس از  یادگیري، مقاومت در برابر تغییر  و –یاددهی 

پیامدهاي احتمالی ناشی از تغییر روندهاي سنتی و جایگزینی 
آن با روش هاي نوین سبب شده است  فناوري نو کاربرد 

با توجه به اینکه . کمتري در این بخش داشته باشد 
رویکردهاي جدیدي براي توسعه در دستورکار آینده بخش 

ناوري قرار دارد، عدم زمینه سازي براي توسعه کاربردهاي ف
هاي نوین در دهه آینده آثار نامطلوب بیشتري در بخش 
برجاي خواهد گذارد و مجال اجراي بسیاري از برنامه هاي 

  .نوآورانه را از میان خواهد برد
  
چالش هاي کالن فراروي اهداف شش گانه ) 2/4

  :برنامه آموزش براي همه
در دوره پیش از دبستان حمایت هاي اجتماعی  :1هدف    
د و تقاضا براي این نوع از آموزش ها به طرز چشمگیري ایجا

عدم هماهنگی الزم براي این با وجود . افزایش یافته است 
برنامه ریزي و ساماندهی دوره بین دستگاه هاي ارایه دهنده 

از سوي . خدمات از سرعت توسعه این هدف خواهد کاست

دیگر بدلیل مشخص نبودن جایگاه استخدامی مربیان 
ك دردستگاه هاي دولتی و غیردولتی، انگیزه کمی مهدکود

میان فارغ التحصیالن رشته هاي دانشگاهی مرتبط براي 
تدریس در این دوره وجود داشته و ارتقاء شرایط کیفی مربیان 
موجود نیز مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی خواهد 

این وضعیت درمناطق روستایی از پیچیدگی بیشتري . بود
ر است زیرا عالوه بر مشکالت مربوط به توسعه کمی برخوردا

و افزایش نوآموزان در دوره هاي آموزشی، پایین بودن انگیزه 
مربیان براي حضور در مناطق روستایی نیز به دشواري برنامه 

  .ریزي در این دوره خواهد افزود
یکی دیگر از چالش هایی که با افزایش سرعت رشد    

دوره تأثیرگذار خواهد بود، کمبود فناوري در کشور بر این 
محتواي آموزشی مناسب با نیازها و ویژگی هاي عصر فن 

اگر چه در کالن شهرها و مناطق برخوردار . آوري جدید است
با خود تأمینی منابع از سوي والدین و مراکز غیردولتی این 
مشکل کمتر به چشم می خورد اما این وضعیت در مناطق 

  .ردار مشکل ساز خواهد بودروستایی و کمتر برخو
با اقداماتی که در طول سه دهه گذشته در  : 2هدف    

بخش آموزش و پرورش انجام شده و با وجود وسعت و 
مشارکت در آموزش  میزانپراکندگی جمعیتی قابل توجه ، 

دوره ابتدایی و راهنمایی از ارزش باالیی برخوردار بوده و از 
یران یکی از کشورهاي با این حیث، کشور جمهوري اسالمی ا

نرخ باال در پوشش و نگهداشت دانش آموزان آموزش پایه 
کماکان وجود درصدي از این  با وجود.محسوب می شود 

کودکان بازمانده از تحصیل یا کودکانی که قبل از پایان دوره 
آموزشی، مدرسه را ترك می کنند نظام آموزشی را با الزاماتی 

. آموزش پایه مواجه می سازد براي تأکید بر توسعه کمی
برنامه ریزي براي شناسایی، جذب و آموزش کودکان خارج از 
مدرسه دردرجه اول نیازمند مسدود کردن مبادي افت 
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تحصیلی از طریق مقررات زدایی براي مقابله باتکرار پایه و 
و در درجه دوم مستلزم دستیابی به آمار  ،ترك تحصیل

این افراد به تفکیک واطالعات دقیق براي شناسایی 
عالوه بر این نمی . پراکندگی هاي منطقه اي و جنسیتی است

توان باال بودن هزینه  فرصت آموزش را در مناطق خاص 
کشور که به نوعی جزو عوامل محیطی بخش آموزش و 

  .پرورش می شود از نظر دور داشت
از سوي دیگر و به عنوان یک عامل درونی مهم، نهادینه 

در روش هاي » کتاب محور –معلم «ی شدن روش سنت
یادگیري و تکیه بر محفوظات در روش هاي  –یاددهی 

در برابر تغییر در بین  مقاومتارزیابی پیشرفت تحصیلی، 
تغییر ساختار . معلمان دوره آموزش پایه را افزایش داده است

نظام آموزشی و افزایش طول سال هاي دوره ابتدایی به شش 
توسطه به دو سطح نیز موجب تغییر در سال و تقسیم دوره م

ترکیب اداري وساماندهی منابع انسانی شده و انجام هر گونه 
یادگیري و  –اقدام اصالحی براي تغییر در شیوه هاي یاددهی 

ارزیابی پیشرفت تحصیلی را با دشواري بیشتري مواجه نموده 
سال  3است بطوریکه انتظار بهینه شدن شرایط حداقل براي 

  .نیستمقدور 
چند دسته  3براي تحقق سیاست هاي هدف  : 3هدف    

عوامل بازدارنده وجود دارد که با وجود برنامه ریزي و 
سیاستگذاري مناسب در سالهاي گذشته، موفقیت کمی براي 

دربعد جغرافیایی پراکندگی .  تعدیل آثار آنها بدست آمده است
توزیع روستاها، صعب العبور بودن مسیرهاي دسترسی و عدم 

یکنواخت جمعیت در مناطق مختلف از جمله مهم ترین 
عوامل چالشی بوده اند که موجب شده اند بخش قابل توجهی 

  .از منابع مالی آموزش به آنها معطوف دارد
در بعد اجتماعی وجود نگرش هاي بازدارنده فرهنگی در برخی 
مناطق و قومیت ها، باالبودن هزینه فرصت آموزش و وجود 

ي خاص در بین جوانان براي ورود زود هنگام به نگرش ها
  .بازار کار اثرگذار بوده اند

در بعد مدیریت نظام آموزشی تا کنون سامانه آماري جامعی از 
اطالعات مربوط به جمعیت گروه هدف بوجود نیامده که بتواند 

عالوه بر آن، . بر دقت و درستی مسیر سیاستگذاري ها بیفزاید
به منابع دولتی و نابسندگی منابع مالی وابستگی بیش از حد 

موجود بدلیل باالبودن وزن هزینه هاي پرسنلی نسبت به 
هزینه هاي غیر پرسنلی ، مشکالت بودجه اي قابل توجهی را 

  .در این حوزه بوجود آورده است
زمینه ساز  ،بازدارنده عواملدر بعد فرآیند آموزشی وجود برخی 

ج زودهنگام از نظام افزایش پدیده افت تحصیلی و خرو
این عوامل در حوزه آموزش هاي فنی و . آموزشی می شود

حرفه اي زمینه اثرگذاري بیشتري داشته اند زیرا وجود       
نگرش هاي منفی نسبت به تحصیل در هنرستان هاي فنی و 
حرفه اي، بی کیفیت بودن آموزش ها به دلیل کمبود 

عه این نوع از به روز در توسمناسب و تجهیزات کارگاهی 
تحقق سیاست هاي هدف گذاري شده در این  ،آموزش ها

بخش را با چالش اساسی مواجه نموده و پیش بینی می شود 
  .این چالش ها در دهه آینده باشدت بیشتري ادامه داشته باشد

در طول سه دهه گذشته روند رشد فعالیت هاي  :4هدف    
چشمگیر بوده  سواد آموزي در جمهوري اسالمی ایران بسیار

به طوري که منجر به دریافت چندین جایزه بین المللی . است
 5اما در . و منطقه اي از جمله از سازمان یونسکو شده است
در حال .  سال گذشته از شتاب برنامه ها کاسته شده است

حاضر براساس آمارهاي موجود، نرخ بیسوادي در کشور حدود 
ن این درصد به دلیل درصد است اما تحت پوشش قرارداد 16

پراکندگی جغرافیایی و پایین بودن انگیزه فردي با دشواري 
نظام سوادآموزي در کشور، . هاي بسیار زیادي مواجه است

متمرکز و تک تألیفی است از این رو کمتر می تواند به شرایط 
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همین امر سبب . و    ویژگی هاي خاص گروه هدف بپردازد
ادآموزي کاهش چشمگیري شده تقاضاي اجتماعی براي سو

از سوي دیگر، محدود بودن فعالیت هاي آموزشی . داشته باشد
پس از سواد، زمینه برگشت به بیسوادي در گروهی از 

همچنین، وجود برخی مقررات . نوسوادان را فراهم می نماید
آموزشی، اعتبار بخشی به مدرك تحصیلی بدست آمده از 

ي روبرو می سازد به فعالیت هاي سواد آموزي را با دشوار
نحوي که ادامه تحصیل در نظام آموزشی رسمی یا نظام 
متناظر با آن را براي دارندگان مدرك سوادآموزي را مشکل 

  .ساز نموده است
با توجه به موارد باال و مطالعه اي که در حوزه فعالیت هاي 
سواد آموزي انجام شده است می توان چنین برداشت نمود که 

یکی از پرچالش ترین اهداف برنامه آموزش  4آینده هدف 
براي همه در جمهوري اسالمی ایران است و می بایست در 
برنامه ریزي هاي آتی، جایگاه ویژه اي به همکاري بین 
بخشی براي توسعه فعالیت هاي سواد آموزي، تالش براي 
انسداد مبادي ورودي به بیسوادي، تنوع در تعریف سواد، 

درسی و برنامه هاي آموزشی، تقویت متنوع کردن محتواي 
عزم ملی براي برنامه ریزي و سیاستگذاري فعالیت ها، 
                                                                                                  استفاده بهینه از ظرفیت جوامع محلی، اعتبار بخشی مناسب 

ام غیر رسمی سواد آموزي و مدارك صادره از سوي نظبه 
تدوین نظام جدیدي ازادغام فعالیت هاي سواد آموزي و 

) در قالب یک نظام غیررسمی استاندارد( آموزش بزرگساالن 
  .داده شود

در بررسی نشانگرهاي کل کشور، چالش قابل  :5هدف     
توجهی براي این هدف وجود ندارداما بررسی هاي دقیق تر از      

این . ري هاي جنسیتی منطقه اي حکایت داردوجود نابراب
نابرابري منطقه اي عمدتًا در شاخص هایی مانند نرخ هاي 
. جذب، ثبت نام و با سوادي دختران و زنان مشهودتر است 

همانطور که پیشتر گفته شد نابرابري جنسیتی در ایران، 
نهادي نیست بدین معنی که از قوانین و مقررات و سیاست 

عه کشور ناشی نمی شود بلکه عمدتًا از مواردي هاي کلی توس
مانند نگرش هاي فرهنگی بازدارنده نسبت به آموزش 
دختران، باال بودن هزینه فرصت آموزش دختران در مناطق 
روستایی و خاص، عدم انعطاف در برنامه هاي آموزشی و 
کمبود فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشی خاص دختران 

نی ها نشان می دهد مداخله جوامع پیش بی. بوجود می آید
محلی به منظور بومی کردن شرایط آموزش در این حوزه می 

  .تواند راهگشا باشد
ارتقاء کیفیت، تجربه جدیدي در نظام آموزشی  :6هدف    

اگر چه در برنامه هاي مختلف . کشور محسوب می شود
توسعه اي توجه ویژه اي به مبحث کیفیت شده است اماغلبه 

ي کمی و الزامات ناشی از آن، مجال پرداختن به مقوله روندها
از این رو . هاي کیفی را با محدودیت هایی مواجه نموده است

پرداختن به موضوع کیفیت در دهه آینده نیازمند تدوین 
چارچوب درونی شامل پرداختن به تمامی جنبه هاي کیفی 
 نظام آموزشی بویژه منابع انسانی، محتواي درسی، روش هاي

. یادگیري و توسعه کاربرد فناوري هاي نوین است  –یاددهی 
البته با توجه به هزینه بر بودن استقرار زیرنظام هاي کیفی در 
بخش آموزش و پرورش پیش بینی می شود این موضوع 
مستلزم صرف هزینه هاي قابل توجه و زمان طوالنی باشد 

  .که می بایست در برنامه ریزي ها مدنظر قرار گیرد
  
  
  
اولویت هاي آینده و چشم انداز توسعه بخش ) 3/4

  :  آموزش و پرورش
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نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در آینده 
اول، فرصت باقیمانده . توسعه اي خود با دو مجال روبروست

که هم سال پایانی برنامه آموزش براي همه  2015تا سال 
. توسعه ملیمحسوب می شود و هم سال پایانی برنامه پنجم 

عالوه بر این اهمیت، این دوره زمان آماده سازي شرایط براي 
استقرار کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز می 
باشد، سندي که دست کم براي دودهه آینده، جهت گیري 
اصلی توسعه بخش و پارادایم ملی براي ارتقاء وضعیت نظام 

چشم انداز پس از  دوم ،. آموزش و پرورش راترسیم می نماید
که از بعد ملی زمان تدوین و اجراي برنامه ششم  2015سال 

توسعه و وارد کردن سیاست هاي کلی سند تحول بنیادین در 
برنامه هاي میان مدت و برنامه هاي عمل مربوط به آن بوده 
و از بعد بین الملل، مشارکت با جامعه جهانی در تدوین و 

وزش براي همه با توجه به اجراي برنامه هاي جایگزین آم
  .اولویت هاي منطقه اي و جهانی خواهدبود

نتایج بدست آمده از مطالعات ارتقاء سنجی بخش آموزش و 
، محورهاي 2020پرورش نشان دهنده آن است که تا سال 

زیر جزو اولویت هاي اصلی توسعه در هر یک از دوره هاي 
  :هدف می باشد

ي اوان آموزش پیش از دبستان و مراقبت ها •
افزایش کمک هاي ملی براي توسعه دسترسی : کودکی

به آموزش از طریق بخش غیر دولتی، همسو کردن 
مدیریت، برنامه ریزي و ساماندهی دستگاه هاي اجرایی 
ارایه دهنده خدمات، توسعه دوره هاي یک و دو ماهه 

توسعه و ایجاد تنوع در آمادگی در استان هاي دو زبانه و 
و مراکز بهداشتی روستایی، ارتقاء و خدمات خانه ها 

توسعه بیمارستان هاي بهبود نظام امنیت غذایی، 
 دوستدار کودك جهت ارایه بسته هاي حمایتی بهداشتی

خدمات به ارتقاء و بهبود امنیت غذایی و تنوع در ارائه 
 .خانه ها و مراکز بهداشتی روستایی به دانش آموختگان

ج زود هنگام از آموزش انسداد مبادي خرو: آموزش پایه  •
بویژه از طریق نهاد سازي و وضع قوانین و مقررات الزم 
با توجه به شرایط ناظر بر وضعیت اقتصادي، اجتماعی و 

کیفیت بخشی به خدمات آموزشی،   فرهنگی گروه هدف؛
عملیاتی کردن راهبرد مدرسه محوري، برون سپاري 
یق بخشی از فعالیت هاي اجرایی آموزشی بویژه از طر

مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، استفاده از ظرفیت 
هاي جوامع محلی، اصالح و بازنگري نظام ارزشیابی 
تحصیلی، مکان یابی فضاهاي آموزشی با توجه به 

در  ITرویکرد آمایش سرزمین، توسعه کاربرد فناوري 
مدارس هم براي آموزش و هم براي ارتقاءتوان حرفه اي 

منعطف و اقتضایی نظام  معلمان و طراحی و اجراي
 آموزش و پرورش روستایی

شناسایی و رفع عوامل تأثیرگذار بر گذر : آموزش متوسطه •
از دوره راهنمایی به دوره متوسطه، مداخله مؤثر بر 
جریان هدایت تحصیلی دانش آموزان به منظور ایجاد 
تعادل در تعداد دانش آموزان دوره هاي متوسطه نظري و 

ه اي، توسعه رشته هاي فنی و حرفه متوسطه فنی و حرف
اي با توجه به نیاز بازار کار، استفاده از بخش غیررسمی 
فنی و حرفه اي به عنوان مکمل دوره هاي رسمی، 
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ارتقاء توان حرفه اي معلمان و مربیان، توسعه کاربرد 
، انجام اقداماتی براي به حداقل رساندن ITفناوري 

، تنوع بخشی به هزینه فرصت آموزش در دوره متوسطه
 منابع مالی و اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

انسداد مبادي ورودي به بیسوادي از طریق : سوادآموزي •
اعمال تقویت هاي الزم در دوره آموزشی رسمی بویژه 
دوره آموزش پایه، اولویت بندي فعالیت هاي سوادآموزي 

 10-49با هدف به صفر رساندن بیسوادي در گروه سنی 
ساله، طراحی و استقرار نظام جامع آموزش بزرگساالن، 
تنوع بخشی به تعریف سواد و متناسب کردن آن با 
شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی گروههاي هدف 
درجوامع مختلف محلی، چند تألیفی کردن نظام برنامه 

سوادآموزي از طریق «درسی سوادآموزي، توجه به 
همکاري بین بخشی در  اءدر جوامع روستایی، ارتق» حرفه

برنامه ریزي و اجراي برنامه هاو تعامل بیشتر با سازمان 
 .هاي بین المللی براي مبادله تجربه

همکاري بین بخشی با : ارتقاء برابري جنسیتی •
فرهنگ  سازمانها و نهادهاي فرهنگی جهت ارتقاء

عمومی، انجام اقدامات الزم براي به حداقل 
ش دختران، توجه به رساندن هزینه فرصت آموز

توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی 

براي دختران بویژه در مناطق روستایی، ایجاد زمینه 
هاي الزم براي جذب معلمان بومی زن در مناطق 
روستایی، ورود نیازهاي خاص دختران در برنامه 
ریزي هاي توسعه آموزش و استفاده از ظرفیت 

 .سالمیهاي جوامع محلی و شوراهاي ا

ها و  دقیق سیاستی اجراي: کیفیت آموزش •
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  راهبردهاي 

کیفیت در نظام  به منظور طراحی چارچوب ارتقاء
آموزش و پرورش کشور، اعمال سیاست هاي 

تربیت معلم،  برنامه هاي درسی اصالحی در جذب و
توسعه آموزش هاي ضمن خدمت معلمین به شیوه 

، توسعه کاربرد ICT با کمک ویژهه گون بهاي گونا
آمایش سرزمین در طراحی و ساخت مدارس، 

کردن تقویم آموزشی باشرایط خاص  منطبق
جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف و تسریع در 

  .روند تدوین و اجراي برنامه درسی ملی 
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  :پنجم فصل
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  :نتیجه گیري  و توصیه ها 
  :ی ترین یافته ها نتیجه گیري و اصل)  1/5

دستیابی  در دوره آموزش پیش از دبستان  
فاصله زیادي از هدف   ،ساله به این دوره 5کودکان 

نرخ ثبت نام ناخالص در . گذاري پیش بینی شده دارد
به . درصد تصویر نامناسبی را ارایه می کند 55حدود 

 6/49عالوه این نرخ در جوامع روستایی به حدود 
توجه جدي به آموزش پیش . ه استدرصد کاهش یافت

دبستان و سرمایه گذاري بیشتر  بخش دولتی در این 
دوره براي افزایش نرخ ثبت نام و پوشش کاملتر 
کودکان و دائر شدن مراکز دولتی توسط وزارت 
آموزش و پرورش براي بهبود شرایط کودکان این 

در ارتباط با مراقبت . دوره باید مورد تأکید قرار گیرد
ن کودکی همکاري هاي وزارت آموزش و پرورش اوا

و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در حدي 
نبوده است که نیازهاي کودکان را در این زمینه 
برطرف سازد و ضعف هماهنگی هاي الزم در حوزه 

این . ارایه خدمات به کودکان همچنان مشهود است 
در زمینه کودکان مناطق روستایی بیشتر موضوع 

   .محسوس است 
  

دوره ابتدایی و راهنمایی ( در آموزش پایه         
نرخ ثبت نام خالص در هر دو دوره  )تحصیلی

تحصیلی از مقدار تعیین شده در سند برنامه ملی 
آموزش براي همه پایین تر است و فاصله تا پوشش 
 2کامل دانش آموزان دوره ابتدایی فاصله اي حدود

اهنمایی تحصیلی نیز با فاصله در دوره ر. درصدي دارد
ترك تحصیل دانش آموزان . درصدي روبروست  17

در این دوره ها و پدیده کودکان خارج از مدرسه دو 
موضوعی است که همواره باید مورد رصد و پایش 

 ی چونعلل و عواملهمچنین . نظام آموزشی قرار گیرد
موقعیت منطقه اي، جغرافیایی و قومی و باورهاي 

مؤثر بر آنها مورد شناسایی قرار گیرد و فرهنگی 
  .اتخاذ گردد آنسیاست هاي متناسب با 
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نرخ گذر از یک دوره تحصیلی وضعیت افت تحصیلی و       
    به دوره تحصیلی باالتر عاملی بسیار مؤثر در 

  .استنارسایی هاي دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی 
  

برخی از علیرغم بهبود  در آموزش متوسطه        
از جمعیت  قابل توجهینشانگر ها همچنان درصد 

ساله این دوره تحصیلی بیرون از  14-17گروه سنی 
به عالوه وضعیت دختران و جمعیت . مدرسه هستند 

مناطق روستایی در مقایسه با پسران و مناطق شهري 
درصد از  70باالتر از . شرایط نامناسب تري را دارند

ساله در مناطق روستایی  14 –17جمعیت گروه سنی  
درصد این گروه سنی در کلیه مناطق  30و بیش از 

میلیون نفر از  5/1نزدیک به (بیرون از مدرسه هستند 
و اقدامات ناتمام در ) ساله 14-17جمعیت گروه سنی 

خصوص بهبود نرخ ثبت نام خالص دانش آموزان 
  .متوسطه وجود دارد

  

ییرات کاهش تعداد و تغ سواد آموزي بزرگساالن        
بسیار کند ) 2000-2013(بیسوادان در طی سال هاي 

میلیون نفر  8/9وجود تعداد حدود . صورت گرفته است
ساله وباالتر ثبات کمیت آن  6بیسواد در جمعیت 

حداقل در طی این مدت نشان دهنده آن است که 
نارسایی در شیوه ها و روش هاي سواد آموزي و 

یک طرف بوده است و از  بازگشت به بیسوادي از
طرف دیگر خروج از مدرسه و ترك تحصیل دانش 
آموزان بخصوص در پایه هاي اولیه دوره ابتدایی به 
عنوان عامل دیگري در ثبات کمیت تعداد بیسوادان 

در طی . چنین شرایط نامطلوبی را ایجاد کرده است
درصد  7صرفًا کمتر از ) 1375 -1392(ساله  17دوره 

ساله و باالتر افزوده شده  6وادي جمعیت بر نرخ باس
واز کمیت تعداد بیسوادان نزدیک ) درصد 4/0سالیانه (

 100سالیانه . (میلیون نفر کاسته شده است 7/1به 
  ) .هزار نفر

ساله و باالتر نیز  15درخصوص باسواداي جمعیت       
ساله و باالتر  6شرایط تفاوت چندانی باوضع جمعیت 
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ا نشان از آن دارد که در طی سال ندارد و عملکرده
هزار نفر از تعداد  600صرفًا ) 1375-1392(هاي 

سالیانه ( بیسوادان این گروه سنی کاسته شده است 
اما با تغییر ترکیب جمعیتی بر نرخ ) هزار نفر 35

درصد  73از (درصد افزوده است  7/11باسوادي حدود 
  .)درصد 7/84به 

  
ثر نشانگرهاي آموزشی از در اک برابري جنسیتی        

جمله نرخ ثبت نام خالص و ناخالص دوره هاي 
تحصیلی آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی تحصیلی 
و متوسطه بهبود یافته است، این برابري در جمعیت 

ساله و باالتر و جمعیت جوان  15بزرگساالن باسواد 
به عالوه . ساله کامًال مشهود است 15-24باسواد 

از کل دانش آموزان در تمامی دوره  درصد دختران
هاي تحصیلی افزایش یافته و تا حدودي شرایط 
. دختران در برخورداري از آموزش ها بهبود یافته است

اما تا برابري جنسیتی کامل در بسیار ي از نشانگرها 
هنوز فاصله اي وجود دارد به ویژه آنکه در مناطق 
کاف روستایی برابري جنسیتی برقرار نبوده و ش

دختران و پسران در دسترسی به آموزش ها بخصوص  
  .در سطوح باالتر تحصیلی همچنان وجود دارد

  
  :توصیه ها و پیشنهادها  ) 2/5
  :آموزش پیش از دبستان – 1/2/5

اعتبار بخشی هر چه بیشتر به فعالیت هاي آموزش  •
 پیش دبستان و مراقبت هاي اوان کودکی

ربیان این دوره و آموزش و باال بردن انگیزه هاي م •
توجه بیشتر به مراقبت هاي اوان کودکی توسط 

 دستگاه هاي ذیربط

افزایش دسترسی به دوره پیش دبستان با اختصاص  •
منابع بودجه عمومی دولت به خصوص در مناطق 

 روستایی و محروم کشور

اطالعات از  کسبو يآمارجامع ایجاد یک نظام  •
در  کم و کیف فعالیت هاي دستگاه هاي مختلف

 زمینه آموزش و مراقبت هاي اوان کودکی

مند براي هماهنگی بین م ایجاد ساختاري نظا •
دستگاه هاي اجرایی این گونه آموزش ها و انسجام 
بخشی در فعالیت هاي اوان کودکی و آموزش پیش 

 دبستانی

  :آموزش ابتدایی  - 2/2/5
تمرکز براي دستیابی برابر به آموزش در بین دانش  •

حاشیه ي شهرها و به خصوص  آموزان مناطق
 .کودکان کار، محروم و بی سرپرست و بدسرپرست

استفاده از مشارکت هاي همه جانبه جامعه محلی و  •
شوراهاي شهر و روستا براي شناسایی کودکان 

 بازمانده از تحصیل و یا ترك تحصیل کرده

گسترش و توسعه آموزش پیش دبستانی به عنوان  •
ي اولیه کودکان در یکی از عوامل رفع کاستی ها

 آموزش پایه

کمک به کودکان کار و خانواده هاي محروم و فقیر  •
براي کاهش هزینه هاي فرصت آموزش براي آنان 
با مشارکت جوامع محلی و مشارکت سازمان هاي 

 مردم نهاد و خیر

افزایش شایستگی و صالحیت هاي حرفه اي  •
معلمان دوره ابتدایی به خصوص معلمان مناطق 

عشایري و برخورداري آنان از امتیازاتی  ی وروستای
 باالتر دستمزدي
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اصالح و اجراي دقیق زمان آموزش در این دوره به  •
گونه اي که دانش آموزان از زمان مقرر تعیین شده 
آموزشی برخوردار بوده و کاستی هاي یادگیري 

 .دانش آموزان در مدرسه برطرف گردد

ایش اولویت بخشی به آموزش ابتدایی با افز •
تخصیص منابع مالی به این دوره و همچنین رفع 
تبعیض هاي موجود بین ساعات کار و دستمزد 

 معلمان این دوره با دوره هاي تحصیلی باالتر
 

یادگیري و مهارت هاي زندگی جوانان و  - 3/2/5
  بزرگساالن  

ایجاد و تدوین نظام اطالعات براي پی گیري ثبت  •
 سطوحنام و تکمیل آموزش ها در تمامی 

اصالح در ساختارها، محتوا، برنامه هاي درسی و  •
تربیت معلمان با صالحیت در دوره متوسطه اول و 

 دوم

تحلیل نیازهاي بازار کار و ارتباط تنگاتنگ آموزش  •
 هاي فنی و حرفه اي براي تأمین نیازها و بازار کار

ارزیابی علل و عوامل محرومیت هاي آموزشی  •
طق روستایی و در منا -گروه هاي حاشیه اي

 دختران

تقویت مشارکت بخش غیردولتی در اجراي آموزش  •
 هاي رسمی و غیررسمی

برقراري فرصت هاي الزم براي بنگاه هاي  •
اقتصادي و کارفرمایان و تأمین و برقراري آموزش 

 هاي مورد نیاز شاغلین خود و بازار کار مربوطه

بهبود کیفیت و فراهم کردن زمینه هاي دسترسی  •
        آموزش هاي به لمان و مربیان تمامی مع

ضمن خدمت در آموزش هاي نظري فنی و کیفی 
 حر فه اي رسمی و غیر رسمی

بهره گیري از فناوري اطالعات و ارتباطات در  •
اجراي برنامه هاي آموزشی و ایجاد آموزش هاي 
مجازي و از راه دور براي تأمین نیازهاي آموزشی 

 جوانان و جویندگان کار

بخشی به گواهینامه هاي مهارت با تغییر در اعتبار  •
نظام آزمون و سنجش آموزش ها مبتنی بر نیازهاي 

 بازار کار

  
  بزرگساالن يسواد آموز -4/2/5

اصالح روش ها و محتواهاي برنامه ها، سواد  •
آموزي به منظور پایداري سواد در نوسوادان و عدم 

 بازگشت به بیسوادي 

هاي اجرایی و تقویت مشارکت نهادها، دستگاه  •
 تشکل هاي مردمی در امر سوادآموزي

بکارگیري تمامی ظرفیت هاي اجرایی کشور براي  •
 کاهش مؤثر تعداد بیسوادان 

تحلیل منظم وضعیت سوادآموزي در کشور و اتخاذ  •
 تدابیر الزم براي شناسایی بیسوادان

ایجاد ظرفیت تحقیقاتی براي ارزیابی سیاست  •
و ارایه راه حل هاي گذاري ها در امر سوادآموزي 
  بهبود وضعیت سواد در کشور

  :برابري جنسیتی– 5/2/5
دسترسی دختران و توسعه ي زمینه هاي دستیابی  •

به ویژه در مناطق محروم و روستایی و دور افتاده از 
 طریق   آموزش هاي مجازي و غیرحضوري

آنان براي مناطق  تربیتو بومی جذب نیروهاي زن  •
 محروم روستایی
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ي به ویژگی ها و نیازهاي خاص دختـران  توجه جد •
 در طراحی برنامه هاي درسی و آموزشی

توسعه و ارتقـاء سـطح سـالمت جسـمی و روحـی       •
 دختران و توجه به تفاوت هاي جنسیتی

ایجاد تسهیالت و فرصت هاي مناسب الزم جهـت   •
 ارتقاء سطح تحصیل معلمان زن

توجه به کیفیت آمـوزش دختـران و ارزیـابی نتـایج      •
 یادگیري بین دختران و پسران عملکرد

 

 :کیفیت آموزش  -6/2/5

 –تــدوین ضــوابط و معیارهــاي اســتاندارد معلمــی  •
 ارزیابی مدارس و عملکرد مدیران آموزشی

 ایجاد نظام سنجش شایستگی ها و صالحیت هـاي  •
رتبـه بنـدي و ارایـه گواهینامـه      ،معلمان  حرفه اي

 معلمی به آنان

کرد مـدارس در  اصالح تقویم آموزشی و پایش عمل •
 زمینه عملیاتی کردن دقیق زمان آموزش

تغییــر و اصــالح برنامــه هــاي درســی و آموزشــی  •
متناسب  باتنوع و ویژگی هـاي جنسـیتی و منطقـه    

 اي دانش آموزان

سنجش مستمر میزان دانـش، اطالعـات و انگیـزه     •
 هاي معلمان

طراحی و استقرار نظـام تربیـت معلـم متناسـب بـا       •
 ناطق مختلف کشورشرایط و ویژگی هاي م

تالش براي اعمال فراگیـر برنامـه تعـالی مـدیریت      •
 مدرسه

 
 :آموزش استثنایی و کودکان با نیازهاي ویژه  -7/2/5

ایجـاد امکانـات الزم بـراي دسترسـی کودکـان بـا        •
 نیازهاي ویژه در مناطق روستایی و محروم

جلب مشارکت خانوارهاي داراي فرزند آسیب دیـده   •
ن براي برخورداري فرزندانشان و معلول و توجیه آنا
 از خدمات آموزشی 

 تأکید بر توسعه و گسترش آموزشی تلفیقی فراگیر •

اصالح مقررات جـذب و تربیـت معلمـان و عوامـل      •
 انسانی توانبخشی کودکان استثنایی

تقویت آموزش خانواده و تغییر در باورهـا و نگـرش    •
 هاي آنان نسبت به کودکان  بانیازهاي ویژه

ایه گذاري در آموزش و تـوان بخشـی   افزایش سرم •
 کودکان با نیازهاي ویژه

مشارکت نهادهاي مردمی، انجمن ها و تشکل هاي  •
خیریه در ارایه خدمات آموزشی و توان بخشـی بـه   

 کودکان استثنایی
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