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 آموزش کودکان در ایران
 کودکان بازمانده از تحصیل بربا تأکید 

 

 
 (1397کتاب وضعیت اجتماعی کودکان در ایران / پیام روشنفکر/ تهران: نشر آگاه،  هفت ای از فصل)گزیده

 

ن تغییر توان جدیدتریرو بوده است. تدوین سند تحول آموزش و پرورش را میی گذشته با تغییراتی اساسی روبهساختار نظام آموزشی ایران در سه دهه

های امهنعنوان چارچوبی برای ایجاد تحول و ارتقای کیفیت بخش آموزش معرفی شده است. به عالوه، مقرر شده است تا بردر این حوزه دانست که به

ک شود و اکنون شامل یدبستانی شروع میی آموزش و پرورش بر مبنای این سند تدوین شود. نظام آموزشی ایران از مهدکودک و پیشآتی توسعه

 ند ملیی دوم است. در سی آموزش متوسطهسالهی سهی اول و یک دورهی آموزش متوسطهسالهی سهی آموزش ابتدایی و یک دورهسالهی ششدوره

 ساله هستند. دبستانی فقط کودکان پنج آموزش پیشتأکید شده است که اکنون گروه هدف

 ی کودکان خردسال از چهارسالگیشدهریزیدبستانی تأکید شده است. طبق این سند، آموزش برنامهبر آموزش پیش «آموزش برای همه»ی برنامهدر 

ساختار نظام فعلی آموزش به ]...[ ، 1391اما بر اساس سند تحول، در سال یابد. سالگی( ادامه مییی )ششی ابتداشود و تا سن ورود به دورهآغاز می

 دانشگاهی وجود ندارد. ی پیشاست؛ ضمن اینکه در نظام جدید آموزشی دوره 6-3-3صورت 

 

نفر )در سال قبل از آن( به  475،395ی آمادگی از رهآموزان دوهای حمایتی دولت تعداد دانشبه دلیل حذف سیاست 91-92در سال تحصیلی ]...[ 

 92-91داده است، اما در سال تحصیلی دبستانی را تشکیل میدرصد مراکز پیش 35مراکز غیردولتی تنها  1385نفر کاهش یافت. در سال  459،017

ی اول ابتدایی، آموزان ورودی به پایهآمار دانش 1385ال اند. در سدبستانی تحت پوشش مراکز غیردولتی بودهی پیشدرصد نوآموزان دوره 100حدود 

درصد  31دبستانی، این میزان به حدود سازی آموزش پیشدرصد بود، اما بعد از اجرای سیاست خصوصی 5/43دبستانی را گذرانده بودند، ی پیشکه دوره

 ]...[کاهش یافت. 

 

 آمار و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل

کوشند تا نشان دهند که عملکرد ی چهارم و پنجم توسعه( میهای کالن )مانند برنامهپرورش و برنامهوهای آموزشبرای همه سیاستگزارش آموزش 

ی آموزش برای همه هنوز تعداد زیادی از کودکانی که در سن ی پوشش تحصیلی موفق بوده است، اما در آخرین سال اجرای برنامهها در زمینهدولت

پرورش آمار علمی و موثقی واند. اگرچه وزارت آموزشاند و از تحصیل بازماندهسال( قرار دارند، از مدرسه محروم یا طرد شده 17تا  6جباری )آموزش ا

 ی زیادی داریم.دهد با پوشش تحصیلی مطلوب فاصلهها نشان میهای اخیر ارائه نکرده است، بررسیبرای سال
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 دهد که کمبود پوشش تحصیلیی پنجم توسعه نشان میبررسی الیحه

پرورش است. وترین مشکالت آموزشدر آموزش عمومی یکی از مهم

، از مجموع 1385پرورش و سرشماری سال وطبق آمار رسمی آموزش

میلیون نفر به عنوان  1/13سال،  17تا  6میلیون نفر جمعیت  3/16

میلیون نفر خارج  2/3اند و کردهشی تحصیل میآموزآموز در مراکز دانش

هزار نفر به مراکز آموزشی 665اند. از این تعداد، از نظام آموزشی بوده

 5/2ها )بیش از ی آناند ولی بقیهسواد بودهاند و بیدسترسی نداشته

ی فتهاند. به گنام در مدارس ترک تحصیل کردهمیلیون نفر( بعد از ثبت

پرورش، براساس وقی و امور مجلس وزارت آموزشمعاون اسبق حقو

پرورش انجام شده بود، بیش وتحقیقاتی که در زمان حضور وی در آموزش

آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشته است. میلیون دانشاز سه

 ]...[ سوادی به جامعه است.ژ بیزند و معتقد است به معنای پمپاحدود چهارمیلیون نفر تخمین می 1388وی این رقم را در سال 

قم ترین رهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی و ایالم، پاییناستان 85-84در سال تحصیلی ]...[ های مجلس؛ طبق گزارش مرکز پژوهش

 ]...[ اند.ی اول ابتدایی داشتهجذب کودکان شش ساله را در پایه

هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی این استان وجود دارد. این رقم احتماالً آمار کودکانی است 33ان، ی استاندار سیستان و بلوچستبه گفته

 شناسنامه در این استان یکی از دالیل باال بودن این آمار است. اند به مدرسه بروند. تعداد زیاد کودکان بیسالگی نتوانستهکه با وجود اتمام شش

]...[ 

 

امدهای بازماندن کودکان از تحصیلعلل و پی  

ها از نظام آموزشی کشور شده است. برخی از این عوامل در ساختار نظام آموزشی عوامل مختلفی وجود دارد که موجب طردشدن کودکان یا بازماندن آن

 اجتماعی جامعه مربوط است. ریشه دارد و برخی به ساختار کالن اقتصادی

 

 اجتماعیاقتصادیعوامل متأثر از ساختار 

توان آموزان است، اما نقش عوامل محیطی و فرهنگی را نمیسوادی و ترک تحصیل دانشترین عوامل مؤثر بر بیشک فقر و عوامل اقتصادی از مهمبی

ها و شرایط محیطی خانه دهد کهها نشان میخورد. پژوهشتر به چشم میهای محروم اجتماعی بیشنادیده گرفت. در واقع، این عوامل اخیر در گروه

 ها حذف شود. های بسیاری خانوادهاز اولویت« تحصیل»ی ای باعث شده است مقولهاجتماعی مناطق حاشیهبافت اقتصادی

 شامل موارد زیر است: ، به طور خالصه، عوامل مؤثر بر ترک تحصیل دختران تریندهد که مهمها نشان میهمچنین، بررسی

 از دست دادن والدین( عوامل محیطی )مانند 
 عوامل خانوادگی )مانند اعتیاد والدین( 
 ی تحصیل(آموزان برای تأمین هزینهعوامل اقتصادی )مانند فقر مالی و اشتغال زودهنگام دانش 
 عالقگی به مدرسه و عملکرد ضعیف مدیران و معلمان(عوامل مربوط به مدرسه )مانند بی 
 عوامل مرتبط به گروه همساالن 
 فرهنگی )مانند ازدواج زودهنگام دختران و ناآگاهی خانواده از روند تحصیل فرزندان به خصوص در روستاها و مناطق محروم(عوامل  

آموزان روستایی . همچنین اشتغال کودکان یکی از عوامل مهم ترک تحصیل دانشتر از بقیه استالبته در این بین، نقش عوامل اقتصادی و مدرسه بیش

ی جامعه ی عشایری وتر خواهد بود. شکاف بین جامعهها نیز بیشتر باشد، احتمال ترک تحصیل آنکه هرچه میزان اشتغال کودکان بیشاست، به طوری

وزستان، پرورش عشایری استان خوی رئیس آموزشترین مشکالت آموزشی عشایر کشور است. به گفتهشهری و فضای آموزشی غیراستاندارد نیز از مهم

اند. معاون هآموزان مواجهای مرزی نیز به دالیل خاصی با مشکل ترک تحصیل دانشفضای آموزشی عشایر این استان استاندارد نیست. استان درصد 75

 اجتماعی استانداری خوزستان دوزبانگی این استان را یکی از دالیل این مشکالت ذکر کرده است. سیاسی

برای  ی نبود سازوکاری مناسبعالوهسرپرست، بهخصوص کودکان کار و کودکان بدسرپرست و بیتاها، بهروسی شهرها و آموزان حاشیهمشکالت دانش

 های محروم و فقیر، از عوامل مؤثر در بازماندن کودکان از آموزش است.کمک به کودکان کار و خانواده
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 عوامل متأثر از ساختار نظام آموزشی

 تار نظام آموزشی هستند:موارد زیر از جمله عوامل متأثر از ساخ

 نابرابری آموزشی )مانند دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی با کیفیت و رایگان( 
 ایرعایت نشدن استانداردهای آموزشی در مناطق محروم و حاشیه 
 ها و مطالب غیرکاربردی درس 
وستاها، دبستانی، به خصوص در رآموزش پیش دبستانی که منجر به کاهش سطح پوششسازی و نبود حمایت دولتی از آموزش پیشخصوصی 

 شده است.
 هاناهماهنگی داخلی و ناهماهنگی بین دستگاه 
 دسترسی نداشتن کودکان مناطق محروم به خدمات آموزشی 
 های مدون و مشخصنبود سیاست 
 دبستانیی پیشنبود امنیت شغلی مربیان دوره 
 نبود رصد و پایش سطح پوشش تحصیلی 
 های مختلفدستمزد معلمان دورهوجود تبعیض در  

هش تواند در کابه عبارت دیگر نبود آموزش باکیفیت می]...[ 

 سطح پوشش تحصیلی مؤثر باشد. 

توان با ایجاد و تقویت نهادهای مستقل و ناظر باره میدراین

آموزشی درون و بیرون مدارس عملکرد نظام آموزشی را پایش 

مربیان، شورای دبیران، شورای و ارزشیابی کرد. انجمن اولیا و 

های مستقل صنفی و آموزشی آموزی و تشکلدانش

ورش پروهای مستقل و مناسبی برای نظارت بر آموزشظرفیت

 دارند.

آموزان سوادی یا ترک تحصیل دانشترین علل بییکی از مهم

مقطع دبیرستان چیزی نیست جز ساختار نامناسب آزمون 

 بخشیدن بهگرایی و اصالتکسراسری )کنکور(. رسوخ مدر

های مورد نیاز بازار مدرک تحصیلی و غفلت از آموزش مهارت

ی آموزش، تکنیکی و کاالیی شدن آموزش موجب شده است تنها افرادی که قادر به خرید ی کنکور بر حوزهکار از نتایج منفی کنکور بوده است. غلبه

صیل داشته باشند و در مقابل افراد محروم به شکلی پنهان از ساختار آموزش و مدرسه طرد شوند. ی تحانداز بهتری برای ادامهاند چشماین خدمات

ها ی تحصیالت دانشگاهی برای اکثر آنانداز روشنی از آینده ندارند و تصور دستیابی به یک زندگی موفق بر پایهآموزان مناطق محروم چشمدانش

 شان است. غیرممکن یا خارج از توان

 

 ترک تحصیل کودکانمدهای ناشی از پیا

نامه این پیمان 6ی ی رشد، سالمت، خالقیت، امنیت و آموزش کودکان را فراهم کنند. مادهها باید زمینهی جهانی حقوق کودک، دولتنامهطبق پیمان

ترین شکل ممکن و توانایی کودکان به کامل پرورش را رشددادن شخصیتواین معاهده هدف آموزش 29ی ماده]...[ بر حق رشد کودکان تأکید دارد. 

آن اشتغال کودکان را ممنوع کرده است. بنابراین، بازماندن کودکان از تحصیل  32ی کردن کودکان تأکید دارد و مادهآن بر حق بازی 31ی داند. مادهمی

 ]...[ هاست.به معنای تضییع حقوق آن

های اقتصادی، باعث کاهش مشکالت روانی و اجتماعی در آموزان، گذشته از کاهش آسیبل دانشتالش برای کاهش یا به حداقل رساندن ترک تحصی

 شود. های انسانی کشور میجامعه و تقویت سرمایه
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 نی انسانی است، هرچند توانایی خواندن و نوشتن در سطح ابتدایی لزوماً به معنای رشد ایهای توسعهترین شاخصدسترسی به آموزش یکی از مهم

فراوانی  سالی با مشکالتساالن را از خود نشان دهند )مثل با اشتغال زودهنگام( در بزرگها و رفتارهای بزرگشاخص نیست. نوجوانانی که مجبورند نقش

 رو شوند. سالی با مسائل زندگی روبهتوانند در بزرگتری دریافت کنند، بهتر میشوند. هرچه نوجوانان آموزش بیشمواجه می

سواد ها، افراد بیی کودکان تأثیر مستقیم دارد. طبق این پژوهشسوادی و تحصیالت پایین در زندگی آیندهدهد که تبعات ناشی از بیها نشان میهشپژو

 اسواد است. تر از افراد بسواد بیش، میزان ارتکاب به جرم در افراد بیهای اجتماعی قرار دارند. برای نمونهتر در معرض آسیبسواد بیشو کم

تر از والدین دیگر چنین، سطح تحصیالت والدین کودکان آزاردیده معموالً پایینتر است. هماقدام به خودکشی در افرادی که تحصیالت پایینی دارند بیش

 سواد در آینده است.ساز افزایش جمعیت بیآموزان زمینهاست. از طرفی ترک تحصیل دانش

وادآموزی در شود. ستر میی تحصیل کودک بیششان با ادامهشان با کار کودک و مخالفتتر باشد، احتمال موافقتپایینهرچه میزان تحصیالت والدین 

 سالی نیز نیازمند امکانات فرهنگی و اجتماعی مناسب است و بازگشت این افراد به نظام آموزشی بار مالی زیادی برای دولت دارد.بزرگ

ی انسانی درآمد توسعهگذاری انسانی ـ که پیشای امیدوار بود که کودکانش مجبورند به بازار کار بپیوندند، زیرا سرمایهی جامعهی انسانتوانی به توسعهنمی

 تواند نیروی کار ماهر و متخصص را برای خود فراهم آورد. است ـ در آن به حد کافی وجود ندارد و آن جامعه نمی

 

 حصیلی مطلوبها و عوامل مؤثر بر پوشش تفعالیت

ی افراد جامعه مهیا شوند تا آموزش ابتدایی رایگان و اجباری را برای همهی حقوق کودک، کشورهای عضو متعهد مینامهپیمان 28ی مطابق با ماده]...[ 

 آموزان اقداماتی انجام دهند. کنند و برای کاهش ترک تحصیل دانش

توسطه ی مبدنی را تا پایان دورهپرورش و تربیتوی رایگان از آموزشکند تا امکان استفادهاساسی دولت را موظف میقانون 30و اصل  3اصل  3بند ]...[ 

 ساس، در سالبر این ا]...[ کند. ی سوم توسعه نیز دولت را موظف به رفع تبعیض از مدارس روستایی میبرنامه 143ی برای همگان فراهم کند. ماده

 سند ملی آموزش برای همه در هیئت دولت تصویب شد.  1383ی آموزش برای همه تشکیل و در سال کارگروه ملی برنامه 1380

های آموزشی، حمایت از کودکان و نوجوانان، ای و رفع محرومیتاز نظر جنسیتی و منطقه ی برقراری عدالت آموزشیدر زمینه را قوانین متعددی توانمی

 ی راهنمایی و غیره نام برد که همگی به ارتقای پوششسوادی در کشور، الزامی بودن آموزش تا پایان دورهکنی بیحمایت از حق تحصیل کودکان، ریشه

ین سند تمام سند تحول بنیادین نظام آموزشی را تأیید کرد. از تاریخ ابالغ ا 1390شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  ]...[ تحصیلی توجه دارند.

ژه شد. عدالت کمی و کیفی آموزشی، به ویهای قبلی، در صورت مغایرت، منسوخ و بالاثر و در سایر موارد باید بازنگری و اصالح میمصوبات و سیاست

ی در سند به عدالت آموزشی راهبردی معاونت ابتدایی برای دستیابی نیافته و روستایی و عشایری، یکی از اصول و رویکردهای برنامهدر مناطق توسعه

 ]...[تحول است. 

نامه برای تحقق اهداف کافی نیست. اما صرفاً وجود برنامه و آیین

های دهد که بسیاری از شاخصنشان می 1387پژوهشی در سال 

 1388ی چهارم توسعه تا پایان سال سنجش وضعیت تحصیلی برنامه

ی باالی هزینهشود. برای نمونه، نبود حمایت دولتی و محقق نمی

ترین مانع برای گسترش پوشش تحصیل از نظر خانواده ها جدی

 دبستانی است. ی پیشتحصیلی در دوره

ی اول نیز عوامل مختلفی باعث ناکامی ی ابتدایی و متوسطهدر دوره

ی جامع آماری شود؛ از جمله، نبود سامانهها میها و سیاستبرنامه

التعلیم، پراکندگی یا الزم برای شناسایی و ردگیری کودکان

العبور بودن برخی مناطق و وجود موانع سنتی و فرهنگی برای صعب

 ها به نیروی کار و پراکندگی روستاها.ی دوم نیز عبارت است از نیاز خانوادهآموزان در مقطع متوسطهی دانشترین عوامل بازدارندهتحصیل دختران. مهم

]...[ 

 

ی ودجهای مناسب برای این حوزه در ببه این ترتیب برای حل معضل کودکان بازمانده از تحصیل نیازمند اقداماتی مؤثر هستیم. برای مثل، باید بودجه

ته باشد که داشبینی شود. همچنین، دولت نباید از مسئولیت اجتماعی خود در آموزش عمومی رایگان طفره برود و انتظار پرورش پیشوی آموزشسالیانه

 های مردم نهاد انجام دهند. وظایفش را سازمان
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ع هایی است که با رفسازی خدمات آموزشی و سازوکارهای آن در تضاد با اسناد و قوانین باالدستی و برنامههای کنونی دولت برای خصوصیبرنامه

ترین مشکالت تواند یکی از جدیسازی آموزش می، رویکرد متناقض خصوصیسوادی و کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل ارتباط دارد. بنابراینبی

سوادی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه است، همچنان شاهد گذاری آموزشی باشد. اگرچه دولت مدعی ریشه کنی بیی سیاستحوزه

ی تحصیل را باال برده است. از جمله، اجرای سیاست خرید خدمات عمالً هزینهافزایش تعداد مدارس پولی هستیم. اقدامات دولت در چند سال گذشته 

ی آموزش و طرح فروش مدارس با موقعیت تجاری. در واقع، دولت صرفاً گذاری بخش خصوصی در حوزهآموزشی از مراکز خصوصی و حمایت از سرمایه

 هایی است تا بار مالی نداشته باشد. دنبال سیاستبه

نامد( اقدامی برای کاهش مسئولیت دولت های مردمی میسازی آموزش عمومی از طرف دولت )که آن را گسترش مشارکتهای خصوصیاجرای سیاست

ی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی بر حمایت از بخش خصوصی در در این حوزه است. برای نمونه، در طرح پیشنهادی دولت برای تأسیس و اداره

 ی مدارس غیردولتی تأکید شده است. سیس صندوق حمایت از توسعهقالب تأ

ی و سازی روند خصوصیرسد با ادامهشود، به نظر میهای دولتی باعث افزایش طردشدن و بازماندن کودکان از مدارس میکه کاهش حمایتاز آنجایی

تری از کودکان به دلیل فقر مالی از نظام آموزشی حذف شوند. از طرفی، شی ششم توسعه، تعداد بینویس برنامهتأکید بر خرید خدمات آموزشی در پیش

هایی دارد. در نتیجه، نادیده گرفتن آزادی و ی آموزش کاستیخواهانه نسبت به حوزهعنوان مبنای آموزش در ایران، از نظر رویکرد عدالتسند تحول، به

گرفتن شرایط زندگی و تحوالت اجتماعی ممکن است به ناکارآمدی و ناکامی لوژیک و نادیدههای ایدئوحد دغدغهازآموزان، برجستگی بیشتنوع دانش

 این سند بینجامد. 

 

 شنیدن صداهای خاموش و رفع موانع پژوهش

شایستگی  قانونیگیرد که از نظر رسمی و التعلیمی را دربرمیآمار رسمی مربوط به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل تنها آن دسته از کودکان الزم

خصوص کودکان افغان( و کودکانی که به هر دلیل شناسنامه ندارند، در این آمار برخورداری از حق تحصیل را داشته باشند. در نتیجه، کودکان مهاجر )به

ی این همه ا برای شناسایی و ردگیریدنبال کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل است، باید ابتدشوند. لذا، هر برنامه و سیاستی که بهگنجانده نمی

ن دهد که ایی پژوهش را برای پژوهشگران مستقل فراهم کند. تجربه نشان میوپرورش باید زمینهکودکان اقدام کند. بر این اساس، وزارت آموزش

کند. یکی از ائه یا انتشار این آمار جلوگیری میدهد و در مواردی حتی از ارسختی در اختیار پژوهشگران قرار میوزارتخانه آمار و اطالعات خود را به

از تحصیل است. مسئوالن معموالً اطالعات شفافی ارائه  ی کودکان بازماندهجدید دربارهها نبود دسترسی به منابع و آمار مشکالت و موانع این پژوهش

ی اول که از پایه هایینمشخص نیست منظورشان چه کودکانی است: آ گویند، دقیقاًکنند؛ یعنی وقتی از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل سخن مینمی

 روند. اند، ولی به مدرسه نمیاند یا کودکانی که در سن مدرسهجامانده

 ردهد که در پنج سال گذشته روند ترک تحصیل کودکان دای و مهاجرنشین و محروم نشان میی نگارنده، به عنوان معلم، در مناطق حاشیهتجربه

تری از کودکان مهاجر افغان بعد از ترک تحصیل از ایران مهاجرت های اخیر تعداد بیشرشد بوده است. از طرفی، در سالی دوم روبهی متوسطهدوره

 ای است. تنهایی نیازمند پژوهش و بررسی جداگانهها مواردی است که هر کدام بهاند. اینکرده


