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 چکیده: 

 تمامي در پایدار و عالمانه توانمندسازی و زدایيمحروميت هایروش تریناساسي و مهمترین از یکي ،آموزش

های شاخصجایگاه توسعه و عدالت آموزشي در اسناد باالدستي و تبيين بررسي  حاضر تحقيق هدف .است جوامع

ای توازن منطقه ،حق آموزش رایگان و همگاني از آن دارد کهواکاوی اسناد باالدستي نشان باشد. در کشور ميآن 

رویکرد د . همچنين نمودر اغلب اسناد تاکيد شده و در این زمينه انسجام رویه وجود دارد ،يتي در آموزشسو جن

های کلي نظام در زمينۀ ایجاد تحول در سياستتدوین با  ،های کشوردر سياستتوجه به مقوله آموزش و پرورش 

 است. مشهودنظام آموزش و پرورش کشور و سند تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش 

و اطالعات  بر اساس آمار غالباًاسناد باالدستي و  با توجه به ،آموزشيعدالت های شاخصهمچنين در این تحقيق 

. ستا ي شدهسی کشور بررهااستاندر  5932و  5931 هایسالعمومي نفوس و مسکن  سرشماریآخرین نتایج 

های سني افزایش نرخ سواد به گروهبيشترین  ،دهدنشان مي( نتایج 5931-32) یپنج ساله سرشماردوره طي 

شاخص اما های بزرگساالن است. مراکز سوادآموزی و آموزشگاهتوسعه گردد و علت آن سال باز مي 92باالی 

ایران زیر  که های بين المللي درک علوم و ریاضي نشان از آن داردکيفيت آموزشي در ایران بر اساس آزمون

 اند. دختران از پسران رشد بيشتری داشته ،در پيشرفت درک علوم و ریاضي ومتوسط جهاني قرار دارد 

ای و دهد، تفاوت منطقهنشان مي های کشور( در استان5931-32) طي پنچ سالهآموزشي  یهاشاخصبررسي 

کاهش متوسطه نام تا پيش از دوره شاخص ميزان ثبت. وجود دارد ی کشورهااستاننرخ باسوادی در جنسيتي در 

نام در دوره قبل از تبنرخ ث ای و جنسيتيمنطقه است. تفاوت برای پسران بيشتر بودهکاهش این که یافته 

و  نام در دوره متوسطهثبت  نرخ ررسيبدارد.  دوجو یهای آشکارتفاوتهمچنان ليکن  ،متوسطه کاهش یافته

و این امر نشان  تفاوت زیاد با نرخ ثبت نام در دوره قبل از متوسطه و متوسطه داردنشان از  ،پيش دانشگاهي

تفاوت  ،در این نرخ. از تحصيالت بعد از متوسطه محروم هستند ،دهد که تعداد زیادی از دانش آموزانمي

 است.  داشتهمندی پسران در مقابل دختران افزایش هميزان بهرو  کاهش یافتهای منطقه

آموزان برای هر تفاوت تراکم دانش، ( 5931-32های )طي سال مندی از امکانات آموزشيبهره هایشاخصدر 

در دوره  در این شاخصای برابر( دارد. تفاوت منطقه نشان از تفاوت بسيار )حدود دو ،های کشورمعلم در استان

تفاوت تراکم دانش آموزان در کالس است.  متوسطه کاهش یافته و در دوره قبل از آن تغيير محسوسي نداشته

ای در ميزان منطقه است. تفاوتدر دوره متوسطه اندکي بهبود یافته صرفاً در مدت یاد شدههای کشور در استان

 باشد.آموز در دوره متوسطه کمتر از دوره قبل از متوسطه ميتراکم دانش
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 مقدمه .1

در فرآیند توليد و رشد  این عاملميالدی اهميت  5392با ورود سرمایه انساني در کنار سایر عوامل توليد در دهه 

 بيان گردیدسرمایه انساني بعد توسعه آموزش مهمترین ، و در این بيناقتصادی مورد توجه بسيار قرار گرفت 

مباحث در حتي مبحث آموزش به جایي رسيد که اهميت  ،يمطالعاتدر ادامه روند  (.55392 ،دنيسون و ز)شولت

 از یکيکه  طوری به ،دش آن برشمرده تحقق هایراه مؤثرترین ازبه عنوان یکي آموزش عدالت اجتماعي، 

برای  مبنا همين بر. بيان شد آن از مندیبهره چگونگي و پرورش و آموزش اجتماعي، پيشرفت هایشاخص

 ایجاداجتماعي  -تاکيد گردید یکي از راهکارهای توسعه اقتصادی توسعه حال در کشورهای خصوص به کشورها

 (. 5935 عبدوس،)باشد و برقراری عدالت آموزشي مي پرورش و به آموزش همگان دسترسي برابر هایفرصت

 عنوان به یا هدف عنوان به توانمي را آموزشي عدالت و هافرصت برابریدستيابي به آموزش با رویکرد بنابراین 

 در امروزه هدف این. داد قرار توجه مورد و اقتصادی اجتماعي برابری بلندمدت هدف تحقق جهت در ایوسيله

به معنای  "عدالت آموزشي"بر اساس ادبيات موجود، (. 0222،  0)لينونن است شده پذیرفته الملليبين سطح

 و زباني سني، جسماني، وضعيت نژاد، جنسيت، لحاظ از افراد بيندسترسي به آموزش  تبعيض کاهشیا و  حذف

 پيشينۀ توانایي، مهارت، دانش، با توجه به سطح فرد هر ویژة ایهنياز با متناسبو تعریف آن بوده اجتماعي  طبقۀ

 کيفيت که است داده نشان تحقيقات از يبرخدر ادامه این روند . (0225، 9باشد )بنت و همکارانمي...  و فرهنگي

تراکم دانش آموزان در  مانند کالسي متغيرهایهمچنين . دارد نقش آموزشي هایفرصت برابری در نيز معلم

 پيشرفتعوامل تاثيرگذار بر  ها آن اقتصادی -اجتماعي ترکيب و قوميت بر اساس آموزان دانش ناهمگوني کالس،

 1، برومن و کيمبال0220 9ریور و ساندر)آموزشي است. هرمندی و ميزان بو دسترسي به امکانات  آموزان دانش

0221.)   

 در برابری رویکرد قالب در ،ساالری شایسته و یکسان شمول مفهوم دو بين در ایگسترده طور بهآموزشي  عدالت

در ابتدا . شده است مطرح آموزش ثمرات و فرصت در برابری و آموزش روش و برخورداری در برابری آموزش، حق

 دوم روش در. شود ایویژه توجه (سازی حداکثر رویکرد) آموزان دانش همۀ برای فرصت رساندن حداکثربه باید 

 طبيعي موانع همه باید ،امر این به یابيدست برای و( برابرسازی رویکرد)بوده  برابر آموزشي هایفرصت جستجوی

                                                      
5 . scholtz , Denison 

0 . Leinonen 

9 . Bennett, Both & Yeandle  

9 . River & sanders 

1 . Borman & kimbal 
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 مورد این در. است نخبگان به توجه سوم رویکرد. بروند بين از آموزش متفاوت سطوح به یابيدست محيطي و

 .(0250 ،9همکاران و کاستليا) دشو توزیع افراد یادگيری انگيزة و طبيعي توانایي نسبت به باید آموزشي منابع

توانمندسازی عالمانه و پایدار در و  زدایيهای محروميتترین روشآموزش یکي از مهمترین و اساسيبنابراین 

زدایي با ثمرات پایدار، محروميت زمان پيشرفت و عدالت،تحقق همتوان ا این رویکرد ميب است.تمامي جوامع 

و  در ميان خانوارهای محروم محروميتارث رسيدن  بهشکستن چرخه  ،های اقتصادی و اجتماعيکاهش نابرابری

  دنبال نمود.را  سياسيو  فرهنگي ،اجتماعي ،ه متوازن اقتصادیمندی از ثمرات توسعبهرهتضمين 

اهداف، رویکردها و راهبردهای  کلي چارچوبدر این مطالعه  ،با توجه به لزوم اهميت عدالت آموزشي در کشور

ميزان وضعيت گيرد و سپس جهت بررسي ميمورد بررسي قرار  عدالت آموزشيدر زمينه اسناد باالدستي 

های آموزشي معرفي شاخص ،اخذ شده در اسناد باالدستي هایسياستبا توجه به  ،آموزش در کشور یافتگيتوسعه

، هاجمع بندی و بيان ظرفيت ،در بخش نهایي .گرددبررسي مي 5932و  5931و به صورت استاني برای دو سال 

 . شودبيان ميدر ایران  يعدالت آموزشارتقاء  و راهکارهای هاچالشها، فرصت

 رسی و تحلیل اسناد باالدستی ناظر بر عدالت آموزشیبر .2

 قانون انداز، چشم سند اساسي، قانون در مندرج موارد شامل باالدستي اسناد در آموزشي عدالت با مرتبط موارد

 و آموزش نظام در تحول ایجاد زمينۀ در نظام کلي هایسياست توسعه، پنجم برنامه قانون توسعه، چهارم برنامه

اتخاذ شده در  هایسياستبه صورت جمع بندی  ،پرورش و آموزش نظام بنيادین تحول سند و کشور پرورش

( و 5ول )اهای خاص در جدکيفيت و کميت آموزشي و توجه به گروه ءبه تفکيک ارتقا ،خصوص عدالت آموزشي

 . شده است( آورده 0)

 

  

                                                      
9 . Castellia, Ragazzia& Crescentini 
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 عدالت آموزشی: کمیت و کیفیت آموزشی کلی هایسیاست(: 5جدول )

 آموزش با مرتبط باالدستي اسناد: منبع

 سرمداگسترش

، روزیشبانه  

ای و از راه رسانه

 دور

آموزش 

دبستانی و پیش

ه ژویبهآمادگی

در مناطق 

 دوزبانه

 

رش ایجاد و گست

اماکن و 

فضاهای 

آموزشی، 

پرورشی و 

 ورزشی

تغذیه و 

بهداشت 

دانش 

 آموزان

ی کمتوسعه 

و کیفی 

آموزش 

 عمومی

آموزش برای 

 همه

دن بواجباری 

 آموزش تا پایان

 دوره راهنمایی

آموزش برای 

  همه

دن بواجباری

ان آموزش تا پای

متوسطهدوره   

ایجاد 

 رابرفرصتهای ب

آموزشی در 

 تحقق عدالت

اجتماعی و 

 رفع فقر

آموزش و 

پرورش 

رایگان و 

 همگانی

 شرح

       
 

 
 

 
 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

        
 

 1434انداز سند چشم 

        
 

 اندازچشمهاي کلی نظام در دورۀ سیاست 

        
 

 برنامۀ چهارم توسعه هايسیاست 

     
 

 
 

  
 

 
 

 قانون برنامۀ چهارم توسعه

         برنامۀ پنجم توسعه هايسیاست 

        
 

 قانون برنامۀ پنجم توسعه 

     
 

هاي کلی نظام در زمینۀ ایجاد تحول در سیاست    

 شورکنظام آموزش و پرورش 

     
 

   
 

 سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 
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 های خاصعدالت آموزشی: آموزش گروهکلی های سیاست(: 2جدول )

 آموزش با مرتبط باالدستي اسناد: منبع

 

 

 

 

 

 

تأکید بر ایجاد 

های آموزشی فرصت

ت در متنوع و باکیفی

مناطق محروم  

روستاها، حاشیۀ 

شهرها، عشایر 

نشینکوچ  

توانمندسازی 

 آموزان ساکندانش

در مناطق محروم، 

روستاها، حاشیۀ 

شهرها، عشایر 

نشین و کوچ

همچنین مناطق 

 دوزبانه

آموزش و  تیتقو

پرورش مناطق 

با  یمرزمحروم و 

بر  دیتأک

 یتوانمندساز

معلمان و 

آموزاندانش  

 هتعمیم دور

ی دبستانپیش

ق ویژه در مناطبه

دمحروم و نیازمن  

 

جذب و نگهداشت نیروی 

متر مورد نیاز مناطق کانسانی

کشور و   توسعه یافته

 کارگیری به و ساماندهی

 نسانیا منابع اثربخش و بهینه

 اسرسر آن در عادالنه توزیع و

 کشور

آموزش به 

دختران و 

 زنان

توجه به 

آموزش در 

ر مناطق کمت

تهتوسعه یاف  

 شرح

       قانون برنامۀ چهارم توسعه 

       پنجم توسعه قانون برنامۀ 

       هاي کلی نظام در زمینۀ ایجاد تحول در نظام سیاست

 آموزش و پرورش کشور

       سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 
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 رویکرد اسناد باالدستی به عدالت آموزشی  .3

 دهد که:اسناد باالدستي در زمينه عدالت آموزشي نشان ميبررسي 

 های برابر آموزشي در تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران، ایجاد فرصت

های در نظر گرفتهه شهده   که این امر بيشترین اهميت را در بين سياست شده استبه مثابه یک هدف مهم بيان 

ههای چههارم و   کلي نظام در دوره چشم انهداز، برنامهه   هایسياستدر اسناد باالدستي از جمله سند چشم انداز، 

 پنجم توسعه و سند تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش دارد. 

    در قهانون   آموزش و پرورش رایگان و همگاني و اجباری بودن آموزش تا پایان متوسطه به عنهوان یهک اصهل

 است. اساسي برشمرده شده

 رویکردی است که از برنامه چهارم توسعه در نظر گرفتهه   ،توجه به توسعه کيفي در کنار توسعه کمي آموزش

های کلي نظام در زمينه ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و سهند تحهول بنيهادی نظهام     شده و در سياست

  است. آموزش و پرورش نيز گنجانده شده

 پنجم توسعه و سند تحول بنيادین نظام آمهوزش و   و های چهارماهميت آموزش دختران و زنان نيز در برنامه

 .  شده استبه عنوان یک سياست در نظر گرفته  ،پرورش

  ههای چههارم و  مهمي است که در برنامهه های سياستتوجه به آموزش در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله 

 است.  پنجم توسعه و سند تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش گنجانده شده

 چههارم و پهنجم توسهعه     ههای روزی و تغذیه بهداشت دانش آموزان در برنامهتوجه به گسترش مدارس شبانه

 . شده استگنجانده 

 بهينهه  کارگيری به و کشور و  ساماندهي مورد نياز مناطق کمتر توسعه یافتهجذب و نگهداشت نيروی انساني 

در قانون برنامه چهارم توسعه و سند تحول بنيادین  ،کشور سراسر آن در عادالنه توزیع و انساني منابع اثربخش و

 . است شدهنظام آموزش و پرورش در نظر گرفته 

 در  ،آمهوزان معلمهان و دانهش   یبهر توانمندسهاز   ديه بها تکک  یمهرز محهروم و  آموزش و پرورش مناطق  تیتقو

های کلي نظام در زمينۀ ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و سند تحول بنيادین نظام آموزش سياست

 است. و پرورش مدنظر بوده

 شهده  های مرتبط به عدالت آموزشي بهه شهرح زیهر اشهاره     در سایر اسناد به طور پراکنده به برخي از سياست

 :است
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ویهژه در منهاطق محهروم و    دبستاني بهه تعميم دورة پيش ،پرورشدر سند تحول بنيادین نظام آموزش و  -

نشهين  آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشيۀ شهرها، عشایر کوچنيازمند، توانمندسازی دانش

های آموزشي متنهو  و باکيفيهت در منهاطق محهروم      و همچنين مناطق دوزبانه و تککيد بر ایجاد فرصت

 کههه در ایههن سههند در نظههر اسههتمههواردی از جملههه  ،نشههينعشههایر کههوچ و روسههتاها، حاشههيۀ شهههرها

 . است شدهگرفته  

 در نظههر  آمههوزشکمههي و کيفههي  ءههها در جهههت ارتقههابيشههترین سياسههت ،برنامههه چهههارم توسههعهدر  -

ایجهاد و گسهترش امهاکن و فضهاهای      ،که تغذیه و بهداشت دانهش آمهوزان   طوریه ب ،است شدهگرفته 

و اجباری شهدن   ویژه در مناطق دوزبانه به دبستاني و آمادگيآموزش پيش، ورزشيآموزشي، پرورشي و 

  است.  که در این برنامه مدنظر بوده استمواردی  ،آموزش تا راهنمایي

 از نقطه نظر رویکرد بخشي اسناد باالدستي نيز شایان توجه است که: 

 و در این زمينه انسجام رویه وجهود   است شدهبه روشني در اغلب اسناد تاکيد  ،حق آموزش رایگان و همگاني

 دارد. 

  موضو  خدمات آموزشي به عنوان یک خدمت عمومي مورد تاکيد قهرار   ،های چهارم و پنجم توسعهدر برنامه

 گرفته است.

 است شدههمواره در اسناد تاکيد  ،ای و جنيستي در آموزشتوازن منطقه . 

  های کلهي نظهام در زمينهۀ ایجهاد تحهول در نظهام       توجه به مقوله آموزش و پرورش با تدوین سياسترویکرد

 آموزش و پرورش کشور و سند تحول بنيادین نظام آموزش و پرورش نمود یافته است.

 

در ادامهه بهه تحليهل برخهي از      ،در نظر گرفته شده در اسناد فرادستي در کشور هایسياستبا توجه به اهداف و 

اتخاذ شده در این حوزه و ارائه تصویری از  هایسياستآموزشي در ایران به منظور بررسي اثربخشي  هایشاخص

 شود. وضعيت آموزش در کشور پرداخته مي

  

 



 های آن در ایران تصویری از عدالت آموزشی درآیینه اسناد باالدستی و  عملکرد شاخص     معاونت امور اقتصادی –وزارت امور اقتصادی و دارایی   7   

  در کشور آموزشی عدالت وضعیت تحلیل و بررسی .4

 ها معرفی شاخص .4-5

های تعيهين شهده   ستي، شاخصداسناد فرا، اهداف و رویکردهای آموزشي در هابا توجه به چارچوب کلي سياست

 آموزشي در  هایشاخصکمي و کيفي آموزش برای کل کشور و  هایشاخصدر قالب  تبط،های مربر اساس مولفه

 . شده استآورده  (9که در جدول ) شده استدر نظرگرفته  هااستان

 عدالت آموزش  حوزه در بررسی مورد هایشاخص و ها (: مولفه9جدول)
 مولفه ها شاخص ها

 کل کشور

 شاخص کمي بهره مندی از آموزش و سواد نرخ با سوادي )کل، زن، مرد، شهري و روستایی(

 شاخص کيفي بهره مندی از آموزش و سواد شاخص تیمز

 استانی هايشاخص

 ای ارزیابي هدف آموزش همگاني در جهت تعادل جنسيتي و منطقه میزان نرخ باسوادي )کل، مرد، زن(

 دوره راهنمایي پایان تا همگاني آموزش بررسي عملکرد توسعه (مرد و زن کل،) متوسطه از مقاطع قبل در نام ثبت نرخ

 متوسطه مقاطع در آموزش به یابي دست هدف پایش (مرد و زن کل،) متوسطه مقطع در نام ثبت نرخ

 بهره مندی از امکانات آموزشي میزان تراکم دانش آموز

 آموزشي امکانات از مندی بهره به معلمنسبت دانش آموز 

 

 سرشهماری از آمهار   گزارش این در لذا گردیده، ویژه توجه آموزش بخش به توسعه چهارم برنامه در که آنجایي از

 اسهتفاده  هها شهاخص  بررسهي  و تحليل برای 5932 و 5931 سال دوعمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در 

 .است گردیده

 

  آموزش های شاخص موجود وضعیت تحلیل و بررسی .4-2

 نرخ سواد در کشور  -

 .است رسيده درصد 3/39 به 5932 سال در که بوده درصد 9/39 برابر 5931  سال در کشور کل باسوادی نرخ

 و 9/32 و مردان برای درصد 9/33 و 7/33 ترتيب به 5932 و 5931 سال در جنسيت تفکيک به باسوادی نرخ

مندی بيشتر مردان نسبت به زنان در ميزان برخورداری از بهرهکه این امر  استبوده  زنان برای درصد 5/35

 دهد. نشان مي را 5932و  5931های درصد به ترتيب در سال 9/7و  9/3سواد معادل 
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های سني افزایش یافته اغلب گروه نرخ سواد برای  ،(5931-32) های سني مختلف طي پنج سالدر بين گروه

مراکز توسعه گردد و علت آن سال باز مي 92های سني باالی فزایش نرخ سواد به گروهبيشترین ااست و 

  (5نمودار ) .های بزرگساالن استسوادآموزی و آموزشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ایران آمار مرکز -مسکن و نفوس عمومي سرشماری منبع :

  5931و  5981های (: نرخ سواد بر حسب سن در سال5نمودار )

 

است، در افزایش یافته سال  93 پس از های سنيتمامي ردهبين ( نرخ سواد مردان در 5931-32) هایسالطي 

های سني . در تمام گروهسال به بعد افزایش داشته است 09طي مدت یاد شده از سن زنان نرخ سواد حالي که 

  12که این تفاوت در سنين باالی  طوری هب ،رخ سواد مردان از زنان بيشتر استن ،5931و  5932در دو سال 

 (0نمودار)رسد. درصد مي 02به بيش از سال 

 درصد
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 5931 و  5981 هایزن و مرد بر حسب سن در سال(: نرخ سواد به تفکیک 2نمودار )

 درصد درصد
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 شاخص کیفیت آموزش در ایران  -

کشورهایي است  در زمرهباشد. از آنجایي که ایران کيفيت آموزشي نيز بسيار مهم مي ،کميت آموزشي راستایهم

های فهم ریاضي و علوم که از در این حوزه تست ،نمایدها برای درک علوم و ریاضي شرکت ميگيریکه در نمونه

نمونه برای افراد  7222تا  1222به نوعي آینده ساز محسوب مي شوند( از بين که کالس هشتم ) آموزانانشد

 .  شده است( آورده 9این شاخص برای ایران در جدول ) نتایج .شودميميانه جمعيت گرفته 

معيار دهد که کيفيت آموزشي در ایران از متوسط های استاندارد جهاني در این زمينه نشان مينتایج آزمون

توان روندی افزایشي در این است و حتي نميبوده تر پایين 0251تا  5331 هایسال( در تمامي 122جهاني )

تر از هم پایين که نمرات باز اخير مشاهده نمود. در دروس علوم به نسبت ریاضي با این هایسالآمارها برای 

توان به تکيه باالی سيستم شود که این امر را تا حدی مياما وضعيت بهتری مشاهده مي ،متوسط جهاني است

 در تفاوت بين درک علوم و ریاضي در خصوص نسبت به خالقيت دانست. اتآموزشي ایران به مباحث حفظي

اخير  هایسالاند، اما در تری داشتهدر هر دو حوزه وضعيت پایين دختران، 5331در سال  پسرانو  دختران

 اند. باالخص در علوم از مردان پيشي گرفته

 (: میزان درک علوم و ریاضی در ایران4جدول )

 شرح
 علوم ریاضی

 زنان مردان زنان مردان

1995 927 931 913 999 

1999 990 923 995 992 

2333 923 957 919 919 

2337 922 927 919 999 

2311 953 955 975 977 

2315 909 997 951 907 

Source: TIMSS data base, average scores (1995-2015) 

 

 ی کشور هااستانهای آموزشی در بررسی شاخص .4-9

 میزان نرخ باسوادي )کل، زن و مرد( -

درصد( و  1/32و  9/35به استان تهران ) 5932و  5931 هایسالی کشور باالترین نرخ سواد در هااستاندر بين 

 9/09شکاف به ترتيب اختصاص دارد که این امر  درصد( 9/75و  93استان سيستان و بلوچستان )ترین به پایين

مندی از سواد را در بين بهترین و محرومترین استان در ميزان بهره 5932و  5931 هایدرصدی در سال 3/53و 

 دهد. در کشور نشان مي
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خراسان جنوبي  درصد(، 9/9استان سيستان و بلوچستان ) ،ی کشورهااستان( در بين 5931-32) هایسالطي 

درصد( به ترتيب بيشترین افزایش را در نرخ  0/5گيالن و خراسان شمالي )، درصد( 9/5درصد(، هرمزگان ) 9/5)

درصد(،  9/5درصد(، قزوین ) 3/0بوشهر ) نظير هااستانبرخي از در  باسوادی نرخ ،. در مقابلاندسواد داشته

 9/2درصد(، سمنان و فارس ) 1/2درصد(، کرمانشاه ) 9/2درصد(، کرمان ) 7/2درصد(، لرستان ) 3/2تهران )

 (9. )نمودار ستداشته ابيشترین کاهش را  ،درصد( 5/2مرکزی و خوزستان ) ،درصد(

 هايزیادي دارد و این شکاف طی سال فاصلهي کشور هااستاندر نرخ باسوادي  توان بیان داشت،می در مجموع

 است.  نکرده( تفاوت محسوسی 93-1335) 
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 5931و  5981های ها در سال(: نرخ باسوادی کل کشور به تفکیک  استان9نمودار )

 

 استان که حالي در ،بوده است 7تهران استان به متعلق )زن و مرد( جنسيت تفکيک به باسوادی نرخ باالترین

  .3 است داشتهرا  مردان و زنان باسوادی نرخ کمترین بلوچستان و سيستان
                                                      

 9/30 و 1/39 مشابه هایسال در مردان برای ميزان این و است بوده  9/33 و 3/33 برابر 5932 و 5931 هایسال در زنان سواد نرخ تهران استان . در7 
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 هایسال در کشور نرخ متوسط از باالتر درصد 3/9 و 3/9 تهران استان در مردان باسوادی نرخ که حالي در

 کمتر درصد 7/52 و 59 /9 به ترتيب مردان باسوادی نرخ بلوچستان و سيستان استان در ،بوده 5932 و 5931

  باشد.مي کشوری متوسط از

بيش از متوسط  درصد 1/7 و 1/3 به ترتيب استان تهراندر  5932و  5931 هایسالنرخ باسوادی زنان نيز در 

 ازکمتر  درصد 7/51 و 3/53 مشابه هایسال سيستان و بلوچستان در کشوری بوده که این نرخ در استان

 سيستان و بلوچستان  واستان تهران  بين در مردان در سواد از یربرخوردا ميزان تفاوت .استبوده  کشور متوسط

 سال در و 9/07 معادل 5931 سال در زنان برای و درصد 9/59و  0/53 برابر به ترتيب 5932و  5931 سال در

 سواد نرخ تهران استان در ،(5931-32) هایسال طيشایان ذکر است  .است بوده درصد 0/09 برابر 5932

 مردان سواد نرخ بلوچستان و سيستان استان در. است داشته کاهش درصد 0/2 زنان و درصد 0/5 حدود مردان

 . است بوده کشور هایاستان در رشد ميزان باالترین نرخ این که یافته افزایش درصد  9 زنان و درصد  9/9

و  بلوچستان و سيستان و تهران استان دو در را جنسيت تفکيک به باسوادی نرخ کلي وضعيت (1) جدولدر 

مده آ 5932 و 5931 هایسالدر شاخص تفاوت نرخ باسوادی زنان و مردان در بهترین و محرومترین استان 

 .است

در  ها استان  محرومترین بهترین و متوسط کشور،  در ،مرد و زن( )کل باسوادی نرخ (: وضعیت1جدول )

  5931و  5981 هایسال

 شرح
 نرخ باسوادي زنان نرخ باسوادي مردان نرخ باسوادي

تفاوت نرخ با سوادي زنان با 

 مردان
 محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط

1335 6/34 33/91 63 7/33 5/93 3/74 3/33 3/33 4/61 4/3- 7/4- 2/15- 

1393 3/34 5/93 6/71 4/33 3/92 7/77 1/31 6/33 4/65 3/7- 7/1- 7/13- 

  هايتفاوت سال

(93-1335) 

2/3 3/3- 6/3 3/3- 2/1- 4/3 3/3 2/3- 4 1/1- 3- 5/1- 

تفاوت بهترین و 

محرومترین 

 استان

1335 3/23 

 

2/19 7/24 5/13 

1393 9/13 6/14 2/23 12 

شاخص از تفاوت 

 متوسط کشوري
1335 7/6  6/16- 3/4 4/14- 5/3 9/13- 7/3 3/6- 

1393 7/5  2/13- 9/3 7/13- 5/7 7/15- 6/5 4/6- 
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 9/79 مشابه هایسال در مردان برای ميزان واین است بوده 9/91 و 9/95 برابر 5932 و 5931 هایسال در زنان سواد نرخ بلوچستان و سيستان استان . در3 

   .است بوده درصد 7/77  و
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ی کشور هااستاندر تمامي ، شایان ذکر است خ سواد زنان و مردان در جدول فوقدر خصوص شاخص تفاوت نر

 و مردان باسودای نرخ بين تفاوت بيشترین 5932و  5931باشد. در سال نرخ باسوادی مردان از زنان بيشتر مي

ه و کمترین تفاوت در بوددرصد  7/59و  0/51به ترتيب برابر  شود کهمالحظه مي استان آذربایجان غربيدر زنان 

استان  در 5932درصد( و در سال  7/9استان تهران )در  5931در سال  ،مندی مردان و زنان در سوادميزان بهره

به  5932و  5931در این شاخص وضعيت بهترین و محرومترین استان در سال . بوده استدرصد(  7/5بوشهر )

 را نشان مي دهد.  یدرصد  50و  1/52ترتيب تفاوت 

درصد  9/1و  7/9استان بوشهر به ترتيب  ،5932سال در استان تهران و  ،5931ها در سال بهترین استان

 در غربي آذربایجان استاندر که  دارا هستند، در حالي سواد از زنان مندیبهرهدر زمينه را وضعيت مناسبتری 

بوده  کشور متوسط از بيشتر درصد 9/9 و 3/9 ترتيب به مردان و زنان سواد تفاوت 5932 و 5931 هایسال

 .است

 هاتفاوت این و دارد کشور متوسط با زیاد تفاوت از نشان ،محروم يهااستان در زناني سوادبا نرخآمار موجود،  طبق

 (9)نمودار . است نداشته محسوسی تغییر 1335-93 ساله پنچ مدت در
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 5931 و 5981 هایسال در  هااستان  تفکیک به مردان و زنان باسوادی نرخ(: 4) نمودار

 درصد
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 نرخ ثبت نام در دوران تحصیلی قبل از متوسطه  -

از نسبت دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي قبل از متوسطه  ،نرخ ثبت نام در دوران قبل از متوسطه

  .محاسبه شده استسال(  9-59های سني )جمعيت افراد در گروه به)آمادگي، ابتدایي و راهنمایي( 

 35به  5932درصد بوده که در سال  1/39برابر 5931در سال  متوسطه از قبل تحصيلي دوران در نام ثبت نرخ

درصد( بيشترین ميزان و  35این نرخ در استان کهگيلویه و بویر احمد ) 5931است. در سال  درصد کاهش یافته

 درصد 0/57نرخ برابر دو دهد که تفاوت این درصد( کمترین ميزان را نشان مي 3/79در استان خراسان جنوبي )

در بهترین استان  ميزان ثبت نام 5931. تفاوت این شاخص با متوسط کشوری نشان مي دهد در سال باشدمي

تر درصد از متوسط کشور پایين 7/52متوسط کشور باالتر و در محرومترین استان نرخ ثبت نام  زدرصد ا 1/9

درصد( بيشترین  5/31) نام تا پایان دوره راهنمایي در استان آذربایجان شرقينرخ ثبت 5932. در سال است

بين ی درصد  5/50نشان از تفاوت درصد( کمترین ميزان بوده که  79ميزان و در استان سيستان و بلوچستان )

درصد از متوسط کشور  5/9بهترین استان  در 5932در سال نرخ ثبت نام . دارداستان  ترینباالترین و پایين

های تفاوت ميزان نرخ ثبت نام در دوره باشد.کشور کمتر ميدرصد از متوسط  3محرومترین استان در بيشتر و 

های در استانداشته و درصدی  3/1کاهش ( 5931-32های )ها طي سالقبل از متوسطه در بهترین استان

 درصدی دارد. 3/2روم نشان از کاهش مح

در دو سال های کشور نرخ ثبت نام در دوره قبل از متوسطه در استان مقایسههمچنين الزم به ذکر است،  

ها استان ، در تمامي ی داشتهدرصد 79/9خراسان جنوبي که افزایش  غير ازبه دهد نشان مي 5932و  5931

 (1)نمودار . است بوده درصد 9/3روند کاهشي داشته که بيشترین ميزان کاهش در استان بوشهر برابر 
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 هایها در سالتفکیک  استان متوسطه از قبل تحصیلی مختلف مقاطع(: نرخ ثبت نام دانش آموزان 1نمودار )

 5931و  5981 

 به  5932درصد بوده که در سال  39برابر  5931در سال های قبل از متوسطه در دورهنرخ ثبت نام پسران 

درصد( و استان خراسان  7/30استان کهگيلویه و بویر احمد )در  5931در سال این نرخ درصد رسيده است.  39

ثبت نام پسران تا پایان مقطع تحصيلي  نرخ درصد( به ترتيب بيشترین و کمترین استان در ميزان 71) جنوبي

شترین ميزان و درصد( بي 3/32این نرخ در استان آذربایجان شرقي ) 5932در سال  دهد.نشان ميراهنمایي را 

. تفاوت نرخ ثبت نام پسران در بيشترین است بودهکمترین ميزان درصد(  9/79) در استان سيستان و بلوچستان

 نرخ ميزان تفاوت. است بوده درصد  9/59و  3/57به ترتيب برابر  5932و  5931 هایسالو کمترین استان در 

  کاهش( 5931-32) هایسال طي هااستان بهترین درپسران  متوسطه از قبل هایدوره در نام ثبت

 نرخ در است، ذکر به الزمدرصد افزایش یافته است.  9/5 محروم هایاستان در ميزان این و داشته درصدی 3/5

 نرخ باالترین جنوبي خراسان استان( 5931-32) هایسال طي متوسطه از قبل هایرهود در پسران نام ثبت

 است بوده( درصد 9/3) بویراحمد و کهگيلویه استان برای کاهش بيشترین و داشته( درصد 5/9) را افزایش

 .(9)نمودار 

 درصد
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. نرخ است رسيدهدرصد  30به  5932درصد بوده که در سال  3/30برابر  5931نرخ ثبت نام دختران در سال 

در استان  5932سال درصد( و در  9/33در استان کهگيلویه و بویر احمد ) 5931ثبت نام دختران نيز در سال 

کمترین  5932و  5931استان سيستان و بلوچستان در سال در  ودرصد( بيشترین  1/33آذربایجان شرقي )

درصد(  5/72و درصد  9/72به ترتيب )تحصيلي تا قبل از دوره متوسطه  در مقاطعميزان ثبت نام دختران را 

  9/53و  5/53داشته است. تفاوت نرخ ثبت نام در بيشترین و کمترین استان در دو سال مذکور به ترتيب برابر 

به  (5931-32) هایسال طي هااستان نو محرومتری بهترین در دختران نام ثبت نرخ تفاوت. است بوده درصد

 افزایش بيشترین دختران برای (5931-32های )طي سال دهد.را نشان مي درصدی 0/2و  3/2 کاهش ترتيب

البته  .است بوده( درصد 5/9) بوشهر استان در کاهش بيشترین و( درصد 0/1) جنوبي خراسان استان در نرخ این

 در پسران و دختران برای ميزان این راهنمایي، دوره پایان تا نام ثبت کل نرخ روند مطابقالزم به توضيح است 

 .(9)نمودار  است یافته کاهش هااستان اغلب در 5931 به نسبت 5932 سال

ی مرتبط با نرخ هااستان در هر یک از شاخص محرومترینبهترین و  متوسط کشور، ( وضعيت9) در جدول

 آمده است. های قبل از متوسطهنام در دورهثبت

متوسط کشور،  در( دختر و پسر کل،) متوسطه از قبل تحصیلی مختلف مقاطعدر  نام ثبت نرخ وضعیت(: 6) جدول

 5931 و 5981 هایسال در  هااستان  محرومترین و بهترین

 شرح
 نرخ ثبت نام دختران  نرخ ثبت نام پسران نرخ ثبت نام

با  ثبت نام دخترانتفاوت نرخ 

 پسران
 محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط

1335 5/34 91 3/73 36 7/92 75 9/32 4/39 3/73 1/3- 61/3 31/3- 

1393 31 1/35 73 34 3/93 6/76 32 5/33 1/73 2- 13/2 46/6- 

  هايتفاوت سال
(93-1335) 

5/3 9/5- 3/3- 2- 9/1- 6/1 9/3- 9/3- 2/3- 1/1 52/1 35/1 

تفاوت 

بهترین و 

محرومترین 

 استان

1335 2/17 3/17 1/19 92/3 

1393 1/12 3/14 4/13 59/3 

 تفاوت

 از شاخص

 متوسط

 کشوري

1335 5/6 7/13- 7/6 11- 5/6 6/12- 7/3 31/5- 

1393 1/4 3- 3/6 4/7- 5/6 9/11- 13/4 46/4- 
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دهد در سال های قبل از متوسطه، آمار نشان ميپسران در دورهبت نام دختران و در خصوص ميزان تفاوت نرخ ث

بيشتر است. بيشترین تفاوت در  دختران ها به جز استان مازندران از پسران در تمامي استاننرخ ثبت نام  5931

از دختران بيشتر است. این شاخص در استان  درصد 95/3آذربایجان غربي است که ميزان ثبت نام پسران 

 های پيش از متوسطه نسبت به پسران دارد. بيشتر دختران در دوره درصد  95/2مازندارن نشان از ثبت نام 

باشد و بيشترین تفاوت بين ميزان نرخ ثبت نام پسران از دختران بيشتر مي ،هااستاندر اغلب  نيز 5932در سال 

 99/9) سيستان و بلوچستانراهنمایي در بين پسران و دختران در استان دوره مندی از سواد تا پایان بهره

اصفهان و کهگيلویه و بویراحمد نرخ ثبت نام دختران تا قبل از  هایاستان ، در5932در سال  .باشددرصد( مي

 . است شده (درصد 59/0)متوسطه بيشتر 

کاهش  1393 تا 1335طی پنچ ساله تا پیش از دوره متوسطه شاخص میزان ثبت نام ، نمودتوان بیان می در مجموع

بهترین و در بین ت نام در دوره قبل از متوسطه بتفاوت نرخ ث .بوده استیافته است و این کاهش بیشتر در پسران 

 (  9)نمودار . دارد دشکاف وجوهمچنان ولی کاهش یافته پسر و دختر اگرچه  به تفکیک محرومترین استان
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 5931و  5981  هایها در سالتفکیک  استان متوسطه از قبل تحصیلی مختلف مقاطع دختر و پسر در (: نرخ ثبت نام دانش آموزان6نمودار )

 درصد
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 و پیش دانشگاهینرخ ثبت نام در دوران تحصیلی در دوره متوسطه  -

از نسبت دانش آموزان در مقاطع تحصيلي متوسطه و پيش و پيش دانشگاهي نرخ ثبت نام در دوره متوسطه 

درصد بوده که در  0/97برابر  نرخاین  5931. در سال شده استدانشگاهي بر جمعيت این گروه سني محاسبه 

درصد(  0/92)3استان کهگيلویه و بویر احمد  ، در5931درصد افزایش داشته است. در سال  9/15به  5932سال 

برابر  آنهادهد که تفاوت را نشان مي نرخدرصد( کمترین  1/03و در سيستان و بلوچستان ) نامنرخ ثبتبيشترین 

 و بيشتر کشور متوسط از درصد 59 استان بهترین م دوره متوسطه در. نرخ ثبت نابوده است درصد  7/92

 .باشدمي کمتر کشور متوسط از درصد 7/57 استان محرومترین

درصد( بيشترین و در استان  92در استان ایالم )دوره متوسطه و پيش دانشگاهي   نرخ ثبت نام ،5932در سال 

ی درصد  5/09استان تفاوت  ترینباالترین و پایينکه در بين  بودهدرصد( کمترین  3/99سيستان و بلوچستان )

از متوسط بيشتر و در محرومترین  درصد  9/3که در بهترین استان نرخ ثبت نام  طوری هب ،وجود داشته است

 تر است. از متوسط کشور پایين درصد  1/59استان 

در تمامي  دروه متوسطه و پيش دانشگاهي نرخ ثبت نام در حاکي از آن است که 5932و  5931مقایسه دو سال 

 .افزایش یافته است ،بوشهر، چهار محال بختياری، کهگيلویه و بویراحمد و هرمزگان هایبه جز استان ،هااستان

 (7)نمودار 

 1393 تا 1335 ساله پنچ طی در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی نام ثبت میزان شاخص توان بیان نمود،بنابراین می

هاي کشور در تمامی استانثبت نام در دوره متوسطه   نرخ . لیکن باید این امر را در نظر داشتاست یافتهافزایش 

  .دارد و پیش دانشگاهی متوسطهدوره نشان از تفاوت زیاد در نرخ ثبت نام در دوره قبل از متوسطه و 

 

 

 

 

 

 
                                                      

و ایالم به عدم امکان تخمين دقيق جمعيت در مناطق روستایي مي باشد که این  دبویر احميلویه و گهکن نرخ ثبت نام در استانهای دیکي از دالیل باالبو. 3 

  امر نرخ ثبت نام را بيش از واقع نشان مي دهد.
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 هایها در سالمتوسطه و پیش دانشگاهی به تفکیک  استانهای (: نرخ ثبت نام دانش آموزان دوره 7نمودار )

 5931و  5981 

است. نرخ  درصد رسيده 5/10به  5932درصد بوده که در سال  5/99 برابر 5931نرخ ثبت نام پسران در سال 

درصد و در  1/99و  5/93در استان کهگيلویه و بویراحمد به ترتيب  5932و  5931ثبت نام پسران در سال 

به ترتيب بيشترین و کمترین استان در ميزان ثبت نام بوده که درصد  3/92و  1/90استان سيستان و بلوچستان 

در سال در بهترین و محروم ترین استان متوسطه  دوره تفاوت نرخ ثبت نام در .نداپسران در متوسطه را داشته

 5932. این نرخ ثبت نام برای پسران در سال بوده استدرصد  9/01و  9/91ترتيب برابر به  5932و  5931

 افزایش  ،بوشهر، کهگيلویه و بویراحمد و هرمزگان هایبه جز استان ،هااستان همهدر  5931نسبت به 

 داشته است. 

 7/12به  5932درصد بوده که در سال  9/93برابر  5931نرخ ثبت نام در دوره متوسطه برای دختران در سال 

در  5932درصد( و در سال  9/13در استان ایالم ) 5931است. نرخ ثبت نام دختران در سال  دهرسيدرصد 

 5932و  5931ان در سال . استان سيستان و بلوچستبوده استدرصد( بيشترین ميزان  5/13استان تهران )

 درصد
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درصد  3/09و  9/09به ترتيب متوسط و پيش دانشگاهي کمترین ميزان ثبت نام دختران را در مقطع تحصيلي 

  0/09و  3/90داشته است. تفاوت نرخ ثبت نام در بيشترین و کمترین استان در دو سال مذکور به ترتيب برابر 

بوشهر،  ی ایالم،هااستان به جزها استاننيز در اغلب  5931نسبت به  5932. این نرخ در سال بوده است درصد

( وضعيت بهترین و 7) است. در جدول افزایش یافته ،چهار محال بختياری، کهگيلویه و بویراحمد و هرمزگان

 است. ها آمدهشاخصهای کشور بر اساس برخي از استان محرومترین

در بهترین و  (ردختر و پس )کل،و پیش دانشگاهی  ثبت نام دوران تحصیلی متوسطه نرخ وضعیت(: 7جدول )

  5931و  5981 هایسالدر ها استان  ترینمحروم

 شرح
 نرخ ثبت نام دختران  نرخ ثبت نام پسران نرخ ثبت نام

با  ثبت نام دخترانتفاوت نرخ 

 پسران

 محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط محرومترین بهترین متوسط

1335 2/47 2/63 5/29 1/46 1/63 5/32 3/43 3/59 4/26 2/2 7/9 2/16- 

1393 4/51 63 9/36 1/52 5/66 9/43 7/53 1/59 9/23 4/1- 4/5 9/14- 

  هايتفاوت سال

(93-1335) 

2/4 2/3- 4/7 6 6/1- 4/3 4/2 2/3- 5/6 6/3- 3/4- 3/1- 

تفاوت 

بهترین و 

محرومترین 

 استان

1335 7/33 6/35 9/32 9/25 

1393 1/23 6/25 2/26 3/23 

 تفاوت

 از شاخص

 متوسط

 کشوري

1335 13 7/17- 22 6/13- 11 9/21- 5/7 4/13- 

1393 6/3 5/14- 4/14 2/11- 4/3 3/17- 3/6 5/13- 

 ایران آمار مرکز -مسکن و نفوس عمومي سرشماری:  ماخذ

متفاوت 5932و  5931مندی از سواد در دوره متوسطه در بين دختران و پسران در سال تفاوت بين ميزان بهره

و این شاخص در  بوده است پسراناز  بيشتر درصد 0/0 دختراننام  ميزان نرخ ثبت 5931. در سال باشدمي

مندی دختران از تحصيالت متوسطه در استان اصفهان ميزان بهرهکه  طوری به ،های مختلف متفاوت بودهاستان

بيشتر  درصد  0/59باشد و در استان کهگيلویه و بویراحمد ميزان نرخ ثبت نام برای پسران بيشتر مي درصد  7/3

 همتوسطدر دوره نشان از بيشتر بودن نرخ ثبت نام  ،ی مختلفهااستاندر  5932باشد، اما این تفاوت در سال مي

که این  شده استر تکمپسران از  درصد 9/5دختران که نرخ ثبت نام طوریهب ،پسران نسبت به دختران دارد

ميزان ثبت نام چند استان در و فقط ميزان بوده بيشترین  (درصد  3/59تفاوت در استان کهگيلویه و بویراحمد )
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باشد. مي درصد  9/1برابر و یزد  سمنانکه بيشترین آن مربوط به استان  بوده استدختران بيشتر از پسران 

 (  3)نمودار 

و  1335 هايدر سالو پیش دانشگاهی ( در دوره متوسطه دختران و پسراننرخ ثبت نام )کل، خصوص طورکلی در به

این  مقایسه .داردوجود قبل از متوسطه تفاوت فاحشی دوره نسبت به نرخ ثبت نام  که توان بیان داشتمی 1393

تفاوت این نرخ در بین بهترین و محرومترین استان کاهش یافته دهد نشان می  1393و  1335 هايسال شاخص در

 است. افزایش یافته 1335مندي پسران در مقابل دختران در مقایسه با سال همیزان بهر 1393در سال  است.
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 5931و  5981  هایها در سالمتوسطه و پیش دانشگاهی به تفکیک  استانهای دوره دختر و پسر در (: نرخ ثبت نام دانش آموزان 8نمودار )

 درصد
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 برخورداري از امکانات آموزشی  -

های متفاوتي در جهان وجود دارد، اما در این راستا دو شاخص يآموزشامکانات در خصوص برخورداری از 

موجود است که در  های کشورآمار در ،شاخص کمي نسبت دانش آموز به معلم و تراکم دانش آموزان در کالس

 . شوداین بخش بدان پرداخته مي

 نسبت دانش آموز به معلم  -

مندی از کادر بررسي امکانات آموزشي در خصوص ميزان بهره هایشاخصنسبت دانش آموز به معلم یکي از 

و پيش  متوسطه دورهمتوسطه و دوره باشد. در این شاخص نيز به تفکيک مقطع تحصيلي پيش از آموزشي مي

 .شده استبررسي  دانشگاهي

 هر ازاء به آموز دانش 9/00 برابر 5931متوسطه در سال دوره برای پيش از  معلم به آموز دانش نسبت شاخص

 محرومترینو  0/51 برابر ایالم بهترین وضعيت )کمترین( متعلق به استانهای کشور استان بين بوده که در معلم

دانش آموز  3/57که تفاوت  بوده است 99آن متعلق به استان سيستان و بلوچستان معادل  (بيشترینوضعيت )

در نسبت دانش آموز به معلم . شاخص دهدها نشان ميرا بين بهترین و بدترین وضعيت در بين استانبه معلم 

و بدترین وضعيت  (0/59) ایالم بهترین وضعيت مربوط به استانوده که ب 3/00برای کل کشور برابر  5932سال 

را بين بهترین و بدترین استان  9/57تفاوت  5932این شاخص در سال  باشد.( مي1/95متعلق به استان تهران )

 9/0ساالنه  ،قبل از متوسطهدوره ( تعداد دانش آموزان 5931-32) هایسالطي  شایان ذکر است دهد.نشان مي

دهد که این درصدی را در سال نشان مي 1/9کاهش این دوره درصد کاهش داشته، در حالي که تعداد معلمان 

نسبت  ( وضعيت3) . در جدولشده استدانش آموزان به معلمان طي این پنج سال نسبت امر باعث افزایش 

 است. آمده هااستان نبهترین و محرومتریمتوسط کشور،  های تحصيلي دردانش آموز به معلم در دوره
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و پیش  متوسطهدوره نسبت دانش آموز به معلم )دوران تحصیلی دوره قبل از متوسطه و  (: وضعیت8جدول )

  5931و  5981 هایسالدر  ها استان  محرومترینبهترین و  متوسط کشور، در (دانشگاهی

 

 شرح

 

 آموز به معلم نسبت دانش

 قبل از متوسطهدر دوره 

 آموز به معلم نسبت دانش

 متوسطهدر دوره 

 محرومترین ترینبه متوسط محرومترین بهترین متوسط

1335 3/22 2/15 33 6/21 1/16 4/33 

1393 9/22 2/14 5/31 9/17 14 3/22 

 -6/13 -1/2 -7/3 -5/1 -1 6/3 (1335-93) هايسالتفاوت 

 3/17 3/17 1335 تفاوت بهترین و محرومترین استان

1393 3/17 3/3 

 3/11 -5.5 7/13 -7.7 1335 تفاوت با متوسط کشور

1393 3.7- 6/3 3.9- 9/4 

 ایران آمار مرکز -مسکن و نفوس عمومي سرشماری: ماخذ

که نشان  است بوده 3/57و  9/05 به ترتيب 5932و  5931نسبت دانش آموز به معلم در سال  ،متوسطه دوره در

دانش آموزان درصدی تعداد  7/9کاهش  ،علت این امر .دارد های مذکورسال طياز کاهش تراکم شاگرد به معلم 

 یزدبرای استان  5931. این شاخص در سال استدرصدی معلمان  23/2این مقطع در مقابل کاهش اندک 

 استان 5932در سال  دهد.را نشان ميبدترین وضعيت  (9/99) رمزگانبهترین وضعيت و برای استان ه( 5/59)

ترین و به ،به معلمنسبت دانش آموز  3/00و  59به ترتيب با دارا بودن استان سيستان و بلوچستان و  ایالم

 (3اند. )نمودار کادر آموزشي داشتهترین تراکم شاگرد را به بد

ي کشور )بدترین به بهترین( نشان از تفاوت بسیار هااستانتفاوت تراکم دانش آموزان براي هر معلم در بنابراین 

اي در دوره ( تفاوت منطقه1335-93هاي )طی سالدارد.  در کالس دانش آموز به معلمدر نسبت ( برابر دوحدود )

 متوسطه کاهش یافته و در دوره قبل از آن تغییر محسوسی نداشته است. 
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 5931و  5981های ها  در سالمتوسطه و دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به تفکیک  استانهای قبل از (: تراکم دانش آموز به معلم در دوره 3نمودار )

 نفر
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 تراکم دانش آموز در کالس -

از نسبت تعداد دانش آموزان در مقاطع  ،سنجداین شاخص که تعداد متوسط دانش آموز در هر کالس را مي

 5932و  5931دهد که در سال نشان مي . بررسي این شاخصدست آمده استه مختلف نسبت به تعداد کالس ب

باشد. شاخص تراکم دانش آموز در کالس در مي 00 حدوداً سال برای هر دو متوسطهدوره برای مقاطع قبل از 

در استان  بهترین وضعيت و( نفر در کالس59 و 3/59) بویراحمد و کهگيلویه استاندر  ،5932و  5931سال 

تفاوت بين بيشترین و کمترین تعداد دانش آموز در  بدترین وضعيت بوده است.( نفر  9/07و  3/07تهران )

( 3) در جدول باشد.نفر مي 9/55و  5/55ترتيب برابر  به 5932و  5931های کشور در سال کالس بين استان

 استان آمده است. محرومترین وضعيت بهترین و

 متوسط کشور، در( متوسطه و متوسطه از قبل تحصیلی دوران) کالس در آموز دانش تراکم وضعیت(: 3) جدول

 5931 و 5981 هایسال در  هااستان  محرومترین و بهترین

 شرح

 تراکم دانش آموز در کالس 

 متوسطهدوره قبل از 

  کالستراکم دانش آموز در 
 دوره متوسطه

 محرومترین هترینب متوسط محرومترین هترینب متوسط

1335 22 3/16 9/27 5/23 4/23 26 

1393 22 16 6/27 2/22 7/13 3/24 

 -7/1 -7/1  -3/3 -3/3 3 (1335-93هاي )تفاوت سال

تفاوت بهترین و محرومترین 

 استان

1335 1/11 6/5 

1393 6/11 6/5 

متوسط  شاخص ازتفاوت 

 کشوري

1335 2 /5-   9/5 1/3- 5/2 

1393 6-  6/5 5/3- 1/2 

 ایران  آمار مرکز -مسکن و نفوس عمومي سرشماری: ماخذ

به  5932بوده که در سال  1/09برابر  5931در کالس در دوره متوسطه در کشور در سال دانش آموزان تراکم 

 ترتيب به بویراحمد و گهکيلویه استان در وضعيت بهترین، 5932و  5931است. در سال کاهش یافته 0/00

های طي سال. بوده است( نفر 9/09( و قم )نفر 09مرکزی )های در استانو بدترین وضعيت  نفر 7/53 و 9/02

که تفاوت بين بهترین و  طوری به ،( در خصوص تراکم کالس در مناطق تغييری حاصل نشده است32-5931)

 (52)نمودار باشد. نفر مي 9/1محرومترین استان برابر 

و فقط در  استتغییر چندانی نداشته 1335-93هاي در سالي کشور ها استاندر  در کالستفاوت تراکم دانش آموزان 

دوره هاي کشور در در بین استان دانش آموز میزان تراکماي در منطقهتفاوت . است دوره متوسطه اندکی بهبود یافته

 باشد. می متوسطه دوره قبل ازمتوسطه کمتر از 
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 5931و  5981های سالها  در (: تراکم دانش آموز در کالس در دوره های قبل از متوسطه و دوره متوسطه و پیش دانشگاهی به تفکیک  استان51نمودار )

 نفر
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 گیری جهیبندی و نتجمع .5

 ها بندی شاخصجمع .1-5
 دهد:تحليل شاخص های موجود مورد بررسي در آموزش نشان مي

ی کشور طي پنج هااستانی کشور تفاوت فاحشي دارد و این تفاوت نرخ سواد در هااستاننرخ باسوادی در  -

 تغيير محسوسي نداشته است.  5931-32سال 

ها در با متوسط کشوری دارد و این تفاوت بسيارنشان از تفاوت  ،ی محرومهااستاننرخ سواد برای زنان در  -

 است. تغيير محسوسي نداشته 5931-32مدت پنج ساله 

متوسطه دوره نرخ ثبت نام تا قبل از ها استان در اغلب حاکي از آن است که 5932و  5931مقایسه سال  -

 ادی وجود دارد. یکاهش یافته است و بين نرخ ثبت نام دختران و پسران تفاوت ز

 ثبت نام در دوره متوسطه نشان از تفاوت زیاد در نرخ ثبت نام در دوره قبل از متوسطه و متوسطه دارد.    نرخ -

به بهترین( نشان از تفاوت بسيار و محرومترین ی کشور )هااستان تفاوت تراکم دانش آموزان برای هر معلم در -

 دانش آموز به معلم دارد. در نسبت  یبرابر دوحدود 

درصد  9/0متوسطه به طور ساالنه دوره تعداد دانش آموزان قبل از رغم آن که علي( 5931-32های )طي سال -

تعداد معلمان کاهش محسوس  ،علت آن که اما تراکم دانش آموز به معلم افزایش داشته است ،کاهش یافته است

 باشد. در این دوره مي

 است و تغيير چنداني نداشته 5931-32های های کشور در سالتفاوت تراکم دانش آموزان در کالس در استان -

آموز در دوره متوسطه ای در ميزان تراکم دانشمنطقهاست. تفاوت  در دوره متوسطه اندکي بهبود یافته صرفاً

  باشد.کمتر از دوره قبل از متوسطه مي

کمتر  ،ی محرومهااستانتراکم دانش آموز در کالس و تراکم دانش آموز به معلم در مناطق و شایان ذکر است،  -

گردد و این امر را مي باز ها استانعلت آن به شرایط اقليمي و جغرافيایي  ، ليکنی توسعه یافته استهااستاناز 

 توان به عنوان نماد توسعه یافتگي به حساب آورد. نمي
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  و راهکارهای پیشنهادی هاها و چالشها، فرصتظرفیت .1-2
شایان ذکر است در مبحث آموزش در کشور ظرفيت ها، فرصت ها و چالش ههایي وجهود دارد کهه در خصهوص     

 سياستگذاری در این خصوص باید این موارد را در نظر داشت. 

 ها ها و فرصتظرفیت .1-2-5
برخي از ظرفيتها و فرصت های موجود در خصوص توسعه آموزش و ایجاد فرصتهای عادالنه در کشور به شرح 

 موارد ذیل است: 

در نظر گرفتن ایجاد توسعه و عدالت آموزشي در اسناد باالدستي به مثابه یک راهکار در جهت تحقق عدالت  -

 اجتماعي و کاهش فقر پایدار.

آموزان و نسبت معلم به تراکم دانش کاهش تعداد دانش آموزان و به تبع آن کاهش تغييرات هرم سني کشور و -

تواند امکان افزایش دسترسي کمي و کيفي آموزش را  )باالخص برای دوره متوسطه( که این امر ميآموز دانش

 ایجاد نماید. 

 اسناد باالدستي.    هایسياستهم راستا با کميت آموزش در  ء کيفيت آموزش،توجه به ارتقا -

مرزهای گستردگي  با توجه به ،مناطق مرزیهای توجه به آموزش در مناطق مرزی در جهت استفاده از ظرفيت -

 . المللي با کشورهای همجواری کشور در مرزهای بينهااستان طوالني و قرارگيری بيش از نيمي از 

 

 هاچالش .1-2-2

 به شرح ذیل بيان نمود:  را توان مواردیکه در این خصوص ميهایي در حوزه آموزش ایران وجود دارد چالش

ي در جههت کسهب   گانگيزی از سواد در کل کشور به دالیلي مانند بيرعدم تحقق آموزش همگاني و برخوردا -

 .بر بودن آموزش در مناطق محرومهسوادی و هزینسواد، پراکندگي بي

 .اخير هایسالور و عدم تغيير رویه در ی کشهااستانوجود تفاوت و شکاف در نرخ سواد در  -

  .ی محروم و تفاوت زیاد آن با متوسط کشوریهااستانپایين بودن نرخ سواد برای زنان در  -

ههای  های آموزشي با نيازها و ویژگيودن برنامهببه دليل منعطف ن ،تمایل پایين به تحصيل در مناطق محروم -

 متفاوت مخاطبان به ویژه دانش آموزان روستایي عشایر و دختران. 

 .(5931-32) هایسالی محروم طي هااستانهای پيش از متوسطه در کاهش ميزان ثبت نام در دوره -

تفاوت زیاد ميزان ثبت نام در دوره متوسطه و افزایش تفاوت در ميزان ثبت نام در دوره متوسطه بين دختران  -

 .و پسران
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ها در جهت سنجش سهواد در  در خصوص متغيرها و شاخصعدم وجود سامانه پایش اطالعات جامع و کارآمد  -

 سنين مختلف.

ی محروم کشور مانند کهگيلویه و بویراحمد و ایالم هااستانعدم دسترسي به جامعه آماری صحيح در برخي از  -

 نماید. را سلب مي هااستانو چهار محال و بختياری و هرمزگان که امکان رصد دقيق وضعيت آن 

 علوم، مانند) شناختي هایمهارت زمينه در آموزشي عمومي کيفيت هایشاخص به توجه و تبيين عدم -

 هایمهارت اجتماعي، زندگي هایمهارت خالقيت، ارتقای ویژه به) غيرشناختي های.( و مهارت.. و ریاضيات

 (نفس به اعتماد و نشاط، پرسشگری، روحيه تيمي، کار مهارت ارتباطي،

در ف ضهع عدم تحقق اهداف اسناد باالدستي در حهوزه توسهعه عهدالت آموزشهي در کشهور بهه دالیلهي چهون          -

 آموزش و پرورشضعف ساز و کارهای تامين مالي حوزه ، آموزش و پرورش هایبخشاز در برخي  هاگيریتصميم

باالخص در منهاطق  های خدماتي چون آموزش، های بخش غيردولتي در برخي حوزهاستفاده ضعيف از ظرفيتو 

   . و ...محروم 

توانمندی معلمان در اختيار نبودن ساز و کار مناسب برای تعيين صالحيت علمي و مهارتي معلمان و سنجش  -

 ميهزان  کهالس،  در اطالعهات  فنهاوری  از اسهتفاده  محتهوا،  توليهد  ماننهد  ههایي شهاخص  طریق از و کادر آموزشي

 ...   و کالس در آموزمحوریدانش

 

 یراهکارهای پیشنهاد .1-2-9

راهکارهایي به شرح  ،هاتحقق اهداف تعيين شده در اسناد باالدستي در خصوص آموزش و رفع چالش در راستای

 گردد:  ذیل پيشنهاد مي

 ،های آموزشيهایي متناسب با مناطق مختلف در سرفصلآگاهي رساني به اهميت کسب آموزش و خلق مهارت -

 .و آموزش جهت ایجاد انگيزه برای کسب سواد

های )مانند برنامه تدوینتوجه ویژه به آموزش جهت توانمندسازی اقشار کم درآمد در اسناد باالدستي در حال  -

 .ای پنج ساله(توسعه

های سنواني با اولویت بخشي به مدارس مناطق روستایي، عشایری و های مشخص در بودجهبيني ردیفپيش -

 مناطق محروم.

از طریق  کشوری متوسط با تفاوتکاهش  و محروم هایاستان درمندی زنان از سواد توجه ویژه به بهره -

 یارانه به خانوارها در صورت تحصيل دختران و زنان خانوادهمشروط ها مانند اعطای ارائه مشوقسازی و رهنگف

 . در مقاطع تحصيلي تا پایان متوسطه
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 به مخاطبان متفاوت هایویژگي و نيازها با آموزشي هایبرنامه نمودن منعطف های درسي جهتتنظيم برنامه -

 . دختران و عشایر روستایي آموزان دانش ویژه

 علوم، در  شناختي هایمهارت زمينه در عمومي آموزش کيفي خروجي وضعيت ءارتقاهای درسي تعریف برنامه -

 پرسشگری، روحيه تيمي، کار مهارت ارتباطي، هایمهارت اجتماعي، زندگي هایمهارت خالقيت، ،ریاضيات

 ....  نفس و به اعتماد نشاط،

 .آموزشي زمينه درهای مردم نهاد و سازمان مردمي هایمشارکت بخشي تنو  و سازی آسان -

 مناسب ساختاری تعریفاساس  بر ،آموزشي بخش در« پيشرو آماری المعارفدایره» عمومي انتشار و طراحي -

 ،های سنجش سواد، عملکرد معلماندر حوزه پرورش و آموزشکمي و کيفي  ارزیابي نظام و سنجش جهت

 ... امکانات آموزشي و

خاذ تدابير ویژه در خصوص تاز طریق ا زدایيمحروميت هایبرنامه تمرکز اصلي کانون به مدارس شدن تبدیل -

های جامع به آموزش با کيفيت شامل برنامه ،درآمد و کودکان در معرض تبعيضکودکان کمتوانمندی  ءارتقا

های سب مهارت خالقيت و مهارتهای مالي و کارآفریني، کهای اجتماعي و ارتباطي، کسب مهارتکسب مهارت

 ....  زندگي و

ای از های حرفهآموزش مهارتاز طریق توجه بيشتر به  دختران باالخص برای متوسطه دورهافزایش تقاضا برای  -

 ای.های فني و حرفهترش و تدوین برنامهسطریق گ
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