
نشست تخصصي تبيين بازماندگي از تحصيل و راهكارهاي عملي كاهش آن در دوران پساكرونا در تاريخ 
، "ها در بازداري از بازماندگي و بازجذب بازماندگان از تحصيل تجارب زيسته سمن"در سه محور  03/12/1400
الي  15/8از ساعت  "انداز بازماندگي از تحصيل در پساكرونا چشم"و  "ماندگي از تحصيل در پيش از كروناباز"

  هاي معاونت آموزشي سازمان تهران برگزار شد.  در مركز همايش 13

ها در مورد تجارب زيسته خود در زمينه بازداري از بازماندگان و بازجذب  در محور اول مسئولين و خبرگان سمن
  . كردندآنان سخنراني 

بازماندگي از تحصيل كه در خصوص اهميت مدير محترم گروه پژوهشي آموزش و توسعه  ابتدا آقاي دكتر نظري
هايي كه براي ارائه سخنراني به اين  معضلي فراملي و فرابخشي است سخناني ايراد كردند و در ادامه سازمان

ها  ازماننشست دعوت شدند نيز معرفي نمودند و هدف از اين نشست را حل اين معضل و فراخواني همكاري س
  براي كاهش اين پديده اجتماعي بيان نمودند.
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كه آيا در  دكتر هاشم واعظي سرپرست پژوهشكده مطالعات توسعه جهاددانشگاهي در اين نشست با بيان اين
هاي كامپيوتري است بازماندگي از تحصيل معنا  هاي سواد تسلط به زبان انگليسي و مهارت هزاره سوم كه شاخص

دنبال آن هستيم كه وضعيت بازماندگي از تحصيل در كشور  اظهار كرد: در اين نشست تخصصي بهكند؟،  پيدا مي
ها چه نقشي در بازجذب و ممانعت از بازماندگي از تحصيل دارند؟ وضعيت بازماندگي از  چگونه است؟ سمن

 تحصيل در دوران كرونا چگونه بوده است؟

اهداف متعالي توسعه هستند و براي رسيدن به اين مفاهيم پيشرفت توسعه تعالي بيان داشتند كه در ادامه 
تحت سه پنل در اين نشست وضعيت بازماندگي در كشور چه وضعيتي دارد و اينكه بهترين ابزار تحصيل هست. 

ها چه نقشي در بازداري از  سوال پاسخ داده خواهد شد: وضعيت بازماندگي در كشور چگونه است؟ سمنگونه سه 
در پنل دوم به وضعيت بازماندگي پيش از كرونا و تحصيل و بازجذب بازماندگان از تحصيل دارند؟ بازماندگي از 

هر  خواهيم پرداخت. در پنل سوم به اين سوال كه در پساكرونا وضعيت بازماندگي از تحصيل چه وضعيتي دارد
 در محور اول سواالتي ازشد:  كدام از اين محورها را اگر بخواهيم لحاظ كنيم در هر محور سواالتي مطرح خواهد



 آقاي حسن داودي،آقاي مهندس قاسم زاده، خانم دكتر واعظ مهدوي، شود كه آقايان  دكتر  قبيل مطرح مي اين
ها چه نقشي در بازداري و بازجذب بازماندگان از تحصيل  سمن. مهندس شريفي به اين سواالت پاسخ خواهند داد

هاي دولتي و غير دولتي چه نقشي در اين  خصوص چه بوده است؟ دستگاهها در اين  دارند؟ تجارب زيسته سمن
  دهند؟ هاي آماري وضعيت بازماندگي را چگونه نشان مي اند؟، تحليل مورد داشته

توان كاهش داد آن  در مقوله بازماندگي در پيش از كرونا سواالتي مطرح است اثرات بازماندگي از تحصيل را مي
توان  هاي طرح تبيين بازماندگي از تحصيل مي در گروه پژوهشي انجام شده با يافتههم مبتني بر پژوهشي كه 

اثرات منفي بازماندگي از تحصيل را از سيماي جامعه زدود، راهكارهاي عملي در كاهش اثرات بازماندگي از 
به عنوان نهاد  كنه و آموزش و پرورش تحصيل، بازماندگي از تحصيل در مقطع ابتدايي چه وضعيتي پيدا مي

چه  آموزش و پرورشگيري و اتخاذ رويكرد و عملكرد چه نقشي در اين مقوله دارد و  رسمي متولي تصميم
  هايي در بازماندگي از تحصيل دارد؟ شاخص

به اين سواالت پاسخ  علي زرافشانآقاي رضوان حكيم زاده و  ، خانم دكترتوحيد نياخانم دكتر صداقت، خانم 
  خواهند داد.

  محور سوم بازماندگي از تحصيل در دوران پساكرونا سواالتي مطرح استدر 

شود؟ بازماندگي در هزاره سوم چه وضعيتي  بازماندگي از تحصيل در قالب يك كليت نظامند چگونه فهم مي
دكتر حيدري حسن آقايان توانند داشته باشند.  دارد؟ بازماندگي از تحصيل و شكاف تحصيلي چه ارتباطي مي

  .پاسخ خواهند داد به اين سواالت صولتيخانم دكتر و  آبادي
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دكتر محمدرضا واعظ مهدوي معاون پيشين سازمان برنامه و بودجه كشور و عضو هيات علمي ابتدا  محور اول در
(شاخص فاصله با ميانگين  اساس شاخص كمبود كه ساخت مدرسه بايد بر دانشگاه علوم پزشكي شاهد با بيان اين

رو به  شود، در ادامه اظهار كرد: چون آموزش نخستين شرط حركت در مسير توسعه است از اين كشوري) انجام
 شود. تحصيل توجه و حساسيت زيادي مي



مند شوند، افزود: تاكنون عوامل  كه براساس قانون اساسي كشور همه حق دارند كه از تحصيل بهره وي با بيان اين
هاي بسياري براي برطرف كردن آن شده است كه  كودكان شناسايي و تالشفراواني براي بازماندگي از تحصيل 

  هاي مختلف اجتماعي بر اين پديده غلبه كرد. توان با بسيج ظرفيت مي

فوريه روز جهاني عدالت اجتماعي است، در  20كه  اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهد با بيان اين
مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي ايجاد بسيج همگاني و عزم  2007ادامه خاطرنشان كرد: از سال 

  المللي جهت تحقق عدالت اجتماعي روزي را به نام روز جهاني عدالت اجتماعي نامگذاري كرده است. بين

كه اهداف عدالت اجتماعي معطوف به تبعيض، نابرابري، نابرخورداري و مورد  دكتر واعظ مهدوي با بيان اين
فت: براساس قانون اساسي دولت موظف است تا اهداف تحقق آموزش و پرورش و تربيت بدني را نكوهش است، گ

قانون اساسي دولت مكلف به تأمين نيازهاي اساسي مسكن  43براي همگان محقق كند همچنين براساس اصل 
  خوراك پوشاك بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است.

برابر  2يي در كشور در اين حوزه افزود: متوسط درآمد شهرنشينان وي با اشاره به نابرابري شهري و روستا
استان  دعنوان مثال درآم  روستاييان است كه البته بين نقاط مختلف كشور هم اين نابرابري وجود دارد به

ها  درصد ميانگين درآمد روستاييان است كه بر روي سطح و كيفيت زندگي آن 50سيستان و بلوچستان كمتر از 
  گذارد. ر ميتأثي

كه مطالعه برنامه ششم توسعه نشان داد كه به شمار  معاون پيشين سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين
آموزي با  شود، افزود: اين در حالي است كه با افزايش شمار جمعيت دانش ميليون نفر اضافه مي 1آموزان  دانش

  شويم. كاهش مخاطب دانشگاهي مواجه مي

هاي مختلف تصريح كرد: در برخي  هدوي با اشاره به تفاوت سرانه زيربناي آموزشي در استاندكتر واعظ م
 8تا  7ها نظير يزد، كهگيلويه و بوير احمد، چهار محال بختياري و حتي خراسان جنوبي اين سرانه  استان

مترمربع فضاي آموزشي  3,2هاي البرز و سيستان و بلوچستان  آموز است اما در استان مترمربع به ازاي هر دانش
  مترمربع ارتقاء يابد. 5,6تا  5,2وجود دارد كه بايد به 

هاي  متر مربع فضاي آموزشي نياز است، گفت: فضاي آموزشي استان 2,4ها به  كه در اين استان وي با بيان اين
ي آموزشي در گلستان، گيالن، زنجان و قزوين باالتر از خط ميانگين است براي رسيدن به ميزان مناسب فضا

ميليون تومان براي هر مترمربع  7هزار مترمربع بنا نياز است كه با احتساب هزينه  700كشور به يك ميليون و 
سال زمان احتياج است تا  32هزار ميليارد تومان نياز است كه براي تحقق اين ميزان به  16به اعتباري بالغ بر 

  به متوسط كشوري برسيم.



نشگاه علوم پزشكي شاهد افزود: بر اساس برآوردها در استان سيستان و بلوچستان طي اين عضو هيات علمي دا
آموز اضافه  هزار دانش 60شود در حالي كه ساالنه  آموزي اضافه مي ميليون نفر به جمعيت دانش 1سال آينده  5

كالس  2000يد سالي آموز با رو براي هر دانش شود و بايد كمبود سرانه رها شده را هم جبران كرد از اين مي
كالس درس بسازيم كه براي جلوگيري از  1100تنها توانستيم  1400درس ساخت با بزرگترين عملكرد در سال 

  برابر افزايش يابد و البته معادل آن نيروي انساني جذب شود. 2افت شاخص اين ميزان بايد به 

هاي  دانست و خاطرنشان كرد: در سياستدكتر واعظ مهدوي كوچكسازي را مفهومي منحط ارتجاعي و زيانبار 
كالن اداري كه از سوي مقام عظم رهبري ابالغ شده است نه به كوچكسازي و نه بزرگسازي بلكه به 

  سازي تأكيد شده است. متناسب

درصد و در  90,6حدود  93درصد در سال  90,49حدود  92كه شاخص پوشش تحصيلي در سال  وي با بيان اين
درصد است پس عدم پوشش  98درصد بوده است، گفت: ميانگين كشوري اين شاخص  92,66حدود  98سال 

  درصد برآورد شده است. 7,34تحصيلي 

آموز سر كالس  دانش 380هزار  535اكنون بايد  كه هم معاون پيشين سازمان برنامه و بودجه كشور با بيان اين
 297هزار و  39موزان بازمانده از تحصيالت ابتدايي آ باشند كه نيستند، افزود: در استان سيستان بلوچستان دانش

  آموزان فاقد شناسنامه هستند. دار هستند و بسياري از دانش آموزان شناسنامه نفر است كه البته اين تعداد دانش

  درصد رشد داشته است. 42دكتر واعظ مهدوي يادآور شد: نرخ ماندگاري از تحصيل از كالس اول تا ديپلم 

شود اين است كه  علتي كه به اين موضوع توجه و حساسيت نشان داده ميايشان اشاره داشتنند در حقيقت 
اند بر  تحصيل و آموزش اولين شرط حركت به سمت توسعه است حتي كساني كه در مباحث توسعه كار كرده

اين اساس  اين موضوع متفق هستند كه شرط آموزش و تحصيل به عنوان اولين شرط به آن پرداخته شود و بر
گيري اين پديده  قانون اساسي برخورداري از حق تحصيل را بر همگان الزامي دانسته و عوامل متعدد بر شكل 

  بازماندگي از تحصيل مي شود كه تالش هاي متعددي بر غلبه بر آن صورت گرفته است.

طول تاريخ بشر مورد  اهداف نظام هاي اجتماعي معطوف به عدالت است تبعيض، نابرابري و نابرخورداري در
نكوهش بوده است و همه بزرگان در طول تاريخ همه به دنبال عدالت بوده اند. پيامبر بزرگ اسالم مي فرمايند: 

شانه برابرند يعني برابري حقوق انسانها برابري در حق حيات  هاي ندانهمردم از زمان حضرت آدم تا امروز مانند د
تقوا، در واقع مصداق عدالت همين  بهرتري دارد نه سرخي بر سياه مگر و حقوق پايه نه عربي بر غير عرب ب

ي بر همين مفاهيم تاكيد شده و دولت را موظف مي كند براي نيل به برابري است در اصل سوم قانون اساس
اهداف مذكور در اصل دوم كه اهداف تشكيل حكومت و شكل گيري جمهوري اسالمي را بيان مي كند بر ايجاد 



ساعد براي رشد فضائل اخالقي، باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي، آموزش و پرورش و تربيت بدني محيط م
رايگان براي همه در تمام سطوح را فراهم كند. در عين حال توجه داشته باشيم همه ما دولت هستيم در اصل 

و امكان كار براي همه)  به تامين نيازهاي اساسي (مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، آموزش و پرورش، شرايط 43
اي  تاكيد دارد و اين همان چهارچوبي است كه براي رسيدن به توسعه هدفگذاري شده است.يك نابرابري گسترده

ها نزديك به دو برابر روستاييان است. بين نقاط  بين شهر و روستا در كشور با آن مواجه هستيم. درآمد شهري
بر  كهدارد  درآمد سيستان و بلوچستان كمتر از نصف ميانگين روستاييانمختلف هم نابرابري وجود دارد مثل 

گذار خواهد بود. هرم جمعيتي و مطالعات دموگرافي در طول برنامه ششم، هفتم و هشتم نها تاثيرسبك زندگي آ
رس آموزان و مدا سازي در دانش آموزي و ضرورت ظرفيت نشان مي دهد تا ده سال آينده با افزايش جمعيت دانش

ها سرانه زيربنا است كه اين شاخص در  روبه رو هستيم و همچنين كاهش جمعيت دانشگاهي. يكي از شاخص
اي مواجه  آموزان براي تحصيل يه عدم توازن منطقه هاي مختلف يعني فضاي فيزيكي در اختيار دانش استان

 7آموز بين  نوبي به ازاي هر دانشهستيم . مثل يزد كهگيلويه و بوير احمد، چهار محال و بختياري و خراسان ج
متر دارند و خط  3,2متر فضا دارند در حالي كه  در برخي استان ها مثل البرز و سيستان و بلوچستان بين  8تا 

تبديل شده ولي اين  6/5ميانگين كشور به  2/5متر است و استان سيستان با بحران مواجه هستند  6/5قرمز 
تا اين استان از  دبره سال زمان مي 32اگر با اين اهنگ بخواهيم پيش برويم ت. تفاوتي نكرده اسمتر مربع  2/3

تا  92آموزان در طول فاصله سالهاي  هاي مياني نمودار برسد. وضعيت رشد دانش نظر فضاي آموزشي به استان
 2/5را از هايي كه در كشور ساخته شده توانسته شاخص  بوده و ظرفيت 6/4آموزي كشور  رشد ميانگين دانش 96
و بايد متناسب با  شده بوده يعني سه برابر 12آموزي استان سيستان  ارتقا دهد ولي رشد جمعيت دانش 6/5به 

اين رشد تخصيص منابع صورت بگيره اين مربوط به زاد و ولد نيست بلكه مربوط به عدم پوشش تاريخي است 
آموز اضافه  هزار دانش 100ميليون و 1م يعني سال آينده چه برآوردي داري 5كند. در  خودنمايي مي دكه دار

شود بايد فضاسازي  آموزي كه اضافه مي هزار نفر دانش 60شود. كمبود سرانه را رها كنيم بلكه بايد تعداد  مي
كالس ساخته شود در حالي كه توسط نيروهاي خير  2000اگر بخواهيم شاخص افت نكند بايد ساالنه شود. 

سازي  شود و اين نشان دهنده اين است كه شاخص در حال افت است. كوچك ميكالس ساخته  1100ساالنه 
دولت يك مفهوم زيانبار و خانمان برانداز است كه سالهاست كشور را به انحطاط كشانده است. بايد دولت 

اي  ارهشود. با اين انديشه كه دولت ك آموزان بازمانده از تحصيل مي متناسب با نيازها گسترده شود. وگرنه دانش
تا  92بين سالهاي در سيستان نيست و بايد به بازار واگذار شود بايد مبارزه شود. جدول پوشش تحصيلي ابتدايي 

درصد  98ميانگين كشوري درصدي مواجه هستيم ولي  66/92با پوشش تحصيلي  98دهد در سال  نشان مي 98
. تعداد عدم پوشش داشته استدرصد  34/7سيستان و بلوچستان با است و همين رقم نشان مي دهد 

نفر بازمانده از تحصيل ابتدايي داريم به جز مقاطع دبيرستاني.  39297آموزان با احتساب عدم پوشش  دانش
يعني چهار برابر سطح بازمانده از تحصيل كشور را در استان سيستان و بلوچستان داريم يعني همون نابرابري و 



شناسنامه دارها هستند ولي در اين استان با افراد فاقد شناسنامه مواجه عدم عدالت آموزشي. اين افراد مشمول 
گيرد؟ در  هستيم و اين افراد در اين آمار لحاظ نشده است. رويكرد انتظامي و امنيتي آيا حوزه اجتماعي را مي

رده درصد رشد ك 42حوزه اجتماعي جاي اقتضائات امنيتي نيست. جدول نرخ ماندگاري تحصيل نشان مي دهد 
خير عمق درصد بوده. آيا كوتاهي شده؟  12درصد و  11درصد نرخ ماندگاري تا فارغ التحصيلي  70در برابر 

عقب افتادگي خيلي زياد بود كار هم زياد انجام شده ولي به اهتمام بيشتر نياز دارد. االن بيشتر به فضاي فيزيكي 
  يانگين كشوري اهتمام شود. و معلم باشد آن هم بر اساس شاخص كمبود شاخص فاصله با م

كه اين نهاد  در ادامه اين نشست مهندس محمد حسن داوودي مدير مدارس كودكان كار صبح رويش با بيان اين
براي كودكان شهر تهران در معرض آسيب اجتماعي از نژادهاي مختلف كرد، لر و افغانستاني با هر رنگ و زباني 

در قالب دبستان  94ازي شد، افزود: مجموعه مدارس صبح رويش در سال اند كه حق آموزش و تحصيل دارند راه
 15و  12مركز در مناطق  7هاي بعد گسترش يافت به نحوي كه امروز  اندازي شد و در سال پسرانه و دخترانه راه

 فعال هستند.

از بهزيستي در كه شماري از مجوز از وزارت آموزش و پرورش در قالب مدرسه و شماري مجوز  وي با بيان اين
آموزي اخذ شد، در ادامه خاطرنشان كرد: رويكرد آموزشي و تربيتي صبح رويش لزوماً قرار  قالب مركز مهارت

  نيست رويكرد موجود در مدارس و كليشه و دستورالعمل نانوشته در هر مدرسه باشد.

كده، عددكده،  ه، زيسهاي مدارس صبح رويش به ادبكد مديرعامل صبح رويش با اشاره به نامگذاري كالس
كده و .... بجاي كالس درس رياضي، ادبيات و .... گفت: در اين مدارس الگوي آموزشي خاصي  كده، بازي وطن

  طراحي شد كه كپي شده از مدارس كشورهاي ژاپن، فنالند و حتي از تجارب خوب كشور خودمان بود.

كودك محله هرندي فعال  18از هر  94دارس در سال اندازي اين م كه در ابتداي راه مهندس داوودي با بيان اين
رو كوشيديم محيط اين مدارس را جذاب  شديم، گفت: از اين ها تنها موفق به جذب يك كودك مي در چهار راه

هاي داخلي مدرسه جذب شوند و بجاي دعوت از كودكان براي حضور  كنيم تا خودشان با عالقه و بخاطر ويژگي
ل كار اين كودكان رفتيم در ابتدا به طور آزمايشي با وانت به محل كارشان رفتيم اما در اين مدارس ما به مح

  بوس مدرسه شديم. اندازي مدرسه جابزي(مخفف جايي براي بازي) در قالب ميني سال كار موفق به راه 3پس از 

كردند، خاطرنشان كرد: اين  ها بر سر چهار راه فرار مي بوس كه در ابتدا كودكان با ديدن اين ميني وي با بيان اين
  آوري كودكان كار به شيوه غلط بود. بار اجراي طرح جمع 33ناشي از 



عدد  7اكنون اين مدارس به  مدرسه جابزي آغاز و هم 4با  98و  97كه در سال  مديرعامل صبح رويش با بيان اين
درصد كودكان  80افزود: متاسفانه  هاي زيرزميني لوسترسازي افزايش يافته است، در معابر تهران و حتي كارگاه

  ها هستند. درصد كودكان كار در سطح خيابان 20شوند و تنها  كار در اماكني فعاليت دارند كه ديده نمي

مهندس داوودي مدارس جابزي را محلي براي آموزش درس مهارت زندگي، جرأت ورزي و مهارت نه گفتن 
آموزند در بستر  يق دروس است كودكان همزمان با بازي ميدانست و خاطرنشان كرد: همه به روش بازي و تلف

  تحول و برنامه درس ملي برنامه درسي بايد متناسب با نياز يادگيرنده طراحي شود كه ما چنين كرديم.

ستون  3نفر ساعت كاري مدل آموزشي بر پايه يادگيري  1000كه در دوران كرونا هم با بيش از  وي با بيان اين
نگرش طراحي شد، تصريح كرد: بدين ترتيب رويكردي به نام دانستان خلق شد كه كودكان در دانش، بينش و 

ديدند كه البته در مناطق محروم كودكان تجربه كار با تبلت و موبايل را نداشتند اما در  فضاي آزاد آموزش مي
ترتيب كودكان با دانش و  كردند بدين پردازي مي هاي كشفستون و ايدستون و ... ايده فضاي باز در قالب كالس

  شوند. مهارت آشنا مي

ها بردن و اولين مدرسه  ها رو به مدرسه جذب كنند مدرسه را به محل كار بچه به جاي اينكه بچهدر اين طرح 
بوس به صورت كارتون طراحي شود تا كودكان  اندازي شد. سعي شد شكل ميني بوس راه جابزي به صورت ميني
شكل گرفت و  97حمايت مردمي و سرمايه اجتماعي جابزي در سال  آن نزديك شوند. بابدون ترس و واهمه به 

كنند و سعي شد  ها كار مي درصد كودكان كار در زيرزمين 80ايستگاه شكل گرفت. حدود  7در حال حاضر 
جابزي مخفف جايي براي بازي هست و صبح رويش بازي را به  ها در زيرزمين جاگيري شود. برخي ايستگاه

ورزي و نه گفتن همه اينا  هاي زندگي مثل جرات هاي مهارت عنوان يك اصل براي كودك در نظر گرفته و آموزش
دهيم. در دوران كرونا اين تهديدي براي آموزش بود و يه طراحي علمي و  با بازي و تلفيق به كودك آموزش مي

ه ستون دانش، بينش و مهارت انجام دادند. و پژوهشي انجام دادند و در زمينه تلفيق بر پايه يادگيري بر اساس س
ها را  يك رويكردي خلق شد به عنوان دانستان شكل گرفت. در شرايط كرونا دانستان خلق شد و توانستند بچه

هاي  در فضاي آزاد با احتساب مساحت در فضاي آزاد آموزش دادند. كالسهاي بيدستون و ... نامگذاري شد.
  نواع بذرها آشنا مي شوند.اشكال هندسي و آشنايي با ا

شكل  82كه شبكه ياري كودكان كار و خيابان از سال  با بيان اين مشاور كودكان كار زاده قاسم فاطمه دكتر
 هزار كودك را زير پوشش دارند كه آمار جالبي نيست. 20عضو انجمن بيش از  42گرفت، افزود: به لحاظ كمي 

ها افزود كه  يل پيش از كرونا روبرو بوديم كه پاندمي كرونا به تعداد آنوي ادامه داد: با مشكل بازماندگي از تحص
اين به علت سياست اشتباه وزارت آموزش و پرورش بوده است كه بدون فراهم كردن بستر مناسب براي فضاي 



مجازي اين شيوه آموزش را آغاز كردند در حالي كه بسياري از كودكان حتي از داشتن تبلت و گوشي هوشمند 
  محروم بودند و يا قادر به استفاده از آن نبودند.

كه در دوران كرونا بخشي از آموزش كودكان به مادران سپرده شد، تصريح  مشاور شبكه ياري كودكان با بيان اين
آموز در دوران كرونا از تحصيل  هزار دانش 300ميليون و  5كرد: بر اساس آمار اعالمي وزارت آموزش و پرورش 

برخوردار بودند كه ديگر به چرخه آموزش برنگشتند كه اين ضرر بسياري  هاي كم ه عمدتا از خانوادهبازماندن ك
  بود.

هاي مردم نهاد تعامل با دولت است، گفت: متاسفانه ما در دوران كرونا  اندازي سازمان زاده از اصول راه دكتر قاسم
در اين راستا شبكه كمك با هدف كمك به مهار هاي دولتي نبوديم  ها با سازمان شاهد تعامل خوبي ميان سمن

  اندازي شد كه تعامل خوبي با ستاد مبارزه با بحران كرونا داشت. كرونا راه

  

ها در ارتباط با كار كودكان با تاكيد بر پساكرونا، كار كودكان آموزش در رابطه مستقيم با كار كودكان  نقش سمن
سازمان ها بوده اين است كه حق برخورداري از آموزش كودكان قرار دارد چند دليل دارد آنچه كه تجربيات 

به آموزش مردم به صورت رايگان  30بتوانند از حق خودشون آگاه شوند. به همين علت در قانون اساسي ماده 
(آموزش  28اشاره شده و هم در پيمان نامه حقوق كودك به نقش آموزش در كودكان اشاره شده در ماده 

(به اهداف آموزش و مسائل كيفي آموزش) كودكان  29اجباري و رايگان براي همه كشورها) و  ابتدايي به صورت
  تاكيد شده است.

بينند نگرش آنان به زندگي  اند كودكاني كه آموزش مي قبل از كرونا تعدادي از كودكان از تحصيل محروم بوده
المللي چهار  در سطح بين سازد. را متحول مي كند و مهارتهاي زندگي كه فرامي گيرند مسير زندگي آنها تغيير مي

دليل براي بازماندگي داريم شرايط اقتصادي وفقر اقتصادي باعث مي شود تعدادي از كودكان از تحصيل محروم 
در واقع داليل خانوادگي و فردي تحت تاثير دالئل  شوند. دالئل فردي و خانوادگي نيز از داليل بازماندگي هستند

شكل  82شبكه ياري كودكان كه از سال ها در اين ميان چيست؟  . حاال نقش سمنادي استاجتماعي و اقتص
هزار كودك را تحت پوشش خود قرار  20عضو انجمن  42هاي كار كودك عضو اين شبكه هستند گرفته و انجمن

د كرونا سبب شد مند كنند. خو هاي مردمي توانسته اند كودكان كار را از آموزش بهره دارند. با استفاده از كمك
تعداد بيشتري از اين كودكان از تحصيل باز بمانند. كودكان بازمانده از تحصيل در پسا كرونا بيشتر شد. كه آن 

هزار  300ميليون و  5گردد.  هم به دليل نبود زيرساخت مناسب آموزش و پرورش به ويژه آموزش مجازي بر مي
هايي كه در  تشكيل شبكه كمك به منظور مهار كرونا در سازمانآموز بعد از كرونا از تحصيل بازماندند.  دانش

مخصوص كودكان نبود در  رابطه با كودكان كار فعاليت دارند شكل گرفت. ستاد مبارزه با كرونا داشت و صرفًا



رابطه با مسائل بهداشتي نيز اين تعامل را داشت. با وزارت كار اين شبكه شكل گرفت و در مناطق مختلف و 
هاي محروم اقداماتي شكل گرفت تحت عنوان حمايت اجتماعي، هم شامل حمايت آموزشي و هم حمايت  استان
ها ارسال شد. آموزش و پرورش خودش را محدود كرده و با  هاي بهداشتي و مواد غذايي براي اين استان بسته
ها براي آموزش كودكان با اين  گيرد و شبكه شاد نه تنها شاد نبوده و خانواده ها و دانشگاه ها ارتباط نمي سمن

هاي ياري براي جذب كودكان يا حفظ كودكان  ها و انجمن در دوران پساكرونا سمنشبكه با مشكل مواجه بودند. 
  اند. ها انجام داده ها و برنامه به ويژه كودكان كار انعطافي بود كه در نوع كالس

هاي چهارم و پنجم، از مديران ارشد وزارت سيدحسين شريفي، نماينده ادوار مجلس شوراي اسالمي دوره 

ارتباطات و فناوري اطالعات در سمتهاي مختلف، از موسسين مركز تحقيقات قوانين و مقررات ايران و رئيس 

حال، از موسسين مجمع خيرين حامي بازماندگان از تحصيل و ه ب تا1385هيات عامل آن مركز از سال 

  مديرعامل آن از دوسال قبل تابحال.

  عرفي خيريه مذكور شامل چرايي تاسيس، موسسين، اهداف و انتظاراتم

مطالعه پژوهشهاي انجام شده در مورد بازماندگان از تحصيل بيانگر اينست كه اكثريت وروديهاي كالنتريها و 

 1397دادگستريها را بازماندگان از تحصيل تشكيل ميدهند و اطالع از اين وضعيت اسفبار باعث شد كه از سال 

عده اي از مديران ارشد نظام(فرهنگيان، دانشگاهيان، مديران اجرائي و نمايندگان ادوار مجلس) به فكر تاسيس 

هاي استفاده نشده  هاي ذيربط و استفاده از ظرفيت ها و سازمان اين مجمع بيفتند كه با كمك خيرين و دستگاه

اي همسو و مشابه گامي در جهت توقف نرخ رشد ه آنها در جهت هم افزايي با آنها و هم افزايي با ديگر خيريه

بازگردانيدن اين عزيزان به كالس  - 1بازماندگي و كاهش آن بردارند دو هدف در اساسنامه تعريف شده است 

آموزش يك مهارت به آنها، در اين راستا به منظور همكاري و موفقيت بيشتر يك تفاهم نامه با وزارت  -2درس 

راسر كشور ابالغ گرديد و يك تفاهم نامه با سازمانهاي آموزش فني و حرفه اي كشور آموزش و پرورش امضا و س

  براي آموزش يك حرفه به آنها

 25مقرر شد مجامع استاني نيز با شخصيت حقوقي و مالي مستقل در استانها نيز تاسيس شود و تاكنون در 

  استان سازماندهي شده و نوعا فعاليت خود را شروع كرده اند.



كه جمعيت هدف ميليوني است انتظار كمك، حمايت و پشتيباني الزم از تمام ارگانها، نهادها و  نجايياز آ

سازمانهاي دولتي و غيردولتي و خيرين محترم را در داخل و خارج از كشور دارم. همه صنوف، اعم از صنعتگران، 

سي، روانشناسي و مشاوره ميتوانند به هنرمندان، بازاريان، فرهنگيان و كارشناسان رشته هاي مختلف جامعه شنا

  ما كمك كنند.

هرچند پديده بازماندگي از تحصيل تنها متوجه وزارت آموزش و پرورش نيست و معلول عوامل ديگري غير 

مرتبط با آموزش و پرورش است اما اگر نگاه به آموزش و پرورش در دولتمردان، مجلسيان و سران نظام ما تغيير 

  اتفاقات خوبي در اين نوع پديده ها باشيم. كند ميتوانيم شاهد

  ه همه دلسوزان، تصميم سازان و تصميم گيران نظام:پيشنهاد مشخص ب

گذاري در امر آموزش شايد به دليل ديربازده بودن  سال اخير نشان ميدهد، از آنجاييكه توجه سرمايه 40تجارب 

و امروز سهم آموزش و پرورش ما از توليد  گذاري نشده آن از سوي دولتها و مجالس در ادوار مختلف هدف

كه  باشد، باوجودي تر است، حتي قابل مقايسه با كشورهاي منطقه نمي ناخالص ملي نه تنها از متوسط دنيا پايين

ترين عامل پيشرفت كشورها نيروي انساني آنهاست لذا الزم است در درجه اول نگاه مسئولين به امر آموزش  مهم

ها در نوبت مالقات با رئيس جمهور  ، نقل است كه در دولت قبل وزير آموزش و پرورش ماهو پرورش تغيير كند

  گرفت و شايد دليل استعفاي يكي از وزرا همين بوده باشد. قرار مي

در دولت جديد هم معرفي نامزدهاي اول تصدي وزارت آموزش و پرورش به مجلس نيز متاسفانه تداوم نگاه 

دهد و تا اين تحول در نگاه به اين جايگاه عوض نشود، نه تنها  و پرورش را نشان مي نامناسب به جايگاه آموزش

ترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني كاهشي خواهد  توجهي به اصلي شاهد تحولي نخواهيم بود بلكه منحني بي

  بود.

ن افزايش سهم آموزش برنامه هفتم در پيش است، همه بايد بسيج شوند و احكامي تحول زا و اساسي كه متضم

كشور حداقل در سطح متوسط دنيا و باالتر از آن باشيم و در سايه اين اتفاق همه چيز  G.D.Pو پرورش از 

    شدني خواهد بود.



   



  پنل دوم

ويژگي اين  ان برنامه و بودجه انجام شده است بهاين طرح با كارفرمايي سازمبا بيان اينكه  خانم دكتر صداقت
هاي دولتي و غير دولتي درگير  به عنوان حلقه واسط در بخشدانشگاهي جهاد بيان نمود  پرداخت و طرح

گذاري كرد چرا  . براي آموزش بايد سرمايهه استدرحوزه آموزش به ويژه كودكان بازمانده از تحصيل عمل كرد
مروز عملكرد خوبي تا به ا 60هاي توسعه بااليي دارند. از دهه  پردازند شاخص كه كشورهايي كه به آموزش مي

اي خوب به اين موضوع پرداختند و  هاي توسعه داشتيم در اسناد باالدستي به اين موضوع خوب اشاره شده برنامه
در برنامه سوم، چهارم و پنجم موضوع عدالت آموزشي، توسعه آموزشي و ... به اين موضوع خوب پرداخته شده 

هش چشمگيري داشته باشد به ويژه در حوزه پيش هاي دسترسي خيلي ج شاخص 80است. در اوائل دهه 
برنامه آموزش براي  94دبستان، نشان داد با تمام اقداماتي كه انجام شده با وضع مطلوب فاصله داريم. در سال 

ها عقب هستيم و بايد كار اساسي در اين حوزه انجام شود. قرار شد وزارت آموزش و  همه نشان داد از تمام برنامه
زارت رفاه كار و تعاون اجتماعي همكاري داشته باشند تا كودكان بازمانده بتوانند به تحصيل برگردند پرورش با و

چرا كه عمده دليل بازماندگي از تحصيل فقر اقتصادي تشخيص داده شد و مقرر شد وزارت رفاه بتواند با 
دد بازماندگي از تحصيل شكاف را پوشش دهد. با توجه به گستردگي كشور با عوامل متعهاي خود اين  كمك

مواجه هستيم. اساسا بايد به سمت اين رفت كه اجازه ندهيم بازماندگي توليد شود. انتظار ما در انتهاي طرح اين 
ها ارائه شود تا از توزيع بازماندگان از تحصيل در هر استان تصويري  بودكه بتوانيم آماري به تفكيك استان
ريزان و سياستگذاران اطالعات كمي و كيفي  ها تا بتوانيم براي برنامه خصاستخراج كرده از تحليل عوامل و شا

هاي متعدد گذاشته شود چرا كه بازماندگي از  ها و سازمان ارائه كنيم تا بتوانند از آن بهره ببرند و در اختيار ارگان
ختلف از جمله هاي م اي است و نياز به همكاري و مساعدت سازمان تحصيل يك پديده پيچيده و چند اليه

آموزش و پرورش، بهزيستي، دانشگاهيان، وزارت كار و ... دارد. در اين طرح از دو مرجع داده گرفته شد يكي بر 
كه از مركز آمار اخذ شده و ديگري از اطالعات وزارت تعاون. آمار اخذ شده از وزارت  95اساس سرشماري سال 

در سطح كشور دانش آموز بازمانده  000/750/1مجموع آموزش و پرورش در مقطع متوسطه نشان داد كه در 
درصد جمعيت الزم التعليم  8بازمانده بود  404000داريم. درصد نسبت به جمعيت در دوره ابتداي كه حدود 

درصد افزايش مي يافت. در تحليل اسناد باالدستي  32مشمول بازمانده بودند ولي به متوسطه كه مي رسيد به 
تخراج شد. انواع اسناد باالدستي بررسي شد. و تحليل محتوا شدند. در اسناد باالدستي اشاره عوامل و مفاهيم اس

مستقيمي به بازماندگي از تحصيل نشده ولي به مفاهيم نزديكي مثل دسترسي برابر به فرصت هاي آموزشي، 
الت تربيتي به كار قعي و توسعه كمي به كار رفته است. در سند تحول بنيادين از مفهوم عدپوشش تحصيلي وا

بندي به عواملي از نظر سياستگذاران به آن رسيديم  رفته و خوب هم تعريف عملياتي نشده است. بعد از دسته
، ع ، كيفيت آموزش و نيروي انساني)اي (مناب هاي عمراني، نابرابري منطقه كمبود منابع اقتصادي و زيرساخت



بوده است. در حال حاضر اهداف اگر مشترك است ولي طيف دشواري در جذب كودكان دو زبانه از اين عوامل 
كنند يه جاهايي راهكارهاي  وسيعي از راهكارها ارائه شد كه حتي از الگوي واحد و مشخصي  هم پيروي نمي

ها مشخص نيست  كالن و برخي جاها راهكارهاي خرد مطرح شده متولي مشخص نيست تكليف نهادها و دستگاه
به تشدد در اقدامات برخورديم. تعدد و عدم انطباق اسناد، توقف در سطح راهبردي، و شايد به همين علت ما 

فقدان منابع تحليلي. بعد از آمار و اسناد پيمايشي انجام داديم تا ببينم از نظر ذينعفان اين موضوع چگونه ديده 
مصاحبه با  183تان شود در پنج استان تهران، آذربايجان غربي، كرمان، سيستان و بلوچستان و خوزس مي

تا تصويري از بازماندگي و شاخص هاي آن به دست آوريم و چرايي بازماندگي از منظر اينها ذينفعان انجام داديم 
هاي  نفر در پيمايش شركت كردند. در گروه 1500هاي متعدد تحليل شد.  ها در كارگروه چگونه است. مصاحبه

ه اين عوامل دست يافتيم. مشكالت اقتصادي،مشكالت فردي، سني و تحصيلي مختلف بودند با تحليل عاملي ب
نبود حمايت از تحصيل، مشكالت در مدرس، مشكالت اجتماعي و نبود فرهنگ تحصيل نامگذاري شد. قرار شد 

ها و مسئولين  برنامه اقدامي استخراج شود. راهكارها رو از مصاحبه در آورديم با روش گروه كانوني با سمن
بندي كرديم  بندي كرديم و در كارگروه دسته ها به اشتراك گذاشتيم راهكارها رو اولويت استانآموزش و پرورش 

راهكارها در پنج محور قرار گرفتند اول توسعه آموزش و پرورش پيش از دبستان، پاسخگو شدن دولت در مورد 
ري، به وجود آوردن پذير شدن آموزش، ارتقاي كيفيت آموزش و يادگي دسترسكودكان بازمانده از تحصيل، 

  آموزان از سيستم آموزش و پرورش. سيستم مقاوم در مقابل خروج دانش

https://www.imna.ir/news/557324/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4‐
%DB%B1%DB%B2%D‐8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8‐C

%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86‐

%D8%A7%D8%B2%D‐8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D‐8%AF%D8%B1‐
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اين نشست افزود: مسأله پوشش  زاده معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در دكتر رضوان حكيم
تقسيم شود. پوشش تحصيلي واقعي با  تحصيلي به انواع واقعي، ظاهري و پوشش ويژه گروه سني تقسيم مي

نام كرده و در سن متعارف ثبت نام قرار دارند، بر تعداد جمعيت  آموزاني كه در آن دوره تحصيلي ثبت تعداد دانش
دهيم و براين  آيد. در حوزه ابتدايي جمعيت كودكان در اين رده سني را مبنا قرار مي سن متعارف بدست مي

 سه حضور دارند.كنيم كه چه تعداد از اين كودكان در مدر اساس اعالم مي



وي ادامه داد: آمار كودكان پايه اول ابتدايي به دليل اهميت ويژه در آمار وزارت خانه و سازمان برنامه به عنوان 
شود، اگر كودكي دسترسي به آموزش نداشته باشد.  هاي عملكردي صورت جداگانه بررسي مي مهم ترين شاخص

  امكان دارد تا آخر عمر دسترسي پيدا نكند.

نامي در يك دوره  ون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش افزود: پوشش ظاهري كل دانش آموزان ثبتمعا
تحصيلي فارغ از اينكه در آن سن باشند يا نباشند، بر تعداد جمعيت در سن متعارف دوره تحصيلي محاسبه 

  .است، اما پوشش ظاهري بيشتر است 100يا كمتر از  100شود كه پوشش واقعي يا  مي

دكتر حكيم زاده خاطرنشان كرد: پوشش ويژه گروه سني هم اين گونه است كه بدانيم در يك گروه سني 
ثبت نام كرده اند. اين نوع پوشش   مشخص چه تعداد از دانش آموزان فارغ از اين كه در چه دوره اي بوده،

متحد به اين موضوع توجه  تحصيلي يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني است كه در رده بندي سازمان ملل
  شود. مي

شود كه در بازه سني مشخص  وي تاكيد كرد: بازمانده از تحصيل براساس تعريف يونسكو به كودكاني گفته مي
  ثبت نام در مدرسه هستند، اما در داخل مدرسه مشغول تحصيل نيستند.

تحصيل براساس تعداد مواليد و آمار معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش افزود: تعداد بازماندگان از 
ساله در كشور وجود دارد و  11تا  6كنند چه تعداد كودك  شود كه آن ها اعالم مي  دقيق ثبت احوال بررسي مي

شود. آمار بازماندگان از تحصيل تفاوت تعداد كودكان و  سپس با آمار ثبت نام آموزش و پرورش تطبيق داده مي
  هر عدد و رقم خارج از اين صحت ندارد. ها در مدرسه است. ثبت نامي

هزار نفر است كه  185دكتر حكيم زاده عنوان كرد: تعداد بازماندگان از تحصيل دوره ابتدايي در سال جاري 
  .دهد مي نشان را نفري هزار 25 كاهش قبل سال بازمانده نفر هزار 210 آمار 	نسبت به

نفر پيش بيني  765هشت ميليون و  1400- 1401سال تحصيلي وي يادآورشد: آمار ثبت نام دوره ابتدايي در 
  درصد است. 11,28بوده، يعني پوشش ظاهري  790شده است، اما آمار ثبت نام هشت ميليون و 

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: همچنين پيش بيني آمار ثبت نام دوره متوسطه 
درصد  99,46نفر است و براين اساس پوشش ظاهري  676ام سه ميليون و نفر و ثبت ن 733اول سه ميليون و 
  بدست آمده است.

 و نفر هزار 26 		دكتر حكيم زاده افزود: همچنين پيش بيني آمار ثبت نام در دوره متوسطه دوم سه ميليون و
  .است درصد 96.1 اساس اين بر ظاهري پوشش كه بوده نفر 908 و ميليون 2 نام ثبت



هزار دانش آموزان ثبت شده و مواليد ثبت نام يك ميليون  756كرد: در پايه اول ابتدايي يك ميليون و وي تاكيد 
  درصد است. 113بوده كه پوشش ظاهري  546و 

 تحصيلي پوشش درصد 95.03 	،1400- 1401معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: در سال 
درصد بوده است، اين  97,22درصد و در سال قبل تر  94,06ال گذشته س كه دارد وجود ابتدايي اول پايه واقعي

ها به دليل ترس از كرونا و ضعيف شدن پايه آنها را ثبت نام  كاهش به دليل شيوع ويروس كرونا بود كه خانواده
ه درصد شد 113ها امسال ثبت نام كرده اند و پوشش ظاهري  نكرده اند، اما تعداد بسياري از هفت سال تمام

  است.

درصد و دو  97,45درصد، سال قبل 97,75دكتر حكيم زاده يادآور شد: در دوره ابتدايي پوشش واقعي امسال 
درصد است كه اين كاهش تحت تاثير شيوع ويروس كرونا بوده است، بنابراين هر عدد ديگري  98,23سال قبل 

  در اين خصوص تاييد نمي شود.

درصد  83,87حصيلي به تفكيك استان ها، سيستان و بلوچستان با وي اظهار كرد: در مورد وضعيت پوشش ت
  بيشترين آمار را دارند. 98,22كمترين آمار و قزوين با عدد 

ساله در سال  11تا  6معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: در دوره ابتدايي تعداد بازماندگان 
 1401- 1400 سال در و نفر 	221هزار و  210تعداد  1400-99نفر، در سال  717هزار  147تعداد  98-99

  .است مناسب درصدي 12 كاهش اين كه است نفر 813و 	هزار 185 تعداد

نفر از آنها  887هزار و  87،  1400دكتر حكيم زاده خاطرنشان كرد: روند جذب اين گونه بوده است كه مهر 
  اند كه در هفت سال تمام در پايه اول ثبت نام كرده اند.هزار نفر بوده  64هاي آنها  ساله 6جذب شده اند. تعداد 

هزار نفر سال قبل جذب بازمانده وجود داشته كه سال جديد نسبت به سال قبل رشد  40وي عنوان كرد: حدود 
  درصدي دارد. همچنين خراسان رضوي بيشترين جذب را داشته است. 200

سال تمام  6ب بازمانده از تحصيل در دانش آموزان معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: جذ
 ها ساله 10 ، درصد 15.46 درصد 		ها ساله 9درصد،  20,45درصد، هشت ساله ها  30ها  درصد، هفت ساله73
 جذب در باالتر سن به قدر چه هر دهد مي نشان آمار اين. است بوده درصد 11.32 ساله يازده و 14.64

  دهد. يابد كه اهميت پايه اول را نشان مي ، امكان جذب كاهش ميرويم مي تحصيل از بازماندگان

دكتر حكيم زاده با بيان اين كه وزارت آموزش و پرورش علت بازماندگي از تحصيل دانش آموزان را به صورت 
  ميداني بدست آورده است، گفت: اين داليل درون و برون سازماني هستند.



: فقر مالي و اقتصادي خانواده، كودكان استثنايي و داراي معلوليت شديد و وي درباره داليل برون سازماني گفت
بيماري صعب العالج، پديده مهاجرت از روستا به شهر، كودكان فاقد مدارك هويتي، فقر فرهنگي كه به موجب 

ابع مالي ها از تحصيل فرزند به ويژه دختران جلوگيري مي كنند، ناكافي بودن بودجه و من آن برخي از خانواده
مورد نياز، كودكان كار و خياباني، كودكان بي سرپرست و بدسرپرست، تحصيل كودكان در مدارس ديني خاص و 

  ازدواج زودرس دختران داليل بازماندگي از تحصيل دانش آموزان است.

مدارك معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد: آموزش و پرورش كودكي را ثبت نام كرده كه 
هويتي نداشته است. دانش آموز دختري داشتيم كه خانواده به دليل مرد بودن معلم اجازه تحصيل به فرزند را 

  نداده است. بنابراين مسايل فرهنگي چالش بسياري در روند تحصيل ايجاد كرده است.

 20گيرد، افزود: از  مي دكتر حكيم زاده با تاكيد بر اينكه شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل هر سال صورت
درصد در جايي ديگر مشغول به تحصيل بودند، يعني مهاجرت بدون ثبت داشته است.  18كودك  761هزار و 

بطور مثال كودك سيستان و بلوچستاني در استان گلستان مشغول تحصيل بوده و در سيستان و بلوچستان به 
  عنوان بازمانده از تحصيل شناخته شده است.

ن اينكه ورود خيرين و ايجاد مدرسه براي دوره ابتدايي تا حدي مشكل بازماندگي را رفع كرده است، وي با بيا
افزايي  ادامه داد: تشكيل شوراي راهبري انسداد مبادي بي سوادي در ستاد به منظور همكاري، هماهنگي و هم

  ورت گرفته است.سازمان ها و نهادهاي درون و برون سازماني براي تسهيل و تسريع در تحقيق ص

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش يادآور شد: توجه ويژه به شوراي راهبري انسداد مبادي بي 
سوادي با تمركز بر كودكان كار و خيابان، ايجاد دبيرخانه كشوري عدالت آموزشي و انسداد مبادي بيسوادي 

ها و  هره گيري هر چه بيشتر از ظرفيت و تجارب استانمستقر در استان آذربايجان شرقي به منظور هم افزايي و ب
ها از ديگر اقدامات  ابالغ بخشنامه در خصوص مشاركت شوراهاي اسالمي شهر و روستا و همچنين دهياري

  وزارتخانه در اين خصوص بوده است.

رفاه در شناسايي به تجربيات وزارت  خانم توحيدنيا كارشناس وزارت رفاه، كار و امور اجتماعيدر ادامه نشست 
توانند وارد چرخه آموزش شوند يا از اين چرخه خارج  كودكان و طرح حمايت از كودكاني كه به دليل فقر نمي

هاي ثبتي و  دادهاز طريق  بود كودكان بازماندهتمركز وزارت رفاه بر سرشماري و شناسايي شوند، اشاره داشتند. 
كنند و اين روشي بود براي شناسايي  در سامانه يارانه دريافت ميو اطالعات افرادي كه  اطالعات ميداني بود.

اي كه داراي كد ملي هستند كودكاني كه فاقد شناسنامه و كدملي بودند در اين سرشماري ديده  كودكان بازمانده
هاي مشروط كه مبناي آن  نشده اند. بعد از ثبت سرشماري و شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل، به شبكه

تواند ثبت نام كودكان باشد يا چك آپ بهداشتي باشد  مايت اجتماعي است كه در دنيا به آن پرداخته شده ميح



كه بر الگوهاي مشخصي در اين كار وجود داشت رويكردي هاي نيازمند به آموزش است.  يا دسترسي خانواده
كنند و چرا از تحصيل  دگي ميكودكان است، كجا زنشناسايي  بخشي از آنيونسكو و يونيسف تمركز داشتند 

بخشي از كودكان به دليل معلوليت توان آنها را جذب كرده و در مدرسه پايدار كرد.  اند و چگونه مي بازمانده
ها به خاطر شوك اقتصادي وارد بازار كار شده و از  شوند. بر اثر كرونا نيز برخي از خانواده بازمانده از تحصيل مي
نفر آنها در مقطع ابتدايي  10000كه  سال) 18تا  6بازمانده از تحصيل داريم ( 443000تحصيل بازمانده اند و 

بهره هستند. سيستان و بلوچستان، تهران و  ميليون كودك نيز به خاطر كرونا از آموزش كيفي نيز بي 3هستند و 
ها،  اجتماعي خانواده هاي اقتصادي و در مقايسه شاخصخراسان رضوي بيشترين بازماندگان از تحصيل را دارند. 

هاي يك تا  هايي كه كودكان بازمانده دارند از نظر شاخص وضعيت به مراتب نامساعدتر هست. و در دهك خانواده
پنج هستند، فاقد بيمه هستند. تحت حمايت نهادها بوده و فاقد درآمدند. و كودكان اين خانواده بيشتر در معرض 

. در ها اشاره داشتند  د تاثير بر بازماندگي از تحصيل دارد. به شاخصدرص 27بحث اقتصادي آسيب قرار دارند. 
به خصوص اطفال و جوانان ما در حمايت از هاي قانوني  وازرت رفاه به دنبال آن هستيم بحث استفاده ازظرفيت

تصويب و  99و در سال  وارد كنيم ايين نامهاين قانون سعي كرديم بحث بازماندگي از تحصيل را در اين  6ماده 
هاي اقتصادي،  يعني بتوانيم شاخص. ما بايد به سمت استقرار حمايت اجتماعي فعال پيش برويم ابالغ شد

سيستم و بر اساس نياز خانواده به آنها خدمات حمايتي ارائه شود و اين اجتماعي و آموزشي و به روز رصد كنيم 
بحث كاهش فقر اموزشي تمركز دارد  بر كودكاني كه . شود جام مياي طراحي شود كه به طور فعاالنه ان به گونه

هاي  اند و پس از آن بهبود شاخص در معرض ترك تحصيل هستند و كودكاني كه تا كنون وارد مدرسه نشده
براي كاهش فقر آموزشي شود. سه شاخص تاثيرگذار  تحصيلي و آموزشي كودكان است كه در وزارتخانه دنبال مي

شاخص ضعف آموزشي و ترك تحصيل را آموزش و پرورش دنبال كند. هماهنگي بين  .ذاري استقابل سياستگ
گيري  شاخص ضعف تحصيلي و ضعف اقتصادي قابل دسترس و اندازهانجام شود.  بخشي بين دو سازمان مي تواند

شود و در  تواند دنبال	طرح نماد در مدارس ميهستند و نيازمند همكاري سازمان ها و همفكري آنها است. 
پيشگيري از بازماندگي از تحصيل تاثيرگذار است. بحث تقسيم كار بين سازماني به آموزش و پرورش پيشنهاد 

تواند هم افزايي را افزايش دهد و در پيشگيري از بازماندگي تاثيرگذار باشد. بخشي  شده و اجرا شدن ان مي
دهند بحث استقرار پنجره واحد خدمات اجتماعي  مهمي كه سازمانهاي حمايتي بايد در اولويت كار خود قرار

توانند اثربخشي خدمات خود  كنند. و در جايي مي است هر سازماني بداند به چه كسي چه خدمتي دارند ارائه مي
  را ارزيابي نمايند.

  درسي مدير كل سابق دفتر تاليف كتبمهندس علي زرافشان معاون سابق متوسطه وزارت آموزش و پرورش و 

آموزان اشاره شده و  پذير بودن آموزش رايگان براي تمامي دانش سناد باالدستي به عدالت آموزشي و دسترسدر ا
) يعني بايد يك نظام 2000تا  1990بحث پوشش براي دوره ابتدايي جزو وظايف تمامي دولت ها قرار گرفت (



ها براي رصد و كنترل  از شاخص اي آموزان به مدرسه رصد شود. مجموعه كنترلي داشته باشيم تا ورود دانش
كنند  كند. اعداد و ارقام هيچ كدام اعداد واقعي را دنبال نمي آموزان را در آموزش و پرورش دنبال مي حضور دانش

بازماندگي خالص نانرخ ها  يكي از شاخصكنند تا به سمت آمار واقعي حركت كنند.  ولي به محققين كمك مي
آمار آموزش و پرورش بر اساس پوشش واقعي است در صورتي كه نرخ . مهم تر از نرخ خالص استاست كه 

 6نام كنيم يعني كودكي كه در  دهد چه تعداد خارج از اين گروه سني توانستيم ثبت ناخالص ثبت نام نشان مي
ه از تحصيل را نشان نام كند و االن وارد سيستم آموزشي شده و اين تعداد جذب بازماند سالگي نتوانسته ثبت

دهد. شاخص دوم شاخص پوشش تحصيلي است باز دو شاخص ظاهري و واقعي دارد. شاخص سوم نرخ گذر  مي
هاي مجلس و آموزش و پرورش اتفاق نظر  مركز پژوهشاست. در واقع گذر از يك مقطع به مقطع باالتر است. 

يل بازمانده شدند يا به شبكه آموز بازمانده از تحصيل هستند كه اين ها به سه دل دارند كه سه ميليون نفر دانش
ها  شاد دسترسي نداشتند يا تحت پوشش مخابرات نبودند يا تجهيزات نداشتند. نكته دومي كه مركز پژوهش

  مطرح كرد اين بود كه هنوز اموزش و پرورش تعريف و شاخص بازماندگي از تحصيل را ندارند. 

صيل اشاره داشتند. ايده مركزي فهم كيفي دكتر حيدري به فهم كالن پديده اجتماعي بازماندگي از تح
فروكاست مسئله اجتماعي به يك مسئله اداري و  كردبيان واضح جمله مي شود در يك بازماندگي از تحصيل را 

كاري براي آن انجام دهد. بايد بخشي متفاوتي كه هر  تجزيه كليتي به نام بازماندگي از تحصيل به اجزاي
هم پيوسته است و روي زمين حيات اجتماعي ما واجد يك انسجام عام است  كل بهبازماندگي از تحصيل يك 

هاي اجرايي وجود دارد در سطح اداري مناقشه صادقي است اما در سطح مسئله  اي كه ميان  بخش مجادله
خواهيم براي سازماني كه در  اجتماعي مسئله كاذبي است حاال ما قرار است مسئله اجتماعي را حل كنيم يا مي

و مطالعه كيفي اين ايم وجهه و آبرويي كسب كنيم ؟ با توجه به نكاتي كه در اين نشست گفته شد  قرار گرفته آن
منظور ستاد نيست بلكه ذيل يك مداخله عام عام اجرايي دستور  يك از خاللكند اين ماجرا جز  و تاييد مي

ر منازعات بخشي و اداري و در مناقشاتي حاكميتي بايد مورد توجه قرار گيرد به شكلي كه عناصر و اجزاي آن د
هايي كه ما اينجا داريم به لحاظ كيفي دو سطح ماجرا را براي ما  كه ذيل اين پديده وجود دارد تجزيه نشود. داده

كند يك سطح فهم پديده در سطح كالن است اين فهم پديده در سطح كالن لزوما كاري با وظايف  آشكار مي
بندي آن تابع تقسيم بندي وزارتي نيست. بازماندگي  پديده اجتماعي است كه منطق شكلها ندارد اين  وزارتخانه

در يك سطح كالن است كه در چرخه كلي مسائل اقتصادي، ها معني دار نيست بازماندگي  در تفكيك وزارتخانه
اجتماعي به يك  سياسي، قوميتي، هويتي و ... در كشور قابل تحليل است. ما مسئله بازماندگي را از يك مسئله

مسئله اداري فروكاسته ايم مانند ساير مسائل و تا زماني كه اين مسائل پيشروي كند چرخه بازماندگي به صورت 
  يك كل تداوم و توليد خواهد شد.



با پيشرفت جهان بببنيم داستان بازماندگي در كجاي كار ؛ دكتر حسن آبادي عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي
مسئله صرفا مسئله فرهنگ ما نيست بلكه مسئله جهاني است و با شمائل جديد خود مربوط به  قرار دارد. اين

كشور ما، خاورميانه، آفريقا يا آمريكا نيست. در مقابل بازماندگي مفهوم سوادآموزي داريم. در سطح تئوري و 
ريف سوادآموزي از نظر نظري تعاريف متعددي داريم بين علم و عمل بايد پيوندي ايجاد كرد و ايشان به تع

در شرايط فعلي با پديده كرونا مسئله جديدي به وجود آمد و خانه به محيط يادگيري يونسكو اشاره داشتند. 
تبديل شده و در اين شرايط تعريف يدرستي از بازماندگي نداشتيم. و اسامي و تعاريفي خاصي از جمله آموزش 

موضوع آموزش آنالين چيست جدايي  ضطراري براي آن وضع شد.مجازي، آموزش آنالين، و آموزش از راه دور ا
ميان كنشگران اصلي آموزش، نقش ها تغيير مي كند فناوري به سراغ كار مي آيد آيا از آموزش آنالين به عنوان 

اضطراري هم در  جايگزين استفاده مي شد و مي خواهيم آموزش در هر زماني و هر مكاني ارائه شود. در آموزش
ها  هستند معلم، دانش آموز، والدين، برنامه ريزان، ارزيابان و ... اين مجموعه در بحران كوويد دامن جامعهچالش 

كنيم و در اينجا قصد نداريم حد  رو خواهد گرفت و مربوط به كل جهان است آيا فكري به حال بازماندگي مي
ديد برويم.ما صحبت از توسعه پايدار باالي سواد را تعريف كنيم آيا فكري كرديم چگونه به سمت آموزش ج

گويد براي خروج از اين بحران بايد  رود؟ يونيسف مي كنيم و بدون نيروي انساني مجرب چگونه پيش مي مي
هاي آينده بتوانيم از  پذيري آموزش بايد بپذيريم تا در برابر شوك يادگيري ديجيتال را براي تداوم و انعطاف

هايي هست كه ما نه تنها گروه بازمانده بر اساس  هزاره سوم صاحب چه ويژگي آموزش حمايت كنيم . آموزش در
شود.  هاي جديدي به آن اضافه مي تعريف اول خواهيم داشت بلكه با توجه به شرايط و وضعيت جديد گروه

آموزش اصطالح محيط يادگيري خانه داريم كه بايد در تعريف بياوريم. در پروژه هاي هزاره سوم آموزش فراگير، 
ها باشند براي سازماندهي اينها  براي همه، فرصت هاي برابر داريم اينا عناصر آموزش هستند و اگر اين آموزش

بايد چهار نوع يادگيري داشته باشيم : يادگيري براي دانستن، يادگيري انجام دادن، يادگيري زندگي با همديگر، 
خواهيم بازماندگي از تحصيل را با توجه به  ح شود. اگر ميها مطر يادگيري براي بهزيستي بايد اين نوع يادگيري

هاي كرونا به اضافه آموزش در هزاره سوم با هم جمع كنيم و بازماندگي را  خالهاي آموزشي خود به اضافه بحران
تعريف كنيم يكي از اينها اين است كه فناوري آموزش را با جان ودل بپذيريم و از معضالت اين فناوري نهراسيم 

  امكان دارد در كوتاه مدت مشكالتي ايجاد كند ولي در بلندمدت بسيار تاثير گذار است. 

شكاف تحصيلي را به بازماندگي از در انتهاي نشست خانم دكتر صولتي عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي 
كودك سواد خواندن تحصيل ارتباط دادند. به انواع شكاف اشاراه داشته و بيان داشتند كه بازمانده اين نيست كه 

شود كه به انواع سواد از نظر يونسكو تسلط داشته باشد كه يكي از  و نوشتن ندارد و كودكي بازمانده محسوب نمي
كند.  اي است كه ما به بحث اهميت و ضرورت فناوري و ارتباطات در آموزش هدايت مي اين سوادها سواد رايانه

سند تحول بنيادين اين موضوع صحه گذاشته  17شاره شده در بند اين موضوع در اسناد باالدستي نيز به آن ا



به دو علت به سمت آموزش مجازي رفته ايم  هاي آموزش مجازي اشاره شد. سپس به ضرورت و ويژگيشده، 
يكي بحث هدف عالي آموزش است كه ما آموزش را براي يادگيري داريم و كالس درس تنها فضاي آموزشي 

آموزان را در فضاي آموزشي  ها بايد فضا و مكان آموزشي باشد و بتوانيم دانش ها و مكان نيست بلكه تمامي زمان
قرار دهيم. سپس به چهارچوب سواد ديجيتال يونسكو براي كودكان آسيا و اقيانوس آرام طراحي كردند اشاره 

 ارائه كردند.و در ادامه توضيح مختصري در مورد پروپوزال طراحي الگوي سواد ديجيتال داشتند. 


