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داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﭼﮑﯿﺪه :آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی آن ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺑﻪﻃﻮر ﻣـﺪاوم رﺷـﺪ
داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ،ﺗﻌـﺪاد ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و
ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮده ﮐـﻪ در ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫـﺎ
از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣـﻮز ﺑـﻪ ﻣﻌﻠـﻢ ،ﺗـﺮاﮐﻢ داﻧـﺶآﻣـﻮزی در ﮐـﻼس و آﻣﻮزﺷـﮕﺎه و ﻫﺰﯾﻨـﻪی
ﺳــﺮاﻧﻪ ﺑــﺮای ﻫــﺮ داﻧــﺶآﻣــﻮز در دﻫــﻪی  ۱۳۵۰رو ﺑــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد ﺑﻮدﻧــﺪ اﻣــﺎ در دﻫــﻪی  ۱۳۶۰از
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم دور ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﺠـﺪداً از اواﯾـﻞ دﻫـﻪی  ۱۳۷۰روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ ﺑﻬﺒـﻮد ﺧـﻮد را
آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻼﻓـﺼﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﺸﻮر و
ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۶۵در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و
ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۵در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﻮد .در اﯾـﻦ ﻣـﺪت ﺑـﯿﺶﺗـﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اواﺧﺮ دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر
ﺑــﻪ زﯾــﺮ  ۱۰۵ﮐــﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓــﺖ و ﺳــﻄﺢ ﭘﻮﺷــﺶ ﺗﺤــﺼﯿﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﮐﺎﻣــﻞ ﺷــﺪ .در ﺑــﯿﻦ ﻋﻮاﻣــﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺗﺎ دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪهی اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد .ﺗﺄﺛﯿﺮ روﻧﺪ ﺑﺎروری ﺗﺎ اﯾﻦ دﻫﻪ ﮐـﻢ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﺑﻌـﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در دﻫـﻪی  ۱۳۷۰ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ در دﻫﻪی  ۱۳۶۰ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨـﺪهی اﻓﻐـﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗـﯽ ﺑـﻪ ﮐـﺸﻮر وارد
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۸۸/۱۲/۲۳ :ﭘﺬﯾﺮش۱۳۸۹/۱۰/۸ :
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ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﮔﺬاﺷـﺖ .در ﺑﻌـﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
داﺧﻠﯽ ،روﻧـﺪ ﺷـﻬﺮی ﺷـﺪن ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﯾﮑـﯽ از ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی آن ﺑـﻪﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۷۵ﺑـﻪ رﻏـﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﺣﻮزهی ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ اواﺧﺮ دورهی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﮔـﺸﺘﺎور
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪهای ﻧﺰدﯾـﮏ دوﺑـﺎره ﺷـﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮐﻨـﻮن ﻣـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ رﺷـﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺷﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿـﺪی :آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ؛ ﺟﻤﻌﯿـﺖﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ؛ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ؛ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎروری ﮐـﻞ
) ،(TFRﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻃﻔﺎل؛ ﻧـﺴﺒﺖ ﺷﻬﺮﻧـﺸﯿﻨﯽ و روﺳﺘﺎﻧـﺸﯿﻨﯽ؛ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻃﻮر اﻋﻢ و آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﺧـﺺ ﺑـﺮ ﻫـﯿﭻﮐـﺲ ﭘﻮﺷـﯿﺪه
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﯿﺴﻮاد ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ] .[۲۴از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻨﺸﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ

در ﺳﺎل  ۱۹۴۵از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮ ﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﻓﺮد
ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۱

در ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ،آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﭘﺎﯾـﻪ و اﺳـﺎس

ﺳﻄﻮح دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را داراﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬـﺎن آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﺢ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ،ز ﯾـﺮا در اﺻـﻞ ﻓـﺮض ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ د ِر
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻫﻤﻪی اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ] .[۹ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در ﺑﻬﺒـﻮد

اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮ ﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎزدهی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽرود ] .[۸ﺷﻤﺎر ز ﯾﺎدی از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﺴﺮ ﯾﻊﮐﻨﻨﺪهای
در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از دﺧﺘﺮان ،روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
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و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ] .[۲۴اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ آﻣـﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰه ﮐﺮدن آن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻫـﺪف ﺟﻬـﺎﻧﯽ و ﻧـﻪ

ﻓﻘﻂ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻮادآﻣﻮزی و ﻫﺪف »آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ« در ﺳﻄﺢ ﻣﻠـﯽ و ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ در
ﻧﯿﻢﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣـﻮزش

ﺑــﺮای ﻫﻤــﻪ« ۱ﮐــﻪ در ﺟــﺎﻣﺘﯿﻦ ۲ﺗﺎﯾﻠﻨــﺪ در ﺳــﺎل  ۱۹۹۰ﺑﺮﮔــﺰار ﺷــﺪ ،اﻫــﺪاف و راﻫﮑﺎرﻫــﺎی

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﺧﯿﺮاً ﻧﯿﺰ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش )داﮐﺎر ،(۲۰۰۰

آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ وﯾـﮋه آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ،ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ۳ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(۱ :

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـﺎس ،ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿـﺎ در ﻧـﯿﻢﻗـﺮن اﺧﯿـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋهای ﺑـﻪ ﺗﻌﻤـﯿﻢ

آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺑﯿﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﺒـﺬول داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ .اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣّﺎ ﻫﻨﻮز ﺑـﺴﯿﺎری از ﮐـﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﻧﺪ ،اﯾـﻦ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﺷﺪ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ز ﯾـﺎد ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ

ﺑﻮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺪف آنﻫﺎ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺣـﺪ اﻗـﻞ

در ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﻓﺮاواﻧـﯽ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ].[۱۳
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای را ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﮐـﺸﻮرﻫﺎی در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﻪ

وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧـﯿﻢﻗـﺮن اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎی
 ۱۳۳۵-۱۳۶۵ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ رﺷﺪ ﺳﺮ ﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﯽ ﺟﻮان ﻣﻨﺘﺞ از آن و ﻧﯿﺰ ﻫﺪفﮔﯿﺮی در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً ﭘﻮﺷـﺶ ﮐﺎﻣـﻞ
ﺛﺒﺖﻧﺎم در دورهی اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﺷﺪ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ وﯾـﮋه در

ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﺒﺐ ﺷﺪ )ﻫﻤـﺎن .(۸۱-۸۲ :ﻣـﺴﺄﻟﻪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺸﺎر وارده ﺑـﺮ
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻮده و ﮐﺪام ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪﻫﺎ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ.
اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷـﯽ اﺳـﺖ

ﺑــﺮای ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﺳــﻮالﻫــﺎ .ﺑــﺮای اﯾـﻦ ﮐــﺎر ﭘــﺲ از اراﯾـﻪی ﭼــﺎرﭼﻮب ﻧﻈــﺮی ،اﺷــﺎرهی
ﻣﺨﺘــﺼﺮی ﺑــﻪ روﻧــﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐــﺸﻮر در دورهی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧــﻮاﻫﯿﻢ داﺷــﺖ و ﺳــﭙﺲ
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ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﻮرد ﻣﻬـﻢ ﻗـﺎﻧﻮن
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ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﮐـﺸﻮر و ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن را ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 -۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﮐﻤّﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺑﺎروری ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ( و ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﻮﺷـﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
ﺑﺎروری ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﯽ ﯾـﮏ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳـﻨﯽ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪی ﺑﺎروری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫـﻢ
ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮای ﺑـﺮآورده ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾـﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬارد ] .[۲۳ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ در زاد و وﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎ در ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﺟـﺬب ﻣـﺪارس
اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺣﺪود  ۷-۱۵ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷـﻮد و اﮔـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺑـﺎروری ﺳـﺮ ﯾﻊ و ﺷـﺪﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﺎزد ].[۱۷

ﺗﻌﺪاد اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻮل و ﺣـﻮش ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑﺮوﻧـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ
ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎروری و ﻣﻮاﻟﯿـﺪ ﺣــﺪود ﻫﻔــﺖ ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ ] .[۱در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐــﺎﻫﺶ
ﺑﺎروری ﺑﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ز ﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺎ ﺳـﻦ ﺷـﺶ ﺳـﺎﻟﮕﯽ وارد

ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ] .[۲۰در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﻣﺪارس اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﺟـﺬب داﻧـﺶ
آﻣﻮزان  ۵-۷ﺳﺎﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ ،رﺷـﺪ ﺑـﺎﻻ و ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺎروری ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ درﺑﺮدارﻧـﺪه ﻓـﺸﺎر
ز ﯾ ـﺎدی ﺑــﺮ ﻇﺮﻓﯿ ـﺖ ﻣﻮﺟــﻮد ﻣــﺪارس ﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾ ـﻦ ﺻــﻮرت اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪاد داﻧــﺶآﻣــﻮزان

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮز ﺑـﻪ ﮐـﻼس ﻣـﯽﺷـﻮد و

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع رﺳﯿﺪ آن وﻗﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑـﺮای ﻧﻈـﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ].[۱۷

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ۴ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ ﺑـﺮ روﻧـﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ آﻣـﻮزش و

ﭘﺮورش ﺑﺎﻻﺧﺺ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﻣﺮگ
و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان اﺳﺖ ] .[۱۹در واﻗﻊ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧـﻮزادان ،ﭘﺎﯾـﻪ
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در ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﺎلﻫﺎي 1350-85
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ﻫﺮم ﺳﻨﯽ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ در ﺳـﻦ ﻣﺪرﺳـﻪروی
ﻣﯽﮔﺮدد ].[۱۸

اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻘﺎء از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺠﻢ ﺛﺒﺖﻧﺎمﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳـﺎل اول

ﻼ اﮔﺮ در ﮐﺸﻮری ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاﻟﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠـﻪی ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﺜ ً
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺣﺠﻢ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﻨﻨـﺪه در ﮐـﻼس اول
اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﮐـﺸﻮری ﮐـﻪ درﻣـﺎن و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪهای دارد ،ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﺳـﺖ ].[۱

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪروی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮا ﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ ﭼـﻪ ﻣـﺮگ
و ﻣﯿﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪروی ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﻢﺗﺮ از ﺳﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫـﺎی ﻣـﺮگ وﻣﯿـﺮ
ﺑﺎﻻ ،ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﻮت ﺣﺘﯽ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره وﺟـﻮد دارد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﯾﮏ ﮔـﺮوه از ﮐـﻼس و ﻣﺮﺗﺒـﻪای ﺑـﻪ ﮐـﻼس و ﻣﺮﺗﺒـﻪای ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻓﻘـﻂ ﻧﺘﯿﺠـﻪی
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ دروس و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻘﺎء
از ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد )ﻫﻤﺎن.(۷۲ :
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد .در اﺑﻌـﺎد
داﺧﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣـﯽﮔﺬارﻧـﺪ .ﻋﻤـﻮم
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت روﺳﺘﺎ -ﺷﻬﺮی و ﯾﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺘـﺮاﮐﻢﺗـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در روﻧﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﯽﮔـﺮدد ] .[۱۷از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ـ روﺳﺘﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش

و ﭘﺮورش را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷـﯽ در ﻧـﻮاﺣﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ )ﺣﺘـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺘﯽ
ﺑــﯿﺶﺗــﺮ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻧــﻮاﺣﯽ ﺷــﻬﺮی( ﮐــﺎﻫﺶ دﻫﻨــﺪ ،ﯾﮑــﯽ از ﻧﺘــﺎﯾﺞ آن اﯾــﻦ اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰیﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺰان ﺛﺒـﺖﻧـﺎم و روﻧـﺪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪی ﻗﺎﺑـﻞ

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ] .[۱۹در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺷﻬﺮﻫﺎ( اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯽ در ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎر ز ﯾﺎدی ﺑﺮ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻣـﺪارس ﺷـﻬﺮی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻼسﻫﺎی درس اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ از ﮐﯿﻔﯿـﺖ آﻣـﻮزش و
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دارﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋﻠـﺖ

آن ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ و ﺳـﻌﯽ در ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﺎﻣـﻞ آن دارﻧـﺪ،۵

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳـﻪروی )ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺳـﻨﯿﻦ
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آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ( ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ زﻣـﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺒـﻮه و دﺳـﺘﻪﺟﻤﻌـﯽ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد .در اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ،ﺑـﺮ روﻧـﺪﻫﺎی

آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ و ﻣﻘﺼﺪ اﺛﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣـﯽﮔـﺬارد و آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ دﻗﯿﻘـﺎً ﯾﮑـﯽ از
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮ ﯾﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﯾﻊﺗﺮ ﯾﻦ ﺻـﻮرت

ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮاﯾﻨﺪی از ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪی اﺻـﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ )ﺑـﺎروری،

ﻣﺮگ وﻣﯿـﺮ ،و ﻣﻬـﺎﺟﺮت( ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ از ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن آﻣـﻮزش را ﺗﺤـﺖﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ ،ﻫﺰ ﯾﻨـﻪﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷﯽ و … ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮ زﻣﺎن اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )از ﻗﺒﯿﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﯾـﺎ

ﻣﯿﺰان ورودی ۱۰۰ ۶درﺻﺪی ﺑﻪ ﮐﻼس اول( ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﺷـﻮاﻫﺪی از
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮔـﺬار از ﭘﺎﯾـﻪی
ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ از  ۳۰درﺻﺪ ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ( رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه از
اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ].[۲۱

رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧـﻮد

ﻣﻨﺘﺞ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪهی ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫـﺪاف آﻣﻮزﺷـﯽ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﭼـﺮا
ﮐﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗـﺎزهواردان اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری ﺑـﯿﺶﺗـﺮ اﺣـﺴﺎس
ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﯽﮔﺬارد و ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﮐﻤـﯽ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﯾـﮏ ﮐـﺸﻮر در ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣـﺴﺌﻠﻪی رﺷـﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪی ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺪﯾﺪ ﻣﯿـﺰانﻫـﺎی ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﻣﺤـﺪود

ﻣﯽﺷﻮد ] .[۱۹اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾـﻦ
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ﻋﻠﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺟﺰو ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ )ﺑـﻪ
وﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﮑﺘـﻪی ﺑــﺪﯾﻬﯽ آن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺑــﺎﻻ رﻓــﺘﻦ ﭘﻮﺷـﺶ ﺛﺒــﺖﻧــﺎم ﺗـﺄﺛﯿﺮ آن ﮐــﺎﻫﺶ ﻣـﯽﯾﺎﺑــﺪ

ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﯽاﺛـﺮ ﻣـﯽﮔـﺮدد .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺳﻮادآﻣﻮزی ﻧﺰد ﺗﻤـﺎم ﺳـﻨﯿﻦ ]ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ[ ﭘﻮﺷـﺶ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﮐﺎﻣـﻞ ﺷـﺪه و
رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺴﻮادان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﻤـﻼً دﯾﮕـﺮ ﺑﯿـﺴﻮادی ]در

ﺳــﻨﯿﻦ آﻣــﻮزش اﺑﺘــﺪاﯾﯽ[ در ﮐــﺸﻮر وﺟــﻮد ﻧﺪاﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،رﺷــﺪ ﺑﺎﺳــﻮادان ]ﯾﻌﻨــﯽ ﺗﻌــﺪاد
داﻧﺶآﻣـﻮزان[ از ﯾـﮏ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺑـﻪ ﺳﺮﺷـﻤﺎری ﺑﻌـﺪی ﻣـﺴﺎوی رﺷـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ].[۱
از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺳـﺎده و در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣﻔﯿـﺪ

در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻫﻤــﺎنﮔﻮﻧــﻪ ﮐــﻪ در ﺷــﮑﻞ  ۱ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد ،دو ﻋﺎﻣــﻞ ﯾــﺎد ﺷــﺪه ﯾﻌﻨــﯽ ﻋﻮاﻣــﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ )ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﺑﺎروری( و ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺟـﺪا از اﯾـﻦ دو

ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ دارد .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﮐﻢ داﻧـﺶآﻣـﻮز در

ﮐﻼس و ﻣﺪرﺳﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾـﺪ و … را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان

رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
ﺑﺎروری

اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ

ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﺎﺟﺮت
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 -۳ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰-۸۵
ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮﯾﺮی از
روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ.

ﺑﺎروری :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻣﺮﺣﻠﻪی اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺳـﺎل  ۱۳۴۶ﻣﯿـﺰان
ﺑﺎروری در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎروری ﺣـﺪ اﻗـﻞ در

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی اﻧﺪﮐﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎروری ﮐـﻞ TFR ۷در ﺳـﺎل ۱۳۵۵
ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﮐــﺸﻮر  ۶/۲ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﺮاورد ﮔﺮدﯾـﺪ ۴/۴۲) .در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و  ۷/۸۲در ﻣﻨــﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ( ].[۳

روﻧﺪﻫﺎی ﺑـﺎروری در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﻮاﺳـﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑـﻮد .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﺑﺎروری ﮐﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻃﯽ ﮐﺮد ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ ﺑﺎروری ﮐﻞ از  ۶ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﻪ  ۶/۹ﻓﺮزﻧﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۹اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۳ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﺑﻪﺻﻮرت آﻫﺴﺘﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد و
ﺑﻪ  ۵/۷۶ﻓﺮزﻧﺪ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از آن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳـﺎل
 ۱۳۶۸روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎروری ﮐـﻞ در ﺳـﺎلﻫـﺎی

 ۱۳۷۰و  ۱۳۷۵ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ۴/۹و  ۲/۵۲ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ] .[۵روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و  TFRﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﺳﯿﺪ.۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان

ﺑﺎروری ﮐﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﻮاره ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟـﺪول
 ۱اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در دﻫﻪی  ۱۳۵۰و ﻧﯿﻤﻪی اول دﻫﻪی  ۱۳۶۰ز ﯾﺎد ﺑﻮده )ﺣﺪود  ۲/۵ﻓﺮزﻧـﺪ(
اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۱ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ].[۶
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان ﯾﺎ اﻃﻔﺎل )ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل(

ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۵در ﻫﺰار در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻃـﯽ اﯾـﻦ دوره ،از ﻫـﺮ
ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰ﮐﻮدک ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿـﺸﺘﺮی ﺗـﺎ ﯾﮑـﺴﺎﻟﮕﯽ ﭘﯿـﺪا
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ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد ﻣﯿﺰان ﺑﺎروری ﮐﻞ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰-۸۵
ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۱۳۵۰

۵/۹

۵/۱

۶/۷

۱۳۶۰

۶/۷۹

۵/۷

۶/۲۳

۴/۹

۱۳۷۵

۲/۵۲

۲/۱

۳/۱

۱۳۸۵

۱/۹

۱/۸

۲/۱

۱۳۵۵

۱۳۶۵

۱۳۷۰

۶/۰۸

۴/۹

۴/۹

۳/۷

۷/۴
۸

۶/۵

۵/۹

ﻣﺄﺧﺬ :ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازی  ۱۳۷۹و .۱۳۸۰

ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﻤـﻮاره ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮی از ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﻧـﻮزادان را دارا ﺑـﻮدهاﻧـﺪ .ﺟـﺪول  ۲اﯾـﻦ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎ را ﺑﻪﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول  -۲ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﻮزادان )اﻃﻔﺎل ﮐﻢﺗﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل( در ﺳﺮﺷﻤﺎری ۱۳۵۵-۸۵
ﺳﺎل ﺳﺮﺷﻤﺎری

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

۱۳۵۵

۱۱۲

۷۶

۱۳۰

۱۳۶۵

۷۶

۵۶/۶

۹۹/۱

۱۳۷۰

۶۰/۳

۴۵/۳

۷۵/۴

۱۳۸۵

۲۶

ـــــ

ـــــ

۱۳۷۵

۳۵

ـــــ

ـــــ

ﻣﺄﺧﺬ :زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻧﻮراﻟﻬﯽ .۱۳۷۹

ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ز ﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﻦ وﺟﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ را ﺑـﺮ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ،ﻣﻘـﺪار اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮای ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر در
ﺷﺪه ﺣﺪود  ۱۹۱ﮐﻮدک ﻗﺒﻞ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻪاﻧـﺪ .در

دورهﻫــﺎی ﭘــﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻪی ﺑﻌــﺪی اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑــﻪ  ۷۲ ،۹۵ ،۱۳۰ ،۱۶۰و  ۵۵و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺳـﺎل  (۱۳۸۵) ۲۰۰۶ﺑـﻪ  ۲۸در ﻫـﺰار ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ )ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ.(۲۰۰۳ ۹
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ﺳﺎل  (۱۳۴۹) ۱۹۷۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹۱در ﻫﺰار ﺑﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ از ﻫـﺮ ﻫـﺰار ﮐـﻮدک ﻣﺘﻮﻟـﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ و ﺣﺴﻴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ
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ﺟﺪول  -۳ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﻣﻄﻠـﻖ آنﻫـﺎ در ﺳﺮﺷـﻤﺎریﻫـﺎی
۱۳۴۵-۸۵
ﺳﺎل

ﺳﺮﺷﻤﺎری

رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ

رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ

رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ

ﮐﺸﻮر

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻣﯿﺰان

ﻣﯿﺰان

روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ

۱۳۴۵

۳/۱۳

۱/۶

۵/۰۲

۶۰/۹

۳۹/۱

۱۳۵۵

۲/۷۱

۱/۶

۴/۹۳

۵۳/۱

۴۶/۹

۱۳۶۵

۳/۹۱

۲/۴

۵/۴۱

۴۵/۷

۵۴/۳

۱۳۷۰

۲/۴۶

۱/۲

۳/۴۷

۴۳

۵۷

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱/۴۷

۱/۶۲

-۰/۵

-۰/۴۹

۲/۹۵

۲/۷۴

۳۸/۷

۳۱/۴

۶۱/۳

۶۸/۵

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ.

ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﺣﺪود  ۱۶۳ﮐﻮدک ﺷﺎﻧﺲ ﺑـﯿﺶﺗـﺮی ﺑـﺮای زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﭘﯿـﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮک ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﮐـﺸﻮر ﻫﻤﯿـﺸﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ و
ﻋﻤﻮﻣـﺎً ﺑــﻪﺻــﻮرت روﺳــﺘﺎ ــــ ﺷــﻬﺮی ﺑــﻮده اﺳــﺖ .اﻣــﺎﻧﯽ ﻧــﺸﺎن داده اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧــﺴﺒﺖﻫــﺎی
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان در دورهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۵درﺻـﺪ ﮐـﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮان ﺑـﻮده
اﺳﺖ ] ،[۱ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی روﺳﺘﺎ ــ ﺷﻬﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧـﺴﺒﺖﻫـﺎی
ﺷﻬﺮﻧــﺸﯿﻨﯽ در ﻃــﻮل ﺳــﺎلﻫــﺎی اﺧﯿ ـﺮ ﻣﺮﺗﺒ ـﺎً اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﺟــﺪول  ۳درﺻــﺪﻫﺎی
روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ اﻓـﺰاﯾﺶ
درﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در دورهی  ۱۳۵۵-۶۵رخ داده و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ در دورهی -۶۵

 ۱۳۵۵ﺑﻪﻋﻠﺖ ورود ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻓﻐـﺎن و ﻋﺮاﻗـﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮﭘـﺬﯾﺮی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﮐـﺸﻮر رخ
داده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارز ﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﻦ  ۲/۵ﺗﺎ  ۴/۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
ﮔﺰارش ﺛﺒـﺖ اﺣـﻮال ﺗﻌـﺪاد آنﻫـﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۷۰ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿـﻮن و  ۷۰۰ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[۱از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت دﺳـﺘﻪﺟﻤﻌـﯽ ﺻـﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
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داﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ ﺑـﯿﺶ از  ۸۰درﺻــﺪ آنﻫــﺎ را ﻣﻬــﺎﺟﺮان اﻓﻐــﺎن ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽداده اﺳــﺖ ] .[۲۲در

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﺎلﻫﺎي 1350-85
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ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻨﯿﻦ  ۶ﺗـﺎ
 ۱۰ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  ۵-۹ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎدی ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪه

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣـﺎً اﯾـﻦ ﮔـﺮوه
ﺳﻨﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ﮔـﺰارش ﺳـﻦ و ﺟـﻨﺲ ﺑﻬﺘـﺮ ﯾﻦ وﺿـﻌﯿﺖ را دارد .۱۰ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ۶-۱۰ﺳـﺎﻟﻪ
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ دﻫﻪی  ۱۳۷۰رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در دورهی  ۱۳۶۵-۷۰ﺣﺪود ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷـﺪ .در ﺳـﺎل  ۱۳۷۰درﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻻزم اﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ از ﮐـﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ  ۱۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ درﺻﺪ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ ﺑـﻮد .روﻧـﺪ ﮐﺎﻫـﺸﯽ
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ،۱۳۸۵ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۵/۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۷/۹درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧـﺪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟﻤﻌﯿـﺖﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ ﺑـﻪﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻓﺰوﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در ﺳـﺎل ۱۳۵۵
اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﯿـﺎنﮐﻨﻨـﺪهی
روﻧﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻃـﻮل اﯾـﻦ دوره ﺗﻌـﺪاد دﺧﺘـﺮان ﻫﻤـﻮاره

ﮐﻢﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪک اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.۱۱

) ۱۳۵۵-۸۵ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ،ﺳﺮﺷﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ(
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 -۴ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر
 -۴-۱داﻧﺶآﻣﻮز
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣـﻮزی ﮐـﺸﻮر در ﻣﻘﻄـﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻃـﯽ دو دﻫـﻪی ) (۱۳۵۰-۷۰ﺑـﯿﺶ از ﺳـﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣـﺪت ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﯿﺶ از  ۶۰درﺻـﺪ ﮐـﻞ

داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ از ﻫﺮ  ۵داﻧـﺶآﻣـﻮز
ﺑﯿﺶ از  ۳ﻧﻔﺮ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺶآﻣـﻮزان آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۷۱-۷۲ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﯾﻦ ﺣـﺪ ﺧـﻮد در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﮐـﺸﻮر
رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .۱۲اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳـﺎل  ۱۳۷۰را در ﻧﻈـﺮ

ﺑﮕﯿﺮ ﯾﻢ )ﺣﺪود  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ،در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﺗﻘﺮ ﯾﺒـﺎً از ﻫـﺮ ﺷـﺶ ﻧﻔـﺮ اﯾﺮاﻧـﯽ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ در
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺰوده ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ از ﮐـﻞ

ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻢﺗﺮ از  ۵۰درﺻﺪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل در ﺳـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۸۵-۸۶ﺑﻪ  ۳۸/۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ )ﺟﺪول .(۴
از ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ،ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی را ﻣﯽﺗـﻮان ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
داد .ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ در ﺟﺪول  ۴ﻣﺘﻮﺟﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی ﺗـﺎ
ﺳﺎل  ۱۳۷۵و ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑـﺮای

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در دورهی ﭘﻨﺞﺳـﺎﻟﻪی  ۱۳۶۵-۷۰و ﺑـﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ در دورهی -۶۵
 ۱۳۶۰رخ داد .در ﭘﻨﺞﺳﺎل اول دﻫـﻪی  ۱۳۷۰ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ

ﺷﻬﺮی اﻧﺪﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪی ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﻧﻔﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎد .ﺑـﺮﻋﮑﺲ ،در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﯾﮑﻨـﻮاﺧﺘﯽ در ﻃـﻮل دﻫـﻪی

 ۱۳۷۰رخ داد.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ۱۳ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .۱۴در اﺑﺘﺪای دﻫﻪی  ۱۳۵۰اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺮای
ﮐﻞ ﮐﺸﻮر  ۱۸۱ﺑﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  ۱۰۰داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ۱۸۱ ،داﻧﺶآﻣـﻮز ﭘـﺴﺮ وﺟـﻮد
در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ و

ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﻢ ﺷﺪ .ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶﻫـﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﺪت
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ﻃﯽ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی  ۱۳۶۰-۶۵رﻗﻢ ﺧﻮرد .در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ رﻗﻤﯽ ﮐﻢﺗﺮ از
 ۱۰۵ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻧـﺴﺒﯽ ﺑـﯿﻦ داﻧـﺶآﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ و ﺣـﺬف ﺷـﮑﺎف

ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در اواﯾﻞ دورهی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ،ﺑـﯿﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﯽ داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی ﺗﻔـﺎوت ﺑـﺴﯿﺎر ز ﯾـﺎدی وﺟـﻮد داﺷـﺖ .ارﻗـﺎم اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮای
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻃﯽ دورهی  ۱۳۵۰-۷۰ﺣﺎﮐﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ اﻧﺪک ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﺑﻮد .از ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﻧﯿـﺰ ﻋﻤـﻼً ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨـﺴﯿﺘﯽ در آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ

ﺷﻬﺮی از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد .در
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۵۰-۵۱ارﻗﺎم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﮐﯽ از  ۲/۵ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣـﻮزان
ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان دﻫـﻪی  ۱۳۵۰را ﭘـﺴﺮاﻧﻪ ﺑـﻮدن

آﻣــﻮزش اﺑﺘــﺪاﯾﯽ در ﻣﻨــﺎﻃﻖ روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﯿ ـﺪ .در دﻫــﻪی  ۱۳۶۰ﺗﻌــﺪاد دﺧﺘــﺮان در آﻣــﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱/۵ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺴﺮان رﺷـﺪ ﯾﺎﻓـﺖ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در دورهی
ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی  ۱۳۶۰-۶۵ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان دورهی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ روﻧﺪ در دﻫﻪی  ۱۳۷۰و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢﺗـﺮی

اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﮑﺎف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﭘﺮ ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨـﻮز ﻫـﻢ ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎی

اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد.
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 -۴-۲آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﮐﻼس
ﺗﻌﺪاد آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﻪ دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺗّﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﺑـﺎ

اﯾﻦﻫﻤﻪ ،درﺻﺪ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﮐﻞ ﻣﺪارس آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻃﯽ ﻫﻤـﯿﻦ دوران روﻧـﺪ
ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﻤﻮده ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﺪارس در ﻣﻘـﺎﻃﻊ دﯾﮕـﺮ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
اﺳﺖ .در دﻫﻪی  ۱۳۵۰اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻫـﺮ  ۵ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﯿﺶ
از  ۴ﻣﻮرد آن اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ داﺷﺖ .در دﻫﻪی  ۱۳۶۰و  ۱۳۷۰درﺻﺪ ﻣﺬﮐﻮر

ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۸۵-۸۶ﺑـﻪ ﮐـﻢﺗـﺮ از ﻧـﺼﻒ ﮐـﻞ آﻣﻮزﺷـﮕﺎهﻫـﺎ
رﺳﯿﺪ .رﺷﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در دورهی  ۱۳۶۵-۷۵ﺑﺴﯿﺎر ﺳـﺮ ﯾﻊ ﺑـﻮد و
ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً ﺑﻪ دو ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺑـﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﯾـﻦ رﺷـﺪ در

دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﻣﻨﻔﯽ و از ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎی داﯾﺮ در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎً از اﻟﮕﻮی ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﭘﯿـﺮوی ﻣـﯽﮐـﺮد .در

ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻫـﻢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎی داﯾﺮ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮی ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی اﯾـﻦ

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﮑﺘﻪای را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد درﺻﺪ ﮐـﻼسﻫـﺎ از

ﮐﻞ ﮐﻼسﻫﺎی آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول
 .(۵اﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﻢﺗﺮ از  ۴۰ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ در
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۰درﺻﺪ رﺳـﯿﺪ ،اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ درﺻـﺪ ﻣـﺪارس در ﻫﻤـﯿﻦ

ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از  ۱۳۸۰از  ۳۰درﺻﺪ ﮐـﻞ ﻣـﺪارس ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﻧﺒـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻼسﻫـﺎ در ﻣـﺪارس اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی از ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎ در ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -۴-۳ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻢ
اﺳــﺖ .اﻓــﺰاﯾﺶ ﻋﻤــﺪهی دورهی  ۱۳۶۵-۷۰ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ روﻧــﺪﻫﺎی اﻓــﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿــﺖ
داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ

داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻓـﺰوده
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ﺷﺪ .ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺣﮑﺎﯾـﺖ از ﺑﺮﺗـﺮی ﺗﻌـﺪاد زﻧـﺎن ﺑـﺮ ﻣـﺮدان ﺷـﺎﻏﻞ در آﻣـﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ دورهی زﻣﺎﻧﯽ دارد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺎرﻣﻨـﺪان زن
در ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۷۵درﺻـﺪ

ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ )ﻧﮕـﺎه

ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺪول  .(۶درﺻﺪ ﻣﻌﻠﻤﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات درﺻـﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣـﯽﮐـﺮده اﺳـﺖ .ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ -۶۱
 ،۱۳۶۰اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد.

 -۵ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
 -۵-۱ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اول؛ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان
 ۶-۱۰ﺳﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﻌﯿﻦ .دوم؛ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ آنﻫﺎ( ﺑـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ در ﯾـﮏ
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ﺳﺎل ﻣﻌﯿﻦ .در وﺿﻌﯿﺖ اول ﺷـﺎﺧﺺ را ﻣﯿـﺰان ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ واﻗﻌـﯽ و در ﺣﺎﻟـﺖ دوم

ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.۱۵

ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺤﺴﯿﻦﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از

اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪی دوﻟﺖ و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐـﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻣﯿـﺰان واﻗﻌـﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪی دﻫﻪی  ۱۳۵۰ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ از ﻧﻌﻤــﺖ آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش اﺑﺘــﺪاﯾﯽ ﺑــﻮد .۱۶در دﻫــﻪی  ۱۳۶۰ﻣﯿ ـﺰان ﭘﻮﺷــﺶ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۱درﺻﺪ رﺳـﯿﺪ .اﯾـﻦ روﻧـﺪ

در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻦﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۵ﺑـﻪ رﻗـﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ۹۷/۸
درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﺑـﯿﻦ ﻣـﺮدان و

زﻧﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﺑﺮای ﻣـﺮدان در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل اﯾـﻦ دوره
اﺳﺖ ،وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارد .ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻮﺷﺶ

ﺟﻬﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﺮدان و زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﻧـﺴﺒﺘﺎً
ز ﯾﺎد ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۷۵ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗـﻞ رﺳـﯿﺪ .در ﻧﻘﻄـﻪی ﻣﻘﺎﺑـﻞ ،وﺿـﻌﯿﺖ اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ

ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻـﺪ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠـﯿﻢ
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از آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﺿﻌﯿﺖ دﺧﺘﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑـﻮد ) ۲۶درﺻـﺪ

ﭘﺴﺮان و  ۵۷/۸درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ( .در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ ﺑـﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ارزﻧﺪهی ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  ۱۳۷۵ﻣﯿـﺰان ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﭘـﺴﺮان ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از ۹۰
درﺻﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﻄﻠـﻮب

آن ﻫﻨﻮز ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد )ﻧﮕـﺎه ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول  .(۷ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﻤـﺪه در اﻓـﺰاﯾﺶ
ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ زﯾـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮﭼـﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﺎﻻﺧﺺ دﺧﺘــﺮان ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،ﻣﻮﺿــﻮﻋﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ روﻧــﺪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻧــﺴﺒﺖ ﺟﻨــﺴﯽ

داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿـﺰ روﻧـﺪ ﻣـﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻗـﺪر

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ و ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧـﺸﺎندﻫﻨـﺪهی آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺧﺎرج از ﺳﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣـﻀﻮر
دارﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۱۳۶۵اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از رﻗﻢ  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد ].[۱۵

اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ در ﻫـﺮ ﮐـﻼس و آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد

داﻧﺶآﻣﻮز وﺟﻮد دارد .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪی اﯾـﻦ
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ﺟﺪول  -۸ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ در آﻣﻮزﺷﮕﺎه و ﮐﻼس در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰-۸۰
آﻣﻮزﺷﮕﺎه

ﮐﻼس
ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻨﺎﻃﻖ

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﺷﻬﺮی

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

۵۳/۵

۳۸/۷

۷۶

۷۱

۴۵۷/۹

۱۲۴/۳

۲۳/۸

۳۳/۴

۷۶

۳۶۰/۵

۱۲۳/۴

۱۳۶۰-۶۱

۳۵/۵

۳۷/۶

۹۷/۳

۳۶۹/۴

۱۴۸/۱

۱۳۷۰-۷۱

۳۳

۳۰/۹

۳۰/۸

۲۲/۱
ـــ

۳۵/۹

۳۴/۸

۲۶/۳
ـــ

۸۷/۴
۸۸

۶۷/۷
ـــ

۳۷۶/۶

۱۲۴/۱

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۱۳۵۵-۵۶

۳۵

۳۸۷/۵

ﺳﺎل

۱۴۱/۵

۱۳۵۰-۵۱

۱۳۶۵-۶۶

۲۸۲/۸

۱۴۶/۴

۱۳۷۵-۷۶

۱۵۶/۵

۱۰۹/۱

۱۳۸۰-۸۱

ـــ

۹۰/۱

۱۳۸۵-۸۶

ﻣﺄﺧﺬ :آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ )داﻧﺶآﻣﻮز ،ﮐـﻼس و آﻣﻮزﺷـﮕﺎه( ﻣﯿـﺰان آن ﻧﯿـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد .ارﻗـﺎم اﯾـﻦ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺑﺮای دورهﻫﺎی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ در ﺟﺪول  ۸آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐـﻪ از ﺟـﺪول  ۸ﺑﺮﻣـﯽآﯾـﺪ روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮّل اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎ در ﻃـﯽ ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﺑـﺎ
ﻧﻮاﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۳۵۰ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ
اﻣﺎ در دﻫﻪی  ۱۳۶۰روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دوﺑﺎره در دﻫـﻪی  ۱۳۷۰روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ

ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ رخ داد.

ﮐــﺎﻫﺶ دﻫــﻪی  ۱۳۵۰ﺑــﻪﻋﻠــﺖ ﺑ ـﯿﺶﺗــﺮ ﺑــﻮدن رﺷــﺪ ﮐــﻼسﻫــﺎ و ﻣــﺪارس ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ رﺷــﺪ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪی
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهی دوﻟﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب و ﮔـﺴﺘﺮش ﺿـﺮﺑﺘﯽ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪارس

در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی و ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎلﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ ﺑـﻪﻋﻠـﺖ
رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻼشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘـﺪﯾﺮ در اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻼسﻫﺎ و آﻣﻮزﺷـﮕﺎهﻫـﺎ ،ﺷـﺎﺧﺺ ﺗـﺮاﮐﻢ داﻧـﺶآﻣـﻮز در ﮐـﻼس و آﻣﻮزﺷـﮕﺎه اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﻌﮑﻮس ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۱۳۸۰-۸۱ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶآﻣـﻮز در ﮐـﻼس در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ز ﯾﺮ  ۳۰و  ۲۵ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
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در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶآﻣﻮز در ﮐﻼس و آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑـﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی در

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐـﻼسﻫـﺎ و آﻣﻮزﺷـﮕﺎهﻫـﺎی ز ﯾـﺎدی در ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ داﯾﺮ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪارس روﺳﺘﺎﯾﯽ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﻼسﻫﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت

ﭼﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اداره ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺪارس دارای  ۴ﯾﺎ  ۵ﮐﻼس ﺗﻨﻬﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣﺮاﮐـﺰ
ﺑﺨﺶﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﻣـﺪارس ﺑـﻪﻃـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﯿﺶ از ۱۰
ﮐﻼس داﺷﺘﻨﺪ.

 -۳-۵ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ وﺟـﻮد
دارد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮز ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .از آنﺟﺎ

ﮐﻪ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﻼس ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ اداره ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ راﺑﻄـﻪی

ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﮐﻼس دارد.
روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺟـﺪول  ۹ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ
روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗـﺮاﮐﻢ داﻧـﺶآﻣـﻮز در ﮐـﻼس ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۵۰-۵۱اﯾـﻦ

ﺷﺎﺧﺺ ارﻗﺎم ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ داﺷﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺸﯽ از آن ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﺑﺨـﺸﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن در اﯾـﻦ ﺳـﺎل ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﯽﺷـﺪ .۱۷در دﻫـﻪی  ۱۳۶۰ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ،دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ﺣﺘﯽ در ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی

دﻫﻪی ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑـﺴﯿﺎری از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺑـﺴﯿﺎر ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ رخ داد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۸۰-۸۱ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ارﻗﺎم اﯾـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ زﯾﺮ  ۳۰و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ  ۲۰ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
 -۵-۴ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ ﯾﺎ ارﺗﻘﺎء را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿـﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ
اﻧﮕﺎﺷﺖ .در ﺟﺪول  ۱۰اﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ﺳﺎلﻫﺎي 1350-85

ﺟﺪول  -۹ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰-۸۵
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی

ﮐﻞ ﮐﺸﻮر

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۳۳/۸

۳۸/۵

۳۶/۱

۱۳۵۰-۵۱

۳۱/۸

۳۸/۵

۳۴/۶

۱۳۵۵-۵۶

۲۵/۳

۳۴

۲۹

۱۳۶۵-۶۶

۲۸/۲

۱۳۷۵-۷۶

۲۱/۸

۱۳۸۵-۸۶

۳۲/۲

۲۲/۹

۲۶/۶

۲۵/۵

۳۵/۳

۳۰

۱۹/۷

۲۸/۲

۲۴

ـــ

ـــ

۳۲/۲

۲۴

۱۳۶۰-۶۱
۱۳۷۰-۷۱
۱۳۸۰-۸۱

ﻣﺄﺧﺬ :آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺟﺪول  -۱۰درﺻﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ﻣﺮدودی و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۵۰-۸۰
ﻣﯿﺰان ﺗﺮک
ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﯿﺰان ﻣﺮدودی

ﻣﯿﺰان ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﭘﺴﺮ

دﺧﺘﺮ

ﻣﺠﻤﻮع

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۱۸/۶

۹/۱

۶۹/۵

۷۷/۴

۷۲/۳

۱۳۵۰-۵۱

۱۶/۹

۱۰

۷۰

۸۰/۵

۷۳/۱

۱۳۵۵-۵۶

۸۶/۲

۸۴/۱

۱۳۶۵-۶۶

۱۵/۳

۱۰/۲

۷۱/۸

۷۸/۵

۲/۱

۸/۶

۸۷/۹

۹۰/۹

۶/۵
۲

۱/۷
۱

۹/۴

۶/۵

۲/۸

۱/۲

۸۲/۶

۹۰/۱

۹۴/۹

۹۷/۳

۷۴/۵

۸۹/۳

۱۳۶۰-۶۱

۱۳۷۰-۷۱

۹۲/۱

۹۱/۵

۱۳۷۵-۷۶

۹۸/۳

۹۷/۸

۱۳۸۵-۸۶

۹۶/۱

۹۵/۵

۱۳۸۰-۸۱

ﻣﺄﺧﺬ :آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش )World Bank (2003

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰانﻫﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ از اﺑﺘﺪای دوره ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﻬﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ،ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده اﺳـﺖ( و ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺳـﺎلﻫـﺎی

درﺻــﺪ داﻧــﺶآﻣــﻮزان اﺑﺘــﺪاﯾﯽ در ﻋﺒــﻮر از اﯾ ـﻦ ﻣﻘﻄــﻊ را دارد .۱۸ﻣﯿ ـﺰان ﺗــﺮک ﺗﺤــﺼﯿﻞ در

ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ در
دورهی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهی ﺷﮑﺴﺖ در آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
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ﺟﺪول  -۱۱ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ و درﺻﺪ آن از ﺳﺮاﻧﻪی  GDPدر ﺳﺎلﻫﺎی -۲۰۰۰

) ۱۹۷۰ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻻر(
۲۰۰۰

۱۹۹۶

۱۹۹۰

۱۹۸۵

۱۹۸۰

۱۹۷۵

۱۹۷۰

ﺳﺎل

۱۰/۳

۸

۶/۳

۸/۶

۲۳/۲

۱۰/۴

۸/۸

درﺻﺪ از ﺳﺮاﻧﻪی GDP

ـــ

ـــ

۲۱۴

۳۴۶

۷۲۹

۵۲۳

۳۷۱

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﺮاﻧﻪ

ﻣﺄﺧﺬWorld Bank 2003, Barro & Lee 1993 :

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮودی ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪول آن اﺳﺖ ﮐـﻪ در آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ دﺧﺘـﺮان

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮان دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺪﻧﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ :از
ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮﻫﺎ در دﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪی آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ].[۱۱
 -۵-۵ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﻣﻮﺟـﻮد ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻣﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷـﺎﻣﻞ آﻣﺎرﻫـﺎی ﺑﺎﻧـﮏ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ] [۲۵و
آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎرو ۱۹و ﻟـﯽ ۲۰ﺳـﻮد ﺟـﺴﺘﻪاﯾـﻢ ] .[۱۶اﯾـﻦ آﻣﺎرﻫـﺎ از ﺳـﺎل

 ۱۹۷۰ﺗﺎ ﺳﺎل ) ۲۰۰۰ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫـﺎی  (۱۳۴۹-۱۳۷۹را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و در ﺟـﺪول

 ۱۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﺟﺎری آﻣﻮزﺷﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻫـﺮ داﻧـﺶآﻣـﻮز در
آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻗﯿﻤـﺖ دﻻر در ﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ در ﺳـﺎل
 ۱۹۸۵ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزی را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ دﻻر در
ﺳﺎل  ۱۹۸۵اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣـﻮزی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۳۷۱دﻻر ﺑـﻮد ﮐـﻪ  ۸/۸درﺻـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ) (GDPرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۸۰ﻣﻘﺪار ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزی
ﺑﻪﻃـﻮر ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ و ﺳـﻬﻢ آن ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از  ۲۳درﺻـﺪ ﺳـﺮاﻧﻪی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
و آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از آن ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً آنﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﻪﻃﻮر
ﺳﺮﺳﺎمآوری اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﺳـﺎﺧﺖ .در اﯾـﻦ

دﻫﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ دﺳـﺘﮕﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ در
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ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮای اﻓـﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺗﺤـﺼﯿﻞ ،ﺑﺨـﺶﻫـﺎی ﭘﺮﻫﺰ ﯾﻨـﻪ و
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی آنﻫﺎ اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﻢﺗـﺮ رﺷـﺪ ﮐـﺮده و

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﮐﻢﻫﺰ ﯾﻨﻪ رﺷﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ].[۷

ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﺰ ﯾﻨﻪی ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑـﻪ
اﻧﺪازهی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ و در دورهی ﭘـﻨﺞﺳـﺎﻟﻪی  ۱۹۸۰-۸۵ﺑـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ در دورهی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﮐﻢﺗﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ،رﺷـﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﻫﻪی ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮی در اﯾﻦ دﻫﻪ ﻣﻌﮑـﻮس ﺷـﺪ .در ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ

ﻋﺰ ﯾﺰزاده ] [۷ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﯽرﻏـﻢ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳـﻬﻢ آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش از ﺑﻮدﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺳـﺎﺑﻘﻪی ﺗﻌـﺪاد داﻧـﺶآﻣـﻮزان و ﻧﯿـﺰ
ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺗﻮرم ،ﺳﻬﻢ ﺳﺮاﻧﻪی داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ در ﺳـﺎل  ۱۳۷۰در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ

ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۸۹ :در دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد
داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ.

 -۶ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
در روﻧﺪﻫﺎی رخ داده ،دو ﻋﺎﻣـﻞ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﺳﺎﺳـﯽ و ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ روﻧـﺪ ﺗﺤـﻮﻻت
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕـﺮی ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ .در دﻫـﻪی  ۱۳۵۰ﺑـﻪ رﻏـﻢ ﮐـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪی ﻗﺒﻞ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ .ﺑﺪون ﺷـﮏ،
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ رﺷﺪ اﯾﻔـﺎء ﮐـﺮد .در اﯾـﻦ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ
ﺳــﭙﺎه داﻧــﺶ ﮔــﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓــﺖ و دوﻟــﺖ وﻗــﺖ ﺗــﻼش ﮐــﺮد ﺗــﺎ آﻣـﻮزش اﺑﺘــﺪاﯾﯽ را در ﻣﻨــﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۴۶اﺟﺮا ﺷـﺪه ﺑـﻮد در

ﺗﻔﺎوت رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی و روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪه اﺳـﺖ زﯾـﺮا
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ دﻫﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان
ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻃﻔﺎل ﺗﺎ اﻧﺪازهی زﯾﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.

در دﻫـــﻪی  ۱۳۶۰ﻫـــﺮ دو ﻋﺎﻣـــﻞ ﯾـــﺎد ﺷـــﺪه ﺗـــﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑـــﻞ ﻣﻼﺣﻈـــﻪای ﺑـــﺮ ﺗﺤـــﻮﻻت
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از اﻫـﺪاف اﻧﻘـﻼب و ﯾﮑـﯽ از اﺻـﻮل ﺻـﺮﯾﺢ

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨـﺶ زﯾـﺎدی از آن ﻧﺎﺷـﯽ از زﯾـﺮ ﭘﻮﺷـﺶ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺑـﻮد .ﻣﯿـﺰان
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ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺑﻪ ﺑﺎﻻی  ۹۰درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ،
از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﻬﻢ زﯾـﺎدی اﯾﻔـﺎء
ﻧﻤﯽﮐﺮد.

ﺗﺤــﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘــﯽ در ﻫــﺮ ﺳــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺑــﺎروری ،ﻣــﺮگ و ﻣﯿــﺮ و ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺑــﺮ روﻧــﺪﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ در دﻫﻪی  ۱۳۶۰ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ ﮐﻮدﮐـﺎن زﯾـﺮ
ﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ۱۳۰
ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺖ و ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒ ً

در ﻫﺰار در ﺳﺎل  ۱۳۶۰ﺑﻪ  ۷۲در ﻫﺰار در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ .ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺑـﺎروری ﺑـﺮ
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﻪﺻـﻮرت اﻓﺰاﯾـﺸﯽ ﺑـﻮد زﯾـﺮا ﺑـﺎروری از ﺳـﺎل
 ۱۳۵۵رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎروری از اواﺳـﻂ دﻫـﻪی  ۱۳۶۰ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﺑـﺎروری ﺑـﺎ ﺗـﺄﺧﯿﺮی  ۶ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺮ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎﻫﺶﻫـﺎی ﺑـﺎروری در اﯾـﻦ دﻫـﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺗـﺄﺛﯿﺮی ﺑـﺮ آﻣـﻮزش

اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎنﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﺑـﻮد زﯾـﺮا
در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۳۶۰ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮐـﺸﻮر وارد ﺷـﺪﻧﺪ
ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  ۰/۹درﺻﺪ از رﺷﺪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷـﺪ .ﺑﺎﯾـﺪ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐـﻪ

ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪی اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤـﺖ آﻣـﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ درآﻣﺪﻧﺪ.

در دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﻧﻘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎروری ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻤﯽ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮد .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎروری ﮐﻪ از اوﺳﻂ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را در

اﯾﻦ دﻫﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦﺑـﺎر در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺧﻮد روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻫﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و
اﻃﻔﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨـﺎن وﺟـﻮد داﺷـﺖ اﻣـﺎ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮات

ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎروری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ارﺗﻘﺎء ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم در دورهی ۱۳۶۵-۷۵
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎم آن ﻧﺎﺷـﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در

ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ارﺗﻘﺎء ﭘﻮﺷـﺶ ﺛﺒـﺖﻧـﺎم ﺗـﺎ ﺳـﺎل  ۱۳۶۵ﺑـﺮای ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎم در دورهی اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
ﺑﻪ ﺣﺪود  ۹۸درﺻﺪ )در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر( رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾـﮏ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،از
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اﯾﻦ ﭘﺲ ارﺗﻘﺎء ﻣﯿﺰان ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ].[۱۳

ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ دوره ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮی اﺳـﺖ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎروری در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی زودﺗـﺮ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﻟﯿﻞ ﻋﻤـﺪهی ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آﻣﺪن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻏﯿﺮ از رﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺻـﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮت روﺳـﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ،ادﻏـﺎم روﺳـﺘﺎﻫﺎ در
ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر از  ۴۹۶ﺷﻬﺮ در
ﺳﺎل  ۱۳۶۵ﺑـﻪ  ۶۱۴ﺷـﻬﺮ در ﺳـﺎل  ۱۳۷۵و  ۱۰۱۴ﺷـﻬﺮ در ﺳـﺎل  ۱۳۸۵اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ
] .[۱۲ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮی و ﮐـﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿـﺖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﺟﻬﺖ ﺗﻔـﺎوت ﺟﻤﻌﯿـﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزی
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﯽرود ﭘـﺲ از ﺳـﺎلﻫـﺎ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﮐـﺸﻮر ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ و ﺑـﻪ وﯾـﮋه وﺿـﻌﯿﺖ
ﺑﺎروری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.

در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔـﺖ :ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺷـﺶ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﺗـﺎ ﺳـﺎل

 ۱۳۷۵ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی داﺷﺖ .در ﺑﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ روﻧـﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫـﺸﯽ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان ﺗﺎ دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﺴﯿﺎر ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﺪ .در

ﺑﺮﻫﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی داﺧﻠـﯽ ﻫﻤﯿـﺸﻪ در
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .از دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﻧﻘـﺶ ﺑـﺎروری
و روﻧﺪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺸﯽ آن در ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣـﻮزی ﭘﺮرﻧـﮓﺗـﺮ ﮔـﺸﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ ﯾﻦ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ
ﺳﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻫـﺪف آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺑـﺮای ﻫﻤـﻪ دﺳـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺗﻌـﺪاد ﮐﻮدﮐـﺎن
ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ آن اﻧﺪک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آنﮐـﻪ ﺗﺤـﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣـﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ روﻧـﺪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ﮐـﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ،ﻟـﺬا
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ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﻧﯿﺎزﻫـﺎی آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در ﺣـﺪ
ﻣﻄﻠﻮب و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،در ﺟﻨﺒﻪی ﮐﯿﻔﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﮐـﺮد.

ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ و آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوج
ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺷـﺪن( و ﮐـﻢ ﺷـﺪن ﺳـﺎﻋﺎت
ﮐــﺎری ﺗﻌــﺪاد دﯾﮕــﺮی از آنﻫــﺎ در اواﺧــﺮ دوران ﮐــﺎری و ﻣــﺴﺎﯾﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ آن ﺑﺎﯾـﺪ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻧﯿﺎﯾـﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗـﺮاﮐﻢ و ﮐـﻢﺗـﺮاﮐﻢ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ

اراﯾﻪی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ اﻗﺪام ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ از اﺗﻼف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ آﻣﻮزش

و ﭘﺮورش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.۲۱

اﮔﺮ ﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در آﻣﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﯿﺶﺗـﺮ

ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑـﺎ اﯾﻨﻬﻤـﻪ ﻫﻨـﻮز ﺗﻌـﺪادی از
ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ از ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻮاد و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑـﯿﺶﺗـﺮ آﻧـﺎن دﺧﺘـﺮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤـﺮوم و دوراﻓﺘـﺎده روﺳـﺘﺎﯾﯽ
ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺮهی اﻫﺪاف آﻣـﻮزش

و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص
اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،در ﺻـﻮرت ﻧﯿـﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﺣﻤـﺎﯾﺘﯽ از اﯾـﻦ
ﻗﺸﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮ ﯾﻖ ،ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺣـﺬف اﻧـﺪک اﺧـﺘﻼف
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ

ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزش ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ) (EFAﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از دو ﺟﻨﺒﻪی ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺷـﻮد و ﮐﯿﻔـﯽ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐـﺸﻮر ﻣـﯽﮔـﺮدد ،ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ
ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻈﺎم و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ ،ﻣﯿـﺰان ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨـﺎوری و وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
رﺳﺎﻧﻪای ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﯾـﺎ ﻧﻈـﺎم ارزﺷـﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻮﻻت در ﺳـﻄﺢ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ از زﻣـﺮهی ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎی
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ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑـﺴﺰاﯾﯽ
دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺗﺪارک ﻋﺎدﻻﻧﻪی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ )ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ،

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ( ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺤﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﮐـﺸﻮر و

ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

.5

The World Conference on Education for All

1.

Jomtien

2.

Gender Equality

3.

Mortality

4.

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻠﻨﺪ ،ژان ﮐﻠﻮد و ژان ﮐﻠﻮد ژﻧﻪ ) ،(۱۳۷۸ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن )ﺟﻠﺪ اول( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﻬﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺻﻔﺤﺎت .۴۶-۴۹

.8

Intake Rate

6.

Total Fertility Rate

7.

در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎروری ،ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻋﻤﻮﻣﺎً  ۲/۱ﻓﺮزﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
World Bank

9.

 .10در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮوع ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪروی و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺳﻮادآﻣﻮزی ،اﺷـﺮاف و
آ ﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺣﺘﯽ در ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺑﯿـﺴﻮاد و ﮐـﻢ ﺳـﻮاد ،ﺑـﯿﺶﺗـﺮ و
دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﺎدرﺳﺖ ﮔـﺰارش
ﮐﺮدن ﺳﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ].[۱۴
 .11ﺷﺎﺧﺺ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻨـﺴﯽ ﮐـﻪ ﻧـﺸﺎندﻫﻨـﺪهی ﺗﻌـﺪاد ﭘـﺴﺮان در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﺮ  ۱۰۰دﺧﺘـﺮ اﺳـﺖ در
ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪی زﻧﺪﮔﯽ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺪود  ۱۰۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی آﻣﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
ﻧﯿﺰ در ﺣﺪود  ۱۰۲ﺗﺎ  ۱۰۴ﺑﺮاورد ﻣﯽﺷﻮد.
 .12ﺗﻌﺪاد داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﮐـﺸﻮر در ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۷۱-۷۲ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ۹۹۳۷۳٦۹ﺑـﻮده
اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺳﺎل واﺣﺪ ﺿﺮب در  ۱۰۰ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ  ۱۰۰داﻧﺶآﻣﻮز دﺧﺘﺮ ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﭘﺴﺮ وﺟﻮد دارد.
 .14اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ اﻧﺠـﺎم داد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻌﻨـﺎی
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
 .....................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،21ﺷﻤﺎرهي  ،2ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،1389ﺻﺺ ..................... 211 -181

] [ Downloaded from ijoss.srtc.ac.ir on 2023-01-10

 .13اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﻫﻤـﯿﻦ دوره

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ و ﺣﺴﻴﻦ ﺿﺮﻏﺎﻣﻲ

208

 .15از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪادی از داﻧـﺶآﻣـﻮزان اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺧـﺎرج از ﺳـﻨﯿﻦ اﺻـﻠﯽ آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺪدی ﺑﯿﺶﺗﺮ از  ۱۰۰درﺻـﺪ
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه از  ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺣﺘـﯽ
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻣـﺴﺎوی ﺑـﺎ  ۱۰۰درﺻـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﻫﻤﯿـﺸﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﮐﻮدﮐﺎن  ۶-۱۰ﺳﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻋـﺪم دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش،
ﺗﻌﻠﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن و … ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .16وﺿﻌﯿﺖ در دﻫﻪی  ۱۳۴۰ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺳﺎل
 ۱۳۴۵ﺣﺪود  ۴۸/۵درﺻـﺪ و ﻣﯿـﺰان ﻇـﺎﻫﺮی آن ﺣـﺪود  ۷۰درﺻـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤـﺮوم از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻻزماﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻮد.
 .17در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۱۳۵۰-۵۱ﻣﻘﻄـﻊ آﻣـﻮزش راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ ﻣﻘـﺎﻃﻊ آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش اﻓﺰوده ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 .18ﻧﺮخ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ از ﭘﺎﯾﻪی ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺣﺪود  ۸۳/۷۵درﺻﺪ ﺑـﻮده ﮐـﻪ
در ﺳﺎل  ۱۳۸۰ﺑﻪ رﻗﻢ  ۹۰/۴۷و در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ  ۹۱/۸۴اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
19. Barro R. J.
20. Lee J. W.
 .21ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣـﺪارس و ﮐـﻼسﻫـﺎی آﻣـﻮزش اﺑﺘـﺪاﯾﯽ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ از دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﻔﺎدهای از آنﻫـﺎ
ﺻﻮرت ﻧﻤـﯽﮔﺮﻓـﺖ .ﺗﻌﻄﯿﻠـﯽ اﯾـﻦ ﻣـﺪارس ﻋﻤـﺪﺗ ًﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﮐـﻢﺟﻤﻌﯿـﺖ و ﻣﻨـﺎﻃﻖ
ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی آﯾﻨﺪه ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۲

دﻓﺘــﺮ ﻃــﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ وزارت آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش ) ۱۳۵۰-۱۳۸۰ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﭘــﻨﺞ ﺳــﺎﻟﻪ(.
آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﻬﺮان.

] [۳

زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠـﻪ ) .(۱۳۸۱ﺟﻤﻌﯿـﺖ ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺑـﺎروری ،ﭼـﺎپ ﭘـﻨﺠﻢ ،ﻧـﺸﺮ و
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺸﺮی ،ﺗﻬﺮان.
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اﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻬﺪی ) .(۱۳۸۰ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ،ﺗﻬﺮان.
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