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 پیشگفتار
 

 دستیابی: برای همه آموزش داکار، عمل چهارچوب با دولت 164 سنگال، ،2000 سال در داکار در آموزش جهانی نشست در

 یاربس ابعادی با هدف شش به بتوانند تا نمودند تدوین را آرمانی دستورکاری و نموده توافق جمعی، تعهدات ی کلیه به

 پیشرفت تا نمود آغاز را همه برای آموزش جهانی پایش گزارش نیز یونسکو. یابند دست 2015 سال تا آموزش در گسترده

 ات نماید ارائه جهانی پایدار ی توسعه کار دستور برای هایی توصیه و داده نشان را موجود های شکاف نموده، پایش را حاصل

 .شوند پیگیری 2015 سال در

 

 ها، دولت های تالش رغم علی. ایم نرسیده مقصد به هنوز اما شده حاصل بسیاری های پیشرفت کنون، تا 2000 سال از

 .یابد دست همه برای آموزش به است نتوانسته جهان المللی، بین ی جامعه و مدنی ی جامعه

 

 رسیده نصف به کنون تا 2000 سال از بودند مانده باز تحصیل از که نوجوانانی و کودکان تعداد که است این مثبت ی جنبه

. اند شده مدرسه وارد کودک میلیون 34 سریع، پیشرفت دلیل به داکار برگزاری زمان از شده انجام برآورد اساس بر. است

 بر جنسیتی نابرابری اگرچه اند شده حاصل دبستان، آموزش مقطع در خصوصاً جنسیتی، تساوی در دستاوردها ترین بزرگ

 طریق از آموزش های خروجی سنجش جهت نیز ها دولت. شود می دیده کشورها سوم یک در همواره موجود اطالعات اساس

 آموزش به کودکان ی همه دسترسی تضمین برای آن از و داده گستردش را خود های تالش المللی بین و ملی های ارزیابی

 .کنند می استفاده تعهدشان، عنوان به کیفیت با

  

 سال پایش نتایج جدی را نشان می دهند. 15و هنوز، علی رغم همه ی این پیشرفت ها، 

 

 به را دبستان دوره آموزش کودک میلیون 100 تقریبا و بوده مدرسه از خارج کودک میلیون 58 همواره جهان سراسر در

 را امر ینا بار بیشتری همواره ها ترین محروم و فقیرترین راستا این در و یافته افزایش آموزش در نابرابری. اند نرسانده پایان

 مدرسه از هک دارد احتمال بیشتر برابر چهار کودکان ثروتمندترین با مقایسه در دنیا در کودکان فقیرترین. کشند می دوش بر

 باالترین و بوده اصلی مانع همواره مناقشات. است بیشتر برابر پنج نرسانند پایان به را دبستان که این احتمال و بمانند باز

 به. ندبر می سر به درگیری و مناقشات در که کنند می زندگی مناطقی در اند مانده باز مدرسه از که کودکانی روزافزون نرخ

 از یهاول های مهارت داشتن بدون کودک ها میلیون که شود می باعث دبستان مقطع در یادگیری ضعیف کیفیت کلی، طور

 .شوند خارج مدرسه

 

 زمینه این در را خود مصارف کشورها از بسیاری. کند نمی دریافت کافی ی بودجه هرگز آموزش که این تر مهم ی نکته

 %20 اند نتوانسته آنها اکثر و اند دیده ملی ی بودجه اولویت در را آموزش آنها از کمی تعداد تنها اما اند داده افزایش

 الیم کنندگان اهدا مورد در شرایط این. دهند اختصاص مسئله این به مالی های شکاف پوشش برای را نیاز مورد پیشنهادی

 اولویت و گذاشت کاهش به رو 2010 سال از اما بود چشمگیر بسیار ابتدا در آنها ی اولیه های کمک که است، صادق نیز

 .است نگرفته صورت درستی به نیز نیازمند کشورهای بندی

 

 آتی دستورکار در آموزش مواضع ی زمینه در جدی هایی توصیه تا گیرد می نظر در را تجربیات این ی کلیه گزارش این

 قابل و متناسب دقیق، باید جدید آموزشی اهداف. هستند واضح آموخته های درس. نماید ارائه جهانی پایدار ی توسعه
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 آموزش برای خود حق از هنوز و ندارد وجود آنها به آسان دسترسی که هایی گروه منزوی، و محروم های گروه. باشند سنجش

 جمح که حالی در. گیرد صورت مالی منابع تأمین در جدی اقداماتی باید. گیرند قرار اولویت در باید شوند، نمی مند بهره

 های کمک افزایش و حفظ ایجاد، جهت در باید المللی بین جامعه شوند، داده پوشش ها دولت توسط باید ها هزینه اصلی

 .کند فعالیت دارد، وجود نیاز بیشترین که جایی یعنی کم، متوسط درآمد با و درآمد کم کشورهای در خصوصا آموزشی

 تدس تا است اطالعات تبادل و تحلیل اطالعات، آوری جمع مانند پایش برای جدی های تالش نیازمند نیز آتی کار دستور

 .باشند پاسخگو آنها به نسبت اندرکاران

 

 ی ارائه کشورها، از حمایت در مهمی بسیار نقش فراگیر آموزش جهانی پایش های گزارش ،2015 سوی به حرکت مسیر در

 و اه دولت برای ترویج برای قدرتمندی ابزار همراه به سیاستگذاری، روند تسهیل برای هایی تحلیل و محکم های ارزیابی

. داشت خواهد ادامه نیز جدید پایدار ی توسعه اهداف اجرای جهت در تالش در روند این. است نموده فراهم مدنی ی جامعه

 همه اختیار در مفید های توصیه که هستند جهانی آموزش وضعیت مستقل و معتمد صدای ها گزارش ،2015 سال از پس

 .دهند می قرار شرکاء و کشورها ی

 

 مکانا و آموزش کیفیت تا است نیاز بیشتری دستاوردهای به هم باز اما – اند بوده بسیار دستاوردها کنون تا 2000 سال از

 بلند ای قدرتمندتر گذاری سرمایه هیچ که گفت توان می سادگی به. گردد ضمانت همگان برای زندگی طول کل در فراگیری

 تجربیات مجموعه. ندارد وجود پایدار ی توسعه و اجتماعی شمول بشر، کرامت و حقوق بر گذاری سرمایه از غیر به تری مدت

 .کرد تکیه مسئله این بر بیشتر فعالیت برای باید و است پذیر امکان کارهایی چه انجام که دهند می نشان 2000 سال از
 

بوکووا ایرینا  
یونسکو کل مدیر  
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چکیده ای از گزارش پایش جهانی 

  2015سال  برای همهآموزش 
 ای، منطقه های گروه نمایندگان همراه به جهان، کشورها 164 های دولت ،2000 سال سنگال، داکار، در آموزش جهانی ی جلسه در

 بر تا نمودند تصویب را عملی چهارچوب مدنی، ی جامعه و دولتی غیر های سازمان مالی، کننده اهداء های سازمان المللی، بین های سازمان

 باید که بود مرتبط فرعی اهداف و کلی هدف 6 از متشکل داکار چهارچوب. کنند عمل همه برای آموزش به نسبت خود تعهدات به آن اساس

 .کردند می کمک و تالش آن راستای در باید اندرکاران دست ی کلیه که راهبردی 12 و یافتند می تحقق 2015 سال تا

 هزاره ی توسعه هدف دو و فراگیر آموزش اهداف پیشرفت از ساالنه تقریبا پایشی[ EFA GMR] همه برای آموزش جهانی پایش گزارش

[MDGs ]اهداف به دستیابی مهلت تا 2000 سال از پیشرفت از کاملی ارزیابی ،2015 سال گزارش. اند داده انجام آموزش با مرتبط 

 یاآ و یابد دست فراگیر آموزش اهداف به توانست جهان آیا که پردازد می مسئله این بررسی به گزارش این. نماید می ارائه داکار چهارچوب

 این نهایت، در. کند می تشریح را پیشرفت سرعت ی بالقوه های محرک گزارش این. خیر یا کردند عمل خود تعهدات به اندرکاران دست

 .گیرند قرار نظر مد 2015 سال از پس جهان سطح در آموزش دستورکار تدوین در باید که نماید می ارائه را مهمی آموخته های درس گزارش

  آموزش فراگیرمروری بر پیشرفت به سوی 

 مراقبت های دوران کودکی و آموزش – 1هدف 

 گسترش و بهبود مراقبت های دوران کودکی و آموزش جامع خصوصا برای آسیب پذیرترین و محروم ترین کودکان 

  وت کردند به دالیلی ف 2013سال در سال  5میلیون کودک زیر  6.3درصدی نرخ مرگ و میر کودکان،  50علی رغم کاهش

 قابل پیشگیری بودند.که 

  پیشرفت در بهبود تغذیه ی کودکان بسیار چشمگیر بوده است. با این حال، در سطح جهانی، از هر چهار کودک، یک کودک

 کمبود مزمن مواد مغذی ضروری است.کوتاهی قد یکی از عالئم  –به نسبت سن خود کوتاه قد است 

 هب نسبت میزان این که کردند نام ثبت جهان سطح در دبستان مقطع در آموزش برای کودک میلیون 184 ،2012 سال در 

 .دهد می نشان را یافته افزایش سوم دو ،1999 سال

 دبستان مقطع فراگیر آموزش – 2 هدف

 از که کودکانی و برند می سر به دشوار شرایط در که کودکانی دختران، خصوصاً کودکان، ی همه 2015 سال تا که مطلب این تضمین
 یافت خواهد دسترسی باال کیفیت با اجباری و رایگان کامال دبستان مقطع آموزش به هستند، اقلیت نژادی های گروه

 رسد می %93 به 2015 سال در شده انجام برآوردهای اساس بر و بود %84 با برابر 1999 سال در دبستان مقطع در نام ثبت خالص نرخ   

 11 تعداد، این از که است داشته افزایش کشور 17 در 2012 تا 1999 از درصد 20 حداقل و داشته چشمگیر بهبود نام ثبت خالص نرخ 

  دارند قرار سیاه افریقای در کشور

 در پیشرفت و ماندند باز مدارس از 2012 سال در کودک میلیون 58 تقریبا شود، می مشاهده صراحتا نام ثبت نرخ افزایش که این با 

 است بوده همراه اختالل با تعداد این کاهش

 2012 سال در

 با مقایسه در

 ،1999 سال

 کودکانی تعداد

 مدرسه در که

 ثبت ابتدایی

 دو کردند نام

 افزایش سوم

 یافت
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  در  اًکشور، که اکثر 32علی رغم افزایش نرخ دسترسی، ترک تحصیل همواره مسئله ای بسیار مهمی است: در

 کودکان ثبت نام شده به پایه ی آخر نرسند.  %20فریقای سیاه قرار دارند، انتظار می رود که حداقل آ

 
  100یا تقریبا  –، یک کودک از هر شش کودک در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 2015تا مهلت 

مقطع دبستان را به پایان نخواهند رساند. –میلیون نفر 

 بزرگساالن و جوانان های مهارت – 3 هدف

 یآموزش مناسب های برنامه به برابر دسترسی با بزرگساالن و جوانان ی همه فراگیری نیازهای که این از اطمینان
 اند شده تأمین زندگی های مهارت و

  بیشتری از کودکان در آموزش هستند تا جایی که نرخ ناخالص آمار بیانگر بهبود در گذار و باقی ماندن تعداد

افزایش یافت. شرکت در آموزش  2015در سال  %85به  1999در سال  %71ثبت نام در متوسطه ی اول از 

افزایش سریع داشته است. در افغانستان، چین، اکوادور، مالی و مراکش نرخ ناخالص  1999ی اول از سال  متوسطه

 درصد افزایش یافته است.  25ه اول تا حداقل ثبت نام متوسط

  فارغ  %69در گذار از مقطع دبستان به دبیرستان همواره نابرابری وجود دارد. به عنوان مثال در فیلیپین، فقط

التحصیالن مقطع دبستان از فقیرترین خانوارها به تحصیالت خود در متوسطه اول ادامه دادند در حالی که این 

 بود.  %94تمندترین خانوارها میزان برای ثرو

  قانون آموزش 1999کشور کم درآمد و با درآمد متوسط که اطالعات آنها موجود است، از سال  94اکثریت ،

کشور دیگر نیز  28کشور ضمانت های قانون دارند و  66متوسطه اول رایگان را به تصویب رسانده اند. از این تعداد، 

ها چند کشور برای متوسطه ی اول شهریه دریافت ، تن2015برخی اقدامات قانونی را به اجرا گذاشته اند. از سال 

 می کنند که شامل بوتسوانا، گینه، گینه نو پاپوآ، افریقای جنوبی و جمهوری متحده تانزانیا است. 

 بزرگساالن سوادآموزی – 4 هدف

 پایه آموزش به برابر دسترسی و زنان، برای خصوصا ،2015 سال تا درصد 50 تا بزرگساالن سوادآموزی سطح بهبود
 بزرگساالن ی کلیه برای تحصیل ی ادامه و

 کاهش حدودی تا 2000 سال در %18 از بیسوادی نرخ. دارند وجود سواد بی بزرگسال میلیون 781 تقریبا آمار 

 سوادی بی نرخ کاستن برای داکار هدف دهد می نشان که برسد %14 به 2015 سال در که شود می برآورد و یافته

 است نیافته تحقق نصف به

 همواره خارج از مدرسه خواهند بود 2015ده ها میلیون کودک تا سال  :  1شکل

 )پیش بینی( 2015و  1990-2012کودکان باز مانده از مدارس در سن مقطع ابتدایی، جهان و مناطق منتخب 

 ( 2015؛ برونفورت  )UISمنابع: بانک اطالعاتی 
ن(

یو
میل

ه )
رس

مد
از 

ده 
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ها
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  2007-2012بر اساس نرخ 

 1999-2012بر اساس نرخ 
 ،2015 سال تا

 از کودک یک

 کودک شش هر

 کشورهای در

 و درآمد کم

 متوسط درآمد

 دبستان مقطع

 پایان به را

رساند نخواهد  
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 نرخ 2015 سال تا بودند 2000 سال در %95 از کمتر سوادآموزی نرخ دارای که کشوری 73 از کشور 17 تنها 

 .رساندند نصف به را خود سوادی بی

 سال در که کشوری 43 تمام در. نیست کافی اما شود می دیده هایی پیشرفت نیز جنسیتی برابری ی زمینه در 

 هیچ اما گرفته صورت تساوی سوی به هایی پیشرفت بودند باسواد زن 90 از کمتر مرد، 100 هر مقابل در 2000

 رسید نخواهند کامل تساوی به 2015 سال تا آنها از کدام

 جنسیتی برابری – 5 هدف

 جنسیتی برابری به دستیابی و ،2005 سال تا دبیرستان و ابتدایی مقطع آموزش در جنسیتی تساوی عدم کنی ریشه
 و داشته کیفیت با اولیه آموزش به برابر و کامل دسترسی دختران که این بر تمرکز با 2015 سال تا آموزش در
 .باشند داشته دستاوردهایی زمینه این در توانند می

 جنسیتی تساوی به 2015 سال تا که رود می انتظار موجود اطالعات اساس بر کشورها %69 ابتدایی، مقطع بر 

 به 2015 سال در %48 که شود می بینی پیش و است کمتر دبیرستان آموزش در پیشرفت. باشند یافته دست

 .باشند یافته دست جنسیتی تساوی

 2012 و 1999 های سال بین. شود می مشاهده هایی پیشرفت حاد، جنسیتی تساوی عدم علیه مبارزه در، 

 به 33 از اند کرده نام ثبت ابتدایی مقطع در پسر 100 هر مقابل در دختر 90 از کمتر آنها در که کشورهایی تعداد

 .یافت کاهش 16

 زا بیشتر خیلی نکنند نام ثبت مدرسه در هرگز دختران که این احتمال تحصیل، از بازمانده کودکان بین در 

 بیشتر پسران میان در تحصیل ترک احتمال که این احتمال که حالی در ،[%37 با مقایسه در %48] است پسران

 تحصیل ادامه باالتر های پایه تا قوی احتمال به کنند ثبت که صورتی در دختران[. %20 با مقایسه در %26] است

 .دهند می

 گینه در .است بیشتر بسیار نروند، مدرسه به هرگز دختران فقیرترین که این احتمال سیاه، افریقای کشورهای در 

 احتمال این مقایسه، در که نشدند ابتدایی مدرسه وارد هرگز دختران فقیرترین %70 از بیش ،2010 سال در نیجر و

 .است %20 از کمتر پسران ثروتمندترین در

  

و  2010، 2000، 1990نرخ سوادآموزی جوانان، جهان و مناطق منتخب،  ب.

 )پیش بینی شده( 2015

 جهان هنوز فاصله ی زیادی با اهداف سوادآموزی دارد : 2شکل 

 2010، 2000، 1990نرخ سوادآموزی بزرگساالن، جهان و مناطق منتخب،  الف.

 )پیش بینی شده( 2015و 
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 کشورهای عربی
 جهان

 کشورهای عربی،مونث
 جنوب/غرب آسیا

 آفریقای سیاه،مونث

 آفریقای سیاه

 کشورهای عربی

 کشورهای عربی،مونث
 جنوب/غرب آسیا

 جنوب/غرب آسیا،مونث

 آفریقای سیاه،مونث

 آفریقای سیاه

 جهان

، 1985-1994مربوط به دهه ی  1990ر مربوط به اطالعات سوادآموزی به صورت ساالنه جمع آوری نمی شوند. بنابراین اطالعات منطقه ای و جهانی به دهه های آماری اشاره می کنند. این آما :یادداشت

 UISالعاتی منبع: بانک اطمربوط به  2010و اطالعات مربوط به  1995-2004متعلق به  2000اطالعات مربوط به 
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 دارد سوادآموزی اهداف با زیادی ی فاصله هنوز جهان:  2 شکل

 ،2000 ،1990 منتخب، مناطق و جهان بزرگساالن، سوادآموزی نرخ. الف

 (شده بینی پیش) 2015 و 2010

 و 2010 ،2000 ،1990 منتخب، مناطق و جهان جوانان، سوادآموزی نرخ. ب

 (شده بینی پیش) 2015
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  آموزش کیفیت – 6 هدف

 تا  ها زمینه تمامی برای کیفیت بهترین  بکارگیری از اطمینان و آموزش کیفیت ی جانبه همه بهبود 
 ضروری های مهارت و ریاضیات سوادآموزی، در خصوصا آموزش، سنجش قابل و شده بینی پیش های خروجی
 .شود کسب همگان سوی از زندگی

 یافت کاهش %83 تا ابتدایی مقطع در معلم/آموز دانش نسبت است، موجود آنها اطالعات که کشوری 146 در .

 حد در ابتدایی مقطع معلمان %75 از کمتر است، موجود آنها اطالعات که کشورهایی سوم یک در حال، این با

 .اند دیده آموزش ملی استانداردهای

 معلم به آموز دانش نسبت است موجود آنها اطالعات که کشوری 105 از کشور 87 اول، ی متوسطه مقطع در 

 .است 30:1 از کمتر

 101 به تعداد این 2013 سال تا اما شد، انجام ملی استانداردهای حد در آموزشی ارزیابی 12 ،1990 سال در 

 .یافت افزایش مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : آیا پس از داکار، پیشرفت سریع تر بود؟ 1قاب 
 اگر است، موجود آنها اطالعات که کشوری 90 میان از. یافت سرعت دبستان پیش آموزش نام ثبت ناخالص نرخ در پیشرفت

 انتظار اما رسید؛ می %40 به 2015 سال در دبستان پیش نام ثبت متوسط نرخ رفت، می پیش 90 ی دهه همانند نام ثبت نرخ

  .برسد %57 به میزان این که رود می

 خالص نرخ ی زمینه در آنها اطالعات که کشوری 52 میان از. بود تر ضعیف فراگیر ابتدایی مقطع آموزش جهت در پیشرفت

 ابتدایی مقطع در نام ثبت خالص متوسط رفت، می پیش 90 ی دهه میزان به نام ثبت نرخ اگر است، موجود ابتدایی نام ثبت

  .رسید %91 به میزان این اما رسید؛ می %82 به 2015 سال در

 هک دهد می نشان ابتدایی مقطع آخر ی پایه پایان تا مدرسه در ماندن باقی نرخ ی زمینه در کشور 70 از آمده دست به شواهد

 23 رد مدارس در ماندن باقی نرخ. است شده تمام کندتر پیشرفت قیمت به نام ثبت میزان در حاصل های پیشرفت از برخی

 %76 حداکثر به مدارس در ماندن باقی نرخ ،2015 سال تا که شود می بینی پیش. شد کندتر کشور 37 در و تسریع کشور

  .رسید می %80 به نرخ این رفت، می پیش 90 ی دهه همانند آن رشد سرعت اگر که حالی در برسد

 قبل که دیگری کودک میلیون 34 که گردد می برآورد افتاد، می اتفاقی چه یافت، می ادامه قبلی روند اگر که آن با مقایسه در

 در که شود می برآورد همچنین. یافت خواهند دست آموزش به 2015 سال در بار اولین برای اند آمده دنیا به 2010 سال از

 دنیا به 2005 سال از قبل که دیگری کودک میلیون 20 داکار، از قبل رایج روندهای اساس بر شده انجام بینی پیش با مقایسه

  .رسانند می پایان به را دبستان مقطع اند، آمده

 نیز اکارد از پیش روند اگر حتی اما است، یافته سرعت دبستان مقطع در جنسیتی تساوی سوی به حرکت که رسد می نظر به

  .آمد می دست به جهانی سطح در تساوی یافت، می ادامه

 اغراق ،«است دسترسی قابل و بینانه واقع» 2015 سال تا فراگیر آموزش به دستیابی که این بر مبنی داکار چهارچوب مدعای

 به وجهت با حال، این با. کنیم محدود فراگیر دبستان مقطع آموزش مانند کوچک بسیار هدفی بر را آن ابعاد اگر حتی بود آمیز

 مطلوب یتاریخ سوابق با مقایسه در نیز آمده دست به پیشرفت ترین کم اند، نیامده دست به کامل طور به جهانی اهداف که این

 .است

 در کشورها افزایش یافته است  2000تأکید بر ارزیابی یادگیری از سال  : 3شکل 

نطقه، م درصد کشورهایی که حداقل یک ارزیابی یادگیری ملی انجام داده اند، به تفکیک

  2007-2013و  2006-2000، 1999-1990

( بر اساس پیوست اطالعات در رابطه با ارزیابی 2014محاسبات گروه گزارش پایش جهانی آموزش فراگیر ) :بعمن

 های یادگیری ملی 

  34 افزایش

  کودک میلیون

 اولین برای  که

 مدرسه به بار

 و روند می

 اهداف بدون

برای  آموزش

 امر این همه

 پذیر امکان

 .نبود
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 نقش ارزیابی: فراگیر آموزش سوی به رفت پیش تشریح

  جهانی سطح در فراگیر آموزش نهضت
 کارهای و ساز از برخی حال، این با. است بوده نسبی داکار چهارچوب در جهانی ی شده انجام تعهدات اجرای

 برای دلیلی خود این. اند بخشیده بهبود را آموزش وضعیت 2000 سال از و کرده عمل خوبی به شده بینی پیش

 .است 2015 از پس آموزش جهانی چهارچوب برای بینی خوش

 :بود کرده بینی پیش کشورها از حمایت برای جهانی ی مداخله نوع سه داکار چهارچوب عمل ی برنامه

 چهارچوب در بار اولین نیز دیگر برخی دارند؛ وجود حاضر حال در آنها از برخی که هماهنگی کارهای و ساز 

 . شدند اصالح آن متعاقب و شده مطرح داکار

 اتمناقش مانند ویژه هایی چالش یا بزرگساالن سوادآموزی مانند فراگیر آموزش خاص های جنبه که هایی کمپین 

 . دادند می قرار خود تبلیغات هدف را

 نای اختیارات به اتکا با بعدها که دیگر برخی و شده ذکر داکار چهارچوب در آنها از برخی که هایی عمل ابتکار 

 . گرفتند شکل چهارچوب

 که شوند مدت میان ی نتیجه پنج به منتهی مداخالت این که رفت می امید آمیز، موفقیت اجرای صورت در 

 : مداخله پنج این که رفت می انتظار. شوند فراگیر آموزش اهداف به تر سریع دستیابی باعث خود ی نوبه به نیز آنها

 سازند، پایدار و نموده تأیید را فراگیر آموزش به نسبت سیاسی تعهد 

 دهند، افزایش را کاربردی و تبادالتی های تخصص و شواهد دانش، تنوع  

 کنند، تقویت را آن و گذاشته تأثیر فراگیر آموزش ملی عملکرد و ها سیاست بر  

 کنند، تأمین فراگیر آموزش برای مالی منابع کارآمد ای شیوه به  

 کنند ایجاد فراگیر آموزش اهداف برای مستقلی دهی گزارش و پایش  . 

 ورتص به فراگیر آموزش اعضای. بود نتایج این به دستیابی آنها هدف که نمود توصیه را راهبرد 12 داکار چهارچوب

 کنند؟ اجرا جهانی سطح در را راهبردها این توانستند خوب حد چه تا جمعی

  پایه آموزش در چشمگیر گذاری سرمایه: 1 راهبرد

 آموزش به 1999 سال از را خود ملی ناخالص تولید از باالیی درصد کم متوسط درآمد با و درآمد کم کشورهای

 کمی بسیار شواهد اما. اند شده برابر دو تقریبا واقع در آموزش ی زمینه در شده انجام های کمک و داده اختصاص

 آموزش سریع پیشبرد عمل ابتکار مانند جهانی سطح در همه برای آموزش مداخالت دهد نشان که است دست در

 آموزش در بیشتر ملی مصارف به منجر – کرد تغییر آموزش برای جهانی مشارکت به آن نام بعدها که فراگیر،

 .اند شده آموزش به کمک یا عمومی

 ریشه ی زمینه در بخشی مناسب های چهارچوب در فراگیر آموزش های سیاست: 2 راهبرد

  فقر کنی

. باشند تعهدات اجرای جهت در اصلی ابزار باید همه برای آموزش ملی های برنامه که نمود مشخص داکار چهارچوب

 بهبود ها برنامه این کیفیت که داد نشان متوسط درآمد و درآمد کم کشور 30 از ملی های برنامه موج دو ی مقایسه

 فرایندهای واقعیت با که است ممکن رسند می نظر به خوب کاغذ روی بر که هایی برنامه حال، عین در. اند یافته

 .باشند متفاوت بسیار کشور آموزشی و سیاسی

 

 

 در راهبرد 12

 چهارچوب

 برای داکار

 به دستیابی

 آموزش اهداف

برای همه 

 پیشنهاد

 شدند
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 : مشارکت جامعه ی مدنی در راهبردهای توسعه ی آموزش 3راهبرد 

 این حال، این با. است بوده آموزش بخش اصلی های ویژگی از یکی 2000 سال از مدنی ی جامعه مشارکت افزایش

 تغییرات ایجاد به قادر که اند داشته محکم ملی آموزشی های ائتالف ایجاد در محدودی های موفقیت گاهی حمایت

  .بودند چشمگیر

 : پاسخ گویی در سطح حاکمیت و مدیریت 4راهبرد 

 مشارکت بهبود کلی، طور به. شدند تلقی آموزش حاکمیت بهبود اصلی های راه زدایی، تمرکز و محلی مشارکت

 چالش همواره باشند جوامع و والدین آموزان، دانش نیازهای گوی پاسخ که مدارس در شرایطی ایجاد و محلی

 رفقیرت کشورهای در. دارند هایی فعالیت چنین برای محدودی زمان که فقیری خانوارهای برای خصوصا برانگیزند

 اشتهد آموزشی سیستم و آموزان دانش عملکرد بر مخرب تأثیری مدارس استقالل و زدایی تمرکز کمتر، ظرفیت با

 .اند نداشته تأثیری هیچ کلی طور به یا

  ها ناپایداری و مناقشات از متأثر آموزشی های نظام نیازهای تأمین: 5 راهبرد

 نقض. است گرفته قرار توجه مورد بیشتر 2000 سال از بحرانی شرایط در آموزش تأمین های چالش کلی، طور به

 آموزش که شده باعث رسانی اطالع و ترویج. گیرند می قرار توجه مورد پیش از بیش نیز مناقشات در بشر حقوق

 داکار در که یابد می تحقق همکارانی تالش با امر این. بماند باقی دستورکار در همواره بحرانی شرایط و مناقشات در

  .گرفتند عهده بر آموزش برای را تعهداتی

  جنسیتی برابری برای تلفیقی راهبردهای: 6 راهبرد

 بوده[ UNGEI] متحد ملل دختران آموزش عمل ابتکار جنسیتی برابری ی زمینه در جهانی کار و ساز ترین عینی

 ای همنطق سطح در که چه گر داد، نشان ترویج و جهانی سیاست گفتمان در را آن تأثیر شده، انجام ارزشیابی. است

 را خود جایگاه ملی، گسترده های مشارکت طریق از UNGEI کشوری، سطح در. رسد می نظر به کمتر تأثیر این

 یبرابر به کافی توجه فراگیر آموزش شرکای کلی، طور به. است نموده تثبیت ارزشمند و قوی عاملی عنوان به

   .  کنند کمک اهداف این به دستیابی سوی به پیشرفت به تا اند نموده جنسیتی

 و ایدز  HIV: فعالیت های مبارزه با 7راهبرد 

 سال در. انداخت خطر به افریقا شرقی و جنوبی های بخش در را آموزش نظام زیرساخت ایدز شیوع ،2000 سال در

 کاراتابت. است شده پیشگیری شرایط بدترین بروز از اما نبوده، همراه پیروزی با مبارزه این هنوز که حالی در ،2015

 رهاکشو از بسیاری. اند نموده تدوین را جنسی ی گسترده آموزش و داده پاسخ باال فوریت با HIV چالش به آموزشی

  .هستیم داکار از پس جهانی های تالش مدیون را آن که اند برداشته تر گسترده رویکردی اتخاذ جهت در هایی گام

 ایمن، سالم، فراگیر و با منابع عادالنه : محیط های آموزشی8راهبرد 

 و سیتیجن برابری به مرتبط اهداف به دسیتابی به یادگیری محیط کیفیت چگونه که نمود تأکید داکار چهارچوب

 یتترب و تعلیم چون ای پراکنده موضوعات برای راهبرد این که بندی گروه اما. است کرده کمک کیفیت با آموزش

 جهانی سطح در شده انجام کارهای. ندارد را الزم تمرکز که داد می نشان داشت، ها زیرساخت و اجتماعی حمایت تا

 .اند داشته ها کشور به سالم آموزشی های محیط ایجاد راستای در ناچیزی کمک

 : وضعیت، اخالق و تجربه ی حرفه ای معلم 9راهبرد 

 برای را المللی بین های تالش تا شد تشکیل 2008 سال در همه برای آموزش در معلمان المللی بین ضربت گروه

 نآ اهداف اما بود متناسب گروه این تشکیل که داد نشان شده انجام ارزشیابی. کنند هماهنگ معلمان خالء جبران

 اجرای برای یونسکو و جهانی کار سازمان مشترک کارشناسان ی کمیته. باشند کشور نیازهای با تر متناسب باید

 در پیشرفتی هیچ ،2000 سال از. است نبوده تغییر برای قوی کاری و ساز آموزشی پرسنل به مربوط های توصیه

 .است نگرفته صورت معلمان وضعیت پایش

 در آموزش

 از ها فوریت

 به 2000 سال

 تالش دلیل

 ترویجی های

 مورد قوی،

 بیشتری توجه

 گرفته قرار

 است
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 : استفاده از فناوری ارتباطاتی و اطالعاتی 10راهبرد 

 با آرمان این. نمود تأکید همه برای آموزش در[ ICT] ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری پتانسیل بر داکار چهارچوب

 های هماهنگی فقدان و فناوری کند انتشار فقیرتر، کشورهای در زیربنایی ساختارهای ی توسعه متزلزل پیشرفت

 .است شده کشیده چالش به آموزش جهت در ICTبرای جهانی ضروری

 : پایش نظام مند پیشرفت 11راهبرد 

 ی موسسه کار که داد نشان شده انجام ارزشیابی. شد آموزشی معتبر و دقیق آمار ی ارائه خواستار داکار چهارچوب

 به مربوط اطالعات پیش از بیش افزایش ،2000 سال از. است بوده موثر بسیار زمینه این در[ UIS] یونسکو آمار

 همواره عمومی آموزش های هزینه به مربوط اطالعات. است نموده فراهم را نابرابری پایش امکان خانوارها سرشماری

 ارزشیابی آخرین. شود می دیده مالی کنندگان اهداء دهی گزارش ی نحوه در چشمگیری بهبودهای اما است ناکافی

 قیقد های تحلیل و تحقیقات مبنای بر که گردد می تلقی باال کیفیت با گزارشی GMR که داد نشان شده انجام

 بهبود آن پیشرفت گزارش و همه برای آموزش اهداف پایش ی نحوه در 2000 سال از کلی، طور به. گردد می ارائه

 . شود می دیده آشکار

 : اتکا بر ساز و کارهای موجود 12راهبرد 

 همم سوال. باشند موجود ابتکارات و ها شبکه ساختارها، مبنای بر باید ها فعالیت که داشت تأکید راهبرد آخرین

 ارهایک و ساز. نمایند پاسخگویی به وادار را المللی بین ی جامعه توانستند می موجود کارهای و ساز آیا که بود این

 هک کلی ای دوره های بازبینی اگرچه باشند داشته نقشی چنین توانستند نمی همه برای آموزش جهانی هماهنگی

 شده مگ ی حلقه گویی پاسخ. برد کار به فراگیر آموزش پیشرفت بررسی برای توان می را شدند آغاز 2006 سال در

  .کرد رسیدگی آن به باید نیز 2015 از پس که است ای مسئله و بوده همه برای آموزش ی چرخه در

 هماهنگی آموزش برای همه در سطح جهانی 

 کنند اجرا جهانی سطح در را داکار راهبردهای اند توانسته حد چه تا همه برای آموزش شرکای که این تحلیل

 هنگیهما کار و ساز کلی، طور به. نیست مثبت کارنامه این متأسفانه. هاست آژانس هماهنگی کلی ارزیابی نیازمند

 با مشارکت در و نبوده مستمر سیاسی تعهد ضامن شود می انجام یونسکو سوی از که همه برای آموزش رسمی

 جهانی هماهنگی کار و ساز آتی ارزشیابی که رود می انتظار. نبود موفق چندان اندرکاران دست و ها آژانس سایر

 .باشد موثر مسئله این تنویر جهت در یونسکو داخلی نظارت خدمات بخش سوی از همه برای آموزش

 جمع آوری شواهد 

 ساختار برای شده بینی پیش اصلی مدت میان ی نتیجه پنج به دستیابی برای داکار چهارچوب راهبرد 12 آیا

 هدور این در همه برای آموزش به نسبت سیاسی تعهدات آیا که این ارزیابی در بودند؟ موثر فراگیر آموزش کارآمد

 تبدیل هزاره ی توسعه اهداف که شد تضعیف زمانی همه برای آموزش نهضت که است آشکار اند، شده  پایدار و اجرا

 یونسکو. دبو فراگیر سطح در ابتدایی مقطع آموزش بر تأکید امر این ی نتیجه. شدند توسعه دستورکار ترین مهم به

 در درگیر عوامل انتخابی مجمع که شد باعث امر این و کرد عمل محتاطانه باال سطح در خود سیاسی مشارکت در

 و جهانی های کنفرانس که فرضیه این که شد ثابت. گرفت فاصله رتبه عالی گروه از آموزش در جهانی سیاست

 د،سازن پاسخگو مسئله این به نسبت را المللی بین ی جامعه و کشورها تا برخوردارند کافی قدرت از ای منطقه

 .نیست صحیح

. اند شده گرفته کار به و مبادله آوری، جمع تجربیات و شواهد دانش، از مختلفی انواع ،2000 سال از

 و نبودند همه برای آموزش های فعالیت با رابطه در الزاما تحقیقاتی ابتکارات و ها سیاست و شواهد این از بسیاری

 برای آموزش هماهنگی جلسات به جدید شواهد از برخی که این با. اند آمده دست به آموزش بخش از خارج از اکثراً

 .باشند شده گرفته کار به سیاستگذاری در که سدر نمی نظر به اما یافتند راه همه

 پایش نحوه در

 آموزش اهداف

 از برای همه

 2000 سال

 و صریح بهبود

 دیده آشکار

شود می  
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 برای جدید ابزار یا دانش که نیست معلوم هنوز حال، این با. اند نبوده کم ملی آموزشی های برنامه ،2000 سال از

 و ها سیاست که این یا باشند رفته کار به شواهد بر مبتنی سیاستگذاری برای مناسب ظرفیت ی توسعه

  .باشند کرده تقویت را همه برای آموزش ملی عملکردهای

 برای لیما منابع کارآمد جذب به معتبر های برنامه که بود این داکار فرایند برای شده بینی پیش نتایج از یکی

 علت اما بود کننده امیدوار درآمد کم کشورهای در داخلی آموزشی مصارف افزایش. کنند کمک فراگیر آموزش

. تاس گرفته قرار اولویت در آموزش که نداشت مسئله این به ارتباطی و بود داخلی منابع بیشتر جذب آن اصلی

 که بود آن از کمتر بسیار میزان این همواره اما یافتند چشمگیری افزایش مطلق شرایط در المللی بین های کمک

  .باشد نیازها پاسخگوی

 آموزش اهداف سوی به پیشرفت میزان دهی گزارش و پایش برای مستقل کاری و ساز معرفی برای تصمیم

 مدیون را دهی گزارش بهبود اما. است بوده موثر فراگیر آموزش برای تعهدات و پیشرفت روند حفظ در همه برای

 .اند شده مهیا فراگیر آموزش طرفین سوی از اغلب که است هایی تحلیل و اطالعات کیفیت چشمگیر بهبود

 

  

 که هنگامی

 توسعه اهداف

 هزاره ی

 کار دستور

 توسعه اصلی

 گرفتند، قرار

 آموزش نهضت

 همه برای برای

 اختالل دچار

 شد
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  گیری نتیجه
 دان بوده مسئله این تضمین معنای به تقریبا جهان سراسر در آموزش پیشبرد جهت 2000 سال از که هایی تالش 

 به همگانی دسترسی بر مبتنی[ MDG]  و همه برای آموزش هدف های گروه. شود مدرسه وارد کودکی هر که

 عین در. داشت کمتری تناسب دیگر کشورهای در اما بود کارآمد کشورها فقیرترین در ابتدایی مقطع در آموزش

 آموزش، کیفیت مانند دیگر مهم های جنبه به کمتر توجه معنای به ابتدایی مقطع در فراگیر نام ثبت بر تمرکز حال،

 . .بود بزرگساالن سوادآموزی و[ ECCE] آموزش و کودکی دوران های مراقبت

 آموزش آرمانی اهداف سایر به رسد چه نیامد دست به ابتدایی مقطع همه برای آموزش هدف حتی کلی، طور به

 دستاوردهایی اما. شوند می مند بهره آن از که هستند هایی گروه آخرین همواره ها گروه ترین محروم و همه برای

 توانست می جهان یافت، می تداوم 90 ی دهه روند اگر. نمود تلقی ارزش بی را آنها نباید که اند داشته وجود نیز

 زا آموزش پیشرفت پایش و. است پذیر امکان کنونی شرایط در که یابد دست چیزی آن از فراتر به 2015 سال تا

  . است یافته گسترش و بهبود داکار زمان

 حتی گردد محسوب موفقیت تا است برخوردار الزم شرایط از همه برای آموزش نهضت که گفت توان می پایان، در

 طی که درسی اما. کنند عمل خود تعهدات به همگی اند نتوانسته مجموعا همه برای آموزش عضو کشورهای اگر

 ریبیشت اهمیت سیاسی کشش و تأثیر فنی، های حل راه اهمیت رغم علی که است آن ایم آموخته گذشته سال 15

 ضرورت ملی سطح در همه برای آموزش به دستیابی برای الزم اقدامات و اصالحات از میزان این تحقق برای و داشته

 .دباش مقتضی موفقیت مقیاس به دستیابی برای فرصتی تواند می 2015 از پس دستورکار به مربوط مباحث. دارند

  

 پس دستورکار

 2015 سال از

 برای فرصتی

 به دستیابی

 در اصالحات

 مقیاس

 و تر گسترده

 سطح در اقدام

است ملی  
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47%  25%  20%  8%  

 دستیابی به هدف                          نزدیک به هدف                            دور از هدف                                        بسیار دور از هدف   

  1 هدف مراقبت های دوران کودکی و آموزش 

 امتیاز جهانی*

 
 اطالعات آنها موجود استکشوری که  148* از 

 موفقیت

 تالش های انجام شده

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

هادات برای نپیش

  2015بعد از 

 یابد که همه ی کودکان خصوصا کودکان محروم را در بر گیرد. آموزش پیش دبستان باید تا جایی گسترش 1
 . در رابطه با انواع مختلف مراقبت های دوران کودکان و آموزش باید اطالعات بهتری جمع آوری گردند2
 . همه ی کودکان باید حداقل یک سال آموزش پیش دبستان اجباری داشته باشند3

 مرگ و میر کودکان

2000 

2015 

39% 

 ثبت نام پیش دبستان

 میلیون  184
 ( 2012کودک ثبت نامی )

آموزش پیش 

 دبستان اجباری
 کودکان مدارس ابتدایی* %

74% 

20% 

25% 

89% 

  2012*اطالعات 

 بهتر نیازهای دوران کودکیدرک  روش های مختلف بهبود دسترسی افزایش تقاضا

 )غنا و تایلند(

 حذف شهریه مدارس )غنا(

مهد کودک سیار 

 )مغولستان(

تحصیل اجباری )مکزیک 

 و میانمار( 

 انتقاالت نقدی )چین(
 کتاب ها

 حضور والدین تحریک شناختی 

 
 فضای ایمن

اسباب بازی 

 آموزشی 

الگوهای آموزشی 

 حساس فرهنگی 

 مرگ و میر کودکان

 انمرگ و میر کودک

 میلیون  6/  3
قبل از  2013کودک در سال 

 سالگی فوت کردند 5

 ثبت نام پیش دبستان 
ا کمتر در یک پنجم کشوره

کودکان تا سال  %30از 

 ثبت نام خواهند کرد 2015
نیاز به تعداد بیشتری  

معلم و مراقب آموزش 

 دیده 

 کیفیت نامناسب

   کودکان کشورهای افریقای سیاه

احتمال این که کودکان مناطق 

روستایی هرگز به مدرسه نروند در 

، در مقایسه با کودکان 2000سال 

 بیشتر است برابر  2 شهری

 )توگو، چاد و الئو( 

شکاف بین ثروتمندان و فقرا از نظر 

بیشتر از  برابر 2حضور در مدارس 

 است  2000سال 

)نیجر، توگو، جمهوری آفریقای 

مرکزی، بوسنی/هرزگوین و 

 مغولستان(

 مدارس پیش دبستان خصوصی 

تعداد کودکان ثبت نامی در مدارس 

 خصوصی رو به افزایش است

 1999از 

 ثروت مکان

  40در 

کشور تا سال 

2014  

 

 هک دارد احتمال بیشتر برابر 15

 تا بمیرند سالگی 5 از قبل تا

 توسعه مناطق در که کودکانی

 کنند می زندگی یافته

 کودکان ترین محروم و پذیرترین آسیب برای خصوصا آموزش و کودکی دوران های مراقبت بهبود و گسترش

  2015- 2000خالصه گزارش 
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. کودکان ترین محروم و پذیرترین آسیب برای خصوصا آموزش و کودکی دوران جامع های مراقبت بهبود و گسترش

 رتأثی زندگی ی اولیه دوران در کودکان ی توسعه و رشد از حمایت

 اجتماعی ی گسترده های خروجی و بهتر آموزش در چشمگیری

 در آموزش در گذاری سرمایه اقتصادی بازگشت باالترین. دارد

 خصوصا محروم، جوامع. هستند کودکی ی اولیه های دوران

 ودخ این که آورند می دست به بیشتری مزایای فقیرتر، کشورهای

 .است سطح این در بیشتر گذاری سرمایه برای دلیلی

 برنامه در جهانی سطح در که کودکانی تعداد نظر از ،2000 سال از

. است شده حاصل هایی پیشرفت اند، کرده نام ثبت ECCE های

 منابع فقدان دلیل به همواره محروم، های گروه کودکان حال، این با

 این هب کیفیت، ی مسئله به توجهی کم و ساختاری نابرابری مالی،

 .ندارند دسترسی برنامه

 صورت هایی پیشرفت نیز تغذیه و بقاء ی زمینه در

  است ضعیف آن کیفیت همواره اما گرفته

 های توانایی رشد در تأخیر به منجر تواند می نامناسب ی تغذیه

. دهد می افزایش را معلولیت خطر و شده پیشرفته و اولیه فیزیکی

 دماتخ بین هماهنگی: نیست کافی تنهایی به مناسب ی تغذیه اما

 عوامل با مبارزه برای اجتماعی های حمایت و آموزشی بهداشتی،

 هستند. ضروری گسترده فقر از حاصل افزای هم خطر

  کودکان میر و مرگ میزان کاهش

 به 90 از کودکان میر و مرگ سطح 2013 و 1990 های سال بین

 این حال، این با. یافت کاهش زنده تولد 1000 هر در مرگ 46

 هدف به دستیابی برای کودکان میر و مرگ در %50 تقریبا کاهش

 نرخ آن اساس بر و شده تدوین 2000 سال در که هزاره، ی توسعه

 1990 سال در میزان این به نسبت سوم دو تا باید میر و مرگ

 سال در کودک میلیون 6.3 – کودکان. نیست کافی یابد، کاهش

 قابل و مختلف علل بر بنا سالگی 5 از قبل تا همواره – 2013

 یا و روستایی مناطق در فقر، در که کودکانی. میرند می پیشگیری

 قرار خطر معرض در بیشتر آیند، می دنیا به سواد کم مادران از

 ،کودکان میر و مرگ ی مسئله به رسیدگی منظور به. گیرند می

 .هستند ضروری مالی منابع و سیاسی ی اراده

  نیست کافی اما – یافته بهبود کودکان ی تغذیه

 ی دهه از کودکان در کوتاهی قد درصد کاهش در کشورها اکثر

 یاهس فریقایآ کشورهای از بسیاری. اند داشته هایی پیشرفت 1990

 ارههمو منطقه این اما اند داشته چشمگیری پیشرفت 2000 سال از

 دچار که دهد می اختصاص خود به را کودکانی سهم ترین بزرگ

 کل %45 ،2020 سال تا شود می بینی پیش که هستند تغذیه سوء

 .باشند منطقه این در تغذیه سوء به مبتال جهان کودکان

 تواند می پروری فرزند مناسب عملکرد و والدین مرخصی
 باشد کودکان رشد حامی

 نهات که این جای به تا گردند برخوردار الزم حمایت از باید کودکان 

 قوقح با زایمان مرخصی. کنند پیشرف و رشد بتوانند بمانند زنده

 کودکان و مادر رفاه و سالمت برای نوزاد زندگی اول های ماه طی

 راگ. است ضروری پردرآمد و متوسط درآمد کشورهای از بسیاری در

 در را مرخصی این خود قوانین در کشورها ی همه تقریبا که چه

 مزایای جهان سراسر در کارمند زنان %28 تنها اما اند گرفته نظر

 رشد در نیز پدران مشارکت. کنند می دریافت را زایمان نقدی

 از کشور 78 در والدین مرخصی ،2013 سال از. است موثر کودکان

 70 در که شد فراهم است، موجود آنها اطالعات که کشوری 167

 حقوق میزان بودن پایین صورت در اما. بود حقوق با همراه کشور

 .هستند مردد مرخصی این از استفاده به نسبت مردان پرداختی،

 را دخو کودکان عاطفی-اجتماعی و شناختی رشد توانند می والدین

 گروهی صورت به منزل، از خارج یا داخل در هایی برنامه طریق از

 ازلمن از بازدید صورت به که هایی برنامه. بخشند بهبود فردی یا

 طیف تواند می و نموده ارائه فردی های حمایت شوند می انجام

 .گیرد بر در را مزایا از ای گسترده

 کودکی دوران خدمات ی ارائه برای کشورها از بسیاری

 کنند می حرکت بخشی چند رویکردهای سوی به

 دکیکو دوران خدمات بهبود و گسترش برای کشورها از دعوت در

 محروم، و فقیر های گروه برای خصوصا جامع،( ECCE) آموزش و

مراقبت ها و آموزش   1هدف

 دوران کودکی 
 

 بسترسازی

 درست

 مزایای

 در بسیاری

 به آینده

دارد همراه  
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 بخشی چند ملی های سیاست تا نمود توصیه داکار عمل چهارچوب 

 از. یابند تخصیص آنها از حمایت برای کافی منابع و شوند تدوین

 23 و نموده اتخاذ بخشی چند های سیاست کشور 78 ،2014 سال

 رد که عناصری. بودند هایی سیاست چنین تدوین حال در کشور

 شامل هستند موثر بخشی چند های سیاست این موفقیت

 و ها خانه وزارت سراسر در پیشرفت توافقی سنجش هماهنگی،

 .باشند می کارکنان همکاری استمرار و تداوم و ها آژانس

 ثبت سطوح و دبستانی پیش نظام کشورها برخی در

  اند یافته گسترش سرعت به نام

 طریق از چه دبستانی، پیش آموزش به دسترسی گسترش 

 زندگی های فرصت بهبود برای رسمی، غیر چه و رسمی های برنامه

 رد نابرابری کاهش و آموزشی منابع و نظام کارآیی افزایش کودکان،

 .است ضروری جامعه، تر بزرگ ابعاد

 افزایش سوم دو تقریبا دهه یک از بیش کمی طی نام ثبت
  است چشمگیر آن در نابرابری اما یافته

 دبستان پیش آموزش در نام ثبت 2012 و 1999 های سال بین 

 ات جنسیتی نابرابری اما( رسید میلیون 184 به) یافت افزایش 64%

 دبستان پیش نظام کشورها برخی. شود می دیده آن در حدودی

 میان این از توان می که اند داده گسترش شدت به را خود دولتی

 و ودهب نابرابر پیشرفت حال، این با. برد نام را ویتنام و قزاقستان

 یمحل جوامع و روستایی و شهری مناطق بین توازن عدم بیشترین

 نظام به ورود در مالی نابرابری. شود می دیده کشورها در مناطق و

 الئوس، دموکراتیک خلق جمهوری مانند کشورهایی در آموزشی

 چه هر گسترش ترویج های راه. بودند شایع مغولستان و تونس

 :از عبارتند نام ثبت بیشتر

 2014 سال تا. کنند می اجباری را مدارس در شرکت که قوانینی، 

  .نمودند اجباری را دبستان پیش آموزش کشور 40

 ی چرخه داخل را دبستان پیش آموزش که هایی سیاست 

 ار ها سیاست این کشورها از بسیاری. دهند می قرار پایه آموزش

  .کنند نمی حمایت ها سیاست این اجرای از مالی نظر از اما دارند

 این که کشورهایی. دبستان پیش آموزش برای شهریه حذف 

 در شرکت میزان در چشمگیری رشد شاهد اند داده انجام را کار

 زمال منابع یافتن برای ها دولت برخی چه اگر اند بوده مقطع این

  .بودند مواجه مشکالتی با

  چین، روستانی مناطق در. نام ثبت برای مالی هایمشوق 

 و کنند نمی پرداخت شهریه که هایی خانواده در کودکان
 همدرس در حضور بر مشروط که کنند می دریافت نقدی کمکهای

  شوند دبستان پیش وارد که دارد امکان بیشتر %20است 

 کودکان و والدین برای دبستان پیش آموزش ساختن تر جذاب .

 مومیع رسانی اطالع کمپین با همراه گسترده تدابیر تایلند، در

 ساله 5 و 4 بین در %93 تقریبا ECCE در حضور تا شده باعث

 .است یافته افزایش ها

  باالست همواره خصوصی بخش مشارکت

 آموزش در خصوصی نام ثبت درصد 2012 و 1999 های سال بین

 که یافت افزایش کشوری 100 در %31 به %28 از دبستان پیش

 دو خصوصی بخش نام ثبت افزایش. است موجود آنها اطالعات

 به منوط ECCE به دسترسی که جایی. آورد می وجود به مشکل

. انندم می باز آن از افراد فقیرترین از بسیاری است، شهریه پرداخت

 افتاده دور یا جمعیت کم مناطق در خصوصی کنندگان تأمین و

 درآمد و درآمد کم کشورهای در این، بر عالوه. کنند نمی فعالیت

 سیارب شرایط در هزینه کم خصوصی مدارس از بسیاری کم، متوسط

 کشورهای در حتی. کنند می فعالیت دولتی ثبت بدون و بد

 به فقیر کودکان از بسیاری انگلستان، مانند پردرآمد،

ن 
ستا

 دب
ش

 پی
ام

ت ن
 ثب

ص
خال

 نا
رخ

ن
 

 )%
(

 

 سال تا

2014، 40 

 کشور

 آموزش

 پیش

 را دبستان

 نهادینه

 .کردند

 آمریکای شمالی / اروپای غربی

 آفریقای سیاه

 آسیای مرکزی

 آمریکای التین/ جزایر کاراییب

 آسیای شرقی/پسیفیک 

 

 کشورهای عربی

 جنوب/غرب آسیا

 اروپای مرکزی/شرقی

 پیش بینی می شود نرخ ثبت نام پیش دبستان در دوره ی داکار سه چهارم افزایش یافته باشد : 4شکل 

 )پیش بینی(  2015و  1990-2012نرخ ناخالص ثبت نام پیش دبستان، جهان و منطقه، 

 جهان

  UISبانک اطالعاتی  :بعمن
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 که زینهه کم خصوصی دبستانی پیش تسهیالت بد، کیفیت دلیل

 باز آموزش از کنند، می فعالیت ای خوشه محروم مناطق در

 .مانند می

 عنادارم ای شیوه به باید کیفیت به دستیابی جهت در تالش
 شود داده پاسخ

 رداربرخو مناسب کیفیت با دبستان پیش آموزش از که کودکانی

 هب آن از پس و دبستان مقطع در که دارد احتمال کمتر شوند نمی

 نیز ناتامکا ترین ضعیف حتی ترتیب، این به. یابند دست موفقیت

 اندازه همان به باشد بهتر کیفیت چه هر و دارند همراه به مزایایی

  .است بیشتر نیز موفقیت

 است کیفیت افزایش اصلی کلید دبستان پیش معلمان سازی آماده

 دشون می استخدام ندیده آموزش کارکنان موارد اغلب در حال این با

 تغییر نرخ رفتن باال باعث کم پرداخت و کاری وضعیت بودن ناگوار و

. رساند می آسیب یادگیری خروجی به و شده کارکنان میان در

 ایج تا ها هزینه از کاستن برای تا کند می تالش خصوصی بخش

 یا،کن مانند کشورهایی. بپردازد معلمان به را کمتری حقوق ممکن

 نمعلما برای را خاصی آموزشی نیازهای پیش کلمبیا و سنگاپور

 نوزه کشورها این از بسیاری در اما گیرند می نظر در دبستان پیش

. اند نشده تعیین رسمی استانداردهای حداقل
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         1999          حال       
 

افزایش تکمیل مقطع ابتدایی 

 درصد  20تا 

 موزامبیک

 اتیوپی

 مالی

 بنین

 گینه

 سیرالئون

صورتی که بخوایم به هدف آموزش ابتدایی فراگیر دست یابیم باید به شیوه ای درست به مسئله ی . در 1
 حاشیه نشینی بپردازیم

 . برای پیگیری پیشرفت محروم ترین ها باید اطالعات بهتری جمع آوری گردد2

 تکمیل مقطع ابتدایی کودکان ثبت نام شده در مقطع دبستان         

                           دستیابی به هدف                        نزدیک به هدف                      دور از هدف      بسیار دور از هدف        

 دستیابی به هدف 

  2015 -2000   ه  زار   

  2015 -2000   ه  زار   

= 48 

میلیون 

 بیشتر 

)مثال: انتقاالت نقدی برای کودکان 

 محروم(

 مدارس، زیرسا ت های آب،  حمایت اجتماعی               حذف شهریه ها                                   

 برق و بهداشت 

 موانع    ارج از مدرسه                                 به چایان نرساندن مدرسه     

هر سال زودتر از موعد  میلیون نفر 34

 مدرسه را ترک می کنند

کسانی که به پایه ی آخر می رسند  %

 بهبود یافته است 

 جنوب و غرب آسیا  64%

 از این تعداد           میلیون 58 در افریقای سیاه  58%

 میلیون نفر  25کودک هنوز         

 خارج از               هرگز به 

 مدرسه                مدرسه 

 هستند               نخواهند رفت

 

هنوز برای همه آموزش 

 رایگان نیست

 آموزش با کیفیت پایین

کودکان خارج از مدرسه در  36%

مناطق مناقشه زده زندگی می 

 کنند 

 فقرا بدترین شرایط را دارند

 

در مقایسه با ثروتمندان در سال 

کمتر احتمال دارد  برابر 5، 2010

 مناقشه  که مدرسه را تمام کنند 

 مشغول کار                      

 معلول      

 اقلیت های قومی/زبانی 

       HIV       
 دختران روستایی

 شهری/روستایی

کشورهای درآمد 

 متوسط کم

برابر بیشتر احتمال دارد که  3 2000

 هرگز به مدرسه نروند

برابر بیشتر احتمال دارد که  4 2008

 نروندهرگز به مدرسه 

کودکان  ارج از 

مدرسه در سطح 

 منطقه ای

 جنوب و غرب آسیا

 بقیه جهان آفریقای سیاه

 فرا یر ابتدایی مقطع آموز   2 هدف

 متعلق که کسانی و برند می سر به سخت شرایط در که کودکانی دختران، خصوصا کودکان، ی همه 2015 سال تا که این از اطمینان

 اشدب اجباری و رایگان باید آموزش این و نمایند تکمیل را آن و داشته دسترسی کیفیت با آموزش به هستند نژادی های اقلیت به

 امتیاز جهانی*

 
 کشوری که اط عات آنها موجود است 140* از 

 موفقیت

 ت   های انجام شده

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 
  2015بعد از 

  2015- 2000   ه  زار  

 روه های در حاشیه 

 قرار  رفته
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 کودکان و برند می سر به دشوار شرایط در که کودکانی دختران، خصوصا کودکان، ی کلیه 2015 سال تا که این از اطمینان
 .رسانند می پایان به را آن و داشته دسترسی اجباری و رایگان کیفیت، با ابتدایی مقطع آموزش به نژادی های اقلیت

 همه برای آموزش هدف ترین مهم ابتدایی، مقطع فراگیر آموزش

 امر این بر شاهدی هزاره ی توسعه اهداف در آن لحاظ که بود

 حمایت از داشته، اختیار در کافی مالی منابع هدف این. است

 تا ،حال این با. گردد می پایش شدت به و بوده برخوردار سیاسی

 .یافت نخواهد تحقق 2015 سال

 هدف به توانند نمی نیابند دست نشینان حاشیه به که کشورهایی

 راستای در اصالحاتی باید. برسند فراگیر ابتدایی آموزش

 ختراند زبانی، و نژادی های اقلیت جوامع، فقیرترین به دسترسی

 زا دیده آسیب کودکان عشایری، جوامع کار، کودکان روستایی،

HIV ساکن کودکان و معلول کودکان نشینان، زاغه ایدز، و 

 .شوند انجام پیچیده های فوریت

  پایش پیشرفت

 در ابتدایی مقطع سن در کودک میلیون 58 تقریبا ،2012 سال در

 جمعیت فشار شامل امر این دالیل. نکردند نام ثبت مدارس

 های گروه برخی نشینی حاشیه درگیری، شرایط شناختی،

 بود کشورهایی برخی در الزم تعهدات فقدان و اقتصادی-اجتماعی

 .برند می سر به مدرسه از خارج کودکان از کثیری جمعیت که

 ،مراکش ایتوپی، بروندی، مانند کشورهایی ها، چالش این رغم علی

 ریچشمگی های پیشرفت تانزانیا متحده جمهوری و نپال موزامبیک،

 درآمد و هنبود برابر جنسیتی نظر از پیشرفت این که چند هر داشتند

 نرخ و نام ثبت خالص نرخ افزایش و دبستان مقطع به دسترسی در

  .داشت مهمی نقش موفقیت

 است داشته چشمگیری بهبود نام ثبت خالص نرخ

 خالص نرخ کشور، 17 در است، موجود آنها اطالعات که کشوری 116 از
. یافت افزایش 2012 و 1999 های سال بین درصد 20 تا نام ثبت

 بهبود از هایی نمونه نپال الئوس، خلق دموکراتیک جمهوری بوتان،
 التین، امریکای در. هستند آسیا در نام ثبت خالص نرخ در درخشان

 از یشب تا را خود نام ثبت خالص نرخ نیکاراگوئه و گواتماال السالوادور،
 دیبرون نام ثبت خالص نرخ سیاه، افریقای در دادند افزایش درصد 10
 .یافت افزایش 2010 سال در %94 به 2000 سال در %41 از کمتر از

 است کمتر اند نرفته مدرسه به هرگز که کودکانی تعداد

 اند نرفته مدرسه به هرگز که کودکانی درصد کشورها، اکثر در

 سال در کودکان %20 حداقل که کشورهایی میان در. یافت کاهش

 تا را میزان این 2010 سال تا کشور 10 نرفتند، مدرسه به 2000

 فرا یر ابتدایی مقطع آموز   2هدف
 

19 

 کاهش یافت  2007افزایش اما بعد از  2000سرعت رشد نرخ  الص ثبت نام مقطع ابتدایی در اوایل دهه  : 5شکل 
 )پیش بینی(  2015و  1990-2012نرخ  الص تطبیقی ثبت نام مقطع ابتدایی، جهان و منطقه ، 

 جنوب/غرب آسیا

 اروپای مرکزی/شرقی

 آمریکای شمالی / اروپای غربی

 آمریکای التین/ جزایر کاراییب
 

 جهان

های عربی  کشور

 آفریقای سیاه

ک  آسیای شرقی/پسیفی
 

 آسیای مرکزی

 2 هدف

 ترین مهم

 تا اما بود

 2015 سال

 تحقق

 نخواهد

 یافت

 نرخ کشور، 17 در است، موجود آنها اطالعات که کشوری 116 از
 افزایش 2012 و 1999 های سال بین درصد 20 تا نام ثبت خالص
 یهای نمونه نپال الئوس، خلق دموکراتیک جمهوری بوتان،. یافت

 در. هستند آسیا در نام ثبت خالص نرخ در درخشان بهبود از
 بتث خالص نرخ نیکاراگوئه و گواتماال السالوادور، التین، امریکای

 نرخ سیاه، افریقای در دادند افزایش درصد 10 از بیش تا را خود نام
 در %94 به 2000 سال در %41 از کمتر از بروندی نام ثبت خالص

 .یافت افزایش 2010 سال
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 به دان نرفته مدرسه به هرگز که کودکانی درصد. دادند کاهش نصف 

 سال در %28 به 2000 سال در %67 از) اتیوپی در چشمگیری طور

 %12 به 1999 سال در %47 از) تانزانیا متحده جمهوری و( 2011

 . یافت کاهش( 2010 سال در

 از خارج کودکان از کثیری جمعیت کشورها،همواره برخی در
 دارند وجود مدرسه

 از بزرگی جمعیت 2012 سال در همواره پرجمعیت کشورهای

. دادند می اختصاص خود به را روند نمی مدرسه به که کودکانی

 نیجریه اما داد افزایش %99 به %86 از را نام ثبت خالص نرخ هند،

 که دداشتن پیشرفت رفت می انتظار که چه آن از کمتر پاکستان و

 دموکراسی مذهبی، و قومی منازعات دلیل به حدودی تا آن علت

 .است بوده فاسد سیاسی رهبری و ضعیف

 ابتدایی مقطع تکمیل هدف تحقق برای کشورها اکثر
 ددارن پیش در طوالنی راه جوامع، فقیرترین میان در خصوصا

 شورک هشت. یافت افزایش کشورها اکثر در ابتدایی مقطع تکمیل

: دهند افزایش درصد 20 تا را ابتدایی مقطع تکمیل نرخ توانستند

 اما. ئونل سییرا نپال، موزامبیک، مالی، گینه، ایتوپی، کامبوج، بنین،

 ب،تناس و کیفیت مالی، توانایی مانند مشکالتی تداوم دلیل به

 .است نبوده کافی ی اندازه به پیشرفت همواره

 است متفاوت کشورها بین در پیشرفت

 کودکانی میان در خصوصا درآمد، کم کشورهای در تحصیل، ترک

 جدی مشکلی همواره فقیر، کودکان و روند می مدرسه به دیر که

 در است، دست در آنها از کافی اطالعات که کشوری 139 از. است

 ااروپ غرب و اروپا شرق و مرکز آسیا، مرکز در اکثرا که – کشور 54

 کرده نام ثبت دبستان مقطع در که کودکانی تمامی تقریبا – هستند

 در اما. رسند می آخر ی پایه به 2015 سال تا زیاد احتمال به اند

 کودکان %20 حداقل دارند، قرار سیاه افریقای در اکثرا که کشور 32

 .کنند می تحصیل ترک زیاد احتمال به

 چشمگیر پیشرفت کاربران شهریه حذف ی زمینه در

 است بوده

 اساسا مدرسه در تحصیل کشورها از بسیاری در حاضر حال در

 را قوانینی 2000 سال از کشور 15 سیاه، افریقای در. است رایگان

 رب مالی موانع به توجه با. اند کرده وضع مدارس شهریه حذف جهت

 تأثیری اجرا، زمان از ها شهریه حذف آموزش، به دسترسی راه سر

 تا تموفقی این. است داشته بعد های سال در نام ثبت نرخ بر مثبت

. است بوده آموزش برای موجود مالی منابع افزایش بخاطر حدودی

 امر، این: اند بوده ها شهریه حذف مشوق نیز داخلی های سیاست

 درآمد کم کشورهای در انتخابات در موفقیت برای خوبی ابزار

 .است افریقایی

 گسترش دهند، می نشان 90 ی دهه تجربیات که گونه همان

 روزب باعث تواند می ها شهریه حذف همراه به نام ثبت نرخ ناگهانی

 راکث نتیجه، در. گردد ابتدایی مقطع آموزش نظام در مشکالتی

 ،حال این با. اند گرفته کار به را متراتب رویکردی همواره کشورها

 برای ها شهریه حذف عمل ابتکارات طریق از که ای سرانه های وام

 رستید به بوده، ناکافی اغلب شوند، می ارائه آموزشی نظام گسترش

 .اند نبوده هدفمند کافی ی اندازه به و نشده ارائه

 همراه موفقیت با رویکردها بر ی تقاضا، افزایش با

 بودند

 تحصیل ها، شهریه حذف برای سیاسی و قانونی تعهدات رغم علی

 اربسی های هزینه امر این که زیرا نیست رایگان همیشه مدرسه در

 قاضات افزایش جهت ابتکاراتی. کند می تحمیل خانوار بر را دیگری

 ندکن می تالش ابتدایی مقطع تحصیل برای های خانواده میان در

 را مدارس فرم لباس و ناهار آمد، و رفت ی هزینه مانند موانعی تا

 تقاضا اقدامات شامل اجتماعی حمایت های برنامه. دهند کاهش

 ایه بورسیه مدارس، تغذیه ی برنامه نقدی، انتقاالت مانند محوری

 .بخشند بهبود را آموزش تا هستند حقوق و تحصیلی

  مدارس در تغذیه های برنامه

 را کودک میلیون 368 کشور 169 در آموزش برای غذا ابتکارات

 ضامن تنها نه مدارس در تغذیه های برنامه. اند ساخته مند بهره

شرکت بلکه روند می مدرسه به که هستند کودکانی سالمت
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 در بهتری تحصیل تداوم و نام ثبت نرخ ها برنامه این در کنندگان

 .یستندن هایی برنامه چنین پوشش تحت که دارند کسانی با مقایسه

  نقدی انتقاالت های برنامه

 روعش التین امریکای از پذیر، آسیب خانوارهای به نقدی انتقاالت

 و آسیایی متوسط درآمد و درآمد کم کشورهای در اکنون و شد،

 قدین انتقاالت های برنامه اغلب. هستند رایج بسیار سیاه افریقای

 ار تحصیل ترک نرخ و شده تحصیل تداوم و نام ثبت بهبود باعث

 های خروجی همیشه نقدی انتقاالت حال، این با. اند داده کاهش

 .بخشند نمی بهبود را پذیر آسیب های گروه در تحصیلی

 وجود گفتگو و بحث همواره نقدی انتقاالت بودن مشروط سر بر

 هستند مدارس در کودکان حضور به مشروط که هایی برنامه. دارد

 هک انتقاالتی. گردند برخوردار سیاسی حمایت از توانند می تر راحت

 دونب نقدی انتقاالت به نسبت هستند، مدرسه در حضور به منوط

 .گذارند می جای بر بیشتری تأثیر شرط،

 به دسترسی افزایش باعث محور تأمین مدا  ت

 شدند ابتدایی مقطع مدارس

 بسیار تأثیر ها جاده و مدارس احداث مانند زیرساختی های پروژه

 اشتیبهد مداخالت بخش در. اند داشته تحصیل به دسترسی بر قوی

 رب مهم تأثیری خود امر این که شود می دیده هایی پیشرفت نیز

 مدارس مانند دولتی غیر نهادهای و. دارد آموزشی های خروجی

 کنار در ای فزاینده طور به رسمی غیر و محلی جامعه خصوصی،

 .پردازند می آموزش و تحصیل امر به دولتی مدارس

  درس کالس و مدارس ساخت

 طلبم این تضمین برای گام اولین مدرسه عنوان به ساختمانی وجود

 در مثال عنوان به. بروند مدرسه به توانند می کودکان که است

 ابتدایی مدارس تعداد شدن برابر سه و ها شهریه حذف موزامبیک،

 تعداد از تا شد باعث 2010 تا 1992 های سال بین دبیرستان و

 .شود کاسته اند نرفته مدرسه به هرگز که آموزانی دانش

  بهداشت و ها زیرساخت بخش بهبود

 طور به را خود آب و برق ای، جاده های زیرساخت کشورها از بسیار

 به یدسترس افزایش باعث امر این و اند بخشیده بهبود توجهی قابل

 و مسافت به نسبت شدت به دختران نام ثبت. است شده مدارس

 طشرای به توان می میان این در که است حساس ها زیرساخت بهبود

 .کرد اشاره نمونه عنوان به هند

 تأمین عوامل ترین مهم دولتی غیر و خصوصی نهادهای
  آموزش ی کننده

 تر مهم گذشته ی دهه دو طی آموزش در خصوصی مدارس نقش

 سنی گروه افراد از سوم یک تقریبا آسیا جنوب در. است شده

 از ای گسترده طیف در. روند می خصوصی مدارس به سال 18 تا 6

 امن ثبت سهم سیاه افریقای و اروپا شرق و مرکز عربی، کشورهای

 هیافت افزایش برابر دو حداقل خصوصی مدارس در ابتدایی مقطع

 .است

 یقتطب قابلیت دولتی مدارس با مقایسه در محلی جامعه مدارس

 بمتناس و محور آموز دانش بوده، صرفه به مقرون داشته، بیشتری

 زشآمو به نواحی در مدارس این از بسیاری. هستند محلی نیازهای با

 غنا، مانند است کم بسیار آنها در دولتی خدمات که پردازند می

 .زامبیا و تانزانیا متحده جمهوری

 ی شده تسریع و منعطف های برنامه رسمی غیر آموز  مراکز

 یا بوده رسمی نظام به پلی همانند که نمایند می فراهم را آموزشی

 بنگالدش، در. اند بازمانده مدرسه از که است جوانی کودکان برای

BRAC ی اداره است، بزرگ بسیار دولتی غیر سازمان یک که 

 .دارد عهده بر را رسمی غیر ی مدرسه هزاران

 در. است ترجیح قابل والدین از بسیاری برای مذهبی مدارس

 که اسالمی مدارس پاکستان، و اندونزی بنگالدش، افغانستان،

 تأمین در مهم نقشی که هاست مدت شوند می نامیده  مدرسه

 Jesuit ی شبکه. دارند عهده بر محروم های گروه برای آموزش

Fe y Alegria نام ثبت نرخ کشور 17 در التین امریکای در 

 برآورد کودک میلیون 1 با برابر میزان این که داده افزایش را خود

 .است شده

 به ایدب ابتدایی مقطع فرا یر آموز  به دستیابی برای

 یافت دست ای حاشیه های  روه

 یاریبس دسترسی افزایش باعث سیاسی و قانونگذاری دستاوردهای

 ،حال این با. است شده ابتدایی مقطع مدارس به محروم های گروه از

 جنسیت، فقر، نظر از تحصیل برای همواره ای حاشیه های گروه

 محل معلولیت، نژادی، زبانی، سوابق و نژاد اجتماعی، طبقه

 اشیهح کودکان. هستند مواجه بسیاری موانع با معیشت و جغرافیایی

 هر که هستند مواجه ای جانبه چند های محرومیت با عموما ای

 .کند می تقویت را دیگری کدام

 زبانی و قومی های اقلیت

 ثریتاک بین تحصیل ی ادامه و شرکت نظر از کشورها، از بسیاری در

 روهگ و گویند می سخن کشور رسمی زبان به اغلب که جامعه قومی

 افتب برخی در. دارد وجود شکاف دارند، دیگری زبان که اقلیتی های

 اقلیت دسترسی نظر به زبانه دو آموزشی مباحث و مادری زبان ها،

 سائلم حال، این با. کنند می تقویت را تحصیل به زبانی-قومی های

 های زبان این در آموزش کیفیت با رابطه در جدی مشکالت و

 .دارند وجود همواره مختلف

 کار کودکان

. اردگذ می تأثیر آن در موفقیت و تحصیل ی ادامه بر کودکان کار

  کار تواند می آموزشی قوانین اجرای و آموزش به دسترسی
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 بهبود را تحصیلی های خروجی نتیجه در و داده کاهش را کودکان 

 که سال 11 تا 5 سنی گروه کودکان تعداد. بکاهد فقر از و بخشیده

 73 به 2000 سال در نفر میلیون 139 از هستند کار نیروهای جزو

 کشورها از بسیاری در. یافت کاهش 2012 سال در نفر میلیون

 مقایسه در کنند می کار که سالی 13 سنی گروه ای مدرسه کودکان

 بعق درسی امتیاز نظر از نیستند کار بازار در که خود همساالن با

 .هستند تر

  عشایری جوامع

 کمترین از که هستند گروهی جهانی سطح در همواره دار گله جوامع

 خاص های برنامه ،2000 سال از. برخوردارند آموزشی امکانات

 اتانزانی متحده جمهوری و سودان نیجریه، اتیوپی، در عشایر آموزش

 وزشآم. اند نداشته نام ثبت نرخ افزایش در تأثیری اما شده تدوین

 شمار به عشایر جوامع برای کارآمد الگویی عموما که دور، راه از

 .دارد محدودی ابعاد همواره رود می

  ایدز و HIV از دیده آسیب کودکان

 خدمات و ها سیاستگذاری مالی، های گذاری سرمایه داکار، زمان از

 درمان مراقبت، بر ایدز و HIV از متأثر کودکان به مربوط حمایتی

 لقائ اولویتی تحصیل برای اما داشته تمرکز آنها اجتماعی رفاه و

 موزشآ به دسترسی ی مسئله به که هایی سیاست اولین. اند نشده

 2000 ی دهه اواسط در پرداختند پذیر آسیب کودکان و ایتام برای

 ربغ و جنوب و سیاه افریقای در بیشماری کشورهای. شدند تدوین

 تدوین کودکان این برای را هایی عمل برنامه زمان آن از آسیا

 .اند نموده

 نشین زاغه کودکان

 تحصیلی امکانات ی ارائه به نسبت ها دولت اغلب ،2000 سال از

 مناطق از مهاجرت افزایش با زمان، آن از. اند بوده مردد ها زاغه در

 دهش تبدیل مهم بسیار امری به نشینان زاغه ی مسئله روستایی،

 وجود کافی دولتی های برنامه و ها سیاست که شرایطی در. است

 را مهمی نقش خصوصی بخش و دولتی غیر های سازمان ندارد،
 هآورد وجود به متناسب و پایدار های حل راه که دارد احتمال بیشتر

 .باشند شمول بسترساز و

  معلول کودکان

 اعثب امر این که برند می رنج معلولیت از کودک میلیون 150 تا 93

 حال در کشورهای در. گردد می آموزش از حذف ریسک افزایش

-جتماعیا موقعیت از بیشتر و داشته ارتباط فقر با معلولیت توسعه،

 موزشآ به دسترسی از مانع جنسیت یا روستایی موقعیت اقتصادی،

. شوند می رانده حاشیه به خاص طور به معلول دختران. گردد می

 های گونه درک عدم دلیل به عموما معلول کودکان دسترسی

 و برند می رنج آن از که کودکانی نیازهای و معلولیت مختلف

 خدمات و ها سیاستگذاری مالی، های گذاری سرمایه داکار، زمان از

 و درمان مراقبت، بر ایدز و HIV از متأثر کودکان به مربوط حمایتی

 شدهن قائل اولویتی تحصیل برای اما داشته تمرکز آنها اجتماعی رفاه

 آموزش به دسترسی مسئله به که هایی سیاست اولین. اند
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 شنگر و فیزیکی تسهیالت و دیده آموزش معلمان نبود چنین هم

  .شود می محدود تفاوت و معلولیت به نسبت آمیز تبعیض های

 اصلی های جریان در معلول کودکان شمول روند کشورها از بسیاری

 تفکیک همواره آنها از برخی در که گرچه اند نموده آغاز را آموزشی

 های سیاست کشورها اغلب عمل، در. است ترجیح قابل ها گروه این

. خشندب می بهبود را فراگیر عملکردهای تدریج به و داشته ترکیبی

 درگیر نیز را کودکان و والدین محلی، ی جامعه که رویکردهایی

 .کنند می

 رشد به رو مشکلی پیچیده های بحران در موز آ

 است

 جا و مدنی اختالالت جنگ، مانند – پیچیده های بحران در آموزش

. است جدی بسیار و رشد به رو مشکلی – مردم گسترده جایی به

 خشونت یا مدارس به گسترده حمالت تواند می بحرانی شرایط

گروه شدن تر منزوی باعث و داشته همراه به را جنسی

 از گاهی که دارند قرار خطر این معرض در دختران و پسران. گردد 

 نعنوا به و شده نظامی نیروهای استخدام اجبار به خود درس کالس

 اسیران یا انتحاری گذاران بمب جاسوس، مقدم، خط سربازان

 اندختر درگیری، شرایط در. گیرند قرار استفاده سوء مورد جنسی

 .پذیرترند آسیب

 170 در شرایط بحران در آموزش آژانسی بین شبکه ،2000 سال از

. تاس شده تبدیل افراد و ها سازمان از گسترده ای شبکه به کشور

 2003 سال در ها فوریت در آموزش برای استانداردها حداقل تدوین

 های دولت برای مالی تعهدات افزایش دیگر گام بود؛ مهم گامی

 این رغم علی. بود  آموزش برای جهانی مشارکت توسط شکننده

 کمک بندی بودجه در آموزش برای مالی منابع فقدان دستاوردها،

 رسمدا. اند کرده ایفا.  است بزرگ مشکلی همواره بشردوستانه های

 و کنیا هند، مانند کشورهایی های زاغه در کم شهریه با خصوصی

 .اند یافته گسترش نیجریه

 

  

 جا و مدنی اختالالت جنگ، مانند – پیچیده های بحران در آموزش

. است جدی بسیار و رشد به رو مشکلی – مردم گسترده جایی به

 خشونت یا مدارس به گسترده حمالت تواند می بحرانی شرایط

 محروم های گروه شدن تر منزوی باعث و داشته همراه به را جنسی

 نگرش و فیزیکی تسهیالت و دیده آموزش معلمان نبود چنین هم

 .شود می محدود تفاوت و معلولیت به نسبت آمیز تبعیض های
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  گردد فراگیر باید اول متوسطه آموزش. 1

  یابند گسترش باید یادگیری دوم شانس های برنامه. 2

 گردد ارائه بهتری شرح باید 2015 از پس باید مربوطه اطالعات و ها مهارت با رابطه در. 3

                           دستیابی به هدف                        نزدیک به هدف                      دور از هدف      بسیار دور از هدف        

 دستیابی به هدف 

  2015 -2000   ه  زار   

  2015 -2000   ه  زار   

 راهنمایی مقطع و ها مهارت آموز   3 هدف

 هارتم و یادگیری مناسب های برنامه به برابر دسترسی طریق از بزرگساالن و جوانان ی همه یادگیری نیازهای که این اطمینان

 اند شده تأمین زندگی های

 امتیاز جهانی*

 
 کشوری که اط عات آنها موجود است 75* از 

 موفقیت

 ت   های انجام شده

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 

  2015بعد از 

  2015- 2000   ه  زار  
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45%  9%  35%  
11%  

 
 بیش از دو برابر 

 در افریقای سیاه 

                     27% 

 در سطح جهانی

1999 

              حال

 نام  ثبت نا الص نرخ نام ثبت

 است یافته افزایش

 متوسطه اول 

 متوسطه دوم 

 نوجوانان کاهش

 تحصیل از بازمانده

 

1999 

 میلیون  99

 

         2012  

 میلیون 63

 ارزیابی توسعه راهنمایی

 ها مهارت مستقیم

بهتر درک  

HIV/2000 از ایدز 

 به صورت               کشورهایی که کشور

 آن را اجباری ساختند  2000رایگان                           از سال 
 

 برخی از آنها آن را 

 در آموزش پایه            بسیاری امتحانات سخت برای ورود 

 لحاظ نمودند              را تعلیق نمودند 

94 27 

 بازمانده نوجوانان

 تحصیل از

 متوسطه تکمیل

 اول

 دوم شانس آموز  شاغل جوانان مهارت

63 

 میلیون 
 2012در سال 

 

در کشورهای  / نوجوانان1/3

کم درآمد و درآمد متوسط در 

متوسطه دوم را به  2015سال 

 پایان نخواهند رساند 

فقدان شفافیت 

در مورد انواع 

 مهارت ها 

تعداد آن 

 کمتر نشده 

 برای مزمن نیاز

 تربیش دسترسی

 مکان ثروت دوم/اول متوسطه نام ثبت

 
شکاف بین  2000از سال 

ثروتمندان و فقرا در گذار از 

متوسطه اول به دوم تغییری 

 نداشته است

 

 کشورها از معدودی تعداد تنها

 در را شهری-روستایی نابرابری

 متوسطه مدارس به دسترسی

 ویتنام، خصوصا) دادند کاهش

 (اندونزی و نپال
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 تمهار و یادگیری مناسب های برنامه به برابر دسترسی طریق از بزرگساالن و جوانان یادگیری نیازهای که این از اطمینان
اند شده داده پاسخ زندگی های

 مدارس در رسمی آموزش بر تنها نه همه برای آموزش سوم هدف

 رسای و خدمت ضمن آموزش مانند مدرسه از خارج تجربیات بر بلکه

 بر گسترده تمرکز. است کرده تمرکز زندگی دوران در ها فرصت

 و شفاف هدفی فاقد هدف این: شد تمام شفافیت قیمت به 3 هدف

 اشاره -زندگی های مهارت – خروجی به و بوده سنجش قابل

 .داشت آن از مختلفی های برداشت توان می که کند می

GMR 2015 های مهارت. دارد تمرکز مهارت نوع سه بر 

 تمرمس آموزش یا زیاد کار به نیاز که هستند هایی مهارت بنیادین،

 از مختلف های محیط با توان می را انتقال قابل های مهارت. دارند

 فعالیت ای حرفه و فنی های مهارت. داد تطبیق کاری محیط جمله

 .دارند بستگی دانش به که هستند خاصی کاری های

 های مهارت کسب های فرصت در پیشرفت شاخص ترین مهم

 چه اگر. است دبیرستان مقطع آموزش به دسترسی بنیادین

 اول متوسطه سطوح به دسترسی افزایش در بسیاری های پیشرفت

 مکان و درآمد نظر از نابرابری است، گرفته صورت دوم حتی و

 از که کودکانی خصوصا کودکان، از بسیاری. دارند وجود همواره

 بر امر این که کنند، کار باید اغلب و هستند فقیر خانوارهای

 سطح آموزش در آکادمیک موفقیت و تحصیل تداوم آنها، مشارکت

 زا بسیاری ناپایدار حقوقی موضع. گذارد می منفی تأثیر ثانویه

 دهد می قرار بیشتر شدن منزوی خطر در را آنها مهاجر کودکان

 .نندک تضمین را متوسطه آموزش به دسترسی کشورها که این مگر

 ثانویه مقطع در تحصیل تداوم: بنیادین های مهارت

 است یافته افزایش

 یادگیری و سوادآموزی های مهارت شامل بنیادین های مهارت

 تأمین برای کافی درآمد با مناسب مشاغل یافتن برای ریاضی

 مقطع در که بنیادینی های مهارت. هستند ضروری روزانه نیازهای

 ای، حرفه پیشرفت برای توانند می نیز شوند می کسب متوسطه

 ضروری فردی سالمت برای ایمن های گزینه و فعال شهروندی

 سرعت به 1999 سال از متوسطه مقطع در تحصیل ادامه. باشند

 نام ثبت آموز دانش میلیون 551 ،2012 سال در و کرده پیشرفت

 کشورهای در هم متوسطه مقطع در نام ثبت ناخالص نرخ. اند کرده

 به نیز متوسط درآمد کشورهای در و( %44 به %29 از) درآمد کم

 .است یافته افزایش( %74 به 56%)

 متوسطه نام ثبت افزایش در موثری نقش مدارس شهریه حذف

 که متوسط درآمد و درآمد کم کشورهای 107 از. است داشته

 رایگان اول متوسطه آموزش کشور 94 است، موجود آنها اطالعات

 بزر ساالن و جوانان های مهارت  3هدف
 

یافتند افزایش در د 12 تا داکار دوره در مدارس در نوجوانان نسبت:  6 شکل   

 (بینی پیش) 2015 و 1999-2012 منطقه، و جهان اول، متوسطه خالص نام ثبت نرخ

 آفریقای سیاه 

 جنوب/غرب آسیا

های عربی  کشور

 آمریکای شمالی / اروپای غربی

 آمریکای التین/ جزایر کاراییب

 

 اروپای مرکزی/شرقی 
 آسیای مرکزی

 جهان

 (. 2015؛ برونفورث )UISبانک اطالعاتی  بع:امن
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 رد ابتدایی مقطع تکمیل نرخ افزایش. اند گنجانده قانون در را 

 یبرا را امکان این و کرده کمک امر این به نیز کشورها از بسیاری

 داشته را تحصیل ادامه صالحیت تا ساخته مهیا زیادی های گروه

 .باشند

 افزایش متوسطه مقطع در خصوصی های گزینه به عالقه و تقاضا

 در نام ثبت درصد ،2012 و 1999 های سال بین. است یافته

 در کشورهای در  %17 به %15 از متوسطه خصوصی موسسات

 شرق و عربی کشورهای در افزایش این یافت؛ افزایش توسعه حال

 .اند بوده آشکار بسیار آسیا

  دارد ادامه متوسطه آموز  در نابرابری

 اگیرفر تدریج به متوسطه آموزش به دسترسی که این به توجه با

 از پس و شده مند بهره آن از تر غنی های گروه ابتدا اما گردد، می

 آن به روستایی مناطق ساکنان و فقرا ای، حاشیه های گروه آن

 نای به اغلب اول متوسطه به نابرابر دسترسی. یابند می دست

. سته یا بوده نابرابری برای منبعی نیز دوم متوسطه که معناست

 رصتف مالی، توانایی به توجه بدون که کشورهایی در حتی الگو این

 .شود می دیده نیز نمایند می فراهم کودکان برای آموزش

 اغلب در است، یافته افزایش تحصیل پوشش که این با حتی

 خارج همواره متوسطه سن در نوجوانان از کثیری جمعیت کشورها،

 نندک می تحصیل ترک کلی طور به برخی. کنند می کار مدرسه از

 شدان. دارند می نگاه هم کنار در را تحصیل و کار دیگر برخی ولی

 بقیه از بنیادین های مهارت کسب در کنند، می کار که آموزانی

 نندک می کار تحصیل حین که آموزانی دانش درصد. مانند می عقب

 یانب به نسبت والدین زیرا نشده برآورد خوبی به زیاد احتمال به

 .هستند مردد کنند، می کار کودکانشان که مسئله این

 در نیز مهارت کسب نظر از مهاجر جوانان نیازهای به گویی پاسخ

 یمال منابع نیازمند و شده تبدیل مهم ای مسئله به مناطق ی همه

 14 در مهاجرت های سیاست با رابطه در که تحقیقی. است بیشتر

 داد نشان شد انجام توسعه حال در کشور 14 و یافته توسعه کشور

 حال در کشورهای %50 از بیش و یافته توسعه کشورهای %40 که

 به دسترسی اجازه دارد قانونی غیر وضعیت که کودکانی به توسعه

 آموزش برای آموزشی زبان های سیاست. شود نمی داده مدارس

 .هستند ضروری کار بازار در آنها آتی مشارکت و مهاجر جوانان

 از خارج بزرگساالن و جوانان برای تحصیلی های گزینه
  هستند نیاز مورد مدرسه

 وییگ پاسخ به متعهد کشورها رسمی، تحصیل گسترش با همراستا

 بزرگساالنی و تحصیل از مانده باز جوانان آموزشی نیازهای به

 رد. است رفته بین از آنها رسمی تحصیل های فرصت که اند شده

 های برنامه و دوباره فرصت های گزینه از هایی نمونه برخی ذیل

 :اند آمده رسمی غیر

 باز کودکان گرداندن باز BRAC های برنامه هدف ،بنگ د  در

 برای آنها سازی آماده و ابتدایی مقطع آموزش به تحصیل از مانده

 ابتدایی مقطع التحصیالن فارغ %97 از بیش. است متوسطه مقطع

BRAC ادامه نیز رسمی متوسطه مقطع در را خود تحصیالت 

 .دهند می

 پایه آموزش های برنامه متفرقه، تحصیل ملی موسسه هند در

 فراگیران. کند می ارائه باالتر و سال 14 سنی گروه برای را متفرقه

 زندگی سازی غنی های برنامه و ای حرفه آموزشی های دوره به

 میلیون 2.2 با برابر ای مجموعه ،2011 سال از. دارند دسترسی

 .اند شده مند بهره ها برنامه این از آموز دانش

برای  آموزش 4 و 3 اهداف با همراه ملی عمل برنامه ،تایلند در

 بزرگساالن سوادآموزی بر که اند آورده وجود به ترکیبی هدفیهمه 

 نای. دارد تمرکز بزرگساالن ی کلیه برای مستمر و پایه آموزش و

 و زندانیان جمله از متنوع محروم جمعیت برای دیگر ای گزینه

 .بود خیابانی کودکان

 پیشرفت باعث که دانشی: انتقال قابل های مهارت

 شود می اجتماعی

 فرصت به بزرگساالن و جوانان دسترسی که سوم هدف بر عالوه

 د،کنن می تضمین را زندگی های مهارت و یادگیری برای برابر های

 و جوانان ی کلیه: که نماید می تأکید عمل برای داکار چهارچوب

 ها، ارزش ی توسعه و دانش به دستیابی فرصت از باید بزرگساالن

 که دهد می اجازه آنها به که باشند داشته هایی مهارت و ها نگرش

 خود زندگی کنترل اجتماع، در کامل مشارکت کاری، های ظرفیت

 نیازمند بزرگ هدف این پایش. دهند گسترش را تحصیل ادامه و

 غیر های مهارت و ها نگرش ها، ارزش با رابطه در اطالعاتی

 سوی زا نه و شده ارزیابی المللی بین سطح در نه که است آکادمیک

 .اند شده گزارش ملی آموزشی نظام

GMR که نماید می تنویر را زندگی مهارت نوع دو ،2015 سال 

 و ایدز و HIV به نسبت آگاهی: هستند اجتماع و سالمت با مرتبط

 .جنسیتی برابری به نسبت نگرش

 فرا یر هنوز اما یافته افزایش ایدز و HIV به نسبت آ اهی

 و HIV به نسبت آگاهی در بهبود بیانگر اخیر تحقیقات :نیست

 13 در جوان زنان میان در و کشور 9 در جوان مردان میان در ایدز

 ار پیشرفت بیشترین که کشورهایی. است 2000 سال از کشور

 آنها در HIV شیوع نرخ بیشترین که هستند کشورهایی اند داشته

 آموزش مدارس کشورها این در که دلیل این به شاید. شود می دیده

 که این و کنند می دنبال جدی صورت به را HIV با رابطه در

 .است نموده ایفا را مهمی نقش زندگی های مهارت آموزش

 شتهندا مستمر بهبود جنسیتی برابری به نسبت ها نگر 

 پاسخ از جهان های ارزش تحقیق سال، 20 از بیش مدت به :اند

 عالی آموزش که هستند موافق آنها آیا که اند پرسیده دهندگان

 برخی در اخیر، های سال در. دارد اهمیت زنان از بیش مردان برای

 زیاد احتمال به دهندگان پاسخ( مراکش و اوکراین مانند) کشورها

 عالی آموزش به نسبت مثبت نگرشی و نموده مخالفت نظریه این با

 شود نمی دیده تغییری کشورها سایر در اما. دهند می نشان زنان
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 پاسخ نگرش( پاکستان و قزاقستان مانند) آنها از برخی در و

 .است شده بدتر 2000 سال از جنسیتی برابری به نسبت دهندگان

  تکامل حال در رویکردهای: ای حرفه و فنی های مهارت

 مقطع تحصیل طریق از توان می را ای حرفه و فنی های مهارت

 ضمن آموزش طریق از یا ای حرفه و فنی رسمی آموزش و متوسطه

 تعاونی طریق از آموزش و سنتی شیوه به کارآموزی جمله از خدمت

 درصد آنها در که کشور 28 در. نمود کسب کشاورزی های

 آموزش مقابل در ای، حرفه های برنامه در نامی ثبت آموزان دانش

 نام ثبت با برابر نسبتا اند یافته کاهش یا افزایش معمولی، های

 در و افزایش سهم این کشورها این از کشور 12 در است؛ متوسطه

 .است یافته کاهش کشور 16

 های مهارت ترویج داکار، جهانی آموزش مجمع در ،2000 سال در

 تشریح خوبی به 3 هدف متعاقبا و نبوده قوی چندان ای حرفه و فنی

 اروپا اتحادیه سوی از خصوصا اخیر، های سال در حال، این با. نشد

 آموزش و ای حرفه و فنی آموزش به بیشتری توجه OECD و

(TVTE) تعریف که است آن تمرکز این دیگر دلیل. است شده 

 اکنون مروجین اکثر. است گذاشته معیشت از فراتر را پا ها مهارت

 آموزش از جدا ها مهارت آموزش که اند شده مسئله این متوجه

 های مهارت و مناسب بستری و هستند آن از مهمی بخش اما کلی

 .آورند می وجود به ای حرفه های مهارت با همزمان را انتقالی قابل

  متناقض مورد چهار: بزرگساالن آموزش و تحصیل ادامه

 آموزش روند نشوند، طراحی دقت با ها فرصت که صورتی در

 تحصیل از قبال که شوند می اشغال کسانی سوی از بزرگساالن

 تالش اخیر های سال در که کشوری چهار. اند شده برخوردار رسمی

 بزرگساالن آموزش در ها فرصت برابری ی مسئله به تا اند کرده

 :اند یافته دست متنوعی نتایج به بپردازند

 سنی گروه برزیل در بزرگساالن و جوانان به مهارت آموزش برنامه

 آموزش تکمیل به قادر که دهد می قرار هدف را تر بزرگ و سال 15

 از آموز دانش میلیون 3 از بیش ،2012 سال در. اند نشده رسمی

 قشر های خانواده یا فقیر مردم و روستایی کارگران مهاجران، جمله

 مدهآ دست به آموزش کیفیت حال، این با. اند کرده نام ثبت کارگر

 .باالست تحصیل ترک نرخ و نامطلوب

 منابع آن در که کرد طراحی را بزرگ ابتکاری ،نروژ ،2006 سال در

 برای را آموزشی های دوره تا شد داده سوق کافرمایان سوی به مالی

 سواد، در آنها های مهارت سطح که نمایند برگزار کارکنانی

 عیفض شفاهی ارتباطات و ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری ریاضیات،

 رنامهب: است متنوع بسیار کشور این بزرگساالن آموزشی نظام. بود

 انجمن محلی، های دبیرستان شامل نیز رسمی نظام از خارج های

 دور راه از آموزش و مهاجران برای آموزی زبان مراکز آموزشی، های

 .باشد می

 آموزش اجرای و توسعه هماهنگی، کره جمهوری ،2007 سال در

 طراحی مجددا ها فعالیت از بسیاری. نمود اصالح را بزرگساالن

 به توان می آن ی جمله از که کنند جذب را ذینفعانی تا شدند

. ردک اشاره مدت بلند یادگیری شهرهای ی توسعه و انتخاب کمپین

 سال در %36 تقریبا به 2008 سال در %26 تقریبا از مشارکت نرخ

 اءارتق برای عمل ابتکار چهار دولت چنین، هم. یافت افزایش 2012

 و خرد های تجارت کارکنان برای مشاغل به مربوط های مهارت

 .نمود تدوین متوسط

 بزرگساالن سوادآموزی و بزرگساالن رسمی غیر آموزش ،ویتنام در

. شدند آموزشی کلی نظام مهم عناصر به تبدیل 2005 سال در

 بزرگساالن آموزش های برنامه در کننده شرکت میلیون 10 تقریبا

 حالی در این و نمودند نام ثبت 2008 سال در رسمی غیر آموزش و

 .بود نفر میلیون نیم 1999 سال در میزان این که است

 بسیاری در نرم و سخت های مهارت مستقیم اقدامات

 هستند ظهور حال در کشورها از

 تجربیات طریق از توان می را( نرم) احساسی-اجتماعی های مهارت

 به است ممکن ها مهارت این و آموخت مدرسه در تحصیل مثبت

 های خروجی تحقق در( سخت) شناختی های مهارت ی اندازه

 مهارت مستقیم اقدامات از نمونه دو. هستند موثر کار بازار مثبت

 ارزیابی به مربوط OECD های برنامه شامل نرم و سخت های

 مهارت مستمر تحقیق و (PIAAC) بزرگساالن دانش مللیلا بین

. هستند جهانی بانک (Step) پویایی و استخدام سوی به هایی

 در یدیکل سواالت به گویی پاسخ برای باید و توانند می آنها نتایج

 یادگیری و ها مهارت به ها آموزش مختلف انواع چگونه که باره این

 و استخدامی های فرصت ها مهارت این چگونه و کنند می کمک

 .شوند گرفته کار به دهند، می گسترش را افراد مدنی مشارکت

PIAAC توانایی و بزرگساالن ریاضیات و سوادآموزی های مهارت 

 ارزیابی را فناوری پیشرفته های محیط در مسائل حل برای آنها

 توان می تنها نه را ها مهارت دهندکه می نشان شواهد. کنند می

 هگرفت کار به صورت در بلکه شوند آموخته مدرسه از خروج از پس

 کسانی که دهد می نشان چنین هم. روند می یاد از مکرر نشدن

 پایین مهارت سطح کنند می شرکت ای حرفه های برنامه در که

 شرکت عمومی های برنامه در که دارند کسانی به نسسبت تری

 .کنند می

STEP که است هایی تجارت و خانوارها از هایی نمونه مبنای بر 

 این. هستند متوسط درآمد با کشورهایی شهری مناطق در اساسا

 از ای حرفه خاص های مهارت چنین هم و خواندن مهارت برنامه

 و داخل در که کنند می ارزیابی را ای رایانه کاربری و ریاضی جمله

 ارزش کلی، طور به STEP. شوند می استفاده کار محل از خارج

 رسید نتیجه این به خاص طور به و نموده تأیید را نرم های مهارت

 ها سال که هنگامی حتی شود می درآمد افزایش باعث بودن، باز که

 .گیرند می قرار نظر مد آموزش
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 مقیاسی در و نبوده سیاه و سفید سوادآموزی های مهارت که ی نوظهور توافقات انعکاس برای .1
  گردند آوری جمع بیشتری اطالعات باید دارند وجود

 به ایدب بزرگساالن که المللی بین توافقات راستای در را کاربردی سوادآموزی سطح باید کشورها. 2
 نمایند تشریح آورد دست

                           دستیابی به هدف                     نزدیک به هدف                    دور از هدف           بسیار دور از هدف        

 دستیابی به هدف 

  2015 -2000   ه  زار   

  2015 -2000   ه  زار   

 بز ساالن تحصیل و آموزی سواد  4 هدف

 ادامه و پایه آموزش به برابر دسترسی و زنان برای خصوصا ،2015 سال تا بزرگساالن سوادآموزی سطح در بهبود %50 به دستیابی

 بزرگساالن همه برای تحصیل

 امتیاز جهانی*

 
 کشوری که اط عات آنها موجود است 73* از 

 موفقیت

 ت   های انجام شده

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 

  2015بعد از 

  2015- 2000   ه  زار  

82  

23%  91%  26%  32%  

 گرایش جهانی

 

 

 مرکزی آسیای که رود می انتظار

 سال تا اروپا شرق و مرکز و

 را  ود سوادی بی نرخ ،2015

 دهند کاهش نصف به

 بی نرخ ،2000 سال از

 :یافت کاهش سوادی

 

1999 

 میلیون  99

 

         2012  

 میلیون 63

 یبرا بیشتر تقاضای ربیشت جهانی تعهد و کمچین

 سوادآموزی

 سوادآموزی ارزیابی

 

 حداقل

 میلیون 781 
 های مهارت از بزرگسال 

 نیستند برخوردار پایه سوادآموزی

 بزر ساالن آموزی سواد نرخ

2000 

 واقعی

 حال
 مستقیم

بزرگساالن بی سواد را  %64زنان 

 تشکیل می دهند  2015در سال 

 

 

 

  2000بدون تغییر از سال  -

پیشرفت در سوادآموزی بزر ساالن اساسا 

به دلیل آن است که جوانان تحصیل کرده 

 به بزر سالی می رسند

درک بهتر مهارت های سواد  فناوری جدید جمع آوری بهتر اط عات

 آموزی به عنوان مقیاس

 درک بهتر تأثیر سوادآموزی 
 توانمندسازیبر بهداشت، دموکراسی، 

 بی سواد  باسواد
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 و پایه آموزش به برابر دسترسی و زنان برای خصوصا ،2015 تا بزرگساالن سوادآموزی سطح در بهبود درصد 50 به دستیابی
بزرگساالن ی همه برای تحصیل ادامه

 رویکردهای گرو در باید را مثبت دستاوردهای از بسیاری

 در آشکاری روند. دانست 2000 سال از بزرگساالن سوادآموزی

 دارد وجود مستمر صورت به سوادآموزی های مهارت سنجش جهت

 یا وادباس گروه به را بزرگساالن که است ارزیابی مقابل ی نقطه که

 در اه برنامه و ها سیاست تدوین بر که کند می تقسیم سواد بی

 زا کمی تعداد حال، این با. است داشته تأثیر کشورها از بسیاری

 تا 2000 سال در خود سوادی بی نرخ رساندن نصف به با کشورها

 همه برای آموزش در سوادآموزی هدف به اند توانسته 2015 سال

 . یابند دست

 از کندتر همه برای آموزش 4 هدف به دستیابی جهت در پیشرفت

 در بزرگسال میلیون 781 تقریبا. است بوده دیگر اهداف

 های نرخ کاهش. هستند کاستی دچار سوادآموزی های  مهارت

 های گروه که است دلیل این به حدودی تا بزرگساالن سوادی بی

 مترک بهبود این علت و شوند می بزرگسالی وارد کرده تحصیل جوان

 رد دیگر از که است بزرگساالنی میان در سوادآموزی بهبود بخاطر

 .نیستند تحصیل سن

 دارند فا له 4 هدف با همواره کشورها اکثر

 همقایس برای دقیق اطالعات نیازمند بزرگساالن سوادآموزی پایش

 تغییر 2000 سال از سوادآموزی تعریف که این به توجه با اما. است

 تمرکز. دباش برانگیز چالش تواند می اطالعات این به دستیابی کرده،

 های سال در %95 از کمتر آنها سوادآموزی نرخ که کشورهایی بر

 خود گزارشات اساس بر اطالعات که جایی و بوده 2004-1995

 73 از کشور 17 تنها که شود می بینی پیش است، بوده کشورها

 کاهش نصف به 2015 سال تا را بزرگساالن سوادی بی نرخ کشور

 فاصله هدف این به دستیابی از همواره فقیر کشورهای. دهند

 . دارند زیادی

 پیش تغییر که دهد می نشان کشور 73 این بر شده انجام تحلیل

. است مردان از تر سریع بسیار زنان برای 2015 سال تا شده بینی

 در مرد 100 هر مقابل در زن 90 از کمتر که کشورهایی تمامی

. اند هرفت پیش جنسیتی برابری سوی به بودند، باسواد 2000 سال

المللی و ملی ارزیابی مستقیم سوادآموزی را تسهیل تحقیقات بین 

  .می کنند

 در ویتنام در بزر سال میلیون 10 تقریبا 2008 سال در

 کردند شرکت آموزشی های برنامه

 را سوادآموزی های مهارت که خانوارها بر استاندارد تحقیقات اغلب

 دسوا بی و سواد با مشخص گروه دو ی پایه بر کنند می رازیابی

 عنوان به بیشتر سوادآموزی ،2000 سال از حال این با. هستند

 آژانس و کشورها بنابراین،. است شده شناخته ها مهارت ی زنجیره

 با نهات نه تا اند نموده آغاز را ای پیجیده تحقیقات المللی بین های

 را آنها سوادآموزی سطح بلکه بزرگساالن سوادی بی یا سوادی

 .بسنجند

 خانوار، بر المللی بین تحقیقاتی ی برنامه دو ،2000 سال از

 یا  وشه تحقیقات و س مت و شنا تی جمعیت تحقیقات

 انمخاطب از مستقیم تقاضای با تا اند نموده تالش شا صی چند

. دهند انجام را ارزیابی این کارت روی از جمله یک خواندن برای

 اکثر شد، انجام مستقیم ارزیابی اساس بر برآوردها که هنگامی

 اساس بر برآورد که زمانی تا بودند خواندن مهارت فاقد بزرگساالن

 .کردند می ادعا خود افراد که بود چیزی

 گروه از نفر 166،000 بر OECD سوی از PIAAC تحقیق

 که داد نشان سواد با بسیار ی جامعه 25 در سال 65 تا 16 سنی

 تمهار بزرگساالن از چشمگیری اقلیت پردرآمد، کشورهای در حتی

 تالیاای فرانسه، جمله از کشورهایی در. دارند ضعیفی بسیار خواندن

 ضعیفی سوادآموزی مهارت بزرگسال چهار هر از نفر یک اسپانیا، و

 .داشت

UIS سوادآموزی پایش و ارزیابی برنامه (LAMP )نمود آغاز را 

 نثر، خواندن سنجش اساس بر سوادآموزی جانبه چند ابعاد بر تا

 های نمونه LAMP. نماید تأکید ریاضی و اسناد خواندن

 مغولستان، اردن، شهری و روستایی مناطق از را خود بزرگساالن

 برای سطح سه برنامه این. کرد انتخاب پاراگوئه و فلسطین

 شانن پاراگوئه از حاصل نتایج. کرد تعیین سوادآموزی دستاوردهای

 بزر ساالن سوادآموزی  4هدف
 

 تا کشور 17

 به 2015 سال

 هدف

 سوادآموزی

 دست

  واهند

 یافت
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 زا شهرنشینان با مقایسه در روستایی مناطق بزرگساالن که داد 

 است احتماال آن علت که برخوردارند کمتری نثر خواندن مهارت

 مادری بانز را اسپانیایی زبان شهرنشینان از کمتر نشینان روستا که

  .دانستند می خود

 ملیارزیابی سوادآموزی بزرگساالن در سطح 

 ارزیابی دارند، کمتری سوادآموزی سطح که کشورهایی از بسیاری

 تحقیق با مقایسه در کار این. اند کرده آغاز را مستمر سوادآموزی

 اطالعات افراد، سوادی بی یا سوادآموزی ادعای اساس بر خانوارها

 ملی تحقیق مثال، عنوان به. دهد می قرار اختیار در را تری دقیق

 تفاوت که داد نشان 2006 سال در کنیا بزرگساالن سوادآموزی

 نرخ و داشته وجود روستایی – شهری آموزی سواد بین هایی

 درصد 13 و بوده %59 زنان بین در بزرگساالن ملی سوادآموزی

 توانایی نظر از افراد ادعای اساس بر UIS که است نرخی از کمتر

 15 و %64 مردان مورد در نتیجه این. بود کرده برآورد خواندن

 .بود UIS برآورد از کمتر درصد

 سوادآموزی در واقعی دستاوردی ها،  روه مقایسه

 دهد نمی نشان 2000 سال از بزر ساالن

 ایه برنامه موفقیت ارزیابی برای بزرگساالن سوادآموزی نرخ ارزش

 جمعیت بر ارزیابی این که است واقعیت این از متأثر سوادآموزی

 نتیجه، در. دارد تمرکز متفاوت های زمان در مختلف بزرگسال های

 هد،ند تغییر را خود سوادآموزی وضعیت هم بزرگسال یک اگر حتی

 افزایش مثال عنوان به – کند می تغییر آنان سوادآموزی نرخ

 اپ دارند باالتری سوادآموزی های مهارت که جوانانی  زیرا یابد، می

 های مهارت که تر بزرگ افراد و گذاشته بزرگسالی سن به

 .شوند می خارج سنی گروه این از دارند کمتری سوادآموزی

 در – خاص سنی گروه یا – مردم از گروهی اگر دیگر، سوی از

 سال در ساله 40تا 30 و 2000 سال در سالگی30 تا 20 سنین

 لدلی به آنها در تغییری گونه هر گیرند قرار ارزیابی مورد 2010

 زا سوادآموزی های مهارت کسب حاضر بلکه نبوده مدرسه به رفتن

 خواهد زندگی های فرصت سایر یا سوادآموزی های برنامه طریق

 .کند می پیروی رویکرد این 2015 سال GMR جدید تحلیل. بود

 رخن صریح بهبود اما کند چند هر مسیر در کشورها برخی نتیجه در

 آشکار دستاوردهای این اما کنند می حرکت جوان زنان سوادآموزی

 ماالوی، در مثال، عنوان به. رود می بین از ها گروه انداز چشم در

 با برابر 2000 سال در سال 34 تا 20 سنین زنان آموزی سواد نرخ

 گروه سوادآموزی نرخ حال، این با. بود %63 ،2010 سال در و 49%

 به 2010 سال در و داشته سال 34 تا 20 200 سال در که زنانی

 .بود ثابت %49 بودند، رسیده سال 44 تا 30

 ثابت خاص گروه یک در سوادآموزی شده، تحلیل کشور 30 اکثر در

 هکاست آن نرخ از ها مهارت از نشدن استفاده دلیل به حتی یا بوده

 موج سه در پایدار بهبود که بود کشوری تنها نپال. است شده

 مرا این دالیل از یکی. شد دیده خاص های گروه میان در تحقیقاتی

 در دولت دالری میلیون 35 گذاری سرمایه موفقیت است ممکن

 .باشد 2008-2012 های سال طی ملی سوادآموزی کمپین

 تشریح پیشرفت محدود در سوادآموزی بزر ساالن 

 مدرسه سن از باالتر که بزرگساالنی سوادآموزی های مهارت اگر

 شدیدا ایدب پس نیافته بهبود یافته توسعه کشورهای اکثر در هستند

 آموزی سواد های مهارت بهبود جهت شده انجام های تالش تأثیر بر

 کند پیشرفت این توانند می عامل چهار. کرد شک 2000 سال از

 کارآیی جهانی، سطح در سیاسی تعهدات وسعت: دهند توضیح را

 ارتقاء جهت ها تالش ابعاد سوادآموزی، های برنامه و ها کمپین

 به ها برنامه گویی پاسخ و مادری زبان به سوادآموزی های برنامه

 .سوادآموزی نیازهای

 بود آرمانی بزرگساالن سوادآموزی به نسبت جهانی تعهد

 در هایی بیانیه گذشته، قرن ربع طی مکررا المللی بین ی جامعه

. است نموده صادر بزرگساالن سوادآموزی سطح ارتقاء راستای

 مسیری سوادآموزی که آورد وجود به را انتظار این شده ماعال اهداف

. است کنی ریشه قابل و نموده دنبال را اطفال فلج مسیر همانند

 و 2000 سال از کشور 30 ملی آموزش برنامه از GMR تحلیل

 با مقایسه در بزرگساالن سوادآموزی که داد نشان 2007 از پس

.اند شده گرفته نادیده فراگیر آموزش اهداف سایر

. برای هر کشور، خط ممتد طی مرور زمان 2. سوادآموزی به طور مستقیم ارزیابی شد. 1تذکرات: 

بوده اند؛ به عنوان مثال خط ممتد در  34تا  20زنانی را نشان می دهد که در اولین مشاهدات 

سال داشتند.  44تا  30، 2010را دنبال می کند که در  2000در سال  34تا  20ماالوی زنان 

ین برخی گروه های سنی را دنبال می کند؛ به عنوان مثال، خط چین در ماالوی زنان خط چ

، تحقیق جمعیت 2001. در 3را دنبال می کند.  2010و  2000سال در  34تا  20گروه سنی 

همه ی  2011و  2006شناختی و سالمت نپال تنها زنان متأهل را نمونه قرار داد اما در سال 

 تند. زنان ننمونه قرار گرف

( و گروه گزارش پایش جهانی آموزش فراگیر بر اساس تحلیل داده های 2015منبع: برکات )

 تحقیق جمعیت شناختی و سالمت

در کشورهای در حال توسعه، مهارت های سوادآموزی بزر ساالن بهبود چندانی  : 7شکل 

 نداشته است

 2010و  2000نرخ سوادآموزی زنان، کشورها و گروه های سنی، 
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 احیای جهت 2000 سال از جهانی ابتکارات برخی رغم علی

 ابتکار مانند) هایی برنامه شروع و بزرگساالن سوادآموزی

 امهبرن این کارآیی جدید، مفاهمی با( توانمندسازی برای سوادآموزی

 آموزش راهبردهای در کشورها از بسیار. اند بوده محدود عمل در ها

 .نداشتند راستا این در مدتی بلند انداز چشم خود ملی

 نهاآ تأثیر اما کرده تغییر سوادآموزی های برنامه و ها کمپین
 شود می دیده ندرت به

 های کمپین آغاز در ای منطقه های دولت و ها سازمان توجه

 یافته افزایش التین امریکای در خصوصا 2000 سال از سوادآموزی

 مهلت موارد برخی در اما دارند آرمانی اهداف ها کمپین اکثر. است

 .اند نیافته تحقق اهداف و رسیده پایان به نهایی

 باعث ها فعالیت این. دارند همراه به خطراتی بزرگ های کمپین

. دهند نمی پوشش را تنوع و شده بینانه واقع غیر انتظارات بروز

 دانند می اجتماعی بیماری را سوادی بی اغلب زبان های کمپین

 ندتوا می امر این. هستند کنی ریشه قابل صحیح مداخالت با که

 که کسانی که شود آن از مانع دانسته، ننگ را سوادی بی

 را آنها و نموده شرکت آن در دارند کمتری سوادآموزی های مهارت

 کمپین کلی، طور به. سازند مخفی را خود شرایط تا کند مجبور

 بهبود بر چندانی جهانی تأثیر 2000 سال از سوادآموزی های

 .اند نداشته سوادآموزی های مهارت

  مادری زبان اهمیت درک در پیشرفت

 سوادآموزی نرخ که کشورهایی از بسیاری شرایط ،2000 سال از

 عنوان به مادری زبان از استفاده بر تمرکز افزایش برای دارند کمتری

 مطلوب بزرگساالن سوادآموزی های برنامه در آموزش برای راهی

 رانرهب تردید یا تدارکاتی موانع به توجه با حال، این با. است بوده

 های مهارت بهبود بر چندانی تأثیر هنوز ها برنامه این سیاسی،

 .اند نداشته چشمگیر مقیاسی در بزرگساالن سوادآموزی

تغییر در زندگی رومزرده باعث افزایش تقاضا برای 
 ه استسوادآموزی نشد

 تفرص به بلکه بهتر یادگیری های فرصت به تنها نه سوادآموزی

 نیاز آموخته های مهارت مهار و بهبود استفاده، برای بیشتر های

 GMR .اند بوده رشد به رو 2000 سال از ها فرصت این. دارد
 مداخالت کشاورزی، بازاریابی در را هایی نمونه ،2015 سال

 مدیریت در گذاری سرمایه و خرد مالی ابتکارات عمومی، بهداشت

 های برنامه که مطلب این رشد به رو درک رغم علی. آزماید می آب

 بر نآ تأثیر باشند، متصل هایی فرصت چنین به باید سوادآموزی

 .نیست محسوس هنوز ها مهارت کسب

 و اطالعاتی فناوری سریع گسترش دیگر، تغییری حال، این با

 تلفن از بتوان است ممکن. دهد می تازه امیدی از خبر ارتباطاتی

 ارتقاء برای شوند می استفاده گسترده صورت به که همراهی های

 چه گر کرد استفاده خواندن تمرین و تر قوی سوادآموزی محیط

 سوادآموزی های مهارت بر فناوری این تأثیر از آشکاری شواهد که

 .  نیست دست در
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 هک باشد ای گونه به باید یادگیری و آموزش و بوده حساس جنسیتی نظر از و مشمول ایمن، باید مدارس .1
  .نماید ترغیب را جنسیتی مثبت روابط و ساخته توانمند را آموزان دانش

 دارد بیشتری رواج چنسیتی نابرابری آنها در که دهند قرار هدف را جوامعی باید منابع. 2

                           دستیابی به هدف                    نزدیک به هدف         دور از هدف                       بسیار دور از هدف        

 دستیابی به هدف 

  2015 -2000   ه  زار   

  2015 -2000   ه  زار   

 جنسیتی تساوی و برابری  5 هدف

 ،2015 سال تا جنسیتی تساوی به دستیابی و ،2005 سال تا دبیرستان و ابتدایی آموزش در جنسیتی نابرابری کنی ریشه

 کیفیت با ابتدایی آموزش در دستیابی و دختران برابر و کامل دسترسی بر تمرکز با

 امتیاز جهانی*
 ابتدایی مقطع برای آنها اط عات که کشوری 170 از* 

 برای آنها اط عات که کشوری 157 و است موجود

 است موجود دبیرستان مقطع

 موفقیت

 شدهت   های انجام 

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 
  2015بعد از 

  2015- 2000   ه  زار  
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48%  01%  35%  10%  

 مقابل در د تر 90 از کمتر که کشورهایی

 = کنند می نام ثبت پسر 100 هر

 تاس کاهش به رو دبیرستان در جنسیتی نابرابری

69%  7%  21%  
0.6 %  

  1999حال                        

 کشور(  133)از 

 حقوق فارغ التحصیلی 

 

 

 

 

کشور عضو اشاره آشکار  59کشور از  40

به حقوق زنان فارغ التحصیل برای ادامه 

 تحصیل داشتند

 

 

 

 

 

د ترانی که متوسطه اول را به پایان 

 رسانده اند

 

  پسر 100در مقابل  81

 

 

  پسر 100در مقابل  93

 ترویج برای آموز  د تران 

 

 

 در سطوح ملی و بی المللی 

 طرح های با دستمزد

 

 

 

 

افزایش تعداد دختران ثبت نامی بر برخی 

 کشورها 

تعداد بیشتر 

 معلمان زن 

 به طور مثال در نپال 

 ناتربیت معلم ازدواج کودکان و حاملگی 

 

 

 
در رویکردهای 

حساس جنسیتی باید 

 افزایش یابد 

 شونت مبتنی بر 

 جنسیت در مدارس

روانشنا ت

 ی

 جسمی

 جنسی

 برابری جنسیتی
مشکالت در تشریح 

 و سنجش 

د تران کمتر  فقیرترین

  کننداحتمال دارد که ثبت نام 

 

 

 د تر 70کمتر از  پاکستاندر 

هرگز به   پسر 100در مقابل هر 

 مدرسه رفته اند

 عملکرد ضعیف 

 دختران در ریاضی 

 

 

 

 

 و پسران در خواندن 

 جنسیتی به ضرر پسران نابرابری 
در آموزش دبیرستان در امریکای التین 

 و کارائیب در برخی کشورهای فقیرتر 

 )خصوصا بنگالدش، میانمار 

 و روآندا(
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 سال تا آموزش در جنسیتی تساوی به دستیابی و 2005 سال تا دبیرستان و ابتدایی آموزش در جنسیتی نابرابری کنی ریشه
.مناسب کیفیت با پایه آموزش به دستیابی و دختران برابر و کامل دسترسی از اطمینان بر تمرکز با 2015

 زشآمو مقطع در جنسیتی تساوی سوی به پیشرفت ،2000 سال از

 امن ثبت در جنسیتی تساوی هدف. است بوده نامتوازن ابتدایی

 کشورها %69 تنها و نیامده دست به 2005 سال تا ابتدایی قطعم

 دبیرستان، مقطع در. یابند دست آن به 2015 سال تا توانند می

 .یافت خواهند دست جنسیتی تساوی به 2015 سال تا %48 تنها

 سنجش و بوده جنسیتی تساوی از تر پیچیده بسیار جنسیتی برابر

 یتکیف تعیین نیازمند جنسیتی برابری. است دشوارتر نیز آن

 دستاوردهای مدرسه، و درس کالس در پسران و دختران تجربیات

 .است آینده برای آنها های آرمان و آموزشی نهادهای در آنها

  جنسیتی تساوی سوی به پیشرفت

 1999 سال از ابتدایی مقطع در نام ثبت در جنسیتی تساوی عدم

 161 بین از. است نرفته بین از کامال اما داشته چشمگیری کاهش

 آنها 2012 و 1999 های سال به مربوط اطالعات که کشوری

 تساوی شاخص از استفاده با که – تساوی رقم است، موجود

 به 83 از – شود می سنجیده 1.03 و 0.97 بین (GPI) جنسیتی

 از کمتر آنها GPI رقم که کشورهایی تعداد. است رسیده 104

 در شده نام ثبت دختران از کمتری تعداد با – باشد می 0.97

 کشورهایی از. یافت کاهش کشور 48 به 73 از – پسران با مقایسه

 تساوی عدم آنها اکثریت برسند، تساوی به باید 2012 سال تا که

 اویتس عدم این کشور نه در تنها و کرده تجربه دختران قیمت به را

 .است بوده پسران ضرر به

 در جنسیتی تساوی عدم کاهش بهبود در هم خاصی بهبودهای

 رد که شود می دیده آسیا غرب و جنوب در ابتدایی مقطع نام ثبت

 افزایش 2012 سال در 1.00 به 1999 سال در 0.83 از GPI آنها

 افریقای و( 0.93 به 0.87 از) عربی کشورهای در تساوی عدم. یافت

 ی فاصله تساوی با همواره اما یافت کاهش( 0.92 به 0.85 از) سیاه

 .دارد زیادی

 تمحرومی بیشترین با دختران که کشورهایی در پیشرفت
 بودند مواجه

 های شکاف کاهش در بسیاری های پیشرفت ،1999 سال از

 ورتص کشورهایی از بسیاری در دبستان مقطع نام ثبت در جنسیتی

 161 از. بودند مواجه ها محرومیت بدترین با دختران که گرفته

 20 جمله از – کشور 33 است، موجود آنها اطالعات که کشوری

 0.90 از کمتر آنها GPI 1999 سال در که -سیاه افریقای کشور

 .یافت کاهش کشور 16 به تعداد این 2012 سال تا است؛ بوده

 کم اربسی کنند نام ثبت دختران فقیرترین که این احتمال
 است

 ابتدایی مقطع سن کودکان از کثیری جمعیت که کشورهایی در

 همدرس به دختران که این احتمال همواره اند، نرفته مدرسه به هرگز

 فقیرترین میان در خصوصا است پسران از کمتر خیلی بروند

 به هرگز جهان تحصیل از بازمانده کودکان %43 تقریبا. کودکان

 مدرسه به هرگز احتماال دختران %48: رفت نخواهند مدرسه

 .است %37 پسران برای مقایسه در میزان این که رفت نخواهند

 پیشرفت پسران با همگام دختران مدرسه، به ورود صورت در
 کنند می

 یا ربراب فرصتی کنند، می نام ثبت مدرسه در دختران که هنگامی

 تا را ودخ تحصیل بتوانند که دارند پسران با مقایسه در بهتر حتی

 برای 5 ی پایه تا بقاء نرخ: دهند ادامه ابتدایی باالتر های پایه

 کشورها از بسیاری در پسران از بیشتر حتی یا برابر متناوبا دختران

 است، موجود آنها سال دو هر اطالعات که کشوری 68 از. است بوده

 یا داشته بقاء مساوی نرخ یا 5 ی پایه در 2000 سال در کشور 57

GPI با برابر 2011 سال در میزان این و بوده پسران ضرر به آنها 

 .است بوده کشور 58

 می تساوی عدم تعمیق باعث فقر دبستان، مقطع تکمیل در
 گردد

 ترینفقیر میان در ابتدایی مقطع تکمیل در جنسیتی تساوی عدم

 هداشت بزرگ شکافی همواره آنها ترین غنی با مقایسه در کودکان

 جنسیتی تساوی و برابری  5هدف
 

 در نابرابری

 تکمیل

 مقطع

 دبستان

 بین همواره

 فقیرترین

 کودکان

 است بیشتر
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 الئوس، خلق دموکراتیک جمهوری جمله از کشورهایی در. است 

 عمقط تکمیل در جنسیتی تساوی که جایی اوگاندا، و موزامبیک

 بود، آمده دست به دختران ترین غنی برای 1999 سال تا ابتدایی

 پسران فقیرترین از تر عقب بسیار خانواده دختران فقیرترین

 .هستند

 تر دهگستر بسیار دبیرستان مقطع در جنسیتی تساوی عدم
 است تر متنوع و

 شتربی دبیرستان مقطع در جنسیتی تساوی عدم کشورها، کثر در

 که کشورهایی %63 ،2012 سال تا. شود می دیده دبستان از

 نام ثبت در جنسیتی تساوی به هنوز است موجود آنها اطالعات

 ساویت عدم که کشورهایی نسبت. بودند نرسیده دبیرستان مقطع

 در. بود %32 با برابر تقریبا و برابر دختران و پسران ضرر به آنها

 نام ثبت در همواره دختران آسیا، غرب و جنوب و سیاه افریقای

 رعکس،ب کارائیب، و التین امریکای در. ترند محروم دبیرستان مقطع

 در ، دختر 100 هر مقابل در پسر 93 تنها ،1999 سال همانند

 .کنند می نام ثبت دبیرستان مقطع

  توانمندساز محیطی ترغیب

 ی جامعه و دولتی حمایت اخیر های سال در جهانی پایدار ترویج

 زشآمو در جنسیتی برابری و تساوی راستای در نظیری بی مدنی

 انجام سیاسی و قانونی اصالحات ها دولت. است داشته همراه به

 بودجه و ریزی برنامه آموزشی، نهادهای ساختار در را جنسیت داده؛

 اجتماع داخل در حمایت برای را بزرگی جوامع و نموده؛ لحاظ بندی

 .اند آورده وجود به

 کند می ایجاد تمرکز جنسیتی بندی بودجه و سازی جاری

 ی ایده جنسیتی برابری که است آن جنسیتی سازی جاری از هدف

 طور به جامعه و نهادها عملکردهای و ساختارها در که باشد اصلی

 لقیت جداگانه بخشی یا موضوع که این تا است شده منعکس کلی

 امریکای در

 و التین

 کارائیب،

 93 تنها

 در پسر

 100 مقابل

 ثبت د تر

 کردند نام
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 UN امروزه که متحد ملل زنان ی توسعه صندوق. گردد

Women ار جنسیتی پاسخگوی بندی بودجه شود می شناخته 

 بسیاری در حال، این با. نماید می ترویج جهان کشور 60 از بیش در

 واحدهای بوده، ناکافی تأثیرگذاری برای الزم منابع کشورها، از

 مک ترویجی حمایت شده، رانده حاشیه به نهادها داخل در جنسیتی

 .دشون می محدود آمیز تبعیض های نگرش با اجرایی اقدامات و بوده

 هستند پیشرفت گذار پایه سیاسی و قانونی اصالحات

 گزارش که کشوری 59 از عضو کشور 40 یونسکو، اخیر بازبینی در

 هب دسترسی برای زنان و دختران حق تضمین به صراحتا اند داده

 یاساس قانون در جنسیت بر مبتنی تبعیض ممنوعیت یا آموزش

 حال، این با. اند کرده اشاره خاص های سیاست یا قوانین ملی،

 و قوانین. برند می تحلیل را جنسیتی برابری اجتماعی نهادهای

 ازدواج رواج و داشته ادامه همواره آمیز تبعیض وراثتی عملکردهای

 .دارد قبولی قابل غیر باالی سطح همواره زودهنگام

 فزایش تقاضا و حمایت از حق آموز ا

 اند کرده تالش مدنی ی جامعه و دولتی غیر های سازمان ها، دولت

 بغال مدرسه در تحصیل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی موانع بر تا

 ارتقاء: دهند کاهش روش سه به را جنسیتی های شکاف و گشته

 طریق از دختران تحصیل به نسبت مثبت های نگرش و ها ارزش

 هایی مشوق ایجاد ترویجی؛ های کمپین و محلی ی جامعه بسیج

 ازدواج با مبارزه و ها؛ فرصت های هزینه و مدارس در نام ثبت برای

 .نوجوانان حاملگی و هنگام زود

  دختران تحصیل برای حمایت جذب و نگرش تغییر

 یسیاس تر گسترده چهارچوب از بخشی عنوان به ملی های کمپین

 از حمایت حس ترویج و فرزندپروری های نگرش تغییر برای

 جذب در که هایی کمپین. است شده گرفته کار به دختران تحصیل

 و شده واقع موثر بسیار خاص طور به مختلف های بخش از والدین

 های سازمان و بوده ملی های سیاست و ریزی برنامه حمایت مورد

 .نمایند می درگیر مستقیما را جوامع و مردمی

  مدرسه در تحصیل ی هزینه کاهش

 هداشت دختران بر نامتناسبی تأثیر تواند می مدرسه های هزینه

 های هزینه تواند می بورسیه و ها شهریه هدفمند حذف. باشد

 توانند می نقدی های کمک و ساخته متعادل را مدرسه مستقیم

 مسائل حال، هر به. دهند کاهش را خانواده اضافی های هزینه

 در. است ای کننده نگران ی مسئله همواره کیفیت به مربوط

 رنامهب برانگیز تحسین موفقیت رغم علی مثال، عنوان به بنگالدش،

 برای روستایی مناطق در دبیرستان مقطع برای تحصیلی های کمک

 ی بهره زمین، مالک خانوارهای ثروتمندتر، دختران دختران،

 .بردند آن از نامتناسبی

  نوجوانان حاملگی و هنگام زود ازدواج

 ی ادامه و دختران دسترسی نوجوانان حاملگی و زودهنگام ازدواج

 ازدواج حذف جهت در پیشرفت اما سازد می محدود را آنها تحصیل

 اطالعات. است داشته کند بسیار روندی جهانی سطح در کودکان

 کشور، 41 در که دهد می نشان 2000-2011 های سال به مربوط

 18 از یا بوده متأهل سال 24 تا 20 سنین زنان بیشتر یا 30%

 عامل تواند نمی تنهایی به قانونگذاری. داشتند نامزد سالگی

 سال ازدواج ملی قانون ارزیابی. باشد سنت این در ای بازدارنده

 قانونی این شدن االجرا الزم زمان از که داد نشان اندونزی در 1974

 این با. است نشده حاصل کودکان ازدواج روند در چندانی تغییر

 چشمگیری کاهش کشورها برخی در کودکان ازدواج ی پدیده حال،

 2005 های سال بین هنگام زود ازدواج رواج اتیوپی، در. است داشته

 یجترو قوانین، تغییر آن علت که یافت کاهش %20 از بیش 2011 و

 .بود محلی ی جامعه های کمپین و

  مدارس زیرسا ت بهبود و  ستر 

 تقیممس غیر و مستقیم صورت به جنسیتی برابری و تساوی اهداف

 زیرساخت کفایت و دسترسی افزایش های سیاست حمایت تحت

 مدارس جمله از مدارس تأمین افزایش. اند گرفته قرار مدارس های

 بهداشت و آب خصوصا – مدارس تسهیالت بهبود و دخترانه،

 .بخشد بهبود را دختران حضور توان می -محیط

  مدارس مسافت کاهش

 آموزش برای را مسافت مانع محروم جوامع در مدارس احداث

 روستاهایی در افغانستان، در غور استان در. برداشت میان از دختران

 آنها در که بودند شده انتخاب تصادفی های نمونه صورت به که

 افزایش درصد 42 تا نام ثبت نرخ گردد، احداث ابتدایی مدرسه

 داشت افزایش پسران از بیش درصد 17 نیز دختران نام ثبت و یافت

 .شد جنسیتی شکاف حذف باعث امر این که

 بهداشتی و آب تسهیالت بهبود

 راهبرد دختران برای ایمن و جداگانه بهداشتی تسهیالت ایجاد

 محیط ارتقاء و مدارس در دختران حضور روند بهبود در کلیدی

 در مدارس بهداشت و آب تأمین تدابیر. است برابر ای مدرسه

 آن پیشرفت اما یافته بهبود گذشته ی دهه طی کشورها از بسیاری

 است، موجود آنها اطالعات که کشوری 126 از: است بوده کند

 بهداشتی مناسب پوشش که ابتدایی مدارس متوسط درصد

 افزایش 2012 سال در %68 به 2008 سال در %59 از اند داشته

 .یافت

  

 سا ت

 و مدارس

 بهبود

 تسهی ت

 می مدارس

 باعث تواند

 بهبود

 حضور

 در د تران

 مدارس

 شود
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 سیاست هایی برای ارتقاء مشارکت پسران نیز الزمند 

 کمتر شوند مدرسه وارد دختران که این احتمال همواره که حالی در

 عدم خطر معرض در پسران کشورها از بسیاری در است پسران از

 .دارند قرار آموزشی ی چرخه یک تکمیل و پیشرفت در موفقیت

 بر یتر گسترده پیامدهای پسران میان در تحصیل ترک باالی نرخ

 و 2009 سال در شده انجام تحقیق. است داشته جنسیتی روابط

 ددا نشان روآندا و مکزیک هند، کرواسی، شیلی، برزیل، در 2010

 میزآ تبعیض های نگراش دارند، کمتری تحصیالت که مرادنی که

 خانه در که این احتمال و شده دیده آنها در بیشتری جنسیتی

 رد کمتر هستند پدر اگر و بوده بیشتر بزنند خشونت به دست

 .دارند نقش خود فرزندان پرورش

 نندک می تقویت را پسران تحصیل ترک ریسک عوامل برخی

 ترک کار به تمایل یا تعهد و فقر دلیل به پسران از بسیاری تعداد

 مدرسه، به هنگام دیر ورود با اغلب امر این که کنند می تحصیل

 عواملی چنین هم و مدرسه به عالقه عدم متعاقبا و ضعیف عملکرد

 .است همراه اجتماع از نشینی حاشیه های گونه سایر و نژاد مانند

 پردازند، می پسران تحصیل ترک به که هایی سیاست
 محدودند

 به کمتر اغلب توسعه حال در کشورهای آموزشی های سیاست

 ند،کن می توجه آموزشی ی چرخه تکمیل و پسران نام ثبت بهبود

 دیده پسران علیه شدید تساوی عدم کشورها برخی در حتی

 مانند مداخالتی و راهبردها تبادل در کارائیب کشورهای. شود می

 اب محلی ی جامعه گفتمان و آموزش دوباره، شانس ابتکارات پایش،

 .اند بوده فعال تحصیل ترک ی مسئله به رسیدگی هدف

  درس کالس و مدارس متساوی های محیط

 لکهب برابر دسترسی نیازمند تنها نه آموزش در جنسیتی برابری

 نتایج و آموزشی های خروجی یادگیری، روند در برابری نیازمند

 در خصوصا یادگیری کیفیت بهبود در عامل چهار. است خارجی

 ملهج از معلمان تعداد و کیفیت افزایش: هستند موثر دختران میان

 های کتاب و مفاد از جنسیتی تعصبات برداشتن زن؛ معلمان

 از درس کالس در جنسیتی حساس عملکردهای تدوین آموزشی؛

 .محور جنسیت خشونت با مبارزه و آموزش؛ طریق

  زن معلمان استخدام

 و داده کاهش را والدین امنیتی واهمه تواند می زن معلمان حضور

 موانع که کشورهایی در خصوصا را دختران تحصیل برای تقاضا

 .دهد افزایش دارد وجود دختران نام ثبت برای اجتماعی و فرهنگی

 سال از آموزشی نیروهای عنوان به زنان سهم جهانی، سطح در

 متوسطه، آموزش در. است یافته افزایش %63 به %58 از 1999

 حتی. است مانده باقی %52 در تغییر بدون همواره جهانی متوسط

 از یکمتر تعداد نسبت به هستند، زن معلمان اکثریت که جایی در

  .رسند می مدیریتی باالی های پست به مردان با مقایسه در زنان
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 معلمان جدید 2009 – 2012

 همه  معلمان  2012

 همه  معلمان  1999

 سیاست

 های

 آموزشی

 کشورهای

 حال در

 توسعه

 ثبت عموما

 تکمیل و نام

 تحصیل

 پسران برای

 نادیده را

  یرند می
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  کالسی های رویه برای جنسیت به حساس آموزش

 کالس در دختران و پسران از انتظارات و ها رویه معلمان، نگرش

 و شده جنسیتی های کلیشه آمدن وجود به باعث تواند می درس

 یادگیری های خروجی و مشارکت پسران، و دختران ی انگیزه بر

 درس کالس مشاهدات ساختارها، از بسیاری در. بگذارد تأثیر آنها

 تعامل پسران با بیشتر جنس دو هر از معلمان که دهد می نشان

 شآموز. کند می تقویت دختران میان در را واگرایی امر این و داشته

 کالس مدیریت و جنسیتی حساس تربیت شمول، برای معلمان

 مدرسه در حمایتی محیطی و داده کاهش را تعصب تواند می درس

 وجود ها سیاست این که جایی در حتی حال، این با. کند ایجاد

 تناوب و نظارت و اجرا در ضعف صریح، راهبردهای فقدان دارند،

 .سازند می محدود را آنها کارآیی ارزشیابی ناکافی

 برابری ارتقاء جهت آموزشی های کتاب و متون اصالح
  جنسیتی

 جنسیتی، توازن افزایش جهت شده انجام های تالش رغم علی

 رایج کشورها از بسیاری در همواره آموزشی های کتاب تعصبات

 در حمایت و سیاسی ی اراده فقدان حدودی تا آن علت که هستند

 حمایت امکان جنسیتی آموزشی متون. است جامعه گسترده ابعاد

 .سازند می فراهم را جنسیتی مثبت روابط ارتقاء و یادگیری از

 برابری ارتقاء برای ضروری آموزشی حوزه جامع، جنسیتی آموزش

 به پرداختن به قادر آموزشی های برنامه این اما است جنسیتی

 .دنیستن باروری و جنسی بهداشت به مربوط جنسیتی های محرک

  مدارس در جنسیت بر مبتنی خشونت با مبارزه

. تاس شایع بسیار مدارس ساختار در جنسیت بر مبتنی خشونت

 یشترب بسیار کنند تجربه فیزیکی خشونت پسران که این احتمال

 معلمان و پسر آموزان دانش سوی از اغلب دختران که حالی در است

 ضد مزاحمت. گیرند می قرار جنسی استفاده سوء و آزار مورد مرد

 ای کننده نگران مسائل هم سایبری های مزاحمت و همجنس

 مبارزه برای سیاستگذاری پیشگام سیاه افریقای کشورهای. هستند

 یجنس خشونت خصوصا مدارس در جنسیت بر مبتنی خشونت با

 در خشونت عدم که هایی برنامه و دختران های کلوپ. اند بوده

 رد مثبت تغییرات باعث کنند، می ترویج را پسران و مردان میان

 که است دست در کمی شواهد کلی، طور به اما. اند شده ها نگرش

 و مدارس در جنسیت بر مبتنی خشونت رواج از آگاهی از نشان

 .باشد داشته خشونت کاهش برای کارآمد اقدامات به آن ی ترجمه

  یاد یری های  روجی در برابری از حمایت

 ها ابرینابر کاهش به تنها نه آموزش در جنسیتی برابر به دستیابی

 گیبست نیز یادگیری های خروجی به بلکه آموزشی های فرصت در

 هندد می نشان یادگیری المللی بین و ای منطقه های ارزیابی. دارد

 اکثر در ریاضی در پسران و خواندن در کلی طور به دختران که

 هب رو ریاضی در موجود شکاف چه اگر دارند بهتری عمکرد کشورها

 ندانیچ تفاوت و داشته بیشتری تنوع علوم در عملکرد. است کاهش

 .شود نمی دیده کشورها از بسیاری در دختران  پسران میان در

 محدود دستاوردهای با همواره دختران فقیرتر، های بافت در
 هستند مواجه

 برای موانعی با تاریخی نظر از دختران که فقیرتر کشورهای برخی در

 به دستیابی در همواره اند، بوده مواجه آموزش در برابر مشارکت

 در. هستند مواجه محرومیت و مشکالت با مهم بنیادنی های مهارت

 زانآمو دانش میان در جنسیتی شکاف پاکستان، روستایی مناطق

 هک زمانی حال، این با. است دختران نفع به گاهی و بوده کم 5 پایه

 ردعملک گیرند، می قرار نظر مد مدرسه در نه و کلی طور به دختران

 استان در خصوصا ساله 12 تا 10 کودکان میان در دختران نسبی

 .است بدتر تر، محروم و فقیرتر قلمروهای و ها

 پسران پیشرفت عدم با مبارزه

 اخصوص یادگیری های خروجی در پسران پیشرفت عدم در نگرانی

 تعداد تنها حال این با. است بوده رشد به رو 2000 سال از خواندن

 به رسیدگی برای جامعی سیاسی های چهارچوب کشورها از کمی

 در مقیاس خرد مداخالت و راهبردها. اند نموده اتخاذ مسئله این

 از پسران کم دستاوردهای با مبارزه امکان که یادگیری و آموزش

 که کالسی رویکردهای انتقال، قابل های مهارت بر تأکید جمله

 و هدفمند ساختارهای و فردی راهنمایی فعال، یادگیری بسترساز

 .آورند می فراهم را همکاری و احترام ارتقاء در مدارس ها ویژگی

 زنان حضور

 نیروهای در

 با آموزشی

 افزایش

 سطح

 آموز ،

 می کاهش

 یابد
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 هستند نیاز مورد متناسب آموزشی مفاد و بهتر یادگیری متون دیده، آموزش بهتر و بیشتر معمالن .1
 دهستن نیاز مورد یادگیری برابر های خروجی و آموزش مناسب کیفیت از حمایت برای یادگیری ارزیابی. 2

 دبستان مقطع در معلم به آموز دانش نسبت

 آموزش کیفیت  6 هدف

 شسنج قابل و تشخیص قابل های خروجی به دستیابی برای همه برتری از اطمینان و آموزش کیفیت های جنبه ی همه بهبود

 زندگی ضروری های مهارت و ریاضی سوادآموزی، در خصوصا همه، توسط

 امتیاز جهانی*

 
 است موجود آنها اطالعات که کشورهایی از* 

 موفقیت

 تالش های انجام شده

 چالش های مستمر

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 

  2015بعد از 

  2015- 2000خالصه گزارش 
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91%  32%  

94 27 

 دیده آموزش معلمان

 دبستان مقطع در دیده آموزش معلم به آموز دانش نسبت

  یادگیری و دسترسی

 نیازی به توازن نیست

  مانند کنیا 

کودکانی که ابتدایی را 

 تکمیل می کنند

کودکانی که در ریاضی به 

 حداقل استانداردها

                          دست می یابند

در مقطع دبستان نسبت دانش 

 146از   121آموز/معمل در  

 کشور کاهش یافت

کنگو و مالی نسبت دانش آموز/معلم را 

دانش آموز برای هر معلم کاهش  10به 

 و نرم ثبت نام را دوبرابر کردند

 نسبت دانش آموز/معلم

 

 ملی ارزیابی های 
سنجش دستاوردهای برای 

 یادگیری 

برنامه های هدفمند حمایت 

 اجتماعی 

 

 

 

 
در مکزیک، هم برای کودکان و هم 

بزرگساالن به خانواده های محروم 

در بهبود خروجی های یادگیری 

 کمک کرد

 سیاست های بهبود آموزش معلمان 
در نپال باعث کاهش نسبت دانش 

 آموز/معلم در مقطع دبستان شد

1 :28  
 2013در 

1  :260 
 1999در 

 کمبود معلمان آموزش دیده 

، یک سوم از 2012در سال 

 کشورها 

 کسر یادگیری از مراحل اولیه آغاز می گردد

 

 

 

 

 
بسیاری از کودکان درس های پایه را یاد نمی 

 گیرند 

معلمان  %75کمتر از 

 ابتدایی آموزش دیده بودند 

 کمبود متون 

 

 

 

 

 

مانند کتاب های درسی و متون آموزشی و هم 

 چنین میز و نیمکت در کالس درس 

سو، بی-در آنگوال، بنین، گینه استوایی، گینه

 سنگال و سودان جنوبی 

 % 50زیر 

 آموزش چند زبانه 

 

 

 
 تأمین نیازها برای بهبود یادگیری 

 روستایی -شکاف های شهری

 

 

 
 6کشور امریکای التین اما  8بهبود در 

 کشور هنوز در یادگیری عقب مانده اند 
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 قابل و تشخیص قابل های خروجی به دستیابی برای همه برتری از اطمینان و آموزش کیفیت های جنبه ی همه بهبود
زندگی ضروری های مهارت و ریاضی سوادآموزی، در خصوصا همه، توسط سنجش

 زمان از آموزش به دسترسی در کشورها از بسیاری که حالی در

 یفیتک در بهبود اند، داشته برانگیزی تحسین های پیشرفت داکار

 و کیفیت بر تأکید در اشکار تغییری. است نبوده پابرجا همواره

 زیرا شد خواهد دیده 2015 از پس جهانی چهارچوب در یادگیری

 میلیون 250 داد، نشان GMR 2013/14 که گونه همان

 130 که این با – اند نداشته را پایه علوم یادگیری شانس کودک

 .اند نموده سپری مدرسه در را سال چهار حداقل آنها از میلیون

 بهبود همزمان را برابر یادگیری و دسترسی توان می

 بخشید

 که دهش مدرسه نظام وارد بیشتری کودکان نام، ثبت نرخ افزایش با

 بوده، شده راده حاشیه به های گروه از کودکان این است ممکن

 ممکن چنین هم. باشند فقر و تغذیه سوء از متأثر یا داشته معلولیت

 والدینشان که باشند خانوارهایی از جدیدالورود آموزان دانش است

 غیر های زبان به که باشند جاهایی از که این یا بوده سواد کم

 نیبی پیش عوامل این تأثیر به توجه با. گویند می سخن رسمی

 راههم یادگیری پایین سطح با نام ثبت نرخ افزایش که شود می

 طحس در ی یادگیر های ارزیابی اکثر های یافته حال، این با. باشد

 .کنند نمی منعکس را مسئله این المللی بین و ای منطقه

 همدرس وارد که کودکانی تعداد سیاه، افریقای در کشورها برخی در

 2007 و 2000 های سال بین رسانند می پایان به را آن و شده

 افتهی بهبود یادگیری های خروجی حال، عین در. است یافته افزایش

 دسترسی نیز، متوسطه آموزش در. اند مانده باقی سطح همان در یا

 بتث مکزیک، در. یابند افزایش همزمان توانند می برابر یادگیری و

 2012 و 2003 های سال بین درصد 12 تا سال 15 سنی گروه نام

 برنامه در ریاضی در متوسط امتیاز که حالی در یافت افزایش

OECD آموزان دانش المللی بین ارزیابی برای (PISA) 385 از 

 .یافت افزایش امتیاز 413 به

  شوند پایش باید یادگیری های خروجی در پیشرفت

 نیازمند ها مهارت و دانش پایش و ارزیابی برای کارآمد راهبردهای

 باشد اتیتحقیق نمونه ی پایه بر گسترده مقیاس در یادگیری ارزیابی

. ندکن می ارائه ها خروجی با رابطه در کشوری سطح در اطالعاتی که

 مجموع از: شوند می انجام بیشتری ملی های ارزیابی داکار، زمان از

 سال در ارزیابی 1167 تا 1990-99 های سال در ارزیابی 283 کل

 تر غنی کشورهای میان تنها نه ها ارزیابی انجام. 2000-13 های

 .یافت رواج نیز فقیرتر کشورهای میان در بلکه

 ایدب که شوند می یادآور آموزشی مقامات به ملی های ارزیابی اکثر

 54 بازبینی. بخشند بهبود را آموزان دانش صالحیت و دانش سطح

 از حاصل آموزشی های سیاست طیف که است داده نشان تحقیق

 از و دهبو تر ستردهگر بسیار ملی های ارزیابی اطالعات کارگیری به

 درسم تربیت تا درسی های کتاب بازبینی و آموزشی متون اصالح

 والدین، مشارکت آموزشی، متون تدوین مستمر، آموزش و

 مدارسی از حمایت برای منابع تخصیص و عملکرد استانداردهای

 .گیرند می بر در را دارند ضعیف عملکرد که

 است نموده پیشرفت محور شهروند ارزیابی

 های فعالیت در ای فزاینده طور به مدنی ی جامعه های سازمان

 وزشآم بخش در ملی سیاستگذاری تا نمایند می مشارکت ارزیابی

 محور خانوار محور، شهروند های ارزیابی. گیرد صورت آگاهانه

 سال در هند در آموزان دانش ریاضی های مهارت و سوادآموزی

 کنیا، ،(2008 از) پاکستان مانند کشورهایی و شد آغاز 2005

 سنگال و( 2011) مالی ،(2009) تانزانیا متحده جمهوری و اوگاندا

 2012 سال در کشورها این ی همه. اند نموده اتخاذ را آن( 2012)

 .یابند دست کودک میلیون 1 از بیش به توانستند

 اولیه های پایه یادگیری ارزشیابی برای های ارزیابی از
 شود می استفاده

 یا یک کشور 60 از بیش ،2014 اواسط و 2007 های سال بین

 تا. دادند انجام (EGRAs) اول های پایه خواندن ارزیابی چند

 اولیه های پایه در ریاضی ارزیابی کشور 20 از بیش ،2014 اواسط

 آموزش کیفیت  6هدف
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 (EGMAs) تصویری بیانگر حاصل نتایج. بودند داده انجام را 

 همدرس در سال سه یا دو که کودکانی از بسیاری: بود دهنده هشدار

 رد مدارس از بسیاری و خوانده را کلمه یک توانستند نمی بودند

 نتایج. دادند نمی آموزش آموزان دانش به حساب اولیه های پایه

EGRA/EGMA کنندگان اهداء و ها دولت تا است شده باعث 

 نندک اقدام خود های سیاست در نظر تجدید به نسبت سریعا مالی

 قلحدا استانداردهای به ریاضی و خواندن در بتوانند آموزان دانش تا

 .یابند دست یادگیری

 رد برابری سنجش به المللی بین و ای منطقه های ارزیابی
 کنند می کمک یادگیری

 اتمقایس به کشورها ملی، های ارزیابی از فزاینده استفاده بر عالوه

 دانش دستاوردهای ی زمینه در سیستمی متقابل و ملی متقابل

 PERCE شامل التین، امریکای در تحقیقات. اند پیوسته آموزان

SERCE و TERCE که سازند می مهیا را عواملی ارزیابی امکان 

 متن سازمانی، – آموزان دانش آکادمیک های مهارت به مربوط

 شرفتپی جمله از ملی کلی پیشرفت و – خانوادگی سوابق و آموزشی

 انجام OECD سوی از که PISA .هستند نابرابری کاهش در

 گردآوری سال 15 سنی گروه مورد در را اطالعاتی شود، می

 ارتمه به را اجتماع در دار ریشه نابرابری ارتباط امکان که نماید می

 .سازند می مهیا ریاضی و سوادآموزی های

 ابتکار و نموده آغاز را سیاسی اصالحات OECD کشورهای اکثر

 گرفته کار به PISA نتایح به گویی پاسخ جهت در را هایی عمل

 رد آموزشی اصالحات و آموزشی متون بر یادگیری های ارزیابی. اند

 نطقهم های ارزیابی که گرچه. اند گذاشته تأثیر کشورها از بسیاری

 اتمقایس انتشار. باشند ساز مسئله توانند می المللی بین و ای

 یاد ار پایه علوم کمتری کودکان که را فقیرتر کشورهای تواند می

 رنظ مورد متون کشورها برخی. سازد دلسرد مشارکت از گیرند، می

 وردم عناصر بهتر که گیرند جای آن در مفاهیمی تا اند داده تغییر را

 .گیرند می بر در را PISA آزمایش

  است ضروری معلمان بر گذاری سرمایه

 آموزش به دستیابی منظور به که کند می تأکید داکار چهارچوب

 را انگیزه با و مجرب معلمان اعزام و حضور باید ها دولت هم، برای

 سیاستگذاران خوب، معلمان حفظ و جذب منظور به. بخشند بهبود

 تر صفانهمن را معلمان اعزام بخشیده، بهبود را معلمان آموزش باید

 نظر در حقوق بر مازاد پاداش صورت به هایی مشوق داده، انجام

 .نمایند تدوین آنها برای جذابی ای حرفه مسیر و گرفته

 است جدی ای مسئله همواره معلم کسر پیشرفت، رغم علی

 همواره منطقه سراسر در معلم/آموز دانش نسبت در تساوی عدم

 که کشوری 161 از کشور 29 ،2012 سال از. است گسترده بسیار

 آموزش در آنها معلم/آموز دانش نسبت است، موجود آنها اطالعات

 در کشور 24 تعداد، این از. است بوده 40:1 از بیش ابتدایی مقطع

 121 رد ابتدایی مقطع معلم/آموز دانش نسبت. بودند سیاه افریقای

 و 1999 های سال برای آنها اطالعات که کشوری 146 از کشور

 در ها پیشرفت این از بسیاری. یافت کاهش است، موجود 2012

 40:1 از کمتر آنها معلم/آموز دانش نسبت که دادند رخ کشورهایی

 سال برای آنها اطالعات که کشوری 105 از اول، متوسطه در. بود

 بین. داشتند 30:1 از باالتر نسبتی کشور 18 است، موجود 2012

 برای آموز دانش شش با برابر ها نسبت ،2012 و 1999 های سال

. یافت افزایش میانمار و مالی گینه، گامبیا، اتیوپی، در معلم هر

 یا دهمان باقی تغییر بدون دوم متوسطه در معلوم/ آموز دانش نسبت

 گذشته دهه طی است موجود آنها اطالعات که کشورهایی اکثر در

  .یافت کاهش

 رفراگی آموزش به دستیابی برای ابتدایی مقطع معلم چند
  است؟ الزم 2015 سال تا ابتدایی مقطع

 هب دستیابی برای مترجم میلیون 4 ،2015 و 2012 های سال بین

 جانشینی برای میلیون 2.6: است الزم فراگیر ابتدایی مقطع آموزش

 به یا کرده فوت یا داده حرفه تغییر که معلمانی بازنشسته، معلمان

 کردن پر برای میلیون 1.4 و اند گرفته کناره کار از بیماری دلیل

 سبتن حفظ و ها نام ثبت بیشتر تعداد به گویی پاسخ ها، کاستی

 کشورها و مناطق برخی. 40:1 از کمتر سطحی در معلم/آموز دانش

. دارند یازن ابتدایی مقطع معلم بیشتری تعداد به سایرین نسبت به

 یهحاش بیشترین و بوده مواجه چالش ترین بزرگ با که ای منطقه

 برای نیاز مورد اضافی معلمان %63 که است سیاه افریقای دارد، را

 اضافی معلمان باید که کشوری 93 میان در. هستند منطقه این

 و بوده کار این به قادر 2015 سال تا کشور 29 تنها کنند استخدام

 .هستند مواجه معلم کمبود با دیگر کشور 64

  کاستی بیشترین: دیده آموزش معلم

به ترتیب، اولین، دومین و سومین تحقیقات تطبیقی منطقه ای و تشریحی . 1

 .شده است که توسط آزمایشگاه ارزیابی کیفیت آموزش امریکای التین انجام

 عدم تساوی نسبت دانش آموز/معلم در سراسر منطقه همواره گسترده است : 9شکل 

  1990-2012نسبت دانش آموز/معلم، جهان و مناطق منتخب، 

 آموزش ابتدایی

م 
عل

ز/م
مو

ش آ
دان

ت 
سب

ن
 

 آمریکای شمالی / اروپای غربی

 جهان

 جنوب/غرب آسیا

 آفریقای سیاه

  UISبانک اطالعاتی  ع:بمن
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 هبودب نیازمند نیز کیفیت بود؛ نخواهد کافی معمالن یتمک بهبود

 را رکا ی انگیزه و دیده آموزش خوبی به که معلمانی کمک با است

 هک افرادی استخدام با سرعت به کشورها از بسیاری. باشند داشته

 میان در. اند داده افزایش را معلمان تعداد ندارند، را الزم صالحیت

 درصد است، موجود آنها اطالعات 2012 سال تا که کشوری 91

 ودب ملی استاندارد با مطابق آنها آموزش که ابتدایی مقطع معلمان

. رسد می دیگر کشور 31 در %95 از بیش به بیسو گینه در %39 از

 کشور 12 که داد نشان کشور 46 برای شده انجام های بینی پیش

 ملی استاندارد اساس بر را نیروهایشان %75 از کمتر 2015 سال تا

 .داد خواهند آموزش

  نمود رسیدگی معلمان اعزام در نابرابری به باید

 وازننامت توزیع معلم،/ آموز دانش متوسط نسبت و معلمان تعداد کل

 در هایی نگرانی و مسائل و نموده مخفی را کشور یک در معلمان

 نبی پایدار و مشخص شکافی. آورند می وجود به برابری ی زمینه

 برخی در. دارند وجود دولتی غیر و دولتی کنندگان تأمین

 نسبت اوگاندا، و رواندا کنگو، جمله از سیاه، افریقای کشورهای

 خصوصی مدارس از بیش ابتدایی دولتی مدارس در معلم/آموز دانش

 آموزان دانش. است آموز دانش 30 با برابر تفاوت این که است

 مدارس معلمان به نسبت که دارند معلمانی اغلب محروم مدارس

 دولت گذشته، ی دهه طی. برخوردارند کمتری آمادگی از تر غنی

 گوناگون های شیوه به معلمان اعزام چالش به تا اند کرده تالش ها

 و مالی مزایای مسکن، مانند هایی مشوق متمرکز؛ اعزام جمله از

 .گویند پاسخ محلی استخدام و سریع؛ ترفیع

 کننده نگران اما افزایش به رو پیمانی معلمان از استفاده
 است

 اصلح که معلمان بیشتر تعداد به نیاز به گویی پاسخ منظور به

 حال در کشورهای برخی های دولت است، نام ثبت نرخ افزایش

 هده اواخل در. اند نموده استخدام پیمانی معلم زیادی تعداد توسعه

 موقت معلمان تعداد سیاه افریقای کشورهای برخی در ،2000 ی

 رایطش پیمانی معلمان. بودند مدنی خدمات معلمان از بیشتر پیمانی

 انمعلم به نسبت کمتری حقوق و تر ضعیف شغلی امنیت کاری،

 از کمتر یا ندیده آموزش معلمان این که این احتمال. دارند دائم

 مدنی خدمات معلمان از بیشتر خیلی باشند دیده آموزش ماه یک

 خدمات معلمان ی اندازه به توانند می پیمانی معلمان آیا. است

 نفیم تأثیری پیمانی معلمان توگو، و نیجر در باشند؟ کارآمد مدنی

 5 پایه ریاضی و فرانسه زبان آموزشی دستاوردهای بر پیچیده یا

 انیپیم معلمان. بود مثبت تأثیر این مالی در که حالی در داشتند

 دنیم ی جامعه یا اولیاء مشارکت که باشند کارآمد توانند می زمانی

 .باشد قوی

 دسترس در منابع وجود به یادگیری و آموزش موفقیت

 دارد بستگی

: هستند خوب کیفیت با یادگیری و آموزش حامی عامل سه

 و ایمن محیط آموزشی؛ متون از استفاده و توزیع تأمین،

 کالس در شده سپری زمان و مناسب؛ تسهیالت با دسترس قابل

 .درس

  یادگیری و آموزشی مناسب متون از استفاده گسترش

 دانش دستاوردهای بهبود در آموزشی های کتاب مهم بسیار نقش

 ی فزاینده شواهد و گذاشته تأثیر آموزشی های سیاست بر آموزان

 و خرید متمرکز های نظام. کنند می تأیید را امر این آمده دست به

 خصوصی-دولتی های مشارکت جانشین ای فزاینده طور به توزیع

 از حمایت در را مهمی نقش نیز المللی بین ی جامعه. شوند می

 عهتوس حال در کشورهای از بسیاری در درسی کتاب توزیع و تولید

 اهمیت حائز نیز آموزشی های کتاب رسانی روز به. کند می ایفا

 .باشند آموزشی مطالب و دستاوردها آخرین با همراستا تا است

  مدارس در کودک دوستدار محیط ایجاد

 برای آنها محیط که روند می مدارسی به کودکان از بسیاری

 و دستشویی تسهیالت آشامیدنی، آب – نیست مناسب یادگیری

 کودکان چنین هم. ندارد وجود آنها در تمیز و ایمن های توالت

 15 طی. گیرند قرار خشونت حتی و آزار تبعیض، مورد است ممکن

 را کودک دوستدار مدارس الگوی کشورها از تعداد گذشته، سال

 گویانا، در کودک دوستدار مدارس ارزشیابی اما اند نموده اتخاذ

 هایی الشچ تایلند و جنوبی افریقای فیلیپین، نیجریه، نیکاراگوئه،

 ساختار. دهند می نشان الگوها این کارآمد اجرای راستای در را

 فقدان و نگهداری برای اقداماتی فقدان مدارس، ضعیف زیربنایی

 در اصلی مشکالت معلمان و مدارس روسای برای مناسب آموزش

 .هستند راستا این

  درس کالس ی دقیقه هر از موثر استفاده

 دانش به فراگیران دسترسی گسترش در آموزش، زمان افزایش

 تهداش همراه به چشمگیری یادگیری دستاورهای و بوده موثر بسیار

 ابتدایی مدارس که اند نموده توصیه المللی بین های آژانس. اند

 اما باشند داشته فعالیت باید سال در ساعت 1،000 تا 850 بین

 مقطع در درس کالس در آموزش برای تخصیصی زمان متوسط

 کاهش گذشته ی دهه طی جهان سراسر در اول متوسطه و ابتدایی

 در. است رسیده ساعت 1،000 از کمتر به و داشته چشمگیری

 به مدرسه روزهای فقیر، جوامع در خصوصا کشورها، از بسیاری

 خدمت حین آموزش معلمان، تأخیر با حضور معلمان، غیبت دلیل

 .روند می بین از مسلحانه مناقشات و اعتصابات معلمان،

  هستند مهم یادگیری و آموزش روندهای

 خوب کیفیت به یادگیری و آموزش عملکردهای از جنبه چهار

 ولمشم و متناسب که تحصیلی ی برنامه: کنند می کمک آموزش
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 مادری زبان از استفاده مناسب؛ و کارآمد آموزشی رویکرد باشد؛ 

 .مناسب فناوری از استفاده و کودکان؛

  متناسب تحصیلی برنامه تدوین

 اه دولت تا شده باعث اقتصادی دانش بهبود برای فزاینده فشار

 بر کزتمر با اغلب و مشابه بس هایی شیوه به را تحصیلی ی برنامه

 مه. نمایند اصالح ها صالحیت بر تمرکز با بیشتر و دانش متن

 نیازهای اساس بر متون سازی متناسب سوی به گرایش چنین

 برخی در حال، این با. دارد وجود جامعه و محلی جوامع افراد، معاصر

 ینا و نداشته مشارکت تحصیلی ی برنامه تدوین در معلمان موارد،

 باقی قدرتی هیچ بدون پایین به باال از روندی در را آنها امر

 و نداشته اصالحات نیت از خوبی درک آنها بنابراین. گذارد می

 .اند نداشته درس کالس واقعیت از مناسبی برداشت نیز اصالحات

  کارآمد آموزشی راهبردهای اتخاذ

 معلم آموزشی عملکردهای از گیری فاصله شاهد گذشته ی دهه

 درون این اجرای اما. است بوده متمرکز فراگیر آموزش سوی به محور

 محیطی فقدان شامل رو پیش های چالش. باشد دشوار تواند می

 و آموزشی متون و کتب معلمان، سازی آماده و تربیت توانمندساز،

 ،منسجم و پایدار حمایت بدون. باشند می درس کالس زیاد جمعیت

 این با. دهند می آموزش خود قبلی ی شیوه همان به عموما معلمان

 محلی، بافت با متناسب آموزشی جدید راهبردهای اتخاذ با حال،

 فراگیر محیطی نیز نامساعت شرایط در حتی توانند می معلمان

 .آورند وجود به متمرکز

  زبانی چند سیاست سوی به حرکت

 کیفیت در بسزایی اهمیت مدارس در شآموز و تدریس های زبان

 اکثر و سیاه افریقای کشورهای در. دارند یادگیری و آموزش

 ردهگست کاربرد سوی به کلی گرایش آسیا، شرق جنوب کشورهای

 شورهاک اکثر التین، امریکای در. است یافته رواج محلی های زبان تر

 از حال، این با. دارند فرهنگی بین دوزبانی آموزش های سیاست

 رایب کافی هایی فرصت محلی های زبان مربیان و اولیاء اغلب نظر

 .آورند نمی فراهم مشاغل و آموزشی پیشرفت

  یادگیری از حمایت برای فناوری از استفاده

 یرییادگ و آموزش گسترش پتانسل اطالعاتی و ارتباطاتی فناوری

 وپهل دو نتایجی آنها تأثیر نظر از شده انجام تحقیقات اما دارد را

 نظام در اطالعاتی و ارتباطاتی فناوری کارآمد تلفیق. اند کرده ارائه
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 زا حمایت به قادر کشورها از بسیاری. است پیچیده امری آموزشی

 مدارس هک دلیل این به تنها نیستند گسترده همراه یارانه یادگیری

 فناوری کارایی چنین هم. ندارند برق یا اینترنت به دسترسی

 تلفن. ددار بستگی نیز دیده آموزش معلمان به اطالعاتی و ارتباطاتی

 اوریفن این بر مبتنی یادگیری برای بزرگ پتانسیلی همراه های

 زیربنایی ساختارهای نیازمند ها رایانه ی اندازه به که زیرا هستند

 گوشی زا بسیاری و بوده دسترس در بیشتر آنها های شبکه و نداشته

 .دارند ویدیو پخش و اینترنت به دسترسی امکان نیز ها

  آموزشی حاکمیت زدایی تمرکز

 ار مسئولیت بیشترین مدارس به گیری تصمیم اختیار واگذاری

 زدایی تمرکز از هدف. گذارد می اولیاء و معلمان مدیران، ی عهده بر

 جوامع و مدارس بین گویی پاسخ تقویت با کیفیت بهبود آموزش، در

 بوده نامتوازن زدایی تمرکز راهبردهای اجرای عمل، در. است محلی

 ،مالی منابع تخصیص مانند محلی فاکتورهای به ها خروجی. است

 مقامات از حمایت و اولیا مشارکت قوی، رهبری انسانی، منابع

 .دارند بستگی دولتی

  آموزش کیفیت بر سازی خصوصی تدابیر تأثیرات

 آموزان دانش. اند یافته افزایش 2000 سال از خصوصی مدارس

 ارزیابی برای عمومی مدارس به نسبت اغلب وصیصخ مدارس

 هک است این آن دلیل احتماال که دارند بهتری موقعیت یادگیری

 های خانواده از عموما که شوند می خصوصی مدارس وارد کسانی

 و بهتر های قابلیت با ثروتمندتر آموزان دانش. هستند ثروتمند

 خود به را مزایا بیشترین دارند بهتری های شبکه که مدارسی

 بسیار جوامع عموما دولتی مدارس که حالی در دهند می اختصاص

 دست در شواهدی هیچ تقریبا. دهند می جای خود در را محروم

 کیفی بهبود برای ابتکاری های راه خصوصی مدارس که نیست

 بیشتری امکان دولتی مدارس حقیقت، در. برند می کار به آموزش

 مدارس که حالی در دارند تحصیلی ی برنامه در نوآوری برای

 پاسخ آزمون خوب نمرات برای اولیاء نیازهای به باید خصوصی

 .دهند
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 بزرگساالن، سوادآموزی و دوباره شانس دبستان، مقطع مانند آموزش، ی شده گرفته نادیده های حوزه .1
  .گیرد قرار اولویت در مالی کنندگان اهداء و ها دولت سوی از باید

 گیرند صورت باید چگونه ها پرداخت که این درک برای بهتر تشخیصی ابزار. 2

 مالی منابع
 رمایهس چشمگیر گسترش و شده تدوین ملی های عمل برنامه ی کلیه برای المللی بین و ملی سیاسی تعهدات بسیج

 آموزش در ها گذاری

 امتیاز جهانی*

 
 است موجود آنها اطالعات که کشورهایی از* 

 موفقیت

 تالش های انجام شده

پیشرفت 

 نامتوازن

پیشنهادات برای 

  2015بعد از 

  2015- 2000خالصه گزارش 
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23%  26%  

کشوری که  116، از 1999در سال 

 اطالعات آنها موجود است

یا بیشتر تولید ناخالص  %6کشور  18

 ملی خود را صرف آموزش کرده اند

کشوری که  116، از 2012در سال 

 اطالعات آنها موجود است 

یا بیشتر تولید ناخالص  %6کشور  30

 ملی خود را صرف آموزش کرده اند 

 اولویت بخشی هزینه های آموزشی 

 

مشارکت قوی جامعه مدنی باعث موفقیت 

 شده است 
مانند، توزیع کارآمدتر کتاب های آموزش در 

 شدمیلیون دالر  1.84فیلیپین باعث ذخیره 

 مخارج بیشتر در آموزش 
توسط بسیاری از دولت ها، خصوصا 

 فقیرترها )مثال، برزیل، اتیوپی، نپال( 

کشورهایی که به  64%

این امر همراه با سطوح 

باالی رشد اقتصادی 

 همراه بوده است. 

 شفافیت و پاسخ گویی 

سازمان های جامعه ی مدنی بر اهمیت آنها 

 تأکید کرده است 

 افزایش هزنیه ها 
 کشور  40در 

 

 %1با            
 

 

 

 ( 1999-2012یا بیشتر درآمد ملی )

 کاهش شکاف هزینه ها 
برای هر دانش آموز بین مقطع دبستان و آموزش 

 کشور به دست آمده است  30عالی در 

 

 عالی       ابتدایی               عالی       ابتدایی 

 هزینه مطالب آموزشی 
 

کشور افریقایی، متون  12در 

بودجه  %56یادگیری و آموزش 

 خانوار را به خود اختصاص می دهند 

 بودجه دولتی و اهداء کنندگان مالی 
 

 

 

 به غیر از آموزش اتبدایی، 

 سهم گسترده ای بر حوزه های 

 غیر از آموزش فراگیر هزینه 

 می شود

 کمک های بشردوستانه 
، بودجه ی کلی قابل دسترسی برای 2013در سال 

برای  %2تمامی کمک هاس بشردوستانه، فقط 

 چالش های مستمر هستند  آموزش

 

 تخصیص مالی غیر سنتی 
در تخصیص منابع مالی برای مناطقی 

محروم )مانند رسمایه گذاری های 

 خصوصی، کمک های تعاونی و غیره( 

 ارائه ی منابع  ارائه ی کارآمدتر کمک ها 

 نیاز به برابری و کارآیی بیشتر دارد 
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 مایهسر چشمگیر گسترش و شده تدوین ملی های عمل برنامه ی کلیه برای المللی بین و ملی سیاسی تعهدات بسیج
آموزش در ها گذاری

 مالی تعهدات در چشمگیر افزایش به را همه داکار عمل چهارچوب

 فتپیشر تسریع برای مالی کنندگان اهداء و ملی های دولت توسط

 کنندگان اهداء. کند می دعوت همه برای آموزش اهداف سوی به

 اه کمک افزایش برای دولت اقدامات از تا نماید می ترغیب را مالی

 را آن کارآمد بسیار ای شیوه به و کرده حمایت پایه آموزش برای

 شهروندان به نسبت تا خواهد می کشورها از چنین هم. کنند ارائه

 .باشند پاسخگو

 رد کشوری هیچ مانع نباید منابع فقدان که داکار سریح ادعای این

 شکست ترین بزرگ باشد، همه برای آموزش اهداف به دستیابی

 نتوانستند مالی کنندگان اهداء. است بوده همه برای آموزش ی دوره

 درآمد کم های دولت از بسیاری های تالش. کنند وفا خود عهد به

 ابتدایی مقطع سوی به آموزش ی بودجه به بخشیدن اولویت در

 هب آموزش مصارف به بخشیدن اولویت برای اما است ستایش قابل

 اهداء و ها دولت سوی از مالی های کمک. نیست کافی کلی، صورت

 پیشرفت و بوده ناچیز همه برای آموزش اهداف برای مالی کنندگان

 .است بوده ضعیف بسیار نیز آنها سوی به

 برای آموزش به نسبت ملی مالی تعهدات در یراتیتغ

 داکار زمان از همه

 بیشتر ملی های دولت که بود این داکار چهارچوب تدابیر از

 عهده بر را همه برای آموزش برای مالی منابع تأمین مسئولیت

 ها مکک به وابسته که مناطقی در حتی انتظارات این. باشند داشته

 از کمتر داخلی دولتی مصارف: اند نشده تأمین نیز هستند

 .اند بوده خارجی های کمک

 که نمود پیشنهاد همه برای آموزش عالی گروه ،2006 سال در

 آموزش برای را ملی ناخالص تولید %6 و %4 بین باید ها دولت

 به باید %20 و %15 بین دولتی، های بودجه در و کنند هزینه

 .یابد اختصاص آموزش

 سطح در. است بوده پیچیده آموزش بندی اولویت در پیشرفت

 دتولی سهم نظر از شده هزینه آموزش برای که پولی میزان جهانی،

 کشورهای برای. است بوده %5 با برابر 2012 سال در ملی ناخالص

 اطالعات که کشوری 142 از. است بوده %4 میانگین این درآمد، کم

 18 و درآمد کم کشور 14 جمله از کشور 96 است، موجود آنها

 را خود ملی ناخالص تولید بیشتر یا %4( متوسط درآمد با کشور

 بیشتر یا %6 کشور 39 کشور، 96 این از و نموده آموزش صرف

 .اند کرده کار این صرف را خود ملی ناخالص تولید

 امن ثبت و اقتصادی رشد با همیشه آموزش از بری بهره سرعت
 است نبوده برابر

 در واقعی رشد با 2012 و 1999 های سال طی اقتصادی رشد

 متوسط با اقتصادی رشد. است بوده همراه آموزش در دولتی مصارف

 اب آموزش در دولتی مصارف در رشد مغلوب سیاه افریقای در 4.0%

 رشد آسیا، غرب و جنوب در برعکس،. شد سال در %6.1 متوسط

 بود %4.5 میانگین 2012 و 1999 های سال بین ساالنه اقتصادی

 در %4.9 از بیشتر کمی تنها آموزش در دولتی مصارف که حالی در

 .داشت رشد سال

 نیست اولویت ملی های بودجه از بسیاری در آموزش

 سال از آموزشی مصارف دولتی، های هزینه از سهمی عنوان به

 متوسط ،2012 سال در. است داشته کمی بسیار تغییر 1999

 سیاه، افریقای. داشت کم نهایی هدف %20 از %15 و %13.7 جهانی

 موزشآ به را دولتی های هزینه سهم بیشترین کشورها که بود جایی

 اقیانوسیه و آسیا شرق آن از پس که ،(%18.4) دادند اختصاص

 آموزش به را %12.6 آسیا غرب و جنوب. داشت قرار( 17.5%)

 .دادند اختصاص

 دبستان پیش مقطع به آموزش بودجه از کمی بسیار سهم
 شود می داده اختصاص

 آموزش بر جهانی مصارف آموزش، بر دولتی مصارف کل سهم عنوان به

. داد ختصاصا خود به 2012 سال در را %4.9 تنها دبستان پیش

 پیش به را آموزش ی بودجه %8.8 اروپا، غرب و شمالی امریکای

 .کرد هزینه راستا این در %0.3 سیاه افریقای میان این در و دبستان

 مالی منابع   8 فصل
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 طیف ابتدایی آموزش برای بودجه تخصیص روندهای 
 دارند ای گسترده

 بر آموزش برای هزاره ی توسعه اهداف و همه برای آموزش اهداف

 أکیدت مناسب کیفیت با رایگان ابتدایی آموزش گسترش به نیاز

 و ابتدایی آموزش در تر بزرگ گذاری سرمایه درخواست و داشته

 56 از موضوع، این رغم علی. اند نموده بودجه در آن بندی اولویت

 دولت داخلی مصارف سهم است، موجود آنها اطالعات که کشوری

 کشور 16 تنها ،2012 هم و 1999 سال در هم ابتدایی مقطع در

 .دادند افزایش را خود سهم

 همس بیشترین معلمان حقوق فقیر، کشورهای از بسیاری در
 دهند می اختصاص خود به را دبستان مقطع ی بودجه

 ابتدایی آموزش های هزینه کل %82 متوسط طور به معلمان حقوق

 اختصاص خود به متوسط درآمد و درآمد کم کشورهای در را

 بوده %64 با برابر میانگین این پردرآمد، کشورهای در. دهد می

 منابع که شود می باعث امر این کشورها، از بسیاری برای. است

 اهداف تأمین مانند دیگر های بخش پوشش برای کمی بسیار

 برای 2003 سال در که تحقیقی. گذارد می باقی کارآیی و کیفیت

 ابتکار برای 2004 سال شاخص چهارچوب و شد انجام جهانی بانک

 یک که است نموده توصیه همه برای آموزش سریع پیشبرد عمل

 حقوق از غیر هایی هزینه برای ابتدایی مقطع مکرر مصارف سوم

 درآمد و درآمد کم کشور 36 در ،2012 سال در. شوند هزینه

 آموزش مصارف سهم است، موجود آنها اطالعات که متوسطی

 %2 یادگیری و آموزشی متون سایر و درستی کتب برای ابتدایی

 ماالوی و کویت تنها. نمودند هزینه %1 از کمتر کشور 11 بود؛

 .کردند هزینه بیشتر یا %5 به نزدیک

 متوسطه آموزش در را خود مصارف کشورها اغلب
 دادند افزایش

 ازمندنی گذارند، می پا متوسطه مقطع به که کودکانی کثیر تعداد

 رابطه در آنها اطالعات که کشوری 61 میان از. هستند بیشتر منابع

 سال در ملی درآمد سهم نظر از متوسطه مقطع در دولتی مصارف با

 در را خود های هزینه کشور 38 است، موجود 2012 و 1999 های

 کشورهای از کشور 15 میزان، این از. دادند افزایش متوسطه مقطع

 .هستند کم متوسط درآمد و درآمد کم

 است مانع همواره فساد

 موزشآ جمله از دولتی خدمات برابری برای منفی تأثیر دولتی فساد

 اصلی منبع فساد که است نموده اشاره داکار چهارچوب. دارند

 و بوده آموزش برای منابع این از کارآمد کاربری در منابع مصرف

 نقش (CSOs) مدنی ی جامعه های سازمان. گردند متوقف باید

 طی اقدامات این رغم علی. نمایند می ایفا فساد با مبارزه در مهمی

 های هزینه و داشته مهادا همواره آموزش در فساد گذشته، ی دهه

 در کمتری شانس اغلب که کسانی اند، شده متحمل فقرا را آن

 .دارند دولتی بخش از خارج خدمات به دسترسی

  آموزشی مصارف در شمول و برابری

 منابع ینا نیست؛ کافی آموزش به بیشتر داخلی منابع تخصیص تنها

 سازی هدفمند مستلزم امر این. گردند هزینه برابر طور به باید

 به دستیابی برای ها گروه ترین محروم سوی به دولتی مصارف

 و معلول افراد و ها گروه فقیرترین مانند همه برای آموزش اهداف

 لیتاق به متعلق و بوده ساکن دست دور مناطق در که است کسانی

 بودجه همواره کشورها از بسیاری حال، این با. هستند قومی های

 هزینه کودک هر برای برابر میزان تخصیص مبنای بر را خود های

 هگرو نیازهای و مناطق مدارس، بین تفاوت ترتیب این به و کرده

 .گیرند نمی نظر در را محروم های

 رایب بیشتر مصرف کار این منطق آمد، در کم کشورهای اغلب برای

 کانکود بیشتر احتمال به که مقطعی یعنی است ابتدایی آموزش

 طور به اما. داشت خواهند دسترسی آن به فقیرتر خانوارهای

 هر از بیشتر برابر 11 درآمد کم کشورهای ،2012 سال در متوسط

 در اند کرده هزینه عالی دانشجویان برای ابتدایی مقطع آموز دانش

 در. کنند می هزینه بیشتر برابر 1.3 پردرآمد کشورهای که حالی

 از دولتی مصارف طریق از که رود می انتظار بیشتر که کشورهایی

 دستاوردهایی سطح در خصوصا آموزش، مزایای کنند، حمایت فقرا

 شرق این به متعلق همواره گیرد می تعلق ثروتمندان به اساسا که

 .است

 خصوصا کنند می تقویت را ملی آموزشی اقدامات خانوارها
  کنند می اجتناب هزینه از ها دولت که هنگامی

 برای ملی مصارف که نیست این کشورها از بسیاری در مسئله

 تاس زیادی های هزینه اصلی موضوع بلکه نیستند کافی آموزش

 فقیرتر کشور چه هر کلی، طور به. شوند می متحمل خانوارها که

 50 بین در. است بیشتر خانوارها به فشار نسبت همان به باشد

 ی کلیه کشورهای پردرآمد، و متوسط درآمد با درآمد، کم کشور

 است، موجود 2005-2012 از مقطعی در آنها اطالعات که مناطقی

 از. است بوده ها هزینه کل %31 با برابر آموزش در خانوار مصارف

 وزشآم برای دولتی مالی منابع میزان کمترین که کشوری 25 میان

 حالی در اند کرده تقبل را ها هزینه کل %42 خانوارها اند، داشته را

 خانوارها اند، داشته را میزان باالترین که کشوری 25 میان در که

 .اند شده متحمل را ها هزینه 27%

  المللی بین ای توسعه های کمک

 مالی کننده اهداء ی جامعه که رفت می انتظار ،2000 از پس

 شده تعیین اهداف راستای در خصوصا را آموز از خود مالی حمایت

 که حالی در. دهد افزایش همه برای آموزش کلی هدف شش در

 سهم یافت، افزایش متوسط طور به %6 ساالنه پایه آموزش به کمک

 به هرگز و نکرده تغییر آموزش برای شده پرداخت های کمک کل
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 برای ها کمک کل سهم برعکس،. نیافت افزایش %10 از بیش

 .یافت افزایش %14 به %9 از بهداشت

. نداشت پایداری افزایش 2010 سال تا آموزش به کلی های کمک

 سال بین( دالر میلیارد 1.3 کل میزان به یعنی) %10 تا برعکس

 .یافت کاهش 2012 و 2010 های

  آموزش سطح اساس بر ها کمک پرداخت

 برای آموزش هدف شش از هدف پنج که پایه، آموزش به کمک

 افزایش 2010 و 2009 های سال طی گیرند، می بر در را همه

 کمک پرداخت ،2012 و 2010 بین های سال در آن، از پس. یافتند

 دالر میلیون 921 به یا یافته کاهش %15 میزان به سطح این در ها

 کاهش %6 تا متوسطه از پس آموزش به ها کمک برعکس،. رسید

 نای از بیش متوسطه از پس آموزش به کمک مطلق، حجم در. یافت

 .بود 2012 سال در میزان

 افتهی تمرکز ابتدایی مقطع بر اساسا آموزش برای خارجی مالی منابع

 یبخش عنوان به. اند گرفته نادیده را فراگیر آموزش اهداف سایر و

 پایه زندگی های مهارت به کمک پایه، آموزش به ها پرداخت کل از

 کاهش کودکی ی اولیه دوران آموزش و بزرگساالن و جوانان برای

 آموزش بر کمتر مالی کنندگان اهدائ راهبردهای. است یافته

 رایب تحصیل یا رسمی غیر آموزش دور، راه از یادگیری بزرگساالن،

 .اند داشته تمرکز خاص نیازهای با کودکان

  منطقه اساس بر ها کمک پرداخت

 دکانکو از نیمی از بیش که سیاه، افریقای در پایه آموزش به کمک

 افزایش 2002 سال از دهد، می جای خود در را تحصیل از مانده باز

 طور به. یافتند کاهش بعد به 2009 سال از پس و داشته شدیدی

 پرداختی های کمک کل %47 ،2002-2004 های سال در متوسط،

 های سال تا اما یافت تخصیص سیاه افریقای به پایه آموزش به

 غرب و جنوب سهم. یافت کاهش %31 به میزان این 2012-2010

 %22 به %21 از و مانده باقی یکسان تقریبا پایه آموزش در آسیا

 .یافت افزایش

  فقرا به دسترسی برای ها کمک پرداخت

 کشورهای در 1990 ی دهه اوایل در جهان فقرای %93 که حالی در

 با کشورهایی در ،2012 سال در %72 کردند، می زندگی درآمد کم

 از مانده باز کودکان %59 حاضر، حال در. بودند متوسط درآمد

 حال، هر به. هستند متمرکز متوسط درآمد کشورهای در تحصیل

 – دارند نیاز کمک به پایه خدمات برای بیشتر که کشورهایی
 اولویت در باید همواره -ضعیف کشورهای و درآمد کم کشورهای

 کشورهای در پایه آموزش به کمک سهم حال، این با. گیرند قرار

 کاهش دهه یک طی %34 به %40 از و بوده نزول حال در درآمد کم

 .اند یافته

 2000 سال از ها کمک تغییر حال در منظر

 بودند OECD مالی کنندگان اهداء ذخایر مالی، های کمک زمانی

 جهانی کارهای و ساز نوظهور، اقتصادهای ،2000 سال از اما

 از که اند نموده تدوین ها همکاری ی توسعه برای را جایگزینی

 گرسنگی و فقر کاهش برای IBSA تسهیالت توان می آنها ی جمله

 و شد تشکیل جنوبی افریقای و برزیل هند، در 2004 سال در که

 ریقایاف و روسیه هند، چین، برزیل، توسط که نوین ی توسعه بانک

 .برد نام را شد تشکیل جنوبی

 ا در سه متوسط اری سه ساله نشان می دهدبرای تعهدات کمک های مالی، با توجه به این که اطالعات پرداخت ها موجود نبودند. به دلیل نوسان در تعهدات کمک ها، این نمودار آنها ر 2002اطالعات قبل از  :یادداشت

 OECD-DAC(2014 .)منبع: 

 کمک به اهداف آموزش فراگیر خارج از آموز مقطع ابتدایی قادر به افزایش نبوده است : 10شکل 
  1995-2012کمک های کلی تعهدات آموزشی، متوسط رایج سه ساله، 

: اولین پرداخت جایگزین برای مشارکت جهانی برای 2011

 آموزش )سابقا ابتکار عمل سریع نام داشت( 

متعهد به افزایش سطح کمک ها  8: هدف 2005
شد. این هدف همگان را تشویق به اولویت بندی 

آموزش مقطع ابتدایی رایگان نمود اما هیچ گونه 

 تعهدات مالی در نظر نگرفت 

، بیانیه اهداف توسعه ی هزاره و شش اهداف کلی 2000

 آموزش فراگیر تأیید شده از سوی اهداف کنندگان مالی 

: بحران مالی جهانی به 8/2007

 لطمه زد OECDاقتصاد 

: ایجاد ابتکار عمل سریع 2002

 آموزش فراگیر 

مهارت های ابتدایی زندگی برای جوانان  آموزش ابتدایی آموزش پیش دبستانی

 و بزرگساالن

 آموزش دبیرستانی آموزش حرفه ای راهنماییآموزش 
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 نتأمی در خود تعهدات به اند نتوانسته مالی کنندگان اهداء 
  کنند عمل آموزشی کارآمد های کمک

 یتکم تنها نه بهبود برای تری قوی سیاسی تعهدات داکار، زمان از

 بیانیه. است گرفته شکل المللی بین مالی های کمک حاکمیت بلکه

 سابقه بی تعهدی ،2005 سال در کارآمد های کمک برای پاریس ی

 های کمک هدف 13 از اما. کرد ایجاد ها کمک بهتر تأمین برای

 هماهنگ و همتراز را فنی های کمک که اهدافی تنها کارآمد

 .آمدند دست به 2010 سال تا کنند می

 کارآیی هماهنگی مانع ها کمک جهانی معماری فقدان

 شود می ها کمک

 تا دهد می اجازه آموزش مالی کنندگان اهداء به جهانی هماهنگی

. ارندد نیاز بیشترین که دهند تخصیص جایی به ار خود های کمک

 درس نمی نظر به کشوری سطح در هماهنگی فعلی کارهای و ساز اما

 در ها کمک کارآیی عالی چهارم مجمع .اند کرده شایانی کمک که

 چند نهادهای از استفاده بر ،2011 سال در کره، جمهوری بوسان،

 کرد تأکید ها هماهنگی افزایش برای جهانی های بودجه و منظوره

 همواره پایه آموزش برای جانبه دو های کمک اکثر حال این با

  .هستند بخش و مکان به محدود

 کشورهای دادن قرار هدف در جهانی مشارکت

 .است شده بهتر نیازمند

 عمل ابتکار سابقا که – (GPE) آموزش برای جهانی مشارکت

 شد گذاری پایه 2002 سال در و خوانده همه برای آموزش سریع

 های کمک برای جهانی هماهنگی در موثری نقش توانست می –

 در. بود کارآیی برای مالی حمایت فاقد اما باشد داشته آموزشی

 دادن قرار هدف برای آن توانایی در آن پتانسل و قدر عوض،
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-2012 های سال از بیش متوسط، طور به. بود نیازمند کشورهای

 درآمد کم کشورهای در GPE های پرداخت کل 81% ،2010

 ای توسعه های کمک ی کمیته اعضای %42 با مقایسه در بودند

.OECD 

 دستیابی به رسیدن از فراتر باید ها کمک راهبردهای

  یابند گسترش

 نام ثبت افزایش باعث آموزشی های کمک خروجی ترین ملموس

 در خارجی های کمک تأثیر. اند شده پایه آموزش در خصوصا

 عوامل حال، این با. است بوده ناچیز بسیار جنسیتی تساوی راستای

 – شوند می مدرسه به دختران ورود از مانع که برانگیزی چالش
 ها فرصت ی هزینه مدارس، مسافت فقر، به مربوط لمسائ مانند

 کمک با توان می را – فرهنگی اعتقادات و دختران تحصیل برای

 .نمود برطرف کنندگان اهداء کارآمدتر

  آموزش بخش در بشردوستانه های کمک نقش

 زشآمو بخش آنها، بیشتر تناوب و مدت طوالنی های فوریت بروز با

 ار بشردوستانه های کمک بخش تا نموده تالش گذشته ی دهه در

 اب. است نموده ناجی عنوان به آموزش در گذاری سرمایه به متقاعد

 های کمک نظام در همواره آموزش راستای در ها کمک حال، این

 ،2012 سال در. شود می گرفته نادیده محدود منابع با بشردوستانه

 های سازمان و خصوصی بخش ملل، سازمان های آژانس ها، دولت

 کمک کل از که شد درصدی شدن دوبرابر خواستار مدنی ی جامعه

 لحداق به تا شد می داده اختصاص بخش این به بشردوستانه های

 ت،درخواس این رغم علی. برسد بشردوستانه بخش ی بودجه کل 4%

 نموده دریافت را بودجه کل %2 تنها بخش این ،2013 سال در

 .است

 بهتر منابع پرداخت برای دولتی غیر های سازمان درخواست
  همه برای آموزش شده غفلت اهداف برای

 2.6 بین رسمی آموزش برای دولتی غیر های سازمان ی بودجه

 غیر های سازمان. اند یافته افزایش دالر میلیارد 5.2 و دالر میلیارد

 برخی در پایه خدمات کنندگان تأمین ترین مهم اکنون دولتی

 که است مطلب این بیانگر آموزش در آنها مصارف و بوده کشورها

 از عموما که است همه برای آموزش اهداف با همراستا آنها اهداف

 و رسمی غیر آموزش مانند ملی کنندگان اهداء و ها دولت سوی

ECCE اند شده گرفته نادیده. 

 بیشتری اهمیت از تواند می سنتی غیر مالی منابع تأمین
 گردد برخوردار

 دالر میلیارد 50 از بیش به آشکارا مالی منابع سنتی غیر تأمین

 ابتکاری تأمین راهبری گره ،2010 سال در. است یافته افزایش

 ی بودجه گسترش برای را کار و ساز نه توسعه برای مالی منابع

 آموزش قرضیه اوراق مالی، تعامالت مالیات: نمود پیشنهاد آموزش

 مهاجرین، قرضه اوراق گذاری، سرمایه اوراق محلی، ارز به

 مالیات بدهی، معاوضه مهاجران، سوی از داوطلبانه های کمک

 کارهای و ساز. خرد اهدائیات و خصوصی-دولتی مشارکت ورزشی،

 بودجه دالر میلیارد 7 از بیش ،2002 سال از اند توانسته مشابهی

 ینتأم برای آنها از کمی تعداد اما کنند تأمین بهداشت بخش برای

 .اند رفته کار به آموزش بخش مالی منابع
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  کودکی دوران آموزش و ها مراقبت بر بیشتر تأیید .1

 وانعن به را دبستان پیش آموزش سال یک حداقل باید کشورها همه

 منابع باید ها دولت و نموده اجباری پایه آموزش ی چرخه از بخشی

 .نمایند تأمین کار این برای را الزم

 اختیار در را خدماتی توانند نمی دولتی های بودجه که جایی در

 جوامع ترین محروم باید خدمات این هدف دهند، قرار همگان

 .باشند

 است کمتر یادگیری رسمی های برنامه اجرای امکان که جایی در

 .شوند انجام محور جامعه و رسمی غیر های برنامه باید

 نکارکنا و بوده برخوردار مناسب کیفیت از باید آموزش و مراقبت

 عالف را خردسال کودکان شاخت بتوانند تا ببینند آموزش باید آن

 .آورند عمل به آنها از عاطفی-اجتماعی حمایت و نموده

 هب پرداخت و موقعیت بردن باال با تا کنند تالش باید کشورها

 ذبج را بهتری و بیشتر مراقبین و معلمان دبستان، مقطع معلمان

 .نمایند

 تکمیل جهت کودکان توانمندسازی برای الزم کار هر .2

  دهند انجام را دبستان مقطع

 و ساده شرایط با منطقی نقدی انتقاالت های برنامه باید ها دولت

 پوشش در فقیر خانوارهای به و نموده تدوین هدفمندی های طرح

 لباس رسمی، غیر های شهریه مانند مدرسه در تحصیل های هزینه

 .کنند کمک نقل و حمل و فرم

 اه دولت تحصیل، ترک کاهش و مدرسه در حضور بهبود منظور به

 هم و تغذیه و بهداشت های زمینه در را بخشی بین های برنامه باید

 انجام برق و آب ای، جاده های زیرساخت در گذاری سرمایه چنین

 .دهند

 یازهاین به گویی پاسخ برای پشتیبان هایی برنامه باید ها دولتی

 تدوین زده مناقشه مناطق و بحران شرایط در کودکان تحصیلی

 .نمایند

 میان در زندگی و ای حرفه های مهارت اکتساب بهبود .3

  بزرگساالن و جوانان

 های گروه خصوصا جوانان، ی همه که یابند اطمینان باید ها دولت

 اول ی متوسطه آموزش به همه برای دسترسی طریق از محروم،

 .نمایند کسب را بنیادین های مهارت اجباری، و رایگان

 های فرصت بر کار و مدرسه تلفیق که واقعیت این به توجه با

 همه رساند، می آسیب بنیادین های مهارت کسب برای کودکان

 نموده امضاء را کار المللی بین سازمان 138 کنوانسیون دبای کشورها

 مشاغل در استخدام برای سن حداقل آن در که دهند اشاعه را آن و

 .است شده ذکر

 مایندن بندی اولویت و شناسایی را هایی مهارت باید سیاستگذاران

 .گردند کسب باید رسمی تحصیالت مقعطع هر پایان در که

 جمله از – آموزش یا تحصیل نوع چه که بسنجند باید ها دولت

 مهارت برای و بوده کارآمدترین – کارآموزی های برنامه و کار حین

 .هستند مناسب آموزی

 یتحصیل های صالحیت که جوانانی نیازهای به گویی پاسخ برای

 آموزش و تداوم ادامه، برای هایی فرصت باید ها دولت دارند، کمی

 .نمایند تأمین بزرگساالن

 خود حق درک برای بزرگساالن ی همه توانمندسازی .4

  ریاضی یادگیری و سوادآموزی برای

 ای توسعه های سیاست باید سوادآموزی راهبردهای و ها سیاست

 محلی، جامعه توسعه بهداشت، محلی، جوامع نیازهای با را موجود

 .دهند تطبیق فعال شهروندی و کشاورزی ابتکارات

 و ارتباطاتی های فناوری سایر و همراه های گوشی از استفاده

 از باید آموخته های مهارت حفظ و سوادآموزی برای اطالعاتی

 .شود حمایت خصوصی بخش و دولت بین مشارکت طریق

 مهارت سطوح تعیین با را خود سوادآموزی های برنامه باید کشورها

 و تمشارک پایش و سنجش با و بزرگساالن توسط کسب قابل های

 .نمایند تقویت ها، خروجی
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 نسیتیج برابری به دستیابی به تساوی از تمرکز تغییر .5

 هدف دبای یادگیری، های محیط در بیشتر برابری برقراری منظور به

 تونم که باشند مطلب این ضامن تا شوند تنظیم گونه به منابع

 .باشند برابر بهداشتی و آب تسهیالت و آموزشی

 تخدم از پیش آموزش های برنامه که نمایند تضمین باید ها دولت

 جای خود در معلمان برای را جنسیتی راهبردهای خدمت، حین و

 به را ها آن مدیریت و کالسی آموزش در توانند می که دهند می

 موجود های نابرابری اساس بر و دقت با باید ها برنامه این. گیرند کار

 .شوند طراحی محلی بافت در

  آموزش کیفیت در گذاری سرمایه .6

 خوب کیفیت تأمین در ایمن هایی گذاری سرمایه باید ها دولت

 و معلمان ای حرفه سطح که هایی سیاست. دهند انجام آموزش

 طرخ. گیرند قرار اولویت در باید دهند می افزایش را آنها ی انگیزه

 .گردد ارزیابی دقت با باید پیمانی معلمان استخدام در موجود

 اراختی در را مشمولی و متناسب تحصیلی ی برنامه باید معلمان

 عملکرد هک کسانی به و بخشیده بهبود را یادگیری که باشند داشته

. بخشند سرعت را خود یادگیری تا دهد می اجازه ندارند خوبی

 رد باید آموزشی، کتب خصوصا کافی، و مناسب یادگیری منابع

 .گیرند قرار همه اختیار

 تباف و فرهنگی تنوع به نسبت باید آموزش های روش و ها سبک

 های سیاست زبانه، چند جوامع در. باشند داشته کارآیی کالس

 .دارند بسزایی اهمیت کارآمد یادگیری برای آموزش در زبانی

 سبتن تعهد با را مستحکم نهادی ترتیبات باید حاکمیت های نظام

 .کنند تلفیق برابری به

 مناطق به معلمان اعزام برای را مناسبی های سیاست باید ها دولت

 .نمایند اتخاذ محروم

 انشد و معلمان که باال، کیفیت با مدرسه در حضور برای کافی زمان

 باشند، داشته یادگیری های فعالیت در فعال مشارکت آموزان

 .است ضروری

 یادگیری های ارزیابی انجام برای را خود ظرفیت باید کشورها

 اماتاقد از و بوده ملی های اولویت کننده منعکس که کنند تقویت

 خروجی و کارآمد آموزش آموزش، خوب کیفیت تضمین جهت در

 .نمایند حمایت آموزشی متنوع مضامین در یادگیری برابر های

 سوق و آموزش به تخصیصی مالی منابع افزایش .7

 مناطق ترین ای حاشیه به که افرادی به منابع دادن

  اند شده رانده

 بتوانند تا نمایند جذب را بیشتری داخلی منابع باید ها دولت

 تأمین 2015 از پس آموزش چهارچوب برای را پایداری منبع

 تولید %3.4 باید متوسط درآمد و درآمد کم کشورهای. نمایند

 ی متوسطه و دبستان دبستان، پیش صرف را خود ملی ناخالص

 ی کلیه صرف را خود ملی ناخالص تولید %5.4 یا نموده اول

 .نمایند تحصیلی سطوح

 بستان،د پیش و یافته تخصیص مجددا باید دولتی تحصیلی منابع

 های گروه نفع به بزرگساالن سوادآموزی و رسمی غیر مدارس

 خود های پرداخت باید مالی کنندگان اهداء. گیرند بر در را محروم

 اطمینان آنها بهتر هدفمندی از و داده افزایش را آموزش برای

 های کمک و جهانی ی توسعه های هماهنگی. نمایند حاصل

 .بگیرند نادیده را ها گروه نیازمندترین نباید بشردوستانه

 یمال کنندگان اهداء شده، برآورد مالی شکاف میلیارد 22 به توجه با

 همتوسط و دبستان دبستان، پیش برای خود های کمک حجم باید

 چهار حداقل متوسط درآمد و درآمد کم کشورهای در را اول ی

 .دهند افزایش برابر

 ار تحصیلی منابع ی کلیه که تشخیصی ابزار در گذاری سرمایه

 دهد می اجازه مالی کنندگان اهداء و ها دولت به کنند می ردیابی

 مصارف مزایای از مختلف درآمدی های گروه برخورداری ی نحوه تا

 فقیرترین که نمایند حاصل اطمینان و نموده ارزیابی را رسمی

 .اند نمانده باقی بهره بی مزایا این از کودکان

  برابری بر آگاهانه تمرکز .8

 ی حوهن باید ها دولت ابتدا، برابری ی مسئله به گویی پاسخ برای

 تغیییر را خود آموزشی مداخالت طراحی برای اطالعات از استفاده

 .دهند

 مدارس، اساس بر تفکیکی اطالعاتی از استفاده باید ها دولت

 رحط بتوانند تا داده قرار اولویت در را کار بازار تحقیقات و خانوارها

 ننیازمندتری سوی به را منابع و بخشیده بهبود را خود آموزشی های

 .دهند سوق

 جهت اطالعات در جدی های شکافت به پاسخگویی .9

  پایش بهبود

 کردن پر منظور به ملی آموزش نظام دانش های پایه بهبود

 ات کیفیت همچون مسائلی ی زمینه در اطالعاتی جدی های شکاف

. است ضروری مالی منابع تخصیص برای سوادآموزی های مهارت

 و سازی ظرفیت رایج، استانداردهای جهت در کار مستلزم امر این

 .است اطالعات هماهنگی

 مختلف کشورهای در زمان طول در یادگیری پیشرفت پایش برای

 جداولی اساس بر پایش این باید و داشته وجود جدی همکاری باید

 زمینه زا ای گسترده طیف در یادگیری ملی ارزیابی بتوان که باشند

 .داد ارتباط آنها به را آموزشی های

 ات نمایند تدوین ای گونه به را خود پایش چهارچوب باید ها دولت

 آموزشی موقعیت زمینه در تفکیکی اطالعات آوری جمع امکان

 .گردد فراهم مختلف جمعیتی های گروه
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 دبای آموزی سواد اطالعات تطبیقی قابلیت و اعتبار دسترسی، 

 .یابند بهبود سیاستگذاری و ریزی برنامه تا یافته گسترش

 خود پایانی مهلت به همه برای آموزش منشور که این به توجه با

 جهانی پایش های گزارش تدوین برای نیاز همواره شود، می نزدیک

 .دارند وجود محور آموزش مستقل،

 حمایت حفظ جهت هماهنگی های چالش حل .10

 آموزش برای عالی سطح در سیاسی

 از و قوی فنی نظر از باید آموزشی های سیاست اجرای راهبردهای

 و ویژه راهبردهای و شفاف اهداف باید. باشند جذاب سیاسی نظر

 باید آنها به منابع تخصیص. باشند داشته وجود فنی ظرفیت

 وقفه بی حمایت از و گرفته قرار ارزشیابی مورد مکررا بوده، تجمیعی

 .باشند برخوردار موثر نهادهای و سیاسی

 دولت ات باشد داشته وجود گویی پاسخ برای شفافی کار و ساز باید

 به دستیابی در موفقیت عدم صورت در مالی کنندگان اهداء و ها

 .باشند پاسخگو آنها به نسبت خود تعهدات اجرای یا اهداف

 شده بینی پیش اهداف از بسیاری به دستیابی اصلی کلید آموزش

 و بهداشت تا پایدار مصرف از 2015 از پس ی توسعه دستورکار در

 ایبر باید تحصیلی رویکردهای و ها برنامه. است آمیز صلح جوامع

 . شوند طراحی مجددا اهداف این به دستیابی

س
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