


 
 
 
 
 
 
 

 ترجمه با نظارت:

 

 سعیدآبادی دکتر محمدرضا
 ایران -دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

 استادیار دانشگاه تهرانو 
 
 
 
 
 
 
3131تهران، 



 خالصه

ی این گزارش، نشریه ای مستقل از سوی یونسکوو اسکک  که از  کرم جام که
تکو ین گردد. این گزارش، محصول هموکاری اضاکای گکر   المللی منتشر میبین

 هاسک.ها، نهادها   د لکگزارش   بسیاری از افراد دیگر، آژانس
مطالب ارائه شو  در این نشریه، بیانگر نظرات یونسوو در مورد  ض یک قانونی 

تحویکو دکو د مرزهکای آن  هیچ  شور، قلمر ، شهر یا منطقه یا مقامات آنهکا یکا
 باشو.نمی

ولیک اظهار نظکرات در ایکن گر   گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه مسئ
متن را بر ضهو  دارد  ه الزاما نظر یونسوو نبود    ت هکوی بکرای سکازمان ای کاد 

ی ش بکر ضهکو   نظرات بیان شو  در این گزارها  نو. مسئولیک  لی دیوگا نمی
 باشو.مویر  ل آن می

 گزارش پایش جهانی تحصیل برای همهگر   
 مویر  ل: پولین رز

نگ، مانوس آنتونینیس، مولین بری، نیوول بال، ارین چمری، مار وس دلپراتو،  وامه ا یامپو
نیهان  وسلسی بالنشی، جوآنا هارما،  اترین جر ، انور  جانستون، فرانسوا لولرک، آالسویر 

پتیک، مارتینا -مک  یلیام،  لودین مو یز ا، جودیث رانوریاناتوا ینا،  یک ردمان، ماریتا ر ژنو
 سابون   آزما زبیریسیمتی، امیلی 

ای مستقل اسک. این سالنامه گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه، سالنامه
 شود.وی یونسوو تسهیل   نظارت میاز س

ی گزارش لطفا با نشانی ذیل تماس داصکل برای  سب ا الضات بیشتر دربار 
 فرماییو:
 گزارش پایش جهانی تحصیل برای همهگر   
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 پیشگفتار

گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه ا الضات به ر ز را در مکورد یازدهمین 
نمایو  ه در جهک دستیابی بکه اهکوام تحصکیل دستا ردهای  شورهایی ارائه می

تصویب شونو. همچنین، ایکن  2111 ننو؛ اهوافی  ه در سال جهانی ف الیک می
ور ار توان تحصیل را در قلب دسکتگزارش سنو مناسبی اسک  ه بر اساس آن می

، گزارش پایش جهانی 2112قرار داد. در سال  2132ی جهانی پس از سال توس ه
آیا به نتی ه خواهیم رسیو؟ با توجه  –تحصیل برای همه این سوال را مطرح  رد 

 نو  ه بکه باقی مانو ، این گزارش تأییو می 2132به این  ه  متر از د  سال به 
 نتی ه نخواهیم رسیو.
انو تنها به این دلیکل یون  ودک هنوز قادر به فراگیری نبود پن ا    هفک میل

 یفیکک ضک ی   –ر نو. دسترسی، تنها بحران موجکود نیسکک  ه به مورسه نمی
دارد. یکک سکوم شونو از فراگیری بکاز مکیدتی  سانی را هم  ه  ارد مورسه می

ز ر نکو   هکم آنهکایی  که امکی  ود ان سن دبستان، هم  ود انی  ه به مورسه
گیرنو. برای رسیون به اهوافمان، انو، دتی در س پایه را فرا نمیتحصیل باز مانو 

 نو تا بیشتر تکالش  کرد    اموکان تحصکیل را دضوت میها این گزارش از د لک
محر مانی  ه متأثر از ضواملی چون فقر، جنسیک،  –برای محر مان فراهم نماینو 
 محل سوونک یا غیر  هستنو.

 ننکو. بکرای افکزایش  یفیکک یکک نظکام آموزشکی را ت یکین میم لمان،  یف
دهنکو  که ی م لمان را به ف ل رسانو. شواهو نشان مییادگیری بایو نیر ی بالقو 

  در صورتی  ه  –یابو  ه از م لمان دمایک شود  یفیک آموزش زمانی بهبود می
ه نکر  بکی رسو  کپشتیبانی  جود نواشته باشو،  یفیک بوتر شو    به جایی می
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سوادی در میان جوانان،  ه در این گزارش من وس شو  اسک، به سطحی بسکیار 
 رسو.باال می

میلیون م لم دیگر را استخوام نماینو تا  3.2بایو بیشتر تالش  رد    ها د لک
به هوم تحصیل فراگیر مقطع دبسکتان دسکک یابنکو. ایکن  2132بتواننو تا سال 

ی  ود کان ستخوام بهترین م لمان   دستیابی همهگزارش چهار راهبرد را برای ا
نمایو. ابتوا، م لمان بایو به گونکه ای انتخکاش شکونو به تحصیل با  یفیک ارائه می

ی تنوع  ود ان تحک آموزششان باشنو. د م، م لمان بایکو از آمکوزش  ه نماینو 
مقکا ع  الزم برخوردار شونو تا بواننو  ه بایو از ض ی  تکرین دانکش آمکوزان، در

فراگیری اسک  ه از های ابتوایی دمایک  ننو. هوم راهبرد سوم، غلبه بر نابرابری
 ریق تخصیص بهترین م لمان به چالش برانگیزترین منکا ق یکک  شکور ان کام 

مختل  استخوام نماینو تکا های بایو م لمانی با انگیز ها شود. در نهایک، د لکمی
ی د    ا مینکان داصکل نماینکو  که همکهمشوق آنها برای توا م درفه شکان بکو

 برنو، قادر به یادگیری هستنو. ود ان، ضلی رغم شرایطی  ه در آن به سر می
تواننو این بار را به تنهایی به د ش بوشکنو. بکه همکین دلیکل، اما م لمان نمی

تغییرات اساسی در تأمین بودجه بایو صورت گیرد. تحصیل پایه در دال داضر از 
میلیکارد  22فی برخوردار نبود    مبلغ تخصیصی به آن ساالنه برابر با ی  ابودجه

تواننو نمیها ها نیز ر  به  اهش دارد. در این مردله، د لکدالر اسک   نر   مک
اهکوا   ننکوگان مکالی هکم  –میزان سرمایه گکذاری در آمکوزش را  کاهش داد  

و. این امر بیانگر نیاز مبکرم تواننو از ت هو خود برای تأمین بودجه انصرام دهننمی
 هایی جویو برای تأمین بودجه اسک.به یافتن ر ش

ی پایوار بایکو ، هنگام تو ین دستور ار جویو جهانی توس ه2132پس از سال 
از شواهو جمع آ ری شو  درس بگیریم. همان گونه  ه در این گزارش آمو  اسک، 

زشکی آینکو  باشکنو. بایکو برابری در دسترسی   یادگیری بایکو قلکب اهکوام آمو
ی  ود ان   جوانان از تحصکیالت پایکه برخکوردار ا مینان داصل نماییم  ه همه

هایی در اختیکار آنهکا قکرار هستنو   برای این  ه شهر نوان جهانی باشنو، فرصک
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های قابل انتقال مکورد نیکاز را  سکب  ننکو. هکم چنکین، بایکو گیرد تا مهارتمی
ش تو ین  نیم تا اموان پیگیری   پایش فراهم گکردد اهوافی شفام   قابل سن 
ها   هم برای اهوا   ننوگان مالی بسیار ضر ری اسک    ه این امر هم برای د لک

 همینطور خال های موجود را پر  نیم.
شکود،   دستور  کار جویکوی  که پیگیکری می 2132با نزدیک شون به سال 

 ننکو  که رشکو فراگیکر را تسکریع  گذاریها بایو در آموزش سرمایهی د لکهمه
دهنکو  که آمکوزش، نمایو. شواهو ارائه شو  در این گزارش صرادتا نشکان میمی

نمایو. اگکر ای را تأمین میپایواری در پیشرفک به سوی دستیابی به اهوام توس ه
مادران تحصیل  ننو، زنان توانمنو شو    زنوگی  ود ان ن ات یافته اسکک. اگکر 

 ننو. ایکن وزش ببیننو، جام ه دگرگون شو    اقتصادها رشو میجوامع محلی آم
 پیام گزارش پایش جهانی تحصیل برای همه اسک.

 
 ارینا بو و ا

 مویل  ل یونسوو
 



 مقدمه

با توجه به این  ه از مهلک پایانی دسترسی به اهوام آموزش برای همه  متکر 
رغکم دسکتا ردهای  از د  سال باقی مانو  اسک، بر همگان آشوار اسکک  که ضلکی

به هیچ  وام از این اهوام در سطح جهکانی دسکک  2132ی گذشته، تا سال دهه
نخواهیم یافک. گزارش امسال پایش جهانی آمکوزش بکرای همکه آشکوارا بکر ایکن 

های داشیه نشکین همکوار  از ی گذشته، گر   نو  ه  ی دهه اق یک تأ یو می
تکوان در ن دال، هنوز دیکر نشکو    میانو. با ایفرصک تحصیل محر م باقی مانو 

فرصک نهایی باقی مانکو ، ر نکو  کار را تسکریع  کرد. ای کاد چکارچوش آموزشکی 
برای تومیل  ار ناتمکام   در ضکین  2132مستحوم در سطح جهانی پس از سال 

های جویو نیز ضر ری اسکک. اهکوام آموزشکی پکس از دال پاسخگویی به چالش
ق خواهنو یافک  ه اهوافی شفام   قابل سن ش تنها در صورتی تحق 2132سال 

های پیگیری داشته باشنو به  وری  ه هیچ  س از این اهوام محکر م با شاخص
اهوا   ننکوگان   ها نمانو    اهوام تأمین منابع مالی تحصیلی خاص برای د لک

 مالی تو ین گردنو.
قسمک  به سه 4/2131گزارش پایش جهانی آموزش برای همه مربوط به سال 

تقسیم شو  اسک. قسمک ا ل به ر ز رسانی ا الضات مربوط به پیشکرفک داصکل 
در خصوص شش هوم آموزش برای همه اسک. بخش د م، شواهوی صریح ارائکه 

ای پکس از سکال  نو  ه پیشرفک در تحصیل برای دستیابی به اهوام توسک همی
وکم بکرای محهای ضر ری اسک. بخش سوم نیز بر اهمیک اجرای سیاسکک 2132

م لمان به ف ل   همچنین دمایکک از آنهکا بکرای غلبکه بکا ی  تبویل نیر ی بالقو
  نو.گیری در سطح جهانی تأ یو میبحران یاد
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 نوات مهم

  های : ضلی رغم دستا ردهای داصل،  ود ان بسیاری از مراقبک3هوم
 ود ان زیر  %22، 2132در سال  د ران  ود ی   آموزش محر م هستنو.

، تقریبا نیمی از  ود ان 2133بردنو. در سال از قو  وتا  رنج می سال 2
خردسال به آموزش پیش دبستان دسترسی داشتنو   این میزان در 

 بود. %32افریقای سیا  تنها 
  ی فراگیر پایهها از  رح تحصیل: به ادتمال زیاد بسیاری از گر  2هوم

موارس مشغول به ت واد  ود انی  ه در محر م باقی خواهنو مانو. 
میلیون نفر بود    نیمی از آنها  22برابر با  2133تحصیل نیستنو در سال 

 %21 ردنو. در افریقای سیا ، تنها در  شورهای جنگ زد  زنوگی می
دختران فقیر در منا ق ر ستایی تا پایان دهه، تحصیالت ابتوایی را به 

ا م یابو، ثر تمنوترین پایان رسانونو. اگر این ر نو هم چنان در منطقه تو
به تومیل فراگیر مقطع دبستان دسک خواهنو یافک  2123پسران تا سال 

نیز قادر نخواهنو بود به این هوم  2122اما فقیرترین دختران تا سال 
 دسک یابنو.

  های ا ل مقطع هایی  ه در سالبسیاری از نوجوانان از مهارت :1هوم
میلیون  23، 2133در سال  تنو.شونو، برخوردار نیسدبیرستان  سب می

تغییر چنوانی در این  2114نوجوان از تحصیل باز مانو  بودنو   از سال 
نوجوانان مقطع  %12شود. در  شورهای  م درآمو، تنها نر  دیو  نمی

در فقیرترین  %34رساننو   این میزان  متر از راهنمایی را به پایان می
، 2333ر د  ه تا سال انتظار می شورهاسک. با توجه به ر نو موجود، 

های فقیر در  شورهای افریقای سیا  تنها قادر به تومیل دختران خانواد 
 مقطع راهنمایی باشنو.

  2133در سال : سوادآموزی بزرگساالن بهبودی نواشته اسک. 4هوم ،
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میلیون بزرگسال بی سواد در جهان  جود داشک  ه این میزان در  224
ر د  ه این دهو. انتظار مینشان می %3 اهش  2111مقایسه با سال 
میلیون نفر  اهش یابو. تقریبا د  سوم  241تقریبا تا  2132ت واد تا سال 

دهنو. فقیرترین زنان جوان در از بزرگساالن بی سواد را زنان تشویل می
هم به سوادآموزی فراگیر  2122 شورهای در دال توس ه ادتماال تا سال 

 ک.دسک نخواهنو یاف
  های جنسیتی در بسیاری از  شورها هموار  به چشم :تفا ت2هوم

برابری جنسیتی تحقق یابو، در  2112اگر چه قرار بود تا سال  خورنو.می
 شورها به این هوم در سطح ا لیه دسک یافته    %21تنها  2133سال 
 نیز به سطح ثانویه رسیو  بودنو. 12%

  ودک دتی ها سک  ه میلیون: یفیک ض ی  آموزش به این م نا2هوم 
هکای میلیون  کودک مهارت 221تقریبا گیرنو. در س پایه را نیز یاد نمی

گیرنو اگر چه  که نیمکی از آنهکا دکواقل چهکار سکال بکه ا لیه را یاد نمی
میلیکارد دالر  323این شوسک تقریبکا ی هساالنی هر نو. هزینمی مورسه

لیو دل این مسئله اسک: در اسک. سرمایه گذاری برای تربیک مورسین  
اساس  م لمان مقطع دبستان بر %22تقریبا یک سوم از  شورها،  متر از 

بیننو.   در یکک سکوم از  شکورها، چکالش استانواردهای ملی آموزش می
 آموزش م لمان داضر بوتر از استخوام   آموزش م لمان جویو اسک. 

 



 : پایش اهداف آموزش برای همه1بخش 

 ککه چککارچوش آمککوزش بککرای همککه تککو ین گردیککو،  شککورها  2111از سککال 
در راستای اهوام آن داشته انو. با این دال، بسیاری از آنها تا سکال هایی پیشرفک
وام در پکیش خواهنکو داشکک هنوز را   والنی برای دستیابی به ایکن اهک 2132
 (.3)شول 

 اندرای همه دست نیافته، بسیاری از کشورها هنوز به اهداف آموزش ب5112: تا سال 1شکل 
 به سطح هفک هوم آموزش برای همه رسیو  باشنو 2132شود تا سال بینی میدرصو  شورهایی  ه پیش

 
 
 
 
 
 

 آموزش آموزش آموزش مقطع سوادآموزی برابری جنسیتی برابری جنسیتی  
 دبستانپیش ابتوایی متوسطه بزرگسال ابتواییمقطع متوسطه ا ل 

 

 3هوم 2هوم 1هوم 4هوم 2هوم 

 
 %21تذ ر:  شورها بر اساس دستیابی به اهوام این  ه آیا به نر  ناخالص ثبک نام پیش دبستان برابر با 

(؛ نر  ثبک نکام خکالص منطبکق 2)هوم  %32(؛ آموزش ابتوایی منطبق با نر  ثبک نام خالص 3)هوم 
ص برابکری جنسکیتی (؛ شکاخ4)هکوم  %32(؛ نر  سوادآموزی 1)هوم  %32ا لین ی هآموزش متوسط

شونو. این تحلیکل بکرای ( دسک یافته انو ارزیابی می2ا ل )هومی هدر ابتوایی   متوسط 3.11   1.32
 شورهایی ان ام شو  اسک  ه اموان دسترسی به این اهوام در آنها پیش بینی شو  بود؛ بنکابراین، بکه 

نها در دسترس بکود ت کواد  مکی آ 2133یا  3333نسبک ت واد  شورهایی  ه ا الضات مربوط به سال 
 (2131منبع: برنفورت )                                                                  .تحک پوشش قرار گرفتنو

 درصد کشورها
 خیلی د ر از هوم
 د ر از هوم
 نزدیک به هوم
 به هوم رسیو 
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 دوران کودکی و تحصیلهای : مراقبت1هدف 
شونو، ی نی از می  ه در هزار ر ز ا ل زنوگی یک  ودک بنیان نهاد هایی پایه
د مین سالگرد تولو، در رفا  آتی  ی نقش بسزایی دارنکو. بنکابراین،  گیری تاشول

بهواشتی مناسب   همچنکین دمایکک های ها به مراقبکضر ری اسک  ه خانواد 
صکحیحی را بکرای مکادران    ود کان های الزم برخوردار باشنو تا بتواننو گزینکه

اصلی رشو سیستم  مناسب  لیوی هانتخاش  ننو. ضال   بر این، دسترسی به تغذی
 برای یادگیری به آن نیاز دارنو. ایمنی  ود ان   توانایی شناختی آنها اسک  ه

ضلی رغم دستا ردهای داصل، ت واد بسیار باالی غیر قابل قبولی از  ود ان از 
 2132تکا  3331سال از  2برنو: مرگ   میر  ود ان زیر سالمک نامطلوش رنج می

میلیون  ود ان قبل از پن مین سالگرد تولکو  2.2 اهش یافک  لی هنوز  %42تا 
 مردنو. 2132خود در سال 

 شور، بیش از یک  ودک از هر د   41ر نو پیشرفک بسیار  نو بود  اسک. در 
 کاهش مکرگ   ی همردنو. اگر نر  ساالن 2111سالگی در سال  2 ودک قبل از 

نیکز  2132سکال در  2133تا  2111های  شور بین سال 41میر  ود ان در این 
ادامه یابو، تنها هشک  شور توانسته انو به هوم  اهش مرگ   میر  ود ان تا د  

دسک یابنو. برخی  شورهای فقیرتکر  که در  3331سوم از نر  اصلی آن در سال 
د ران  ود ی سرمایه گذاری  رد  انو، ماننکو بکنگالدش   های مواخالت مراقبک

یو مهلک دستیابی به این هوم، نر  مکرگ   تیمور شرقی، توانستنو قبل از سررس
 میر  ود ان را تا د  سوم  اهش دهنو.

 ود ان بسیار چشمگیر بود  اسک. با این دکال، از ی هپیشرفک در بهبود تغذی
سکال همکوار  از سکو  تغذیکه رنکج  2میلیون  ودک زیر  322، ت واد 2132سال 
سیا    جنوش   غکرش آسکیا برنو؛ سه چهارم آنها نیز سا ن  شورهای افریقای می

 –بردنکو مکی سالی  ه از  وتاهی قو رنج 2هستنو. در دالی  ه نر   ود ان زیر 
 %41از  3331از سکال  – والنی موت اسک ی ه ه شاخصی بنیادین از سو  تغذی

بکه  کور  امکل  2122 اهش یافته بود، اگر قرار باشو این هوم تا سکال  %22به 
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 اهش بایو تقریبا د  برابر شود. ی هتحقق یابو، نر  ساالن
 ا ایل د ران  ود ی   آموزش محوم بود    متقکابالًهای ارتبا ات بین مراقبک

 ننو. خومات مراقبک   آموزش ا ایل د ران  ود ی به شول یوویگر را تقویک می
 نو  ه مغز  ودک در دال رشو اسک   برای در زمانی  مک میها گیری مهارت

یای بلنو موتی به همرا  دارد. بکه ضنکوان ملکال، در جامائیوکا،  ود ان محر م مزا
های محر م بودنو، بکه صکورت هفتگکی، تقویکک نوزادانی  ه قو  وتا    از خانواد 

بیشکتر از  %42اجتماضی دریافک  رد    در ا ایل د ران جکوانی -ر انیهای  ننو 
 همساالن خود درآمو داشتنو.

گسترش چشمگیری یافک. نر  ناخکالص  ، آموزش پیش دبستان2111از سال 
در سکال  %21بکه  3333در سکال  %11ثبک نام پیش دبستان در سطح جهانی از 

افزایش یافک   این در دالی اسک  ه ایکن میکزان در  شکورهای افریقکای  2133
رسیو. ت واد  ود ان ثبک نام شو  در مکوارس پکیش دبسکتان  %32سیا  تنها به 

 میلیون افزایش یافک. 21 ی این موت زمان تقریبا 
بککا ایککن دککال، در بسککیاری از منککا ق جهککان، خککال  بزرگککی بککین ثبککک نککام 

(. بخشی از این شوام بکزرگ بکه 2 جود دارد )شول ها ثر تمنوترین   فقیرترین
هنوز مسئولیک  افی در مقابل آموزش پکیش دبسکتان ها آن دلیل اسک  ه د لک

 ود ان ثبکک  %11ن  ننوگان خصوصی ، تأمی2133بر ضهو  نگرفته انو: از سال 
ی هرسکیو. هزینک %23نامی را پذیرا بودنو  ه این میزان در  شکورهای ضربکی بکه 

تأمین خصوصی آموزش یوی از ضللی اسک  که بکه نکابرابری در سکطح دسترسکی 
 زنو.می دامن

تو ین نشو تا راهنمای ارزیابی موفقیک در  2111هیج هوفی در دا ار در سال 
 ایل د ران  ود ی باشو. به منظور سن ش میزان پیشکرفک، در ایکن آموزش در ا

بکه ضنکوان  %21گزارش نر  ناخالص ثبک نام آموزش پکیش دبسکتان بکه میکزان 
 شوری  ه آمار  343در نظر گرفته شو  اسک. از  2132شاخص هوم برای سال 

، 2133به هوم رسیو  انو. تکا سکال  3333در سال  %23باشو، می آنها در دسک
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، پکیش بینکی 2132افزایش یافک. با نگکا  بکه آینکو  تکا سکال  %12این ت واد به 
  شورها به این هوم دسک خواهنو یافک. %42شود  ه می

نکاچیز بکود    بسکیاری از  ود کان خردسکال ،  که اغلکب آسکیب  %21هوم 
ماننکو. هکوم ب کو از مکی پذیرترین هستنو، از آموزش پیش دبستان محر م باقی

ایو میزانی شفام را ت یین نمایو تا بتوان ا مینان داصکل  کرد  که ب 2132سال 
ی  ود ان به آموزش پیش دبستان دسترسی داشته   راهکی بکرای پیگیکری همه

 های محر م  جود داشته باشو تا آنها از این فرصک باز نماننو.میزان پیشرفک گر  
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 : آموزش فراگیر مقطع دبستان1هدف 
با توجه به این  ه تنها د  سال به مهلک پایانی تحقق اهوام آموزش برای همه 

رسو  ه بسکیاری از  شکورها قکادر بکه باقی مانو  اسک، به نظر می 2132 تا سال
، 2133( نخواهنو بود. تکا سکال UPEتحقق هوم آموزش فراگیر مقطع دبستان )

 میلیون  ودک هموار  از مورسه محر م بودنو. 22
، ت کواد 2133   3333های خبرهای خکوبی هکم در دسکک اسکک: بکین سکال

ر کود فکرا ی  ریبا به نیم  اهش یافک. ب و از آن د ر ود ان محر م از مورسه تق
بهبود بسیار  می دیکو  شکو. امکا  کاهش  2133   2131های رسیو    بین سال

   3333های میلیون نفری  می بیشکتر از یکک چهکارم متوسکا بکین سکال 3.3
 UPEشکو، مکی دفک  2112   3333های بود. اگر نر   اهش بین سکال 2114

 (.1تقریبا تحقق یابو )شول  2132 توانسک تا سالمی
میلیکون  کودک محکر م از مورسکه  یکک شکور بکیش از  34، 2133در سال 

 داشتنو
جم یکک  %22افریقای سیا  منطقه ای اسک  که از ایکن ر نکو ضقکب مانکو    

هموار  محر م از تحصیل بودنکو. در  2133 ود ان سنین مقطع دبستان تا سال 
ین  اهش را ت ربه  رد    بیش از نیمی از  کل مقابل، جنوش   غرش آسیا بیشتر

  اهش ت واد  ود ان محر م از تحصیل را به خود اختصاص داد.
دهنکو. مکی جم یک جهانی  ود ان محر م از تحصیل را تشویل %24دختران 

تغییری نواشته اسک.  2111اسک  ه از سال  %21در  شورهای ضربی، این میزان 
، درصو دختران در جم یکک محکر م از تحصکیل در مقابل در جنوش   غرش آسیا

رسکیو.  2133در سکال  %22بکه  3333در سکال  %24 اهش پایواری داشته   از 
نیمی از  ود ان محر م از مورسه در سطح جهانی هرگکز  ر د  ه تقریباًمی انتظار

 ارد مورسه نشونو   این امر در مورد هر د  دختر از سه دختر در  شورهای ضربی 
 (1شول ) ای سیا  نیز صادق اسک.  افریق
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جمهوری دمو راتیک مردمی الئو، ر انوا    یتنام  شکورهایی هسکتنو  که در 
پنج سال اخیر بهترین ضملورد را داشته   جم یکک  ود کان محکر م از تحصکیل 

 اهش داد  انو. در فهرسک  شورهایی  ه بیشترین ت کواد  %22خود را تا دواقل 
م از تحصیل را داشتنو، تغییر چنوانی  جود نواشته اسک. د   شور  ود ان محر 

صور نشین این فهرسک، در  ول این موت تغییر نورد  به استلنای یکک  شکور: 
 غنا جانشین یمن شو.

ترین جم یک  ود کان محکر م از تحصکیل را برخی  شورهایی  ه قبال بزرگ
ک خارج شو  انکو زیکرا آمکار داشته   در این فهرسک قرار داشتنو، ا نون از فهرس

دقیقی از این جم یک در دسک نوارنو. بکا ان کام تحقیقکات خکانوار، ایکن گکزارش 
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میلیون  کودک محکر م از  3بیش از  2133 شور در سال  34 نو  ه برآ رد می
توان افغانستان، چین، جمهوری دمو راتیک می تحصیل داشته انو  ه از میان آنها

 بل از انفصال(   جمهوری متحو  تانزانیا را نام برد. نگو، سومالی، سودان )ق
تقریبا نیمی از جم یک محر م از تحصیل جهان سا ن  شکورهای جنکگ زد  

میلیکون  22.2افزایش یافتکه اسکک. از  2112در سال  %42بود    این جم یک از 
 ودک سنین مقطع دبستان   محر م از تحصیل سا ن در  شورهای جنکگ زد ، 

 ننکو. های  م درآمو یا با درآمکوی  متکر از متوسکا زنکوگی میدر  شور 32%
 شونو.می دهنو، بیشتر متأثرمی این جم یک را تشویل %22دختران  ه 

اسک  ه با آن هایی ضلک باز مانون  ود ان از مورسه اغلب به دلیل محو دیک
.  ه  متر به آن توجه شکو ، م لولیکک اسککهایی انو. یوی از محو دیکزاد  شو 

دهو  ه  ود انی  که بیشکتر در م کر  جویو از چهار  شور نشانمیهای تحلیل
ماننو  ه البتکه ایکن می خطر م لولیک قرار دارنو به ادتمال قوی تر از مورسه باز

 %31میزان بسته به نوع م لولیک بسیار متفا ت اسک. به ضنوان ملکال، در ضکراق، 
 2112 نو تا سال ها را تهویو نمیسال  ه هیچ خطر م لولیتی آن 3تا  2 ود ان 

 ود کانی  که در م کر  خطکر آسکیب  %33هرگز به مورسکه نرفتکه بودنکو امکا 
 سانی  ه در م کر  خطکر م ولیکک ذهنکی قکرار  %23شنیواری قرار داشتنو   

 داشتنو، هرگز به مورسه نرفتنو.
 ود ان اگر در سن مناسب  ارد مورسه شونو، به ادتمال زیاد مقطع دبسکتان 

رسکاننو. بکا ایکن دکال، نکر  خکالص  ر د سکال ا ل دبسکتان بکین می ا به پایانر
افکزایش  %22بکه  %23تغییر بسکیار انکو ی داشکته   از  2133   3333های سال

یافک   این میزان  متر از یک درصو  ی چهار سال آخر این د ر  افزایش یافکک. 
به مورسه در مهلک با این دال، برخی  شورها پیشرفک بهتری در جذش  ود ان 

توان اتیوپی را نام برد  ه نر  جکذش  ود کان می مقرر داشته انو  ه از این جمله
 افزایش یافک. 2133در سال  %34به  3333در سال  %21در موارس از 

 3333ابتکوایی از سکال ی   امکل د ری هترک تحصیل قبل از تومیکل چرخک
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 سانی  ه مقطع ابتوایی  %22ا ، تقریب2131تغییر چنوانی نواشته اسک. در سال 
را آغاز  ردنو آن را  امل به پایان رسانونو. در  شورهای افریقکای سکیا ، نسکبک 

در  %22 ود انی  ه مورسه را آغاز   به پایان رسانونو ر  به  خامک گذاشته   از 
رسکیو؛ در مقابکل، در  شکورهای ضربکی ایکن  2131در سال  %22به  3333سال 

 بهبود یافک. 2131در سال  %22به  3333ال در س %23نسبک از 
ادتماال دستیابی به مشار ک فراگیر در مقطع ابتوایی در بسیاری از  شورها تا 

هموار  دشوار خواهو بود. م موع نسبک ثبک نکام فراگیکر در مقطکع  2132سال 
افزایش یافکک.  2133در سال  %21به  3333در سال  %11 شور از  322دبستان 

 شکورها بکه هکوم  %22شکود  که ، پیش بینی می2132آینو  تا سال با نگا  به 
 شورها هموار  نر  ثبک نامی  متر از  %32، 2132دسک خواهنو یافک. در سال 

خواهنو داشک  ه د  سوم  شورهای افریقای سیا  جکز  ایکن  شکورها  31در  2
 هستنو.

مشکر ک  تحقق یافته اسک یکا خیکر تنهکا بکا میکزان UPEارزیابی این  ه آیا 
سن یو  نشو  بلوه به این مسئله هم توجه خواهو شو  ه آیا  ود کان  ارد شکو  

 شوری  ه آمار  31رساننو یا خیر. از بین می به مورسه مقطع ابتوایی را به پایان
 31در  2132 ود ان تا سکال  %32ر د  ه دواقل می آنها در دسک اسک، انتظار

ی هیا اتحادیک OECD شور ضاو  31نو  ه  شور مقطع دبستان را به پایان برسان
 ار پا هستنو.

 
 های جوانان و بزرگساالن: مهارت3هدف 

هوم سوم آموزش برای همه بیشتر مورد بی توجهی قرار گرفته اسکک  که تکا 
بکرای پکایش پیشکرفک آن هایی دو دی به این دلیل اسک  ه هکوم یکا شکاخص

بکرای مسکیرهای مختلک   ، چکارچوبی2132تو ین نشو  بودنو. در گزارش سال 
هکای فنکی   از جملکه بنیکادین، قابکل انتقکال   مهارت –هکا دستیابی بکه مهارت

ی هبه ضنوان راهی برای بهبود فراینکو پکایش پیشکنهاد شکو امکا جام ک -ایدرفه
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هکای  سکب شکو  در المللی هنوز را   والنی برای سن ش نظام منکو مهارتبین
 پیش دارد.

های بنیکادین از  ریکق تحصکیل در مقطکع سب مهارت ارآموترین را  برای  
در  %22ا ل از ی ها ل اسک. نسبک ناخالص ثبک نکام مقطکع متوسکطی همتوسط
افزایش یافک. سریع ترین رشو در  شکورهای  2133در سال  %22به  3333سال 

افریقای سیا  بود ی نی جایی  ه میزان ثبک نام بیش از د  برابر افزایش یافک   از 
 رسیو. 2133در سال  %43ی بسیار پایین به مقط 

ا ل ی ههای بنیادین بایو تحصیل در مقطع متوسط ود ان برای  سب مهارت
 ه با استفاد  از تحقیقات خانوار ان ام شکو  انکو، هایی را به پایان برساننو. تحلیل

دهنو  ه نر  تومیل این د ر  از تحصیل در  شکورهای  کم درآمکو در می نشان
هکای رسیو  بود. در تومیل این مقطع تحصیلی نابرابری %12تنها به  2131سال 

در فقیرترین آنها  %34در ثر تمنوترین خانوارها به  %23بسیاری  جود داشته   از 
 رسو.می

 23 کاهش یافتکه   بکه  %13، 3333ت واد نوجوانان خارج از مورسه از سکال 
را و باقی مانکو     2112از سال  میلیون نفر رسیو  اسک. با این دال، این میزان

هسکتنو  که هایی های بنیادین نیازمنکو برنامکهجوانان بسیاری برای  سب مهارت
فرصتی د بار  برای آنها فراهم نماینکو. پیشکرفک  نکو بکه سکوی  کاهش ت کواد 
نوجوانان باز مانو  از مورسه در جنوش   غرش آسیا باضث شو تکا سکهم منطقکه از 

افزایش یابو. در افریقای  2133در سال  %42به  3333سال  در %13 ل ت واد از 
میلیکون  22، 2133   3333های سیا ، ت واد نوجوانان خارج از مورسه بین سال

 (.4نفر باقی مانو زیرا رشو جم یک افزایش ثبک نام را مختل  رد )شول 
ا ل را بکه ی همقطکع متوسکطهکا فقیرترین %34در  شورهای  م درآمو تنهکا 

 .رساننومی انپای
، 2132ا ل ب و از سال ی هبا توجه به این  ه تحصیل فراگیر در مقطع متوسط

در چکه جایگکاهی قکرار  2132هوفی م زا خواهو بود، ارزیابی ایکن  که در سکال 
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 شور ان ام شو  نشکان  22خواهو داشک، ضر ری اسک. ارزیابی پیشرفتی  ه در 
بکه تحصکیل فراگیکر  3333نو در سکال از  شورها توانسته ا %22دهو  ه تنها می

 شکورها بکه ایکن مقطکع  %12، 2133ا ل دسک یابنو. تا سکال ی همقطع متوسط
 ، نسبک  شورهایی  ه به این مقطع2132ر د  ه تا سال می رسیو  بودنو. انتظار

 افزایش یابو. %42رسنو تا می

 
 

ل  شورهاسکک. ایکن  ک %41این ارزیابی بر اساس ا الضات به دسک آمکو  از 
میزان شامل د  سوم  شورهای شمال امریوا   غرش ار پا بود  اما تنها یک چهارم 

توان آن را مبنا قرار داد. بکا نمی گیرد بنابراین شورهای افریقای سیا  را در بر می
توجه به  شورهایی  ه هنوز به ثبک نام فراگیر مقطع دبستان دسکک نیافتکه انکو، 

 جهان

 جنوش   غرش آفریقا

 آفریقای سیا 

  ود ان خارج از مورسه

 نوجوانان خارج از مورسه
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 کاهش کمی داشته 5112: تعداد نوجوانان خارج از مدرسه از 4شکل 
 2133تا  3333قه، ت واد نوجوانان خارج از مورسه، به تفویک منط

 UISمنبع: بانک ا الضاتی 
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ا ل دسکک ی هبکه ثبکک نکام مقطکع متوسکط 2132تا سال  درصو  شورهایی  ه
 خواهنو یافک، بسیار  متر خواهو بود.

 
 : سوادآموزی بزرگساالن1هدف 

سککوادآموزی فراگیککر اصککل بنیککادین پیشککرفک اجتمککاضی   اقتصککادی اسککک. 
های سوادآموزی در د ران  ود ی   با تحصیل بکا  یفیکک رشکو   توسک ه مهارت

د بار  بکرای سکوادآموزی بزرگسکاالن هایی ز  شورها فرصکیابنو. ت واد  می امی
نماینو. در نتی ه،  شورهایی  ه میراث دسترسی  م بکه مکوارس را بکه می فراهم

 همرا  دارنو، قادر به ریشه  نی بی سوادی بزرگساالن نبود  انو.
  اهش یافته اسک %3، ت واد بزرگساالن بی سواد تنها 2111از سال 

میلیون نفر اسک  ه ایکن  224بی سواد هموار  باال   برابر با  ت واد بزرگساالن
 %3تکا  نکون تنهکا  2111 اهش یافتکه امکا از سکال  %32، 3331میزان از سال 

 241بکه  2132شود  ه ایکن میکزان تکا سکال  اهش داشته اسک. پیش بینی می
میلیون نفر  اهش یابو. سه چهارم جم یکک بزرگسکاالن بکی سکواد جهکان در د  

(. زنان تقریبا د  سوم این جم یک را تشویل داد  2ور متمر ز شو  انو )شول  ش
داصل نشو  اسک. بنا بر آمکار  3331  هیچ پیشرفتی در  اهش این سهم از سال 

به  2132ر د  ه تقریبا نیمی از آنها تا سال می  شور، انتظار 23به دسک آمو  از 
 شور دیگر نیکز بکه  31یافته   برابری جنسیتی در سوادآموزی بزرگساالن دسک 

 هوم نزدیک خواهنو بود.
، نر  سوادآموزی بزرگساالن در  شورهای ضربی به سرضک رشو 3331از سال 

 رد  اسک. با این دال، رشو جم یک باضث شو  اسک  ه ت کواد بزرگسکاالن بکی 
ی همیلیون  اهش یابو. به همین ترتیب، در منطق 42میلیون تنها به  22سواد از 

نوش   غرش آسیا  ه د مین منطقه با رشو سریع نکر  سکوادآموزی بزرگسکاالن ج
میلیون نفر باقی مانو   411بود ، جم یک بزرگساالن بی سواد بو ن تغییر برابر با 
افکزایش  3331در سال  %12اسک. در افریقای سیا ، ت واد بزرگساالن بی سواد از 
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میلیون  322به  2133در سال  یافته اسک  ه دلیل اصلی آن رشو جم یک بود   
جم یکک  کل  %22شکود  که ، پکیش بینکی می2132نفر رسیو  اسک. تکا سکال 

 %32افریقای سیا  خواهنو بود  که ایکن میکزان ی هبزرگساالن بی سواد در منطق
 اسک. 3331بیشتر از سال 

ر نو رشو  نو به این م ناسک  ه تغییر چنوانی در ت واد  شکورهایی  که بکه 
 شکور،  22فراگیر بزرگساالن دسک یافته انو، داصل نشکو  اسکک. از  سوادآموزی

های به سوادآموزی فراگیر بزرگساالن دسک یافتنو. بین سال 2111در سال  23%
رسیو. در  %22، ت واد  شورهایی  ه به این سطح رسیو  بودنو به 2133   2111
 ی داشتنو. انتظارزیادی هبا این سطح فاصل 2133از  شورها در سال  %22مقابل، 

از  شورها به سوادآموزی فراگیر بزرگساالن دسک  %23، 2132ر د  ه در سال می
 آنها با این سطح فاصله زیادی خواهنو داشک. %12یابنو   این در دالی اسک  ه 

 شور غرش افریقا، بوترین نر  سوادآموزی بزرگساالن در سطح جهکانی را  32
 مترین نر  سوادآموزی جهان را دارنو  ه برابر با  دارنو   در میان آنها پنج  شور

درصو اسکک  %22اسک. نر  سوادآموزی زنان نیز در این پنج  شور  متر از  12%
رسکو باشو. به نظکر نمیمی %21در دالی  ه متوسا این میزان در افریقای سیا  

متکر  شور،   32 شور از  32 ه این ر نوها در آینو  ای نزدیک تغییر  ننو. در 
 از نیمی از زنان جوان باسوادنو.

 
 : برابری جنسیتی5هدف 

 – مینان از نر  برابر ثبکک نکام بکین دختکران   پسکران ا –برابری جنسیتی 
 –ا لین گام به سوی تحقق پن مین هوم آموزش برای همکه اسکک. هکوم  کل 

مستلزم محیا مناسب تحصیل، نظام آموزشی ضاری از تب یض  –برابری جنسیتی 
 برابر برای پسران   دختران جهک تحقق پتانسیلشان اسک.های صک  فر

های درآمکوی مختلک ، متفکا ت الگوی نابرابری جنسیتی بین  شورهای گر  
در  %21اسک. در میان  شورهای  م درآمکو، نکابرابری بکه زیکان دختکران اسکک: 
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ی هدر مقطکع متوسکط %2در مقطع متوسکطه ا ل    %31آموزش مقطع دبستان، 
یابنو. در میان  شورهایی بکا درآمکو متوسکا   به برابری جنسیتی دسک می د م

رسکنو، نکابرابری در مکی ی سطوح به برابریدر همهباال، جایی  ه بیشتر  شورها 
 %2ا ل   د م بیشتر متوجکه پسکران اسکک. بکه ضنکوان ملکال، ی همقا ع متوسط
ستان با نابرابری به ضرر درآمو متوسا ر  به باال دارنو، در مقطع دب  شورهایی  ه

ی د م ر  بکه ر  در مقطع متوسکطه %22ی ا ل   در مقطع متوسطه %21پسران، 
 (.2هستنو )شول 
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  نگو انو نزی برزیل مصر اتیوپی نی ریه بنگالدش پا ستان چین هنو

 دهندمی جمعیت بزرگساالن بی سواد را به خود اختصاص %25کشور  11: 2شکل 
 2112-2133   3322-3334سواد ترین جم یک بی شور با بزرگ 31سواد، ت واد بزرگساالن بی
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ی  شورها، قبکل از هکر چیکز، در مقطکع همه 2112مقرر شو  بود  ه تا سال 
یابنو. با ایکن  دبستان   دبیرستان به برابری جنسیتی به ضنوان هوفی م زا دسک

، بسیاری از  شورها نتوانستنو به این هکوم برسکنو. در 2133دال، دتی تا سال 
بکه برابکری جنسکیتی رسکیو   3333در سکال  %22 شور،  323سطح دبستان از 
، نسبک  شورهایی  ه به ایکن هکوم رسکیو  2133   3333های بودنو. بین سال

ه از این هوم بسیار د ر بودنو،  ه افزایش یافک. ت واد  شورهایی   %21بودنو تا 
 ردنو، از پسر در مورسه ثبک نام می 311دختر در مقابل هر  31در آنها  متر از 

  اهش یافک. 2133در سال  %3به  3333در سال  33%
 شورها بکه ایکن  %21، 2132شود  ه تا سال بینی میبا توجه به آینو ، پیش

 %34نزدیک خواهنو شو. در مقابل،   شورها به این هوم %3هوم دسک یافته   
د رترین خواهنو بود  ه  %2زیادی خواهنو داشک   ی ه شورها از این هوم فاصل

 سه چهارم آنها در افریقای سیا  قرار دارنو.



 15 همه یاهداف آموزش برا یش: پا1بخش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در ک به سوی برابری جنسکیتی الزامکا بکه م نکای  ر د بیشکتر  ود کان بکه 
 2132شود  ه بور ینافاسو در سال ضنوان ملال، پیش بینی می موارس نیسک. به

در مقطع دبستان به برابری جنسیتی برسو اما هموار  جز  هفک  شوری اسک  ه 
 مترین نر  ناخالص ثبک نام در جهان را دارنو.   در سنگال، پیشرفک در  اهش 

بکود  در  شوام جنسیتی صورت گرفته اما دلیل آن افزایش نر  ثبک نام دختران
 هیچ افزایشی نواشته اسک. 2114دالی  ه نر  ثبک نام پسران از سال 

 شورها ثبک نام مقطع دبستان بکه برابکری  %21، 2132ر د تا سال می انتظار
 جنسیتی دسک یابنو

بککه برابککری  3333در سککال  %41 شککور،  321ا ل، از ی هدر مقطککع متوسککط
 شکورها بکه  %22، 2132تا سکال شود  ه جنسیتی رسیو  بودنو. پیش بینی می

 شکورها در  %11این هوم دسک خواهنو یافک. در سوی دیگر ایکن بکی نهایکک، 
با این هوم فاصله داشتنو  ه در سه چهارم آنهکا، نکابرابری بکه زیکان  3333سال 
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 اندسطوح آموزشی به برابری جنسیتی دست یافته همهدرآمد در : تعداد کمی از کشورهای کم3کل ش
 2133های درآموی  شورها،  شورهایی  ه در نر  ثبک نام برابری جنسیتی دارنو، به تفویک گر  
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 شکورها همکوار  در مقطکع  %23، 2132ر د  ه تکا سکال می دختران بود. انتظار
آنها این نابرابری بکه  %21جنسیتی مواجه باشنو  ه در ا ل با نابرابری ی همتوسط

 زیان دختران خواهو بود.
دهو  ه پیشرفک سکریع هکم اموکان پکذیر اسکک: ایکن  شکور تر یه نشان می

ا ل   د م به برابری جنسیتی دسک یابو هر چنو  ه ی هتوانسته در مقطع متوسط
ا ل   ی هسکطدر مقطکع متو 1.24، 3333شاخص برابری جنسکیتی آن در سکال 

های د م بود. اما جایی برای خوشنودی نیسک. برداشکی هدر مقطع متوسط 1.22
 ننو، به مورسکه نیکز سکرایک جنسیتی  ه به جام ه نفوذ میهای سنتی از نقش

  ننو.می
 

 : کیفیت آموزش6هدف 
جهکانی ی هدر چکارچوش توسک  2132بهبود  یفیک   یادگیری ب کو از سکال 

تحصکیلی بکرای های اهو داشک. این تغییر برای بهبود فرصککاهمیک بیشتری خو
میلیون  ود ی  ه قادر به خوانون، نوشتن یا ان ام ضملیات ساد  ریاضکیات  221

 میلیون آنها در موارس ثبک نام  رد  انو، ضر ری خواهو بود. 311نیستنو   
 م لمان آموزش دیو  انو %22در یک سوم از  شورها،  متر از 

آموز به م لم م یار سن شکی بکرای ارزیکابی پیشکرفک بکه سکوی  نسبک دانش
اسک. در سطح جهانی، متوسکا نسکبک دانکش آمکوز بکه م لکم در  2تحقق هوم 

ا ل   د م تغییر چنکوانی نواشکته اسکک. در افریقکای ی همقا ع دبستان، متوسط
ر سیا ،  ه استخوام م لمان  متر از نر  ر  به رشو ثبک نام اسک، این نسبک بسیا

 متر بود    در دال داضر در سطح جهانی در مقطکع پکیش دبسکتان   دبسکتان 
 شوری  ه آمار آنها در سکال  322دهو. از باالترین میزان را به خود اختصاص می

 شور، نسبک دانش آموز به م لم در مقطکع  22در دسترس بود  اسک، در  2133
 سیا  هستنو.  شور در افریقای 21بود  اسک  ه  41:3دبستان بیش از 

، نسبک دانش آموز به م لکم در مقطکع دبسکتان 2133   3333های بین سال
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 شور، دواقل  21در نه  شور افزایش یافک. در مقابل، این میزان در  %21دواقل 
 اهش یافک.  نگو، اتیوپی   مالی ثبک نام مقطع دبستان را د  برابر افزایش  21%

دانش آمکوز در مقابکل هکر م لکم  31یش از داد    نسبک دانش آموز به م لم به ب
  اهش یافک.

با این دال، بسیاری از  شورها، با استخوام افرادی  ه بو ن آمکوزش مشکغول 
انو، ت واد م لمکان را افکزایش دادنکو. ایکن امکر مموکن اسکک ت کواد توریس شو 

بیشتری از  ود ان را به مورسه جذش  نو اما در مقابل  یفیک آموزش را  اهش 
 %22دهو. در یک سوم از  شورهایی  ه آمار آنهکا در دسکترس بکود،  متکر از می

م لمان بر اساس استانواردهای ملی آمکوزش دیکو  انکو. نسکبک دانکش آمکوز بکه 
دانش آمکوز  31م لمان آموزش دیو  فراتر از نسبک دانش آموز به م لم به میزان 

ا د  سکوم در افریقکای یابو  ه از این  شورهمی  شور افزایش 32 شور از  23در 
 (.2سیا  قرار دارنو )شول 

 شوری  ه آمکار آنهکا در دسکترس  311 شور از  34در مقطع دبیرستان، در 
بود  اسک. اگکر چکه ا لریکک قریکب  11:3بود نسبک دانش آموز به م لم فراتر از 

مواجه هستنو در افریقای سیا  قکرار ها باتفاق  شورهایی  ه با بزرگ ترین چالش
تکا  3333و، منطقه توانسته اسک ت واد م لمان مقطکع دبیرسکتان را از سکال دارن

 شوری  ه آمار مربکوط بکه سکهم م لمکان  21تا د  برابر افزایش دهو. از  2133
مقطع دبیرستان آموزش دیو  برای آنها در دسترس بود  اسک، در نیمکی از آنهکا 

 33  در  %22نو  متر از ت واد م لمانی  ه مطابق استانوارد ملی آموزش دیو  بود
 بود. %21 شور این میزان  متر از 

نسبک م لمان آموزش دیو  بکر مبنکای اسکتانواردهای ملکی در مقطکع پکیش 
دبستان  مترین اسک. اگر چه ت واد م لمانی  ه در این سکطح مشکغول بکه  کار 

 شکوری  22 شکور از  41افزایش داشته اسک، در  %21تا  2111هستنو از سال 
ضات آنها در دسترس بود  اسک، ت واد م لمانی  ه مطکابق اسکتانواردهای  ه ا ال

 بود  اسک. %22ملی آموزش دیو  انو  متر از 
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در برخی جوامع، داور م لمان زن برای جذش دختران بکه مکوارس   بهبکود 
یادگیری آنها ضر ری اسک. با این دال، در برخی  شورهایی  ه نر  های خر جی

ثبک نام باالسک ماننو جیبوتی   اریتر ، م لمکان زن داکور  نابرابری جنسیتی در
 نوارنو.

م لمان برای  ارآیی بیشتر به مفاد آموزشی با  یفیک مناسب نیکاز دارنکو امکا 
درسی دسترسی نوارنو. در جمهوری متحو  تانزانیکا، های بسیاری از آنها به  تاش

ص به خود دارنو. ی دانش آموزان  الس ششم  تاش درسی مخصوهمه% 1.2تنها 
ساختار زیربنایی فیزیوی ض ی  یوی دیگر از مشوالت دانش آموزان در بسکیاری 

 بکا جم یکک زیکاد درسهکایی از  شورهای فقیر اسک.  ود کان ضمومکا در  الس
ا لیه اصوال محر م ترنو. در ماال ی، به  ور متوسا، های خواننو    ود ان پایهمی

خواننو در دالی  ه در  الس سال آخکر می دانش آموز در  الس ا ل درس 311
نفر اسک. در چاد، تنها یک مورسکه از هکر چهکار مورسکه سکر یس  24این ت واد 

بهواشتی داشته   تنها یوی از هر سه سر یس بهواشتی به دختران اختصاص داد  
 شو  اسک.
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هکوفی گیرنو، الزم اسکک پایه را یاد نمیهای میلیون  ود ی  ه درس 221با 

 2111تو ین گردد تا بر این مسئله نظارت  نو  ه آیا تا سال  2132پس از سال 
هکای بنیکادین برنو، مهارتتمامی  ود ان   جوانان، در هر شرایطی  ه به سر می

ماننو خوانون، نوشتن   ضملیات ساد  ریاضیات را یاد گرفته انکو یکا خیکر. پاسک  
ورها نظام ارزیابی ملکی خکود را تقویکک گویی به این نیاز مستلزم آن اسک  ه  ش

در سیاسکتگذاری اسکتفاد  هکا نمود    ا مینان داصل نماینو  که از ایکن ارزیابی
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 آموزان نسبت به معلمان و معلمان آموزش دیده وجود داردکشور، شکاف بزرگی بین تعداد دانش 55: در 2شکل 
ایی  ه نسبک دانش آموزان به م لمان نسبک دانش آموز به م لم   دانش آموز به م لم آموزش دیو ، آموزش ابتوایی،  شوره

 2133در  31:3آموزش دیو  باالتر از نسبک دانش آموزان به م لم اسک دواقل به نسبک 

 نسبک دانش آموز به م لم آموزش دیو 
 نسبک دانش آموز به م لم
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ارزیابی ملی فاقو این  اربرد هستنو. د لک ها، اغلب های شود. بسیاری از نظاممی
ها داننو هر چنو  ه این آزمونمی نظام آزمون ضمومی را برابر با نظام ارزیابی ملی

شکونو. مکی تنها بکرای ت یکین سکطوح دانکش آمکوزان در نظکام آموزشکی برگکزار
 ننکو  که آیکا ملی بایو ابزاری برای تشخیص باشکنو  که ت یکین میهای ارزیابی
ی خکاص دسکک آموزان به استانواردهای یادگیری قابل انتظار در سن یا پایهدانش

مکر ر زمکان چگونکه در یافته انو یا خیکر   ایکن  که دسکتا ردهای تحصکیلی بکه 
  ننو.های جم یتی تغییر میزیرگر  

المللی برای پایش هوم یادگیری فراگیکر پکس از منطقه ای   بینهای ارزیابی
را هکا ضر ری هستنو. همان  ور  ه بهبود پایش فراگیکر دسترسکی د لک 2132

ی  ود ان مقطکع ابتکوایی را تحک فشار گذاشک تا ا مینان داصل  ننو  ه همه
گکذارد تکا می را تحک فشارها رساننو، پایش فراگیر یادیگری نیز د لکمی به پایان

ر نکو بلوکه در س می ی  ود ان به مورسها مینان داصل  ننو  ه نه تنها همه
 گرنو.می پایه را یاد

را  2132پایش اهوام یادیگری فراگیر پکس از ها به این منظور  ه این ارزیابی
ی  ود کان   جوانکان بایکو سه اصل رضایک شونو. ابتوا، همکهتسهیل نماینو، بایو 

ر نو می هنگام تفسیر نتایج در نظر گرفته شونو   تنها لحاظ  سانی  ه به مورسه
یا در ارزیابی شر ک  رد  انو  افی نیسک.  ود ان محر م مموکن اسکک از نظکام 

استانوارد یادگیری آموزش باز مانو  باشنو بنابراین هنگام ان ام ارزیابی به دواقل 
دسک نیافته انو. به دساش نیا ردن آنها به این م ناسکک  که مقیکاس مشکول بکه 

ی سایر درستی در نظر گرفته نشو  اسک. د م، الزم اسک ا الضات بیشتری دربار 
زنوگی دانش آموزان جمع آ ری گردد تا بتوانیم ت یین  نیم  ه  وام های  یژگی

یرنو. سوم، ا الضات مربوط به  یفیکک آمکوزش نیکز گگر   دانش آموزان یاد نمی
 بایو به ضنوان بخشی از ارزیابی لحاظ گردد.

  شو؟می چقور  ول –هیچ  س نبایو جا بمانو 
، در رابطه با شش هوم آموزش برای همه، هنوز  ار ناتمام 2132پس از سال 
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نو شکو. جویوی ت یین خواههای باقی خواهو بود   این در دالی اسک  ه ا لویک
ا ل ی هشو تا به آموزش فراگیر مقطع دبستان   متوسطمی تحلیل زمانی  ه  ول

 دهو.  سوادآموزی جوانان دسک یابیم، تصویری نگران  ننو  به دسک می
به هوم تومیکل  2122در  شورهای افریقای سیا ، فقیرترین دختران تا سال 

 آموزش مقطع دبستان دسک نخواهنو یافک
 شور از  22در  2111شود  ه پسران ثر تمنو تا سال بینی می با این  ه پیش

 شوری  ه درآمو  م یا متوسا دارنو به آموزش  امل مقطع ابتوایی دسکک  24
رسنو  ه تنهکا می  شوری به این هوم 2یابنو، دختران فقیر تا آن زمان تنها در 

نیکز  2121شود. دتی تا سکال یوی از آنها جز   شورهای  م درآمو محسوش می
 شور  م درآمو در این نمونه به هوم مورد نظر  22 شور از  24دختران فقیر در 

دسک نخواهنو یافک. در افریقای سیا ، اگر همین ر نو توا م یابکو، ثر تمنکوترین 
به تومیل مقطع دبستان دسک یافته اما فقیرترین دختکران  2123پسران تا سال 

 (.2رسیو )شول نیز به این سطح نخواهنو  2122تا سال 
صرم زمان در مقطع دبستان ضامن این نیسک  ه  ودک قادر بکه خوانکون   

 شوری  ه آمار آنها در دسک اسکک، پکیش بینکی  22نوشتن خواهو بود. در بین 
قادر به سوادآموزی فراگیر خواهنو  2122شود  ه فقیرترین زنان جوان تا سال می
 بود.

 24 شکور از  44 ل بکوتر اسکک. در ی ااین شرایا در تومیل مقطع متوسطه
هکایی  جکود دارد ساله بین زمان 21 شوری  ه بررسی شو  انو، شوافی دواقل 

ی ا ل را تومیکل نمکود    فقیرتکرین ی متوسکطه ه ثر تمنکوترین پسکران د ر 
رسنو.   اگر ر نو  نون تکوا م یابکو، دختکران فقیرتکرین دختران به این سطح می

سککال پککس از پسککران  24، ی نککی 2333ی سککیا  در سککال هککا در افریقککاخانواد 
 های ثر تمنو قادر به دستیابی به این هوم خواهنو بود.خانواد 
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نگران  ننو  بر مبنای ر نوهای  نکونی هسکتنو، امکا اگکر های این پیش بینی

المللی، اقوامات هماهنگی در د لک ها، اهوا   ننوگان مالی   جوامع آموزشی بین
تکوان ایکن می تأمین آموزش برای همه از جمله جوامع محر م ان ام دهنو،جهک 

دهنو  ه پیگیری ر نو پیشرفک بکه می نشانها بینیر نوها را تغییر داد. این پیش
  تکو ین  2132پکس از سکال هکا سوی اهوام آموزشی برای محکر م تکرین گر  
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تکا چکه ها اهنگیجهک دف    تسریع پیشرفک از  ریق جبران ناهمهایی سیاسک
 دو مهم هستنو.

 
 1215پایش اهداف جهانی آموزش پس از 

با توجه به این  ه شش هوم آموزش برای همکه در دا کار، سکنگال، در سکال 
مانع از آن شو  که ها های هوم   شاخصبه تصویب رسیونو، فقوان گر   2111

 آموزشی از توجه الزم برخوردار گردنو.های برخی ا لویک
سکال در مورسکه  1رین زنکان جکوان ر سکتایی  متکر از ت، فقیر2131تا سال 

 تحصیل  رد  بودنو
بایو بر اساس اصول دمایک از آمکوزش  2132تو ین اهوام جویو ب و از سال 

ی  ود کان   برابر آموزشی بکرای همکههای به ضنوان یک دق، ا مینان از فرصک
گیرد. بایو یک سری  تشخیص مرادل یادگیری در هر مردله از زنوگی فرد صورت

اهوام مر زی مطابق با دستور  ار توس ه ای جهانی تو ین شو    همرا  بکا آنهکا 
اهوام فرضی به جزئیات ت ری  شونو تا چارچوش آموزش برای همه را پس از سال 

شول دهنو. هر هوم  لی بایو شفام   قابل سن ش بود    تامین نمایو  2132
  اسک. برای رسیون به این سطح، بایو پیشکرفک  ه هیچ  س از آموزش باز نمانو

هایی سن یو  ه ض ی  ترین ضملورد را داشته انکو را بر اساس دستا ردهای گر  
هکایی  که ضملوکرد بهتکری بین آنها   گر  ی ه  ا مینان داصل نماییم  ه فاصل

 شود.داشته انو،  متر می
یوکی از م یارهکای   ننکورا  ه جوانان در مورسه سکپری میهایی ت واد سال

سن ش پیشرفک  لی در دسترسی به آمکوزش اسکک. بکرای دسکتیابی بکه هکوم 
، جوانان بایو تقریبکا 2111ا ل به صورت فراگیر تا سال ی هتومیل مقطع متوسط

، ثر تمنوترین مردان جکوان شکهری 2131نه سال در مورسه باقی بماننو. تا سال 
سال را در مورسکه سکپری  3.2از  در  شورهای  م درآمو، به  ور متوسا، بیش

سکال بکود. امکا  32 ردنو   این میزان در  شورهایی بکا درآمکو متوسکا  کم می
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سککال را در  شککورهای  1فقیرتککرین زنککان جککوان در منککا ق ر سککتایی  متککر از 
  ردنو.درآمو    شورهایی با درآمو متوسا پایینه، در مورسه سپری می م

 
 
 

داد  که بکرای تومیکل فراگیکر مکی ای قکرارساله 2را پایین تر از هوم   ه آنها
به آن دسکک یابنکو  2132مقطع ابتوایی در نظر گرفته شو  اسک  ه بایو تا سال 

(. در افریقای سیا ، شوام بکین زمکانی  که فقیرتکرین زنکان ر سکتایی   3)شول 
های ین سکال ننو در دقیقک بکثر تمنوترین مردان شهری در مورسه سپری می

 سال افزایش یافته اسک. 2.1سال به  2.3از  2131   2111
گذشته، بیشترین پیشرفک در جذش  ود ان بکه مکوارس ابتکوایی ی ه ی ده

ا ل باشکو. ی هابتوایی یکا متوسکطی  بود  اسک تا این  ه در تامین تومیل د ر
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سکک. بکه ضنکوان نابرابری شویو نیز ادامه دارد   در برخی موارد شوت نیز یافتکه ا
ی پسران ثر تمنو در منا ق شکهری در سکال ملال، در افریقای سیا ، تقریبا همه

   %22شونو. تا پایان دهه، نر  تومیل مقطع دبسکتان بکه می  ارد مورسه 2111
رسکیو  بکود. در مقابکل، از فقیرتکرین  %21ا ل بکه ی هنر  تومیل مقطع متوسط
شکونو  که تکا پایکان می دهه  ارد مورسه در ا ایل %43دختران منا ق ر ستایی، 

آنهکا در سکال  %33آنهکا مقطکع ابتکوایی    %22رسیو. تنها  %23دهه این نر  به 
ا ل را تومیل  ردنو؛ ضال   بر این، این میکزان تکا پایکان ی همقطع متوسط 2111

 اهش یافتنو. نابرابری در جنوش   غکرش آسکیا نیکز  %3   %21دهه به ترتیب به 
پسکران  %23    تقریبا تغییری نواشته اسک: تا پایان دهه، در دالی  که شایع بود

فقیرتکرین  %31ا ل را به پایان رسکانونو، تنهکا ی هثر تمنو شهری مقطع متوسط
 دختران به این سطح دسک یافتنو.

تو ین هوفی برای یادگیری بخشی ضکر ری بکرای چکارچوش پکایش آمکوزش 
ارزیابی یکادگیری زمکانی  که ت کواد زیکادی از فراگیر آتی اسک اما تنها تمر ز بر 

هایشان مکورد آزمکایش قکرار گیکرد رسنو  ه مهارتنمی  ود ان هرگز به پایه ای
ممون اسک گمرا   ننو  باشو. به ضنوان ملال، در جمهوری متحو  تانزانیا، نسبک 

دسک یافتکه  2112ی ششم  ه به دواقل استانوارد خوانون در سال  ود ان پایه
پسران ثر تمنو شهری متغیر  %32در فقیرترین دختران ر ستایی تا  %21و از بودن
 بود.

ی ششکم بکه پسران ثر تمنو شهری سن پایه %32به این ترتیب، در دالی  ه 
دختران فقیر ر ستایی به این پایکه دسکک یافتکه  %41این پایه رسیو  بودنو، تنها 

ی ششم نرسیو  انو به دواقل ایهبودنو. اگر فر  بر این باشو  ه  ود انی  ه به پ
بکین  ود کان آن گر هکی  که ها استانوارد دسک نیافته انو در این صورت نسبک

  برای دختکران  %31پایه را آموخته بودنو برای پسران ثر تمنو شهری های درس
 بود  اسک. %12فقیر ر ستایی 

های برنامکه، نابرابری مغلوش شو  اسک، 2111برای ا مینان از این  ه تا سال 
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آنها بتوان مشکار ک در ی ه شوری بایو اهوام خاصی را لحاظ نماینو تا به  اسط
هکای جم یتکی پکایش نمکود. اهکوافی از ایکن آموزش   یادگیری را در افراد گر  

های دسک، انگشک شکمارنو. جنسکیک، محکو دیتی اسکک  که متنا بکا در برنامکه
 شور  21 شوری از ی هبرنام 24نها شود با این دال تآموزشی به آن پرداخته می

 ه برای این گزارش مطال ه شو  انو، اهوام برابری جنسیتی را در آموزش مقطع 
 ا ل در نظر گرفته بودنو.ی هابتوایی   متوسط

های خاص نژادی لحاظ شو  بود. تنها سکه تنها در چهار برنامه، مشار ک گر  
ایی   شکهری را در آمکوزش مقطکع برنامه نابرابری در دسترسی بین نوادی ر سکت

ا ل به  ور خاص مو نظر قرار داد  بودنو. ضال   بر این، تنها ی هابتوایی   متوسط
در سه  رح، شاخص ثبکک نکامی لحکاظ شکو  بکود  که بکین  ود کان فقیرتکر   

بکنگالدش، چکارچوبی نظکارتی در نظکر ی هشو. در برناممی ثر تمنوتر تمایز قائل
ثر ت پیگیری شود   در های شرفک نسبک ثبک نام در پن کگرفته شو  بود تا پی

 %21نامیبیا هوفی خاص تو ین شو  بود تا ا مینان داصکل گکردد  که ی هبرنام
ایتام   سایر  ود ان آسیب پذیر در هر منطقه تا آخرین سکال اجکرای برنامکه در 

  ننو.ا ل ثبک نام میی همقطع ابتوایی   متوسط
 ر  قصو پایش نابرابری یادگیری را داشتنو شو 21 شور از  2تنها 

یکادگیری را دارنکو، هکای ت واد  شورهایی  ه قصو پایش نابرابری در خر جی
 شور در مقطع  2 شور در مقطع دبستان    21 شور از  2دتی  متر اسک. تنها 

ا ل این امر را پایش نمود    در ا لر موارد پایش محو د بکه نکابرابری ی همتوسط
بود  اسک. سری النوا در این میان استلناسک  ه اهوام خاصی را برای جنسیتی 

 سب امتیازات در ریاضایک   زبان بومی در منا قی تو ین نمود  اسک  ه ض ی  
 انو.ترین ضملورد را داشته

گذشته برای ارزیابی پیشرفک اهوام آموزشکی توسکا ی هضوم موفقک  ی ده
را مخفکی نگکا  داشکته اسکک. ایکن ضکوم  های جم یتی مختل ، نابرابریزیرگر  

 شوری  ه فاقو اهوام خاصکی بکرای ارزیکابی پیشکرفک در های ضینیک در برنامه



 31 همه یاهداف آموزش برا یش: پا1بخش 

یابکو. اهکوام می  اهش خال های دسترسی یا یادگیری هستنو، ان واس بیشتری
بایو این ت هو را به همرا  داشته باشنو  ه هر  شور ا مینکان  2132پس از سال 

های محر م به م یارهای ت یین شکو  بکرای اهکوام دسکک   داصل نمایو  ه گر
یافته انو. ضوم موفقیک در این امر بوان م ناسک  ه سن ش پیشرفک هموار  این 

 گردنو.می های غنی تر بیشتر از مزایا برخوردارسازد  ه گر  می  اق یک را مخفی
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 پایش پیشرفت تأمین مالی
 آموزش برای همه

ی از مهم ترین موانع در دستیابی به آموزش بکرای همکه  مبود منابع مالی یو
ی با  یفیک بکرای همکه تکا اسک.  مبودهای مالی جهک دستیابی به آموزش پایه

میلیارد دالر رسیو    هوم تکأمین دسترسکی هکر  کودک بکه  22به  2132سال 
نیافتنی تبویل  رد  اسکک. متأسکفانه، اهکوا   ننکوگان مورسه را به هوفی دسک

خکود را  کاهش خواهنکو داد. در هکای آینکو   مکهای یز ادتماال در سالمالی ن
صورتی  ه اقوامی فوری برای تغییر الگوهای  مک صورت نپذیرد، هوم تاکمین 

 شویوا به خطکر 2132گیرد تا سال این  ه هر  ودک  ارد مورسه شو    یاد می
 افتو.می

لص ملی خود را تکا سکال یا بیشتر تولیو ناخا %2 شور  43 شور، تنها  321از 
  ردنوبرای آموزش هزینه می 2133

باقی مانو  اسک، به نظکر  کاهش ایکن خکال   2132با زمان انو ی  ه تا سال 
 راهکا دهنو  ه این خال می این گزارش نشانهای مالی غیرممون اسک. اما تحلیل

د   توان با افزایش درآموهای داخلی، اختصاص سهم مناسکبی از منکابع موجکومی
خکارجی، ایکن هکای د لتی به آمکوزش   هوفمنوسکازی  مکی  پیش بینی شو

 خال ها را پر  رد.
 2132ر د، اهوام آموزشی جویوی پس از سکال می اگر همان گونه  ه انتظار

میلیارد دالر افزایش  12ا ل تو ین گردنو، خال  مالی به ی هبرای آموزش متوسط
بایو اهوام خاص مالی صکریحی در بکر  2132خواهو یافک. چارچوش پس از سال 

ی اهکوا   ننکوگان مکالی نسکبک بکه داشته، دا م بر شفافیک  امل باشو تا همه
ت هوات خود پاسخگو بود    خال های مالی مانع از آن نشکود  که بکه قکول خکود 

 نسبک به  ود ان ضمل نونیم.
بکالغ بسیاری از  شورهایی  ه به آموزش برای همه دسکک نیافتکه انکو بایکو م
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 بیشتری را برای آموزش هزینه  ننو.
اخیکر افکزایش یافتکه اسکک، های مصارم مالی داخلی بکرای آمکوزش در سکال

خصوصا در  شورهای  م درآمو   متوسا  م درآمو،  ه بخشکی از آن بکه دلیکل 
   3333های بهبود رشو اقتصادی آنهاسک. مصارم د لتی برای آموزش بین سکال

ولیو ناخالص ملی افزایش یافک. در  شورهای  م درآمو ت %2.3به  %4.2از  2133
   3333های  شکور، بکین سکال 11  با درآمو متوسا، این افزایش سریع تر بود: 

یک درصکو تولیکو ناخکالص ملکی یکا ی  مصارم خود بر آموزش را به انواز 2133
 بیشتر افزایش دادنو.

برای آموزش چقور چارچوش ضمل دا ار ت یین نورد  ه ت هوات مالی  شورها 
اسک. فقوان هوم مالی مشترک برای تحقق اهوام آموزش برای همه بایو پس از 

 %2پاس  داد  شو    اهوام خاصی تو ین گردنو:  ه  شورها بایو دواقل  2132
 شکوری  که  321تولیو ناخالص ملکی خکود را بکه آمکوزش اختصکاص دهنکو. از 

یا بیشکتر تولیکو ناخکالص  %2شور   43ا الضات آنها در دسترس بود  اسک، تنها 
 شور دیگر این  22به آموزش اختصاص داد  انو   در  2133ملی خود را در سال 

 بود  اسک. %1میزان  متر از 
خکود را بکه ی هبودجک %21این توافق  لی  جود دارد  ه  شورها بایو دواقل 

هکا تن 2133آموزش اختصاص دهنو. با این دال، میزان متوسا جهکانی در سکال 
 شوری  312تغییر چنوانی نواشته اسک. از  3333بود   این نسبک از سال  32%

در سکال  %21 شکور بکیش از  22 ه ا الضات آنها در دسترس بود  اسکک، تنهکا 
 شکور  کم درآمکو   بکا  2به آموزش اختصاص دادنو در دالی  ه دکواقل  2133

د لک تا های هزینهآموزشی خود را به ضنوان سهم  لی های درآمو متوسا هزینه
  اهش دادنو. 2133   3333های درصو یا بیشتر بین سال 2

 شکوری  که  43آتی بهبود یابو. از های ر د  ه این شرایا در سالنمی انتظار
 شکور قصکو داشکتنو  22در دسکترس بکود  اسکک،  2132ا الضات آنها در سال 

نو. از این میان،  اهش ده 2132   2133های آموزشی خود را بین سالی هبودج
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 شور در افریقای سکیا  قکرار داشکتنو. بکا ایکن دکال، برخکی  شکورها ماننکو  32
ر د می افغانستان، بنین   اتیوپی نسبک به این ر نو منفی مقا مک نمود    انتظار

 آموزشی خود را افزایش دهنو.ی ه ه بودج
های فقیکر به منظور بهر  گیری از پتانسل رشو اقتصادی در بسیاری از  شکور

مالیکاتی خکود را گسکترش داد    یکک پکن م های م بورنو پایکهها جهان، د لک
 شکور  کم درآمکو   بکا  22خود را به آموزش اختصاص دهنو. از د لک ی هبودج

میلیارد دالر دیگکر را بکرای  321تواننو درآمو متوسا از این را  پیر ی  ننو، می
سکهم متوسکا تولیکو ناخکالص ملکی  تأمین  ننو. این امر، 2132آموزش تا سال 

 دهو.افزایش می 2132تا سال  %2به  %1هزینه شو  بر آموزش را از 
تولیکو ناخکالص ملکی خکود را از  %21ت واد  می از  شورهای فقیر توانسکتنو 

 شور  2 ریق مالیات تأمین نماینو تا به اهوام توس ه ای هزار  دسک یابنو. تنها 
تولیو ناخالص ملی خود  %21ا در دسترس بود هم  شوری  ه ا الضات آنه 22از 

پیشکنهادی را بکه آمکوزش اختصکاص  %21تأمین  رد    هم ها را از محل مالیات
 نو   تولیو ناخالص ملی را تأمین می %31دادنو. در پا ستان، درآمو مالیات تنها 

 نکو. در صکورتی  که د لتکی را دریافکک میهای درصو از هزینه 31آموزش تنها 
تولیکو ناخکالص  %34، 2132 لک درآمو مالیاتی خود را افزایش داد    تکا سکال د

توانکو مکی ملی را از این  ریق تأمین   یک پن م آن را به آموزش اختصاص دهو
ی  ود کان   نوجوانکان پا سکتان بکه مورسکه  افی تأمین نمایو تا همهی هبودج
 بر نو.

در ا لویکک بخشکیون بکه  شکوری اسکک  که  22 شکور از  33اتیوپی یوی از 
 د لتی موفق شو  اما در صورت افکزایش درآمکوهای مالیکاتیی هآموزش در بودج

 %32، د لک به  ور متوسکا 2133توانو ضملورد بهتری داشته باشو. در سال می
 2132تأمین نمود. اگر این نسبک تا سکال ها تولیو ناخالص ملی را از محل مالیات

به این  –منابع بیشتر دریافک نمایو  %32توانو می خشافزایش یابو، این ب %32تا 
 شود.دالر بیشتر برای هر  ودک سن مقطع دبستان هزینه می 33ترتیب 
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با این دال، درآموهای مالیاتی به ضنوان سهمی از تولیو ناخکالص ملکی، رشکو 
 شور  42 شور از  4بسیار  نوی در  شورهای فقیرتر دارنو. در نر   نونی، تنها 

 ننکو  که تکا تولیو ناخالص مالی خود را از محل مالیات تکأمین می %21ر از  مت
 خواهنو رسیو. %21به سق   2132سال 

دهو  ه از محل منابع مکالی داخلکی، اجاز  میها نظام مالیاتی  ارآمو به د لک
نظام آموزشی خود را دمایک نماینو. برخی  شورهایی  ه درآمو متوسکا دارنکو، 

  فیلیپین، پتانسیل بیشکتری بکرای بسکیج منکابع داخلکی بکرای  ماننو مصر، هنو
مالیاتی دارنو. سطوح باالتر درآموهای مالیاتی در های آموزش از  ریق بهبود نظام

دهو  ه این  شور چگونه د  برابر بیشتر از هنکو بکرای  ود کان برزیل توضیح می
  نو.مقطع دبستان هزینه می

هکای مالیاتی شویوی را برای گر  های فیکبرخی  شورها در جنوش آسیا، م ا
شود  مترین نر  مالیکات نسکبک گیرنو  ه باضث میبهر  بردار داخلی در نظر می

به تولیو ناخالص ملی در جهان داشته باشنو. در پا سکتان، نسکبک مالیات/تولیکو 
توان آن را توضیح می اسک  ه با تأثیر سیاسی رایزنی  شا رزی %31ناخالص ملی 

تولیکو ناخکالص پا سکتان را تشکویل  %22.2. در دالی  ه بخکش  شکا رزی داد
اسک. در هنو، ا لر محر میکک  %3.2دهو، سهم آن در درآموهای مالیاتی تنها می

درآمو مالیاتی به دلیل م افیک از ضوار  گمر ی   مالیکات غیکر مسکتقیم اسکک. 
اخکالص ملکی در تولیکو ن %2.2ر د برابکر بکا مکی درآموی  ه بکا م افیکک از بکین

آن به آمکوزش تخصکیص داد  شکود، ایکن بخکش  %21بود  اسک. اگر  31/2132
 %41آن تقریبا ی هدریافک نمود    بودج 2131میلیارد دالر بیشتر در سال  22.2

 یافک.می آموزشی ف لی افزایشی هدر مقایسه با بودج
ه قیمک  متر از امتیازاتی برای بهر  برداری از منابع  بی ی را بها برخی د لک
تا  2131فر شنو. جمهوری دمو راتیک  نگو  ی سه سال از می ارزش  اق ی آنها

م ونی را از دسک داد  که های میلیارد دالر درآمو از قرارداد شر ک 3.12، 2132
 بود. 2133   2131برابر با مبلغ تخصیصی به آموزش  ی د  سال در 
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گریز از مالیات من کر بکه ت میکع برای بسیاری از فقیرترین  شورهای جهان، 
ثر ت برای نخبگان شو  به جای این  ه نظام آموزشی محومی را برای ا لریک به 

مانکو، مکی دالری  که مخفکی در مالیکات مخفکی بکاقیهکا  جود آ رد. اگر ترلیون
درآمکو داصکل بکه  %21رسکانو   می اصلی داصل از مالیات را به نص ی هسرمای

ی همیلیارد دالر به بودجک 22میلیارد دالر تا  12 ه بین یابو می آموزش تخصیص
 یابو.می این بخش تخصیص

میلیارد دالر ساالنه به دالرهکای افریقکایی  21ضملوردهای غیر قانوین مالیاتی، 
درآمکو داصکل بکرای  %21شکونو   می رساننو. اگر این ضملوردها متوق می ضرر

 ر بیشکتر بکه ایکن بخکش اختصکاصمیلیکارد دال 31شو، ساالنه می آموزش هزینه
 یافک.می

میلیارد دالر از  ریق اصالح  321تواننو منابع آموزشی خود را تا  شور می 22
 مالیات افزایش دهنوهای پایه

به سمک اصالح مالیاتی قوم بردارنو، اهوا   ننوگان مالی ها در دالی  ه د لک
دالر از  مکک  3ملال، تنها تواننو نقش مومل مهمی بر ضهو  گیرنو. به ضنوان می

دالر درآمکو مالیکاتی  121توانو می اهوا   ننوگان مالی برای تقویک نظام مالیاتی
 2112های  ی سالها  ل  مک %1.3به همرا  داشته باشو. با این دال  متر از 

هکای مالیاتی هزینه شو. ضال   بکر ایکن، د لکهای برای دمایک از برنامه 2133تا 
 رسمی خود را مت هو به شفافیک نماینو.های ا   ننو  بایو شر ک شورهای اهو

توانکو مکی افزایش درآمو مالیاتی   تخصیص سهم متناسبی از آن بکه آمکوزش
منابع بسیار زیادی را در  وتا  موت برای این بخش به همرا  داشته باشکو. گکر   

مکو    شکور  کم درآ 22نمایکو  که مکی گزارش پایش آموزش برای همه بکرآ رد
، %22میلیارد دالر، یا  321تواننو منابع آموزشی را تا  شورهای درآمو متوسا می

از  ریق اصالدات برای افزایش نسبک مالیات/تولیو ناخالص ملی    2132تا سال 
 ضمومی آموزش افزایش دهو.های هزینه
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 22به  کور متوسکا، در 
 شککور، مصککارم بککرای هککر 
 ودک سن مقطع ابتوایی از 

دالر در  422ر بکککه دال 213
افزایش خواهکو  2132سال 

یافککک. در  شککورهای  ککم 
 شکککور،  22درآمکککو بکککین 

متوسا مبلکغ هزینکه شکو  
برای هر  ودک سن مقطکع 

 322دالر به  312ابتوایی از 
 یابو.می دالر افزایش

 22چهارد   شور از این 
 شککور بککا صککرم دککواقل 

 %2پیشکککنهادی ی ههزینککک
تولیککو ناخککالص ملککی بککرای 

به این هوم دسکک  آموزش
 شکور اگکر آنهکا  33 شوری  ه هنوز به این هوم نرسکیو  انکو،  21انو. از یافته
 بخشیونو   برای آموزش ا لویک قائلمی مالیاتی خود را گسترش   تنوعهای پایه
 (.31به این هوم دسک یابنو )شول  2132توانستنو تا سال می شونو،می

منابع مکالی سکاالنه را  ءخال %22توانو می اصالدات برای افزایش منابع داخلی
 در آموزش پایه پوشش دهو

 22متوسا خال  منابع مالی ساالنه برابر با  %22توانو می افزایش منابع داخلی
 شور  م درآمو یا با درآمکو متوسکا یکا  42میلیارد دالر را در آموزش پایه برای 

 ا ل را پوشش دهو. میلیارد دالری در آموزش پایه   متوسطه 12خال   24%
های چنین اصالداتی بی سابقه نیستنو. ا واد ر قراردادهکای خکود بکا شکر ک
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مالیاتی را افزایش داد    بکا ا لویکک قکرار های نفتی را م ودا مذا ر  نمود    پایه
سکه برابکر  2121تکا  2111های دادن آموزش، مصارم آموزشی خود را بین سکال

 افزایش داد.
آموزش برای همه، نه تنها افزایش منابع داخلی برای آموزش برای دستیابی به 

بلوه توزیع م ود این منابع الزم اسک تا سهم منصفانه ای از آن به افراد نیازمنکو 
شونو. می تخصیص یابو. با این دال، اغلب، منابع به سمک ثر تمنوترین سوق داد 

سکاز    ارهکای ها کبرای تغییر مصارم آموزشی به نفع محر مین، بسیاری از د ل
هکای موارسکی در یکا گر  هکا مالی را م رفی  رد  انو  ه بیشتر منابع را به بخش

 شور اختصاص دهنو  ه برای غلبه بر محر میک از آموزش   نابرابری بیشکتر بکه 
مختلفی برای توزیع م ود منابع دارنکو. بکه های دمایک نیاز دارنو.  شورها ر ش

لویک قرار دادن موارس در منا ق ر ستایی   توجه بیشتر ضنوان ملال، برزیل با ا 
 نکو. دکواقل را تاکمین میهای های بومی شویوا محر م، برخکی هزینکهبهگر  

های اصالدات باضث بهبود در نر  ثبک نام   یادگیری در میان محر مان در بخش
 شمالی  شور شو  اسک.

بود  انکو. یوکی از دالیکل آن بازتوزیع  متر موفق های با این دال، سایر برنامه
آمکوزش بکا ی هارائکهای اسک  ه تخصیص منابع به هر  ودک، بکه خکوبی هزینکه

 نو. در یوی از ایالت غنی تر هنکو،  کراال،  یفیک برای محر مان را من وس نمی
دالر بکود  اسکک. در مقابکل، در  222مصارم تحصیل برای هر دانش آموز تقریبکا 

 دالر بود  اسک. 311مبلغ ایالک فقیرتر بیهار این 
هکای نیازمنکو بکس برای  شورهای فقیرتر، شناسایی   هوم قکرار دادن گر  

دهنو می دشوار اسک. در نتی ه، بسیاری مبنای تخصیصات را بر آمار ثبک نام قرار
تا منا قی را شناسایی  ننو  ه ت واد زیادی از  ود کان در آن کا از تحصکیل بکاز 

لال در  نیا،  ام سرانه بر مبنای ت واد  ود ان ثبک نام شو  مانو  انو. به ضنوان م
 شور در منا ق خشک   نیمه خشکوی  که میزبکان  32گردد  ه برای می توزیع

 شود.جم یک باز مانو  از تحصیل هستنو، ضرر محسوش می 42%
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بایکو ا مینکان هکا به منظور تحقق پتانسیل  امل م یارهکای بکازتوزیع، د لک
آموزش با  یفیک را برای آسیب های هزینهی هه چنین منابع  لیداصل نماینو  

پذیرترین افراد پوشش داد    اصالدات د ر از دسترس ظرفیک نظکام آموزشکی را 
  ننو.برای ان ام چنین اقواماتی تقویک می

 

 

 
 تحصیلیهای کمکهای گرایش

اسک تکا تاکمین  با بهبود ت واد  ود ان محر م از تحصیل، نیر یی نهایی الزم
به مورسکه خواهنکو رفکک. دتکی قبکل از  2132ی  ود ان تا سال نمایو  ه همه

ر ود اقتصادی، اهوا   ننوگان مالی قادر به اجرای ت هکوات مکالی خکود نبودنکو. 
 بکه آمکوزش پایکه، ان کام ایکن ت هکو را دشکوارترهکا  اهش اخیر در میزان  مک

 سازد.می
، افزایش مستمر داشک، در 2112از سال آموزشی پس های در دالی  ه  مک

به ا ج خود رسیو   در دال داضر ر  به  اهش اسک:  مک  امل به  2131سال 
 اهش یافکک )شکول  %2تا  2133   2131های ی سطوح آموزشی بین سالهمه
 کاهش یافکک: از  %2تکا  2112(.  مک به آموزش پایه برای ا لین بار از سال 33
.  مکک بکه 2133میلیکارد دالر در سکال  2.2به  2131ال میلیارد دالر در س 2.2
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توانند افزایش چشمگیری در منابع های تحصیلی می: افزایش ناچیز اقدامات در مالیات و اولویت بخشیدن به هزینه11شکل 

 داشته باشند
اگر نسبک مالیات به تولیو ناخالص ملی رشو  نو   افزایش سهم آموزش در  2132ناخالص ملی در مصارم آموزش به ضنوان درصوی از تولیو 

 بودجه
 

؛ بنیکاد UIS(، بکر اسکاس بانکک ا الضکاتی 2131منبع: محاسبات گر   گزارش پایش جهانی آمکوزش بکرای همکه )
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از سطح پایین خکود، دتکی  2133   2131های آموزش مقطع متوسطه بین سال
نیز  اهش یافک. این امر اهوام آموزش برای همکه   هکر گونکه امیکو بکرای  33%

بکه  2132ا ل فراگیکر تکا سکال ی هاهوام آرمانی بیشتر را جهک آموزش متوسط
 تنو.افمی خطر

آموزش پایکه را دریافکک های  شورهای  م درآموی  ه تقریبا یک سوم  مک
 ننو در مقایسه با  شورهایی  ه درآمو متوسا دارنو،  کاهش بیشکتری را در می

های در  شورهای  م درآمو در سالها آموزش پایه ت ربه  ردنو.  مکهای  مک
میلیکارد دالر  3.22ر بکه میلیکارد دال 2.12 اهش یافته   از  3%، 2133   2131

 32بکه  2131دالر در سکال  32رسیو. در نتی ه، منابع موجود برای هر  ودک از 
  اهش یافک. 2133دالر در سال 

ی هدر  شورهای افریقای سیا ،  ه سرزمین نیمی از جم یک محر م از مورسک
 کاهش  %2، 2133   2131های آموزش پایکه بکین سکالهای جهان اسک،  مک

آمکوزش پایکه بکه ایکن منطقکه، در های میلیارد دالر  اهش در  مک 314یافک. 
میلیون  ودک  افی  3موارس با  یفیک برای ی هصورت توا م، برای تأمین بودج

 بود.
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 میلیارد دالر کاهش یافت 1، 5111و  5111های های آموزشی بین سال: کمک11شکل 
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بیش از یک سال اسک  ه  اهش یافته انو.  مکک ها در برخی  شورها،  مک
د ت واد بیشتری از  ود ان بکه برای  ر ها ها، نقش  لیوی را در دمایک از تالش

   2113های مورسه در جمهوری متحو  تانزانیا ایفا  کرد  اسکک امکا بکین سکال
 رسیو. %22این  اهش به  2133 اهش یافته   تا سال  32%، 2131

 کاهش  2112،  مک به آموزش پایه برای ا لکین بکار پکس از 2133در سال 
 یافتنو

آنها از تحصیل بیشتر اسک، نه تنهکا  فقیرترین  ود ان،  ه ادتمال محر میک
 ننو بلوه برخی از آنها در  شورهای با درآمو در  شورهای  م درآمو زنوگی می

 شور به این گر   پیوستنو،  که در دکال  22، 2111متوسا  م هستنو. از سال 
 شکورهای  کم ی ه شکور در  بقک 12 شور اسک، در دالی  ه  24داضر شامل 

 ود ان خارج از مورسه در  شورهای  م  %24، 3333ر سال درآمو قرار دارنو. د
 ننو؛ تا سال در  شورهایی با درآمو متوسا  م زنوگی می %32درآمو هستنو   

در  شکورهایی بکا  %43 ردنکو   در  شورهای  م درآمو زنوگی می 12%، 2133
پر  درآمو متوسا  م بودنو. این تغییر اساسا به این دلیل بود  ه برخی  شورهای

جم یک ماننو هنو، نی ریه   پا ستان به  شورهای درآمو متوسا  م پیوسکتنو. 
توانستنو برای افزایش منابع داخلی بکرای آمکوزش   می در دالی  ه این  شورها

توزیع آنها در میان نیازمنوان اقوام  ننو، این اصالدات زمان بر بودنکو. همزمکان، 
را به  شورهایی با درآمکو متوسکا  کم خود های اهوا   ننوگان مالی بایو  مک

هوایک  ننو ی نی جایی  ه فقر متمر ز شو    ا مینان داصل نماینو  ه نسکل 
 دیگری از  ود ان در این  شورها از دق تحصیل محر م باقی نخواهنو مانو.

هکا بکه سکایر بخشها  مک مستقیم برای آموزش  می بیشتر از میزان  مک
اهش یافتنو   به این ترتیب، سکهم  مکک بخکش   2133   2131های بین سال

در بخکش آمکوزش بیکانگر هکا  اهش یافک.  اهش  مک %33به  %32آموزش از 
تغییر الگوهای مصارم بسیاری از اهوا   ننوگان مالی اسک.  انادا، فرانسه، هلنکو 

 لکی هکای   ایاالت متحو ، بخصوص، مصارم خود بر آمکوزش را بیشکتر از  مک
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اهکوا   ننکوگان مکالی د   23، 2133   2131های و. بین سکالخود  اهش دادن
خود را برای آموزش پایکه  کاهش دادنکو. های جانبه   چنو جانبه، پرداخک  مک

ار پا، فرانسه، ژاپن، هلنو، اسکپانیا ی هبیشترین  اهش د م از سوی  انادا، اتحادی
  اهش دادنو.  اهش در آموزش پایه را %31   ایاالت متحو  بودنو  ه م موضاً

  نوبشرد ستانه را دریافک میهای  مک %3.4آموزش تنها 
د  جانبکه آمکوزش پایکه در سکال ی  ایاالت متحو  از بزرگ ترین اهوا   ننکو

رسیو. انگلسکتان، در دکال داضکر بکزرگ  2133به د مین  شور در سال  2131
ه بکین هلنکو بکه آمکوزش پایکهکای مالی آموزش اسک.  مکی  ترین اهوا   ننو

بیش از یک سوم  اهش داشک؛ این  شور بزرگ تکرین  2133   2131های سال
 2133بود  اسکک امکا در سکال  2112مالی آموزش پایه در سال ی  اهوام  ننو

 موان یازدهم را به خود اختصاص داد.
خکود بکه آمکوزش پایکه را در های   بانک جهانی م موع  مک IMFاسترالیا، 

آنها در  شورهای  کم درآمکو ی هافزایش یافک اما هزین 2133   2131های سال
افزایش یافک اما در  %31 اهش یافک.  مک بانک جهانی به آموزش پایه م موضا 

 اهش یافک. جمهوری متحکو  تانزانیکا شکاهو  کاهش  %21 شورهای  م درآمو 
 1.1بکه  متکر از  2112میلیکون دالر در سکال  22بانکک جهکانی از های پرداخک
 بود. 2133ر سال درصو د

( منبع مهمی در تأمین منابع مالی برای برخی GPEمشار ک جهانی آموزش )
میلیکون دالر  GPE 122، 2133شود. در سکال  شورهای  م درآمو محسوش می

مکالی ی  برای آموزش پایه پرداخک  رد  ه آن را در مقام چهارمین اهکوا   ننکو
 13م در آن سال قرار داد. بکرای بزرگ به  شورهای  م درآمو   درآمو متوسا  

به ها  مک %24 ردنو، اجرا می 2133اضطای  ام در سال های  شوری  ه برنامه
شود  ه این میزان شو. با این دال، تصور نمیمی تأمین GPEآموزش پایه توسا 

توانسته  اهش مصارم بانک جهانی را جبران  نو. جمهکوری متحکو  تانزانیکا در 
های میلیکون دالر بکرای برنامکه 2.2خود را با  امی برابر بکا  مشار ک 2131سال 
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بکه زنزیبکار اختصکاص ها ی این  مکآغاز  رد. با این دال، همه GPEآموزشی با 
از  2111ی هیافته  لی این مبلغ در مقایسه با آن چه  ه این  شور در ا ایکل دهک

ود پایش  مکک هکا،  رد، بسیار ناچیز اسک. به منظور بهبمی بانک جهانی دریافک
GPE خود را به های بایو جریان  مکOECD-DAC  گزارش دهو همکانطور  که
، AIDS  بنیاد جهکانی مبکارز  بکا  GAVIسالمک فراگیر ماننو ائتالم های بودجه

 دهنو.می سل   ماالریا گزارش
 2132تا قبکل از مهلکک پایکانی سکال ها شواهوی مبنی بر توق   اهش  مک

 32 کاهش یافکک    %4تکا ها م موع مبلغ  مک 2132تا  2133 جود نوارد. از 
اهکوا   ننکو   31خکود را  کاهش دادنکو: هکای  مک DACمالی ی  اهوا   ننو

DAC را بکه ضنکوان نسکبک هکا را در ا لویک پایین تری قرار داد     مکها  مک
ر د  که  شکورهای  متکر مکی (  اهش دادنکو. انتظکارGNIدرآمو ناخالص ملی )

 2132تکا  2133درصو از سال  32.2ی هد جانبهای ه یافته از  اهش  مکتوس 
 12تکا  13در هکا ر د  مکمکی ، انتظکار2131بیشترین لطمه را دیونو. در سکال 

  شور  م درآمو  ه ا لر آنها در افریقای سیا  هستنو،  اهش یابو.
 GNI %1.2بکه ها زایش  مکار پا با افی هضال   بر این، تنها پنج ضاو از پانزد  ضاو اتحادی

ر د  ه به ت هو خود ضمل  ننو. اگر این  شورها به می موافقک  رد  انو   انتظار 2132تا سال 
 میلیارد دالر بیشتر برای آموزش تأمین خواهنو  رد. 3، 2132قول خود ضمل  ننو، در سال 

. آموزش در  شورهای جنگ زد  بایو برای اهوا   ننوگان ملکی ا لویکک باشکو
این  شورها، نیمی از  ود ان محر م از تحصیل را در خود جای داد  انو. در دال 

ی ه ننو  ه فاصکلبشرد ستانه را دریافک میهای  مک %3.4داضر، آموزش تنها 
دارد  ه ابتوار ضمل ا لویک آموزش فراگیر دبیکر  کل سکازمان ملکل  %4زیادی با 

، سکهم آمکوزش از  کل 2131ل سکاهای (. در برنامکه32اضالم  رد  اسک )شول 
 نرسیو. %2به بیش از  بشرد ستانه ادتماالًهای  مک

در مالی، جایی  ه ا لر موارس در شمال این  شور به دلیکل درگیکری بسکته 
را بکه خکود  2131درخواسک ت ویو نظر بکرای سکال  %2باقی مانو  انو، آموزش 
به آن اختصاص  2131درخواستی تا سپتامبر ی هبودج %32اختصاص داد اما تنها 
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بکرای آمکوزش در  2131منابع درخواستی در سکال  %12یافک. به همین ترتیب، 
درخواستی را در ی هسوریه  امال تأمین شونو. با این  ه این  شورها تمامی بودج

 ود ی  ه به دلیکل ها دریافک  ردنو اما این زمان برای میلیون 2131ا اخر سال 
 نو، بسیار دیر شو  بود.مناقشه ترک تحصیل  رد  بود

تنها مبلغ  مک نیسک  ه اهمیک دارد بلوه این  ه آیا این مبلغ بکرای  مکک 
ی شود یا خیکر. بکا ایکن دکال، ایکن  ود کان همکهاستفاد  میها به محر م ترین

مسکتقیم بکرای هکای  ننکو: یکک چهکارم  مکموجود را دریافک نمیهای  مک
شود. اگر چکه  شورهای ثر تمنو هزینه می درها آموزش برای دانش ویان دانشگا 

دانش آموزان برای تقویک ظرفیک منکابع انسکانی ی هتحصیلی   هزینهای بورسیه
در دقیقکک بکه دسکک ها در  شورهای  م درآمو ضر ری اسک، ا لر این بودجکه

رسو  ه درآمو متوسا باال دارنو  ه در این میان چین بزرگ ترین  شورهایی می
 نمایو.می را دریافکها م موع این  مک %23اسک  ه  دریافک  ننو 

آلمکان    –، اهوا   ننوگان مکالی 2131-2133های به  ور متوسا  ی سال
مربو که های میلیون دالر در سال برای بورسیه   هزینه 222 –ژاپن در رأس آنها 

بکود  که هکایی برابر بیشکتر از  مک 22دانش آموزان به چین پرداخک  ردنو  ه 
رای آموزش پایه  ی همین زمان به چاد پرداخکک شکو.  کل مبلغکی  که بکرای ب

دانکش آمکوزان   بورسکیه سکاالنه از سکوی ال زیکر ، چکین، ی همربو های هزینه
مرا ش، تونس   تر یه دریافک شو برابر با  ل مبلغی بود  که بکه صکورت  مکک 

 2131-2133 شکور  کم درآمکو در سکال  12مستقیم آموزش پایکه بکرای  کل 
 پرداخک شو.

به  شورهای فقیرتر ممون اسک  ه تحک شکرایا نکامطلوش ها پرداخک  مک
پرداخک شکو  انکو  که هایی به صورت  امها  مک %32تری صورت گرفته باشو: 

پرداختی باشو. بو ن دریافک ی   شورها موظ  به بازپرداخک آنها بایو با نر  بهر
ی فقیرتر در م ر  خطر  ابستگی بکه بودجه از اهوا   ننوگان د  جانبه،  شورها

ی هتوانایی آنها را برای تأمین بودجها قرار دارنو  ه در این صورت، قر ها این  ام
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  نو.آموزش از محل منابع داخلی خویش محو د می
   ام هکا، از مقکام ها دانش ویی منتسب، بورسکیههای آلمان با برداشتن هزینه

مستقیم بکه آمکوزش بکه پن مکین های در  مکمالی ی  بزرگ ترین اهوا   ننو
 شور اهوا   ننو  رسیو؛ بانک جهانی از مقام سوم به مقام چهارم رسیو. بریتانیکا 

ا ل   د م ص ود های ششم   هفتم به مقامهای   ایالک متحو ، در مقابل، از مقام
  ردنو.

ا، از جمله  مکک هک –ا الضات مربوط به  ل  ی  تأمین منابع مالی آموزش 
ی هاغلب  افی   منس م نیستنو  ه در نتی ک –خانوار های منابع داخلی   هزینه

آن تنها اموان تحلیل   تشخیص نسکبی از میکزان پکول مکورد نیکاز    شکورهای 
سازد. تحلیل جویوی  که از هفکک  شکور ان کام شکو  می نیازمنو به آن را میسر

 %22مقطکع دبسکتان    آموزشکی درهای هزینکه %12دهو  ه خانوارهکا نشان می
آموزشی متوسطه را بر ضهو  دارنو  ه این امر بکاری سکنگین بکر د ش های هزینه

دهکو  که شود. ضال   بر این، این تحلیل نشان میهای فقیرتر محسوش میخانواد 
مالی برای آموزش تا چه دو اهمیکک دارنکو: های در برخی  شورهای فقیر،  مک

دهنکو. مکی موزشی در ماال ی   ر انوا را پوششیک چهارم مصارم آها این  مک
این نتایج بر اهمیک ای اد نظام ا الضات آموزشی ملی تأ یو دارنو  ه بکرای ایکن 

 موجود در بخش بهواشک الگو گرفک.ی هتوان از ت ربمی  ار
بایو مانع از ضکوم موفقیکک یکک نسکل  2132اهوام تأمین منابع مالی ب و از 

 دیگر از  ود ان گردد
ه منظور پرهیز از ضوم موفقیک یک نسل دیگکر از  ود کان بکه دلیکل فقکوان ب

ملی   اهوا   ننوگان مکالی بایکو نسکبک بکه های ، د لک2132منابع پس از سال 
ت هوات خود جهک تأمین منابع الزم برای دستیابی به اهکوام آموزشکی پاسکخگو 

آموزش برای همکه  پایشهای ان ام شو  در گزارشهای باشنو. با توجه به تحلیل
نمایو  ه هکوفی خکاص بایکو بکرای می نویسی پیشنهاد ی سال ها، گر   گزارش

تولیکو ناخکالص ملکی بکه  %2ملی تو ین گردد  ه بر اساس آن دواقل های د لک
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  اهکوا   ننکوگان ها آموزش اختصاص یابو. اهوام خاص تو ین شو  برای د لک
خود را برای آموزش مصرم ی هبودج %21مالی بایو آنها را مت هو سازد تا دواقل 

  اهکوا   ننکوگان هکا  ننو. تو ین این اهوام خاص   ا مینان از این  که د لک
آموزشکی بکرای های  ننو،  مکک مهمکی بکه فرصککمالی به ت هو خود ضمل می

 شود. ود ان   جوانان در آینو  محسوش می
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 کندآموزش زندگی را دگرگون می :1بخش 

  قوانین تو ین شو  در سکطح جهکانی ایکن امکر را بکه رسکمیک ها میلاق نامه
شناخته انو  ه آموزش یوی از دقوق بنیادین بشر اسک. ضال   بر این، آموزش در 

دهو از پتانسیل  امکل هایی اسک  ه به مردم اجاز  میدانش   مهارتی  برگیرنو
ایر دستا ردهای اهوام توسک ه ای خود استفاد   رد    به این ترتیب تسهیلگر س

شغلی به  جود آ رد    بسترساز شووفایی های اسک. آموزش از فقر  استه، فرصک
مردم برای برخکورداری از زنکوگی سکالم را های اقتصادی اسک. هم چنین، فرصک

را نسبک به دفاظکک ها دمو راسی شو    نگرشها افزایش داد ، باضث ت میق پایه
 دهو.توانمنوسازی زنان تغیر میاز محیا زیسک   

ی دانش آموزان در دالی مورسه را ترک  ننو  ه از مهکارت خوانکون اگر همه
 یابنومیلیون نفر از چنگ فقر ن ات می 323برخوردار باشنو، 

نظیکر دارد. ای بیآموزش دختران   زنان، به  ور خاص، قورت دگرگون  ننو 
ای  سکب مشکاغل، برخکورداری از سکالمک   آنها را برهای این امر نه تنها فرصک

دهو بلوه آموزش دختران   زنان جوان بکر مشار ک  امل اجتماضی را افزایش می
سالمک  ود ان آنها نیز موثر بود    گذار  شورشان بکه رشکو جم یکک پایکوار را 

  نو.تسریع می
ای به منظور برخورداری بیشتر از مزایای آموزشی   دستیابی به اهوام توس ه 

ا ل را نیز در بر گیرد.   ی ه، آموزش بایو برابر بود    مقطع متوسط2132پس از 
 ننو بایو از  یفیک خکوبی برخکوردار آموزشی  ه  ود ان در موارس دریافک می

 باشو تا آنها بتواننو در  اقع در س پایه را بیاموزنو.
 شود.آموزش باضث  اهش فقر   افزایش مشاغل   رشو می

 



 دستیابی به کیفیت برای همه 51

هی  لیوی برای  مک به افراد جهک فرار از چنگ فقر   ممان کک از آموزش را
انتقال فقر از نسکلی بکه نسکل دیگکر اسکک. آمکوزش بکه افکرادی  که در مشکاغل 

دهو تا از دستمزد باالتری بهکر  منکو شکو    استخوامی رسمی هستنو اجاز  می
 رزی  شکاهای دهو  ه در بخشم یشتی را در اختیار  سانی قرار میهای فرصک

   غیر رسمی شهری مشغول به  ار هستنو.
دهکو محاسبات گر   گزارش نویسی پایش جهانی آموزش برای همه نشان می

ی دانش آموزان  شورهای  م درآمو در دالی مورسه را تکرک  ننکو  ه اگر همه
میلیکون نفکر از چنکگ فقکر ن کات  323 ه مهارت خوانون را  سکب  کرد  انکو، 

فقر در سکطح جهکانی اسکک. یوکی از  %32 اهش ی هبه منزلیابنو  ه این امر می
دهکو، افکزایش آن فقر را  کاهش میی ه ه آموزش به  اسطهایی مهم ترین ر ش

 %31درآمو مردم اسک. در سطح جهانی، یک سال آموزش بکه  کور متوسکا، بکا 
 افزایش درآمو همرا  اسک.

نکو. در جمهکوری  نو تکا از  کار در فقکر رهکایی یابآموزش به مردم  مک می
 ار نانی  ه سواد آنها  متر از مقطع ابتوایی بود زیر خکا  %22تانزانیا، ی  متحو

 ردنو. اما بزرگساالن  ارگری  ه سطح سواد آنهکا در دکو مقطکع فقر زنوگی می
 متر ادتمال داشک به فقکر مبکتال شکونو در دکالی  که مقطکع  %21ابتوایی بود 

دهو. تنهکا سکپری  کردن  اهش می %21تقریبا  متوسطه فرصک ابتال به فقر را تا
زمان در مورسه مهم نیسک، مهم تر از آن  سب مهارت هاسک. در پا ستان، زنان 

بیشتر از زنانی  ه  %32های سواد آموزی خوبی برخوردارنو،  ارگری  ه از مهارت
  ننو.های سوادآموزی ض ی  دارنو، درآمو  سب میمهارت

التر بیانگر پویایی بیشتر  کارگران تحصکیل  کرد  در بخش رسمی، دستمزد با
غیر رسمی  ار مشکغول بکود    های اسک. اما بسیاری از فقیرترین افراد در بخش

 ننو. ادتمال این  ه افراد تحصکیل  کرد  اقکوام بکه خرد را ادار  میهای ت ارت
اهو برقراری ت ارت  ننو بیشتر اسک   به ادتمال زیاد، ت ارت آنها سودمنوتر خو

بیشتر از  %12خانگی  ه آموزش ابتوایی دارنو های بود. در ا گانوا، مالوان ت ارت
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 سانی درآمو داشتنو  ه از این آموزش بهر  منو نشو  انو؛  سکانی  که آمکوزش 
 بیشتر بود. %22ا ل را داشتنو، درآموشان ی همقطع متوسط

یاضکیات پایکه هکای سکوادآموزی   ردر منا ق ر ستایی،  شا رزانی  ه مهارت
ها توانستنو ا الضات جویو را تفسیر   به آنها پاس  داد    بهتر از داد می داشتنو،

مورن برای افزایش تولیو محصوالت سنتی استفاد   رد     ار خود های   فنا ری
را با تولیو محصوالتی با قیمک باالتر تنوع بخشنو. در موزامبیک، ادتمال این  که 

درصو بشکتر از  22اقوام به  شک محصوالت زراضی نقوی  ننو  شا رزان با سواد 
  شا رزان بی سواد بود.

 نو تا با مشار ک در  ارهای خارج آموزش به مردم منا ق ر ستایی  مک می
 %32از مزرضه، منابع درآموی خود را تنوع بخشنو. در منا ق ر ستایی انکو نزی، 

شونو در می از مزرضه استخوام زنان بو ن آموزش در  ارهای خارج %32مردان   
را ها ا ل این فرصکی هزنان با آموزش مقطع متوسط %22مردان    %23دالی  ه 
  ننو.اشغال می

یوی از مزایای آموزش در سطوح بکاالتر آن اسکک  که  الکوین آمکوزش دیکو  
 شکور  22تحقیقات خکانوار از های ادتماال  ود ان باسوادتری دارنو. تحلیل یافته

آموزش مکادران بکاالتر باشکو، بکه همکان های دهو  ه هر چه ت واد سالمی نشان
 ننو   این مزایا برای دختکران  مکی سال بیشتر  سب می 1.12نسبک  ود ان 

 بیشتر اسک.
جنسکیتی در های توانو شواممی آموزش با تخصیص مزایای خاص برای زنان،

ین   اردن، به ضنوان ملال، را  اهش دهو. در آرژانتها  اری   پرداخکهای فرصک
در بین  سانی  ه آمکوزش مقطکع ابتکوایی داشکتنو، زنکان تقریبکا نصک  مکردان 

گیرنو در دالی  ه در میان  سانی  ه آمکوزش مقطکع متوسکطه ا ل دستمزد می
  ننو.دارنو، زنان د  سوم دقوق مردان را دریافک می

داری رهایی یابنو زیرا  نو تا بزرگساالن  ارگر از سو  بهر  برآموزش  مک می
دهو. در منا ق شهری آنها را برای  سب قراردادهای ایمن افزایش میهای فرصک
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بزرگساالن شاغل بکا سکطح آمکوزش  متکر از مقطکع ابتکوایی  %2السالواد ر، تنها 
افراد با آموزش مقطع متوسطه  اری  %43قرارداد استخوامی داشتنو در دالی  ه 

 داشتنو.
 نکو بلوکه باضکث پویکایی هایی فرد از  ام فقر را تسکهیل میآموزش نه تنها ر

شود  ه محرک رشو اقتصادی اسک. با افزایش یک سکال در متوسکا آمکوزش می
 یابو.می افزایش %2.2به  %2تولیو ناخالص ملی از ی هجم یک یک  شور، سران

مسیرهای رشو منطقکه ای نیکز مکوثر اسکک. در های آموزش در تشریح تفا ت
، بزرگساالن شرق آسیا   اقیانوسیه در مقایسه با بزرگسکاالن افریقکای 3322سال 
سکال آتکی، متوسکا نکر   42سال بیشتر در مورسه باقی مانونو.  ی  2.2سیا ، 

 رشو در شرق آسیا   اقیانوسیه بیش از چهار برابر سریع تر بود.
در  نو. ت ارت در منطقه بیش از پیش بر اهمیک آموزش تأ یو میی همقایس

دیونو   می سال آموزش 1.2، 2112گواتماال، بزرگساالن به  ور متوسا در سال 
سال افزایش داشک.  2.1تنها  2112تا  3322های متوسا سطح آموزش بین سال

توانسک به متوسا آموزش رایج در امریوکای التکین    ارائیکب می اگر این  شور
ن در نظام آموزشکی سکپری  ه بزرگساالهایی برسو، ی نی جایی  ه متوسا سال

توانسکک می افزایش یافک، 2112سال در  2.2به  3322سال در  1.2 ردنو از می
د  برابر افزایش دهکو  که  2131   2112خود را بین ی همتوسا نر  رشو ساالن

 دالر درآمو اضافی برای هر نفر بود. 211برابر با 
هکا ایکن  که فقیرترین ا مینکان از –تنها با سرمایه گذاری در آمکوزش برابکر 

تواننو بکه آن چنکان میها  شور – ننوبیشتری را در مورسه سپری میهای سال
تکوان بکا مکی رشوی دسک یابنو  ه فقر را ریشه  ن سازد. برابکری در آمکوزش را

ضریب جینی سن یو  ه  ی  آن از صفر، ی نکی برابکری  امکل تکا یکک، ی نکی 
بکه میکز ان نکیم  1.3ریب جینی به میکزان دوا لر نابرابری متغیر اسک. بهبود ض

دهو. افزایش می %21سال تا  41درصو رشو را تسریع نمود ، درآمو سرانه را  ی 
بکه نصک  ایکن میکزان در امریوکای  1.43در افریقای سیا ، ضریب جینی آموزش 
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تولیو ناخکالص ملکی ی هسرانی هیافک، نر  رشو ساالنمی التین    ارائیب  اهش
(   %1.2بکه  %2.4افزایش یابو )از  %42توانسک می 2131تا  2112ی هابین سال

 یافک.می دالر در همین موت افزایش 22ی هدرآمو نیز به میزان سران
سال بیشتر در مورسکه  1.12با افزایش هر سال به آموزش مادران، هر  ودک 

 مانومی باقی
دهو. در ح نشان میپا ستان    یتنام اهمیک آموزش برابر را به  ضوی همقایس

 ردنکو مکی  ه بزرگساالن در مورسه سپریهایی ، متوسا ت واد سال2112سال 
سال در  یتنام. با این دال، سطح آموزش  4.3سال در پا ستان    4.2مشابه بود: 

در پا ستان توزیع بسیار نابرابری داشک: ضریب جینکی پا سکتان بکرای نکابرابری 
م بود. تفا ت در نابرابری آموزش بین این د   شکور آموزشی بیش از د  برابر  یتنا

شو.  2131تا  2112های رشو بین آنها  ی سالی هتفا ت در سران %21من ر به 
 متر از پا ستان بود، نکه  %41تقریبا  3331ی هدرآمو  یتنام،  ه در دهی هسران

 نیز افزایش یافک. %21، 2131تنها به سطح پا ستان رسیو بلوه تا سال 
 

 دهوتر را افزایش میمردم برای زنوگی سالمهای آموزش فرصک
برای بهبود سالمک مردم اسک. آموزش، زنوگی ها آموزش یوی از بهترین شیو 

مادر    ودک را ن ات داد    مانع از بیماری   شیوع آن شو    ضنصری ها میلیون
ل  کرد ، شود. مردم تحصکیضر ری در اقوامات جهک  اهش سو  تغذیه تلقی می

ی بیماری داشکته، اقکوامات پیشکگیرانه ان کام داد ، ضالئکم آگاهی بیشتری دربار 
بهواشتی های بیماری را در مرادل ا لیه تشخیص داد    بیشتر از خومات مراقبک

 ننو. ضلی رغم این مزایا، آموزش اغلب به ضنوان مواخلکه ای ضکر ری استفاد  می
ان ام مواخالت بهواشتی موثرتر نادیو  گرفته  در بهواشک   به ضنوان ابزاری برای

 شود.می
 متکر  %22اگر زنان مقطع دبستان را به پایان برساننو، مکرگ   میکر مکادران 

 خواهو بود
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به جز برآ رد ان ام شو   ه  
 2.3دکککا ی از ن کککات جکککان 

سال بکین  2میلیون  ودک زیر 
بکککه  2113   3331های سکککال

دلیککل بهککود آمککوزش زنککان در 
بککار ری اسککک، شککواهو سککنین 

چشککمگیر دیگککری نیککز  جککود 
دارنککو  ککه بککر قککورت آمککوزش 

 ننکو. بکا ایکن دکال، تأ یو می
پیش ر  نیز بسیارنو. های چالش

میلیکککون  2.2، 2132در سککال 
سکال مردنکو  که  2 ودک زیر 

بسیاری از آنها از  شورهای  م 
درآمککو   درآمککو متوسککا  ککم 

ی زنکان در ایکن بودنو. اگر همه
 2رسانونو، نر  مکرگ   میکر  ود کان زیکر می قطع دبستان را به پایان شورها م
 ی زنکان مقطکع متوسکطه را بکه پایکانیافکک. اگکر همکهمکی  اهش %32سال تا 

 2.2یافک  ه این میزان تقریبا برابر با جان می  اهش %43رسانونو این نر  تا می
 میلیون نفر اسک )داد  نمایی: ن ات جان  ود ان(.

ر ز ا ل زنکوگی ر   22سکال  کی  2مکرگ   میکر  ود کان زیکر  %41تقریبا 
دهو،  ه ا لر آنهکا بکه دلیکل مشکوالت هنگکام زایمکان اسکک. بکا ایکن دکال، می

دهنو  ه ماماهای آموزش دیو  نیز در بیش از نیمکی از می برآ ردهای اخیر نشان
درآمکو    شور  م  22در افریقای سیا    جنوش آسیا داور نوارنو. در ها زایمان

درآمو متوسا، ادتمال این  ه مادر با سواد از داور مامای آموزش دیو  هنگکام 
بیشتر از مادران بی سواد اسکک. در مکالی، سکوادآموزی  %21زایمان استفاد   نو 
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 مادران این ادتمال را سه برابر افزایش داد.
ماتی جهک خاص ا الع دارنو بنابراین اقواهای مادران با سواد بیشتر از بیماری

دهنو. ذات الریه، ضلک اصلی مرگ   میر  ود ان بود    می پیشگیری از آنها ان ام
دهکو. هکر سکال نر  مرگ   میر را در سطح جهانی بکه خکود اختصکاص می 32%

در نر  مرگ   میر از ذات الریه را بکه  %34توانو  اهش می آموزش بیشتر مادران
 ودک در هر سال اسک.  321،111زنوگی  ه برابر با ن ات  –همرا  داشته باشو 

مکرگ   میکر را بکه خکود اختصکاص  %3اسهال، چهارمین قاتل بکزرگ اسکک  که 
در  %2ی زنان مقطع دبستان را به پایان برساننو، شیوع اسهال تا دهو. اگر همهمی

یافکک؛ در صکورت تومیکل مکی  شورهای  م درامو   درآمو متوسا  م  کاهش
یافک. ادتمال  ا سیناسکیون  کودک می  اهش %11ان متوسطه، این میزی  د ر

یابو اگر زنان  شکورهای  کم می افزایش %31ضلیه دیفتری،  زاز   سیا  سرفه تا 
ابتوایی را به پایان برساننو   در صورت تومیل ی  درآمو   درآمو متوسا  م د ر

 خواهو بود. %41متوسطه این میزان برابر با 
   ه در تأمین سالمک  ی ضر ری اسک در تکأمین آموزش مادر به همان انواز

زن بکه دلیکل ابکتال بکه  211سالمک فرزنوانش نیکز نقکش دارد. هکر ر ز، تقریبکا 
ی زنان میرنو. اگر همهمی قابل پیشگیری مربوط به بارداری   زایمانهای بیماری

 کاهش یافتکه    %22مقطع دبستان را به پایان برساننو، نر  مرگ   میکر مکادران
یابنکو. تنهکا در افریقکای سکیا ، اگکر زنکان مقطکع نفر ن ات می 323،111االنه س

 اهش یافته   زنکوگی  %21ابتوایی را به پایان برساننو، ت واد مرگ   میر مادران 
 یابو.می زن ن ات 331،411

برخی  شورها مزایای بسیاری  سب  رد  انو. به دلیل اصالدات آموزشکی در 
سکال افکزایش  2.2ان آموزش زنان جکوان در نی ریکه ، متوسا میز3321ی هده

 در نر  مرگ   میر مادران شو. %23یافک. این امر باضک  اهش 
ضفکونی ماننکو هکای بهبود آموزش شیو  ای موثر برای  کاهش شکیوع بیماری

HIV/AIDS هکای اسک. به ضنوان ملال، آموزش به افزایش آگاهی نسبک به ر ش
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در جنوش   غرش آسکیا   افریقکای سکیا ، زنکان   نو. مک می HIVپیشگیری از 
ی هدرصو بیشتر از زنان بی سواد از این مسئله آگا  بودنو  ه دق رابط 11باسواد 

جنسی ایمن دارنو   در صورتی  که ز ج آنهکا مبکتال بکه بیمکاری مقکاربتی اسکک 
اننکو توتواننو از ا  بخواهنو تا از  انو م استفاد   نو. دانستن این  ه   کا میمی

پزشکوی در هکای آزمایش دهنو ا لکین قکوم در جهکک دریافکک  مک HIVبرای 
 زنکانی  که در افریقککای سکیا  باسکواد نبودنککو %22صکورت نیکاز اسکک. امککا تنهکا 

دهنو در دالی این میکزان در میکان زنکان  HIVدانستنو  ه   ا بایو آزمایش می
 بود. %22باسواد 

جهان اسک  ه هکر دقیقکه جکان یکک  هایترین بیماریماالریا یوی از  شنو 
گیکرد. بهبکود دسترسکی بکه آمکوزش در تاکمین  کارآیی  ودک را در افریقا می

اقوامات پیشگیری ماننو استفاد  از دار  یا توری تخک آغشته به دشر   ش موثر 
اسک. در جمهوری دمو راتیک  نگو، جایی  ه یک پن م مرگ   میر از ماالریا در 

زش سرپرسک خانواد  یا مادران، ادتمال ایکن  که خکانواد  دهو، آموجهان ر  می
زیر توری بخوابنو را افزایش داد. این تغییرات باضث  اهش نر  ضفونک خصوصا در 
منا قی شو  ه خطر انتقال ضفونک باالتر اسک. در این منا ق، ادتمکال ایکن  که 

مقطکع ابتکوایی  متر بود اگر مادران در  %22 ود ان به انگل ماالریا مبتال شونو، 
 %12گذارنونو این ادتمکال تکا می آموزش دیو  بودنو   اگر مقطع متوسطه را نیز

 یافک.می  اهش
 

 نجات زندگی کودکان
 . اهومی سطح باالتر آموزش، مرگ   میر قابل اجتناش  ود ان را
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 میلیون 2. 2

12% 
مرگ   میر  متر 

  ود ان

45% 
 مرگ   میر

  متر  ود ان

 ذخیره

 میلیون زندگی 5. 2

 ذخیره
 میلیون زندگی 5. 2

 هددمی تحصیالت سطح باالتر مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان را کاهش

 ت واد
سال  ه در  2د ان زیر  و

 شورهای  م درآمو   درآمو 
 2132متوسا  م در سال 

 مردنو

ی زنان آموزش اگر همه
 ابتوایی داشتنو

ی زنان آموزش اگر همه
 متوسطه داشتنو

 اهش مگکر   میکر در 
درآمکو    شورهای  م

 درآمو متوسا  م:
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ی  لیو اصکل -خصوصا آموزشی  ه در جهک توانمنوسازی زنان باشو –آموزش 
 مکرگ   میکر  ود کان %42مبارز  با سو  تغذیه اسک  که ضلکک اصکلی بکیش از 

باشو. ادتمال این  ه مادران تحصیل  رد  از ضملوردهکای مناسکب سکالمک   می
بهواشک در منزل بیشتر بود    قورت بیشتری خواهنو داشک تا منکابع خکانوار را 

ود کان باشکو. در به گونه ای توزیکع  ننکو  که پاسکخگوی نیازهکای تغذیکه ای  
یوکی از  – شورهای  م درآمو   متوسا  م درآمو، آمکوزش زنکان  وتکاهی قکو 

دهکو؛ تکأمین میلیون  ودک  اهش می 3.2یا  %4را تا  –سو  تغذیه های شاخص
 میلیون  ودک  اهش دهو. 33.3یا  %22توانو  وتاهی قو را می آموزش متوسطه

 %22فقیکر  وتکاهی قکو را  تأمین آموزش متوسطه بکرای زنکان در  شکورهای
 دهو اهش می

زنکوگی غیکر قابکل های تا سن یک سالگی، اثرات مخرش سو  تغذیه بکر جنبکه
ا ل درس خوانکو  بودنکو ی هجبران هستنو. نوزادان پر   ه مادرانشان تا متوسکط

  متر از  ود کان مکادرانی  که تحصکیل نوکرد  بودنکو از  وتکاهی قکو رنکج 21%
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 بردنو.می
 

 جوامع سالم است آموزش مروج
آموزش به مردم  مک میونو تا دمو راسکی را درک  ننکو، تحمکل   اضتمکاد 

نمایکو. هکم مکی همرا  با آن را ارتقا  داد    مردم را تشویق به مشکار ک سیاسکی
چنین آموزش نقشی مهم در پیشگیری از تخریب محیا زیسک داشکته   ضلکل   

چنین زنان را در غلبه بر تب یض    دهو. همتأثیرات تغییرات اقلیمی را  اهش می
 سازد.می تأ یو بر دقوق خود توانمنو

 نو. در مشار ک در آن را تقویک میی  آموزش، درک مردم از سیاسک   نحو
افکرادی  که آمکوزش رسکمی نواشکنتو، قکادر بکه  %21 شور افریقای سکیا ،  32

وایی را بکه پایکان دمو راسی بودنو در دالی  ه این میزان در افرادی  ه مقطع ابت
  در میان افرادی  ه مقطع متوسکطه را تومیکل  کرد  بودنکو  %23رسانو  بودنو 

بود. افرادی  ه سطح آموزشی باالتری دارنو بیشتر به سیاسک ضالقه داشک    22%
بیشتر به دنبال ا الضات مربو ه هستنو. به ضنوان ملال، در تر یه، سکهم  سکانی 

قکه  ردنکو در میکان افکرادی  که آمکوزش ابتکوایی  ه نسبک به سیاسک ابراز ضال
 افزایش یافک. %22  در میان  سانی  ه آموزش متوسطه داشتنو  %41داشتنو 

آموزش، پشتیبانی مردم از دمو راسی را خصوصکا در جکایی  که اخیکرا گکذار 
 شور افریقای سیا ، افراد سکن  32دهو. در دمو راسی ر  داد  اسک، افزایش می

برابر بیشتر از  سانی  که آمکوزش نویکو  بودنکو از  3.2ت ابتوایی رأی با تحصیال
رسیو این میزان د  می دمو راسی دمایک نمود    اگر تحصیالت آنها به متوسطه

 شو.می برابر
 شکور امریوکای التکین،  34ادتمال رأی افراد آموزش دیو  بیشکتر اسکک. در 

ی داشتنو   نه درصکو در مشار ک پنج درصو در میان افرادی  ه تحصیالت ابتوای
میان افرادی  ه تحصیالت متوسطه داشتنو در مقایسه با افراد بکی سکواد بیشکتر 
بود. این تأثیر در  شورهایی  ه سطح آموزش پایین تکر اسکک ماننکو السکالواد ر، 
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های گواتماال   پاراگوئه تأثیر این امر بیشتر بود. هم چنین، آمکوزش مشکوق گونکه
سک. در آرژانتین، چین   تر یه، اگر شهر نوان تحصیالت دیگر مشار ک سیاسی ا

متوسطه داشتنو د  برابر بیشتر از  سانی  ه تحصیالت ابتوایی داشتنو ممون بود 
  ه دادخواسک یا تحریم یک محصول را اماا   ننو.

آموزش نقشی انوار ناپذیر در تقویک ر ابطی دارد  ه باضث همبستگی جوامکع 
ردنو. در امریوای التین، افرادی  که تحصکیالت متوسکطه گمی محلی   اجتماضات

 متر نسکبک بکه  %42داشتنو در مقایسه با  سانی  ه تحصیالت ابتوایی داشتنو 
 ردنو. در  شورهای ضربی، افرادی  که تفا ت نژادی افراد دیگر ابراز نارضایتی می

 %34نکو، تحصیالت متوسطه دارنو در مقایسه با افرادی  ه تحصیالت ابتکوایی دار
 متر ممون اسک نسبک به مذاهب دیگر ابراز نارضایتی  ننو. در افریقکای سکیا ، 

ابکراز  HIV متر نسبک به افراد مبتال بکه  %31افرادی  ه تحصیالت ابوایی دارنو 
 %21نارضایتی  رد    این میزان در میان افرادی  ه تحصکیالت متوسکطه دارنکو 

 ه تحصیالت متوسطه دارنو، در مقایسه  اسک. در ار پای مر زی   شرقی، افرادی
 متکر نسکبک بکه  %32با افرادی  ه تحصکیالت متوسکطه را تومیکل نوکرد  انکو، 

  ننو.مهاجرین ابراز نارضایتی می
آموزش در غلبه بر ت صکبات جنسکیتی در رفتارهکای سیاسکی جهکک ت میکق 

ان دمو راسی نیز موثر اسک. در هنو،  اهش شوام سوادآموزی جنسیتی بکه میکز
افکزایش داد    سکهم آرا   %32مشار ک زنان در انتخابات م مع د لتکی را  41%

 بود. %31دریافتی 
 13شکود. در آموزش، تحمل فساد را  اهش داد    من کر بکه پاسکخگویی می

 شور،  سانی  ه تحصیالت متوسطه داشکتنو، یکک ششکم بیشکتر از متوسکا از 
  ردنو. سری خومات د لتی شوایک می

سترسی به موارس برای همه ضموما دس بکی ضکوالتی را در جام که افزایش د
دهو  ه خود ضلک بسیاری مناقشات اسک. اما بایو برای  ل جم یک به  اهش می

 ور یوسان افزایش یابو؛ در غیر این صورت، بی ضوالتی تلقی شو    سرخوردگی 
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ح  شور  م درآمکو   درآمکو متوسکا، جکایی  که سکط 22 نو. در را تقویک می
آموزش افزایشی مااض  اما نابرابر داشکک، ادتمکال درگیکری د  برابکر شکو    از 

 رسیو. %3.2به  1.2%
در آرژانتین، چکین   تر یکه ادتمکال ایکن  که افکراد بکا تحصکیالت متوسکطه 

 دادخواسک اماا   ننو د  برابر اسک
نسکیل ها، آموزش پتابا بهبود دانش، القا  ارزش ها، ای اد با رها   تغییر نگرش

بسیاری برای تغییر سبک زنوگی   رفتارهای مخرش محکیا زیسکک دارد. بهبکود 
درک از ضلوم تغییرات اقلیم   مسائل زیسک محیطی مهم ترین ر شی اسکک  که 

زیسکک محیطکی را ارتقکا  های توانو با استفاد  از آن آگاهی   دغوغکهمی آموزش
یی  سب  رد  بودنو نسبک  شور  ه در ضلوم امتیاز باال 22بخشو. دانش آموزان 

زیسک محیطی آگاهی بیشتری داشتنو. به همین ترتیکب، در ی  به مسائل پیچیو
مردمی  ه تحصیالت  متر از متوسطه  %22 شوری  ه اغلب پردرآمو بودنو،  23

مردمکی  که  %12داشتنو نسبک به محیا زیسک ابراز نگرانی  ردنو در دالی  ه 
ردمی  ه تحصیالت دانشگاهی داشتنو نسبک م %42تحصیالت متوسطه داشتنو   

 به این مسئله نگران بودنو.
آموزش در  مک به مردم جهک سازگاری با پیاموهای تغییر اقلیم، خصوصا در 
 شورهای فقیرتر موثر اسک ی نی جایی  ه تهویوهای م یشتی به شوت از سوی 

ال تحصکیل، شود. در اتیوپی، شش س شا رزانی  ه زراضک دیم دارنو، ادساس می
ادتمال این  ه زارع بتوانو با تغییرات اقلیمکی بکا اسکتفاد  از فنکونی ماننکو اجکرا 

 اشک   تغییر تنوع محصول سکازگاری های اقوامات دفاظک از خاک، تغییر تاری 
 یابو.می افزایش %21یابنو، 
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14% 
شونو دختران دامله میت واد  متری از 

 اگر تحصیالت ابتوایی داشته

34% 
شونو ت واد  متری از دختران دامله می

 اگر تحصیالت متوسطه داشته باشنو

11% 
شونو دختران دامله میت واد  متری از 

 اگر تحصیالت ابتوایی داشته باشنو
 

25% 
شونو ت واد  متری از دختران دامله می

 اگر تحصیالت متوسطه داشته باشنو

111  ،423  ،2 111  ،222  ،2 111  ،144  ،3 

111  ،123  ،1 111  ،132  ،1 111  ،131  ،3 

2 .2 2 .2 3  .1 

 یری دروس، ازدواج زود هنگام و تولدیادگ
 شونودار میزنانی  ه تحصیالت باالتری دارنو  متر در سن  م ازد اج  رد  یا در سن  م بچه

 32زایمان ز د هنگام برای همه دختران زیر 
 سال در افریقای سیا    جنوش   غرش آسیا

متوسا ت واد تولوها برای 
 ن در افریقای سیا هر ز

 

 متوسطه                          آموزش                         بو ن
 تحصیالت              د م                            ابتوایی               

 نر  بار ری

 ازدواج کودکان
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 کرد    بکر مکوان ی  سازد تا دقوق خود را مطالبکهمی آموزش زنان را توانمنو
 پیشکرفک  لکیی  غلبه  ننو  ه مانع از دسترسی آنها بکه سکهم ضادالنکه از ثمکر

شونو. داشتن دق انتخاش همسر یوی از این دقوق اسک. در هنکو، زنکانی  که می
درصو بیشتر دق انتخاش همسر دارنو تا همساالن  11تحصیالت متوسطه داشتنو 

 خود  ه تحصیالت  متری دارنو.
هکای ین ترتیب، ا مینان از باقی مانون دختران در مورسکه یوکی از را به هم

ی دختکران در افریقکای موثر برای پیشگیری از ازد اج ز د هنگام اسک. اگر همکه
سیا    جنوش   غرش آسیا، تحصیالت ابتوایی را به پایان برساننو، ت واد دخترانی 

ابو؛ با تومیکل تحصکیالت یمی  اهش %34سالگی ازد اج  رد  انو  32 ه تا سن 
یابو )داد  نمایی: یادگیری در س، می  اهش %24متوسطه، ت واد دختران متأهل 

 ازد اج ز د هنگام   تولو(.
هایی دهو تا گزینکهباقی مانون در مورسه به دختران اضتماد نفس بیشتری می

را  متنکا شهکای را انتخاش  ننو  ه خطرات بهواشتی زایمان ز د هنگام   زایمان
سکالگی در  32دهنو. در دال داضر از هر هفک دختر یک نفر قبکل از می  اهش

ی شود. در این منکا ق، اگکر همکهافریقای سیا    جنوش   غرش آسیا بچه دار می
 متکر بکاردار شکو    اگکر تحصکیالت  %31دختران تحصیالت ابتکوایی داشکتنو، 

یلیون تولکو ز د هنگکام را م 2رسیو. این امر می %23متوسطه داشتنو این نر  به 
 داد.می  اهش

ت واد  ود ان زنانی  ه تحصیالت بیشتری دارنکو  متکر اسکک  که ایکن امکر 
آنها به همرا  دارد. یوکی از دالیکل آن اسکک  که ی همزایایی برای خانواد    جام 

خانواد  داشکته ی  دهو تا نقش موثرتری در ت یین انوازآموزش به زنان اجاز  می
زنانی  ه تحصیل نورد  انو بکر ایکن با رنکو  که در  %11ر پا ستان، تنها باشنو. د

ت یین ت واد  ود ان دق اظهار نظر دارنو در دالی  ه این میزان در میان زنکانی 
  در میان زنانی  ه تحصکیالت متوسکطه دارنکو  %22 ه تحصیالت ابتوایی دارنو 

 اسک. 21%
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مر زی برای آن در چارچوش  قورت آموزش در دگرگونی زنوگی بایو جایگاهی
 در نظر گیرد 2132پس از سال 

در برخی منا ق، آموزش ضامل اصلی در ای اد تغییرات جم یک شناختی بود  
اسک. با این دال، سایر نقاط جهان، خصوصا افریقای سیا ، از این ر نو بکاز مانکو  

ن اسکک. در منطقکه، زنکان بکو  2.4زنکان ی  ی نی جایی  ه متوسکا تولکو زنکو
   2.2تولو دارنو. این رقم در زنانی  ه تحصیالت ابتوایی دارنو به  2.2تحصیالت 

 رسو.می 1.3در زنانی  ه تحصیالت متوسطه دارنو به نص  یا 
 

 گیرینتیجه
شواهو چشمگیری  ه در این بخش ارائه شو نه تنهکا ظرفیکک آمکوزش بکرای 

بلوه بیکانگر آن اسکک دهو تسریع پیشرفک به سوی اهوام توس ه ای را نشان می
توان به بهترین نحو از این پتانسیل استفاد   رد  ه این  ار مستلزم می  ه چگونه

تامین دسترسی به آموزش با  یفیک بو ن در نظر گرفتن شرایا زنوگی اسکک. 
قورت منحصر به فرد آموزش بایو نقشی اصلی در چارچوش توس ه ای پس از سال 

 ان در  شورهای فقیر   ثر تمنو داشته باشو.سیاستگذارهای   برنامه 2132
 

 



: حمایت از معلمان جهت پایان 3بخش 
 دادن به بحران یادگیری

ضوم توجه به  یفیک آموزش   دسترسی به محر مان به بحران یادگیری دامن 
 ه  –میلیون  ودک  221زد  اسک  ه نیاز به توجه فوری دارد. در سراسر جهان، 

های پایه   ضملیات ریاضیات ساد  را دتی مهارت –م هستنو بسیاری از آنها محر 
های پیشرفته ای  ه برای  سب مشاغل آبر منو گیرنو چه رسو به مهارتیاد نمی

   داشتن زنوگی مناسب الزم هستنو.
ی  ود ان بایو م لمان آمکوزش دیکو  ای به منظور دل بحران یادگیری، همه

تواننکو برنو   میته   از درس دادن لذت میآموزش داشی  داشته باشنو  ه انگیز
دانش آموزانی را  ه یادگیری ض ی  دارنو شناسایی   دمایک نماینو   از دمایک 

 نظام آموزشی با مویریک درسک برخوردارنو.
تواننو میزان دسترسی را میها دهو، د لکهمان گونه  ه این گزارش نشان می
 صل نماینو  ه یادگیری در همگکان بهبکودافزایشواد    در ضین دال ا مینان دا

 افی  ه هوم آنها آشوارا رسکیوگی ی هآموزشی ملی با بودجهای یابو. برنامهمی
 به نیازهای محر مان اسک   ضکامن دسترسکی برابکر بکه م لمکان آمکوزش دیکو 

باشو، بایو در سیاستگذاری از ا لویک برخوردار باشکو. جکذش   دفک  بهتکرین می
ان ابزاری برای پایکان دادن بکه بحکران یکادگیری نیازمنکو قکوانین م مالن به ضنو

 مواخالتی ظری  از سوی سیاستگذاران اسک )به ضوس مراج ه نماییو(.
ی  ود ان، م لمان به دمایک مفاد درسی به منظور ا مینان از یادگیری همه

ه توجکه ا لیکهای مناسب   نظام ارزیابی نیاز دارنو  ه به نیازهای  ود ان در پایه
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دارد هنگامی  که آسکیب پکذیرترین آنهکا در م کر  خطکر تکرک تحصکیل قکرار 
هکای گیرنو. فراتر از آموزش پایه، م لمان بایو به  ود ان  مک  ننو تا مهارتمی

 قابل انتقال را  سب نماینو تا به این ترتیب شهر نوان جهانی مسئول باشنو.
 

 
 ساندرمی بحران یادگیری به محرومان بیشتر آسیب

 

گذشکته، ی هضلی رغم دستا ردهای چشمگیر در دسترسی به آموزش  ی دهک
بهبود در  یفیک هموار  رشوی پایاپای نواشکته اسکک. بسکیاری از  شکورها ایکن 

در خوانون   ها  ننو  ه  ود انشان دتی پایه ترین مهارتمسئله را تامین نمی
هکا بیشکتر تکرینمیان، محر مان ام ضملیات ریاضی ساد  را یاد گرفته انو. در این 

بیننو  ه ضلک آن  مبود م لمان آموزش دیکو ، سکاختارهای زیربنکایی می آسیب
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تواننکو در ضکین نامتناسب   مفاد آموزشی نا افی اسک. با ایکن دکال  شکورها می
 افزایش دسترسی به موارس،  یفیک یادگیری را نیز بهبود بخشنو.

 
 زم استبحران جهانی یادگیری: اقدام فوری ال

میلیون  ود ی  ه در جهان در سن مقطع ابتکوایی هسکتنو، دکواقل  221از 
گیرنکو. ایکن ایکن میلیون نفر خوانون پایه   ضملیات ریاضی پایه را یکاد نمی 221

 می از موارس ابتوایی داشته یا اصکال آن ی همیلیون نفر ت رب 321ت واد، تقریبا 
میلیکون بکاقی مانکو  در  311نرسیو  انو. ی چهارم را ت ربه نورد    دتی به پایه

موارس ابتوایی هستنو اما به دواقل م یار یادگیری دسک نیافته انکو. اغلکب آنهکا 
ساد  نبود    برای گذار به مقطکع دبیرسکتان آمکادگی ی هقادر به درک یک جمل

 الزم را نوارنو.
لک  بسکیاری بکین منکا ق مختهای دستا ردهای یادگیری، تفا تی هدر زمین

ی چهارم در مورسه  ود ان تا پایه %32 جود دارد. در شمال امریوا   غرش ار پا، 
 ننو در مقایسه، تنها یک باقی مانو    دواقل استانواردهای خوانون را  سب می

 سوم  ود ان جنوش   غرش آسیا   د  پن م  ود ان افریقای سیا  به این مقطکع
ز سه چهارم جم یتی را در خود جکای (. این د  منطقه بیش ا31رسنو )شول می

 رسنو.نمی داد  اسک  ه به دواقل سطح یادگیری
 323گیرنو برابر با های پایه را یاد نمیمیلیون  ود ی  ه مهارت 221ی ههزین

 میلیارد دالر اسک
دهنکو  که مکی جویکو نشکانهای بحران یادگیری بسیار گسترد  اسک. تحلیل

 شوری  که آمکار آنهکا در دسکترس  22 شور از  23 متر از نیمی از  ود ان در 
 شکور در افریقکای سکیا   32گیرنو. از این ت واد، های پایه را یاد میاسک، مهارت

 دهنو.می قرار دارنو؛ هنو، موریتانی، مرا ش   پا ستان بقیه را تشویل
این بحران یادیگری نه تنها به قیمک از بین رفتن آرز های  ود ان برای آینو  

 221ی هبه همرا  دارد. هزینها گزافی را برای د لکهای شود بلوه هزینهم میتما
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میلیکارد دالر یکا  323گیرنو برابر با های پایه را یاد نمیمیلیون  ود ی  ه مهارت
 مصارم جهانی برای مقطع ابتوایی اسک. 31%
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 سازنومی در ن  شوری را پنهانهای جهانی، نابرابریهای نابرابری

در دالی  ه متوسا آمکار دسکتا ردهای آموزشکی، تصکویری  لکی از مقیکاس 
موجکود در ی  گستردهای دهو، ممون اسک نابرابریبحران یادگیری به دسک می

داخل  شورها را مخفی  نو. فقر، جنسیک، موان، زبان، قومیک، م لولیک   سکایر 
هبکود یکادگیری خکود  متکر ضوامل بوان م نا هستنو  ه برخی از  ود ان برای ب

 گیرنو.تحک دمایک موارس قرار می
گیرد تحک تأثیر شویو ثر ت خانواد  قرار این  ه یک  ودک تا چه دو یاد می

 شور افریقایی برای گزارش امسال نشان داد  اسک  ه  ود کان  21دارد. تحلیل 
برساننو بلوکه های ثر تمنوتر نه بیشتر ادتمال دارد  ه مورسه را به پایان خانواد 

311                21                     21                    41                     21                      1 

 جهان

 

 آمریوای شمالی   ار پای غربی

 ار پای مر زی   شرقی

 آسیای مر زی

 آمریوای التین    ارائیب

 آسیای شرقی   پسیفیک

 ایاالت ضربی

 آفریقای سیا 

 آسیای جنوبی   غربی

 ودک قادر به یادگیری خواندن نیستندمیلیون ک 521: 16شکل 
رسنو   دواقل استانوارد یادگیری در خوانون را می 4ی درصو  ود ان سن ابتوایی  ه به پایه

 انو، به تفویک منطقه سب  رد 

های پیش بینی شو  هستنو. ت ری  دستیابی به دواقل رسیو  انو بر اساس ر ش نر  گر   4تذ ر: ت ری   ود انی  ه به پایه 
  نو.ج تحقیقات مختل  را به مقیاس مشترک تبویل میاستانوارد یادگیری بر اساس ر نوی اسک  ه نتای

( 2؛ )UIS: بانک ا الضکاتی 4( نر  گر هی بقا تا پایه 3منبع: محاسبات گر   گزارش پایش جهانی آموزش برای همه بر اساس )
 PIRLS 2133 ،SACMAQ 2112 ،2112-2114الک (، بکا اسکتفاد  از ا کال ضکات  2131) Altinokدستا ردهای یادگیری: 

PASEC ،SERCE 2112 2132؛   تحلیل ASER    2132هنو ASER .گر   تحقیقات پا ستان اسک 

 هایرسیو    مهارت 4به پایه 
 انوپایه را آموخته

 هایرسیو  اما مهارت 4به پایه 
 انونرسیو  4به پایه  انوپایه را نیاموخته
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 شکور، تنهکا  32قادر به دستیابی به دواقل سطح یادگیری هستنو. در مقابل، در 
هکای ا لیکه را یکاد یک  ودک از پنج  ودک فقیر به آخرین پایه رسکیو    مهارت

 گیرنو.می
در امریوای التین، جایی  ه ضملورد  لی بهتری دارد،  ود ان محکر م بسکیار 

 ود ان خانوارهای  %42و خود هستنو. در السالواد ر، ضقب تر از همساالن ثر تمن
 ننکو   در های پایکه را  سکب میفقیر مقطع ابتوایی را به پایان رسانو    مهارت

 رسنو.می  ود ان خانوارهای ثر تمنو به این مقطع %24مقایسه، 
مواجکه هسکتنو  که ایکن امکر ها دختران خانوارهای فقیر با بوترین محو دیک

آموزشی اسک. های از فوری به مقابله با شوام جنسیتی از  ریق سیاسکبیانگر نی
پسکران ثر تمنکو در مورسکه بکاقی مانکو     %21به ضنوان ملال، در بنین، تقریبا 

 اسک. %2 ننو  ه این میزان در دختران ریاضی را  سب میی ههای ا لیمهارت
 کافی از نظکر خصوصا منا ق ر ستایی  ه منکابع  –زنوگی در منا ق محر م 
شککود. در مککان ی بککزرگ در یککادگیری محسککوش می –م لمککان   آمککوزش نوارنککو 

های پایه  ود ان فقیر منا ق ر ستایی مهارت %22جمهوری متحو  تانزانیا، تنها 
 %21گیرنو در دالی  ه این میزان در میکان  ود کان ثر تمنکو شکهری را یاد می

مله السالواد ر، گواتماال، پاناما   پر ، اسک. در برخی  شورهای امریوای التین از ج
موفقیک در یادگیری ریاضیات   خوانون بین دانش آموزان ر ستایی   های شوام

 درصو اسک. 32شهری بیش از 
یابنو. در غنا، دانکش ا لیه آغاز   افزایش میهای موانی در پایههای محو دیک

ی ادتمال دارد  ه به دواقل آموزان شهری د  برابر بیشتر از دانش آموزان ر ستای
ی سوم دسک یابنو   ایکن دسکتا رد در در پایه 2133سطوح در انگلیسی در سال 

 ی ششم سه برابر بیشتر اسک.پایه
شکونو. مکی فقر   جنسیک تشویوی هجغرافیایی اغلب به  اسطهای محو دیک

نو یکک توانسکتمی ی پن م ود ان پایه %42در استان بلوچستان، پا ستان، تنها 
تفریق د  ضودی را دل  ننو   در مقایسه این میزان در استان ثر تمنوتر پن اش 
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هککای فقیککر در بلوچسککتان بککود. تقریبککا تنهککا یککک چهککارم دختککران خانواد  21%
ی ریاضایک را  سب  ردنو در دالی  ه پسران خانوارهای ثر تمنکو هایپایهمهارت

 ستان پن اش نزدیک شونو.در استان ضملورد بهتری داشته   به متوسا ا
های بومی یا نژادی با آن مواجه هستنو با این  اق یکک تب یای  ه برخی گر  

شکود. در  ه زبان  الس درس ممون اسک با زبان آنها متفا ت باشکو، تشکویو می
 ردنو هفک برابر بیشتر ،  سانی  ه زبان اسپانیایی صحبک می2133پر  در سال 

اشتنو ادتمال داشک  ه به استانواردهای رضایک بخش از  سانی  ه زبان بومی د
د  زبانه ای  ه  رادی مناسب دارنو   م لمان های در خوانون دسک یابنو. برنامه

  ننو در غلبه بر این چالش موثر هستنو.م رش آن را توریس می
گیرنو بکه ادتمکال بیشکتر بکه ز دی تکرک تحصکیل  ود انی  ه  متر یاد می

 ننو. در اتیوپی، هنو، پر     یتنام،  ود انی  ه امتیازات  متری را در ریاضی می
 ردنکو در سالگی ترک تحصیل می 32به دسک آ رد  انو به ادتمال زیاد در سن 
داد. به ضنوان ملکال می ر  سالگی 32دالی  ه این امر در دانش آموزان دیگر در 

سالگی ضملورد درسی خکوبی نواشکتنو  32در  یتنام، نیمی از  سانی  ه در سن 
 ردنو  ه در مقابل، در میان  سانی  که ضملوکرد سالگی ترک تحصیل می 32تا 

  رد.می بهتری داشتنو، یک نفر از هر پنج نفر ترک تحصیل
  باقی مانون در آن ت ربه   ه  ود ان در دسترسی به موارسهایی محو دیک

 ننو تا مقطع دبیرستان نیز ادامه دارد. به ضنوان ملکال، در افریقکای جنکوبی، می
 %34شوام بزرگکی در یکادگیری بکین ثر تمنکوان   فقکرا  جکود داشکته   تنهکا 

یابنو  که ایکن امکر قابکل نوجوانان فقیر به دواقل استانواردهای ریاضی دسک می
ش آموزان فقیر در غناسک  که  متکر از یکک پکن م ثکر ت مقایسه با ضملورد دان

غیکر قابکل اجتنکاش نیسکتنو. های افریقای جنوبی را در اختیکار دارد. ایکن شکوام
بوتسوانا در یادگیری مراتب باالتری را  سب  رد  اسک  ه دلیل اصلی آن شوام 

 بسیار  م موجود بین فقرا   ثر تمنوان اسک.
بکاالتر آشکوارتر های  تمنکو   فقیکر در پایکهدر برخی  شورها، شوام بکین ثر



 دستیابی به کیفیت برای همه 16

 متکر  4ی شود. به ضنوان ملال، در شیلی، در دالی  که ایکن شکوام در پایکهمی
بکه دکواقل اسکتانواردها دسکک  2ی دانش آمکوزان ثر تمنکو در پایکه %22اسک، 

 اسک. %44یابنو  ه در مقایسه این میزان در دانش آموزان فقیر می
 

 قادر به تضمین یادگیری در میان فقرا نیستندکشورهای غنی تر نیز 
با این  ه سطح دستا ردهای  شکورهای غنکی تکر بسکیار بکاالتر اسکک، نظکام 

ها موفق نبود  اسک. به ضنوان ملال، بیش از آموزشی آنها نیز در مورد برخی اقلیک
در یادگیری ریاضیات  2133نر ژ   انگستان در سال  2ی دانش آموزان پایه 31%

 ردی  متر از سطح دواقل داشتنو.ضملو
در دالی  ه  شورهای شرق آسیا ماننو ژاپن، جمهوری  ر    سکنگاپور نشکان 

زنوگی در فقر غلبه  رد، این امکر در مکورد های توان بر محو دیکمی داد  انو  ه
   شورهای ثر تمنکو ضربکی صکادق نیسکک. فرصکک  OECDبرخی از  شورهای 

رای دستیابی به دواقل استانوارد فراگیری، به ضنوان دانش آموزان فقیر در ضمان ب
ملال، هماننو دانش آموزانی اسک  ه در  شورهای فقیرتر ماننو غنکا هسکتنو. در 

یابنو  که نیوزلنو، تنها د  سوم دانش آموزان فقیر به دواقل استانواردها دسک می
 اسک. %32این امر در میان دانش آموزان ثر تمنو 

ر در آموزش بیشتر در م ر  خطر انز ا قرار دارنکو  که در دانش آموزان مهاج
یابنو. در فرانسه، آلمان   انگلستان، آن دستا ردهای یادگیری  اهش میی هنتی 

یابنکو. ساله به م یارهای دواقل خوانون دسک می 32دانش آموزان  %21بیش از 
ه سطوح باالتر اما ضملورد مهاجران بوتر اسک: در انگلستان، نسبک مهاجرانی  ه ب

یابنو بهتر از دو متوسا تر یه نیسک در دالی  که مهکاجران از دواقل دسک می
در آلمان همتراز دانش آموزان در شیلی هستنو. مهاجران در فرانسه بکا مشکوالت 

 ه این  –رسنوآنها به دواقل استانواردها می %21خاصی مواجه هستنو    متر از 
 زان در موزیک اسک.میزان برابر با متوسا دانش آمو

 رسنومی مهاجران در فرانسه به دواقل استانواردهای یادگیری %21 متر از 
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مواجکه بکود    هایی  ود ان بومی در  شورهای پر درآمو اغلب با محکو دیک
یادگیری در مقایسه با  ل جم یک همچنکان ادامکه دارد. در ها شوام در خر جی

   32/3334های بین سال 2ی بومی در پایه استرالیا، تقریبا د  سوم دانش آموزان
 همتایان غیر بومی خود به دواقل م یارها دسک یافتنو. %31در مقایسه با  2133
 

 بهبود یادگیری در حین افزایش دسترسی
اغلب این ادضکا  جکود دارد  که گسکترش دسترسکی بکه آمکوزش ابتکوایی در 

این دال، گر چه ت واد   شورهای فقیرتر به م نای  اهش  یفیک آموزش اسک. با
گیرد اما برخی  شورها توانسکته انکو های پایه را یاد نمیزیادی از  ود ان مهارت

ت واد بیشتری از  ود ان را به موارس جذش نمود    در ضین دال یادگیری آنهکا 
را تامین  ننو. این توازن بسکیار چشمگیراسکک خصوصکا ایکن  که تکاز   اردان 

فقیر هستنو. دتی اگر چنین باشو، هنکوز  ارهکای زیکادی  هایادتماال از خانواد 
 بایو برای پر  ردن شوام یادگیری دتی در  شورهای غنی تر صورت گیرد.

 جمهوری متحو  تانزانیا در افزایش ت واد  ود انی  ه به پایان مقطع ابتکوایی
مقطع ابتوایی در ی هرسنو دستا ردهای بزرگی داشک  ه ضلک آن دذم شهریمی

، نسبک  ود انی  ه مقطع ابتوایی 2112تا  2111های بود. بین سال 2113 سال
را به پایان رسانو  بودنو از نیم بکه د  سکوم افکزایش یافکک در دکالی  که نسکبک 

افزایش نشان داد. این رقم م ادل با تقریبا  %12به  %33یادگیری ریاضیات پایه از 
گیرنو. با ایکن  که پکذیرش می های پایه را یادمیلیون  ودک اسک  ه مهارت 3.2

گیرنکو هکای پایکه را یکاد نمیت ود ان در مورسه بودنو اما مهار %22این امر  ه 
نیکز مشکهود  2111 یفیک در سال ی هقابل قبول اسک، این  اق یک  ه مسئلغیر

دهو  ه این امر بیشتر در ذات نظام آموزشی نهفتکه اسکک   ارتبکاط بود نشان می
 ن نوارد.چنوانی به گسترش آ

بهبکود  2112   2111های در ماال ی   ا گانوا، دسترسی    یفیک بین سکال
چنوانی نواشته   شوام یادگری بین ثر تمنوان   فقرا ضریض تر شو. این  شورها 
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به چالشی سه  جهی مواجه بود    بایکو دسترسکی،  یفیکک   برابکری را تقویکک 
  ردنو.می

فکزایش دسترسکی همکوار  موفکق بکه در سطح متوسطه نیز، تالش در جهک ا
افزایش یادگیری   دستیابی به فقرا نبود  اسک. در موزیک، با افزایش دسترسکی، 
سهم دانش آموزانی  ه ضملوردی باالتر از دواقل اسکتانوارد داشکتنو نیکز از یکک 

دمایکک های افکزایش یافکک. برنامکه 2113به نکیم در سکال  2111سوم در سال 
هکای محر م را هوم قکرار دادنکو نیکز در بهبکود خر جی اجتماضی  ه خانوارهای

یادگیری بین ثر تمنوان   فقرا یوسان ضمل  ردنو. در مقابل، در غنا، با ایکن  که 
افکزایش  2113در سکال  %42بکه  2111در سال  %12ثبک نام مقطع متوسطه از 

جنسکیتی در های درصو بهبود داشک، شوام 31یافک   ضملورد در ریاضیات نیز 
ادگیری بیش از د  برابر افزایش یافته   فقکرا تقریبکا از هکیچ مزایکایی برخکوردار ی

 نشونو.
هکای مالزی ر نکوی خکاص   نگکران  ننکو  ت ربکه  کرد  که در آن خر جی

یادگیری بوتر شو    نابرابری گسترش یافک   ت واد بیشکتری از نوجوانکان تکرک 
نوجوانان، فقیر   غنی، بکه  ، ا لریک قریب به اتفاق2111تحصیل  ردنو. در سال 

دواقل م یارهای دسک یافتنو. با این دال، تنهکا نیمکی از پسکران فقیکر در سکال 
بکیش از  2111به دواقل استانواردها دسک یافتنو  ه این میزان در سکال  2133

بود. پسران فقیر در مالزی از متوسا ضملورد مشکابه بکا ایکاالت متحکو  بکه  31%
 انا  اهش مرتبه داشتنو.ضملورد مشابه در بوتسو

 

 گذاردمی کیفیت ضعیف آموزش میراث بی سوادی بر جای
  یفیک آمکوزش در د ران  کود ی، بکر سکوادآموزی د ران جکوانی نیکز تکأثیر

جویو  ه بکرای ایکن گکزارش بکر مبنکای ارزیکابی مسکتقیم های گذارد. تحلیلمی
سکوادی جوانکان  دهو  که بکیسوادآموزی در تحقیقات خانوار ان ام شو نشان می

میلیون جوان در  شورهای  م  322شود: تقریبا بیش از چیزی اسک  ه تصور می
قکادر بکه  –برابر بکا یکک چهکارم جم یکک جوانکان  –درآمو   درآمو متوسا  م 
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افکراد ایکن  %41خوانون  ل یک جمله یا بخشی از آن نیستنو. در افریقای سیا ، 
 (.34قابلیک را نوارنو )شول 

 جم یک جوانان بی سواد را تشویل %23بیشترین آسیب را دیو     زنان جوان
دهنو. در جنوش   غرش آسیا، د  نفر از سه نفر جکوانی  که قکادر بکه خوانکون می

 دهنو.می نیستنو را زنان تشویل
 3 شکو. در مکی بی سوادی را به تصکویری   شورها، مشول گستردی همقایس
تا  32متوسا  م، بیش از نیمی از جم یک  شور  م درآمو   درآمو  43 شور از 

 ی این  شورها در افریقای سیا   اقع شو  انو.سال باسواد نیستنو. همه 24
 ننو  ه  ود ان بایو دواقل چهکار سکال را تحلیل ها، این فرضیه را ثابک می

در مورسه سپری  ننو تا باسواد شونو: در میان  سانی  ه چهار سال یا  متکر در 
قادر به خوانون  ل یک جمله یا بخشکی از آن  %22ماننو، تقریبا می یمورسه باق

 شور تحلیل شو ، بکیش از نیمکی از جوانکان بکیش از  43 شور از  3نیستنو. در 
 چهار سال در مورسه باقی مانو    تقریبا هیچ  وام از آنها باسواد نیستنو.

هکای ی نظامبا این دال، سپری  ردن پنج یا شش سال در مورسه  ه در برخک
 43آموزشی برابر با تومیل مقطع دبستان اسکک، ضکامن سکوادآموزی نیسکک. در 

میلیون جوان هنوز قادر به خوانون یکک جملکه یکا  21 شور تحلیل شو ، تقریبا 
 ه این میزان برابر با یک نفر از هر سه نفری اسک  ه ب و  –بخشی از آن نیستنو 

 ترک تحصیل  رد  انو. 2یا  2ی از پایه
ادتمککال باسککوادی جوانککان خانوارهککای فقیرتککر بسککیار  متککر اسککک. در میککان 

 شور قادر  12های ثر تمنو در افراد خانواد  %21 شورهای تحلیل شو ، بیش از 
 شور این قابلیک را دارنو. در  4فقرا تنها در  %21به خوانون یک جمله هستنو اما 

 شور قادر به خوانون  22قیر در سوی دیگر این میزان،  متر از نیمی از جوانان ف
در نی ر در سطحی  متر از این دواقل  یک جمله هستنو در دالی  ه ثر تمنوان

گیرنو. در برخی  شورها ماننو  امر ن، غنا، نی ریکه   سکیرالئون تفکا ت قرار می
 درصو اسک. 21نر  سوادآموزی بین ثر تمنوان   فقرا بیش از 
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 ت ملیکیفیت تدریس، اولوی

 قکوی ملکی  که بکرای بهبکود یکادگیری   تکوریس ا لویکک قائکلهای سیاسک
ی  ود ان در مکوارس از مهکارت   دانکش شونو، برای ا مینان از این  ه همهمی

آموزشی بایو مشر ح اهکوام های گردنو، ضر ری هستنو. برنامهمی الزم برخوردار
ای آن پاسکخگو بکود    هکم بکر مبنکها بود    م یارهایی را ت یین  ننو  ه د لک

را برای دستیابی به ایکن اهکوام تکو ین  ننکو. بهبکود یکادگیری، هایی چنین را 
بایکو ها خصوصا در میان محر م ترین  ود ان، بایو هوفی راهبردی باشکو. برنامکه

 ی  گسترد  ای از ر یوردها را در بر گیرنو تا  یفیک م لمان بهبکود یافتکه   بکا 
آنها تو ین شو  باشنو. همیچنین بایکو ضکمانک های اتحادیه مشورت با م لمان  
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  ننو  این راهبردها از منابع  افی برای پشتیبانی برخوردارنو.
 

 آموزشی باشدهای کیفیت باید هدفی راهبردی در برنامه
هایی اموان غلبه بر بحران یادگیری جهانی  جود نکوارد مگکر آن  که سیاسکک

بکود یکادگیری در میکان محر مکان باشکو. از میکان تو ین گردنو  ه هوم آنها به
 شکور  22 شوری  ه برای این گکزارش بکازبینی شکونو،  41آموزشی های برنامه

بهبود یادگیری را به ضنوان اهوام راهبردی ت ری   کرد  بودنکو. در های خر جی
 شور تا دو دی پاسخگوی نیازهای محر مان بودنکو،  41هر های دالی  ه برنامه

 گردد.می یادگیری محصول جانبی افزایش دسترسی تلقیضموما 
در سکال  %22بکه  2111در سکال %14نر  سکوادآموزی جوانکان اتیوپیکایی از 

 افزایش یافک 2133
آموزش ملی بایو مویریک م لمان های به منظور بهبود یادگیری فراگیر، برنامه

ور، راهبردهکایی  شک 41 شکور از  32ی ه   یفیک را بهبود بخشنو. تنها در برنام
 شکور  32آموزشی م مالن در نظر گرفته شو  بود   تنهکا های برای بهبود برنامه

 بیشتر را برای م لمان تو ین  رد  بودنو.های آموزش
افتو  ه در برنامه هکا، آشکوارا ابکراز گکردد  که بهبکود  یفیکک می  متر اتفاق

، آمکوزش دکین یکادگیری مکوثر اسکک. در  نیکاهکای توریس در افزایش خر جی
خومک با هوم افزایش هر چه بیشتر دانش آموزان مقطع دبستان بکرای منکا قی 
در نظر گرفته شو  اسک  ه ضملورد ض یفی دارنو. افریقای جنوش   سری النوکا، 

 استخوام م لمان را با بهبود در  یفیک   یادگیری ارتباط داد  انو.
درسکتی در نظکر های وقبرای جذش   دف  بهترین م لمان بایو مشکها د لک

 شکور  31 شکوری  که مکورد بکازبینی قکرار گرفتنکو،  41های بگیرنو. در برنامه
 شور بر زنوگی  32م لمان در نظر گرفته   ی هاصالداتی جهک بهبود دق الزدم

 ترفی ی تأ یو  رد  بودنو.های درفه ای   جنبه
یکادگیری دانکش  ها، اصالح م لمان را برای بهبکود سکطح تنها برخی از برنامه
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اضکزام م لمکان بکه منکا ق ی هآموزان فقیر در نظر گرفته بودنو  ه اساسا به منزل
برنامه ای  ه هوم آنها اضزام م لمان بکه منکا ق محکر م  22محر م بود. از میان 

دقکوقی در نظکر های ماننو مزایای مسون   موملهایی برنامه مشوق 22بود، در 
بکرای ارتقکا  هایی آموزشکی شکامل مشکوقهای نامه شور، بر 34گرفته بودنو. در 

 شکور، از جملکه افغانسکتان،  2سطح اضزام به منا ق ر ستایی بودنو در دالی  ه 
 کامبوج از ایکن نظکر ی ه ننکو. برنامکف االنه، م لمان زن را ترغیکب بکه  کار می

هکای چشمگیر بود  ه راهبردهایی برای استخوام م لمان از منا ق هکوم   گر  
ادی خاص   اضزام آنها به مرا زی در نظر گرفته شو  بود  ه بیشکتر بکه داکور نژ

آنها نیاز داشتنو. در منا ق د ر افتاد ، جایی  ه ت واد دانش آمکوزان ضمومکا  کم 
اسک، م لمان م بورنو هم زمان به بیش از یک گر   آموزش دهنکو. در  کامبوج، 

س چنو پایه به صورت همزمکان در برای توریهایی نو پاپوا، آموزشی ه نیا   گین
 نظر گرفته شو  انو.

به نیاز بر دمایک از دانش آموزانی  ه قادر به پیشکر ی ها در ت وادی از برنامه
با  الس خود نیستنو، تأ یو شو  بود. گویان استلناسک؛ این  شکور بکر ظرفیکک 

 هوفمنو تأ یو دارد.های برنامهی هسازی م لمان جهک ارائ
با موفقیک اجرا شونو، بایو منابع  افی برای پشتیبانی در ها برنامه برای این  ه

سنو بکازبینی شکو ،  41سنو سیاستگذاری از  32اختیار داشته باشنو اما تنها در 
 ه هایی جزئیات بودجه ارائه شو  بود.  شورها در بودجه بنوی خود برای سیاسک

شکونو: بکه ضنکوان می ائلهوم آنها بهبود  یفیک آموزش اسک، اهمیک متفا تی ق
یکا  متکر  %2ملال، این میزان در گینه نو پاپوا یک پن م بودجه اما در فلسکطین 

بود. با این دال، در ت واد  می از برنامه ها، مصارفی برای محر مان در نظر گرفته 
 شو  بود.

م لمان  مپینی برگزار نمود تا دقوق بومیکان در قکانون ی هدر بولیوی، اتحادی
 به رسمیک شناخته شود اساسی

تنها زمکانی مکوثر هسکتنو  که مسکئولین اجرایکی در تکو ین آنهکا ها سیاسک
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 شور ان ام شکو نشکان  31مشار ک داشته باشنو. به این ترتیب، تحقیقی  ه در 
  ضملوردهکا ها  ردنو  ه تکأثیری بکر سیاسککم لمان تصور می %21داد  ه تنها 

 به شکمارها ه به نفوذشان، شر ای  لیوی د لکم لمان، با توجهای دارنو. اتحادیه
هایی م لمان باضث بهبود سیاسککی هر نو. در برخی  شورها، مشار ک اتحادیمی

شو  اسک  ه هوم آنها یاری رسانون بکه محر مکان اسکک. بکه ضنکوان ملکال، در 
م لمان  مپینی برگزار نمود تا دقوق بومیان در قانون اساسکی ی هبولیوی، اتحادی

 رسمیک شناخته شود.به 
ها تواننکو ضکامن  کارایی سیاسککآنها میهای به  ور  لی، م لمان   اتحادیه

 رادی راهبردهایی  ه هوم آنهکا ی هباشنو. بنابراین، مشار ک آنها از مرادل ا لی
 مبارز  با  سورات یادگیری اسک، اهمیک بسزایی دارد.

 
 درسهای حضور تعداد کافی معلمان در کالس

 آموزش در بسیاری از  شورهای فقیر به ضلک فقکوان م لمکان  کاهش  یفیک
ا ل   در های درس در پایههای شود  ه جم یک  السیابو  ه اغلب باضث میمی

فقیرترین منا ق بیش از دو زیاد باشو. نیازهای اسکتخوام م لمکان در آینکو  بکا 
ت واد  ود کان توجه به  سری ف لی، آمار جم یک شناختی، ر نوهای ثبک نام   

آمار یونسوو ان ام ی هشونو. تحلیلی  ه از سوی موسسمی خارج از مورسه ت یین
از جملکه  –میلیکون م لکم  2.2، 2132   2133های شو نشان داد  ه بین سکال

بایو استخوام شونو تا ت واد م لمان برای دستیابی بکه  –م لمان جانشین   اضافه 
بیش ی هاستخوام شونو. این میزان، به منزلهوم آموزش مقطع ابتوایی همه گیر 

 نیر ی مورس مقطع ابتوایی ف لی اسک. %2میلیون م لم در سال   م ادل  3از 
 22تربیک مورس، د ر  ای د  ساله دارنو. با توجه به ایکن  که های ا لر برنامه

رسو  ه  شورهایی  ه با میلیون  ودک هنوز خارج از مورسه هستنو به نظر نمی
  پایان مهلکک آمکوزش بکرای  2132م لمان مواجه هستنو بتواننو تا سال   مبود

همه به آموزش مقطع ابتوایی همه گیر دسک یابنو. با این دال،  شکورها بایکو از 
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االن برنامه ریزی را آغاز نماینو تا بتواننو بر این  مبود غلبه  ننو. اگر این مهلکک 
ثبک نام پکیش بینکی شکو ، ت کواد  تمویو شود، با توجه به افزایش 2121تا سال 

میلیون نفر افزایش خواهو یافک. اگر مهلک  31.3سال به  3م لمان مورد نیاز  ی 
میلیکون م لکم نیکاز  21.2سکال بکه بکیش از  33تمویو شود،  ی  2111تا سال 

 خواهیم داشک.
 1.2مکورد نیکاز هسکتنو،  2132   2133های از ت واد م لمانی  ه بکین سکال

جانشین م لمان بازنشسته، تغییر شغل داد  یکا تکرک  کار  کرد  بکه  میلیون بایو
میلیون باقی مانو  م لمکان اضکافی مکورد نیکاز  31.2دلیل بیماری یا مرگ شونو. 

برای غلبه بر  مبودها، پاسخگویی به نر  افزایش ثبک نام   تامین  یفیک اسک 
 جود نواشته باشو دانش آموز به نسبک هر یک م لم  41تا به این ترتیب بیش از 

م لم دیگکر نیکز بایکو هکر سکال اسکتخوام  411،111(. بنابراین، تقریبا 32)شول 
  افی باشو. 2132گردنو تا ت واد آنها تا سال 

م لمان ابتوایی اضافی مورد نیاز برای  شورهای افریقای سیا  هستنو  ه  22%
این دکال،  کی  نیاز دارد. با 2132   2133های م لم بین سال 222،111تقریبا 

 بود  اسک. 312،111گذشته، افزایش متوسا ساالنه در این منطقه تنها ی هده
ایکن  2132   2133های نی ریه بزرگ ترین خال  را بایو پر  نکو. بکین سکال

نیکاز جهکانی را بکه خکود  %31م لکم ابتکوایی نیکاز دارد  که  232،111 شور به 
بتوایی بیشتر نیاز دارنو، همه بکه  شوری  ه به م لمان ا 31دهو. از اختصاص می

 جز یوی در افریقای سیا  قرار دارنو  ه مورد استلنا پا ستان اسک.
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میلیکون  2.3دانش آموز بکرای هکر م لکم،  12با نسبک  2111تا سال  ا ل فراگیر
نیکر ی جویکو بایکو  222،111م لم اضافی مورد نیاز اسک به این م نا  ه ساالنه 

ا ل  ی این زمکان ی هاستخوام شونو. نیمی از این نیاز اضافی برای مقطع متوسط
 مت لق به افریقای سیا  اسک.

 ه بزرگ ترین خال  م لمان را دارنو بتواننو تا رسو  ه  شورهایی به نظر نمی
 شکوری  که بایکو تکا سکال  31ت واد مورد نیاز را استخوام  ننو. از  2132سال 

تواننکو ایکن می 12م لمان مقطع ابتوایی بیشتری اسکتخوام  ننکو، تنهکا  2132
موفکق نخواهنکو شکو. در  2111 شور دیگر دتی تا سکال  23شوام را پر  ننو؛ 

ا ل بیشکتری ی هبه م لمان مقطکع متوسکط 2132 شور تا سال  342 ضین دال،
 نیز قادر به پوشش این خال  نخواهنو بود. 2111 شور تا سال  23نیاز دارنو؛ 

، برخی  شکورها بایکو افکزایش 2132به منظور پر  ردن خال  م لمان تا سال 
 %2متوسکا،  نیر های آموزشی خود را تسریع  ننو. ر انوا   ا گانوا بایو بکه  کور

ر نو استخوامی خود را گسترش دهنو   این در دالی اسک  ه ر نو  نونی برابر با 
 %3نیکر ی مکورس ی هافزایش در سال اسک. در ماال ی، رشو سکاالن %1متوسا 

اصکال  کافی  41:3بکه  22:3اسک  ه برای  استن نسبک دانش آموز بکه م لکم از 
هوم آموزش ابتوایی فراگیر دسکک  به 2132نیسک. برای این  ه ماال ی تا سال 

افکزایش  2132   2133های بین سال %32یابو بایو نیر ی مورس خود را ساالنه 
 دهو.

بسیاری از  شورهای فقیر قادر به پوشش خال  م لمان نخواهنو بود زیرا ت واد 
ی نی  مترین شکرایطی  –د م در آنها  م اسک ی هالتحصیالن مقطع متوسطفارغ

 شکور  34 شکور از  2قطع ابتوایی بایو از آن برخوردار باشکنو. در  ه مورسین م
 2121د م در سکال ی هفارغ التحصیالن مقطع متوسط %2افریقای سیا ، دواقل 

بایو به ضنوان نیر های مورس جذش شونو تا این خال  پر شکود  که ایکن نیکاز در 
ارغ التحصکیل نیر های  اری  ه ف %1اسک. در مقایسه،  می بیشتر از  %22نی ر 

مقطع متوسطه هستنو در  شورهای درآمو متوسا جز  مورسین مقطع ابتکوایی 
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 گیرنو.قرار می
تنها استخوام م لمان  افی نیسک   بایو آموزش الزم را نیز ببیننو. بسیاری از 
 شورها، خصوصا در افریقای سیا ، بایو م لمان ف لی خود را نیز آموزش دهنو. به 

گذشته، م لکم اسکتخوام  کرد  ی هدر سال  ی ده %3به نر  ضنوان ملال، مالی 
بکه  3333در سکال  22اسک  ه این امر باضث شو  نسبک دانش آموز به م لکم از 

 اهش یابو. با این دال، بسیاری از این م لمان آموزش نویکو   2133در سال  42
اسکک  32:3انو. نتی ه این  ه، نسبک دانش آموز به م لم آموزش دیکو  در مکالی 

دهو. اگر مالی به ر نو پیشکین  ه در جهان باالترین رتبه را به خود اختصاص می
 2111توانسک تا سکال نمی دادمی خود برای استخوام م لمان آموزش دیو  ادامه

 دانش آموز برای هر م لم دسک یابو. 41به نسبک 
بکران تواننو خال  م لمان مقطع ابتکوایی را جنیز نمی 2111 شور تا سال  23
  ننو

بکرای هکایی و  دارنکو بایکو را یک شورهایی  ه ت واد زیادی م لکم آمکوزش نو
 شوری  ه آمار آنهکا در دسکترس  22 شور از  31آموزش آنها تو ین نماینو. در 

 %42بود، این چالش بزرگ تر از استخوام   آموزش م لمان جویو اسک. در بنین، 
 %3.4ر بایو استخوام م لمان را به آموزش دیونو. این  شو 2133م لمان در سال 

بکه آمکوزش مقطکع ابتکوایی فراگیکر  2121در سال افزایش دهو تا بتوانو تا سال 
 %3دسک یابو اما ت واد م لمان موجود  ه نیاز بکه آمکوزش دارنکو تقریبکا سکاالنه 

م لمکان ی هبنکین در زمینکی هنکر  رشکو سکاالن %2یابو  ه بکیش از می افزایش
 اسک. 3333سال آموزش دیو  از 
رسو  ه فقوان م لمان آموزش دیو  بیشتر منا ق محر م را متکأثر به نظر می

خواهو ساخک. در ایالک شمالی  انو، یوی از نقاط فقیر نی ریه، نسبک دانش آموز 
بود در دالی  ه برای هر م لکم آمکوزش  311بیش از  31/2113به م لم در سال 

 دانش آموز  جود داشک. 321از محر م ترین موارس بیش  %22دیو  در 
 ننکو بکا پکایین تکر  که در منکا ق د ر افتکاد  زنکوگی میهای  ود ان پایکه
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 %42محر میک مااض  ر  به ر  بودنو. بکه ضنکوان ملکال، در اتیکوپی، جکایی  که 
 4تکا  3های برای پایکه 2131م لمان در سال  %21م لمان آموزش دیو  انو تنها 
 %21برابکر بکا  2تکا  2های  ه این میزان بکرای پایکه آموزش دیو  بودنو در دالی

 بود.
 لی خود را جهکک ی ه شورهایی  ه به م لمان بیشتری نیاز دارنو بایو بودج

آمکار یونسکوو ی هجویکو موسسکهای پوشش دقوق م لمان افزایش دهنو. تحلیل
میلیکارد دالر از سکوی  شکورهای  4دهکو  که سکاالنه برای این گزارش نشان می

یقای سیا  مورد نیاز اسک تا دقوق م لمان اضافی مقطکع ابتکوایی را پرداخکک افر
مکورد نیکاز  2121 نو  ه برای دستیابی به آموزش مقطع ابتوایی فراگیر تا سال 

هستنو  ه پس از لحاظ رشو اقتصادی پیش بینی شو  برآ رد گردیو  اسک. ایکن 
اسک. نی ریکه بکه  2133آموزشی منطقه در سال ی ه ل بودج %33مبلغ برابر با 

 دهو.تنهایی د  پن م این خال  را به خود اختصاص می
میلیون دالر برای آموزش م لمان هزینه  323اهوا   ننوگان مالی ساالنه تنها 

  ننومی
رسو، بسکیاری از  شکورها در دالی  ه افزایش مورد نیاز بسیار زیاد به نظر می

رشکو اقتصکادی آنهکا برابکر بکا پکیش قادر به دستیابی به این هوم هسکتنو اگکر 
ان ام شو  باشو   اگر سهم بیشتری از تولیو ناخکالص ملکی خکود را بکه های بینی

تخصیص بودجکه بکه مقطکع ابتکوایی بکاقی  %1آموزش تخصیص داد    در سطح 
تخصیصی بکه ی هبماننو. به  ور متوسا،  شورهای افریقای سیا  بایو سهم بودج

افزایش دهنو تا خال   مبود م لمان تکا  %34به  %32 از 2133آموزش را در سال 
 جبران شود. 2121سال 

ا ل بزرگ تر اسکک. ی هتأمین منابع مالی برای مقطع متوسطی هالجرم، مسئل
در  شورهای افریقای سیا ، استخوام م لمان به ت واد  کافی بکرای دسکتیابی بکه 

ی هدالر بودجکک میلیککارد 3.2بکه  2111ا ل تککا سککال ی هآمکوزش مقطککع متوسکط
 اضافی نیاز دارد.ی هساالن
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اسکتخوام   پرداخکک ی هدر دالی  ه بسیاری از  شورها قادر به پوشش هزین
ی هدقوق م لمان اضافی مقطع ابتوایی از بودجه ملکی خکود هسکتنو، بایکو هزینک

آموزش م لمان   همچنین ساخک موارس   تو ین مفاد آموزشی را نیکز پوشکش 
اصل  ننو  ه  ود کان آموزشکی بکا  یفیکک خکوش دریافکک دهنو تا ا مینان د

ی ها ل بار بیشتری را بر بودجی ه ننو. گسترش نیر ی م لمان مقطع متوسطمی
ملی تحمیل خواهو  رد. برخی از فقیرترین  شورها به همکین دلیکل ادتمکاال بکا 
خال های مالی چشمگیری مواجه شو    نیاز بکه دمایکک اهکوا   ننکوگان مکالی 

تربیکک های گسکترش برنامکهی هرسو زمانی  که هزینکنو داشک. به نظر میخواه
 مورس نیز در نظر گرفته شود، این نیاز بیشتر خواهو شو.

 323، اهکوا   ننکوگان مکالی تنهکا 2133   2112های با این دال بین سکال
آموزش پیش   دین خکومک های میلیارد دالر در سال، به  ور متوسا، در برنامه

 موی آموزشی اسک. با توجه بکه ی هبودج %2هزینه  رد  انو  ه برابر با م لمان 
این  ه نیازمنوترین  شورها در افریقای سکیا  هسکتنو،  شکورهایی  که بکیش از 

را دریافک  ردنو،  شورهای غنی تر بکا درآمکو متوسکا ماننکو ها پیش این  مک
 برزیل، چین   انو نزی بودنو.

 
 ترین معلمانچهار راهبرد برای تأمین به

سیاسککتگذاران بایککو بککه م لمککان فرصککک دهنککو تککا انگیککز ، انککرژی، دانککش   
های خود را برای بهبود آموزش فراگیر به  کار گیرنکو. ایکن گکزارش چهکار مهارت

بایو برای جذش   دف  بهترین م لمان جهک ها دهو  ه د لکراهبرد را شرح می
صکورت ضادالنکه   تکأمین بهبود آموزش مورسین، تخصکیص م لمکان بیشکتر بکه 

در قالب دقوق مناسب   مسیرهای درفه ای جکذاش بکه  کار گیرنکو. هایی مشوق
 نو  ه بایو تقویک شکونو تکا از دا میک م لمان را مشخص میهایی سپس دوز 

 مزایای این چهار راهبرد تحقق یابنو.
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 : جذب بهترین معلمان1راهبرد 
آموزش قورت تغییر جام ه ای  من تصمیم گرفتم م لم شوم چون م تقوم  ه

 نو تا م لم خوبی باشکم  نیم. آن چه مرا تشویق میمی را دارد  ه در آن زنوگی
این اسک  ه ضاملی ف ال در تغییری باشم  ه برای  شورم ضر ری اسک تکا ضلیکه 

 تب یض، بی ضوالتی، نژاد پرستی، فساد   فقر مبارز   نو.
 آنا، معلم، لیما، پرو

 
خوش، جذش بهترین   باانگیز  ترین متقاضکیان های داشتن م لم ا لین گام در

گیرنو م لم شونو، ادساس این درفه اسک. دلیل بسیاری از افرادی  ه تصمیم می
رضایک از  مک به دانش آموزان برای یادگیری، به  ارگیری پتانسیل خود   رشو 

 به ضنوان شهر نوانی با اضتماد به نفس   مسئول اسک.
توریس به تنهایی  افی نیسک. مردم بایو در دکالی  ارد ایکن درفکه  ضالقه به

شونو  ه خود به خوبی آموزش دیو  انو. بایو دواقل مقطع متوسطه را با  یفیکک 
  متناسب به پایان رسانو  باشنو تا دانش  افی از موضوضاتی داشته باشنو  ه بایو 

 توریس را داشته باشنو. های مورد نیاز برایتوریس  ننو   توانایی  سب مهارت
شکونو. در برخکی  شکورها، نمکی با این دال همیشه بهترین متقاضیان جکذش

تورس شغلی درجه د م برای  سانی اسک  ه تحصیالت دانشگاهی خوبی نوارد   
تواننککو  ارد مشککاغل م تبککر ماننککو پزشککوی یککا مهنوسککی شککونو. سککطح نمی

لمی بیانگر موق یکک درفکه ای م ی همورد نیاز جهک  ر د به درفهای شایستگی
این دوز  اسک. به ضنوان ملکال، مصکر بکه منظکور ارتقکا  ایکن موق یکک   جکذش 

 ر دی در نظکر ی همتقاضیان با است واد، مقتایات سختگیرانه تری بکرای مردلک
ر د  ه در مقطع متوسطه ضملورد بهتری داشته   می گرفته   از متقاضیان انتظار

نگام مصادبه خوش باشو. پس از انتخاش، متقاضیان بایکو هم چنین ارزیابی آنها ه
گردد  ه آیا م لکم می آزمون  ر دی را پشک سر بگذارنو  ه به این ترتیب ت یین

 خوبی هستنو یا خیر.



 91 یادگیریدادن به بحران  یاناز معلمان جهت پا یت: حما3بخش 

ا مینان از ت واد مناسب م لمان زن   اسکتخوام م لمکان بکا سکوابق مختلک  
 نکو. تکأمین می ضوامل مهمی هستنو  ه آمکوزش فراگیکر بکا  یفیکک مناسکب را

ان طام پذیر برای م یارهای  ر دی برای بهبود تنوع نیر های مورس های سیاسک
دهنو بکا می جم یک پس از جنگ را تشویل %22الزمنو. در جنوش سودان، زنان 

همه م لمان زن هستنو. به منظور افزایش ت کواد م لمکان  %31این دال  متر از 
دختکری در نظکر گرفتکه شکو   4،211ش از مالی   مادی برای بیهای زن، مشوق

اسک  ه مقطع متوسطه را به پایان رسانو  انو   همچنین مورسین زنی  که  ارد 
 م لمی شو  انو.ی هدرف

های داشیه ای جهکک  کار در جوامکع محلکی خکود استخوام م لمانی از گر  
ن ضامن این مطلب اسک  ه  ود ان از م لمانی برخوردارنو  ه بکا فرهنکگ   زبکا

ان طام پذیر برای  ر د به ایکن درفکه بکه افکزایش های آنها آشنا هستنو. سیاسک
 نکو. در  کامبوج، های اقلیک قومی  مکک میت واد متقاضیان استخوامی از گر  

را به پایان رسانو  باشنو، در منکا ق د ر افتکاد   32ی جایی  ه م لمان بایو پایه
نوارد ایکن شکرط برداشکته شکو    د م  جود ی های  ه آموزش مقطع ی متوسط

 یابو.می های قومی افزایشت واد م لمان اقلیک
 

ی دانش آموزان قادر به یادگیری : بهبود آموزش مدرسان تا همه1راهبرد 
 باشند

خصوصکا بکرای  –های آموزش را تأمین  نکو آموزش مورس ا لیه بایو مهارت
ب کوی آمکاد  هکای ای آموزش  بنیان را بکر –ا ل های آموزش به محر مان   پایه

ی هسازد. اما آموزش ا لیه م لمکان همیشکه در آمکاد  سکازی م لمکان بکرای ارائک
 آموزش با  یفیک   برابر  افی نیسک.

آموزش بیننوگان بایو به خوبی مبحث آموزشکی خکود را درک  ننکو. بکا ایکن 
دانش  شونو  همی دال، در  شورهای  م درآمو، م لمان در دالی  ارد این درفه

 افی از مبحث اصلی نوارنو زیرا آموزش آنها نیز ضک ی  بکود  اسکک. در تحقیکق 
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 %21تنهکا  2ی از موارس ابتوایی در  نیا نشان داد  ه م لمکان پایکه 2131سال 
امتیاز آزمونی را  سب  ردنو  ه برای دانش آموزان خود  رادی  رد  بودنکو. در 

ایو با تامین این مطلب آغکاز گکردد آموزش م لمان بهای چنین شرایطی، برنامه
 ی آموزش بیننوگان درک خوبی از مطلب آموزشی خود دارنو. ه همه

موسسات تربیک مورس ضموما زمان  افی برای ارتقا  سکطح دانکش ضک ی  را 
 31نوارنو زیرا تقاضای مفاد رقابتی باالسک. در  نیا، م لمان آموزش بیننو  بایکو 

آموزشی  ی سال ا ل شر ک  ننو. این های ف الیکموضوع را انتخاش  رد    در 
گذارد. غنا ایکن مشکول را نمی زمان  افی برای تومیل خال  دانش موضوضی باقی

ر د  که در سکال ا ل در آزمکون مبحکث مکی بر رم نمود    از متقاضیان انتظار
 آموزشی خود شر ک  ننو.

شکته باشکنو بلوکه م لمان نه تنها بایو در مورد مبحث آموزشی دانش  افی دا
ا ل دریافک  ننو. با این دکال، های آموزش الزم برای توریس را بخصوص در پایه

بیننو. در مالی، ت واد  مکی از می آموزشها این مهارتی هم لمان  متر در زمین
خوانون را به دانش آموزان خکود آمکوزش دهنکو. م لمکان ی  م لمان قادرنو نحو

وریس آمادگی  افی نواشته   توجه  افی به آموزش تهای برای به  ارگیری شیو 
خوانون در سطح فردی به دانش آموزان نواشتنو. بو ن شک، این دلیل مهم اسک 

قادر بکه خوانکون  2ی  ه چرا تقریبا نیمی از دانش آموزان مالی پس از پایان پایه
های  لمات زبان خود نیستنو. م لمان نیز  متر آمادگی الزم برای مویریک  الس

آمکوزش بیننکوگان بکرای  %2چنو زبانه را دارنو. به ضنوان ملال، در سنگال، تنهکا 
 توریس خوانون به زبان محلی اضتماد به نفس داشتنو.

نا افی از جمله تأ یو بیش از دو بر تئوری بکه جکای های آموزشی هدر نتی 
مهکارت الزم   ار ضملی، بسیاری از م لمانی  ه جویوا برگزیو  شو  انو از این  ه

برای دمایک از  ود انی را نوارنو  ه برای یادگیری با چالش مواجه هستنو   هم 
چنین دانش آموزانی  ه م لولیک شویو فیزیوی یا ذهنی دارنو. به منظکور پاسک  

ی آموزشکی فکردی بکرای  لیکههای گویی به این مسئله، م لمان در  یتنام برنامه
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را برای  ود ان  رادی   بنا به نیازهای هایی کدانش آموزان تو ین نمود ، ف الی
یادگیری  ود انی  ه نیازهکای های مختل  یادگیری آنها تطبیق دادنو   خر جی

 خاص دارنو را ارزیابی  ردنو.
امتیاز آزمونی را  سکب  ردنکو  که بکرای  %21تنها  2ی در  نیا، م لمان پایه

 دانش آموزانشان  رادی شو  بود
یو آنها را برای  ار در موارس د ر افتاد  یا محر م نیز آمکاد  تربیک مورسین با

 نو جایی  ه برخی م لمکان م بکور بکه تکوریس چنکو پایکه، سکنین مختلک    
گوناگون در یک  الس هستنو. در برخی  شورهای افریقای سکیا ، از های توانایی

ن در دانکش آمکوزا %31جمله بور ینافاسو، مالی، نی ر، سکنگال   تکاگو، دکواقل 
 وچک در سری النوا، م مالن را ی  خواننو. یک پر ژمی درسهایی چنین  الس

ادغامی های درسی   توالی  مناسب هر پایه برای  السهای آموزش داد تا برنامه
تأثیر ملبتی بر ها دهنو  ه این ر شمی  رادی  ننو. نتایج نشان 2   4های پایه

 داشته انو. دستا ردهای دانش آموزان در ریاضیات
 شورهایی  ه خر جی فراگیری دانش آموزان آنها باالسک بایکو م لمکان را در 
 الس درس   قبل از شر ع به توریس آموزش دهو. این مسکئله بخصکوص بکرای 

محر م   ادغامی توریس  ننو بسیار اهمیکک دارد های م لمانی  ه بایو در  الس
زمکان  %31تحکک آمکوزش تنهکا شود. در پا سکتان، م لمکان  ه  متر تأمین می

گذراننو. بکه منظکور رسکیوگی بکه ایکن نیکاز، می آموزشی خود را در  الس درس
تربیک مورس یک سازمان غیر د لتی در ماال ی، یک سال آموزش ضملی ی هبرنام

از شر ک  ننوگان گفتنکو  %22در منا ق ر ستایی را در نظر گرفته اسک. تقریبا 
دیگر آنها را برای توریس در منکا ق های ر از بخش ه  ار ضملی در مورسه بیشت

جبرانکی های دمایکی هارائی هآنها در زمین %2ر ستایی آماد   رد. ضال   بر این، 
 %34د لتکی های از دانش آموزان ت ربه  سب  ردنو  ه این میکزان در دانشکوو 

 بود.
بری جنسیتی آموزشی قبل از خومک در رابطه با برای  در تر یه، برگزاری د ر
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 تأثیر مهمی بر نگرش جنسیتی م لمان زن داشته اسک
یکادگیری های جنسیتی چگونه بر خر جیهای م لمان بایو بیاموزنو  ه نگرش

آموزشکی قبکل از خکومک در ی  گذارنو. در تر یه برگزاری یک تکرم د رمی تأثیر
زن رابطه با برابری جنسیتی نقش مهمی در نگکرش   آگکاهی جنسکیتی م لمکان 

 داشته اسک.
رسنو برای به  ار گرفتن فنکون می ی م لمان هنگامی  ه به  الس درسهمه

توریس، ای اد انگیز     مک به سازگاری با تغییرات ماننو استفاد  از متون جویو 
های توانکو ایکو مکی یا زبان آموزشی نیاز به دمایک دارنکو. آمکوزش مسکتمر نیکز

یک از یادگیرنوگان ض ی  در اختیکار م لمکان دمای  جویوی را در رابطه با نحو
 ننکو تکوری ا دکین خکومک دریافکک میهکای قرار دهکو. م لمکانی  که آموزش

را سپری نورد  انو اگر چکه  که ها شود  ه این د ر آموزششان بهتر از  سانی می
 نیز بستگی دارد.ها این مسئله به هوم    یفیک آموزش

ن هیچ گونه آموزش قبل از خکومک  ارد آموزش مستمر برای م لمانی  ه بو 
 الس درس میشونو یا  سانی  ه آموزششان بکه گونکه ای بکود   که بکا  اق یکک 
 الس درس آشنایی  امل نوارنکو، اهمیکک بیشکتری دارد. در بنکین، بسکیاری از 
م لمان به ضنوان پیمانی استخوام شو    آموزش قبل از خومک نواشته انو. برنامه 

 رادی شو، سه سال آموزش برای آنها در نظر گرفه اسکک  2112ای  ه در سال 
 های آنها هماننو م لمان د لتی گسترش یابو.تا مهارت

م لمان شاغل در منا ق جنگ زد  بیشتر به راهبردهای منس م بکرای ارتقکا  
م لمان از میان  %31های خود نیاز دارنو. در ارد گا  داداش در شمال  نیا، مهارت
از آنها م رش هستنو. م لمکان  %2شونو  ه تنها می نوگان استخوامپناهی هجام 

 ر د به موسسات آموزش ضالی در  نیا را نواشته   بنابراین به ی  پناهنوگان اجاز
های خود نیاز دارنو. راهبرد مویریک م لمکان دیگری برای ارتقا  مهارتهای گزینه

موزش از جمله  کار ضملکی با هوم تأمین آ 2131-2132های   توس ه برای سال
در مورسه تو ین شو  اسک. این راهبرد هم چنین برای م لمانی  که بکه دکواقل 



 95 یادگیریدادن به بحران  یاناز معلمان جهت پا یت: حما3بخش 

سطوح آموزش ضالی دسکک پیکوا  ننکو گکواهی نیکز صکادر نمکود    هکم چنکین 
رسکنو. آمکوزش نمی گیرد  ه به این سطوحرا برای  سانی در نظر میهایی گزینه

تباط آموزش قبل از خومک را پکر  نکو امکا توانو خال  بین  یفیک   ارمی مستمر
های مورد نیاز م لمان برای پاس  گویی به نیازهکای خکاص توانو مهارتنمی اغلب

های ا ل تأمین  نو. ارزیکابی خوانکون در پایکههای یادگیری را خصوصا برای پایه
قکادر بکه  2ی ا لیه در لیبریا نشان داد  ه تقریبا یکک سکوم دانکش آمکوزان پایکه

جویوی ی ه،  زارت آموزش برنام2112نون  لمات نبودنو. در نتی ه در سال خوا
درسکی سکازمان های را آغاز نمود  ه شامل آموزش   دمایکک از م لمکان، برنامکه

برای  ود ان بود  ه با خود به منزل ببرنو. هایی یافته، منابع مفاد آموزشی    تب
مکوزش در رابطکه بکا تکوریس منس م یک هفته ای برای آی  م لمان در یک د ر
سککازنو    تشخیصککی بککرای هککای ا ل   اسککتفاد  از ارزیابیهای خوانککون در پایککه

شناسایی    مک به  سانی شر ک  ردنو  ه یادگیری ض یفی دارنو. این آموزش 
با دمایک در  الس درس از سوی مورسین ارشو به مکوت د  سکال همکرا  بکود. 

افزایش یافکک در  %311نش آموزان این برنامه امتیازات خوانون   درک مفاهیم دا
 %11دالی  ه این میزان برای دانش آموزانی  ه در برنامه شکر ک نوکرد  بودنکو 

 بود.
در بسیاری از  شورهای  م درآمو، توریس بر مبنای ر یوردهای سنتی ماننو 

گیکرد بکه جکای ایکن  که بکر مبنکای سخنرانی، دف   ردن   توکرار صکورت می
ی هابل انتقال ماننو تفور انتقادی باشو. برنامه ای برای رشو   توسک های قمهارت

توانو به م لمان  مکک می م لمان در موارس در  نیا نشان داد  اسک  ه آموزش
یکادگیری محکوری را برگزیننکو. برنامکه، شکامل خودآمکوزی بکا های  نو تا ر ش

مرا ز خوشه ای بود  ه استفاد  از مفاد آموزش از را  د ر   جلسات با م لمان در 
  منکابع درسکی را بهبکود ها باضث شو آموزش ت املی تر شو    استفاد  از برنامکه

 بخشیو.
 ننکو جنبکه نقش  لیوی مورسین م لمان در شول دهی مهارت آنها ایفا می
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ایسک  ه ضموما در نظام آماد  سازی خصوصا در  شورهای در دال توس ه به آن 
گذارنو تا می ز مورسین م لمان  متر پا به موارس محلیشود. بسیاری اتوجه نمی
پیش ر ی م لمان با خبر شونو. تحلیل شش  شکور افریقکای سکیا  های از چالش

آموزنو چگونه مهارت خوانکون می نشان داد  اسک  ه مورسین م لمان  ه به آنها
 دارنو.را آموزش دهنو به نورت از ر یوردهای به  ار رفته در سطح میوانی آگاهی 

گیرنکو بایکو اصالداتی  ه با هوم  مک به دانش آموزان محکر م صکورت می
ا مینان داصل نماینو  ه مورسین م لمکان آمکوزش  کافی دارنکو تکا بتواننکو از 
م لمان به شیو  ای مناسب دمایک نماینو. در  یتنام، بسیاری از مورسین م لمان 

با تنوع داشکتنو تکا زمکانی  که برخورد ی  آگاهی بسیار محو دی در رابطه با نحو
برگزار شو تکا ها   دانشوو ها برای مورسین م لمان از سوی دانشگا هایی آموزش

پیش از خومک تکوریس های بتواننو به ضنوان متخصصان آموزش فراگیر در برنامه
  ننو.

نه تنها  یفیک آموزش م لمان اغلکب نا افیسکک بلوکه بسکیاری از موسسکات 
الزم برای پذیرش ت واد بسیار زیاد افراد نیازمنو به آموزش را  تربیک م لم ظرفیک

 بردار اسک.نواشته   ظرفیک سازی نیز هزینه
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رسکیون هکای از را  د ر یوی از را های آموزشی هاستفاد  از فنا ری برای ارائ
آموزش از را  د ر بایکو از  یفیکک های به ت واد زیاد آموزش بیننو  هاسک. برنامه

 سب برخوردار بود    با پایش   دمایک ر  در ر  در مرادل مهم تومیل گردد.منا
( در یکادگیری از را  د ر ICTسطح استفاد  از فنا ری ا الضاتی   ارتبا کاتی )

  نیاز مخا بین  ICTبرای آموزش م لمان منوط به ساختارهای زیربنایی   منابع 
 %3شکان دادنکو  که تنهکا هوم اسک. در افریقای جنوبی، جکایی  که تحقیقکات ن

آموزش ی هم لمان دسترسی اینترنک مستمر اما ا لریک تلفن همرا  داشتنو، برنام
تومیل  کرد. در مکاال ی، ها م لمان، آموزش از را  د ر  اغذی را با ارسال پیامک

هکای  ننکو   دی  ی دیپخش دی  ی دی  که بکا بکاتری  کار میهای دستگا 
 شونو.می استفاد ها این آموزش ت املی آموزشی برای  مک به

های توانو با قیمک پایین تکر از برنامکهمی آموزش از را  د ر م لمانهای برنامه
موسسات تربیک مورس به ت کواد بیشکتری از م لمکان آینکو  دسکک پیکوا  نکو. 
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آمکوزش از را  د ر فکارغ التحصکیل های هر دانش آمکوزی  که از برنامکهی ههزین
 م مولی برآ رد شو  اسک.های   د  سوم برنامه شود بین یک سوممی

 
 : اعزام معلمان به جایی که نیاز بیشتری دارند3راهبرد 

قابل درک اسک  ه م لمان نسبک به  ار در منا ق محر م تردیو دارنکو زیکرا 
بهواشتی در آن کا های  ه تسهیالت ا لیه ای ماننو برق، مسون مناسب   مراقبک

ال، اگکر بهتکرین م لمکان  متکر در منکا ق د ر افتکاد ،  جود نوارنو. بکا ایکن دک
یادگیری  ود کانی  که های ر ستایی، فقیر یا محر م مشغول به  ار شونو، فرصک

محر م هستنو به دلیل پر جم یک بودن  الس ها، نر  باالی تغییر م لکم    کم 
 بودن م لمان آموزش دیو  بیشتر آسیب خواهو دیو.

را تو ین نماینو  ه م لمان به صورت برابر به منا ق بایو راهبردهایی ها د لک
 211 ننو. در یمن، موارسی  که تخصیص یابنو اما  متر به این مسئله توجه می

م لم دارنو. در جنوش سودان،  22تا  4دانش آموزان را در خود جای داد  انو بین 
در  342:3در ا واتوریکای مر کزی بکه  23:3متوسا نسبک دانش آموز به م لم از 

 جونگلی متغیر بود  اسک.
 در جونگلی رسیو 342:3در جنوش سودان نسبک دانش آموز به م لم به 

توزیع نابرابر م لمان یوی از دالیلی اسک  ه برخی  ود ان قبکل از یکادگیری 
دانش آموزان بکه  %21 ننو. در بنگالدش، تنها های پایه، ترک تحصیل میمهارت

دانش  22رسنو ی نی جایی  ه ها میوارس دهستانی مقطع بتوایی مآخرین پایه
دانکش  11آموز برای یک م لم  جود دارد در دالی  ه این میکزان در جکایی  که 

 آموز برای هر م لم  جود دارنو این میزان سه چهارم اسک.
 تخصیص نابرابر م مالن تحک تأثیر چهار ضامل اصلی قرار دارد:

در منکا ق ر سکتایی بکه ایکن  زیربنکایی ضک ی  سکاختارهایتعصب شهری: 
چنوانی به توریس در این منا ق نوارنو. بکه ضنکوان  ی ه م لمان ضالقهم ناسک 

ملال در سوازیلنو، موارس منا ق ر ستایی د ر افتاد  ضموما دارای م لمانی اسک 
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 های بسیار  می دارنو. ه جویوا استخوام شو ، بی ت ربه بود    مهارت
های قومی ضمومکا پکایین لیل  ه سطح آموزشی اقلیکبه این د قومیت و زبان:

تر اسک، ت واد  می از آنها متقاضی م لم شکون هسکتنو. در هنکو، ایکاالت قکادر 
خود را با استخوام م لمان پر  ننو مگکر ایکن  که های  اسکهای نیستنو سهمیه

 افرادی با سطح مهارت  متر استخوام گردنو.
ه  ار در منا ق محر م هستنو. در ر انوا، زنان  متر از مردان مایل ب جنسیت:

 که  %22بوررا زن بودنو در مقایسه با ی هم لمان مقطع ابتوایی در محل %31تنها 
 رسو.غنی تر گیساگارا  ار میی هدر منطق

در موارس متوسطه، خصوصا، در برخی مبادث خاص، م لم  مباحث آموزشی:
ا ل ی هانو نزی، در مقطکع متوسکط به ت واد  افی  جود نوارد. به ضنوان ملال در

 ت واد م لمان درس دین مازاد نیاز بود  اما م لم ضلوم رایانه ای  م اسک.
 دالر در ر ز اسک 31 شور، متوسا دقوق م لمان  متر از  2در 

هکا به منظور برقراری توازن در ت واد م لمان در سراسکر  شکور، برخکی د لک
یکادگیری هکای  ننو. یوی از دالیکل خر جییرا به منا ق محر م اضزام مها م لم

بکه هکا قوی   متوازن تر جمهوری  ر  به این دلیل اسک  که محکر م تکرین گر  
م لمان م رش   با ت ربه دسترسی دارنو. بکیش از سکه چهکارم م لمکانی  که در 

آنهکا در  %12ر ستاها مشغول به  ار هستنو، مورک لیسانس دارنو در دالی  که 
تکوریس ی هسکال سکابق 21آنها نیز بیش از  %42ورک داشته   شهرهای بزرگ م

اسک. م لمانی  که مکوارس  %11دارنو در دالی  ه این میزان در شهرهای بزرگ 
 م جم یک های  ننو از مزایای تشویقی ماننو دقوق بیشتر،  السمحر م  ار می

منا ق  ب وی پس از پایان  ار دری هتر، ساضات توریس  م، اموان انتخاش مورس
 ترفیع بیشتر برخوردار هستنو.های دشوار   فرصک

 کاری هکای راهی برای تشویق م لمکان جهکک پکذیرش محلها تأمین مشوق
دشوار اسک. اسوان اموان برای تشویق م لمان زن در منکا ق ر سکتایی هماننکو 

ی آنهکا را بکرای دقوق پایکه %41تا  %11بنگالدش بسیار مهم اسک. گامبا مستمر 
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م لمکان  %24، 2112ر منا ق د ر افتکاد  در نظکر گرفتکه اسکک. تکا سکال  ار د
 درخواسک انتقال به موارس منا ق محر م  رد  بودنو.

تواننو م لمکان را از میکان جوامکع محلکی دیگر،  شورها میی هبه ضنوان گزین
ی مویریک موارس اجکاز  استخوام  نو. در لسوتو، نظام استخوام محلی به  میته

 خالی موارس درخواسکهای تا م لمانی را  ه مستقیما برای اشغال پسکدهو می
نماینو، استخوام  نو. در نتی ه، تفا ت بسیار  می در نسبک دانش آموزان بکه می

 م لمان بین منا ق ر ستایی   شهری  جود دارد.
 ننو تکا افکراد برخی  شورها مسیرهای جایگزینی را برای توریس انتخاش می

جو شرایطی را استخوام  ننو  ه دانکش خکوبی در مبادکث آموزشکی درفه ای  ا
توریس فراگیر اسک  که در برخکی  شکورها اسکتفاد  ی هدارنو. یک ر یورد برنام

شود  ه فارغ التحصیالنی  ه صالدیک باالیی در مبادث دارنو برای توریس در می
نو. شواهو شونو  ه پذیرای دانش آموزان بسیار محر م هستمی موارسی استخوام

 افی ی ه نو هنگامی  ه این افراد ت ربارزشیابی توریس برای امریوا پیشنهاد می
 ننو اما این در به دسک آ رنو، م لمان به بهبود یادگیری دانش آموزان  مک می

 صورتی اسک  ه خود آموزش مناسب دریافک  ننو.
 

 مناسب جهت حفظ بهترین معلمانهای : تأمین مشوق1راهبرد 
 نکو امکا در جکذش وق یوی از چنوین ضلتی اسک  ه م لمان را تشویق میدق

بهترین متقاضیان   دف  بهترین م لمان توجه به این ضوامل از اهمیکک بسکیاری 
شود   م لمان را به سمک تغییر برخوردارنو. دقوق پایین باضث تا ی  ر دیه می

های م بودجکهدهو. در ضین دال، دقوق م لمان بکزرگ تکرین سکهشغل سوق می
دهو بنابراین بایو سطح آنها  اقع بینانه باشکو تکا آموزشی را به خود اختصاص می
 بتوان ت واد  افی استخوام  رد.

 %32 شکور،  13گکذارد. در مکی سطح دقوق م لمان بر  یفیک آموزش تکأثیر
افکزایش داد. بنکابراین،  %2تکا  %2افزایش دقوق، ضملورد دانکش آمکوزان را بکین 
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خود را از ی  در برخی  شورها به انواز  ای درآمو نوارنو  ه بتواننو خانوادم لمان 
چنگ فقر ن ات دهنو. م لمی  ه نان آ ر خانه اسک   دواقل چهار ضاو خکانواد  

دالر در ر ز درآمکو داشکته باشکو تکا بتوانکو بکا  31 نو بایو دواقل را دمایک می
ود را از خطر فقر باالتر برد. با ایکن خی  دالر در ر ز به هر نفر، خانواد 2تخصیص 

دال، دقوق متوسا م لمکان در هشکک  شکور پکایین تکر از ایکن دکو اسکک. در 
دالر  2جمهوری افریقای مر زی، گینه بیسو   لیبریا، م لمکان بکه  کور متوسکا 

گیرنو. دقوق م لمان در جمهکوری دمو راتیکک  نگکو نیکز بکه همکین دقوق می
جوامع اغلب م بور به تومیل دقوق خود هستنو. نسبک  م اسک ی نی جایی  ه 

جوامع محلی  ه خیلی فقیر   قادر به ان ام این  ار نیستنو، از محر میک بیشکتر 
 برنو.ی نی از دسک دادن م لمان خوش رنج می

خکود را ی هتواننکو نیازهکای ا لیکدر برخی  شورها، ت واد  می از م لمان می
ی ه. در  امبوج، جایی  ه دقوق م لمان هزینبو ن اتخاذ مشاغل د م تأمین  ننو

داد، بیش از د  سوم م لمان شکغل نمی پوشش 2112اقالم غذایی پایه را در سال 
 د م داشتنو.

های مختل  آمار ملی مربوط به متوسا دقوق م لمان تفا ت دقوق بین گر  
یر  اجکو اغلب برای م لمان تاز   ار، م لمان غها  نو: دقوقم لمان را مخفی می

شرایا    سانی  ه قراردادهای موقک دارنکو بسکیار  متکر از متوسکا اسکک. در 
شونو، یا  سانی  ه مکوارج دانشکگاهی الزم می ماال ی،  سانی  ه  ارد این درفه

گیرنو  که در بکاالترین برای ترفیع را نوارنو،  متر از یک سوم م لمانی دقوق می
های دالر در ر ز در سکال 4م کادل  دقکوقی هسکتنو. دقکوق  اق کی آنهکای هرتب
 بود  اسک. 12/2112

گیرنکو  که در مشکاغل مشکابه هنگامی  ه م لمان  متر از افرادی دقکوق می
گزیننو   م لمکان می هستنو، بهترین دانش آموز نیز به ادتمال  می م لمی را بر

التکین،  ننکو. در امریوکای خود را ترک میی هالزم را نوارنو یا درفی  نیز انگیز
گیرنو اما دقوق آنهکا قابکل مقایسکه بکا م لمان ضموما باالتر از خا فقر دقوق می
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های   صکالدیکها  سانی نیسک  ه در مشاغلی مشغول به  ار هستنو  ه  یژگی
های ، متخصصکان    ارشناسکانی  که صکالدیک2112 لبو. در سال می مشابهی

 %21  دبسکتان در برزیکل   بیشک از م لمان پیش دبسکتان  %41مشابه داشتنو، 
 گرفتنو.می بیشتر در پر  دقوق

در افریقای سیا    جنوش   غرش آسیا، سیاستگذاران سری ا به نیکاز گسکترش 
نظام آموزشی پاس  داد     ی قراردادهای موقک م لمانی را بکا آمکوزش رسکمی 

ان بسیار  م استخوام  ردنو. م لمان پیمانی ضموما دقوق بسیار  متکری از م لمک
 ردنکو؛ برخکی مسکتقیما از سکوی جوامکع محلکی یکا مکوارس د لتی دریافک می

 استخوام شونو.
در غرش افریقا، م لمان پیمانی تقریبا نیمی از نیر ی  ار آموزشی را تا ا اسکا 

دادنو. در پایان این دهه، ت واد م لمان موقتی بیشکتر از می تشویل 2111ی هده
در مالی   نی کر    %21د: این نسبک تقریبا به م لمان د لتی در برخی  شورها بو

در بنین    امر ن رسیو. در نی ر، م لمان قکراردادی نصک  دقکوق  %21بیش از 
  ننو.م لمان د لتی را دریافک می
نهایتا م لمان پیمانی را به ضنکوان م لمکان رسکمی ها در برخی  شورها، د لک

ل، م لمکان پیمکانی بکا دمایکک  ننو. در بنین، به ضنوان ملکاد لتی استخوام می
م لمان،  مپینی برگذار نمودنو تا شرایا استخوامی ثابک تر   پرداخک ی هاتحادی

، د لک بخش نامه ای صکادر نمکود    تمکامی 2112بهتری داشته باشنو. در سال 
الزم را  سب  رد  بودنو به ضنکوان م لمکان رسکمی های م لمانی را  ه صالدیک
. بنابراین، ضلی رغم ایکن  که سکهم م لمکان قکراردادی بکه د لتی استخوام  ردنو

صورت چشمگیری افکزایش یافتکه بکود، متوسکا دقکوق م لمکان در بنکین بکین 
 %42با همگرایی دقوق م لمان د لتکی   قکراردادی، تکا  2131   2112های سال

 افزایش یافک.
 در انو نزی، جایی  ه م لمان قراردادی بیش از یک سکوم نیر هکای آموزشکی

برابکر  41دادنو، دقوق م لمان ضکادی می تشویل 2131مقطع ابتوایی را در سال 
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بیشتر بود. د لک تامین  رد  ه م لمان قراردادی نهایتا به ضنوان م لمکان ثابکک 
آموزشکی ی هد لتی استخوام خواهنو شو  ه این امر پیاموهای شویوی بر بودجک

 %12ها را در مقطکع ابتکوایی تکا داشک: با تلبیک م لمان قراردادی تراز دقوقی آن
 داد.می میلیارد دالر افزایش 3ی نی برابر با 

 ننکو، محلی دریافک میی هجایی  ه م لمان قراردادی دقوق خود را از جام 
تلبیک خومات آنها به توانایی  الوین جهک تأمین بودجه بسکتگی دارد  که فشکار 

ر برخی مکوارد، ایکن امکر باضکث  نو. دمالی زیادی را بر جوامع فقیرتر تحمیل می
را بر ضهو  گرفته   آنها را در بودجکه لحکاظ ها شود  ه د لک برخی مسئولیکمی

مکونی  که تقریبکا نیمکی از  کل جم یکک ی ه نو. در ماداگاسوار، م لمان جام ک
هکای دادنو، مستقیما از سوی ان منمی تشویل 12/2112های م لمان را در سال

وام شو    ضمومکا  متکر از نصک  دقکوق م لمکان ضکادی را ا لیا    مربیان استخ
فزاینو  ای را برای پرداخک های ، د لک مسئولیک2112 ننو. از سال دریافک می

 مونی بر ضهو  گرفته اسک.ی هدقوق م لمان جام 
بیشکتر  %21های مشابه م لمکان دارنکو، در پر ، درآمو متخصصینی  ه مهارت

 اسک
 مبود م لمان را ی هدر  وتا  موت مسئلان قراردادی با این  ه استخوام م لم

رسو  ه در  والنی موت بتوانکو پاسکخگوی  یفیکک  نو به نظر نمیبر  رم می
آموزشی باشو.  شورهایی  ه اساسا بر م لمان قراردادی متوی هسکتنو، خصوصکا 

 گیرنو.زیرین قرار میهای غرش افریقا، در ارزیابی آموزش   یادگیری در رتبه
های رسکمی، مهارتی ههموار  به  اسط –  نر  افزایش آنها  –دقوق م لمان 

شود. اما ساختارهای پرداختی سابقه ت یین میهای میزان آموزش دریافتی   سال
فراگیکری خکوبی بکه همکرا  هکای  ه بر مبنای این م یارها هستنو الزاما خر جی

انکش آمکوزان آنهکا ر یوکردی نوارنو. ای اد ارتباط بین دقوق م لمان   ضملورد د
جایگزین اسک  ه نیازمنو بازبینی   بررسی اسکک. ایکن بکازبینی بکر مبنکای آمکار 

PISA  شور  22از OECD پذیرد:  شورهایی  ه دقوق م لمکان آنهکا می صورت
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گکردد امتیکازات بهتکری را در خوانکون، می مطابق با ضملورد دانش آموزان تنظیم
. با این دال، با بررسی دقیکق شکواهو مربکوط بکه  ننوریاضیات   ضلوم  سب می

ضملورد محور در سراسر جهان این امر مزایکای بکارزی را بکه همکرا  های پرداخک
 نوارد.

م تبر برای ارزشیابی این  ه  وام م لمان بهتکرین هسکتنو   های یافتن شیو 
 ایکاالت متحکو  نشکانی هبیشترین ارزش افز د  را دارنو همکان گونکه  که ت ربک

تواننکو ضکوار  ضملوکرد محکور میهکای دهو،  اری بس دشوار اسک. پرداخکمی
پیش بینی نشو  ای در آموزش   یکادگیری بکه همکرا  داشکته باشکنو. در جانبی 

توانکو بکرای مکی پرتغال، این امر باضث رقابک بین م لمان شو  اسک به  وری  ه
داکور  ز م لمکان ازض ی  ترین دانش آموزان مخرش باشو. در موزیک، بسیاری ا

 ننکو، در چنین برنامه ای دذم شو    آنهایی  ه در موارس محر م توریس می
دهو  ه پکاداش دادن بکه ی برزیل نشان میدستا ردهای بسیار  می دارنو. ت ربه

هکای توانو شیو  ای  ارآمکوتر بکرای بهبکود خر جیموارس به صورت جم ی می
 یادگیری باشو.
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ر، پرداخک ضملورد محور  متر در مقیاس گسترد  آزمایش در  شورهای فقیرت
دهو  ه این خطر  جود دارد  ه م لمان تنهکا بکر اسکاس شو  اما ت ربه نشان می

آزمون توریس نمود    یادگیری گسترد  تر را تر یج نوننو. در مشکاهوات ان کام 
متیکاز شو  در موارس ابتوایی  نیا، م لمان در صورت این  ه دانکش آموزانشکان ا

 ردنو، پاداش گرفته   اگکر امتیکاز امتحکان پایکان سکال دانکش خوبی دریافک می
شکونو. امتیکازات    ر د بکه آمکوزن افکزایش یافکک امکا می آموزان بو بود، جریمه

مبادلی  ه در فرمول محاسباتی دقوق م لمان لحاظ نشکو  های امتیازات آزمون
 بود، بهبود نیافک.

  ارآزمود  د  برابر یک م لم تاز   ار درآمو دارددر جمهوری  ر ، یک م لم 
ر ش مناسب تر برای تشویق م لمکان، پیشکنهاد مسکیر درفکه ای جکذاش بکه 

، تفا ت در دقوق بین م لم بکا ت ربکه تکر   OECDآنهاسک. در برخی  شورهای 
ترفیکع زیکاد نیسکتنو. بکه ضنکوان ملکال، در های تاز   ار بسیار  م اسک   فرصک

دالر درآمو دارد   با ت ربه تکرین م لکم در  12،111ک م لم تاز   ار انگلستان، ی
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 نو. در مقابل، در جمهوری  ر ، دالر بیشتر دریافک می 32،111باالترین شرایا، 
ی  ساختار پرداختی با شیب تنوتری  رادی شو  اسک: یک م لم تاز   ار به انواز

م لمان با ت ربه د  برابر بیشتر گیرد اما یک م لم تاز   ار در انگلستان دقوق می
توریس های  ننو. در فرانسه، مویریک درفه ای نا افی   سایر سیاسکدریافک می

 زننو.می نامناسب به یادگیری ض ی  دامن
ی  در بسیاری از  شورهای در دال توس ه، ساختار درفه ای م لمان به انکواز

 آیی م لمان قوردانی   تحسیننیستنو  ه  ی آنها  ارهایی  افی مرتبا با ترفیع
، غنا بازبینی مویریک م لمکان را آغکاز نمکود    سیاسکک 2131شونو. در سال می

 موجود ای اد  رد.های توس ه ای برای پاس  گویی به دغوغه
 

 تقویت حاکمیت معلم
دا میک بهتر م لم برای  اهش محر میک در یادگیری بسیار ضکر ری اسکک. 

، ر زهای آموزشی از بین رفته   یا این  ه م لمکان بکه اگر به دلیل غیبک م لمان
توریس خصوصی بیشتر از توریس در  الس توجکه  ننکو، یکادگیری های شهریه

بینو. درک دالیل پشکک ایکن مشکوالت بکرای  رادکی می  ود ان فقیرتر آسیب
راهبردهای  ارآمو جهک دل آنها ضر ری اسک. رهبکری قورتمنکوی در مکوارس 

مین  نو  ه م لمان به موقع در مورسه داضر شو ،  ل هفتکه را الزم اسک تا تا
 ننو. خشونک مبتنی بکر جنسکیک،  ار  رد    از همه به  ور یوسان دمایک می

دختکران بکرای یکادگیری های شود، به فرصک ه گاهی از سوی م لمان اضمال می
 رسانو. راهبردهکای مربکوط بکه پیشکگیری   پاسکخگویی بکه رفتارهکایمی آسیب

نادرسک م لمان،   اقوام ضلیه  سانی  ه مرتوب اشتبا  شو  انو، نیازمنو تر یج   
آنهکا   هکم چنکین از خکود های دمایک از سرپرسک م لمان، م لمکان   اتحادیکه

 دختران در صورت نیاز هستنو.
مقیاس غیبک با توجه به تحقیقات ان ام شو  در برخی  شورهای فقیکر  کی 

، مقیکاس غیبکک 2111ی هاسکک: در ا اسکا دهک گذشته  کامال مشکخصی هده
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در ا گانوا متغیکر بکود. غیبکک،  مبکود م لمکان را  %22در پر  تا  %33م لمان از 
تشویو  رد. در  نیا، جایی  ه موارس ابتوایی م مولی، به  ور متوسا، با  مبود 

 م لمان هنگام بازدیو از موارس غایب بودنو. غیبک %31م لم ر  به ر  هستنو،  4
توانو بر دانش آموزان محر م نیز تأثیر داشته باشو. در سراسر هنو، غیبک بکین می
در بیهکار    %12بکه  –د  ایالک ثر تمنو  –در جا ارتا  %32در ماهاراشترا    32%
 در جار نو، د  ایالک فقیر افزایش یافک. 42%

 %31رسانو. در انو نزی، برآ رد شکو  که می غیبک م لمان به یادگیری آسیب
 اهش یافکک   بکه  %2افزایش در غیبک م لمان به  ور متوسا امتیازات ریاضی 

گذاشکک: نکر  غیبکک مکی ادتمال قوی غیبک بر شاگردان ض ی  تر بیشتر تکأثیر
   %33م لم برای یک چهارم شاگردانی  ه باالترین امتیاز در ریاضیات را داشکتنو 

 بود. %22تنو برای یک چهارم شاگردانی  ه  مترین امتیاز را داش
شود  که پکایش صکحیح بکر ناظران نیز خود گاهی غیبک دارنو   این باضث می

داور م لمان صورت نگرفته   رهبری نکامطلوبی نسکبک بکه ایکن مسکئله دارنکو. 
نکاظران در  %23موارس در ا گانوا نشان داد  ه به  کور متوسکا،  2133تحقیق 

 ر ز بازدیو از موارس غایب بود  انو.
ان بایو بفهمنو  ه ضلک غیبک م لمان از موارس چیسک. در برخی سیاستگذار

 شورها، م لمکان داکور نوارنکو زیکرا دقوقشکان بسکیار  کم اسکک   در برخکی 
 شورهای دیگر به دلیل شرایا  اری نامطلوش اسک. در ماال ی، جایی  ه دقوق 

 31گیکرد، از هکر م لمان بسیار  م اسک   پرداخک به صورت نامنظم صکورت می
های نفر اظهار داشته اسک  ه ضلک غیبک آنها از مورسه به دلیکل دغوغکه 3م لم 

مالی ماننو  ی مسافک  والنی برای دریافک دقوق یا رسیوگی به پرداخک اقساط 
توانو در داور م لمکان در می نیز HIV/AIDSبود  اسک. نر  باالی شیوع ها  ام

برای بهبود شکرایا م لمکانی تکو ین مورسه تأثیرگذار باشو. زامبیا راهبردهایی را 
برنو  ه شامل دسترسی بیشتر بکه درمکان، ملبک رنج می HIVنمود  اسک  ه از 

 غذایی    ام هستنو.های تأمین مومل
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خشونک مبتنی بر جنسیک در موارس مانع مهمی بر سر را   یفیک   برابکری 
پن م م لمان در آموزش اسک. تحقیقی  ه در ماال ی ان ام شو نشان داد  ه یک 

ی هگفته انو  ه ا الع داشتنو  ه م لمان دانش آموزان دختر را م بکور بکه رابطک
  ردنو.جنسی می
پاس  گویی به تب یض جنسیتی   خشونک مبتنکی بکر های   سیاسکها برنامه

جنسیک بایو از دختران دمایک نمود    آنها را توانمنو سازد، ضملوردهای سکنتی 
فوکاران را شناسکایی نمکود    ضلیکه آنهکا اقکوام  ننکو. را به چالش  شکیو ، خال

 ننکو دقوقی   سیاسی  ه دمایک  لی بکرای  ود کان تکو ین میهای چارچوش
خکود در ایکن های بایو تقویک   ضمومی شونو   م لمان بایو از نقش   مسکئولیک

ی برای تأدیکب م لمکانها راستا آگا  شونو. به ضنوان ملال، در  نیا، برخی م ازات
در نظر گرفته شو  اسک  ه از آیین رفتاری متناسب قصور  کرد  انکو  که شکامل 

 ننو  ه م لمکان محوکوم ت لیق   ممان ک از  ار هستنو؛ قوانین جویو تأ یو می
 به ت ا ز جنسی ضلیه دانش آموز بایو اخراج گردد.

بکرای مبکارز  بکا ها تر یج   رای زنی ا لین گام مهم در اجکرای ایکن سیاسکک
ونک مبتنی بر جنسیک اسک. در ماال ی، یک پر ژ   ه با موفقیک رایزنی شو، خش

رفتاری را مورد بازبینی قرار داد    ساز    ارهای قوی تر گزارش دهکی های آیین
به  جود آ رد. هنگامی  ه ایکن پکر ژ   مپکین ا کالع رسکانی ان کام داد، ت کواد 

ر آیین رفتاری مطلع هستنو بکه اخبار قصوی  م لمانی  ه اظهار  ردنو  ه از نحو
 بیش از یک سوم افزایش یافک.

م لمان راهی بکرای تکأمین دمایکک جهکک اقکوام ضلیکه ی ههمواری با اتحادی
ملکی ی ه ننکو. در  نیکا، اتحادیکم لمانی اسک  ه خالم آیین رفتاری ضمکل می

م لمان با  میسیون خومات م لمان،  زارت آموزش   م ا نک  ود کان هموکاری 
ود    الیحه ای پارلمانی تو ین نمود  ه فراینوهای گزارش دهی سو  اسکتفاد  نم

شکود  که م کازات یا خشونک از سوی م لمان را تقویک نمکود    مکانع از آن می
 دیگر باشو.ی هم لمان خا ی تنها انتقال به یک مورس
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در مصر، ادتمال این  ه دانش آموزان ثر تمنو توریس خصوصی داشته باشنو 
 برابر دانش آموزان فقیر اسکد  

دا میک ضک ی  م لمکان های خصوصی نیز یوی دیگر از خر جیهای شهریه
ی  توانکو ضامکل ت یکین  ننکومکی اسک. اگر این مسئله بررسی یا  نتکرل نشکود

یادگیری خصوصا برای دانش آموزان فقیری باشو  ه قادر به پرداخک های خر جی
ضملورد نامطلوش نظام ی همان ضموما نشانآن نیستنو. آموزش خصوصی توسا م ل

 نکو. در مورسه   دقوق  م اسک  ه م لمان را  ادار به تومیل درآمکو خکود می
شکو. یوکی از مکی  امبوج، دقوق م لمان  م بود    اغلب با تأخیر دیکر پرداخکک

م لمان متوسطه توریس  %22م لمان مقطع ابتوایی    %31پیاموها این اسک  ه 
شود  ه قکادر بکه پرداخکک . این امر باضث تب یض میان  سانی میخصوصی دارنو

 3شهریه هستنو    سانی  ه نیستنو. در منا ق شهری، امتیاز دانش آموزان پایه 
 بود. 1.2  بو ن توریس خصوصی  31از  2.1با توریس خصوصی در  همر 

در مصر، شرایا بسیار داد شو  اسک  ه بخشی از آن به دلیل  اهش  یفیک 
موزش   بخش دیگر نیز به دلیل نیاز م لمان برای تومیل درآمو خکویش اسکک. آ

میلیکارد دالر  2.4شکود، میزان مبلغی  ه ساالنه برای توریس خصوصا هزینکه می
ی هگزارش شو  اسک. هزین 2133مصارم د لک در آموزش در سال  %22برابر با 

سک  ه از متوسا توریس خصوصی یوی از مهم ترین مصارم خانوار در آموزش ا
هکای رسو.  ود ان خانواد در منا ق شهری می %41در منا ق ر ستایی به  42%

شکونو. مکی ثر تمنو بیشتر از دانش آموزان فقیر از تکوریس خصوصکی بهکر  منکو
م لمان ممون اسک م لم خصوصی شاگردان خودشکان باشکنو   بکه ایکن ترتیکب 

 ننو  ه . دانش آموزان شوایک میمسئولیک امتیازات آنها نیز بر ضهو  م لم اسک
م لمان در  ول زمان مورسه مفکاد آموزشکی را پوشکش نکواد    آنهکا را م بکور 

 درس را ادامه داد    در آزمون موفق شونو.ی ه ننو تا با توریس خصوصی بقیمی
تکوریس خصوصکی ی  دواقل، بایو راهبردهایی تو ین گردنو  ه م لمان اجاز

 نکو  که  کل مفکاد نواشته باشنو. ایکن امکر تاکمین میشاگردان  الس خود را 
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گیرد دتی  سانی  ه قکادر بکه پرداخکک آموزشی در اختیار دانش آموزان قرار می
 شهریه خصوصی نیستنو.

توانسکتنو نمکی در موارس خصوصکی 2ی دانش آموزان پایه %12در پا ستان، 
 یک جمله را به انگلیسی بخواننو

 ننو از نگا  برخی افراد ر ش ی دریافک می می هموارس خصوصی  ه شهری
مناسبی برای گسترش دسترسی به آموزش با  یفیکک بکرای  ود کان محکر م در 
جاهایی اسک  ه موارس د لتی ضملورد مطلوبی نوارنو. در پا سکتان، در مورسکه 

 م ضملوکردی بهتکری از شکاگردان متوسکا در یکک سکوم بکاالی ی های با شهری
دارد. با این دال، دتی در مکوارس خصوصکی، بسکیاری از  ود ان موارس د لتی 

دانش آموزان به نورت به سطح قابل انتظار  سب دانکش رسکیو  انکو. بکر اسکاس 
 %12تحلیل ان ام شو  توسا گر   گزارش  ض یک آموزشی ساالنه در پا سکتان، 

توانستنو یک جمله را بکه انگلیسکی نمی در موارس خصوصی 2دانش آموزان پایه 
  ردنو.این مهارت را  سب می 2ی ننو در دالی  ه بایو در پایهبخوا

 م بکه ی هیادگیری در موارس خصوصی با شهریهای ضلک بهتر بودن خر جی
دهو تکا م لمکان بیشکتری را دلیل دقوق پایین اسک  ه به این موارس اجاز  می

و. در استخوام نمود    نسبک دانش آموز به م لکم را در سکطح پکایین نگکا  دارنک
دانش آموز برای هر م لم  جود دارنو  32از نایر بی، هایی موارس خصوصی بخش

دانش آموز اسک.  م جم یک بکودن  21در دالی  ه این میزان در موارس د لتی 
دهکو تکا ت امکل بیشکتری بکا آنهکا به م لمان موارس خصوصی اجاز  میها  الس

به  ور مستمر تمرینکاتی را  که م لمان  %22داشته باشنو. در آنورا پرادش، هنو، 
 ردنکو ایکن در دالیسکک  که در مکوارس دادنو، تصکحیح میمی به دانش آموزان

 شونو.می تمرینات تصحیح %41د لتی تنها 
شود  ه م لمان موارس خصوصی پاسخگوتر هستنو. در هنکو، ضموما تصور می

دلیکل  د لتی گزارش شو  اسکک  که بکهی همورس 1،111تنها یک ناظر برای هر 
نکاظر از  12غیبک، م لمی را اخراج  رد  اسک. در مقابکل، در مکوارس خصوصکی 
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 مورد مطال اتی، اضالم  ردنو  ه در این فصل م لمی را اخراج  رد  انو. 211
مزایای موجود در موارس خصوصی الزاما به این م نا نیسک  که ایکن مکوارس 

بکا مکوارس د لتکی بکا  بهتر هستنو؛ اغلب دانش آموزان ایکن مکوارس در مقایسکه
دانکش  %21بیشتری مواجکه هسکتنو. در آنکورا پکرادش، بکیش از های محو دیک

خانوار بسیار فقیر هستنو  ه این میزان در مکوارس  %41آموزان موارس د لتی از 
اسک. تقریبا یک سوم از م لمان در موارس د لتی به دانش آموزان  %22خصوصی 

دهنکو  که ایکن میکزان در مکی ای آموزشچنو پایه های سنین مختل  در  الس
 اسک. %1موارس خصوصی 

هیچ دلیلی نواشتن اموانات   شرایا مناسکب بکرای درس خوانکون را توجیکه 
ی  ود ان از هر سطحی  ه باشنو   به هر  نو: نهایتا، ضر ری اسک  ه همهنمی

مورسه ای  ه بر نکو، بهتکرین م لمکان را داشکته باشکنو تکا فرصکک آمکوزش در 
 یارشان قرار گیرد.اخت

 
 درسی و راهبردهای ارزیابی بهبود یادگیریی هبرنام

آموزشکی   ی هی  ود ان، م لمان بایو از برنامکبه منظور بهبود یادگیری همه
راهبردهای ارزیابی دمایک  ننو  ه نابرابری در دستا ردهای مورسه را  اسکته   

ضکر ری قابکل انتقکال را هکای ی  ود ان   جوانان فرصک دهو تکا مهارتبه همه
 سب  ننو. این راهبردها بایو با شکر ع ز د هنگکام، در کک بکا سکرضک درسکک، 
توانمنوسازی دانش آموزان محر م برای پیشر ی همگام، پاس  گویی به نیازهکای 

محومکی بکرای ایکن هکای های قومی   ای اد فرهنکگ مطال که، بنیانزبانی اقلیک
 به  جود آ رنو.ها مهارت
 

هشای بنیشادین را کسشب آمشوزان مهارتی دانششن از این که همهاطمینا
 کنندمی

 لیککو اصککلی تاککمین ایککن مطلککب  ککه  ود ککان در مورسککه موفککق باشککنو، 
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هکای ضکر ری   بنیکادین ماننکو خوانکون   توانمنوسازی آنها جهک  سب مهارت
هکای پایکه، بسکیاری از  ود کان قکادر بکه ریاضیات پایه اسک. بکو ن ایکن مهارت

هکای تورسی پیش بینی شو  نخواهنکو بکود   نابرابریی هر ی همگام با برنامپیش
 شود.آموزشی برای  ود ان محر م بیشتر می

های  یفیک آموزش پیش دبستان، تأثیر بسزایی در یادگیری  ود ان در پایکه
ا ل مقطع دبستان دارد. در بنگالدش،  ود ان مقطع ابتوایی،  ه پیش دبستان را 

هکای خوانکون، نوشکتن   ریاضکیات شته بودنکو در یکادگیری مهارتپشک سر گذا
شفاهی به نسبک  ود انی  ه پیش دبستان را ت ربه نورد  بودنو، ضملورد بهتری 

 داشتنو.
هکای ریاضکیات پایکه   ضر ری اسک  ه دانش آموزان مقطع دبسکتان، مهارت

ب کوی در س را ی هاا ل به خوبی بیاموزنو تکا در پایکههای سوادآموزی را در پایه
افتو زیرا مفاد آموزشکی بکیش از دکو مکبهم نمی متوجه شونو اما گاهی این اتفاق

های بنیادین تمر کز داشکته   مطکابق بکا درسی  یتنام بر مهارتی ههستنو. برنام
چیزی اسک  ه  ود ان قادر به یادگیری هستنو   توجه خاصی با دانش آمکوزانی 

دارنو. در مقابل، مفاد آموزشی هنکو،  که بسکیار دارد  ه قابلیک یادگیری ض یفی 
تواننو یاد بگیرنکو   در فراتر از چیزی اسک  ه دانش آموزان به صورت منطقی می

موت زمان م ین به آن دسک یابنو، ضاملی اسک  ه باضث افزایش شوام یادگیری 
به آزمون مربوط های ساله به درستی به گزینه 2 ود ان  %22شود. در  یتنام، می
هنو به سکواالت ی هسال 2 ود ان  %31ی خود پاس  دادنو. به همین ترتیب، پایه

سکاله  32   34پاس  صحیح دادنو. با این دال، هنگکامی  که بکه دانکش آمکوزان 
 ود کان در  یتنکام  %23مسئله ای د  مردله ای شامل ضرش   جمع داد  شکو، 

 د.بو %11پاس  صحیح دادنو اما این میزان در هنو تنها 
هکای بنیکادین را اقلیکک بتواننکو مهارتهای برای این  ه  ود ان اقوام   زبان

 سب  ننو، موارس بایو مفاد آموزشی را به زبانی توریس  ننو  ه برای آنها قابل 
ه زبکان مکادری  کودک   مقومکه ای از بفهم باشو. ر یوردی د  زبانه  ه توریس 



 113 یادگیریدادن به بحران  یاناز معلمان جهت پا یت: حما3بخش 

در بهبکود ضملوکرد در زبکان د م   هکم  توانومی  نوزبان د م را با هم تلفیق می
یکادگیری در بلنکو هکای چنین سایر مبادث موثر باشو. به منظور  اهش نابرابری

د  زبانه بایو به مکوت چنکوین سکال ادامکه یابنکو. در  کامر ن، های موت، برنامه
بیننو در دستا ردهای خوانون   می  ود انی  ه به زبان محلی خود،  وم، آموزش

در مقایسه با  ود انی  که تنهکا آمکوزش بکه زبکان انگلیسکی دارنکو، درک مطلب 
دیونکو، در آزمکون مکی ضملورد بهتری داشتنو.  ود انی  ه به زبان  وم آمکوزش

نیکز امتیکازات بهتکری  سکب  ردنکو. بکا ایکن دکال، ایکن  1ی ریاضیات در پایکه
شو، توا م می  ه تنها به زبان انگلیسی توریس 4ی دستا ردهای یادگیری در پایه

نیافتنو. در مقابل، در اتیوپی،  ود ان منطقه ای  ه توریس بکه زبکان محلکی تکا 
بهتکر از دانکش  2ی باالتر مقطع دبسکتان ادامکه داشکک، در در س پایکههای پایه

 دیونو.می آموزانی ضمل  ردنو  ه تنها به انگلیسی آموزش
ز یکک گکر   زبانی دشوار اسک خصوصا جکایی  که بکیش اهای اجرای سیاسک

زبانی در یک  الس داور دارنو   م لمان بر زبان محلی  اق  نیستنو. برای ایکن 
های زبکانی اقلیکک بایو م لمانی را از گر  ها  ه آموزش د  زبانه موثر باشو، د لک

ا لیه   موا م نیز بکرای آمکوزش م لمکان بکرای های استخوام   اضزام نمایو. برنامه
 نیازهای فراگیرنوگان زبان د م ضر ری هستنو. توریس به د  زبان   درک

ا لیه   آموزش د  زبانه، دانش آموزان بایکو های برای موفقیک سوادآموزی پایه
به مفاد آموزشی فراگیری دسترسی داشته باشنو  ه مطابق با شرایا آنها بکود    

 هکایبه زبانی تو ین شو  باشو  ه برای آنهکا آشناسکک. م وزهکای بکاز   فنا ری
گسترد  تر دتی به زبان محلی در اختیکار های جویو، مفاد آموزشی را در مقیاس

دهنو. در افریقای جنوبی، مفاد آموزشی منبکع بکاز در دکال می دانش آموزان قرار
تو ین بود    به چنوین زبان رایج در افریقای جنوبی در دسترس هستنو. توزیکع 

  مکوارس   م لمکان بکه منکابع دی یتالی در برخی منا ق ر  بکه افکزایش بکود  
 آموزشی دسترسی دارنو.

تأمین مطالبی جهک خوانون به تنهایی  افی نیسک بنابراین به منظکور بهبکود 
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ها نیز بایو نسبک به استفاد  از آنهکا ترغیکب یادگیری  ود ان؛  ود ان   خانواد 
 جکود چکاپی های شونو. در جوامع د ر افتاد  یا فقیر  ه دسترسی  می به رسانه

مربکوط بکه تمکرین هکای دارد، تأمین مطالبی برای خوانکون   دمایکک از ف الیک
بهبککود ی ه نککو. هککوم برنامککخوانککون بککه بهبککود یککادگیری  ود ککان  مککک می

های های خوانون در پایه، بهبود یادگیری مهارتSave the Childrenسوادآموزی 
ن بککرای تککوریس ا ل در موارسککی د لتککی بککا مککواخالتی ماننککو آمککوزش م لمککا

های هسته ای خوانون   پایش مهارت دانش آموزان آنان اسکک. ضکال   بکر مهارت
در مکاال ی، ها شکونو. ارزشکیابیمکی این، جوامع نیز ترغیب به دمایک از خوانون

موزامبیک، نپال   پا ستان نشان داد  اسک  ه  ود کان در موارسکی  که بهبکود 
دهای بهتری را نسبک بکه همسکاالن خکود شود دستا رسوادآموزی در آن اجرا می

 این دستا ردها  اهش ت واد  ود انی اسک  که امتیکاز صکفری هدارنو  ه از جمل
دهو  ه این برنامه به  سانی  ه یادگیری ض یفی دارنو گرفتنو   این نشان میمی

  مک  رد  اسک.
ن، دمایک خارج از ساضات مورسه یوی از دالیل این موفقیک اسک. در پا سکتا

 ردنکو  که از سکوی  ود انی  ه در ارد های ر خوانی ب و از مورسه شکر ک می
شو، در مقایسه با همتایان خود در همان می مونی ترتیب داد ی هدا  لبان جام 

هکای مورسه، دستا ردهای یادگیری بهتری در سلیس خوانکون   صکحک در زبان
الوینشکان بکرای دمایکک از پشتو   ارد  داشتنو. در ماال ی، دانش آمکوزانی  که  

 بهتر از دیگران بودنو.ها خوانون  ود انشان آموزش دیو  بودنو در یادگیری  اژ 
درسی با هوم  مک بکه م لمکان بکرای ی هدر  انبرا، استرالیا، اصالدات برنام

 شودنسبک به دانش آموزان م لول ان ام میها بهبود نگرش
های نیز در بر داشته باشنو تکا فرصککفراگیری را ی همفاد آموزشی بایو مسئل

دانش آموزان محر م برای یادگیری  ارآمو افزایش یابو. جایی  ه مفکاد آموزشکی 
بمبئی، هنکو،   هنکو راس، های دساس جنسیتی تو ین شو  باشو، هماننو پر ژ 

سکن ش نگکرش در برخکی از مسکائل جنسکیک محکور، بهبکود های امتیاز آزمون
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های نوجوانانی  ه در این پر ژ  شر ک  رد  بودنو، مهارت یابنو. در هنو راس،می
 بهتری داشته   امتیاز امتحاناتشان بهتر بود.ی هدل مسئل

برای  رادی مفاد آموزشی  ه به نیازهای م لولین توجکه دارنکو نیکز  ارهکای 
زیادی بایو ان ام شود. در  انبرا، استرالیا، هوم از اصالح مفاد آموزشی  مک بکه 

جهک بهبود نگرش دانش آموزان نسبک به دانش آمکوزان م لکول، بهبکود  م لمان
 یفیک ت امالت بین دانش آموزان م لول   سالم   افکزایش رفکا    دسکتا ردهای 

 شود.دانشگاهی برای دانش آموزان م لول ان ام می
 ننکو تکا دانکش آمکوزانی را ابزار ارزیابی  الس محکور بکه م لمکان  مکک می

  دمایک  ننو  ه ادتمال ض   درسکی آنهکا بیشکتر اسکک. در شناسایی، پایش 
،  ه استفاد  از ابزار ارزیکابی  السکی را بکه م لمکان EGRA Plusی  لیبریا، پر ژ

درسی را تکو ین های آموزش داد    مناب ی را برای خوانون تأمین نمود    برنامه
میان دانکش  نمود  ه راهنمای توریس باشنو، سطوح  م دستا ردهای خوانون در

 را بهبود بخشیو. 1   2های آموزان پایه
بایو مطابق با مفاد آموزشی باشنو تا د کم  کاری اضکافی بکر د ش ها ارزیابی

 که  رادکی مناسکب داشکته   هکایی م لمان نباشنو. در افریقای جنوبی، ارزیابی
ه تفسیر نتایج داشتنو به م لمانی  کی  نحوی هصریحی در زمینهای دستورال مل

م لمکان  %21 ننو:  ننو،  مک میآموزش  می دیو    در شرایا دشوار  ار می
 توانستنو در  الس از آنها استفاد   ننو.

آموزان بتواننو یادگیری خود را پکایش  ننکو، دسکتا ردهای داصکل اگر دانش
چشمگیر خواهنو بود. در ایالک تامیل ناد ی هنو، دانش آموزان مقطع دبستان بکا 

خواننو  که بکه می خودر ارزشیابی درسهای شان، با استفاد  از  ارتسرضک خود
تواننکو در ایکن را  بکه یوکویگر تنهایی قادر به استفاد  از آنها بود  یا  ود کان می

 مک  ننو؛ م لمان هوشمنوانه، دانش آموزان زرنگ تر با دانش آموزان ض ی  تر 
دهنو. به  ور  لکی، اضتمکاد بکه دهنو تا این تمرین را ان ام می در یک گر   قرار

اتخاذ این ر یورد بهبود یافته   دستا ردهای یکادگیری ی هنفس  ود ان در نتی 
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 در این ایالک باالتر اسک.
مونی زن آموزش دیو  بکه بهبکود ی هدر هنو، موارس با  مک دا  لبانه جام 

 یادگیری  ود ان  مک  ردنو.
از  ریق دستیاران آموزشی یوکی دمایک بیشتر   هوفمنو برای دانش آموزان 

بهبود یادگیری برای  ود انی اسک  که ادتمکال دارد از دیگکران های دیگر از را 
ز د هنگکام از سکوی دسکتیاران آمکوزش در ی هضقب بماننو. ثابک شو  ه مواخلک

موارس لنون در انگلستان به بهبود مهارت خوانون  مک  رد    تأثیر ملبک بلنو 
داشکک  که مهکارت سکوادآموزی  متکری دارنکو. در هنکو،  موتی برای  ود کانی

مونی زن آموزش دیو  باضث شکونو تکا نسکبک  ود کانی  که ی هدا  لبانه جام 
دانش  %2تواننو جمع د  رقمی را ان ام دهنو، افزایش یابنو. در دالی  ه تنها می

ایکن  توانستنو در ابتوا یک تفریق ساد  را ان ام دهنو، تکا پایکان سکالمی آموزان
 بود. %13دیگر های رسیو  ه این میزان در  الس %22میزان به 

توریس رادیویی نیز بر بر رم  کردن مکوان ی از جملکه مسکافک   دسترسکی 
پکر ژ  دیکو   32ض ی  به منابع   م لمان با  یفیک، همان گونه  ه در بکازبینی 

از رادیوی  یادگیری  مک  نو. استفاد های توانو به بهبود خر جیمی شو  اسک،
توانو بسکیار مکوثر باشکو. بکین می ت املی در منا قی  ه درگیر مناقشات هستنو

، تککوریس رادیککویی ت ککاملی جنککوش سککودان بککیش از  2133   2112های سککال
دانش آموز را ثبک نام  رد ، نیم ساضک درس را مطابق با مفاد آموزشی  421،111

زبکان محلکی، ریاضکیات   ملی   هکم چنکین درس زبکان انگلیسکی، سکوادآموزی 
زمینی های ی خطر مین  ا الع رسانی دربار  HIV/AIDSی زنوگی ماننو دربار 
نمکود. در منکا قی  که خکارج از دسترسکی رادیکویی بودنکو، ایکن پکر ژ  می ارائه

 توزیع  رد تا م لمان آموزش دیو  از آن استفاد   ننو. MP3پخش های دستگا 
باشنو  ه م لمان آنهکا هایی و مومل سایر  الستوانندی یتالی میهای  الس

)سرای آموزش دی یتکالی(  Digital Study hallی  م رش نیستنو. در هنو، پر ژ
درس،  یویوهای دی یتالی تهیه  رد   ه م لمان متخصص آنهکا را های از  الس
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نمکایش ها در منا ق ر ستایی   زاغه نشین DVD ننو  ه با استفاد  از ادار  می
شونو. ارزشیابی از چهار  الس در ا تار پرادش نشان داد  ه ب و از هشک می اد د

 دانش آموزان نمرات بهتری را در آزمون دریافک  ردنو. %22ما ، 
نوآ ری در استفاد   ه تومیل مفاد آموزشکی ارائکه شکو  از سکوی م لمکان را 

تواننو در نو، می نتومیل نمود    ان طام در یادگیری دانش آموزان را ترغیب می
بهبود یادگیری موثر باشنو. دسترسی بیشتر به رایانه در موارس به  کاهش خکال  

 نکو. بکا ایکن دکال، فنکا ری های  م درآمو   غنی  مک میدی یتالی بین گر  
 جویو جایگزین خوبی برای توریس نیسک.

ان منبکع توانایی م لمان برای استفاد  از فنا ری ارتبا اتی   ا الضاتی به ضنکو
آموزشی نقشی موثر در بهبود یادگیری دارد. تحقیقکی  که در برزیکل ان کام شکو 

رایانه ای در مکوارس تکاثیر منفکی بکر ضملوکرد های نشان داد  ه ای اد آزمایشگا 
دانش آموزان داشک اما این  ه م لمان از اینترنک به ضنوان منبع آموزشی استفاد  

ری در  کالس ابتوکاری شکو    در نتی که  ردنو باضث شو تا توریس   یکادگیمی
 نمرات نهایی بهبود یابنو.

های  م درآمو  متر اموان برخکورداری از فنکا ری ارتبا کاتی    ود ان گر  
 ا الضاتی در خارج از مورسه را داشته   به همین دلیل موت زمان بیشتری  کول

 %23در ر انکوا،  شو تا با آن سازگاری یابنو   نیاز به دمایکک بیشکتر دارنکو. می
اسکتفاد  ی ه ردنو سابقدانش آموزانی  ه در مقطع متوسطه از رایانه استفاد  می

  اینترنک را در خارج از مورسه )بیشتر در  افی نک ها( داشکتنو. بکا ایکن  ICTاز 
دال، دختکران    ود کان ر سکتایی از ایکن مزیکک محکر م بودنکو زیکرا ادتمکال 

 در جوامع آنها  متر بود. ICTمنابع  یا سایرها دسترسی به  افی نک
بکرای تکوریس   یکادگیری،  ICTمطمئن افزایش دسترسی به های یوی از را 

همرا    سکایر ابکزار الوتر نیکک قابکل های استفاد  از تلفن –یادگیری سیار اسک 
ب کو از ی ه. در منا ق ر ستایی هنو، در یک برنامکMP3های دمل ماننو دستگا 

همکرا  بکرای هکای تلفنهکای  ان خانوارهای  م درآمکو از بازیمورسه برای  ود



 دستیابی به کیفیت برای همه 118

آموزش زبان انگلیسکی اسکتفاد  
 رد. این امر باضث دستا ردهای 
چشککمگیری در آزمککون ه ککی 

متکککوا ل انگلیسکککی های اسکککم
بکاالتر های خصوصا  ود ان پایه

هککای بنیککادین شککو  ککه مهارت
 خوبی داشتنو.

در جاهککایی  ککه یککادگیری 
    خیلی سریع  ود ان  م بود

 ننککککو، تکککرک تحصکککیل می
فرصکککک د بکککار  های برنامکککه

 وتا  تر های تواننو با چرخهمی
هککای پایککه را یککادگیری، مهارت

آموزش دهنو  که راهکی بکرای 
تسککریع پیشککرفک  ود ککان   

هکای محکر م اسکک. برخکی از ایکن دستیابی بکه دسکتا ردهای خکوش بکرای گر  
زمان  متری به نسبک سال تحصیلی موارس تسریع شو  توانستنو در های برنامه

های محر م رسیو    به انها فرصک دادنکو  که بکه به دستا ردهای خوبی در گر  
 الس همسطح خکود رسکیو    م کودا  ارد مکوارس شکونو. در ایکن برنامکه هکا، 

 ننکو   ضمومکا از  م بود    م لمان به زبان محلی صکحبک میها جم یک  الس
 %42شونو. به ضنوان ملال، در شمال غنا، می نطقه استخوامجوامع محلی ا رام م
ابتکوایی ی هآموزش سکریع شکو    م کودا بکه مورسکهای  سانی  ه  ارد برنامه
، نمرات خوبی  سب  ردنو در دالی  ه این میکزان در 4ی بازگشته بودنو در پایه

 بود. %14سایر دانش آموزان 
تسریع یادگیری در شرایطی های نامهتواننو از برموارس رسمی دبستان نیز می
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استفاد   ننو  ه نسبک زیادی از دانش آموزان بزرگ تر از  الس خود هستنو. در 
بودنکو، تحکک آمکوزش مفکاد  2تکا  2ی برزیل، دانش آموزانی  ه بزرگ تر از پایه

درسی قرار گرفتنو  ه اصالح شو  بود    ی یک سال بیش از یکک پایکه را  کی 
ی خکود فاصکله  لی، سهم دانش آموزان موارس  ه د  سال با پایه ردنو. به  ور 

 اهش یافکک. هنگکامی  که  2111در سال  %11به  3332در سال  %42دارنو از 
ی مناسب خود رسیونو، توانستنو ضملورد خوش خود را دف  دانش آموزان به پایه

 ان بود. رد    نر  پیشرفک آنها در موارس متوسطه متناسب با سایر دانش آموز
 

 های قابل انتقال برای شهروندان جهانیفراتر از پایه: مهارت
مفاد آموزشی بایو به گونه ای باشنو  ه  ود ان   جوانکان تنهکا بکه یکادگیری 

های قابل انتقالی ماننو تفور انتقادی، دل های پایه ا تفا نورد  بلوه مهارتمهارت
تکا بکه شکهر نوان جهکانی مسکئول مسئله، تر یج   دل اختالفات را نیز بیاموزنو 

آموزشکی هکای تبویل شونو. ر یوردی میان رشته ای شکامل خودآمکوزی، ف الیک
هایی مرتبا محلی نیز در رشو درک دانش آموزان از محیا زیسک   ای اد مهارت

 پایواری موثر هستنو.ی هبرای ارتقا  توس 
ی را تو ین نمکود ، آلمان، برنامه ای میان رشته ا2114   3333های بین سال

 را در اختیار دانش آموزان قرارهایی  ه بسترساز یادگیری مشار تی بود    فرصک
ابتواری برای زنوگی پایواری بکا یوکویگر هموکاری  ننکو. های داد تا بر پر ژ می

ارزشیابی نشان داد  ه شر ک  ننوگان در مقایسه با همساالن خود درک بهتکری 
هکای این دانش آموزان اضالم  ردنو  که مهارت %21  تا پایوار داشته ی هاز توس 

قابل انتقال را آموخته انو. در افریقای جنوبی، یک ابتوار ضمل، مفاد آموزشی را به 
بازیافکک   جمکع آ ری آش در مکوارس، هکای ضملی ماننو اتخاذ نظامهای ف الیک

ضمکومی، ای کاد استفاد  از منابع انرژی جایگزین برای آشپزی، تمیز  ردن مرا کز 
دهو. موارسی  ه در این برنامه شکر ک بومی    اشک درختان ارتباط میهای باغ

 رد  انو گزارش دادنو  ه آگاهی زیسک محیطی در بین دانکش آمکوزان افکزایش 
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 نیز بهبود یافک.ها یافته   ضملوردهای پایواری در موارس   خانه
 د آموزشی افز د  اسکفیلیپین،  اهش خطر بالیای  بی ی را نیز به مفا

 نکو تکا توانمنوسازی  ود ان از  ریق ارتبا ات   تر یج بکه آنهکا  مکک می
آسیب پذیری خود را نسبک به خطرات زیسک محیطی  اهش دهنو. در فیلیپین، 
 ه مست و انواع بالیای زیسک محیطی اسک، ت هو صکریح جهکک تلفیکق  کاهش 

تا  ود ان نقشی ف ال در ایمن  خطرات بالیای  بی ی به مفاد آموزشی باضث شو
 سازی جوامع خود بر ضهو  گیرنو.

 ه بر فراگیری   دل اختالفات تمر ز دارنو نیز به تقویکک دقکوق هایی برنامه
هکای ، مهارت2113 ننکو. در بر نکوی در سکال فردی   ای کاد صکلح  مکک می

طه ارتبا اتی   میان ی گری اختالفات به دانکش آمکوزان پناهنکو  مقطکع متوسک
آموزش داد  شو. پس از د  سال، م لمکان آمکوزش دیکو  دسکک از تنبیکه بکونی 

 جنسی   فساد به سادگی بحث   بررسیی   شیو ، مسائل مربوط به سو  استفاد
شونو، ر ابا در بکین دانکش آمکوزان بکا همسکاالن   م لمکان بهبکود یافتکه   می

محلککی دا ری ی هآمککوزان در دککل اختالفککات  وچککک در مورسککه   جام ککدانککش
  ردنو.می



سازی پتانسل معلمان برای حل لفعا
 یادگیریهای بحران

 نو  ه سیاسکتگذاران مورد اصالدات ضر ری را شناسایی می 31این گزارش 
 برای دستیابی به یادگیری برابر فراگیر بایو آنها را اتخاذ نماینو.

 
 خالء معلمان باید پر شود -1

هم قادر به پاس  گکویی بکه نیکاز  2111تا سال  با ر نو  نونی، برخی  شورها
 موارس ابتوایی به م لمان بیشتر نخواهنو بود.

 
 بهترین متقاضیان را برای تدریس جذب کنید -1

ی  ود ان، م لمانی داشکته باشکنو  که دکواقل مقطکع ضر ری اسک  ه همه
ترسکی بکه بایو در بهبکود دسها متوسطه را به اتمام رسانو  باشنو. بنابراین، د لک

تحصیالت متوسطه سرمایه گکذاری  ننکو تکا ت کواد متقاضکیان شکغل م لمکی را 
افزایش دهنو. این اصالدات اهمیک زیادی دارد اگر ت واد م لمان زنی  ه آموزش 
بهتر دیو  انو در منا ق محر م افزایش یابو. در برخی  شکورها، ایکن بکه م نکای 

 م لمی اسک.ی هر درفان ام اقواماتی ملبک برای جذش زنان بیشتر د
هکای سیاستگذاران بایو توجه خود را بر اسکتخوام   آمکوزش م لمکانی از گر  

های نژادی نیز متمر ز سکازنو تکا آنهکا در خکومک جوامکع داشیه ای ماننو اقلیک
خویش باشنو. چنین م لمانی،  ه با بافک فرهنگی   زبان محلکی آشکنایی دارنکو، 

 انش آموزان محر م را بهبود بخشنو.یادگیری دهای تواننو فرصکمی
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 برای پاسخ به نیازهای کودکان، معلمان را آموزش دهید -3
ی م لمان بایو آموزش ببیننو تکا بتواننکو نیازهکای یکادگیری  ود کان را همه

های پاس  دهنو. قبل از این  ه م لمان  ارد  الس درس شونو، بایو تحک برنامکه
گیرنو  ه بین دانش آنها از مبحث آموزشی   آموزش توریس قبل از خومتی قرار 

 توریس توازن برقرار گردد.های دانش ر ش
 افی از تکوریس ی ههمچنین، آموزش قبل از خومک م لمان بایو ضامن ت رب

آموزشی اسک تا م لمکان م ربکی ی هدر  الس درس باشو  ه جز  ضر ری برنام
رای تکوریس خوانکون   درک های ضملکی را بکتربیک شونو. این برنامه بایو مهارت

ریاضیات پایه در اختیار م لمان قرار دهو. در جکوام ی  که تنکوع قکومیتی  جکود 
های دارد، م لمان بایو یاد بگیرنو  ه به بیش از یک زبکان تکوریس  ننکو. برنامکه

مخکتلا   سکنین های پایکههای تربیک مورس بایو م لمان را برای توریس  الس
بیکنش را در آنهکا ای کاد  نکو  که نگکر ش م لکم بکه  مختل  آماد   رد    ایکن

 یادگیری تأثیرگذار باشو.های توانو بر خر جیمی جنسیتیهای تفا ت
هکای تکوریس را مستمر بهر  منو شکود تکا مهارتهای هر م لم بایو از آموزش

جویوی را برای دمایکک های توانو ایو می توس ه داد    تقویک  نو. این آموزش
ا لیه در اختیار م لم قرار داد    بکه آنهکا های ض ی ، خصوصا در پایه از شاگردان

  مک  ننو  ه با تغییراتی ماننو مفاد آموزشی جویو سازگاری یابنو.
ر  هکای ر یوردهای ابتواری ماننو آموزش از را  د ر م لمان، به همرا  آموزش

ک پوشکش در ر    پایش بایو ترغیکب شکونو تکا ت کواد بیشکتری از م لمکان تحک
 آموزشی پیش   در دین خومک قرار گیرنو.های برنامه
 

 مدرسین و راهنمایانی را برای حمایت از معلمان آموزش دهید -1
 ننو تا را دریافک میها برای ا مینان از این مطلب  ه م لمان بهترین آموزش

یادگیری  ود ان را بهبود بخشنو، ضر ری اسک  که تربیکک  ننکوگان مورسکین 
مبارز  با آنها ی   اق ی توریس در  الس درس   نحوهای چالشی ه  ت ربدانش 
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را داشته باشنو. بنابراین سیاستگذاران بایو ا مینکان داصکل نماینکو  که تربیکک 
 کافی از مقتاکیات یکادگیری  کالس ی ه ننوگان مورسین آموزش دیو    ت رب

ا آنهکا مواجکه  ننکو بکدرسی دارنو  ه م لمانی  ه در شرایا سکخک تکوریس می
 خواهنو شو.

بککرای ایککن  ککه م لمککان تککاز  آمککوزش دیککو  بتواننککو دانککش آموزشککی را بککه 
بخشککنو، مککی ترجمککه  ننککو  ککه یککادگیری را در  ود ککان بهبککودهککایی ف الیک

سیاستگذاران بایو راهنمایان آموزشی را تربیک  ننو تا در این امر بکه آنهکا یکاری 
 رساننو.

 
 ام کنید که بیشتر به آنها نیاز دارنداعزمعلمان را به جایی  -5

بایو ا مینان داصل نماینو  ه بهترین م لمان نه تنها استخوام شکو  ها د لک
  آموزش ببیننو بلوه به منکا قی اضکزام شکونو  که بیشکتر بکه آنهکا نیکاز دارنکو. 

های جبرانی، پاداش ها، مسون مناسب   دمایک بکه صکورت فرصککهای پرداخک
و برای ترغیب م لمان آموزش دیو  جهک پذیرش  ار در منا ق رشو درفه ای بای

ر ستایی یا محر م به  ار گرفته شونو. ضال   بر این، د لک ها، بایو م لمکانی را در 
ی  ود ان، سطح محلی استخوام   آنها را تحک آموزش مستمر قرار دهنو تا همه

رهنگ آنهکا را درک صرم نظر از موان زنوگی، م لمانی داشته باشنو  ه زبان   ف
  ننو. رد    به بهبود یادگیری آنها  مک می

 
هشا ای و پرداختی رقابتی برای حفشظ بهتشرین معلماز ساختاری حرفه -6

 استفاده کنید

بایو ا مینان داصل نماینو  ه دقوق م لمکان بکه انکواز  ایسکک  که ها د لک
گا  داشته   دقوق آنها های خود را در سطحی باالتر از خا فقر نتواننوخانواد می

را با سایر مشاغل مشابه رقابتی نماینو. پرداخک مبتنی بر ضملورد به ضنوان راهکی 
برای ترغیب م لمان جهک بهبود یادگیری بایو مورد بررسی قکرار گیکرد. بکا ایکن 
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دال، این  ار در توریس به  ود انی  ه یادگیری ض یفی دارنو، در یکادگیری بکا 
 ننو، مشوق خکوبی نیسکک. و یا در جوامع فقیر زنوگی میهستن مشوالتی مواجه

به جای آن بایو از ساختاری درفه ای   پرداختی جذاش به ضنوان مشکوقی بکرای 
توان از آن برای شناسایی می همه م لمان جهک بهبود ضملورد خود استفاد   رد.

ود    از   تشویق م لمانی استفاد   رد  ه در منا ق د ر افتاد  مشغول به  کار بک
  ننو.یادگیری  ود ان محر م دمایک می

 
 بهبود حاکمیت معلمان برای حداکثر تأثیر -1

سکو  ی هدا میتی خود را بهبود بخشنو تا به مسکئلهای بایو سیاسکها د لک
رفتار م لمان ماننو غیبک، توریس خصوصی شاگران   خشونک مبتنی بر جنسیک 

در جهکک رسکیوگی بکه مسکئله غیبکک  بایکوها در موارس رسیوگی  ننو. د لک
م لمان  ارهکای بیشکتری ان کام داد    شکرایا  کاری آنهکا را بهبکود بخشکیو ، 
ا مینان داصل نماینو  ه بار  اری آنها از نظر  ظایفی غیر از توریس زیاد نبکود  

بهواشتی را برای آنها تأمین  ننو. موارس بایو رهبری های   دسترسی به مراقبک
 امکل ی هشنو تا م لمان به موقع در مورسه داضر شو ، یکک هفتکقوی داشته با

ی شاگردان به  ور یوسان دمایک نماینو. رهبران موارس نیکز  ار  رد    از همه
 درفه ای به م لمان به آموزش نیاز دارنو.های دمایکی هبرای ارائ
م لمکان   خکود م لمکان بکرای های بایو همواری نزدیک بکا اتحادیکهها د لک

  اتخککاذ آیککین رفتککاری مناسککب بککرای مبککارز  بککا رفتارهککای ها تککو ین سیاسککک
ای ماننو خشونک مبتنی بر جنسیک داشکته باشکنو. آیکین رفتکاری بایکو درفهغیر

را مطکابق بکا هکایی خشونک   سو  استفاد  پرداختکه، م ازاتی هصرادتا به مسئل
 .چارچوش قانونی دقوق  ودک   دمایک از آنها تو ین نمایو

صکریحی، در های جایی  ه توریس خصوصی م لمان شایع اسک، دستورال مل
چارچوش قانونی بایو تو ین گردنو  ه م لمان زمکان  کالس را در تکوریس مفکاد 

 درسی قربانی توریس خصوصی نوننو.
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 مفاد درسی ابتکاری در اختیار معلمان قرار دهید تا یادگیری بهبود یابد -8

ای فراگیر   من ط  آموزشی نیاز دارنکو  که بکرای م لمان به دمایک راهبرده
هکای محکر م  رادکی شکو  انکو. پاس  گویی به نیازهای یادگیری  ود کان گر  

تواننو توریس مناسب را در اختیار دارنو میهای م لمانی  ه مفاد آموزشی   ر ش
یادگیری را  استه به دانش آموزان ض ی   مک  ننو تا بکه همتایکان های تفا ت

 د برسنو.خو
های سیاستگذاران بایو ا مینان داصل نماینو  ه تمر ز مفکاد آموزشکی پایکه

شونو  که می های پایه برای همه تمر ز داشته   به زبانی ارائها ل بر ای اد مهارت
درسی تو ین شو  بایو های برای  ود ان قابل درک اسک. انتظاراتی  ه در برنامه

 درسکککیهای ان باشکککو زیکککرا برنامکککهدانکککش آمکککوزهکککای مطکککابق بکککا توانایی
 آرمککانی دسککتا ردهای م لمککان بککرای  مککک بککه پیشککرفک  ود ککان را محککو د

  ننو.می
هکای   آژانسها بازگردانون  ود ان به مورسه   یادگیری ضر ری اسک. د لک

فرصک د بار  یادگیری سریع برای دستیابی های مالی بایو از برنامهی  اهوا   ننو
 یک  ننو.به این هوم دما

همرا  برای تومیل های در بسیاری از  شورها، رادیو، تلویزیون، رایانه   فنا ری
شونو. م لمان موارس رسمی   غیر رسکمی می   بهبود یادگیری  ود ان استفاد 

را بکه دکوا لر رسکانو    ها دسک یابنو تا مزایای این فنا ریها بایو به این مهارت
 .خال  دی یتالی را  اهش دهنو

های پایه در مورسه بکرای  ود کان  کافی نیسکک. مفکاد تنها یادگیری مهارت
 ننکو   بسترسکاز آموزشی  ه یادگیری میان رشته ای   مشکار تی را تکر یج می

هایی برای شهر نوی جهانی هستنو نیز برای م لمان ضر ری انو تا به رشو مهارت
 های قابل انتقال  ود ان  مک  ننو.مهارت
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بی کالسی تدوین کنید تا معلمان بتوانند دانش آموزانی را کشه در ارزیا -9
 معرض خطر ضعف یادگیری قرار دارند، شناسایی و حمایت کنند

 السی، ابزاری ضر ری برای شناسایی    مک به دانکش آمکوزانی های ارزیابی
هستنو  ه در یادگیری مشول دارنکو. م لمکان بایکو بکرای اسکتفاد  از ایکن ابکزار 

ببیننو تا بتواننکو مشکوالت یکادگیری را سکری ا شناسکایی   راهبردهکای  آموزش
 مناسب را برای دل آن به  ار گیرنو.

تأمین مفاد آموزشی برای دانش آموزان  ه بتواننو پیشرفک خکود را ارزشکیابی 
 ننو   آموزش م لمان برای دمایک از به  ارگیری این مفاد بکه  ود کان  مکک 

یری در یککادگیری داشککته باشکنو. دمایککک بیشککتر  نکو دسککتا ردهای چشکمگمی
مکونی ی هم لمان   دا  لبان جام ی  هوفمنو از  ریق دستیارهای آموزش دیو

ر ش مهم دیگری برای بهبود یادگیری دانش آموزانی اسک  ه در م کر  خطکر 
 شوسک قرار دارنو.

 
 آمار دقیق معلمان آموزش دیدهی هتهی -12

ت واد م لمان آموزش دیکو  ی هتحلیل آمار ساالن  شورها بایو بر جمع آ ری  
ی هماننو جنسیک، نژاد   م لولیکک در  لیکهایی در سراسر  شور از جمله  یژگی

تربیک های سطوح آموزشی سرمایه گذاری  ننو. ا الضات مربوط به ظرفیک برنامه
 ر د  سکب  ننکو، آمکار مربو کهمی مورس   ارزیابی دانشی  ه از م لمان انتظار

های بین المللی بایکو بکرای برنامکهی  گردد. استانواردهای پذیرفته شومی تومیل
 تربیک مورس تو ین گردنو تا تطبیق آنها ضمانک شود.

چنین بایو ا الضات  املی از دقکوق م لمکان خصوصکا در  شکورهای  کم هم
ی هملکی   جام ککهکای درآمکو   بکا درآمکو متوسککا جمکع آ ری گکردد تککا د لک

لی بتوانو بر پرداخک مناسب به م لمان نظارت داشته   نسکبک بکه بهبکود الملبین
 رسانی  ننو.دقوق آنها در سطح جهانی ا الع
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 گیرینتیجه
برای خاتمه دادن به بحکران 

ی  شورها، غنکی یادگیری، همه
ا مینککان داصککل   فقیککر، بایککو 

نماینو  ه هر  ودک به م لمان 
م رش   باانگیز  دسترسی دارد. 

راهبردی  ه در این ا آمکو   31
بر مبنای شواهو به دسک آمکو  
از سیاسککک هکککا، برنامکککه هکککا، 
راهبردهای موفکق از  شکورها   

آموزشککی بسککیاری هککای محیا
اسک. با ان کام ایکن اصکالدات، 

 ننکو  که  شورها تاکمین می
  ود ککان   جوانککان، خصوصککاً

زنوگی بهتر به آن محر مان، از آموزش با  یفیتی  ه برای تحقق پتانسیل خود   
 شونو.می نیاز دارنو، بهر  منو

 



 تدریس و یادگیری:

 دستیابی به کیفیت فراگیر

دهو  ه ضوم توجکه نشان می 4/2134گزارش پایش جهانی آموزش برای همه 
هکای محکر م بکه بحکران به  یفیک آموزش   ضوم موفقیک در دستیابی بکه گر  

میلیکون  221اسک. در سطح جهکانی،  یادگیری دامن زد   ه نیازمنو توجه فوری
های پایکه را نیکز مهارت–های محر م هستنو  ه بسیاری از آنها از گر   – ودک 
های پیشرفته ای  ه برای داشتن مشاغل مناسب گیرنو چه رسو به مهارتیاد نمی

   زنوگی بهتر به آنها نیاز دارنو.
 نکو  که چگونکه توریس   یادگیری: دستیابی بکه  یفیکک فراگیکر بیکان مکی

تواننو یک نظام آموزشی با  یفیک را برای  ود ان، صرفه نظر از سیاستگذاران می
شرایا زنوگی آنها، با تأمین بهترین م لمان، به  جکود آ رد    دفک   ننکو. هکم 

 نو  ه مانع از را ثبک میها چنین این گزارش، شواهو مربوط به  اهش در  مک
دهکو  که چگونکه  شکورها شونو   نشان میمی پیشرفک به سوی اهوام آموزشی

آموزشی خود را افزایش های  ارآمو از منابع داخلی، بودجهی  تواننو با استفادمی
 دهنو.

بین المللی برای تو ین اهوام توسک ه ای پکس از سکال ی هدر دالی  ه جام 
 نککو  ککه آمککوزش بایککو قلککب شککود، ایککن گککزارش تأ یککو میآمککاد  می 2132

خصوصکا  –جهانی باشو. این گزارش آخرین شواهو قکورت آمکوزش ی هاچارچوش
از سراسر جهان را در بهبود سالمک   تغذیه،  اهش فقر، شووفایی رشو  -دختران

 نمایو.می اقتصادی   دمایک از محیا زیسک ارائه
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گزارش پایش جهانی آموزش برای همه به منظور ا الع رسانی، تأثیرگکذاری   
تشویل  2132در دستیابی به اهوام آموزش فراگیر تا سال  دف  ت هوات بنیادین

 شور   قلمر  به سوی اهوام آموزشی نظکارت  211شو. این گزارش بر پیشرفک 
داشته   مرج ی مستقل برای سیاستگذاران آموزشی،  ارشناسان توس ه، محققان 

   رسانه هاسک.
 

ر جام ه ای من تصمیم گرفتم م لم شوم چون م تقوم  ه آموزش قورت تغیی
 نو تا م لم خوبی باشکم  نیم. آن چه مرا تشویق میمی را دارد  ه در آن زنوگی

این اسک  ه ضاملی ف ال در تغییری باشم  ه برای  شورم ضر ری اسک تکا ضلیکه 
 تب یض، بی ضوالتی، نژاد پرستی، فساد   فقر مبارز   نو.

 آنا، معلم، لیما، پرو
 

م لم خوبی باشو آن اسک  ه بتوانم اسکت واد  نو تا چیزی  ه مرا تشویق می
خودم را به  ار گرفته   تغییری در زنکوگی افکراد دیگکر بکه  جکود آ ردم. دکس 
رضایک از این  ه بتوانم الهام بخش دیگران باشم تا هویک خود را یافته   بهتکرین 

 خود باشنو.
 لیا، معلم، فیلیپین

 
اسک  ه مکن قکورت ای کاد  نو، دانستن این مطلب چیزی  ه مرا تشویق می

اقشار فقیر  شورم را دارم. مکن آمکوزش را ی  تغییر در زنوگی از پیش ت یین شو
دانم   این تنها را  م تبر برای دستیابی به می ی آنهاتنها ابزار برای  مک به همه

 زنوگی خوش اسک.
 داروین، معلم، اکوادور

 
ود: بکا سکواد باشکو، من م تقوم  ه هر  س دق دارد از آموزش بهر  منکو شک
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دساش بوانو   منتقو باشو؛ برای این  ه از یادگیری برای یکادگرفتن لکذت ببکرد. 
م تقوم  ه هر  س دق دارد شغلی داشته   متوی به خود باشو   این  که بکرای 

ی اینها بایو آموزش ببینو. م تقوم هر چیزی  متر از بهترین به ایکن داشتن همه
  ننو.رد باال تحقق پیوا نمیم ناسک  ه هیچ  وام از موا

 لورا، معلم، انگلستان
 

دانکم چکون خکودم م لکم خکوبی داشکتم   در مکی من خودم را م لکم خکوبی
خودم موفق شو  ام. متوجه شوم  ه اگر  سی بکه مکن یکاد ی هتحصیالت   درف

توانم از همین انگیکز    مهکارت بکرای می داد   ه تا این دو موفق باشم، من هم
 گران استفاد   نم. مک به دی

 فوانشیشاک، معلم، نیجریه
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