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The EFA Global Monitoring Report 2009: Why Gov-
ernance Matters, is published in Farsi language 
for Afghanistan, Iran and Tajikistan, simultaneous-
ly with its world-wide publication. This attempt was 
initiated jointly by UNESCO Headquarter in Paris 
and UNESCO Tehran Cluster Office in coopera-
tion with the Presidential Office (SPAC), and the 
Ministry of Education of I.R. of Iran and Iranian 
National Commission for UNESCO.

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه 2010: رسیدگی به در حاشیه 
ابتکار  به  فارسی  زبان  به  آن،  جهانی  انتشار  با  همزمان  ماندگان، 
مشترک  دفترمرکزی یونسکو در پاریس و دفتر منطقه ای یونسکو 
در تهران، با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ریاست 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  پرورش  و  آموزش  وزارت  جمهوری، 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران،  برای کشورهای افغانستان، ایران 

و تاجیکستان  منتشر می  گردد.

رسیدگي به درحاشیه ماندگان
Reaching Mariginalized



IV

پدیدآورنده: یونسکو، دفتر پاریس عنوان: گزارش جهانی پایش آموزش برای همه 2010: رسيدگي به در حاشيه ماندگان 
مترجم: دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

مشخصات ظاهری: 600 ص شابک: 064-047-963-9-6 مشخصات نشر: دفتر منطقه ای یونسکو در تهران، سال 1389 
وضعیت فهرست نویسی: فيپا

یادداشت: عنوان اصلی
موضوع: آموزش و پرورش-جنبه های اجتماعی-آمار موضوع: آموزش و پرورش و دولت  موضوع: آموزش و پرورش-آمار 

موضوع: شاخص های آموزشی موضوع: مدیریت آموزشی  
شناسه افزوده: یونسکو. دفتر منطقه ای تهران

شماره کتاب شناسی ملی: 2214049 رده بندی کنگره: 1389 4گ/ LB6482         رده بندی کنگره: 271/2 

© UNESCO, 2010
.حق چاپ محفوظ است
چاپ نخست 2010
چاپ شده در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد
7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, 
France
طراح گرافيست: سيلوین باینز
صفحه آرا: سيلوین باینز و هلن بورل
Library of Congress Cataloging in 
Publication Data
Data available
Typeset by UNESCO
Printed on acid-free paper by Rotolito Lom-
barda SpA
OUP ISBN 978-0-19-954419-6UNESCO 
ISBN 978-92-3-104089-4

Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP

اداره چاپ دانشگاه آکسفورد، دپارتمانی از دانشگاه آکسفورد 
در  دانشگاه  تعالی جویانه  رونق هدف  به  دپارتمان  این  است. 
پژوهش، تحقيق و آموزش چاپ گستره جهانی می پردازد. این 
داروس  تاون،  کيپ  اوکلند،  نيویورک،  آکسفورد،  در  دانشگاه 
ملبورن،  مادرید،  کواالالمپور،  کراچی،  کنگ،  هنگ  سالم، 
تورنتو و  تایفه،  نيو دلهی، شانگهای،  نایروبی،  مکزیکو سيتی، 
برزیل، شيلی، جمهوری چک،  استراليا،  آرژانتين،  دفاتری در 
لهستان،  ژاپن،  ایتاليا،  مجارستان،  گواتماال،  یونان،  فرانسه، 
پرتغال، جمهوری کره، سنگاپور، سویس، تایلند، ترکيه، اکراین 
و ویتنام به چاپ می پردازد. OXFORD عالمت تجاری ثبت 

شده برای چاپ در انگلستان و سایر کشورها است.
اثر حاضر به صورت مشترک از طرف آکسفورد و یونسکو به 

چاپ می رسد.
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این گزارش نشریه مستقلی است که به وسیله یونسکو از طرف جامعه 
بین المللی عرضه شده است ومحصول تالش اعضای تیم تهیه گزارش و 

بسیاری افراد، نهاد ها، مؤسسه ها و دولت ها است.

اسامی به کار رفته و مواد ارائه شده در این نشریه مبین نظر یونسکو در 
رابطه با وضعیت قانونی کشورها، فرمانداری ها، شهرها و مناطق تحت 

امر آن کشورها و یا تعیین حدود مرزهای آن ها نیست.

ارائه  و  انتخاب  مسئول  همه  برای  آموزش  جهانی  پایش  گزارش  تیم 
واقعیت ها و نظراتی است که در این کتاب گنجانده شده است و لزومًا 
نشانگر نظرات یونسکو نیست و به این سازمان مربوط نمی شود. همه 

نظرات و عقاید موجود در این گزارش بر عهده سرپرست آن است.  



VI

پیشگفتار
این نسخۀ گزارش جهانی پایش آموزش برای همه، یعنی رسيدگی به در حاشيه ماندگان، در برهه ای از بالتکليفي ای بزرگی منتشر مي شود. ما هنوز 
با اثرات گسترده بحران های مالی و اقتصادی جهانی دست به گریبان هستيم، نه تنها در نظام های بانکی در جهان بلکه در همه زمينه های توسعه 
انسان-از جمله آموزش و پرورش. ما در مرحله ای از زندگی قرار داریم که باید تصميم های مهمی اتخاذ نمایيم. یا مانند هميشه عمل خواهيم کرد و 
شکست پيشرفت عمده ای را که در طول دهه گذشته دگرگون شد می پذیریم  و یا از این بحران به عنوان فرصتی استفاده می کنيم تا بتوانيم نظام 
های مستمری را که شمول را باال می برند ایجاد کنيم  و به همه اشکال کم توجهی پایان می دهيم. دستاوردهای به دست آمده از آموزش برای همه 
و اهداف توسعه هزاره که در سال 0002 تصویب شد غير قابل انکار است: گام های بزرگی که نسبت به آموزش ابتدایی همگانی برداشته شده، افزایش 
مشارکت در تحصيالت متوسطه و عالی  و برابری جنسيتی در بسياری از کشورها، در بسياری از موارد، پيشرفت هایی در غلبه بر گرسنگی، فقر، و مرگ 

و مير مادر و فرزند وجود داشته است.

 بحران مالی جهانی می تواند اساساً همه این ها را تغيير دهد. رسيدگی به در حاشيه ماندگان نشان مي دهد که کاهش درآمد دولت و افزایش نرخ بيکاری 
در حال حاضر تهدیدی جدی برای پيشرفت در تمام زمينه های توسعه انسانی تلقی می شود. بودجه دولت تحت فشار بيشتر و بودجه برای آموزش و 
پرورش بسيار آسيب پذیر است. افزایش سطح فقر به این معناست که چالش در رفع نياز های اوليه بشر، یک مبارزه روزانه است. درس های گذشته به 
ما مي آموزد که کودکان اغلب اولين کسانی هستند که رنج می برند- تا شانس خود را برای رفتن به مدرسه می باشد. در پاسخ به این بحران، دولت نياز 
به ایجاد مکانيزم هایی دارد تا از فقرا محافظت کند. آن ها همچنين باید از این فرصت برای ساختن جوامعی که با نابرابری مبارزه می کنند استفاده 
نمایند، به طوری که همه مفيد باشند و پيشرفت کنند. آموزش و پرورش در خط مقدم قرار دارد. نه تنها مدارس خواندن و نوشتن را آموزش می دهند و 
کارهای مقدماتی را برای زندگی ثمربخش، بلکه نقش حياتی در ارتقاء سطح بردباری، صلح، تفاهم ميان مردم و مبارزه با انواع تبعيض نيز دارند. مدرسه 
محلی است که گروه های بومی مي توانند خواندن و نوشتن را به زبان مادری خویش یاد بگيرند، جایی که تنوع فرهنگی می تواند رشد یابد و جایی که 

کودکان می توانند تالش کنند تا از مشقت های تضاد و آوارگی رهایی یابند.

 گزارش جهانی پایش امسال تأکيد دارد که راه درازی را باید پيمود. هنوز هم حداقل 27 ميليون کودک در جهان هستند که به دليل این حقيقت ساده 
که کجا به دنيا آمده اند و اعضای خانواده آن ها چه کسانی هستند از حق تحصيل برخوردار نيستند. ميليون ها نفر از جوانان مدرسه را بدون کسب 

مهارت هایی که برای موفق شدن در کار نياز است، ترک کرده و از هر شش بزرگسال یک نفر وجود دارد که  از حق خواندن و نوشتن محروم است. 

گزارش 0102 فراخوانی برای عمل است. ما باید به درحاشيه ماندگان رسيدگی کنيم. فقط نظام های آموزشی  فراگير، پتانسيل بهره برداری از مهارت 
های مورد نياز برای پدیدآوری جوامعی آگاه قرن 12 را دارا هستند. جامعه بين المللی دارای نقش تعيين کننده ای در حمایت از کشورهایی است که 
برای محافظت و توسعه نظام های آموزشی خود تالش مي کنند. ما نباید آن ها را در این برهه بحرانی رها کنيم. وعده برای کمک به کشورهای فقير برای 

خروج از بحران باید هم اکنون به منابع مالی که بسياری از دولت ها به فوریت به آن نياز دارند برگردانده شود. 

من بر این باورم که، یونسکو باید همچنان با شور و نشاط از افزایش سرمایه گذاری در آموزش و پرورش حمایت کند. در مقام نهادی راهبر در زمينه 
آموزش برای همه، مسئوليت داریم از کسانی که در بيش از دیگران در معرض این بحران قرار دارند حمایت به عمل آوریم. بر سر دو راهي ای که ایستاده-

ایم، فقط پنج سال برای عمل به انبوه تعهداتمان داریم، بيایيد تا با جرئت و با اراده راهی را انتخاب کنيم که، به کودکان، جوانان، و بزرگساالن فرصت 
به بار نشاندن حق آموزش و پرورشی بدهد.

                                                                                                ایرینا بوکوا
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سپاسگزاری

گزارش حاضر محصول کارِ تيم تهيه گزارش جهانی پایش آموزش برای همه و حمایت افراد و سازمان های زیادی از اقسا نقاط دنيا فراهم آمده است.

تيم تهيه گزارش جهانی پایش آموزش برای همه مایل است نهایت قدرانی خود را از اعضای کميتۀ مشورتی بين المللی به خاطر حمایت های بی  بدیلشان 
ابراز دارد.

 Hendrik van ،گزارش جهانی پایش پيش از هر جایی وابسته به موسسۀ آمار یونسکو و تخصص و کار اعضای آن است. از مدیر موسسۀ آمار یونسکو
 Claude Apkabie، Saïd Belkachla, Michael Bruneforth, Talal El Hourani, Friedrich و سایر کسان آن موسسه  der Pol
 Huebler, Olivier Labé, Weixin Lu, Adriano Miele, Albert Motivans, Juan Cruz Persua, Pascale Ratovondrahona,

. Ioulia Sementchouk, Anuja Singh, Saïd Ould Voffal, Peter Wallet Yanhong Zhang,Georges Boade

تحليل های انجام شده در گزارش، بر پایه مطالعاتی است که پيشاپيش سفارش داده شده بود. بدینوسيله از همه نویسندگان مقاالت و گزارش های تحليلی: 

Abdullahi Haji Abdi, Reda Abou Serie, John Aitcheson, Federico Blanco Allais, Nadir Altinok, Jane Anthony, L -
 ban Ayiro, Gauthier de Beco, Paul Bennell, Herbert Bergmann, Desmond Bermingham, Sonia Bhalotra, Nicholas
Biddle, Lyndsay Bird, Michael Bruneforth, Gwang-Chol Chang, Ian Cheffy, Luis Crouch, Santiago Cueto, M -
 hamadou Diarra, Janice Dolan, Marie Duru-Bellat, Jude Fransman, Franco Gamboa Rocabado, Malini Ghose,
 George Godia, R. Govinda, Carola Gruen, Gabriela Guerrero, Jialing Han, Ricardo Henriques, George Ingram,
 Francesca I. Izabel, John Kabutha Mugo, Jean-Francois Kobiané, Ozge Nihan Koseleci, Juan Leَn, Ingrid Lewis,
Luis Enrique Lَpez, Siobhan Mackay, Cristina Manzanedo, Matthew Martin, Raphaelle Martinez, Geraldo Ma -
 tins, Juliet McCaffery, Erika Mein, Katharina Michaelowa, Hilaire Mputu, Karen Mundy, Ismael Muٌoz, Samir
 Ranjan Nath, Katy Newell-Jones, Anna Obura, Brendan O’Malley, Zipporah Ongwenyi Nyamauncho, Maciel
 Pereira, Susan Peters, Marc Pilon, Patrick Quinn, Alan Rogers, Sara Ruto, Alan Sanchez-Jimenez, Elisa Seguin,
Nidhi Singal, Devi Sridhar, Pablo Stansbery, Brian Street, Munshi Sulaiman, Tami Tamashiro, Huyen Chi Tr -

 ong, Yuko Tsujita, Raul Cotera Valdes, Consuelo Vélaz de Medrano, Anna Vignoles, Dan  .Wagner, Peter Wallet
and Kazuhiro Yoshida

 Izzy Birch, :همچنين، تشکر ویژه داریم از همکارانی که به پيداکردن اطالعات و پيدا کردن افراد برای انجام مطالعات از پيش تعيين شده کمک کردند
 Manuel Contreras, Kate Gooding, Peter Hyll-Larsen, Harounan Kazianga, Louise Meincke, Alemu Melkamnesh,
 Mark  و  Kenneth Harttgen, Stephan  Klasen جا دارد تشکر ویژه بکنيم از . Sophie Qian, Ya Ping Wang and Kai Zhou

Misselhorn برای تحليل داده های آموزش محرومان و در حاشيه ماندگان و  برای کمک به پایگاه داده های اموزش و پرورش.

ما مدیون مراحم مرکز داده پردازی و سياستگزاری آموزشی و بابتی ویلز و تيم اش در آکادمی نوسعه آموزشی به خاطر یاریشان درآوردن هزینه ها برای 
 Nicola Chanamuto,  در یونسکو برده است. افزون بر  این، سپاسگزار Gwang-Chol Chang تدوین گزارش حاضر. این کار بهره زیادی هم از

Caine Rolleston   و Jan van Ravens  به سبب یاری آنان در تدارک جنبه های خاصی از درون هزینه  کرد.

 Kwame Akyeampong, Keith Hinchliffe, Jean-Pierre Jarousse and the pôle de Dakar team, Cynthia مدیون 
Lloyd,Paolo de Renzio and Yusuf Sayed همکاران دانشگاهي ای هستيم که فصل های گزارش بازبينی و راهنمایی مورد نياز را ارایه نمودند؛ و 
 Manos Antoninis, Fadila Caillaud, Luis Crouch,  Caroline Dyer, :مدیون همکارانی هستيم که برخی زیر بخش ها را بازبينی کردند

.David Hulme, Phillippa Lei and Shailen Nandy

خود مدیون مراحم بسياری از همکاران در اکثر بخش های یونسکو، به خصوص از Steven Obeegadoo  وOlav Seim، موسسه بين المللی برنامه 
ریزی آموزشی، دفتر بين المللی آموزش و موسسه یادگيری مدام العمر یونسکو، و همه کسانيکه مار را یاری کردند.   دفاتر منطقه ای یونسکو هم  در 
تدارکی اطالعات کشوری ما را یاری کردند و بدین سبب الزم می دانيم از این همکاران  Candy Lugazو اعضای تيمی از مرکز اسناد موسسه بين 
 )Corinne Bitoun, Aurore Hagel, Lynne Sergeant, Asunci, n Valderrama and Aude Zeiler(المللی برنامه ریزی آموزشی
 Bernard, بازبينی عميقی از در حاشيه   ماندگی در سطح کشوری ارایه کردند. نشکر افزون تری هم داریم از Anton De Grauwe که با همراهی
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 Justine Sass and Yong  برای کمک هایشانن در زمينه سواد آموزی؛ و ,Sabine Kube and Clinton Robinson, Ulrike Hanemann
Feng Liu برای کمک در گردآوری اطالعات مربوط به  HIV و AIDS و  Kenneth Eklindh and Florence Migeon در زمنيه کمک به 

آموزش فراگير.

 Julia Benn, Fredrik Ericsson,ارزشيابی تيم  از   ،FTI ، Prouty, Kouassi Soman and Mamadou Thiam دبيرخانه  از  مایليم 
Valérie Gaveau, Aimée Nichols, Cécile Sangare and Suzanne Steensen و کميته ای از سازمان همکارهای اقتصادی و توسعه، و  

از اتحادیه بين المللی کمک به آموزش نهایت تشکر خودرا ابراز داریم.   Dan Coppard and Asma Zubairi

تشکر ویژه داریم از Alexandre Khan و همه کسانی که به انحای گوناگون برا بهتر شدن و موفقيت گزارش 2010 مشورت داده اند. بسياری از 
همکاران یونسکویی  و شرکایی از سازمان های مردم تهاد در گرداوری اطالعات  مربوط به مسائل انسانی یاریگر ما بوده اند، به طوری که شمار آنها به 

شمردن در نمي آید. باید گفت که ما قدردان زمان پرارج آنان هستيم و سپسگزاری فراوان داریم.

سپاسگزاری خود را نسبت به کسانی که بيرون از یونسکو به ترجمه و عرضه این گزارش همت کرده اند اعالم می داریم.

 Isabelleحمایت های ، Wenda  McNevin  و Rebecca Brite, Andrew Johnston وضوح، روشنی و روانی متن گزارش مدیون کاردانی
Kite در تهيه کتاب شناسی گزارش حاضر است. برای تهيه نمایه هم از   تشکر می کنيم.

نينو مونوز قومز و سو ویليامز و کارکنان دفتر روابط عمومی نهایت تالش خود را برای ارایه به موقع گزارش برای رسانه ها به کار بسته اند. تشکربسيار 
ویژه هم از Mariso Sanjines داریم

اعضای تيم تهيه گزارش جهانی پایش آموزش برای همه
مدیر

Kevin Watkins
,Samer Al-Samarrai, Nicole Bella, Marc Philip Boua Liebnitz, Mariela Buonomo

,Stuart Cameron, Alison Clayson, Diederick de Jongh, Anna Haas, Julia Heiss
,François Leclercq, Anaïs Loizillon, Leila Loupis, Patrick Montjourides, Karen Moore

.Claudine Mukizwa, Paula Razquin, Pauline Rose, Sophie Schlondorff, Suhad Varin

EFA گزارش  های قبلی پایش جهانی

چرایی اهميت شيوۀ مدیریت  2009
آموزش برای همه تا 2015 آیا به آن دست می  یابيم؟ 2008
.بنيادین  های مستحکم-مراقبت  های اوان کودکی و آموزش 2007
.سوادآموزی برای زندگی 2006
.آموزش برای همه-الزام کيفيت 2005
.جنسيت و آموزش برای همه-خيز برای کيفيت 2003/4
.آموزش برای همه-آیا جهان در مسير قرار دارند 2002

برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به:
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شکل  4.11: ميزان بهره¬گيری کمک کنندگان از نظام¬های مالی گيرندگان ارتباطی با کيفيت ندارد
شکل  12. 4 استفاده از سيستم های مالی ملی بين کمک کنندگان متفاوت است

شکل 4.13: کشورهای فقير متأثر از جنگ و مناقشات 
شکل  14. 4 : توزیع کمک به آموزش در ميان کشورهای متأثر از جنگ و مناقشات
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کادر 18. 3: دست یافتن به مزایای شهری

کادر 19. 3 : احترام قائل شدن برای زبان های بومی در استراليا
کادر3.20: حق آموزش و تعليم و تربيت کودکان رومی

کادر3.21 اقدامات و مبارزات قانونی اخير در جهت روبرو شدن با محروميت آموزشی در ایاالت متحده آمریکا 
کادر 3.22 رسانس مائوری های نيوزلند

کادر 3.23  اتيوپی – برنامه شبکه ای ایمن آموزش کودکان را تقویت می کند
کادر 4.1 : کمک های آموزشی و بحران مالی

کادر 2. 4 : گزارش نا اميد کننده ی پاسخدهی گره 8
کادر 3. 4 : ارزیابی کل کمک هایی به بخش آموزش اختصاص داده شده است

کادر 4. 4: اسپانيا: پشتيبانی سياسی سبب افزایش کمک ها می شود
کادر 8 . 4: ارائه ی کمک ها بخش آموزشی حين این که از مشکالت بسياری کاسته است مشکالت دیگری را نيز به وجود آورده است. 

کادر 9. 4: واکنش های نا برابر کمک کنندگان در برابر نظام های آموزشی در بروندا ، روآندا
کادر 11. 4: به کار بردن رویکرد کل کشور کانادا در افغانستان:  الگوی کل کشور که مربوط به کشور 

کادر 12. 4 : بودجه ی توسعه ی برنامه ی آموزشی
کادر 4.13 : حمایت هاي FTI از ميان برداشتن شهریه هاي مدارس

کادر 4.14 : موزامبيک- ارائه کمک هاي اندک در چارچوب ابکار عمل سریع 
کادر 4.15: ليبری: طرح تصویب شده بودن هيچ¬گونه حمایت هاي مالي محرک

کادر 4.16: اقدامات بخش خصوصی
کادر4.17: بودجه جهانی جدید برای بخش آموزش
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را در   EFA اهداف ششگانه   بین المللی ده سال است که  جامعه 
داکار در سال 2000 به تصویب رسانده است. از آن به بعد نتایج 
دهه  در طول  آن ها  بیشتر  که  با این  است.  داشته  وجود  گوناگونی 
جهان  کشورهای  فقیرترین  از  بسیاری  اما   ، آمده  بدست  گذشته 
راه  در  موفقیت  نیستند. عدم   2015 اهداف سال  تحقق  دنبال  به 
رسیدگی به محرومان، حق مسلم افراد را در بهره گیری از آموزش 
احساس  هنوز  جهانی  اقتصادی  بحران  اثرات  با  است.  کرده  سلب 
می شود که این خطر وجود دارد که بسیاری از پیشرفت هایی که در 
ده سال گذشته به دست آمده، به عقب رانده و یا معکوس شوند. 
آموزش در معرض خطر است، و کشورها باید رویکرد های کلی تری 
از جمعیت آسیب پذیر و  تا راهبرد های محافظت  را توسعه دهند 

غلبه بر نابرابری را گسترده تر کنند.

به حداقل رساندن تأثیر بحران مالی در آموزش و پرورش 

جامعه بین المللی باید خطرات ناشی از بحران اقتصادی که آموزش 
را مورد تهدید قرار می دهند و باعث افزایش نرخ جهانی غذا می شوند 

شناسایی کنند...

 شاخص های توسعه انسانی در حال بدتر شدن هستند. تخمین 
زده شده که بیش از 125 میلیون نفر در سال 2009 از سوء تغذیه 

و 90 میلیون نفر نیز در سال 2010 از فقر رنج می برند.

از  بسیاری   ، وجوه  کاهش  و  بیکاری  رشد   ، فقر  افزایش  با   
فرزندان  آموزش  از  مجبور هستند  پذیر  آسیب  و  فقیر  خانوار های 

خود بگذرند و یا آن ها را از رفتن به مدرسه بازدارند.

  بودجه ملی در کشورهای فقیر تحت فشار است. مناطق جنوب
 صحرای آفریقا در سال 2009 و 2010 با کاهش بودجه ای حدود
مواجه پرورش  و  آموزش  برای  ساله  هر  آمریکا  دالر  میلیارد   4.6 
 است، که معادل 10% کاهش هزینه های هر دانش آموز دوره ابتدایی

است.

... و توسعه یک واکنش موثر :

 فراهم کردن کمک های پیشاپیش، پایدار و قابل پیش بینی برای 
خنثی کردن کمبودهای مالی، ارجحیت هزینه اجتماعی را حفظ و 

از پیشرفت در آموزش پشتیبانـــــی می کند.

 تشکیل یک کنفرانس در رابطه با کمک های مالی در سال 2010، 
تا بتواند شکاف مالی آموزش برای ه مه را پر کند.

رسیدن به اهداف آموزش برای همه 

پیشرفت هایی وجود دارد... 

در سراسر جهان از سال 1999 تعداد کودکانی که خاج از مدرسه 
که  آسیا  غرب  و  جنوب  است.  یافته  کاهش  میلیون   33 هستند 
بیش از نیمی از فرزندان به مدرســـــــه نمی رفتند با کاهش 21 

میلیونی مواجه شده است. 

اند.  یافته  به پیشرفت های چشمگیری دست  از کشورها   برخی 
بنین در سال 1999 که یکی از کشورهایی است که کمترین نسبت 
ثبت نام خالص را در جهان داشت، در حال حاضر تا سال 2015 به 

آموزش ابتدایی همگانی دست می یابد. 

 تعداد دخترانی که به مدرسه نمی رفتند از  85 % به 54% کاهش 
یافته است و در بسیاری از کشورها اختالف جنسیتی در آموزش 

ابتدایی در حال کم شدن است. 

 بین سالهای 1994-1985 و 2007-2000 ، میزان سواد آموزی 
یافته  افزایش   %10 آن   %  84 کنونی  سطح  به  نسبت  بزرگساالن 

است.. تعداد زنان با سواد سریع تر از مردان رشد یافته است. 

 اما کارهای زیادی باقی مانده است که باید انجام شود :

دچار  تغذیه  به سوء  هر سال  در  کودکان  میلیون   175  حدود 
می شوند و در وضعیت اضطراری قرار دارند. 

سر  به  مدرسه  از  خارج   2007 سال  در  کودک  میلیون   72  
به  2015  این تعداد  می برند. بررسی ها نشان می دهد که در سال 

56 میلیون برسد.

دختران  نمی روند  مدرسه  به  که  کودکانی  از   %54 حدود  در   
وجود  دختر  میلیون   12 تقریبا   ، آفریقا  صحرای  در  هستند. 
از    80% به  نزدیک  یمن،  در  اند.  نشده  نام  ثبت  هرگز  که  دارند 

نکات عمده گزارش سال 2010 آموزش برای همه
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 دختران در مقایسه با %36 از پسران خارج از مدرسه به سر می برند. 
با وجود حدود 759 میلیون بزرگسال فاقد مهارت های خواندن   
گرفته  نادیده  اغلب  آموزشی  اهداف  میان همه  در  نوشتن، سواد  و 

می شود. دو سوم این رقم را زنان تشکیل می دهند. 

 میلیون ها کودک مدرسه را، بدون داشتن مهارت های اولیه ترک 
می کنند. در برخی از کشورهای صحرای آفریقا، 04 % از بزرگساالن جوان 
بی سواد هستند. در جمهوری دومینیکن، اکوادور و گواتماال، کمتر از 
 نیمی از دانش آموزان کالس سوم مهارت های خواندن اولیه اندکی دارند. 
 1.9 میلیون شغل جدید برای معلمان در نظر گرفته شده که تا 

سال 2015 آموزش ابتدایی همگانی تحقق یابد.

رسیدگی به افراد محرومان

دولتها نتوانسته اند علل ریشه ای کم توجهی به آموزش محرومان را 
مشخص کنند. فقدان و کم توجهی در مجموعه داده های آموزشی، 

سطح محرومیت در هشتاد کشور را مشخص می کند... 

 بیش از 30 %  از بزرگساالن جوان در بیست و دو کشور کمتر از 
چهار سال  تحصیل کرده اند و در یازده کشور صحرای آفریقا، این رقم 

تا 50 % و یا بیشتر افزایش یافته است.

 بیش از 20 % بزرگساالن جوان در بیست و شش کشور، کمتر از 
دو سال تحصیل کرده اند و در بعضی کشورها از جمله بورکینافاسو و 

سومالی ، این رقم تا 50% یا بیشتر نیز رسیده است. 

 نابرابری، اغلب خطر ابتال به عقب ماندگی را تشدید می کند. در 
ترکیه %43 از دختران کرد زبان فقیرترین خانواده ها، کمتر از دو سال 
تحصیل کرده اند، در حالی که میانگین ملی 6 % است؛ در نیجریه 97% 
 از دختران فقیر هوسیایی زبان نیز کمتر از دو سال تحصیل کرده اند. 
 عدم موفقیت در نشان دادن نابرابری، بدنامی و تبعیض در ثروت، 
جنسیت، قومیت ، زبان ، وضعیت و ناتوانی پیشرفت به سمت آموزش 

برای همه را متوقف می کند. 

...و نیاز به ایجاد سیستم های آموزشی فراگیر:

 افزایش دسترسی و بهبود بخشدن توانایی مالی برای افراد محروم 
به وسیله کاهش هزینه ها، نزدیک کردن مدارس به جوامع محروم و 

 توسعه برنامه های 
 بهبود محیط یادگیری به وسیله به کار گماردن معلمان ماهر، 
تمرکز بر پشتیبانی مالی و آموزشی برای مدارس محروم، و ارائه 

آموزش دو زبانه و آشنایی با فرهنگ دیگر کشورها. 

 گسترش خدمات و فرصت ها به وسیله اجرای قوانین علیه تبعیض، 
تامین برنامه های حفاظت اجتماعی و توزیع اموال عمومی. 

شناسایی  برای  مجزا  داده های  آوری  جمع  سیستم های  توسعه   
گروه های محروم و نظارت بر پیشرفت آن ها.

تحقق هزینه آموزش برای همه 

است...  کننده  ناامید  پرورش  و  آموزش  برای  کمک ها   سابقه 
 کمک های همگانی رو به افزایش بوده است، اما کاهش تعهداتی 
که در سال 2005 در حدود 50 میلیارد دالر برآورد شده بود نیز به 
چشم می خورد. آفریقا بیش ترین کمبود را که در حدود 18 میلیارد 

دالر برآورد شده داراست.

 کمک به آموزش و پرورش رو به افزایش بوده است ، اما تعهدات 
راکد شده اند. پایبندی به تعهدات کمک به آموزش پایه در  اخیراً 
سال 2007، 22 % کاهش یافته و به   4.3 میلیارد دالر رسیده است. 

 کمک به آموزش و پرورش همیشه به آن هایی که اغلب به آن نیاز 
دارند نمی رسد. برخی از اهداکنندگان بیش از حد کمک به آموزش 
ابتدایی را در اولویت قرار می دهند. کشورهای آسیب دیده از درگیری 

از حمایت کافی برای بازیابی  برخوردار نشده اند.

پیشرفت  برای  جانبه  چند  قوی  چهارچوب  یک  فاقد  آموزش   
سریع است و از اهدای کمک محدود و از عدم تامین بودجه از منابع 

خصوصی رنج می برند. 

در  موجود  منابع  باید  کننده  دریافت  دولت های  و  کنندگان  ...اهدا 
آموزش را افزایش داده و کمک رسانی را بهبود بخشند:

پاریس  کار  دستور  سازی  پیاده  برای  تالش  باید  کنندگان  اهدا   
در کمکهای مالی و بررسی اثربخشی میزان حمایت خود از سطوح 

مختلف آموزش را تقویت کنند. 

 اهدا کنندگان نیز باید میزان کمک به کشورهای آسیب دیده توسط 
درگیری را بیشتر کنند و شیوه های ابتکاری بیابند تا حمایت های دراز 

مدت و هماهنگی را ارائه دهند.

 چهارچوب چند جانبه بین المللی برای همکاری در آموزش باید از 
.)FTI( تقویت شود  EFAطریق اصالحات بنیادین عمل زود بازده

سازمان ملل متحد باید کنفرانسی اضطراری در سال 2010 تشکیل 
دهد تا بودجه اضافی مورد نیاز را تأمین و تعهد داکار را برآورده سازد.
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مرور کلی
فصل اول 

از بحران مالی تا بحران توسعه انسانی
هدف گزارش جهانی پایش آموزش برای همه سال 2010، شدید ترین 
نظام های  است.  بزرگ  اقتصاد  رکود  زمان  از  جهانی  اقتصادی  رکود 
آموزشی بسیاری از کشورهای فقیر جهان پیامد های بحرانی را تجربه 
خطر  دارد.  یافته  توسعه  جهان  مالی  سیستم  در  ریشه  که  می کنند 
کننده،  دلگرم  پیشرفت های  دهه  یک  از  پس  که  دارد  حتمی وجود 
و  باز ایستد  از حرکت  برای همه  آموزش  اهداف  راستای  در  پیشرفت 
افزایش  و  کندتر  اقتصادی  رشد  فقر،  افزایش  با  مواجهه  در  حتی  یا 
فشار بر بودجه دولت به عقب رانده شوند. جامعه بین المللی باید برای 

جلوگیری از این خطر سریع تر اقدام کنند.

شرایط برای یک فشار هماهنگ به سمت اهداف 2015 در جهان در 
حال توسعه بدتر شده است. تا سال 2010 ، رکود اقتصادی می تواند 
بر این،  عالوه  بکشاند.  شدید  فقر  سمت  به  را  دیگر  نفر  میلیون   90
قیمت  بهبود  حال  در  هنوز  وخیم  وضعیت  با  کشورهایی  از  بسیاری 
باالی مواد غذایی هستند که بیش از 175 میلیون نفر دچار سوء تغذیه 
را در سال 2007 و 2008 به جای گذاشته است. نظام های آموزشی 
شرایط  اثرات این  از 
امان  در  انسانی  وخیم 
نگرانی این  نیستند. 
است که افزایش آسیب 
پذیری خانوارهای فقیر 
تغذیه  سوء  افزایش  و 
تالش  مانع  کودکان، 
به  یابی  دست  برای 
آموزش ابتدایی جهانی 
 2015 مقاصد  برای  تر  بین المللی گسترده  توسعه  اهداف  و مجموعه 

می شود.

عواقب کند شدن رشد اقتصادی برای تامین مالی آموزش در فقیرترین 
کشورهای در حال توسعه مورد توجه کافی قرار نمی گیرند. در حالی که 
کشورهای ثروتمند جوانه های سبز بازیابی را می پرورانند، کشورهای در 
حال توسعه با آهسته تر شدن رشد و کاهش جمع آوری بازده مواجه 
هستند. در صحرای آفریقا به تنهایی، کاهش سرمایه گذاری در آموزش 
به عنوان نتیجه ای از رکود جهانی ساالنه به طور متوسط در حدود 4.6 

میلیارد دالر در سال 2009 و 2010 خواهد بود - دو برابر سطح کنونی 
کمک ها به آموزش ابتدایی.

 %10 تا  2010 می تواند  در سال  ابتدایی  دوره  آموز  دانش  هر  هزینه 
نسبت به طرح های رشد اقتصادی پیش از بحران کاهش یابد.

آسان  دارد  قرار  خطر  معرض  در  که  آنچه  کردن  فراموش 
یافت،  خواهد  نجات  رکود  از  جهانی  اقتصاد  نهایت،  در  است. 
در  را  کودکان  از  رفته  دست  از  نسل  یک  می تواند  بحران  اما این 
زندگی  شانس  که  کسانی  کند،  جهان ایجاد  کشورهای  فقیرترین 
آموزش  از حق خود در  به دلیل عدم موفقیت در محافظت  آن ها 
که  جوامعی  و  افراد  از  دسته  آن  برای  می افتد.  خطر  به  تحصیل  و 
پیشرفت  در  موفقیت  عدم  می گیرند،  قرار  تاثیر  تحت  بالفاصله  اغلب 
فقر  از  تا  می آورد  وجود  به  را  زیادی  بهای  اندک  فرصت های  در 
پیشرفت های  دلیل  به  کشورها  همه  اما  کنند.  فرار  پذیری  آسیب  و 
رشد  شدن  کند  به  منجر  که  اند  خورده  شکست  آموزش  در  اندک 
عمومی و ایجاد  بهداشت  اوضاع  وخامت  شغل،  کاهش ایجاد  اقتصادی، 
می گردد. علم  پایه  بر  جهانی  اقتصاد  در  بیشتر  محروم   مناطق 

به  تبدیل  از  مالی  بحران  پیشگیری  در  را  حیاتی  نقش  ملی  بودجه 
ثروتمند  کشورهای  می کند.  بشر ایفا  توسعه  مدت  طوالنی  بحران 
برنامه های انگیزشی عظیم اقتصادی را به منظور حمایت از بازسازی 
اقتصادی و حفظ زیرساخت های حیاتی اقتصادی و اجتماعی به وجود 
می آورند. آموزش به ویژه تحت قانون بازیابی و سرمایه گذاری مجدد 
آمریکا به عنوان یک عرصه مقدم برای هزینه های عمومی بوده است. 
بر خالف کشورهای توسعه یافته ، اغلب کشورهای در حال توسعه کم 
درآمد، نمی توانند میزان منابع مالی مورد نیاز را تجهیز کنند تا بتوانند 
هزینه های عمومی در مناطق در اولویت را نگاه دارند. آن ها برای ایجاد 
یک فضای باز به شدت نیاز به افزایش کمک دارند تا بتوانند با بحران 
کنار بیایند و برنامه های هزینه در آموزش و عرصه های دیگر را حفظ 
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کنند.

با  فقیر  به چالش هایی که کشورهای  موثری  پاسخ  بین المللی  جامعه 
آن ها مواجه هستند نداده است.

 8 گروه  و   20 گروه  پی  در  پی  جلسات  و  غنی  کشورهای  دولت های 
یافته  بزرگی دست  مالی  نتایج  به  مالی  پایا ساختن سیستم های  برای 
اند، اما این مسئله کمک اندکی برای مردم آسیب پذیر جهان محسوب 
دالر  میلیارد   3 تا  میلیارد   2 حدود  چیزی  کنندگان  اهدا  می شود. 
به   )IMF( پول  بین المللی  از طریق صندوق  اضافی ساالنه  سرمایه 
صحرای  اما  می دهند،  اختصاص  درآمد  کم  کشورهای  از  گروه  یک 
با کمبود درآمدی در حدود 80 میلیارد دالر،  تنهایی ساالنه  به  آفریقا 
برابر طرح های پیش- بحران در سال 2009 و 2010 مواجه است.   در 
اغراق  حساب های  به ایجاد  منجر  آینه”  و  “دود  گزارش 
کم  کشورهای  به  وابسته  بین المللی  کمک های  از  آمیزی 
گزارش  پشتیبانی های  از  عمده ای  بخش  است.  شده   درآمد 
شده ای که به کشورهای فقیر جهان ارائه شده، در واقع کمک هایی هستند 
که دوباره برنامه ریزی و یا دوباره بسته بندی شده اند. بانک جهانی اصوال 
افزایش داده است. در  اولیه وام های موجود  از طریق هزینه  کمک ها را 
حالی که چنین رویکرد های ابتکاری برای تأمین وجه خوشایند هستند، اما 
خطر این است که آن ها باعث ایجاد کمبود های مالی آینده می شوند و هیچ 

جایگزین مناسبی برای انتقال های منابع واقعی نمی شوند.

در سال 2010 ، جامعه بین المللی در نشست اهداف توسعه هزاره گردهم 
آمدند تا به بررسی پیشرفت و ارزیابی جنبه هایی برای رسیدن به اهداف 
تنظیم شده بپردازند. آن جنبه ها به عملکرد های اولیه وابسته است تا بتواند 
از کشورهای فقیر در نتیجه رکود اقتصادی  تهدیدهایی را که بسیاری 

جهانی با آن ها روبرو هستند نشان دهند. آموزش در اولویت قرار دارد. هر 
گونه رکود در میزان پیشرفت در مسیر اهداف آموزش باعث بروز عواقب 
طوالنی مدت ناسازگاری در رشد اقتصادی، کاهش فقر و پیشرفت در زمینه 

بهداشت عمومی می شود. سرمایه گذاری اولیه حیاتی است. 

این گزارش تخمین می زند که تا سال 2015، 16 میلیارد دالر هر ساله برای 
دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی و گسترده کردن اهداف آموزش برای 
همه صرف خواهد شد. این مبلغ قابل توجه به نظر می رسد، مگراین که در 
 مقابل، مقیاس منابع تجهیز شده موسسات مالی رو به زوال را نجات دهد. 
این نشان دهنده حدود %2 از مبلغی است که برای نجات تنها چهار بانک 
بزرگ در بریتانیا و ایاالت متحده در نظر گرفته شده است. البته، دولت ها 
اعالم کرده اند که تامین دارایی های مالی و ترازنامه های بانکها نشان دهنده 
یک سرمایه گذاری است. اما این نیز درست است که کمک های بین المللی 
برای آموزش که سرمایه گذاری در کاهش فقر محسوب می شود، رفاه و 

الگوی جهانی شدن عادالنه تری را  به وجود می آورد. 

اقدامات فوری مورد نیاز بین المللی عبارتند از : 

 افزایش  حمایت مالی از طریق کمک های دو جانبه و انجمن توسعه 
  IDAبا تعهدی برای افزایش بازپرسازی ، )IDA( بین المللی بانک جهانی

از 42 میلیارد دالر به دالر به 60 میلیارد دالر ؛ 

 مروری بر مفاهیم رکود جهانی اقتصاد برای تامین مالی اهداف توسعه 
پیش از نشست اهداف توسعه هزاره در سال 2010 

 برگزاری کنفرانسی مبنی بر پیمانی برای فراهم کردن کمک های 
اضافی برای آموزش در طی سال 2010 ؛ 

 پایش بودجه برای از میان برداشتن عالئم هشدار دهنده زود هنگام 
تنظیمات مالی که سرمایه گذاری در آموزش را تهدید می کند؛ یک برنامه 

بین المللی با هماهنگی های یونسکو به این مسائل پایان می دهد.
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 تجدید نظر در شرایط وام صندوق بین المللی پول برای حصول اطمینان 
از سازگاری کاهش فقر ملی و اولویت های آموزش برای همه.

فصل دوم

پایش پیشرفت به سمت اهداف آموزش برای 
همه

اهدافی که در سال 2000 در جلسه آموزش جهانی در داکار به تصویب 
رسید به عنوان معیاری برای ارزشیابی پیشرفت به سمت آموزش برای 
همه باقی می ماند. بسیاری از آن ها محقق شده اند: برخی از فقیرترین 
کشورهای جهان از پیشرفت هایی را در بسیاری از جبهه ها ثبت کرده اند 
که نشان می دهد که رهبری ملی و سیاست های خوب وضعیت موجود را 
بهبود می بخشد. اما جهان صراحتا اعالم می کند که اهداف داکار و جدال 
برای رسیدن به آموزش ابتدایی همگانی در سال 2015 در حال از دست 

رفتن است. 

تغییر این تصویر نیازمند تمرکزی بسیار قوی بر نابرابری و بسیاری از 
گروه های محروم در جامعه است. جنسیت به دلیل تداوم وضع نامساعد 
نهادینه شده نسل جوان دختران و زنان در اولویت باقی مانده است. 
راهبردهایی که با هدف برابر کردن فرصت ها در آموزش وجود دارند نیز 
معایبی را نشان می دهند که ریشه در فقر و تبعیض اجتماعی دارد. پایش 
شواهد به وضوح به این نکته اشاره دارد که باید احساس فوریت بیشتری 
از طرف دولت و اهدا کنندگان وجود داشته باشد. با این وجود که کمتر 
از پنج سال به تحقق اهداف نهایی مانده است، روزنه فرصت های سرمایه 
گذاری و خط مشی ها باید برای تحقق اهداف آموزش در حال بسته شدن 

باشند.

دوران کودکی 

مراقبت و آموزش در دوران کودکی پایه آموزش برای همه است. تغذیه 
خوب، مراقبت های موثر بهداشتی و دسترسی به امکانات مناسب پیش 
از مدرسه می تواند زیان های اجتماعی را کاهش دهد و منجر به بهبود 
دستاوردهای یادگیری شود. با این حال غفلت همچنان بر شرایط دوران 

کودکی تأثیر می گذارد. 

این غفلت زود آغاز می شود. در حدود یک سوم از کودکان در کشورهای در 
حال توسعه، و یا 175 میلیون نفر ساالنه که وارد مدرسه ابتدایی می شوند 
از سوء تغذیه رنج می برند که خسارات فراوانی به رشد شناختی آن ها وارد 
می کند. بارداری و زایمان نادرست عوارض مخربی به دنبال دارد. خفگی به 
هنگام تولد در سال حدود 1 میلیون کودک را با معلولیت های یادگیری و 
مشکالت دیگر باقی می گذارد. کمبود مادرزادی ید خطر ابتال به اختالالت 

روانی را در 38 میلیون کودک در سال به جای می گذارد. این ها مشکالتی 
هستند که ریشه در فقر ، نابرابری جنسیتی، و عدم موفقیت در خدمت 
رسانی به سالمت مادر و فرزند دارند. از میان برداشتن این هزینه ها برای 
مصرف کننده به جهت استفاده از این خدمات یک اولویت فوری است. به 
صورت کلی، مهم است که سیاستگذاران از یک طرف شیوه های یکپارچه 
آموزش و از سوی دیگر تدارکات برای مراقبت های بهداشتی از کودکان و 

مادران را توسعه دهند.

مشارکت در مراقبت دوران اولیه کودکی و برنامه های آموزش متغیر باقی 
می مانند. سطوح پوشش به خصوص در جنوب و غرب آسیا و جنوب 
صحرای افریقا پایین هستند. کودکانی که در فقیرترین خانواده ها زندگی 
می کنند، بیشتر باید از مراقبت های مناسب دوران اولیه کودکی و آموزش 
بهره ببرند.  با این حال احتماالً آن ها کم تر به این خدمات دسترسی دارند. 
در مصر، برای بچه هایی که در ثروتمندترین خانواده ها زندگی می کنند 
نسبت به بچه های خانوارهای فقیر بیست وهشت برابر احتمال بیشتری 
وجود دارد که به پیش دبستانی بروند. چنین نتایجی نشان دهنده اهمیت 
مرزهای مربوط به هزینه و محل سکونت است. با این حال چندین برنامه 
موفق مانند )Chile Crece Contigo( ، نشان می دهند که سرمایه 
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گذاری هدفمند می تواند نابرابری های اجتماعی را در هم بشکند.

 آموزش ابتدایی همگانی 

پیشرفت کلی در جهت آموزش ابتدایی همگانی در دهه گذشته دلگرم 
کننده بوده است. در سال 2007 ، 72  میلیون کودک خارج از مدرسه 
بودند-- کاهش 28 درصدی از آغاز دهه. از سال 1999 ، میزان ثبت 
نام در صحرای آفریقا با کشورهایی مانند بنین ، اتیوپی ، موزامبیک و 
جمهوری متحده تانزانیا به همان سرعتی که در طول دهه 1990 وجود 
داشت، پنج برابر افزایش یافته و پیشرفت های سریعی ثبت شده است. 
عالوه بر این، نابرابری های جنسیتی در مدرسه ابتدایی در حال محدود 

شدن هستند.

با این وجود، جهان در تحقق اهداف آموزش ابتدایی همگانی موفق نیست. 
روندهای جاری تا سال 2015، 56 میلیون کودک را خارج از مدرسه به 
جای خواهد گذاشت و این نشانه ای نگران کننده است که میزان پیشرفت 
در آموزش ابتدایی همگانی آرام است. از سال 2002 تا 2004 که کنفرانس 
داکار صورت گرفت، در مجموع دو سوم از آمار افراد خارج از مدرسه کاهش 
پیدا کرد. پیشرفت های منطقه ای نیز متغیر هستند. آمار افراد خارج از مدرسه 
در آسیای جنوبی به سرعت در حال کاهش است، مانند پیشرفت سریعی 
که در هند وجود دارد وبیش از جنوب صحرای آفریقا است. کشورهایی که 
تا سال 2015 نمی توانند به آموزش ابتدایی همگانی دستیابی پیدا کنند، 
کشورهای کم درآمدی هستند که از پایه آغاز کرده اند و میزان ثبت نام آن ها 
در حال افزایش است اما خیلی آهسته به پیش می رود )مانند بورکینا فاسو 
و نیجر( و یا از جنبش ایستاده است )مانند اریتره و لیبریا(. کشورهای آسیب 
دیده توسط درگیری نیز آشکارا از این دسته به حساب می آیند. بسیار شگفت 
آور است که کشورهای پر درآمد مانند فیلیپین و ترکیه نیز به دلیل تثبیت 
عمیق نابرابری های ملی در رسیدن به هدف در معرض خطر ناکامی هستند.

نابرابری های دیرینه مانع اصلی آموزش ابتدایی همگانی هستند. نابرابری هایی 
که به ثروت، جنسیت، قومیت، زبان و محل سکونت مربوط می شوند، پیشرفت 

را در بسیاری از کشورها راکد کرده است. در حالی که شکاف های جنسیتی 
در حال کم شدن هستند، در جنوب و غرب آسیا و صحرای آفریقا هنوز هم 
به مقدار زیاد وجود دارند. در بیست وهشت کشور هنوز هم کمتر از نه دختر 
در ازای هر ده نفر پسر در مدرسه هستند. از بین بردن فاصله جنسیتی 
نیاز به تالش پیگیر برای تغییر این نگرش دارد که ارزش آموزش دختران، 
به همراه سیاست های عملی که انگیزه بیشتری برای حقوق مساوی ایجاد 
می کند کم می شود. فقر فاصله جنسیتی را تشدید می کند. در پاکستان هیچ 
فاصله جنسیتی میان ثروتمندترین خانواده های شهری وجود ندارد، اما تنها 

یک سوم از دختران خانوارهای فقیر در مدرسه هستند. 

میزان ثبت نام تنها معیاری از پیشرفت کلی در راستای آموزش ابتدایی 
همگانی است. در حالی که میزان ثبت نام در حال افزایش است، میلیون ها 
کودک وارد مدرسه ابتدایی می شوند و قبل از اتمام دوره ابتدایی مدرسه را 
ترک می کنند. ساالنه 28 میلیون دانش آموزان در صحرای آفریقا مدرسه را 
ترک می کنند. در جنوب و غرب آسیا ، 13 % از کودکانی که وارد مدرسه 

می شوند در کالس اول ترک تحصیل می کنند.

عالوه بر این، رویکردهای کنونی برای پایش و ارزیابی ممکن است به سه دلیل 
زیر شرح مثبتی برای مشکالت اساسی داشته باشد: 

 اطالعاتی که از سوی دولت ها منتشر شده ممکن است آمار حقیقی 
کودکان خارج از مدرسه را اظهار نکنند. بررسی اطالعات خانوار نشان می دهد 
که کل آمار کودکان خارج از مدرسه ممکن است یک سوم باالتر از آن چیزی 

باشد که توسط دولتها گزارش شده است. 

 کنوانسیون های گزارشگری اعالم کردند که 71  میلیون کودک زیر سن 
دبیرستان خارج از مدرسه می باشند.

 ابزارهای پایش کنونی روشی یکپارچه را برای اندازه گیری سه چیز که در 
پیشرفت در جهت آموزش ابتدایی همگانی تأثیر دارند مهیا نمی کنند: ورود 
به مدرسه در سن مناسب، پیشرفت آرام از راه سیستم و تمام کردن مدرسه. 

فصل 2 رویکرد جامع تری مبتنی بر میزان خالص تکمیل 

مهارت ها و یادگیری بزرگسالی 

بحران اقتصادی جهانی مهارت ها و یادگیری جوانان و بزرگساالن را )هدف 
سوم داکار( درباره مسئله آموزش برای همه تحت فشار قرار داده است. با 
افزایش نرخ بیکاری جوانان، دولت به توسعه مهارت ها به عنوان یک مولفه 
حیاتی برای مبارزه با کم توجهی به محرومان نگاه می کند. به صورت کلی تر، 
بازشناسی وجود دارد که اگر اقتصاد جهانی بر پایه دانش پیش رود، ارزش 
نهادن به مهارت به عنوان عامل مؤثر در ایجاد اشتغال، بهره وری و رشد 
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اقتصادی افزایش پیدا می کند.

اثر بخشی آموزش فنی و حرفه ای بسیار متفاوت  کشورها در پوشش و 
هستند. در آلمان و ژاپن، آموزش حرفه ای نقش حیاتی در آسان کردن راه 
برای راهیابی از مدرسه به محیط کار و مبارزه با بیکاری جوانان ایفا می کند. 
آموزش حرفه ای در شرق آسیا بخش کاملی از راهبردهای توسعه صنعتی 
بود که باعث رشد سریع، ایجاد اشتغال، و باال رفتن سطح مهارت ها و میزان 
دستمزدها شد. این مسئله تشخیص داده شده که آموزش یک باره ای کافی 
مهارت های  از  می آیند  بیرون  مدرسه  از  که  نوجوانانی  و  جوانان  نیست. 
یادگیری اولیه بی بهره اند؛ آموزش های حرفه ای می تواند شانس دوباره ای 
برای آنان باشد. تجربه هایی که از امریکای التین و ایاالت متحده به دست 
آمده نشان می دهد که آموزش های فنی و حرفه ای می توانند فرصت هایی 
از جمله شانس برگشتن دوباره به مدرسه را برای جوانان محرومی که ترک 

تحصیل کرده اند ایجاد کنند.

در حالی که نمونه های عملی بسیاری در دسترس هستند، درباره رکورد 
آموزش فنی و حرفه ای شبهاتی وجود دارد. بسیاری از برنامه های ملی 
از کمبود سرمایه گذاری و کیفیت قوی و ضعیف مربوط به بازار کار 
رنج می برند. دولت های خاورمیانه به شدت در آموزش حرفه ای سرمایه 
گذاری می کنند تا در زمینه کاری مثمر ثمر واقع شود. در صحرای آفریقا، 
آموزش های حرفه ای تا حد زیادی بخش غیر رسمی را کنار می گذارند 
)جایی که جوانان محروم کار می کنند( و معموالً توسط والدین و دانش 
آموزان کنار گذاشته می شود. برنامه های حرفه ای درهند فقط حدود 3 
درصد از جوانان روستایی را به هدف مورد نظر می رساند و شواهد اندکی 
وجود دارد که آن ها مسئله اشتغال را بهبود بخشند. تصویر ذهنی از 
آموزش فنی و حرفه ای به عنوان شکلی از آموزش در درجه دوم که فواید 
 محدودی را برای اشتغال دارد تا حد زیادی دست نخورده باقی می ماند. 
آموزشی  نظام های  است.  گسترده  اصالحات  مستلزم  تصویر  تغییر این 
حرفه ای موفق عموماً پیوند قوی بین دنیای مدرسه و جهان کار ایجاد 
عنوان  به  است.  بخش خصوصی  فعال  مشارکت  نیازمند  که  می کنند 
مثال یکی از ویژگی های مدل برزیل این است که اتحادیه کارفرمایان 
با توجه به  کشور بزرگ ترین مهیا کننده ای است که مشاغلی را که 
کمبود های بازار کار مشخص شده اند، به همراه تعلیم با کیفیت باال 
نیز مهم هستند. در  برنامه درسی و روشهای تدریس  فراهم می کند. 
توانایی های فنی محدودی، برخالف  بر  اوقات، آموزش حرفه ای  اغلب 
برای  “یادگیری  پذیرتر  انعطاف  مهارت های  و  گسترده  توانایی های 
جمهوری  و  استرالیا  جمله  کشور)از  چندین  دارد.  تمرکز  آموختن” 
آموزش  و  حرفه ای  تعلیم  میان  بیشتر  تغییرپذیری  وسیله  به  کره( 
مشخص  را  سنتی  برنامه های  اندک  اعتبار  و  مشکل  دانشگاهی، این 

می کنند. 

سواد آموزی بزرگساالن 

توسعه   کلیدی  جزء  و  حیاتی  سرمایه  سواد 
آموزی  سواد  حال  با این  است.  مهارت 
نادیده  اهداف  از  یکی  همچنان  بزرگساالن 
گرفته آموزش برای همه است. در حال حاضر 
حدود 759 میلیون جوان و بزرگسال بی سواد 
در جهان وجود دارد. دو سوم از این تعداد با 
توجه به بازتاب میراث نابرابری های جنسیتی 
در آموزش، زنان هستند. با این که شکاف های 
اما این  جنسیتی در حال کم شدن هستند، 
مقدار همچنان زیاد است. به جز در شرق آسیا 

)اصوال جمهوری خلق چین( پیشرفت با هدف کاهش بی سوادی به طور 
دردناکی آهسته پیش می رود. در روند فعلی، تا سال 2015 جهان کمتر از 
نیمه راه را به سوی این هدف طی خواهد کرد. هند به تنهایی دست کم 81 

میلیون نفر باسواد خواهد داشت.

تحوالت دلگرم کننده ای در سال های اخیر وجود داشته است. چندین کشور 
که بزرگساالن بی سواد زیادی دارند سرمایه گذاری در برنامه های سواد 
آموزی ملی را افزایش می دهند. برنامه سواد آموزی برزیل که در سال 2003 
آغاز شده مثالی در این  زمینه است که 8 میلیون یادگیرنده دارد. هند در 
حال دوباره گسترش و شکل دادن به برنامه سوادآموزی ملی خود است تا 
بتواند بر زنان، طبقات مختلف مردم و اقلیت ها تمرکز بیشتری داشته باشد. 
راهبرد ملی آموزش بورکینا فاسو سرمایه گذاری در سوادآموزی را از 1% به 
7% بودجه آموزش افزایش داده است. دولت ها و اهداکنندگان باید مدل ها با 
عملکرد خوب را بشناسند و با گسترده تر کردن راهبرد های آموزشی، سواد 

آموزی را در اولویت قرار دهند. 

کیفیت آموزش 

اندازه گیری نهایی هیچ نظام آموزشی این نیست که چه تعداد کودک در 
مدرسه هستند، بلکه این موضوع است که چه چیزی ) و یا چگونه( یاد 
می گیرند. شواهد در حال رشدی وجود دارد که جهان در حال حرکت سریع 
به سوی این است که بیشتر کودکان را به مدرسه بفرستد تا این که کیفیت 

آموزش ارائه شده را بهبود بخشد.

 کمبود پیشرفت در آموزش در بسیاری از سطوح بدیهی است. ارزشیابی های 
اشاره دارند. رویدادهای  نابرابری های شدید جهانی  به  بین المللی همواره 
بین المللی مطالعه ریاضیات و علوم سال TIMSS(  2007( دریافتند که 
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دانش آموزان متوسط  در چند کشور در حال توسعه، از جمله غنا، اندونزی و 
مراکش عملکرد ضعیفی نسبت به ضعیف ترین دانش آموزان در کشورهایی 
مانند ژاپن و جمهوری کره داشته اند. نابرابری ها در داخل کشورها، که مرتبط 
با زیان های خانواده و محیط آموزشی است نیز مشخص شده اند. این مشکل 
تنها یکی از پیشرفت های نسبی نیست. سطوح مطلق یادگیری در بسیاری 
از کشورها به شدت پایین هستند. شواهد در جنوب و غرب آسیا و صحرای 
آفریقا نشان می دهد که کودکان بسیاری حتی زمانی که یک دوره کامل 
آموزش ابتدایی را تکمیل می کنند، در سواد اولیه و مهارت های حساب تسلط 

ندارند.

موفقیت اندک در یادگیری، ریشه درعوامل بسیاری دارد. مدارس در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه در وضعیت نامناسبی قرار دارند و تعداد معلمان 
کم است. تا سال 2015، کشورهای فقیر نیازمند استخدام 1.9 میلیون 
معلم مدرسه ابتدایی هستند. در جنوب صحرای آفریقا برای ایجاد محیط 
یادگیری مناسب برای همه کودکان، 1.2 میلیون نفر نیاز است. به کار گرفتن 
آموزگاران شایسته نیز حیاتی است : در اغلب اوقات، مناطق فقیر و محروم 
ترین مدارس، معلمان واجد شرایطی ندارند. چندین کشور، از جمله برزیل و 
مکزیک، برنامه های مدارسی را که در جوامع محروم به کار گرفته می شوند 
معرفی کرده اند. دولتها همچنین می توانند استانداردها را با استفاده از پایش 
ثابت و ارزشیابی های خواندن در کالس های پایین تر و به وسیله تشخیص 

مشکالت اولیه باال ببرند.

شکاف های مالی آموزش برای همه 

دستیابی به اهداف آموزش برای همه در کشور های کم درآمد، نیازمند افزایش 
عمده ای در سرمایه گذاری است. این کشورها می توانند در جهت تهیه منابع 
بیشتر برای آموزش به تنهایی اقدام کنند. اما اگر گامی برای افزایش کمک 
برنداشته شود، تالش برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در آموزش ابتدایی، 

با یک شکاف مالی بزرگ به تعویق خواهد افتاد.

این گزارش یک ارزیابی دقیق را در مورد هزینه مرتبط با دستیابی به برخی 
از اهداف پایه آموزش برای همه ارائه می دهد ، این ارزیابی، با توجه به پوشش 
چهل و شش کشور کم درآمد، شامل ارزیابی هایی برای بهبود پوشش دهی در 
برنامه های دوران کودکی، آموزش ابتدایی همگانی و سواد آموزی بزرگساالن 
است. بر خالف فعالیت های جهانی هزینه گذاری پیشین، این موضوع شامل 
مفادی برای رسیدگی به افراد محروم است. این مسئله مهم است؛ چرا که 
فرصت ها برای کودکان زیان دیده از فقر، جنسیت، قومیت، زبان و مناطق 
دورافتاده گسترش پیدا می کند. در میان یافته های مرکزی و توصیه های این 

گزارش : 

میلیارد  7 می توانند  توسعه  حال  در  درآمد  کم  کشورهای    
دالر پول اضافی در سال )یا 0.7 % از تولید ناخالص داخلی( را به وسیله باال 

بردن منابع داخلی و معقول ساختن بودجه ملی تهیه کنند.

شش  و  چهل  برای  داخلی،  منابع  افزایش  برای  تالش  با  حتی   
میلیارد   16 حدود  در  مالی  شکاف  ساالنه  درآمد،  کم  کشور 
داخلی(. ناخالص  تولید  از   5%.1( داشت  خواهد  وجود   دالر 
صحرای آفریقا در حدود دو سوم از شکاف مالی جهانی را حدود 11 میلیارد 

دالر محاسبه کرده است.

کمک های جاری که برای چهل و شش کشور به آموزش پایه می شود )در 
حدود 2.7 میلیارد دالر( کمتر از چیزی است که برای بستن شکاف مورد نیاز 
است. حتی اگر اهدا کنندگان به تعهدات خود درباره کمک به افزایش عمل 
 کنند، شکاف مالی قابل توجهی در حدود 11 میلیارد دالر باقی خواهد ماند.
  کنفرانسی اضطراری باید در سال 2010 تشکیل شود تا منابع مالی اضافی 

مورد نیاز برای انجام دادن تعهدات داکار تهیه گردد.

فصل سوم 

محرومیت از آموزش
دولت ها در سراسر جهان همواره بر تعهد خود نسبت به فرصت های برابر در 
آموزش تأکید دارند. تحت عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، آن ها متعهد 
هستند که به تعهد خود عمل کنند. با این حال اکثر دولت ها مرتباً در نشان 
دادن نیازهای شدید و مداوم آموزش که بخش بزرگی از جامعه محرومین 
را به جای می گذارد ناموفق هستند. این زیان ها عمیقا ریشه در فرایند های 
اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و روابط قدرت نابرابر دارند -- و آن ها با بی 

توجهی های سیاسی پایدار نگهداشته می شوند.

محرومیت از آموزش در سطوح بسیاری مهم است. داشتن فرصت برای 
آموزش معنا دار حقوق اولیه بشر است. همچنین شرایطی برای پیشبرد 
عدالت اجتماعی است. افرادی که از آموزش بهره ای نمی برند، در بسیاری از 
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جنبه های زندگی، از جمله اشتغال، بهداشت، درمان و مشارکت در فرآیندهای 
سیاسی که بر زندگی آن ها تاثیر می گذارد با فرصت های کمتری مواجه 
می شوند. عالوه بر این، فرصت های محدود در آموزش یکی از مکانیسم های 

بسیار قدرتمند برای انتقال فقر از نسلی به نسل دیگر است.

محرومیت شدید در آموزش مسئله قابل توجهی از آن چیزی است که آمارتیا 
سان اقتصاددان و فیلسوف، به عنوان ‘بی عدالتی های قابل عالج’  از آن یاد 
کرده است. این گزارش با توجه به میزان بی عدالتی، به بررسی علل و شناسایی 
راه های جبران های سیاست می پردازد. پیام اصلی این است که قصور در قرار 
دادن آموزش فراگیر در مرکز دستور کار آموزش برای همه، باعث تعلل در 
پیشرفت به سمت اهداف تصویب شده در داکار می شود. دولت ها باید برای 
گسترش فرصت های گروه های محروم از جمله اقلیت های قومی، خانوارهای 
ضعیف در مناطق روستایی دور افتاده و فقیرنشین، کودکان معلول و کسانی 

که از درگیری های مسلحانه آسیب دیده اند، کارهای بیشتری انجام دهند. 

  اندازه گیری محرومیت: 
یک ابزار جدید داده 

اندازه گیری محرومیت از آموزش ذاتا دشوار است. هیچ معیار مقرری قابل 
مقایسه با آن معیارهایی که در ارزیابی فقر شدید مورد استفاده قرار می گیرند 
وجود ندارد. داده های ملی اغلب نمی توانند جزییات کافی را درباره گروه های 
محروم مشخص کنند. مشکل اساسی این است که بسیاری از دولت ها تالش 
کمی برای بهبود دسترسی به داده ها در برخی از محروم ترین بخش های 
 ، کارگر  کودکان   ( می دهند  نشان  خود  از  افتاده  دور  مناطق  و  جامعه 
مردمی که در مناطق غیررسمی زندگی و افرادی که دارای معلولیت هستند(. 
گزارش امسال شامل ابزار جدید و مجموعه داده های محرومیت از آموزش 
)DME(  است که روزنه ای رو به میزان محرومیت در کشورها و ترکیب 
اجتماعی گروه های محروم فراهم می کند. با وجود پیشرفت های دهه گذشته، 
محرومیت مطلق در آموزش در سطوح بسیار باالیی باقی می ماند. در هر 
مقیاس جهانی، تحصیل کمتر از چهار سال -- حداقل سواد مورد نیاز -- 
نشانگر زیان شدیدی است. مجموعه داده های DME این موضوع را به عنوان 
معیاری برای “ فقر آموزشی”  با کمتر از دو سال بودن در مدرسه به عنوان 
شاخص فقر شدید آموزش قرار داده است. یافته ها از شصت وسه کشور در 

حال توسعه شامل موارد زیر است : 

 فقر آموزشی. در بیست و دو کشور، 30 % از کسانی که در سن 17 - 22 
هستند، کمتر از چهار سال تحصیل کرده اند و در یازده کشور های صحرای 

آفریقا این مقدار تا 50 % یا بیشتر افزایش می یابد.

  فقر آموزشی شدید. در بیست و شش کشور 20 % از کسانی که در سن 

17 - 22 هستند کمتر از دو سال تحصیل کرده اند و در برخی از کشورها ، 
از جمله بورکینافاسو و سومالی ، این مقدار %50 است.

این میانگین ها نابرابری افراطی مرتبط با ثروت و جنسیت را می پوشانند. در 
فیلیپین، میزان فقر آموزشی در میان فقرا، چهار برابر میانگین های ملی است. 
در برخی از کشورها، سهم قابل توجهی از فقر آموزشی، در میان زنان فقیری 
است که در سطوح باالیی از محرومیت قرار دارند. در مصر کمتر از نیمی از 
زنان فقیر روستایی که در سن 17 تا 22 قرار دارند، کمتر از چهار سال 
تحصیل کرده اند و در مراکش این نرخ 88% است. نابرابری های اجتماعی نیز 
باعث ایجاد برخی تفاوت ها میان مناطق مختلف یک کشور می شود. با یک 
درآمد سرانه در مقایسه با ویتنام، پاکستان بیش از سه برابر در سطح فقر 
آموزشی است ---انعکاسی از نابرابری های مرتبط با ثروت، جنسیت و منطقه.

عواملی که منجر به محرومیت از آموزش می گردند، در انزوا انجام نمی شوند. 
ثروت و جنسیت از زبان، قومیت، منطقه و تفاوت های روستایی و شهری جدا 
می شوند تا متقابال زیان های تقویت کننده ای را ایجاد کنند. جزئیات داده های 
DME  برای کسانی که در سن 17 تا 22 قرار دارند کمک می کند تا به شناسایی 
گروه هایی که در معرض محدودیت های شدید به خصوص در فرصت های 
 آموزشی هستند پرداخته شود و میزان نابرابری های ملی مشخص می شود. 
تجزیه و تحلیل در مناطق مختلف کشورها، الگوهای پیچیده محرومیت 
را نشان می دهد. برخی از گروه های اجتماعی، تقریبا با ضرر جهانی مواجه 
هستند. چوپانان در صحرای آفریقا نمونه هایی از این دسته هستند. در اوگاندا ، 
که پیشرفت های قوی نسبت به آموزش ابتدایی همگانی داشته است، چوپانان 
کاراماجونگ به طور متوسط کمتر از یک سال تحصیل کرده اند. بسیاری از 
کشورها نیز نابرابری های زیادی را مرتبط با زبان نشان می دهند. در گواتماال، 
میانگین سال در مدرسه از 6.7 برای اسپانیایی زبان ها به 1.8 برای  گویش 

وران Q‘eqchi ‘ تغییر کرده است.
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مجموعه اطالعات DME امکان این را به وجود می آورد که نگاه فراتری به 
محرومیت مطلق شود تا برخی از ویژگی های کلیدی کسانی که در حال عقب 
افتادگی هستند شناسایی شود. با استفاده از نظرسنجی ها ، از افراد در تقسیم 
بندی قومی در 20 % پایین از سال های مدرسه قرار گرفته اند. این نتایج نفوذ 
قدرتمند شرایط اجتماعی را در تعیین فرصت های زندگی بر روی کودکانی 
که نظارتی بر آن ها نمی شود مشخص می کنند. آن ها همچنین توجه ها را به 

سطح نابرابری غیر قابل قبول جلب می کنند:

 تقسیم ثروت بدان معنی است که متولد شدن در خانواده ای فقیر خطر 
قرار گرفتن در 20 % پایینی درجه بندی کشورها از هند به فیلیپین و ویتنام 

را دو برابر می کند.

 تقسیمات منطقه ای به این معنی است که زندگی در مناطقی همچون 
نواحی روستایی شمال مصر، کامرون و شمال شرق ترکیه به صورت قابل 

توجهی خطر قرار گرفتن در 20% انتهایی را افزایش می دهد.

 جنسیت، فقر، زبان و فرهنگ اغلب به هم می پیوندند تا  خطر بسیار شدید 
عقب ماندگی را ایجاد کنند. در ترکیه، 43% از دختران کرد زبان خانوارهای 
فقیر کمتر از دو سال تحصیل کرده اند؛ در حالی که میانگین ملی 6 % است. 
در نیجریه، 97 % از دختران فقیر هوسیایی زبان کمتر از دو سال آموزش 

دیده اند.

زمانی که در مدرسه صرف می شود تنها یک بعد محرومیت است. شکاف های 
مشخصی در پیشرفت های یادگیری مرتبط با وضعیت اجتماعی- اقتصادی 
وجود دارند. کودکان خانواده های ثروتمند که یک چهارم از جمعیت در برزیل 
و مکزیک را تشکیل می دهند، 25 تا 30 درصد نمرات باالتری در آزمون 
ریاضیات نسبت به یک چهارم  بچه های فقیرتر کسب می کنند. داشتن یک 

زبان خانگی که با زبان رسمی آموزشی متفاوت است نیز بر نمره کم آزمون 
تأثیر می گذارد: در ترکیه، ترکی زبانان نسبت به غیر ترکی زبانان 30 % 

احتمال کمتری دارد که نمره زیر معیار حداقل در ریاضیات کسب کنند. 

محرومیت از آموزش برهمه کشورها تاثیر می گذارد. در حالی که میانگین 
مطلق سطوح موفقیت در جهان توسعه یافته باالتر است، محرومیت شدید 
نسبی نگرانی گسترده ای به دنبال دارد. در اتحادیه اروپا ، 15 % از جوانان 18 
تا 24 سال ، فقط با تحصیالتی کمتر از دوره متوسطه مدرسه را ترک کرده 
و این رقم در کشور اسپانیا 30 % افزایش یافته است. ثروت خانوار وضعیت 
قابل توجهی در موفقیت در آموزش دارد. در انگلیس، دانش آموزانی که 
در مدرسه غذای رایگان دریافت می کنند )یک شاخص مهم در محرومیت 
اجتماعی( بیش از میانگین ملی در ریاضیات با کاهش 29 درصدی نمره 

مواجه می شوند.

شواهد از سوی ایاالت متحده بر تأثیر قدرتمند ثروت و نژاد تاکید می کنند. سیاه 
پوستان آمریکایی دو برابر بیشتر از سفید پوستان خارج از مدرسه هستند و 
بزرگساالن جوان خانواده های فقیر نسبت به ثروتمندان سه برابر بیشتر  خارج 
از مدرسه به سر می برند. ارزیابی های بین المللی یادگیری میزان نابرابری های 
ملی را نشان می دهند. در مقیاس TIMSS برای ریاضیات، ایاالت متحده در 
رتبه نهم از چهل و هشت کشور قرار دارد، اما مدارسی که با باال فقر سیزده 
رتبه پایین تر قرار دارند. 10 درصد انتهایی آزمایش شوندگان در ایاالت متحده 
آمریکا، 25 جایگاه پایین تر از متوسط ملی و پایین تر از مبانگین تایلند و 

تونس قرار گرفته اند. 

اندازه گیری محرومیت به تنهایی پایان کار نیست. به آن باید به عنوان 
ابزاری برای توسعه سیاست ها و طراحی مداخالت هدفمند نگاه کرد که 
باعث می شوند تعهدات آموزش برای همه به اقدامی معنا دار تبدیل شود. 
دولت ها نقطه شروع هستند تا اهداف را در جهت کاهش نابرابری و کم شدن 
شکاف میان  گروه های محروم و بقیه جامعه تنظیم کنند. پایش پیشرفت 
به سوی این اهداف که از داده های جداگانه استفاده می کنند، هم می تواند 
پایه شواهدی را برای کمک توسعه سیاست های هدفدار ارائه دهد و هم دید 

محرومیت را افزایش دهند. 

به اهداف عدالت ملی در آموزش باید به عنوان یک عنصر جدایی ناپذیر از 
اهداف آموزش برای همه نگاه کرد. آن ها شامل تعهداتی با زمان محدود 
می شوند که شکاف ها در مدرسه میان خانوارهای ثروتمند و فقیر، بهترین 
اجرا و بدترین اجرا، دختران و پسران، و اقلیت های قومی یا زبانی و بقیه جامعه 
را کاهش دهد. داده هایی که از مجموعه داده های DME ارائه شده، ابزاری 

را برای پایش، بازبینی و ارزیابی پیشرفت در جهت عدالت فراهم می آورند.
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محرومیت از آموزش، به وسیله نابرابری های اجتماعی به وجود 
می آید 

محرومیت از آموزش محصول ترکیب سمی ضرر های به ارث برده شده، 
فرآیندهای دیرینه اجتماعی، تنظیمات ناعادالنه اقتصادی و سیاست های نا 

مناسب است.

در فقر به دنیا آمدن یکی از قوی ترین عواملی است که منجر محرومیت از 
آموزش می گردد. 1.4 میلیارد نفر از مردم جهان در روز با کمتر از 1.25 دالر 
به زندگی ادامه می دهند. بسیاری از آن ها پدر و مادرانی هستند که برای 
حفظ فرزندان خود در مدرسه تالش می کنند. نظرسنجی های خانگی به 
ناتوانی پدر و مادرانی که از عهده مخارج تحصیل بر نمی آیند، به عنوان عامل 

عمده ای در به مدرسه نرفتن فرزندان اشاره می کند.

فقر خانواده، آسیب پذیری را به دنبال دارد. حتی یک ضربه کوچک اقتصادی 
ناشی از خشکسالی، بیکاری یا بیماری، به عنوان مثال، می تواند پدر و مادران 
را به مقابله با راهبردهایی که به رفاه کودکان آسیب می رساند وادار کند. 
دختران معموال اولین کسانی هستند که این اثرات در آن ها محسوس است. 
در پاکستان و اوگاندا، ضربه های جوی باعث می شوند که دختران بیشتری 
نسبت به پسران مدرسه را ترک کنند. کار کردن کودکان استنباط دیگری از 
فقر است که به آموزش لطمه وارد می کند. تخمین زده شده که 166 میلیون 
کودک در جهان کار می کنند. بسیاری از این کودکان در نبرد ترکیب کار و 
تحصیالت اسیر شده اند. در مالی، گزارش شده است که در حدود نیمی از 
کودکانی که در سن 7 تا 14 قرار دارند کار می کنند. با کار کردن به طور 
متوسط سی و هفت ساعت در هفته، اکثر این کودکان نمی توانند در مدرسه 

حضور داشته باشند.

زبان و قومیت منجر به محرومیت از آموزش از طریق مجراهای پیچیده ای 
می شود. فقر بخش مهمی از معادله است. در اکوادور و گواتماال، میزان سوء 
تغذیه در میان کودکان بومی دو برابر کودکان غیر بومی است. سایر عوامل اثر 
محرومیت اجتماعی را بسیار تقویت می کنند. یکی از دالیلی که بسیاری از 
کودکان اقلیت های زبانی و قومی، در مدرسه ضعیف هستند این است که اکثر 
آن ها اغلب به زبانی که درک آن برای آنان دشوار است درس می خوانند. زبان 
خانگی 221 میلیون کودک با زبانی که در مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد 
متفاوت است و توانایی آنان را در توسعه بنیادهایی برای یادگیری های بعدی 

محدود می کند. 

ضمناً، مسئله زبان در آموزش مشکالت پیچیده و تنش های احتمالی بیشتری 
را میان هویت گروه از یک سو، و تمایالت اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر 
می آفریند. والدین در بسیاری از کشورها عالقه مند هستند که فرزندان آن ها 

به زبان رسمی آموزش ببینند، زیرا این کار موجب می شود که راهی برای 
افزایش تحرک اجتماعی به وجود آید.

بدنام سازی یک عامل قوی محرومیت است که کودکان آن را با خود به 
کالس های درس می آورند. از بومیان استرالیا تا مردم بومی امریکای التین، 
عدم موفقیت در ارائه زبان اصلی بخشی از روند گسترده تبعیت فرهنگی 
و تبعیض اجتماعی بوده است. نظام های طبقه منفصل در آسیای جنوبی 
نیز ضرر بسیاری برای کودکان دارد. پژوهش هایی که در هند انجام گرفته 
آموزنده است. این پژوهش ها نشان می دهد که کودکان خانواده های فقیر 
هنگامی که قبیله نتایج را به طور عمومی اعالم می کند نمرات بسیار پایینی 
را کسب می کنند. -- نتیجه ای که بر اثرات ناتوان کننده بدنامی در اعتماد به 

نفس تاکید می کند.

آموزش  در  اجتماعی  ضرر های  با  شدت  به  زندگی،  محل  و  معیشت 
مرتبط است. یکی از دالیلی که چوپانان  در جنوب آسیا و کشورهای 
دارند، این  قرار  آموزش  از  محرومیت  باالی  در سطوح  آفریقا  صحرای 
فواصل طوالنی  در  کودکان  آمد  و  رفت  آن ها صرف  معاش  که  است 
می شود. زیرساخت های ثابت مدرسه مجهز نیستند تا بتوانند به نیازهای 
زندگی  به  اغلب  شده  ارائه  تعالیم  و  دهند  پاسخ  متحرک  گروه های 
آن ها بی ربط است. نواحی فقیرنشین نیز نقاط مرکزی محرومیت از 
تحصیل هستند. این مسئله تاحدی به دلیل فقر و تا حدودی به دلیل 
شکست بسیاری از دولت ها در ارائه حقوق قانونی به ساکنان محله های 
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فقیرنشین است تا این حق را داشته باشند که تحصیل کنند.

جنگ نیز دیگرعامل قوی محرومیت از آموزش است. در سراسر جهان، در 
حدود 14 میلیون کودک در سن 5 تا 17 به زور توسط جنگ در درون 
کشورها و یا در مرزها آواره شده اند و فاقد ابتدایی ترین امکانات آموزشی 

هستند.

less

 easy to measure than the impact on school attendance 
are the effects on learning of trauma associated with 
armed conflict.

در سال 2008 و 2009، اقدام نظامی اسرائیل در غزه، منجر به مرگ 164 
دانش آموز و 12 معلم شد و 280 مدرسه و کودکستان به شدت آسیب دید 
و یا تخریب شد. در منطقه ای که در آن 69 درصد از نوجوانان تنش پس از 
آسیب را قبل از آخرین قسمت از خشونت تجربه کرده اند، کودکانی که به 
مدرسه بازگشتند، اثرات اضطراب و شوک عاطفی را با خود به همراه دارند. 
یک پژوهش در رابطه با اقدامات نظامی که به مجلس عمومی سازمان ملل 
متحد ارائه شد، نشان داد که مقامات مسئول اسرائیلی و فلسطینی هر دو، 

غیر نظامیان را هدف قرار داده بودند.

در ریشه  که  هستند  مواجه  مشکالتی  با  جامعه  بخش های  از   بعضی 
 برداشت های عمومی و اهمال رسمی دارند. کودکانی که با ناتوانی هایی زندگی

 می کنند از نگرش های اجتماعی رنج می برند که موجب بدنام کردن و محدود
 کردن فرصت ها و پایین آوردن عزت نفس می شود. این نگرش ها غالبا در
 داخل کالس های درس تقویت می شوند؛ جایی که در آن معلمان، اغلب
 فاقد منابع مورد نیاز برای ارائه آموزشی صحیح هستند. کودکانی که مبتال
 به اچ آی وی و ایدز هستند، و کسانی که توسط یک بیماری یتیم شده اند و
 یا با اعضای خانواده آسیب دیده ای زندگی می کنند نیز، با فشار های زیادی
 روبرو هستند. برخی از این فشارها ریشه در مشکالت اقتصادی و نیاز به ارائه

 مراقبت دارند.

Others can be traced to practices rooted in social discrimination 

and to the effects of loss experienced by AIDS orphans.

شواهئی که از بسیاری از کشور ها به دست نشان می دهد که برنامه ریزان آموزشی 

پاسخ موثری به این مشکالت نمی دهند.

تدریس و رسیدگی به محرومان 

هیچ فرمول خاص و یا طرحی برای غلبه بر محرومیت از آموزش وجود 
ندارد. سیاست ها باید دالیل ریشه ای از قبیل نابرابری اجتماعی، نابرابری های 
جنسیتی، زیان های قومی و زبانی، و فاصله میان مناطق جغرافیایی را مشخص 
کنند. در هر یک از این عرصه ها، برابرکردن فرصت با اصالح روابط نابرابر 
قدرت درگیر است. نابرابری هایی که محرومان با آن روبرو هستند از دوران 
اولیه کودکی آغاز می شوند و در طول سال های مدرسه ادامه پیدا می کنند. 
آن ها عمیقا باقی می مانند و در برابر تغییر بسیار مقاوم می گردند. با این حال 
پیشرفت به وسیله حمایت از تعهد سیاسی به عدالت اجتماعی، فرصت برابر 

و حقوق اساسی امکان پذیر است. 

این گزارش سه مجموعه گسترده از سیاست هایی را که می تواند اوضاع را 
بهبود بخشد نشان می دهد. آن ها می توانند به عنوان سه نقطه در یک مثلث 

فراگیر آموزشی جای گیرند:

قابلیت دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن. از بین بردن هزینه های 
مدرسه امری ضروری است تا بتوان آموزش را برای فقرا ارزان کرد، اما حذف 
موانع هزینه کافی نیست. دولت ها نیز باید هزینه های غیر مستقیم مرتبط با 
لباس، کتاب های درسی و هزینه های غیر رسمی را کاهش دهند. برنامه های 
دستمزدها برای گروه های محرومین قابل شناسایی ) از جمله برنامه هایی 
ارائه  به  می تواند  اند(  یافته  توسعه  ویتنام  و  کامبوج   ، بنگالدش  در  که 
 مشوق ها برای آموزش و افزایش ارزانی کمک کند. نزدیک کردن مدارس به 
جوامع محروم نیز مهم است، خصوصا به دلیل برابری جنسیتی – مسئله ای 
که منجر به کاهش آمار افراد خارج از مدرسه در اتیوپی شده است. رویکردهای 
افتاده  فراهم نمودن آموزش در مناطق دور  برای  بیشتری  انعطاف پذیر 
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می تواند آموزش را در دسترس برخی از محروم ترین کودکان جهان قرار 
دهد. سازمان های غیر دولتی اغلب نقش مهمی در گسترش دسترسی افراد 
محروم، از جمله کارگران کودک، نوجوانان خارج از مدرسه و کودکان معلول 
به آموزش ایفا می کنند. در بنگالدش ، یکی از سازمان های غیر دولتی نظام 
‘مدارس شناور’ را برای مردم Bede )رودخانه جیپسی( ایجاد کرده است، 
افرادی که معیشت آن ها بستگی به حرکت آن ها در قایق ها دارد. تدارکات 
سازمان های غیر دولتی زمانی موفق است که با نظام های ملی آمیخته شود، 
و به بچه ها اجازه دهد به تحصیل خود به صورت آموزش رسمی ادامه دهند و 

یا بتوانند به شغلی دست یابند. 

محیط های یادگیری. فرستادن کودکان محروم به مدرسه تنها گام اول است. 
اطمینان از اینکه آن ها شیوه آموزش مناسبی را دریافت می کنند چالش های 
مهمی را مطرح می کند. برنامه ها و پشتیبانی های مالی هدفمند به منظور 
تسهیل بهبود آموزش در مدارس در مناطق محروم می تواند وضعیت موجود 
را بهبود بخشد، همان گونه که این برنامه ها می تواند معلمان واجد شرایط را 
به مدارسی که دارای محرومیت شدید هستند به کار گمارند. مسئله زبان 
عرصه کلیدی دیگری است. اصالحات در بولیوی تاکید می کنند که  آموزش 
دو زبانه و بین فرهنگی نقش مهمی در ارائه آموزش با کیفیت برای اقلیت های 
قومی و زبانی، و غلبه بر بدنام سازی اجتماعی ایفا می کند. اطمینان از اینکه 
برخوردار  فراگیر  محیط های  در  یادگیری  فرصت های  از  معلول  کودکان 
هستند نیازمند ایجاد تغییر در نگرشی است که توسط سرمایه گذاری بر 
معلمان و تجهیزات آموزشی انجام می گیرد. کنوانسیون حقوق افراد دارای 
معلولیت چهارچوبی را برای زایمان فراهم کرده است که باید به عنوان یک 

راهنما برای سیاست های عمومی به کار گرفته شود. 

حقوق و فرصت ها. بسیاری از اقداماتی که نیازمند غلبه بر محرومیت از آموزش 
است، از طریق رابطه میان سیاست های آموزشی و راهبردهای گسترده برای 

تغییر انجام می گیرند.

 مقررات قانونی می توانند نقش مؤثری در غلبه بر تبعیض و تحقق حق 
آموزش ایفا کنند. برخی از گروه های محروم مانند کولی ها در اروپا، با رعایت 
قوانین سیاست هایی که منجر به تبعیض نژادی نهادینه شده می گردند به 

خوبی کنار آمده اند. 

Legal provisions are likely to prove most effective when backed 

by social and political mobilization on the part of marginalized 

people

– تحوالت زبان Maori نیوزیلند و جنبش های بومی بولیوی مواردی از این 
دسته هستند. 

 حمایت اجتماعی مسیری بحرانی برای کاهش آسیب پذیری از فقر 
است. برنامه های انتقال وجه نقد شرطی در امریکای التین، به عنوان مثال، 
خط سیر قدرتمندی در بهبود حضور در مدرسه و پیشرفت داشته است. 
چندین کشور در صحرای آفریقا نیز در حال سرمایه گذاری در برنامه های 
حمایت اجتماعی هستند. یک مثال عمده، برنامه تولیدی ایمنی خالص 
در اتیوپی است که استخدام را برای جوامع مبتال به خشکسالی که اثرات 
آموزشی مثبتی دارند تضمین می کند. افزایش سرمایه گذاری در چنین 
برنامه هایی می تواند عدالت را افزایش داده و پیشرفت به سوی اهداف آموزش 
برای همه را سرعت بخشد. با این حال، عدالت و مالحظات اثربخشی هزینه 
به توجه دقیق به طراحی مداخالت ، هدفمندی و سطوح پشتیبانی نیاز دارد.

 توزیع مجدد هزینه های عمومی یکی از راه حل ها برای گسترش حقوق 
و فرصت هاست.

از آنجا که فقر دلیل محرومیت از آموزش است، مناطقی که بیشتر آسیب 
دیده اند، اغلب ظرفیت کمی برای تجهیز منابع دارند. بسیاری از کشورها 
عنصر توزیع مجدد در امور مالی عمومی را دارا هستند، اما هنوز توسعه نیافته 
است. برنامه نقل و انتقاالت دولت فدرال در برزیل مثالی از تالش برای کم 
کردن شکاف های مالی بزرگ در آموزشی است که اثرات مثبتی به همراه 
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دارد.

غلبه بر محرومیت از آموزش برای حقوق بشر و عدالت اجتماعی، امری 
ضروری است. همچنین کلیدی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت به سمت 
اهداف آموزش برای همه است که در داکار تنظیم شده است. هیچ حکومتی 
که به طور جدی به اهداف متعهد است نمی تواند نابرابری های عمیق اجتماعی 
را که پیشرفت در آموزش را به تاخیر می اندازد نادیده بگیرد و نمی تواند از 
عواقب وسیع محرومیت از آموزش برای همبستگی اجتماعی و سعادت در 
آینده چشم پوشی کنند. به همین دلیل، این گزارش بر ضرورت راهبردهای 
کشورهای در حال توسعه برای آموزش فراگیری که به راهبردهای گسترده 
غلبه بر فقر، تبعیض های اجتماعی و نابرابری شدید مرتبط است تاکید دارد.

فصل چهارم 

کمک های بین المللی 
کنندگان  اهدا  طرف  از  تعهدی  شامل  داکار  عملکرد  چهارچوب 
همه  برای  آموزش  به  جدی  طور  به  که  کشوری   ‘ که  است 
باز  هدف  در این  موفقیت  از  منابع  کمبود  دلیل  به  نباشد،  متعهد 
موفقیت  عدم  دلیل  به  است.  نگرفته  صورت  تعهد  می ماند’.  این 
در  پیشرفت  مانع  الزم،  مقدار  به  کمک  تجهیز  در  اهداکنندگان 
جهانی  مالی  بحران  وجود  با  می شود.  جهان  کشورهای  فقیرترین 
حیاتی  اهداکنندگان  برای  می آورد،  فشار  ملی  بودجه  بر  که 
اولیه  مسئولیت  که  حالی  در  کنند.  عمل  داکار  وعده  به  که  است 
است،  توسعه  حال  در  کشورهای  عهده  بر  آموزش  هزینه  تامین 
اثربخشی کمک (  افزایش کمک ) بهبود در  کشورهای فقیر بدون 
ندارند. را در دسترس   2015 اهداف  به  برای رسیدن   منابع کافی 
توسعه کمک های کلی  تاثیر سطوح  ناگزیر تحت  آموزش  به  کمک 

است. در سال 2005، اهدا کنندگان متعهد شدند که تا سال 2010 
کمک ها را تا 50 میلیارد دالر افزایش دهند ، با نیمی از افزایشی که 
در آفریقا انجام گرفته است. پس از دو سال کاهش، میزان کمک 
افزایش های  حال،  با این  یافت.  افزایش  شدت  به   2008 سال  در 
2005 تا حدودی کاهش یافت. تا سال  برنامه ریزی شده در سال 
تعهدات،  برابر  آفریقا در  برای  برنامه ریزی شده  2010 کمک های 
18 میلیارد دالر در سال موجه است.  با کمبودی بالقوه ای بالغ بر 
وعده هایی  به  کردن  عمل  در  را  گوناگونی  نتایج  کنندگان  اهداء 
برخی  اند.  آورده  دست  به  گرفته  صورت   2005 سال  در  که 
سهم  از  که  سوئد،  و  اسپانیا  هلند،  جمله ایرلند،  از  کشورها،  از 
حال  در  اشتباهی  جهت  در  دیگران  اند.  رفته  فراتر  خود  تعهد 
)از    GNI به  نسبت  را  خود  کمک های  هستند. ایتالیا  حرکت 
آمریکا  متحده  و ایاالت  ژاپن  و  است  کرده  قطع  پایین(  سطوح 
در  اجراکنندگان  بد  عملکرد  اند.  مانده  عقب  خود  کمک  سهم  از 
فراگیر  مشکل  یک  به  تبدیل  خوب  اجراکنندگان  تعهدات  مقابل 
بیشتر  را  حکومت ها  بر  مالی  فشارهای  می تواند  که  است  شده 
دار  عهده  را  تعهدی  انگلستان(  مانند   ( کنندگان  اهدا  برخی  کند. 
شدند که در طی آن کمک هزینه های برنامه ریزی شده، همچنان 
در  که  بسیاری  درآمد  کم  کشورهای  وجود  با  کند.  پیدا  افزایش 
معرض بحران فشارهای مربوط به بودجه قرار دارند، این رویکردی 

باشند. داشته  نظر  در  باید  اهدا کنندگان  دیگر  است که 

هزینه های  است.  کننده  نگران  امری  آموزش  به  کمک ها  سطح 
روندی  در  ابتدایی  آموزش  کمک های  توسعه  برای  کلی 
رسیده   2007 سال  در  دالر  میلیارد   4.1 به  افزایش،  به  رو 
و  جنبش ایستاد  از   2004 سال  از  تعهدات  وجود،  با این  است. 
از یکی  یافت.  کاهش  پنجم  یک  حدود  در   2007 سال   در 

در  کنندگان  اهدا  پشتیبانی  بودن  محدود  اساسی،  مشکالت 
از این  کوچکی  گروه  تسلط   در  جمعی  جریان های  است:  آموزش 
به  نسبت  کمک ها  بودن  نامتوازن  دیگر   مشکل  است.  کشورها 
و  آلمان  )فرانسه،  عمده  اهداکنندگان  سه  است.  اولیه  سطوح 
ژاپن( بیش از نیمی از کمک های آموزش خود را در سطح اولیه به 
اندازه آن چه که برای آموزش عالی به موسسات داخلی اختصاص 
ابتدایی  آموزش  به  در حالی که کمک  اند.  داده  انجام  است   یافته 
روش های  و  اولویت ها  باید  کنندگان  اهدا  است،  قبول  قابل  امری 

کنند. بررسی  را  کمک خود 

اهدا  برای  است،  یافته  استقرار  که  کمک هایی  بودجه  بر  فشار  با 
کمک ها  اثربخشی  که  است  حیاتی  کنندگان  دریافت  و  کنندگان 
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را تقویت کنند. شواهدی از پیشرفت وجود دارد )اما فضای زیادی 
قابل  غیر  اغلب  کمک  جریان های  دارد(.  وجود  بهبود  برای  نیز 
کمک های  نیمی از  از  کمتر   ،  2007 سال  در  هستند:  بینی  پیش 
از  استفاده  گرفتند.  انجام  بندی  زمان  طبق  شده  ریزی  برنامه 
نظام های مدیریت مالی ملی در حال رشد است، اما شواهد نگران 
نتیجه  در  کنندگان  اهدا  از  بسیاری  که  دارد  وجود  کننده ای 
ادامه  یاری  به  نظام ها  از این  خارج  انتقال،  هزینه های  گسترش 

دهند.

از  جدید  منابع  از  برداری  بهره  مورد  در  آموزش  بخش 
کرده  کسب  محدودی  موفقیت های  ابتکاری،  مالی  تامین 
از  خیریه  موسسه  و  بزرگ  بین المللی  شرکت  چندین   است. 
وسیله  به  کلی  تاثیر  اما  می کنند،  حمایت  آموزش  در  ابتکارات 
فقدان مکانیسم های معتبر تحویل چند جانبه کم شده است از آن 
است.  یافته  توسعه  جهان  سالمت  ابتکاری  طرح های  در  که  نوعی 
مالی  جدید  منابع  برای ایجاد  را  فرصت ها  باید  آموزش  حامیان 
می کند  می دهد: ایجاب  ارائه  را  مثالی  گزارش  کنند. این  تصاحب 
از  حاصل  تجاری  بازاریابی  درآمد  از   )%  0.4( اندکی  مقدار  که 
برای ایجاد  را   2010 جهانی  جام  و  اروپا  فوتبال  بزرگ  لیگ های 
ساالنه  می تواند  ابتکار  کرد. این  دریافت  مالیات  عنوان  به  فضایی 
48 میلیون دالر را فراهم کند و بودجه آموزش با کیفیت را برای 

نماید. تهیه  سال  در  کودک  میلیون  نیم 

به کشور  مربوط  مسائل  به  موثری  پاسخ  بین المللی  کنندگان  اهدا 
است. این  نداده  اند  گرفته  قرار  جنگ  تاثیر  تحت  که  درآمدی  کم 
اند، اما  کشورها یک سوم از کودکان خارج از مدرسه را برشمرده 

است.  گرفته  انجام  آموزش  به  کمک ها  از این  پنجم  یک  از  کمتر 
نادیده گرفته  بزرگتری  بسیار  بر این، در حالی که یک گروه  عالوه 
کشورهای  از  کوچکی  گروه  یک  به  کمک  جریان های  اند،  شده 
اختصاص  پاکستان(  و  افغانستان  ویژه  )به  جنگ  از  دیده  آسیب 

اند. یافته 

چالش های  با  را  کنندگان  اهدا  درگیری  محیط های  که  حالی  در 
وسیعی مواجه کرده است، رویکردهای جاری هستند که منجر به 
از دست رفتن فرصت های بازسازی نظام آموزشی می شوند. آموزش 
از کمک های   %  2 از  پرورش کمتر  و 
کشورهایی  از  را  دوستانه  انسان 
کنگو  دموکراتیک  جمهوری  همچون 
جمله  از  کشورهایی  می کند.   دریافت 
بازسازی  برای  لیبریا  و  بوروندی 
کرده  دریافت  اندکی  آموزش حمایت 
اند. استفاده سفت و سخت از قوانین 
مانع  گزارش  و  کمک  بر  نظارت  در 
و  پذیرتر  انعطاف  پاسخ های  توسعه 

است.  موثر شده 

 آهنگ سریع ابتکار 
آغاز  در   )FTI( ابتکار  سریع  آهنگ 
به  نسبت  تاریخی  گام  یک  عنوان  به 
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ارائه آموزش برای همه مورد ستایش قرار گرفت و چارچوب چند 
الزم  سرمایه  و ایجاد  آموزش  ملی  طرح  تقویت  برای  را  جانبه ای 
برای دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی را در میان اهداف دیگر 
به وجود آورد. در حالی که ابتکار دستاوردهای مهمی را ثبت کرده 
و  است--  یافته  کاهش  انتظارات  به  نسبت  کلی  است،عملکرد 
فوراً  بین المللی  جامعه  اند.  گرفته  قرار  اولویت  در  جامع  اصالحات 
نیازمند یک معماری چند جانبه است تا برای سرعت بخشیدن به 

باشد. مناسب   2015 اهداف  به سمت  پیشرفت 

شروع  مناسب  هدف  یک  تنظیم  وسیله  به  اصالحات  فرآیند 
می تواند  جانبه  چارچوب چند  آن  در  که  را  عرصه هایی  و  می شود 
به ارزش تالش های فعلی اضافه کند شناسایی و جلسه ای را برای 
نظر  توسعه  حال  در  کشورهای  تا  کند  تنظیم  حکومتی  اصالحات 

کنند. بیان  را  خود 

بپوشاند.  را  آن  ضعیف  عملکرد  نباید   FTI عرصه  بودن  مبهم 
کند  حمایت  استدالل  از این  که  ندارد  وجود  معتبری  شواهد  هیچ 
راستای  در  جانبه  دو  کمک های  افزایش  باعث  عمل  ابتکار  که 
 FTI مالی  منابع  تأمین  برنامه های کشور می شود. مکانیسم اصلی 
هزینه های  با  را  مالی  محدود  انتقاالت  و  نقل  مصوبات(  ،)صندوق 
شده  انباشته  تعهدات  که  حالی  در  است.  آورده  وجود  به  باال 
بود،  رسیده  دالر  میلیارد   1.2 به   2009 مارس  تا  اهداکنندگان 
که  بود. چندین کشور  کافی  نفر  میلیون   491 برای  فقط  هزینه ها 
شده  تایید   2004 و   2002 سالهای  بین  آن ها   FTI طرح های  
مشکالت  اند.  کرده  دریافت  را  خود  کامل  سهمیه  کنون  تا  بود 
در  شد،  تر  وخیم  جهانی  بانک  دشوار  قوانین  از  استفاده  با  هزینه 
تا  کرد  مجبور  را  دوجانبه  اهداکنندگان  و  دولت ها  موارد  برخی 
اتخاذ  می کند  ضعیف  را  اهداکنندگان  هماهنگی  که  را  روش هایی 

کنند. پایه خراب  از  را  ملی  مالکیت  و  نمایند 

شکاف های  برآورد  نیست.   FTI ضعف  تنها  محدود  هزینه های 
مشخص  سیستماتیک  گیری  سهل  و  ثباتی  بی  وسیله  به  مالی 
FTI باید آنچه را که اهداکنندگان مایل به  می شوند و برنامه های 
سرمایه گذاری در آن هستند را به جای کشورهای در حال توسعه 

2015 شود. اهداف  باعث تحقق  باید  و  منعکس کرده 

طور  به   FTI که  حالی  در  است.  دیگری  نگرانی  عموم  بر  نظارت 
برای  را  آن  است،  شده  ارائه  همکاری  یک  عنوان  به  گسترده ای 
کشورهای  می باشد.  کننده”  اهدا  “باشگاه  عنوان  به  عملی  مقاصد 
نقش  و  نمی کنند  عمل  خوبی  به  سطوح  تمام  در  توسعه  حال  در 

کشورهای  بیشتر  که  آنجایی  از  دارند.  مالی  تصمیمات  در  ضعیف 
به  دسترسی  برای  استاندارد هایی  عنوان  به  جنگ  از  دیده  آسیب 
نیز   )FTI( اند،  شده  گرفته  نظر  در  مصوبات  صندوق  پشتیبانی 
مکانیسم  به  را  نیاز  بیشترین  که  کشورهای  آن  بودجه  از  عمال 

نیست. مستثنی  دارند،  جانبه  چند  گذاری های  سرمایه 

مغایر  سالمت  در  جانبه  چند  ابتکارات  با  شدت  به   FTI تجربه 
ماالریا  و  با ایدز، سل  مبارزه  جهانی  مثال صندوق  عنوان  به  است. 
پایگاه کمک  از طریق یک  اضافی  منابع  تحویل  و  تجهیز  به  موفق 
در   ، جهانی  صندوق  قوت  نقاط  از  یکی  شدند.  وسیع  کننده 
کمک های  برای  مالی  نوآورانه  روزنه های  ، ایجاد   FTI با  مقایسه 
 FTI تنظیمات  با  نظارتی  تنظیمات  است.  بشردوستانه  مالی 
متفاوت هستند. صندوق جهانی، سازمان مستقلی است که توسط 
توسعه  حال  در  کشورهای  و  شده  مجهز  قدرتمند  دبیرخانه ای 
قابل  نتایج  صندوق  هستند. این  سطوح  همه  در  قوی  نقش  دارای 
تأثیراتی که شامل کشورهایی که دارای ظرفیت  توجهی را درباره 
دالر   میلیارد   7  ،2008 سال  تا  می کند:  عرضه  هستند  ضعیف 
بود.  شده  عرضه  نفر  میلیون   2 به  مخدر  مواد  و  بود  شده  خرج 
به  مربوط  مسائل  و  مشخص  تفاوت های  از  برخی  باوجود اینکه 
ابتکارات عمودی در برابر بیماری های خاص وجود دارند، می توان 

FTI گرفت. اصالحات  درس های مهمی از 

در  موثرتری  جانبه  چند  اطالعات  برای  کلیدی  عنصر  چندین 
زیر  اصول  در  می توانند  عناصر  از این  برخی  دارد.  وجود  آموزش 



نگاه کلی
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افزایش  از  استفاده  با  که  تعهداتی  مانند  شوند،  یافت   FTI بنای 
به  دستیابی  برای  راهبردهایی  و  ملی  ریزی  برنامه  به  کمک ها 
با این حال، ایجاد یک هدف  بر می گردد.  برای همه  اهداف آموزش 
باید   FTI عرصه  است.  مهم  نیز  رو  پیش  چالش های  با  متناسب 
با  آموزش  توسعه  به  قدرتمند  تعهدی  از  استفاده  با  روشنی  به 
آموزش  مالی  شکاف های  شدن  کم  بر  و  بپردازد  عدالت  و  کیفیت 
پشتیبانی  برای جلب  باید  تدارکات  باشد.  داشته  تمرکز  برای همه 
باید  توسعه  حال  در  کشورهای  و  شوند.  ساخته  خیریه  بنیادهای 
ترین  مهم  شاید  اما  باشند.  داشته  امور  اداره  در  بیشتری  نقش 
به دلیل غیبت  پویا و عنصری که  برای معماری چند جانبه  عنصر 
باال  سطح  در  سیاسی  رهبری  همان  است،  برجسته  تاریخ  در  آن 

باشد.
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غلبه بر محرومیت: پسری در حال انجام تکلیف در فریتاوِن کشور سیرالئون
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گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

کودکان پاکستانی در صف غذا
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 بحران مالی جهانی تماماً یادآوری 
واقعیت وابستگی متقابل جهانی است. با پیامدی 

که در حال حاضر بسیاری از کشورهای فقیر 
جهان با آن روبرو هستند، سطح فقر در حال باال 

رفتن، سوء تغذیه در حال وخیم تر شدن و بودجه 
آموزش و پرورش تحت فشار قرار گرفته است. 
برخی از آسیب پذیرترین خانوارهای در جهان 

اثرات بحران را که ریشه در سیستم های بانکداری 
در جهان غنی دارد احساس می کنند. زود است 

اگر بخواهیم دقیقا آنچه را که بحران مالی بر سر 
پیشرفت به سوی اهداف EFA  خواهد آورد، 

ارزیابی کنیم. اما گزارش امسال با نگاهی به عالئم 
هشدار دهنده زود هنگام آغاز شده است. سپس به 

ارزیابی پاسخ های بین المللی به بحران می پردازد 
و آنچه را که می توان برای اجتناب از موانع عمده 

انجام شود مورد مالحظه قرار خواهد داد.  

21مقدمه

23خطری دوچندان: افزایش قیمت موادغذایی و بحران مالی

26وسیع تر شدن تاثیر بشر

28امور پایش بودجه 

35واکنش بین المللی: از بین رفتن یک بعد انسانی

36واکنش به بحران

39پیش بینی
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موضوع این نسخه از گزارش پایش جهانی آموزش برای 
همه، عمیق ترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ 
است. در حالی که چندین شاخص مالی در ماه های 

اخیر بهبود یافته اند و جوانه های سبز بهبودی در 
حال ریشه دواندن در جهان توسعه یافته هستند، اما 
بسیاری از کشور های در حال توسعه در آستانه بحران 

رشد انسانی که توسط رکود اقتصادی و افزایش 
فقر ایجاد شده، ایستاده اند. برای اهداف آموزش برای 
همه که در داکار و در مجمع آموزش و پرورش جهان 

)WEF( به تصویب رسید ، سال 2010 سال پیروزی و یا 
شکست خواهد بود. دهه گذشته شاهد پیشرفت 
قابل توجه در بسیاری از جبهه ها بوده است. شمار 

بچه هایی که به مدرسه منی روند کاهش یافته،  
فاصله جنسیتی در حال کم شدن است و کودکان 

بیشتری آموزش ابتدایی را تکمیل می کنند. برخی از 
فقیرترین کشورهای جهان نشان داده اند که اهداف 
حتصیل ابتدایی همگانی و گسترده تر کردن آموزش 
در سال 2015 دست یافتنی هستند. با این که تنها 

پنج سال از رسیدن به مقصد مانده است، چالش بر 
سر محکم کردن این دستاوردها و سرعت بخشیدن 

به پیشرفت در کشورهای ناموفق در این عرصه است. 
خطر این جا است که پیامد بحران مالی، دستاوردهایی 

را که در دهه گذشته به زحمت حتقق یافته اند 
آهسته کند، از حرکت بازدارد و یا حتی معکوس 

گرداند.

که   کودکانی  بود.  خواهد  دفاع  غیرقابل  پیامدی  چنین  یک 
فقیر  کشورهای  روستاهای  و  شهر  فقیرنشین  محله های  در 
جهان زندگی می کنند در شیوه های بانک داری بی مالحظه 
است  اقتصادی  بحران  از  ناشی  که  نظارتی  شکست های  و 
در  که  باختی  و  برد  از این  آن ها  حال  با این  ندارند.  نقشی 
می افتد  اتفاق  مالی  مراکز  دیگر  و  نیویورک  استریت«  »وال 
را  آن ها  می تواند  که  را  آموزش  برای  فرصتی  و  می برند  رنج 
برای   ، محوری  اصل  می دهند.  دست  از  دهد  نجات  فقر  از 
اطمینان  تا  درآید  تعهدی  صورت  به  باید  بین المللی  اقدام 
حاصل شود که کودکان جهان در حال توسعه به خاطر افراط 

بانکداران ثروتمند جهان ضرری متحمل نمی شوند.

به  است  مخاطره  در  که  را  آنچه  باید  گذاران  سیاست 
بر   -- پرورش  و  آموزش  در  تحوالت  بشناسند.  رسمیت 
ثبات  و  اقتصادی  رشد  سهام،  بازارهای  شاخص های  خالف 
سیستم های مالی -- فراتر از تابش خیره کننده توجه رسانه ها 

و موشکافی های عمومی اتفاق می افتند و به طور معمول پس 
پیشرفت های  دهه  یک  دنبال  به  می شوند.  گزارش  حادثه  از 
ژرف، ممکن است دولت ها متعهد شوند که روند های اساسی، 
آموزش  اما مشکالت در  ماند.  باقی خواهند  در جهت مثبت 
می توانند رخ دهند، مانند تجربه ای که دهه 90 به دست آمد 

و عواقب گسترده ای را به دنبال داشت.

محروم کردن کودکان و جوانان از فرصت های یادگیری دارای 
اثرات مخربی برای پیشرفت در عرصه های دیگر از جمله رشد 
و  درمان  و   بهداشت  اشتغال،  فقر، ایجاد  کاهش  اقتصادی، 
دموکراسی است. اگر بحران مالی باعث شود که نسلی از دست 
ناقوس  رفته در آموزش به وجود آید، این صدا، صدای ضربه 
اهداف  مجموعه  و  هزاره  توسعه  اهداف  بر  که  است  مرگی 
بین المللی سال 2015 نواخته می شود و آینده همکاری های 

چند جانبه در توسعه به زیر سوال خواهد رفت. 

ابتدا، اجتناب از این دیدگاه نیازمند اقدام در دو مرحله است. 
هزینه های  در  انصاف  بر  را  خود  تمرکز  باید  ملی  دولت های 
مقابل  در  پذیر  و آسیب  فقیر  افراد  از  و  عمومی تقویت کرده 
ثروتمندترین  سپس،  کنند.  محافظت  اقتصادی  بحران  تاثیر 
پشتیبانی  به  مالی  کمک های  ارائه  با  باید  جهان  کشورهای 
کشورهای کم درآمد بپردازند. بدون داشتن این شاهراه، غالبا 
ناپذیر  اجتناب  انسانی  رشد  ناپذیر  برگشت  و  عظیم  موانع 
خواهند  شدید  آسیب  متضمن  آموزشی،  نظام های  هستند. 
شد  و کودکانی که به دلیل فقر، جنسیت و قومیت مورد کم 

توجهی واقع شده اند لطمه خواهند دید.

گروه  رهبران سیاسی  اجالس سران،  پی  در  پی  در جلسات 
بیست )G20( و گروه هشت )G8( کمک کرده اند تا بحران 
عمیق اقتصادی با افزایش نقدینگی جهانی، ثبات سیستم های 
در  متاسفانه،  شود.  دفع  اعتباری  بازارهای  بازکردن  و  مالی 
پذیر  آسیب  افراد  از  میلیون  صدها  از  محافظت  برای  جهان 
که از تاثیر بحران که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته اند رنج 
ثروتمندترین  است.  نگرفته  صورت  چندانی  اقدام  می برند، 
کشورهای جهان مبالغ باالیی را برای کمک به سیستم بانکی 
فقیر جهان  برای مردم  اندکی  تا کمک  اند  خود جمع کرده 

مهیا شود.

پیشرفت پس از داکار نه تنها تا حدی تدابیر قوی تر در آموزش 

مقدمه

مسئله خطرناک 
این است که پیامد 

بحران مالی می تواند 
دستاوردهای دهه 
گذشته را واژگون 

سازد.
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به وجود آورده، بلکه باعث سرعت رشد اقتصادی و کاهش فقر 
نیز شده است. با وجود تنها پنج سال از دستیابی به اهداف 
2015 آموزش برای همه، سیاست گذاران در محیطی بسیار 
مواد  قیمت  افزایش  و  مالی  بحران  می کنند.  عمل  خصمانه 
غذایی شرایطی طوفانی را برای یک عقب نشینی بزرگ ایجاد 
سال  در  می تواند  اقتصادی  رشد  شدن  تر  آهسته  اند.  کرده 
2010، 90 میلیون نفر دیگر را در دام فقر بیاندازد و کودکان 
حال،  همین  در  شوند.  مواجه  تغذیه  سوء  خطر  با  بیشتری 
بودجه آموزش و پرورش ملی تحت فشار شدید قرار خواهند 
گرفت. درصورت عدم واکنش موثر بین المللی، برای کشورهای 
محافظت  آموزش  هزینه های  از  که  است  مشکل  درآمد  کم 

کنند، چه رسد به سرمایه گذاری های سنگین.

این فصل، پنج پیام عمده دارد:

 کاهش رشد اقتصادی عواقب مالی سنگینی برای آموزش 
در کشور فقیر جهان دارد. آهسته شدن رشد و کاهش درآمد، 
طرح های هزینه های عمومی در آموزش را به خطر می اندازد. 
در  منابع   2010 و   2009 سال  در   ، آفریقا  صحرای  برای 
دسترس برای آموزش می تواند به طور متوسط تا 4.6 میلیارد 
به  کمک ها  فعلی  مقدار  برابر  دو  از  بیش  یا  و  سال  در  دالر 
شاگرد  هر  هزینه  یابد.  کاهش  منطقه  در  ابتدایی  آموزش 
مدرسه ابتدایی می تواند در سال 2010 به دلیل اثرات رکود 
اقتصادی تا 10% کاهش یابد. این نتیجه مضر درآمد بر اهمیت 
نتایج  و  بودجه ها  تنظیمات  بر  تمرکز  با  بودجه،  پایش  زمان 
تاکید   2010 سال  بودجه های  فرمول  و   2009 سال  هزینه 

می کند.

بودجه  فشار  کاهش  به  بین المللی  کمک های  افزایش   
جهان  کشورهای  فقیرترین  در  دولت ها  کرد.  خواهد  کمک 
افزایش  درآمد  خسارات  جبران  برای  را  کمک ها  فوراً  باید 
دارند  نگاه  ثابت  را  اولویت  در  اجتماعی  هزینه های  دهند، 
بازیابی  شرایط  برای ایجاد  را  دوره ای  ضد  گذاری  وسرمایه 
که  می دهد  نشان  فصل  در این  جدید  شواهد  کنند.  تقبل 
کشورهای کم درآمد در صحرای آفریقا توانایی محدودی برای 
اقتصادی  اثرات رکود  برابر  از هزینه های عمومی در  محافظت 
را  زیادی  کمک های  مولد،  توجه  قابل  ظرفیت  اما  دارند، 
موقت  قانونی  مهلت  یک  دادن  بر این،  عالوه  می کند.  جذب 
به  و  می کند  کم  را  دولت  بودجه  بر  فشار  بدهی،  مبالغ  بر 

در عرصه هایی همچون  هزینه کردن  برای  منابع  بالقوه  طور 
آموزش و سالمت آزاد می گردند. یک چنین مهلتی در روح 
یافته  توسعه  کشورهای  در  مستقر  مالی  محرک  بسته های 
و تالش  اقتصادی  بر رشد  بحران جهانی  تأثیر  و  بود  خواهد 
برای  مهلت  هزینه این  می کند.  ضعیف  را  فقر  کاهش  برای 
در  مبلغی  درآمد  نه کشور کم  و  برای چهل  بدهی  پرداخت 
است.   2010 و   2009 سال های  در  دالر  میلیارد   26  حدود 
دادن  نشان  به  موفق  مالی  بحران  به  بین المللی  واکنش    
جهانی  نشست های  است.  نشده  انسانی  رشد  نگرانی های 
حیاتی  نقش  ثروتمند،  کشورهای  در  داخلی  سیاست های  و 
در ایجاد ثبات در سیستم مالی و استقرار پایه های اولیه برای 
که  بحران  به  نسبت  واکنش  مقابل،  در  می کنند.  بازیابی ایفا 
در فقیرترین کشورهای جهان آشکار شده است با بی تفاوتی 
تولید  به  آینه  و  دود  مالی  گزارش  است.  عمومی مواجه شده 
عنوان هایی برای نقل و انتقاالت مالی پرداخته است، در حالی 
که سطح متوسط از منابع واقعی مهیا شده اند. مناطق جنوب 
صحرای آفریقا در سال 2009- 2010، 160 میلیارد دالر در 
سال از درآمد دولت را که در نتیجه کند شدن رشد اقتصادی 
برای  تخمین ها  بهترین  اند.  داده  دست  از  درآمد  کاهش  و 
واکنش های بین المللی در کشورهای کم درآمد نشان می دهد 
که دارایی های اضافی برای مدتی از 6 میلیارد دالر به 8 میلیارد 

دالر خواهد رسید.

 شکاف های مالی آموزش برای همه باید تحت طرح بازیافت 
و  کمک ها  اهداکنندگان  دولت ها،  بروند.  بین  از  انسانی  رشد 
برای  مالی  منابع  فوری شکاف  ارزیابی  به  باید  مالی  موسسات 
دستیابی به اهداف توسعه هزاره بپردازند. در دسترس ساختن 
منابع مورد نیاز برای بستن این شکاف ها باید بخشی از واکنش 
هماهنگ بین المللی برای بحران مالی جهانی قرار گیرد. فعالیت 
جدید عمده هزینه مالی که برای این گزارش به اجرا درآمده است 
)به تفصیل در فصل 2 بحث شده است( شکاف مالی آموزش 
برای همه را به 16 میلیارد دالر رسانده است. این شکل در شرایط 
مطلق، بزرگ به نظر می رسد اما در چهار چوب قرار داده خواهد 
شد. این نشان دهنده کمتر از 2 از بسته نجات مالی است که 
توسط دولت، تنها در دو کشور ) بریتانیا و ایاالت متحده( برای 
چهار بانک تجاری جمع شده است و با کسری اندکی سیستم های 

مالی گسترده برابر است.

  اقدامات بین المللی باید قبل از نشست اهداف توسعه هزاره 

دولت های کشورهای 
فقیر جهان برای 
خنثی کردن کسری 
های درآمدی نیاز مند 
افزایش در توسعه 
کمک های مالی 
هستند
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2010 انجام گیرد. تاثیر بحران مالی و شواهد جدید در میزان 
شکاف های مالی، خواستار واکنش موثر بین المللی است.  با یک 
نشست درباره اهداف توسعه هزاره که در سال   2010 برنامه 
ریزی شده، دبیر کل سازمان ملل متحد باید نشستی را در حضور 
اهدا کنندگان و دولت های کشورهای کم درآمد برگزار کند تا به 
ارزیابی تامین مالی خارجی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف 

آموزش برای همه پرداخته شود.

به  اول  قسمت  است.  شده  تقسیم  بخش  سه  به  فصل  این 
مکانیسم هایی که از طریق آن ها بحران مالی و بحران مواد غذایی 
به نظام آموزشی لطمه وارد می کند می پردازد. بخش دوم فضای 
مالی را بررسی می کند؛ فضایی برای مانور دولت ها در محافظت 
از هزینه های عمومی در آموزش و دیگر عرصه ها در مقابل اثرات 
رکود اقتصادی جهانی. قسمت سوم به بررسی انتقادی واکنش 
 G20 بین المللی به بحران ، به ویژه به شکست چهارچوب جاری

می پردازد.

خطری دوچندان: افزایش قیمت 
موادغذایی و بحران مالی

ما شنیده بودیم که هیچ گونه کار و کارخانه ای تعطیل نخواهد 
شد. در واقع همه این ها خیلی سریع اتفاق افتاد. اگرچه موارد 
بسیاری برای صحبت کردن در مورد بسته شدن کارخانه وجود 
 دارد، اما مسئولین تا هفته گذشته چیزی به ما نگفته بودند.
انوارول اسالم ، کارگر بنگالدشی مهاجر در اردن از آنجا که 
من کار خود را از دست داده ام برخی اوقات ما تنها یک بار یا 
دو بار در روز غذا می خوریم. من نمی دانم چه باید بکنم. تنها 
در مقابل درب کارخانه نشسته ایم ومنتظر هستیم تا شرکت 

به ما پول پرداخت کند.

کرای چمنان کارگر پوشاک در کامبوج ، فوریه 2009 کارخانه 
من 150 کارگر از جمله من را اخراج کرده است. من دچار مشکل 
 شده ام و نمی دانم چگونه با دو بچه به زندگی خود ادامه دهم. 
خود  شغل  که  زمانی  سریالنکا  در  ساله  کارگر35   ، اللیتا 
اولین  کنید. این  فکر  خود  فرزندان  به  می دهید  دست  از  را 
مدرسه  که  می آید.وقتی  من  ذهن  به  که  است  چیزی 
درسی  کتاب های  لباس،  خرید  به  چگونه  می شود،  شروع 
باالست.  چقدر  غذایی  مواد  هزینه  که  می دانید  بروم. 
هستم. مجرد  مادر  یک  من  دارند،  احتیاج  من  به   فرزندانم 

 کنیا وال، ماناگوا ، نیکاراگوئه 

این چهار نفر یادآور این مسئله است که در یک جهان به هم 
وابسته، ضربه های اقتصادی به سرعت در مرزها سفر خواهد 
کرد )امت، 2009(. در مواجهه با رگبار روزانه گزارشات درباره 
کشورهای  در  بازیابی  جنبه های  و  جهانی  اقتصاد  وضعیت 
رکود  از  حاصل  انسانی  هزینه های  که  است  آسان  ثروتمند، 
می کنند  زندگی  رسانه ها  از  دور  که  کسانی  برای  را  جهانی 
فراموش کنیم. رکود اقتصادی که توسط ریسک بی پروا در 
به وجود  وال استریت و شکست نظارتی در کشورهای غنی 
فقیرترین  در  مردمی که  بر  را  خود  بد  تاثیرات  است،  آمده 
کشورهای جهان در روستاهای دورافتاده و مناطق فقیرنشین 
آموزشی  نظام های  بر  تاثیرات  می گذارد.  می کنند  زندگی 

پیچیده و متنوع اما بی نهایت مخرب هستند.

کاهش رشد اقتصادی تامین مالی آموزش را 
تهدید می کند

منتقل  حال  در  مختلفی  کانال های  طریق  از  مالی  بحران 
شدن به نظام آموزشی است. کشورهایی که در میزان تجارت 
بین المللی و بازارهای مالی، ساختار اشتغال، الگوهای واردات 
آسیب  افراد  تعیین  در  هستند  یکی  فقر  وجود  و  صادرات  و 
دیده کمک می کنند) مک کورد و واندمورتله، 2009؛ ته ولده 
درآمد،  کم  کشورهای  برای  تجارت   .  )2009  ، همکاران  و 
مکانیسم انتقال ابتدایی از بازارهای جهانی به اقتصاد ملی، با 
صادر کنندگان مواد معدنی و کاالهای اولیه ای است با ترکیبی 
از قیمت های پایین تر و کاهش تقاضا موفق می شوند.)صندوق 

)2009e ، b2009 ،بین المللی پول

وخیم تر شدن اوضاع رشد اقتصادی تاثیرات زیادی بر منابع 
بینی های  پیش   ، بحران  شروع  زمان  از  دارد.  آموزش  مالی 
همه  است.  گرفته  صورت  پایین  به  منظمی رو  پایه  بر  رشد، 
رشد  بینی  پیش  با  اند.  گرفته  تاثیر  توسعه  حال  در  مناطق 
بحرانی بیش از 5% ، صحرای آفریقا در حال حاضر با رشدی 
کمتر از 2 % روبرو است که پایین تر از میزان افزایش جمعیت 
است. امریکای التین پیش بینی کرده است که در سال 2009 

با تنزل و کسادی اقتصادی روبرو است )شکل 1.1(.

 آهسته شدن رشد و کاهش صادرات و واردات، عواقب مضری 
را برای درآمد دولت و پس از آن برای هزینه های عمومی به 
 .)  b 2009، d2009،پول بین المللی  )صندوق  دارد  دنبال 
فشار مربوط به بودجه در ترازهای مالی مشهود است. مناطق 

در جهانی بسیار نیمه 
مستقل، ضربه های 
اقتصادی به سرعت 
از میان مرزها عبور 

می کند
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در  اضافی  از سرمایه  در حال حرکت  آفریقا  جنوب صحرای 
سال 2008 به کسری بودجه پیش بینی شده در سال 2009 
معادل 6 % از تولید ناخالص داخلی هستند)صندوق بین المللی 

کندتر  ترکیبی  اثر   .)  e2009  ، پول 
سطح  کاهش  و  اقتصادی  رشد  شدن 
درآمد به زیانی معادل 80 میلیارد دالر 
سال  در  طور  همان  و   2009 سال  در 
1.1(. این  می گردد)جدول  بر   2010
درآمدی است که می تواند برای سرمایه 
گذاری در عرصه هایی مانند بهداشت و 

آموزش مورد استفاده قرار گیرد.

مالی  تامین  در  اقتصادی  رشد  اهمیت 
آموزش به طور گسترده ای به رسمیت 
با  ثروت  افزایش  است.  نشده  شناخته 

از  بسیاری  و  نیست  مرتبط  خودکار  طور  به  آموزش  بهبود 
ثبت  را  فوق العاده ای  پیشرفت های  درآمد  کم  کشورهای 
را  مساعدی  مالی  شرایط  ملی  درآمد  افزایش  اما  کرده اند. 
است.  کرده  درآموزش ایجاد  عمومی باالتری  هزینه های  برای 

رشد اقتصادی، منابع موجود را برای دولت ها از طریق مالیات 
گسترش می دهد. عالوه بر این، در نتیجه ی زوال فقر، سهمی از 
درآمد ملی که در درآمد دولت جمع آوری شده، رو به افزایش 

پایدار  فقر  کاهش  مهمی برای  شرط  اقتصادی  رشد  و  است 
محسوب می شود.

تجربه صحرای آفریقا آموزنده است. در طول دهه 90 رکود 
اقتصادی و سطح باالی بدهی های خارجی، ظرفیت دولت ها 

افزایش سوء تغذیه 
و وخیم شدن پیش 
بینی ها درباره کاهش 
فقر، عواقب جبران 
نشدنی برای آموزش 
دارد
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جنوب صحرای آفریقا خاور میانه

آسیای در حال توسعهآمریکای التین و کارائیب
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برای کشور های فقیر 
و غنی حیاتی است 
به هزینه های انسانی 
رکود فعلی بپردازند

و  است  کرده  مخدوش  آموزش  در  گذاری  سرمایه  برای  را 
هزینه های سرانه در بسیاری از کشورها کاهش یافته است. این 
تصویر به طرز چشمگیری با هزینه های عمومی در تحصیالت 
ابتدایی تغییر کرده است و تا 29 % بیش از سال های 2000 تا 
2005 افزایش یافته است)شکل 1.2(. این برگشت در کاهش 
زیرساخت های  تقویت  و  مدرسه  از  خارج  کودکان  تعداد 
با  افزایش ها  از  چهارم  سه  حدود  در  بود.  سودمند  آموزشی 
ترازی معادل جمع آوری درآمد افزوده و توزیع مجدد بودجه 
به نفع بخش آموزش، مستقیما قابل انتساب به رشد اقتصادی 

است.

در صحرای  آموزش  در  گذاری  برای سرمایه  اقتصادی  رکود 
آفریقا نسبت به سال 2015 چه معنایی دارد؟ جواب این سؤال 
به مدت رکود، سرعت بهبودی، رویکرد دولت بر تنظیم بودجه 
ابهامات  دارد.  بستگی  بین المللی  کنندگان  اهدا  واکنش  و 
باید  دولت  وجود،  با این  دارد.  وجود  عرصه  هر  در  بسیاری 
تنظیم  نامشخص  طرح های هزینه های عمومی را در محیطی 
مالی  تامین  در  بالقوه  تهدید  شرح  راه های  از  یکی  کنند. 
هزینه هایی  سهم  که  است  طرحی  گرفتن  نظر  در  آموزش، 
را که در آموزش سرمایه گذاری شده است با تنظیمات برای 
کاهش رشد اقتصادی و درآمد پایین به نسبت تولید ناخالص 

داخلی ثابت نگاه دارد )شکل 1.3(.

آن ها  از  آموزش  هزینه های  در  که  بالقوه ای  منابع  درباره 
چشم پوشی می شود، یک چنین طرحی به دست می آید:

4.6 میلیارد دالر در سال های   ساالنه کمبودی بالغ بر 
2 میلیارد  2010، در مقایسه با برآورد پرداخت  2009 و 

پایه؛ آموزش  برای  منطقه  به  کمک  دالر 

سال  در  دالر  میلیارد   30 حدود  در  جا  یک   کمبودی 
.2013

هر  برای هزینه های  میلیارد دالر   13 بر  بالغ   کمبودی 
 10 حدود  معادل   -  2010 سال  در  ابتدایی  آموز  دانش 

دانش آموز. هر  برای  جاری  هزینه های  از   %

می دهد.  ارائه  را  ممکن  طرح  یک  تخمین  تنها  ارقام  این 
با این  نمی کنند.  ترسیم  را  ناپذیر  اجتناب  جریانی  آن ها 
اقتصادی برای نشان دادن  اثر رشد  حال، مقدار پتانسیل 
مواجه  آن  با  کشورها  از  بسیاری  که  بودجه ای  فشارهای 

در  باید  جدید  فشارهای  و این  است.  سودمند  هستند 
)به  خارجی  بزرگ  گذاری  سرمایه  شکاف  افت   مقابل 
برای   ) در سال  دالر  میلیارد   16 در حدود  متوسط  طور 
دیده  درآمد  کم  در کشورهای  همه  برای  آموزش  اهداف 

شود(. مراجعه   2 فصل  )به  شود 

وسیع تر شدن تاثیر بشر 
مستقیمی برای  عواقب  کشورها  فقیرترین  در  اقتصادی  رکود 
خانواده های آسیب پذیر داشته است. برای افرادی که در زیر 
امنی  نا  معنای  به  اند،  گرفته  قرار  آن  باالی  یا  و  فقر  خط 
معیشت است. درآمد حاصل از حواله ها در حال سقوط است. 
اوضاع اشتغال در بسیاری از کشور جهان تقلیل یافته است. و 
رکود اقتصادی، افزایش شدید بین المللی قیمت مواد غذایی را 
با سطوح باالی فقر که بر بدتر شدن شاخص های تغذیه اضافه 

شده است، به همراه دارد.

برای  را  محیط  مالی  بحران  و  غذا  جهانی  بحران  از  ترکیبی 
از سال  بدتر می کند.  برای همه  آموزش  اهداف  به  دستیابی 
2003 تا 2008 ، قیمت ذرت و گندم تقریبا دو برابر و قیمت 
افزایش قیمت های داخلی آن قیمت های  برابر شد.  برنج سه 
بین المللی را دنبال نکرد اما تورم قیمت مواد غذایی در طول 
سال 2008 در جنوب صحرای آفریقا به بیش از 17%  و در 
اتیوپی به %80 رسید )الستینگ، 2009؛ فون براون، 2008(. 
از  بیش  را  تورم  نرخ  کشورها  از  بسیاری  دیگر،  مناطق  در 
10% اعالم کردند. از آنجا که خانواده های فقیر سهم بزرگی 
از بودجه خود را صرف مواد غذایی می کنند، افزایش قیمت 
 a2008 جهانی،  )بانک  می کند  وارد  سختی  ضربه  آن ها  به 
،2008e (. بسیاری از آن ها مجبور هستند هزینه ها را از دیگر 
در  بمانند.  گرسنه  یا  و  دهند  انتقال  مسئله  به این  عرصه ها 
همین حال ، دولت ها با افزایش حواله های واردات مواد غذایی 
و هزینه های بودجه برای برنامه های تغذیه روبرو هستند. هر 
کرده  شدن  کم  به  شروع  آغاز  غذایی  مواد  قیمت  که  چند 
بودند، اما همچنان به وسیله استانداردهای تاریخی باال باقی 
مانده اند. در پایان سال 2008، قیمت مواد غذایی خام داخلی 
در میان گروه بزرگی از کشورهای در حال توسعه 24 درصد 

.)2009 ،FAO( باالتر از دو سال قبل برآورد شده بود

اقتصادی  رکود  و  غذایی  مواد  باالی  بهای  مهلک  بحران   
آسیب  مردم  از  نفر  میلیون ها  زندگی  در  را  عمیق  تصویری 
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پذیر به جای گذاشته است. با توجه به سازمان کشاورزی و 
سوء  دچار  در جهان  مردمی که  تعداد   ،)FAO( غذایی  مواد 
رفته  فراتر   2007 نفر در سال  میلیون   75 از  تغذیه هستند 
است و در سال 2008 به 100 میلیون نفر رسیده بود؛ رسیدن 
به سطح جهانی بیش از 1 میلیارد نفر )FAO، 2008(. پیش 
بینی اخیر FAO برای سال 2009 نشان می دهد که بحران 
مالی می تواند 125 میلیون نفر از مردم را به سوء تغذیه دچار 
کند) هیدی و همکاران، 2009(. خشکسالی در برخی مناطق، 
فشار قیمت های باالی مواد غذایی را تشدید کرده است. برای 
مثال در اتیوپی، 12 میلیون نفر نیاز فوری به مواد غذایی و 

کمک های دیگر دارند.

رشد  آن  نتیجه  که  هستند،  سقوط  حال  در  فقر  سطوح 
به  کاهش  میزان  اما  است،  هند  و  چین  در  قوی  اقتصادی 
طور چشمگیری آهسته است. به گزارش بانک جهانی، رکود 
اقتصادی 75 میلیون نفر را زیر آستانه فقر 1.25 دالر در سال 
2010 و 91 میلیون نفر را زیر آستانه  2 دالر به جای گذاشته 

است )چن و راوالیون، 2009(.

فقر،  کاهش  برای  اوضاع  شدن  بدتر  و  تغذیه  سوء  افزایش   
است.  داشته  همراه  به  آموزش  برای  را  گسترده ای  عواقب 
افت  باعث  و  را تضعیف می کند  پیشرفت شناختی  گرسنگی 
برگشت ناپذیر در فرصت های یادگیری می شود. اغلب تاخیر 
باز  درباره  داده ها  و  تغذیه  سوء  ظهور  میان  زیادی  زمانی 
میان  در  تغذیه  سوء  افزایش  اما  دارد.  وجود  رشد  از  ماندن 
کودکان در سنین پیش دبستانی و ابتدایی از چندین کشور 
 .)2008  ، براون  )فون  است  شده  گزارش  گواتماال  جمله  از 
افزایش قیمت مواد غذایی نیز پیامدهای وسیع تری را برای 
مسئله هزینه های آموزش در بودجه خانواده ها به دنبال دارد. 
گزارش  فقیر  خانواده های  از  سوم  یک  حدود  بنگالدش،  در 
هزینه های آموزش را قطع کرده اند تا از عهده قیمت های مواد 
زامبیا، خانواده های  و  غنا  در   .)2009 ریحان،  برآیند)  غذایی 
استفاده  کمتری  مغذی  غذاهای  از  خورده،  غذا  کمتر  فقیر 
می کنند و هزینه در بهداشت و درمان و آموزش را کم کرده 
اند )FAO ، 2009) . بودجه دولت نیز تحت تاثیر قرار گرفته 
شده است. در ماه سپتامبر 2009، کنیا اعالم کرد که قصد 
دارد تا سرمایه گذاری در آموزش رایگان را برای 8.3 میلیون 
به  متوسطه  دوره  بچه های  میلیون   1.4 و  دبستانی  کودکان 
تاخیر بیاندازد و مدیران مدرسه را وادارد تا برای تجدید موقت 

شهریه های مصرف کنندگان فشار بیاورند. دولت ادعا کرد که 
مجبور است هزینه های مربوط به برنامه های تغذیه اضطراری 
را به تاخیر بیاندازد. با این حال راه های عادالنه تری را می توان 

پیدا کرد.

تالش ها  به  فقر،  کاهش  برای  یافته  تقلیل  نگری های  آینده 
اهداف  راستای  در  پیشرفت  به  بخشیدن  سرعت  برای  
بیشتر فقر  وارد می کند.  به شدت صدمه  برای همه   آموزش 

به این معناست که پدر و مادران کمتر می توانند برای آموزش 
کودکان خود هزینه کنند. فقر خانواده باعث می شود کودکان 
خارج از مدرسه به سر ببرند و یا به سوی کار کشیده شوند. 
مقابله با تاثیر افزایش فقر و بدتر شدن تغذیه نیاز به تقویت 
برنامه های امنیت اجتماعی است؛ موضوعی که در فصل سوم 

مورد بحث قرار می گیرد.

برای  نقطه  دورترین  که   ، آفریقا  صحرای  جنوب  مناطق 
تهدیدات  با  است،  همگانی  ابتدایی  آموزش  به  دستیابی 
پیشرفت های  روبروست.  آموزش  در  فقر  مورد  در  شدیدتری 
رشد  توسط  که  است  بوده  کننده  دلگرم  منطقه  در  اخیر 
بار  اولین  برای  اقتصادی و کاهش فقر هدایت می شود.   قوی 
با  فقر  خط  زیر  در  که  کسانی  شمار  نسل،  یک  طول  در 
یافته  کاهش  می کنند،  زندگی  روز  در  دالر   1.25 از  کمتر 
با   2007 تا   2000 سال های  میان  نفر  میلیون   4 است: 
درآمد سرانه ای که در سال 2009 کاهش یافت، از خط فقر 
یابد.  افزایش  می تواند  فقر  سطح  حال،  با این  کردند.   صعود 
عنوان  به  آموزشی  نظام  در  همچنان  بیکاری  افزایش  تاثیر 
)بانک  می شود  ثبت  است  فشار  تحت  که  خانواری  بودجه 
در  زامبیا،  در   .)2009  ، پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
رفته  بین  از  مس  معادن  در  مشاغل  از  چهارم  یک  حدود 
اند)ته ولده و همکاران، 2009(. بعد از این که قیمت صادرات 
سقوط کرد، افزایش نرخ بیکاری در معادن مس در جمهوری 
دموکرات کنگو گزارش شد. در هر دو کشور، گزارشاتی وجود 
از  را  خود  کودکان  بیکار  کارگران  که  بر این  مبنی  داشت؛ 
 2009  ، همکاران  و  اند)حسین  کرده  منع  مدرسه  به  رفتن 
؛ تایمز زامبیا، 2009(. زنان اغلب لطمه های شرایط بازار کار 
را تحمل می کنند. یکی از دالیل این است که آن ها اغلب در  
الکترونیک  و  پوشاک  قبیل  از  ترین صنایع صادرات  حساس 
تمرکز می کنند. حق کار و بیمه های اجتماعی محدود آسیب 
 .)b2009 ،پذیری آن ها را افزایش می دهد)امت، 2009 ؛ آیلو

راهبرد های کوتاه 
مدت می توانند 

عواقب زیان آور بلند 
مدتی برا ی افراد و 

جوامع  داشته باشند
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شواهدی که درباره از صنعت پوشاک کامبوج به دست آمده 
نشان می دهد که زنان با وجود ساعت کاری طوالنی، حقوق 

کمتری دریافت می کنند. 

تدارکات خانوار برای تامین مالی آموزش به طور مستقیم تحت 
تاثیر کمبود پول قرار گرفته و عنصری مهم از نقل و انتقاالت 
مالی از طریق کشورهای ثروتمند به فقیر است. در سال 2008، 
308 میلیارد دالر بیش تر از کمک توسعه بین المللی منتقل 
شده است. پیشنهاد شده است که گردش پول در سال 2009 
تا 7% کاهش پیدا می کند) راتا و همکاران، 2009(. هم کاهش 
امریکای  به  گردش ها  بود.  خواهد  مضر  آن  کلی  تاثیر  هم  و 
التین و کارائیب در پاسخ به رکود در ایاالت متحده آمریکا در 
حال سقوط است و السالوادور و مکزیک کاهشی بیش از 10 % 
را ضبط کرده اند) اوروزکو، 2009(. غنا و کنیا میزان کاهش 
 .)b2009 ،مشابهی را گزارش کرده اند)صندوق بین المللی پول
ده  در  بود.  خواهد  مشخص  بسیار  تاثیر   ، کشور  چندین  در 
سنگال،  لیبریا،  کنیا،  اتیوپی،  جمله  از  آفریقا  کشورصحرای 
سیرالئون و اوگاندا، وجوه معادل 5% از تولید ناخالص داخلی 
هستند و در لسوتو به 20 % افزایش پیدا می کنند)کمیته ده 
، 2009(. همچنین، با کاهش جهانی پول و افزایش بیکاری 
شهری، نقل و انتقاالت به مناطق روستایی رو به کاهش هستند.

بسیاری از شواهدی که درباره اثر این تحوالت در آموزش وجود 
با این حال، آن را در یک مسیر  دارند، داستان گونه هستند. 
نگران کننده اشاره می کنند. پول اغلب برای هزینه های خانوار 
در آموزش حیاتی است. شواهد رسیده از غنا و اوگاندا با اشاره 
به زیان های بزرگ سرمایه گذاری خانواده نشان می دهد که 
و  ولده  می شود)ته  آموزش  صرف  پول  درآمد  از  چهارم  یک 
السالوادور  از ایاالت متحده برای  همکاران ، 2009(. پولی که 
سرمایه  به  توجهی  قابل  صورت  به  می شود،  ارسال  و هائیتی 
کاهش  دلیل  به  والدین  و  می کند  کمک  آموزش  در  گذاری 
در  کودکان  نگهداشتن  در  را  رشدی  به  رو  مشکالت  پول، 
مدرسه گزارش می کنند)گروگ،2009 ؛ تامسون ، 2009(. این 
تنها کاهش بین المللی پول نیست که به آموزش صدمه وارد 
می کند. در چین، بیکاری 20 میلیون مهاجر را مجبور کرده 
برای  قبال  که  پولی  و  بازگردند  روستایی  مناطق  به  تا  است 

آموزش صرف می شد قطع شده است)میچل ، 2009(.

شواهدی که از رکودهای قبلی و دیگر ضربه های خارجی وجود 

دارد نشان می دهد که چقدر برای کشورهای فقیر و غنی مهم 
است که به هزینه انسانی رکود اقتصادی جاری رسیدگی کنند. 
بحران مالی سال 1997 در شرق آسیا نوسانات عمده ای را در 
سالمت کودک و آموزش به وجود آورد)فریرا و شدی،2008 
؛ هارپر و همکاران ، 2009(. در اندونزی ، مرگ و میر نوزادان 
نام  ثبت  مدرسه  در  که  بچه هایی  نسبت  و  یافت  افزایش 
نشدند در سال 1998 دو برابر شد )فرانکن برگ و همکاران ، 
1999 ؛ پاکسون و شدی،  a2005(. تعداد کودکان خیابانی 
.)2009  ، همکاران  آل  )هارپر  یافت  افزایش  شدت  به   نیز 

در  را  مشابهی  شکست های  باران  بارش  قطع  و  خشکسالی 
صحرای آفریقا برای آموزش به همراه داشت)جنسن، 2000؛ 
پرورش  و  آموزش  بر  تاثیرات  (.همه   c2007 جهانی،  بانک 
از کشورهایی که درآمد متوسطی  برخی  نیستند. در  درست 
به  می یابد،  افزایش  بحران  دوران  در  مدرسه  نام  ثبت  دارند، 
دلیل افزایش بیکاری و پایین آمدن دستمزدها و عایدی های 
اقتصادی، کار کردن کودکان را کمتر کرده است )فریرا و شدی، 

2008(. اما تاثیر کلی برای پیشرفت در آموزش مضر است. 

چالشی که امروز سیاست گذاران با آن روبرو هستند، جلوگیری 
از تکرار تجربه بحران های گذشته است. همان گونه که اثرات 
بحران اقتصادی به اکثر خانواده ها منتقل می شود، کسانی که 
فاقد منابع الزم برای کنار آمدن با خطر ضربه اقتصادی هستند 
کوتاه  در  مقابله  راهبردهای  می گیرند.  قرار  بدی  وضعیت  در 
مدت مانند قطع هزینه های سالمت، تغذیه و آموزش می تواند 
عواقب طوالنی مدت آسیب زایی برای افراد و جوامع به همراه 
داشته باشد. دولت ها و جامعه بین المللی می توانند با سرمایه 
اما  از آسیب ها جلوگیری کنند.  گذاری در حمایت اجتماعی 
درس همسانی که از بحران های پیشین گرفته شده است این 
از  پیشگیری  در  زود  و  پیشاپیش  گذاری  سرمایه  که  است  
از  پس  درمان  از  موثرتر  اجتماعی،  حمایت  طریق  از  بحران 

رویداد است. 

امور پایش بودجه 
بسیاری از دولت ها در کشورهای کم درآمد به ارزیابی مجدد 
برنامه های هزینه های عمومی در مواجهه با فشار های روزافزون 
مالی می پردازند. فضای آنان برای مانور دادن به طیف وسیعی 
از جمله تراز پیش-بحران مالی، آینده نگری برای  از عوامل 
بهبودی و گزینه های مالی داخلی و بین المللی بستگی دارد. 
عمومی برای  هزینه  طرح های  در  بودجه  تنظیمات  تاثیر 

پایش نزدیک هزینه 
های واقعی آموزش و 
نظارت بر محدودیت 
های هزینه، امری 
حیاتی است
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آموزش بر اساس شرایط و انتخاب خط مشی متفاوت خواهند 
بود. گزینه هایی که عبارتند از کاهش هزینه در شرایط واقعی، 
کاهش تدریجی هزینه های افزایش یافته و یا نگهداشتن برنامه 
مجدد  توزیع  و  درآمد  بردن  باال  طریق  از  جاری  هزینه های 
بودجه. تصمیماتی که از قبل برای سال بعدی در این حوزه ها 
گرفته شده بود، عواقب ژرفی را برای تامین مالی آموزش به 
در  که  یا حدودی  و  عمومی،  هزینه های  کاهش  دارد.  دنبال 
باعث  نهایت  در  دارند،  قرار  شده  ریزی  برنامه  پایین سطوح 
معلمان  شود،  ساخته  کمتری  درس  کالس های  که  می شود 
بیشتری  و کودکان  ببینند  آموزش  و  استخدام شده  کمتری 

خارج از مدرسه وجود داشته باشند.

فرآیندهای تصمیم  اندازه کافی  به  پایش کنونی  فعالیت های 
گیری بودجه را دنبال نمی کنند. داده های بین المللی پوشش 
فراهم  را  کشور  مختلف  عمومی مناطق  هزینه های  جامع 
می کنند اما با یک تاخیر قابل توجه. به عنوان مثال، گزارش 
امسال هزینه برای سال 2007 سندیت داده است. در حالی 
اما  دارد،  وجود  داکار  گسترده  پایش  برای  حیاتی  روند  که 
هزینه  برنامه های  جهت  مورد  در  چیزی  اطالعاتی  چنین 

عمومی که در آینده مشخص شود، نشان نمی دهند.

است.  دشوار  بسیار  اطالعاتی،  شکاف  از این  کردن  حمایت 
همان گونه که بازبینی بودجه و اسناد در بسیاری از کشورها 
و  گذشته  سال های  بودجه  داده های  است،  دسترس  در 
که  است  مشکل این  می باشند.  موجود  نیز  کنونی  سال های 
جمع  منطقه ای  یا  و  بین المللی  سازمان های  توسط  داده ها 
چه  آن  است.  نگرفته  قرار  عموم  دسترس  در  و  نشده  آوری 
صحرای  در  آموزش  بودجه  تحلیل  و  تجزیه  از  مختصراً  که 
افریقا برای این گزارش انجام شد: “ با توجه به تاکید ویژه بر 
تکان دهنده است... که برای تجزیه و  پایش پیشرفت نسبتاً 
وجود  تری  رایج  داده ای  پایگاه   ، آموزش  هزینه های  تحلیل 
به  کنونی  بحران   .)14 2009، ص  کایریلی،  و  ندارد)مارتین 

ضرورت پر کردن این شکاف اطالعاتی اضافه شده است.

پایش  بر  باید  یونسکو  که  است  اصلی این  نتیجه گیری 
عمل  موثرتر  جاری  سال  در  عمومی آموزشی  هزینه های 
کرده و به برنامه های هزینه آینده رسیدگی کند. یک شبکه 
منطقه ای برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدیران 
مؤسسه  و  یونسکو  منطقه ای  دفاتر  طریق  از  می تواند  بودجه 

پایش،  فرایند  بیشتر  تقویت  برای  شود.  برقرار  یونسکو  آمار 
هماهنگ کنندگان راهبرد کاهش فقر ملی می توانند همراه با 
مقامات وزارت دارایی بر راهبردهای هزینه میان مدت نظارت 

داشته باشند.

برای ارزیابی خطر برای تأمین منابع مالی آموزش برای همه، 
تیم گزارش پایش جهانی به توسعه مالی بین المللی مأموریت 
بودجه سی و هفت کشور کم درآمد در  بررسی  به  داده که 
کایریلی،  و  مارتین  بپردازد)   2009 سال  در  آفریقا  صحرای 
و  جزئی  فعالیت  یک  عنوان  به  باید  مسئله  به این   .)2009
مقدماتی نگاه کرد. به این دلیل جزئی است که اطالعات مداوم 
و مفصل در مورد مصرف بودجه در سال 2009 برای آموزش، 
تنها برای دوازده بود کشور موجود بود و به این دلیل مقدماتی 
را مورد  بحران  از  بازتاب شرایط قبل  بودجه  اسناد  است که 
الگوهای وسیع بودجه برای کشورهای  رایزنی قرار داده بود. 
شوند:  خالصه  عنوان  چهار  تحت  می توانند  پوشش   تحت 
  برنامه هایی برای افزایش هزینه در آموزش نسبت به تولید 
کشور  دوازده  از  کشور  پنج  کلی.  بودجه  و  داخلی  ناخالص 
موزامبیک،  لیبریا،  فاسو،  بورکینا  از:  عبارتند  دسته  در این 
سیرالئون و زامبیا. لیبریا، سیرالئون و زامبیا با تخصیص مجدد 
مواجه  رشد  در حال  بودجه  با یک  آموزش  در  توجهی  قابل 
هزینه های  که  بود  شده  بینی  پیش  موزامبیک،  در  شدند. 
آموزش به عنوان سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی 
رشد یابد بدون این که به عنوان سهمی از بودجه ترقی کند و 
افزایش برنامه ریزی شده در هزینه بخش غیر اجتماعی را نیز 
منعکس نمود. باید تأکید کرد که دولت ها در بسیاری از این 
کشورها واحدهای اقتصادی را بر ظرفیت خود برای سرمایه 
اند.  گذاری در هزینه برنامه ریزی شده در آموزش باال برده 
به عنوان مثال گزارش 9 مه سال 2009 در موزامبیک، پیش 
بینی می کند که درآمد حاصل 1.3 % زیر سطح بودجه مصوب 
خواهد بود که می تواند به طور نامطلوبی بر طرح های هزینه 

تاثیر گذار باشد.

سطوح  در  آموزش  هزینه های  حفظ  برای  برنامه هایی   
فعلی در رابطه با تولید ناخالص داخلی و بودجه کلی. دو کشور 
کشور  دو  هر  اند.  گرفته  جای  دسته  در این  اوگاندا(  و  )کنیا 
در سال های اخیر سرمایه گذاری در آموزش را به طور قابل 
به مشکالت  اند. در اینجا بحران مربوط  افزایش داده  توجهی 

نیز می تواند مانع اجرا شود.

بر خالف کشور های 
ثروتمند، اکثر کشور 
های در حال توسعه 
فاقد فضای مانور در 

بودجه ملی هستند
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عنوان  به  آموزش  هزینه های  افزایش  برای  برنامه هایی   
سهم  کاهش  یا  حفظ  بدون  داخلی  ناخالص  تولید   سهمی از 
آموزش در بودجه ملی. کشورهایی که در این مسئله دخالت 
دارند، لسوتو، رواندا و جمهوری متحده تانزانیا هستند. لسوتو 
قصد دارد در حالی که سهم بودجه را حفظ می کند، نسبت 
بودجه  ببرد.  باال  را  داخلی  ناخالص  تولید  به  آموزش  هزینه 
ناخالص  تولید  در  آموزش  هزینه  سهم  در  افزایشی  با  رواندا 
دلیل  به  بودجه  درصد  در  کاهشی  کوچکترین  بدون  داخلی 
جمهوری  است.  شده  مواجه  زیربنایی  و  کشاورزی  تغییر 
ناخالص  تولید  هزینه های  سهم  دارد  قصد  تانزانیا  متحده 
حفظ  بودجه  سهم  کاهش  بدون  را  آموزش  توسط  داخلی 
فقر ملی کشور مستلزم  راهبرد کاهش  کند، همان گونه که 
است.  آب  و  زیربنا  کشاورزی،  در  چشمگیر  مصرف  افزایش 
اقتصادی بسیار حساس هستند  برای فشار  برنامه ها  همه این 
که می توانند الگوهای تخصیص بودجه را بر زیان آموزش پایه 
تغییر دهد. به عنوان مثال واکنش لسوتو به تهدید افزایش نرخ 
بیکاری، تغییر اولویت های هزینه از پیش از دبستان و آموزش 

ابتدایی به آموزش فنی و حرفه ای بود.

عنوان  به  آموزش  هزینه های  کاهش  برای  برنامه هایی   
کشور  دو  کلی.  هزینه های  و  داخلی  ناخالص  تولید  سهمی از 
برنامه  بنین، کاهش  در  دارند:  قرار  در این دسته  غنا  و  بنین 
و  آموزش  از  را  بودجه  هزینه  مجدد  تخصیص  شده  ریزی 
نتیجه  غنا،  در  می کند.  منعکس  دیگر  اجتماعی  بخش های 
مستقیم کمتری در بحران اقتصادی نسبت به اثر بحران بودجه 
داخلی که از دولت قبلی به جای مانده است وجود دارد. در هر 
دو مورد، محتمل است که رکود و یا کاهش رشد اقتصادی، 
برش ها را ترکیب کند و در نتیجه منابع کمتری برای هزینه 
آموزش در دسترس قرار گیرد. خطری وجود دارد که پیشرفت 
قدرتمند بنین در سال های اخیر در مقابل تحصیالت ابتدایی 
جهانی که در فصل 2 مستند شده است، معکوس خواهد شد. 
در غنا، تالش ها برای محرومیت در آموزش در شمال می تواند 

تضعیف شود )به فصل 3 مراجعه شود(.

خبر  است.  بد  و  خوب  اخبار  حاوی  اجمالی  بررسی  این 
خوب این است که شواهد موجود نشان می دهد که دولت ها 
ی اندکی هزینه آموزش و پرورش را کم کرده اند. خبر بد این 
که  تعبیر شود  بد  قدر  آن  است  ممکن  نگاه  تغییر  که  است 
درآورد.  خود  تصرف  به  را  کنونی  بودجه  تحلیل  و  تجزیه 

توسعه  توسط  آفریقایی که  بودجه های کشورهای کم درآمد 
امور مالی بین المللی مورد بررسی قرار گرفته در پایان سال 
2008 ، قبل از این که اقتصادهای ملی هیچ اثر قابل توجهی 
واقع  تایید  مورد  پارلمان ها  توسط  کنند  ثبت  را  بحران  از 
شده است. بررسی های بودجه میان دوره ای ممکن است در 
تنظیمات مشخص شده در هزینه منتج شوند. پایش نزدیک 
هزینه های حقیقی و پایش محدودیت در هزینه های آموزش 
امری ضروری است. بررسی های رسمی بر بودجه سال 2009 
مالی  شرایط  تغییر  میان  در  عمومی که  هزینه  برنامه های  و 
تنظیم شده است باید به دقت ارزیابی شود، به همان اندازه  
که ناهمخوانی میان تخصیص بودجه سال 2009 و هزینه های 
به  اقتصادی  رکود  کامل  تاثیر  اما  می شود.  ارزیابی  واقعی 
احتمال زیاد به طور کامل در سال 2010 نمایان می شود. در 
حال حاضر در برخی از این کشورها شواهدی از بازبینی بودجه 
وجود دارد. به عنوان مثال، پس از سقوط قیمت مس، دولت 
زامبیا سود باد اورده از مالیات بر شرکت های معدنی را حذف 
کرد که به افزایش تأمین مالی در آموزش و دیگر هزینه های 

اجتماعی انجامید) ته ولده و همکاران ، 2009(.

بسیار مهم است که پایش فعالیت های بودجه را بر معیارهای 
برمی آید این  حقیقت  از این  که  چه  آن  داد.  قرار  مناسبی 
هزینه های  نسبتاً  درآمد  کم  کشورهای   ، امروز  تا  که  است 
عمومی را به طور کلی قطع کرده اند و یا هزینه های اجتماعی 
به  چه  هر  اند.  داده  قرار  اولویت  در  را  خاص  بخش های  در 
می آید.  وجود  به  مثبتی  نتیجه  وضوح  به  می رود،  پیش 
با این حال، آنچه در نهایت برای پیشرفت در اهداف آموزش 
گسترده  را  انسانی  رشد  اقدامات  و  دارد  اهمیت  همه  برای 
تر می کند این است که آیا افزایش های برنامه ریزی شده در 
هزینه های عمومی تسویه خواهند شد. دولت ها در بسیاری از 
کشورهای کم درآمد برنامه های مصرف میان مدتی را اغلب 
به عنوان بخشی از راهبردهای گسترده کاهش فقر که توسط 
 اهدا کنندگان حمایت شده را برای آموزش تنظیم می کنند.

برنامه هایی برای فعالیت هایی از قبیل ساخت و ساز کالس های 
درس، استخدام معلم، خرید مواد آموزشی و برنامه های ویژه ای 
برای بچه های محروم. این فعالیت ها به نوبه خود اهداف خاص 
کیفیت  بردن  باال  و  مدرسه  به  کودکان  فرستادن  برای  را 

آموزش هدف بگیرند.

 extent that budget pressures translate into levels To the

در ایاالت متحده 
امریکا، 130 میلیارد 
دالر به آموزش و 
هزینه های مرتبط 
تزریق خواهد شد
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 will  of expenditure that are lower than planned, they

compromise any prospect of accelerated progress t -

.wards the Dakar goals

آن چه که فراتر از بخش آموزش اتفاقی می افتد نیز مهم است. پیشرفت 

در آموزش ناگزیر تحت تأثیر تحوالتی در سایر عرصه های کلیدی، 

در  است.  بهداشت  و  آب  مادر،  و  کودک  سالمت  جمله  از 
نتیجه واکنش های ملی و بین المللی به بحران اقتصادی باید 
راهبردی یکپارچه را برای حفاظت از رشد بشر در سراسر یک 

جبهه وسیع منعکس کند.

گسترش فضای مالی:اولویتی در آموزش برای همه

دارای  که  عامل  یک  توصیف  از  است  عبارت  مالی  فضای 
است  عاملی  و  است  دولت  ظرفیت  برای  عمیقی  پیامدهای 
اقتصادی. این  و  اجتماعی  برنامه های  مالی  تامین  برای 
است.  بودجه ملی  مانور دادن در  برای  فضایی  تقریباً  مسئله 
عمومی است.  هزینه های  برای  مالی  منبع  اولین  مالی  درآمد 
متوسل  نیز  دیگری  اقدامات  به  می توانند  دولت ها  اما 
چاپ  بین المللی،  یا  داخلی  وام های  گرفتن  جمله  از  شوند، 
فقیر. کشورهای  مورد  در  بین المللی  کمک های  و   پول 

گزینه های گسترده برای دولت ها به طور گسترده ای متفاوت 
است اما اغلب در کشورهای فقیر محدود شده اند.

به وسیله  ثابت بودجه که دولت ها  فضای مالی یعنی مقادیر 
پول  بین المللی  صندوق  بپردازند.  امور  اداره  به  باید  آن ها 
بودجه  در  فضایی  می کند:  تعریف  گونه  را این  آن   )IMF(
موقعیت  انداختن  خطر  به  بدون  تا  می دهد  اجازه  که  دولت 
برای یک هدف مورد  منابعی  اقتصاد،  ثبات  یا  و  مالی  پایدار 
فن  رویکردهای   .)32 ص   ،2005  ، شود)هلر  فراهم  نظر 
ساالرانه اندکی، منابع مالی اهداف گسترده رشد انسانی را از 
جمله آموزش برای همه به وجود می آورند ) روی و همکاران، 
اقتصادی جهانی، مسئله ای که  2007(. در چهارچوب رکود 
دولت ها با آن روبرو هستند این است که استفاده از بودجه های 
ملی برای تقویت تقاضا، سیستم های مالی را تثبیت کرده و 
سرمایه گذاری های اجتماعی را با وجود کاهش درآمد حفظ 

می کنند. 

کشورهای ثروتمند به وسیله بهره برداری از فضای مالی در 
مقیاس بسیار بزرگ  به بحران مالی واکنش نشان می دهند. با 

وجود معاهده های اقتصادی آن ها و سیستم های مالی که نیاز 
افزایش  عمومی برای  هزینه های  درخواست های  و  حمایت  به 
ارائه  را  اصلی  محرک های  مالی  تدابیر  دارند،  اجتماعی  رفاه 
مالی،  کسری های  همه  که  است  شده  بینی  پیش  می دهند. 
با هزینه هایی که توسط افزایشی که در وام های عمومی ایجاد 
می شود تا حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش 
می یابد. بخش عمده ای از این مسئله برای بهبود در نظام بانکی 
صرف می شود. در حالی که کمک های بانکی با کمک هایی که 
از طریق سرمایه گذاری انجام می شوند قابل مقایسه نیستند، 
اما تفاوت میان آن چه که در هر دو مورد مهیا می شود قابل 
توجه است. چهار نوع از بزرگترین برنامه های دارایی بیمه ای 
بانک های تجاری، دولت های بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا را 
وادار کردند که 786 میلیارد دالر در سال را برای بدهی های 
احتمالی بپذیرند -- بیش از هفت برابر مقدار کل کمک های 

توسعه بین المللی.

تدابیر مالی نیز نقش گسترده تری را در اقتصادهای پیشرفته 
بازی می کنند. هزینه های عمومی برای حمایت از تقاضا و باز 
انگیزه ای ضد دوره ای  و  اعتبارات صرف می شوند  بازار  شدن 
از این  دولت ها  از  بسیاری  می کنند.  بازیابی ایجاد  برای  را 
آموزشی  و  اجتماعی  ساخت های  زیر  تقویت  برای  هزینه ها 
گذاری  سرمایه  قانون  متحده،  در ایاالت  اند.  کرده  استفاده 
در  سنا  مجلس  از سوی    )ARRA(آمریکا بازیابی  و  مجدد 
فوریه 2009 به تصویب رسید، 789 میلیارد دالر محرک را به 
اقتصاد اختصاص داد. این محرک نیز بحران مالی در آموزش را 
که باعث اخراج هزاران معلم و بسته شدن بسیاری از مدارس 

می شد دفع کرد)کادر 1.1(.

بر خالف کشورهای ثروتمند، اکثر کشورهای در حال توسعه 
در یک محیط بسیار محدود مالی فعالیت می کنند. برخی از 
آن ها، از جمله چین و هند، در موقعیتی قرار دارند که از طریق 
هزینه های عمومی افزایش یافته اثرات رکود را خنثی می کنند. 
قرار  مالی  نامناسب  وضعیت  در  فقیر  کشورهای  اکثریت  اما 
دارند. پیش بینی شده است که نسبت مالیات بر مجموع در 
آمد در بیش از نیمی از کشورهای کم درآمد و با مقداری بیش 
از 2 % از تولید ناخالص داخلی در یک چهارم آن ها کاهش 
حال،  همین  در   .)c2009  ، پول  بین المللی  می یابد)صندوق 
فشار ها برای افزایش هزینه های از چندین منبع، از جمله نیاز 
به برنامه های سرمایه گذاری اجتماعی ناشی می شوند. ترکیب 

 افزایش کمک، 
پتانسیل الزم را برای 

افزایش فضای مالی 
دارد
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را دارد که  پتانسیل این  فضای محدود مالی و کاهش درآمد 
به اصالحات در هزینه های عمومی رنج آور، از جمله آموزش 

تبدیل شود.

مالی  امور  توسعه  توسط  گزارش  برای این  پژوهش  و  تحقیق 
در سی  دسترس  در  مالی  فضای  ابعاد  بررسی  به  بین المللی 
و هفت کشورهای جنوب صحرای آفریقا پرداخته است که با 

چالش های مالی فراوانی در آموزش مواجهه هستند )مارتین 
تعریف  با  مالی’  فضای  ‘ارزیابی  2009(. این   ، کایریلی  و 
‘آستانه های پایداری’ بر اساس شواهد تطبیقی بین المللی در 
سه زمینه کلیدی وام های داخلی و بین المللی، تحرک دادن 

درآمد و کمک آغاز می شود.

 وام های مداوم. با توجه به سابقه منطقه ای بدهی خارجی 

آن چه که تاکنون 
تحت عنوان هزینه 
جدید و اضافی 
ارائه شده، در واقع 
کمک های دوباره   
برنامه ریزی شده و 
دوباره جمع آوری 
شده است
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موقت، وام گرفتن در بازارهای بین المللی با خطر باالیی برای 
است.  همراه  افریقا  صحرای  در  درآمد  کم  کشورهای  اغلب 
ارزیابی، بر اساس ‘چارچوب بدهی مداوم’ که توسط صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی توسعه یافته، آستانه ای را برای 

بدهی خارجی تنظیم کرده است. 

For domestic debt, it uses the IMF threshold indic -

tor of a nominal debt stock of 15% of GDP

.as an indicator for sustainability

درآمد  بیشتر  بردن  باال  داخلی.  درآمد  در  پایدار  سطوح   
برای هزینه های  را  تا منابعی  برای دولت ها است  راه دیگری 
گام های  آفریقایی  درآمد  کم  کشورهای  کنند.  عمومی تولید 
عمده ای را در سال های اخیر با افزایش مالیات ها و گسترش 
پایه مالی برداشته اند، اما این گونه به رسمیت شناخته شده 
است که محدودیت هایی برای میزان توانایی آن ها در افزایش 
جمع آوری مالیات وجود دارد. دولت ها باید از ایجاد موانع برای 
سرمایه گذاری و ایجاد فشار ضد تورمی، به ویژه در چهار چوب 
فعلی جلوگیری کنند. در صورت عدم وجود شاخص آستانه 
عملی، ارزیابی از شاخص ‘تالش های قابل قبول’ برای وصول 
درآمدی که در 17 درصد از تولید ناخالص داخلی تنظیم شد، 
استفاده می کند )به استثنای کمک های بالعوض(. این یکی از 

معیارهای همگرایی برای جامعه مالی افریقا )CFA( است.

کم  کشورهای  برای  دیگر  روشی  کمک ها.  پایدار   سطوح 
دست  به  مالی،  فضای  گسترش  جهت  در  آفریقایی  درآمد 
آوردن کمک مالی بیشتر است. در حالی که جریان های کمک 
به آفریقا که به مراتب در سال های اخیر افزایش یافته، هنوز هم 
با وعده های سال 2005 و وعده های خاص آموزشی در سال 
2000 فاصله زیادی دارد)به فصل 4 مراجعه شود(. مطالعات 
نشان داده اند که وابستگی بیش از حد به کمک ها می تواند 
عواقب مضری برای رشد اقتصادی و اداره امور داشته باشد، 
پایدار کمک ها وجود  برای سطوح  پارامتر مشخصی  اما هیچ 
از مطالعات اخیر،  از شواهد به دست آمده  با استفاده  ندارد. 
ارزیابی امور مالی توسعه بین المللی می پندارد که کشورهایی 
که کمک هایی را بیش از 25 % از درآمد ناخالص ملی دریافت 
می کنند، جایی برای افزایش وابستگی خود به کمک را ندارند. 

این سه رکن پایداری نمی توانند در انزوا از نظر گذرانده شوند. 

حتی اگر یک کشور زمینه ای برای دسترسی به سرمایه گذاری 
ممکن  باشد،  داشته  کمک  یا  و  گرفتن  وام  طریق  از  بیشتر 
است تصمیم بگیرد این فضای مالی را به دلیل خطر بی ثباتی 
ارزیابی فضای  بنابراین  نرساند.  برداری  بهره  به  اقتصاد کالن 

مالی شامل رسیدگی هایی برای توازن مالی و تورم است.

توانایی هر  ابتدا،  ارزیابی می شود.  در دو مرحله  مالی  فضای 
کشور برای به دست آوردن و استفاده از منابع از طریق هر 
یک از این سه ابزار -- بدهی، درآمد ها و کمک های داخلی-- با 
نیاز کمتری  به آستانه تعیین می شود. کشورهایی که  ارجاع 
به هر سه آستانه دارند، به عنوان کشورهایی که فضای مالی 
زیادی دارند، توصیف شده اند. کشورهایی که به یک شاخص 
متوسطی  فضای  که  کشورهایی  عنوان  به  می شوند  محدود 
دارند طبقه بندی شده اند، آن هایی که به دو شاخص محدود 
می شوند به عنوان کشورهایی که فضای کمی دارند و اگر به 
هر سه محدود شود فضایی ندارند. مرحله دوم تنظیم بازده ها 

برای منعکس کردن دو شاخص است.

جدول 1.2 نتایج را نشان می دهد. پس از تنظیم کسری های 
مالی و خطر تورم، پنج کشور فضای مالی ندارند. در انتهای 
از  استفاده  برای  زیادی  فضای  کشور  چهار  جدول،  دیگر 
تمامی سه ابزار تامین مالی دارند. هفده کشور که فضای کم و 
یازده کشور که فضای متوسطی دارند، دامنه استفاده از یک 
به یک  بیشتر  و تحلیل  را نشان می دهند. تجزیه  ابزار  یا دو 
به  که  می کند  اشاره  سیاست  گزینه های  از  متنوع  مجموعه 
را مشخص می کند  انتخاب هایی  و  دارد  شرایط ملی بستگی 
که دولت ها و جامعه بین المللی در مورد نوع منابعی که باید 
برای حفاظت از هزینه های اولی تر در آموزش و دیگر عرصه ها 

در دسترس قرار گیرد مواجه هستند)شکل 1.4(.

مالی  فضای  کشور  پنج  و  بیست  بین المللی.  کمک های    
یازده کشور  و  را دارند  بیشتر  از توسعه کمک  استفاده  برای 
که  می دهد  نشان  مسئله  ندارند. این  داخلی  جایگزین های 
برای  راه  کردن  باز  معنی  به  کمک  جریان های  در  افزایش 
دنبال جلوگیری  به  است که  آفریقایی  کشورهای کم درآمد 
تر  اولی  بخش های  در  هزینه  حفظ  و  کاهش  برنامه های  از 

اجتماعی هستند.

  درآمد داخلی. پانزده کشور می توانند درآمد بیشتری را بر 
اساس افزایش 17 درصدی تولید ناخالص داخلی کسب کنند، 

افزایش بدوی وام 
دهی پس از بحران، 
کشور های فقیر را 

نادیده می گیرد
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اما افزایش درآمد در میان بحران های اقتصادی سرازیر شده 
احتماالً به مسئله بازیابی آسیب وارد می کند.

  وام گرفتن. میان یازده و چهارده کشور می توانستند بدون 

تسویه کل بدهی عمومی پایداری خود وام بگیرند. با این حال 
زمانی که به بدهی های خارجی و داخلی در کنار هم رسیدگی 

می شوند، دامنه برای گسترش محدود می شود.

فضاي مالي اندک:
گزینه هاي سیاستي= صرفاً 

کمک)11 کشور(

کونگو، ساحل عاج، جیبوتي، 
اریتره، گامبیا، کنیا، 

ماالوي، مأوري، 
سنگال، سودان، 

توگا

فضاي مالي متوسط:
گزینه سیاستي=کمک مالي و 

افزایش مالیات)4 کشور(
بورکینافاسو، 
کوموروس، 

موزامبیک،,   
.C.A.R

فضاي 
مالي زیاد:

گزینه هاي 
سیاستي= استقراض، 

کمک و افزایش 
مالیات)فقط 4 کشور(

مالي، رواندا، اوگاندا، تانزانیا
فضاي مالي متوسط:

گزینه سیاستي= استقراض و 
کمک)6 کشور(

بنین، چاد، کامرون، 
لسوتو، نیجر و 

نیجریا

 فضاي مالي اندک:
گزینه هاي سیاستي= صرفاً 

استقراض)1 کشور(
موزامبیک

فضاي مالي متوسط:
گزینه سیاستي= استقراض و 
افزایش مالیات )هیچ کشور(
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افزایش گرفته شود:  ارزیابی  از این  یک درس حیاتی می تواند 
افزایش کمک سریع ترین عامل برای افزایش فضای مالی است. 
اقدامات اولیه به میزان کافی می توانند منابع بودجه ای را که 
برای جلوگیری از تنظیمات مضر هزینه های عمومی در آموزش 
و عرصه های دیگر مورد نیاز است فراهم کنند. ارائه این کمک 
به یک  مالی  بحران  باعث می شود  مالی که  از فشارهای  قبل 
انسانی تبدیل  ناپذیر طوالنی مدت در توسعه  بحران برگشت 
آموزش  در  پیشرفت  برای  که  عواقبی  با  است؛  مهم  نیز  شود 

همراه است.

واکنش بین المللی: از بین رفتن یک بعد 
انسانی

مورد  انسانی  توسعه  اهداف  مالی،  بحران  که  مسئله  این 
به طور  داده،  قرار  تهدید  مورد  را  بین المللی  در سطح  توافق 
گسترده ای شناخته شده است. اطالعیه G20 در آوریل 2009 
)گروه  کرد.  اعالم  مستقیم  کاماًل  را  تهدید  انسانی این  ابعاد 

بیست ، 2009 ، بند 25(:

نامتناسبی  تاثیرات  فعلی  بحران  که  می دهیم  تشخیص  ما 
و  دارد  همراه  به  کشورها  فقیرترین  در  پذیر  آسیب  مردم  بر 
به  و  بحران  اجتماعی  تاثیرات  کاهش  ما،  جمعی  مسئولیت 
 حداقل رساندن آسیب طوالنی مدت بر پتانسیل جهانی است.
نشست  در  است.  شده  تاکید  نگرانی  بر  بعدی  تجمع  در 
دولت های  الکویالی ایتالیا،  در  ژوئیه  ماه  در    G8 سران 
پیامدهای  بر  که  کردند  اعالم  جهان  ثروتمند  ملل 
ماند. خواهند  متمرکز  بحران  اجتماعی  و   انسانی 

الزم  اقدامات  تا  هستیم  مصمم  ما  کرد:   اعالم  آنان  اطالعیه 
توسعه  بحران در کشورهای در حال  تاثیرات  برای کاهش  را 
انجام دهیم و به ادامه حمایت از تالش های آنان در دستیابی 
 ،  c2009  ، هشت  )گروه  بپردازیم  هزاره  توسعه  اهداف   به 
که  کشورهایی  در  سیاسی  رهبران  اندازه  چه  تا   .)6 بند 
“مسئولیت  آن  اثرات  کاهش  در  اند  شده  بحران  باعث ایجاد 

جمعی” خود را انجام می دهند؟

منابع مالی به میزان زیادی هم در سطح داخلی و هم درسطح 
پیشرفته  اقتصادهای  اند.  گرفته  قرار  دسترس  در  بین المللی 
با ایجاد سرمایه، تضمین وام، اعطای وام و حفاظت از دارایی ها 
در حدود 10 تریلیون دالر را صرف نظام های مالی کرده اند. این 
رقم حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی را نشان می دهند. 

صندوق بین المللی پول بر اساس طرح بازیافت  G20، نقدینگی 
جهانی و نظام های مالی شکننده را تقویت می کنند. این واکنش 
و ایجاد  جهانی  تر  عمیق  بحران  دفع  برای  بین المللی  و  ملی 
شرایط برای بازیابی حیاتی است. پس از رکود شدید جهانی 
اقتصاد، رشد اقتصادی به مداخالت گسترده و مثبت در هزینه 
عمومی تبدیل شده که از تقاضا پشتیبانی کرده و ریسک مالی 
را کاهش می دهد. با این حال، اطالعات این گزارش در حمایت 

از کشورهای فقیر عمیقا بی تاثیر است.

ارقام عنوان شده در تامین مالی جهانی سه مشکل را پوشانده 
است. ابتدا، فقیرترین کشورها تا حد زیادی کنار گذاشته شده 
اند )وودز ، b2009(. همان گونه که رئیس بانک توسعه آفریقا 
اظهار کرد: فقط بخش کوچکی از منابعی که در نشست سران 
G20 در لندن اعالم شد در کشورهای کم درآمد پخش خواهد 
که  پشتیبانی هایی  بیشتر  که،  دوم این   .)2009 کابروکا،  شد) 
صورت گرفته، یا خیلی دیر انجام خواهد شد و یا در شرایطی 
انجام می گیرد که برای نیازهای مالی فقیرترین کشور جهان 

نامناسب هستند.

نگرانی سوم این است که آنچه که به عنوان تامین مالی ‘جدید 
برنامه  دوباره  کمک های  واقع  در  است  شده  ارائه  اضافی’  و 
و  ‘دود   مالی  است. این گزارش  بنا شده  و مجدد  ریزی شده 
آینه’ شکست جمعی کشورهای توسعه یافته را درباره تحویل 

قاطعانه منابع به میزان مورد نیاز پنهان کرده است.

بعضی از منابع جدید اصوال از طریق صندوق بین المللی پول 
در دسترس قرار گرفته اند. در مورد بانک جهانی که جلسات

G8  و G20 در واکنش به مرکز بحران را برای ملت های فقیر 
در آن تشکیل می شود، فقط تعداد کمی از منابع اضافی شده 
مهیا شده اند)وودز ، b2009(. در عوض، سازمان منابع خود را 

دوباره شکل می دهد تا واکنشی را سازمان دهی کند.

به  درآمد  کم  کشورهای  برای  فعلی  گذاری  سرمایه  تحکیم 
دلیل ابهامات تعهدات، مشکل ساز است. در یک ارزیابی خوش 
در  بالقوه  طور  به  جدید  اعطایی  گذاری های  سرمایه  بینانه، 
و  آینده  سال  سه  تا  دو  برای  درآمد  کم  کشورهای  دسترس 
به میزان 2 میلیارد دالر تا 3 میلیارد دالر ساالنه قرار گرفته 
میلیارد دالر   80 برابر کمبود درآمد ساالنه  است. این رقم در 

برای صحرای آفریقا تنها در سال 2009 تنظیم شده است.

کالم قاطعانه بر 
افزایش حفاظت 
اجتماعی تنها با 

تعهدی مبهم درباره 
ی » مشارکت های 

داوطلبانه دو جانبه« 
حمایت شده است
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توسعه  اهداف  برای  است  مخاطره  در  آنچه  کردن  فراموش 
بین المللی در آموزش آسان است. نگرانی روزمره والدینی که 
به سختی کودکان خود را در مدرسه ای در منطقه فقیرنشین 
به نظر  نگاه می دارند،  یا روستایی فقیر در سنگال  لوزاکا  در 
جهانی  مالی  بحران  درباره  بین المللی  جلسات  از  می رسد 
هستند.  واقعی  وابستگی ها  حال  با این  است.  شده  برداشته 
سوی  به  را  قدم  اولین  ثروتمند  کشورهای  که  گونه  همان 
فقیرترین  تالش  بحران  پیامد  اند،  برداشته  اقتصادی  بازیابی 
که  خود  فرزندان  به  آموزش  ارائه  برای  را  جهان  خانوارهای 
می اندازد.  خطر  به  دهد  نجات  فقر  از  را  آن ها  است  ممکن 
سرمایه  بر  قدرتمند  تمرکز  نیازمند  بحران  پیامد  با  مقابله 

گذاری برای توسعه انسانی است.

واکنش به بحران
اجالس  در  مالی  بحران  به  بین المللی  واکنش های  چارچوب 
 G8 در آوریل 2009، با پیگیری اجالس سران G20 سران
برای تکمیل موافقت نامه برپا شد. راهبرد بازیابی به صندوق 
تقویت  برای  تا  داد  را  پول این مسئولیت گسترده  بین المللی 
ارائه  با  و  ارزی  ذخایر  گسترش  وسیله  به  جهانی  نقدینگی 
کمک به کشورهای کم درآمد از بحران بیشتر مالی جلوگیری 
کند. بانک جهانی مسئول شد تا اقدامات سرمایه گذاری را با 
هدف تقویت امنیت اجتماعی اتجام دهد و با مشکالت عرضه 

مواد غذایی مقابله کند.

فقیرترین  برای  آن  مفاد  و  جهانی  مالی  تعهدات  فهرست 
کشور جهان، گسترده و ظاهراً موثر است. بسیاری از سرمایه 
به وقوع  از طریق صندوق بین المللی پول  گذاری های جدید 

پیوسته است : 

 ترقی نقدینگی جهانی و تقویت ثبات مالی. بر اساس طرح 
G20  ، صندوق بین المللی پول به تزریق  283 میلیارد دالر 
ارزی  ذخایر  است؛  پرداخته   )SDRs( در  جهانی  اقتصاد  به 
که می توانند برای ارز قوی مبادله شوند. تخصیص های جدید 
را  پول  بین المللی  صندوق  اعضای  موثری  طور  به   SDR
بین المللی  نقدینگی  فراهم کردن  و  ارزی  برای وجود ذخایر 
اقتصادی تکمیل می کند. خطوط اعتباری صندوق بین المللی 
پول برای شناخته شدن بازارها از طریق ایجاد امکانات جدید 

نیز و تقویت امکانات موجود مستحکم شده است.

 افزایش سرمایه گذاری های اهدایی. اقدامات برای افزایش 
کم  کشورهای  در  پول  بین المللی  صندوق  در  موجود  منابع 
 )PRGF(درآمد از طریق صندوق کاهش فقر و رشد تسهیالت
 17 تا  را  اعطایی  وام  می توانند  اقدامات  اند. این  معرفی شده 
میلیارد دالر تا سال 2014 افزایش دهد؛ به معنای افزایشی 
جدید  ابزار  چندین   .2010 سال  تا  دالر  میلیارد   8 بر  بالغ 
کم  کشورهای  به  اعطایی  پشتیبانی  بیشتر  ارائه  برای  مالی 
درآمد ایجاد شده است. عالوه بر این، صندوق بین المللی پول 
بهبود بخشیده    )ESF( را  بیرونی خود  تسهیالت ضربه های 
که  کشورهایی  برای  پشتیبانی  ارائه  هدف  مکانیسمی با  اند، 
طبیعی،  بالی  درگیری،  از  ناشی  استثنایی  مشکالت  با 
روبرو  غذایی  مواد  قیمت  افزایش  یا  و  کاال  قیمت  کاهش 
هستند)بردنکمپ،2009b ، 2009a ؛ صندوق بین المللی پول 

.)b2009 ، 2009 ؛ وودزd ، 2009a ،

جهانی  بانک  برای  را  گسترده ای  کار  دستور   G20 جلسه 
ارائه داده است. این طرح شامل آن چیزی است که “افزایش 
اساسی در اعطای وام 100 میلیارد دالری” نامیده شده است 
و مشارکت های دو جانبه را برای دامنه ای از امکانات واکنش 
به بحران افزایش داده است، با این هدف که امنیت اجتماعی را 
تقویت کند و مداخالت فقر را گسترده تر نماید)گروه بیست ، 
2009(. این موضوع شامل زیرساخت جدید تسهیالت بحران، 
اجتماعی  چهارچوب آسیب پذیری و صندوق واکنش سریع 
در  سازمانی  مجری  یک  عنوان  به  نیز  جهانی  بانک  است. 
در نشست   است.  غذا ساخته شده  بحران جهانی  به  واکنش 
G8، دولت ها متعهد شدند که 20 میلیارد دالر را در طول سه 
سال برای پشتیبانی از کشورهایی که با قیمت باالی واردات 
مواد غذایی در جدال هستند به آنان اختصاص دهند )گروه 

 .)b2009 ،هشت

توجه  جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  تسهیالت 
بسیاری از رسانه ها را به خود جلب کرده است. این تصور به 
وجود آمده که کشورهای ثروتمند به سرعت پیش رفته اند تا 
کشورهای فقیر را با همان اصولی که برای واکنش داخلی خود 
به بحران به کار گرفته اند گسترش دهند. این تصور،  بیشتر 
مدیون برخی از شیوه های گزارش سؤال برانگیز است تا نقل 

و انتقاالت مالی حقیقی. 

ابتدا مولفه های بسته بازیابی جهانی صندوق بین المللی پول را 

   IDA بانک جهانی و
باید اولین گام دفاعی 
را در واکنش به 
بحران بردارند
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در نظر بگیرید. گسترش وام دهی پیش از بحران کشورهای 
ثبات  به سمت  اصوال  که  دلیل  به این  گذاشت،  کنار  را  فقیر 
مالی در اروپا و برخی از بازارهای در حال رشد هدایت شد. از 
هجده توافق نامه وام دهی جدید صندوق بین المللی پول که 
تا اواخر ژوئیه 2009 تایید شده بود 82% به اروپا و %1.6 به 
آفریقا هدایت شد)وودز ، b2009(. در حالی که کشورهای کم 
درآمد ذخایر ارزی خود را توسط مسئله جدید SDR تقویت 
اقتصاد ملی مرتبط است  اما تخصیص ها به میزان  اند،  کرده 
کشورهای  همه  از  تر  بیش  فرانسه  برای  تخصیص  )افزایش 
صحرای آفریقا است(. عالوه بر این، انبساط از ذخیره ارزی ملی 
به صورت خودکار منابع اضافی را برای بودجه های اولویت باال 

تولید نمی کند. 

افزایش در وام را از طریق صندوق بین المللی پول؟  از  آنچه 
همانطور که از اکتبر سال 2009 ، این تنها منبع تأمین مالی 
بود که مستقیما بحران مالی جهانی مرتبط  اضافی  جدید و 
می شد. صندوق بین المللی پول ادعا می کند که تنظیمات جدید 
قادر است 8 میلیارد دالر را در سال 2009 و 2010 جایگزین 
کند، اگر چه یک چهارم از این رقم برای هزینه اولیه وام های 
موجود محاسبه شده است. چهارچوب G20  6 میلیارد دالر 
را برای منابع وام دهی جدید از سال 2009 تا 2012 برای 
همه کشورهای کم درآمد در دسترس صندوق بین المللی پول 
قرار داده است)ساالنه 2 میلیارد دالر(. صندوق بین المللی پول 
خود تخمین می زند که افزایش ظرفیت وام دهی، تنها 2 % 
را  درآمد  کم  کشورهای  خارجی  گذاری  سرمایه  نیازهای  از 
 ، وودز  ؛   d2009  ، پول  بین المللی  می دهد)صندوق  پوشش 
b2009(. نقل و انتقاالت حقیقی منابع مالی جدید به میزان 
هزینه وابسته خواهد بود. با توجه به اینکه هزینه ها از طریق 
با شرایط  نمی توانند  که کشورها  دلیل این  به  اغلب   PRGF
وام مطابقت داشته باشند منقطع می شوند، پرسش های جدی 

درباره مسائل تحویل به موقع به وجود می آید.

به  بحران  به  بین المللی  واکنش های  در  جهانی  بانک  نقش 
توصیف شده  پول  و  میان سخنان  بزرگ  وسیله یک شکاف 
است. بسیاری از تعهدات در اطالعیه  G20، به ویژه آن هایی 
که به کشورهای کم درآمد مربوط می شود، بیانگر پول جدید 
بقیه  است.  گذشته  تعهدات  کردن  اجرا  دوباره  بلکه  نیست، 
آن ها به طور موثر، با زبانی قاطع بر افزایش حفاظت اجتماعی 
جانبه”  دو  داوطلبانه  “مشارکت های  مبهم  تعهد  با  تنها  که 

مالی  منابع  ارائه  از  را   G20 کشورهای  است،  شده  حمایت 
جدید و اضافی معاف کرده اند.

 G20 به بانک جهانی اجازه داده شده که بر روی دستور کار
با تنظیم کردن منابع و امکانات خود کار کند. در حالی که  
که  می کند  اعالم  که  دارد  وجود  رسمی قدرتمندی  اعالمیه 
باال  همیشه  دیده  بحران  کشورهای  از  جهانی  بانک  حمایت 
بوده است، افزایش وام دهی از طریق حمایت اهدا کنندگان 
تقویت نشده است بلکه از طریق ترکیب موجودی های ذخیره 

سازی پیشاپیش و برنامه ریزی مجدد حمایت شده است.

مسئله ای   )GFRP( جهانی  غذایی  بحران  به  واکنش  برنامه 
در این زمینه است. پس از هجده ماه، این برنامه 795 میلیون 
تر  آهسته  بسیار  را  خود  اصلی  موجودی  از   %  68 یا  دالر 
پرداخت  بود  گرفته  پیش  بحران  فوریت  در  که  شیوه ای  از 
تا  حمایت  از  مداخالت   .)2009  ،  UNCTAD(کرد
به  سنگال  و  لیبریا  بوروندی،  در  مدرسه  تغذیه  برنامه های 
برنامه های کمک رسانی در اتیوپی، جمهوری متحده تانزانیا 
و یمن، و پشتیبانی بودجه در بنگالدش، کامبوج و هندوراس 
رده بندی شده است. این برنامه ها حفاظت اجتماعی را فراهم 
افزایش  طریق  از   GFRP مالی  عمده  قسمت  اما  می کنند، 
کشوری،  تخصیص های  وجود  از  بلکه  نیست  میسر  کمک 
منابع  و   )IDA( منطقه ای  بین المللی  توسعه  انجمن  ذخایر 
منتقل شده از امکانات دیگر مهیا شده است)دلگادو،2008 (. 
تنها منبع تامین مالی جدید یک صندوق اعتماد “چندین اهدا 
GFRP  کننده ای” بوده است که 200 میلیون دالر را صرف

 G8 کرده است. بیشتر 20 میلیارد دالری که در نشست سران
گرفتار  نیز  بود  گرفته شده  نظر  در  غذایی  مواد  تامین  برای 

انحراف وجود تعهدات کمک به جای پول جدید شده است.

به نظر می رسد برخی از برنامه های بانک جهانی بر روی هیچ 
اجتماعی  سریع  واکنش  صندوق  نمی شوند.  موفق  مقیاسی 
برای کمک به جمعیت فقیر و آسیب پذیر در کشورهای در 
حال توسعه و عمدتاً از منابع خود بانک جهانی ساخته شده 
است. همان طور که از سپتامبر 2009، تنها یک برنامه تایید 
شده به نظر می رسد -- انتقال پول نقد و مداخله تغذیه برای 

)i 2009 ، کودکان زیر 5 سال در سنگال)بانک جهانی

به  ‘واکنش  شعار  تحت  را  بزرگی  ارقام  دیگری  برنامه های 
سال  در  اند.  کرده  تولید  جدید  مالی  تامین  راه  در  بحران’ 
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2009، بانک جهانی به میزان قابل توجهی تدارکات سرمایه 
گذاری را برای کشورهای مبتال به بحران افزایش داد. تعهدات 
و  رسید   2009 سال  در  دالر  میلیارد   14 به   IDA تحت 
از  اولیه  پشتیبانی  برای  جدید  تسهیالت  دالر  میلیارد   2

زمینه های کلیدی اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش ایجاد 
شد. تقریبا نیمی از تخصیص های موجود در اواخر سال 2009 
پرداخت شده بود)بانک جهانی ، d2009(. با این حال، بسیاری 
از منابع مالی جدید از تخصیص های ذخیره سازی پیشاپیش 
IDA  برای کشورهای کم درآمد به وجود آمده است)شکل 
1.5(. بورکینا فاسو، لیبریا و سنگال، در میان دیگران، بیش از 
%150 تخصیص های برنامه ریزی شده خود را در سال 2009 

دریافت کردند.

ذخیره سازی پیشاپیش به عنوان یک اقدام واکنش به بحران 
و  بودجه  فشار  شدن  زیاد  با  مواجهه  در  می شود.  محسوب 
برای  دارند.  نیاز  پیشاپیش  کمک  به  کشورها  فقر،  افزایش 
خانوارهایی که با گرسنگی مقابله می کنند، خطرات سالمتی 
و چالش های نگهداری کودکان در مدرسه، تاخیر در حفاظت 
اما ذخیره سازی  دارد.  به همراه  را  بهای سنگینی  اجتماعی 
یک  بر  دولت ها  برای  را  دسترس  در  منابع  همه  پیشاپیش 
عالوه  نمی دهد.  افزایش  برنامه  پشتیبانی  کامل  چرخه 

بر این، این موضوع با خطرات خاص خود همراه است، از جمله 
خطر کسری بودجه در سال های بعد.

نتیجه این است که بانک جهانی در یک تغییر سازمانی مالی 
نوبه خود  به  پرکار درگیر شده است. تالش های سازمان که 
مسئله قابل دسترس ساختن منابع جدید را مشخص می کنند 
به طور کامل موفقیت آمیز نبوده اند.  قبل از اجالس سران 
G20، رئیس بانک جهانی، رابرت زولیک برای کنار گذاشتن 
حدود 0.7 % از بسته محرک خود برای صندوق جدید آسیب 
 ، جهانی  کرد)بانک  سفر  یافته  توسعه  کشورهای  به  پذیری، 
l2009(. این موضوع تالشی نوآورانه برای ایجاد یک پایه مالی 
در کمک های جدید و اضافی به کشورهایی بود که فاقد فضای 
مالی واکنش به بحران هستند و آن ها را قادر سازد تا شرایطی 
را برای بازیابی و تقویت حفاظت اجتماعی ایجاد کنند. آقای 
میان  انتخابی  اصلی در خطر،  اشاره کرد که موضوع  زولیک 
“رشد مسئولیت و یا رشد نوسانی” است)زولیک، 2009(. این 
کشورهای  که  آورد  دست  به  را  گزینه هایی  بندی  فرمول 
و  آموزش  در  بین المللی  توسعه  اهداف  به  توجه  با  ثروتمند 
با آن روبرو هستند. شواهد تا به امروز حاکی  دیگر عرصه ها 
انتخاب  به عنوان پیش فرض  از این است که “رشد نوسانی” 

شده است.

مشکالت گسترده تری در واکنش به بحران G20 در رابطه 
بانک جهانی  و  پول  بین المللی  مربوطه صندوق  نقش های  با 
وجود دارد. حالت دوم سازمان آشکاری خواهد بود که منجر 
به چالش های خاصی می گردد که کشورهای کم  به واکنش 
درآمد با آن ها مواجه هستند. این سازمان برای ارزیابی سریع 
پیامدهای بودجه رکود اقتصادی بر کمک مالی برای اهداف 
توسعه هزاره دارای ظرفیت بسیار قوی تری نسبت به صندوق 
بین المللی پول است. همچنین نقش عمده ای را در حمایت 
عالوه  می کند.  اجتماعی ایفا  حفاظت  برنامه های  توسعه  و 
بر این، انجمن توسعه بین المللی، منبع اصلی تامین مالی بانک 
جهانی برای کشورهای کم درآمد، وام هایی را با شرایط اهدایی 
 )PRGF( تسهیالت  رشد  و  فقر  کاهش  به  نسبت  بیشتری 
همه این  به  می دهد.  ارائه  پول  بین المللی  به صندوق  وابسته 
دالیل، بانک جهانی و IDA باید در خط اول دفاع از واکنش 

به بحران باشند.

فقر  کاهش  برای  تالش  در  پول  بین المللی  صندوق  پیشینه 
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به وجود  افزایشی آن  را در مورد نقش  بیشتری  پرسش های 
صندوق  مستقل  ارزیابی  دفتر   ،2004 سال  در  است.  آورده 
 بین المللی پول نتیجه گرفت: ‘موفقیت در تعبیه PRGF در 
موارد محدود  اکثر  در  فقر  کاهش  و  رشد  برای  کلی  راهبرد 
مفسران   .)2004  ، پول  بین المللی  ‘)صندوق  است  شده 
مشخص  اهداف  به  را  انعطافی  قابل  غیر  رویکرد  متعددی 
و  مالی  کسری  تورم،  برای  دهی  وام  شرایط  در  که  کردند 
هزینه های عمومی تثبیت شده بود. به عنوان مثال یک منبع 
اقتصاد  ثبات  به  پول  بین المللی  رویکرد صندوق  میان  تنش 
کالن و راهبرد های بودجه، دستیابی به اهداف توسعه هزاره 
به  مالی  کمک  بحث های  در  تنش  است. این  کرده  منظور  را 
آموزش آشکار شده است. مثاًل ، کمیته جهانی آموزش بیست 
و سه برنامه صندوق بین المللی پول را با آگاهی از درگیری 
میان اهداف هزینه هایی که در شرایط وام دهی تنظیم شده و 
نیازهای مالی برای استخدام معلمان، مورد بررسی قرار داده 

است)کمیته جهانی آموزش ، 2009(.

در پی بحران مالی، مدیر ارشد صندوق بین المللی پول متعهد 
شده است که رویکرد انعطاف پذیرتری را برای تورم مالی و 
 2009d ،کسری های مالی اتخاذ نماید)صندوق بین المللی پول
؛ سایه ، 2009(. این موضوع حیاتی است، زیرا سیاست مالی 
باید با بحران را خنثی کند، نه این که فشارهای ضد تورمی ایجاد 
در سطح کشورهای  بسیار  پذیری  انعطاف  از  کند. شواهدی 
منطقه صحرای آفریقا وجود دارد. حتی قبل از بحران، اهداف 
شده  سست  غذایی  مواد  باالی  قیمت  تاثیر  بازتاب  در  تورم 
بود. در اواسط سال 2009 ، صندوق بین المللی پول گزارش 
داد که اهداف مالی در هجده کشور از بیست و سه کشور با 
 ، پول  بین المللی  )صندوق  اند  شده  سست  فعال  برنامه های 
d2009(. با این حال، پرسش هایی درباره میزان اعالمیه های 
منعکس  را  کالن  اقتصاد  مدیریت  جدید  رویکرد  که  اخیری 
کشور  چندین  در  دهی  وام  شرایط  می ماند.  باقی  می کند 
که در گزارش تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سال 
2009 مورد بررسی قرار گرفت - از جمله ساحل عاج، اتیوپی، 
پاکستان و سنگال -شامل محکم کردن سیاست های مالی و 
پولی می گردد. نویسندگان نتیجه گرفتند: “ شرایط سیاست 
نسبتا  است  منسوب  پول  بین المللی  صندوق  وام های  به  که 
مشابه به آن چیزی است که در گذشته وجود داشته است، از 
جمله نیازی که کشورهای گیرنده هزینه های عمومی را کاهش 

ملل  سازمان  می برند”)کنفرانس  باال  را  بهره  نرخ  و  می دهند 
متحد درباره تجارت و توسعه ، 2009(. این امر به ظاهر هم با 
اعالمیه های رسمی صندوق بین المللی پول در تعارض است و 
-- از همه مهم تر-- هم با نیاز به جلوگیری از اقدامات ضد 

تورمی در منافع بازیابی اقتصادی و کاهش فقر بلند مدت.

پیش بینی
دبیر کل سازمان ملل متحد در شرایط حساس هشدار داده 
به توسعه  برای تغییر  را  پتانسیل الزم  است که بحران مالی 
فوری دراز مدت داراست. او در می 2009 گفت: “اگر ما با هم 
حاضر  حال  در  اگر  نکنیم،  عمل  مسئوالنه  اگر  نکنیم،  عمل 
عمل نکنیم، به چرخه فقر، تخریب و ناامیدی خواهیم افتاد” 
همین  که  است  خطر این   .)b2009  ، متحد  ملل  )سازمان 
که اقتصاد جهان از رکود خارج شود، قربانیان واقعی بحران 
فراموش خواهند شد که شامل میلیون ها کودک می شود که 

در معرض از دست دادن شانس خود برای آموزش هستند.

به  واکنش  ثروتمندی  کشورهای  برای  اولویت  ترین  فوری 
کشورهای  در  دولت ها  که  است  بودجه  روزافزون  فشار های 
با آن مواجه هستند. این بدان معناست که تامین  کم درآمد 
بر  ناپذیر،  از خسارات جبران  اهدایی بیشتر قبل  منابع مالی 
زیرساخت حیاتی اجتماعی لطمه وارد کرده است. در حالی 
به  را  دلگرم کننده ای  اطالعیه های   G20 و   G8 که رهبران 
تصویب رسانیده اند، بدبختانه تحویل ناکافی می باشد. در پس 
وعده های مالی جهانی، آسیب پذیرترین شهروندان جهان رها 
فشارهای  که  همین  شوند.  غرق  خود  منابع  در  تا  اند  شده 
به  الوقوع  قریب  تهدید  یابد،  افزایش  اقتصادی  و  اجتماعی 
و  ساخته  متوقف  را  آموزش  در  پیشرفت  که  می آید  وجود 
سالمت  و  فقر  کاهش  اقتصادی،  رشد  برای  موفقیت  شانس 
ثروتمند  کشورهای  در  سیاسی  رهبران  می کند.  تخریب  را 
باید نسبت به بحران انسانی در کشورهای فقیر واکنش نشان 
دهند؛ در همان سطحی که بحران های داخلی خود را حل و 

فصل می نمایند.

عمل در سطوح بسیاری الزم است. موارد ذیل در میان فوری 
ترین اولویت ها قرار دارند:

 تشکیل جلسه ای در سطح باال درباره تامین مالی آموزش 
برای همه قبل از نشست اهداف توسعه هزاره در سال 2010. 
شکاف های مالی برای دستیابی به اهداف آموزش برای همه 

دبیرکل سازمان ملل  
متحد باید جلسه ای 
در سطح باال درباره 

سرمایه گذاری در 
EFA برگزار کند
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شواهدی  می شوند.  شمرده  کوچک  مرتباً   2015 سال  در 
مراجعه شود(   2 فصل  است)به  ارائه شده  گزارش  در این  که 
به  تأمین سرمایه  زمینه  نشان می دهد که کمبود ساالنه در 
جای 11 میلیاردی که سابقاً در نظر گرفته شده بود، به طور 
متوسط  در حدود 16 میلیارد دالر است. با آهسته تر شدن 
رشد اقتصادی در کشورهای فقیر، شانس موفقیت برای بسته 
شدن این شکاف رو به زوال می رود. با توجه به میزان شکاف 
مالی و عدم موفقیت کشورهای ثروتمند در حمایت از بهبود 
اجتماعی و اقتصادی در کشورهای فقیر، دبیر کل سازمان ملل 
متحد باید جلسه ای را در سطح باال برای شرح راهبرد هایی در 
زمینه در دسترس ساختن منابع قبل از نشست اهداف توسعه 

هزاره در سپتامبر 2010 تشکیل دهد. 

اگر  هنگام.  زود  پشتیبانی های  ارائه  و  کمک  افزایش   
کشورهای در حال توسعه در جهت حمایت و تقویت تعهدات 
منابع مالی عمومی در مواجهه با بحران اقتصادی گام بردارند، 
و  مالی  کمک های  در  بینی  پیش  قابل  و  پایدار  افزایشی  به 
پشتیبانی پیشاپیش نیاز دارند تا بتوانند با زیان های درآمد از 
سال 2008 و 2009 مقابله کنند. بحران مالی به اقدام فوری 
کشورهای ثروتمند در تعهدات کمک که در سال 2005 ایجاد 
شده افزوده شده است)به فصل 4 مراجعه کنید(. افزایش رشد 
کمک رسمی باید با یک استمهال بدهی موقت برای کشورهای 
کم درآمد در سال های2009  و 2010 با پس اندازهایی که 
برای هزینه ها در عرصه های کلیدی آزاد شده است پشتیبانی 
شود. یک چنین مهلتی در مجموع در حدود 26 میلیارد دالر 
هزینه بر می دارد)کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت 

و توسعه ، 2009(.

بحران  که  برای این  ماندن  منتظر  پایش.  کردن  موثرتر   
معقولی  اقدام  کند  رسمی اعالم  اطالعات  در  را  خود  آموزش 
که به طور برجسته ای نسبت   – از بحران  نیست. پیشگیری 
پایش  –به  از حادثه ترجیح داده شده است  به واکنش پس 
موثرتری در بودجه های دولت، حضور در مدرسه و میزان ترک 
تحصیلی نیاز دارد. یونسکو باید در این زمینه گام بردارد، طریق 
آموزش ملی و امور مالی وزارت خانه ها عمل کند و واکنش 
اهدایی گسترده تری را هماهنگ کند. این موضوع نیز بسیار 
واقعی  هزینه های   ،2009 سال  بودجه  اجرای  که  است  مهم 
نزدیک  از  رسیدگی  نیازمند   2010 سال  بودجه  و  آموزش 
است. فراتر از کاهش های آشکار هزینه عمومی، پایش باید بر 

نابرابری ها میان هزینه های برنامه ریزی شده در راهبرد های 
بخش آموزش و هزینه های واقعی تمرکز داشته باشد.

بین المللی  صندوق  پشتیبانی  که  از این  اطمینان  حصول   
پول بر اساسی انعطاف پذیر ارائه شده است که با دستیابی به 
اهداف آموزش برای همه سازگار است. بیانات رئیس صندوق 
بین المللی پول با اشاره به انعطاف پذیری بیشتر در شرایط وام 
دهی در مقابل کسری مالی، تورم و هزینه های عمومی خوشایند 
هستند، اما نگرانی ها نسبت به این که آیا این انعطاف پذیری در 
سال 2010 و یا فراتر از آن نگه داشته خواهد شد و یا خیر 
هیئت  وام،  شرایط  کردن  تنظیم  در  می ماند.  باقی  همچنان 
تامین  با  به صراحت، سازگاری  باید  پول  بین المللی  صندوق 
برای رسیدن به هسته اصلی اهداف آموزش  نیاز  مالی مورد 
ویژه  اولویت های  کنند.  گزارش   2015 سال  تا  را  همه  برای 
باید به هزینه های مربوط به استخدام، آموزش و دستمزد معلم 

اختصاص داده شود.

بین المللی.  توسعه   انجمن  طریق  از  پشتیبانی  افزایش   
جانبه  چند  گذاری  سرمایه  وسیله  ترین  مناسب   )IDA(
کشورهای  فقیرترین  در  اقتصادی  بحران  اثرات  کاهش  برای 
جهان است. در حالی که بانک جهانی ظرفیتی را برای نوآوری 
در ذخیره سازی پیشاپیش در IDA ، انتقال منابع از دیگر 
داده  نشان  کشوری  تخصیص  وجود  در  بازبینی  و  امکانات 
سیستمیک  بحران  یک  به  واکنش  در  رویکرد  اما این  است، 
در تامین مالی اهداف توسعه بین المللی نه پایدار است و نه 
معتبر. ذخیره سازی پیشاپیش نیز سرمایه گذاری آینده در 
برای  می دهد.  افزایش  را  تر  اولی  بخش های  سایر  و  آموزش 
مقابله با این تردید و قرار دادن سرمایه IDA بر یک موقعیت 
افزایش  برای  را  اجباری  تعهدی  باید  کنندگان  اهدا  متوازن، 
منابع در دسترس در طول بازپرسازی بعدی انجام دهند. اهداء 
وام های  از  را  باید متعهد شوند که پشتیبانی خود  کنندگان 
اهدایی بانک جهانی افزایش دهند، به طوری که از 42 میلیارد 
در  دالر  میلیارد   60 به   IDA پانزدهم  بازپرسازی  در  دالر 

IDA-16 که در سال 2010 آغاز می شود برسد.

 قرار دادن حفاظت اجتماعی در اولویت. محافظت از بودجه 
پیشرفت مداوم  برای  نیاز  الزامات مورد  از  تنها یکی  آموزش 
به سمت اهداف آموزش برای همه است. افزایش فقر خانواده 
مرتبط با بحران اقتصادی، با خود افزایش کار کودکان، بدتر 

 یونسکو باید در 
زمینه پایش بودجه 
های دولت، حضور در 
مدرسه و نرخ ترک 
تحصیل گام بردارد
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شدن تغذیه و کاهش ظرفیت برای سرمایه گذاری در آموزش 
را به همراه می آورد. حفاظت اجتماعی از طریق نقل و انتقاالت 
حوزه های  در  هدفدار  پشتیبانی  و  تغذیه  برنامه های  نقدی، 
می تواند  که  است  داده  نشان  کشورها  از  بسیاری  در  دیگر، 
توانایی  و  برگردانده  زندگی  به  را  پذیر  آسیب  خانواده های 
آن ها را برای کنار آمدن با ضربه های اقتصادی بدون توسل به 
اقدامات آسیب رسان از قبیل خروج بچه ها از مدرسه تقویت 
کند. همانطور که فصل 3 نشان می دهد، حمایت دولت و اهدا 
کنندگان می تواند تفاوت های بزرگی را در این حوزه ایجاد کند.
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کالس پرازدحام و فاقد منابع در ماالوی 

آموزش مداوم در لبنان: یادگیری
 سبب توانمند شدن در همه ی 
سنین است

فصل 2              پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه



پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه

43

فصل 2              پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

44

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

 EFA روند پایش ملی، وظیفه اصلی گزارش پایش جهانی
است. این فصل به بررسی پیشرفت در زمینه اهداف مصوب 
ش��ده در داکار می پردازد. این فصل تفاوت ها را در سراس��ر 
کش��ورها و مناطق س��ندیت داده و همچنین گاهی اوقات 
بر تفاوت های چشمگیری که در درون یک مرز همزیستی 
می کنن��د تاکید خواهد کرد. نق��ش نابرابری های مداوم در 
به عقب راندن پیش��رفت به س��وی همه اه��داف EFA را 
مش��خص کرده و نس��بتی را که دولت ه��ا و اهداکنندگان 
کم��ک درب��اره وعده های خود برای س��رمایه گ��ذاری در 
آموزش ابتدایی محق��ق می کنند -- و یا قاصر می مانند – 
در نظر می گی��رد. یک تخمین هزینه، ش��کاف مالی برای 
چهل و شش کشورهای کم درآمد را مورد ارزیابی قرار داده 
و هزین��ه ای را برای ارائه آم��وزش با کیفیت به هر کودک، 

جوان و بزرگسال تعیین کرده است.
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46مراقبت و آموزش در اوان کودکی

60آموزش ابتدایی همگانی

مهارت های جوانان و بزرگساالن  گسترش فرصت ها در 
اقتصاد نو جهانی 

83

103سوادآموزی جوانان و بزرگساالن  

104پیشرفت از زمان گردهمایی داکار تاکنون

110چشم انداز دستیابی بر هدف سال 2015 

112کیفیت آموزش

آموزش خواندن در اوایل دوره ابتدایی برای یادگیری 
امری بسیار مهم است

121

129تخمین هزینۀ دستیابی به آموزش برای همه 

130تعیین هزینه ی تعهد به اهداف آموزش برای همه 

139برآورد شکاف بودجه و تدابیری برای بستن آن 



پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه

45

مقدمه
چهارچوب عملکرد داکار که توس��ط 164 دولت در س��ال 
2000 مصوب شد، یکی از جامع ترین، گسترده ترین و بلند 
پروازانه ترین تعهدات انجام ش��ده توسط جامعه بین المللی 
بود. این چهارچوب متعهد می شود که فرصت های یادگیری 
را برای همه جوانان، بزرگساالن و کودکان گسترش دهد و 
به اهداف خاص در زمینه های مهم تا سال 2015 دستیابی 

پیدا کند.

با این که تنها پنج سال از رسیدن به مقصد مانده است، این 
فصل از گزارش، بر پیش��رفت به سوی اهداف آموزش برای 
همه تحت چهارچ��وب داکار نظارت دارد. پایش موثر برای 
دس��تیابی به اهداف توس��عه بین المللی امری حیاتی است. 
جدا از نگه داش��تن اه��داف در انظار عموم��ی، می تواند بر 
نمونه های��ی از موفقیت تاکید کند، هش��دارهای زود هنگام 
ع��دم موفقیت را ارائه ده��د، دیدگاه ها و سیاس��ت ها را به 
اطالع عموم رس��انده و مدافع پش��تیبانی باش��د. در سطح 
بین المللی، اندازه گیری پیشرفت به سوی اهداف مشترک، 
بینش��ی را نسبت به نقاط ضعف و قوت راهبردهای ملی به 
وجود می آورد. این مس��ئله آن چ��ه را که می تواند در عمل 
به دس��ت آید مش��خص می کند و نش��ان می دهد که همه 
کش��ورها، در هر سطحی از توس��عه که قرار داشته باشند، 
می توانند تحت رهبری سیاس��ی قوی پیشرفت کنند. مهم 
تر از همه، پایش ابزاری را برای پاس��خگو نگه داشتن دولت 
فراهم می کند؛ تا حدی که به تعهداتی که در نشس��ت های 

بین المللی صورت گرفته عمل کنند.

این فص��ل با تاکید بر اهمیت آم��وزش و مراقبت های اوان 
کودک��ی در ایجاد بنیادهایی برای یادگیری مادام العمر آغاز 
می شود. سپس بر پیش��رفت های جهانی نسبت به آموزش 
ابتدایی همگانی، در حوزه ای که نگرانی های جدی به دنبال 
دارد، نظ��ارت می کند. در حالی ک��ه تعداد کودکانی که در 
مدرسه حضور ندارند همچنان در حال کاهش است، اما تازه 
ترین داده ها درباره ثبت نام در مدرس��ه نشان می دهند که 
هدف آموزش ابتدایی همگانی تا سال 2015 محقق نخواهد 
ش��د. عالوه بر این، ش��واهد بررس��ی خانواده نشان می دهد 
که ممکن اس��ت کودکان بیش تری نس��بت به آن چه که 
داده ها نمایش می دهند خارج از مدرس��ه باش��ند. پیشرفت 
در مشارکت در مدرس��ه همچنان از پیشرفت در یادگیری 

پیش��ی گرفته است؛ با اشاره به این که شکاف وسیعی میان 
ش��اخص های کمی و کیفی پیش��رفت وجود دارد. این فصل 
نش��ان می دهد که پیشرفت در س��وادآموزی بزرگساالن از 
اهداف دور مانده اس��ت. در همین حال، برنامه های آموزش 
فن��ی و حرفه ای– در بهترین حالت – نتایج گوناگونی را در 

پاسخ به نیازهای یادگیری جوانان و بزرگساالن داراست.

تامین مالی برای س��رعت بخش��یدن به پیشرفت به سوی 
اه��داف آموزش برای همه ضروری اس��ت. براوردهای مالی 
کنون��ی جهان که باید اهداف س��ال 2015 را محقق کنند، 
منسوخ شده و ناقص هستند، به این دلیل که آن ها هزینه ها 
رس��یدگی به گروه های محروم را محاس��به نک��رده اند. این 
گ��زارش تجزی��ه و تحلیل مال��ی ب��ه روزی را فراهم کرده 
که برای رس��یدن به اهداف کلیدی ضروری اس��ت، هزینه 
افزایش��ی را برای گس��ترش فرصت ه��ای گروه های محروم 
تنظیم می کند. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که شکاف 
مالی کوچک ش��مرده شده و دولت های کشورهای در حال 
توسعه و اهداکنندگان باید با فوریت برای بستن این شکاف 

اقدام کنند. 

پایش نزدیک تر از اندازه گیری فنی پیش��رفت اس��ت. این 
فصل بر ارتباطات قوی میان پیشرفت به سوی اهداف خاص 
و مش��کالت اصولی نابرابری و گروه ه��ای محروم اجتماعی 
تأکی��د می کند که در طول فصل 3 بیش تر مورد بررس��ی 
قرار می گیرند. در حالی که داده های ملی کمک می کنند تا 
خطوط کلی روشن شوند، اما در عوض می توانند نابرابری های 
زیربنایی را مبهم س��ازند. نابرابری جنسیتی در بسیاری از 
 عرصه ها در حال کم ش��دن است، اما زنان و دختران جوان 
هنوز با ضعف در س��طوح متعددی روبرو هس��تند؛ از اوان 
کودکی، تا دوره ابتدایی و دوره متوس��طه و در بزرگس��الی. 
نابرابری های گس��ترده تری که با فقر، زبان، قومیت، منطقه 
و عوامل دیگر مرتبط هستند نیز فرصت را به میزان زیادی 

محدود می کنند.

فعالیت ه��ای مختلف در زمین��ه پایش به ناچ��ار الگوهای 
پیچیده و متنوعی را آش��کار می کنن��د. از جزئیات گزارش 
پیش��رفت ملی و منطقه ای در اهداف آموزش برای همه دو 
پیام گسترده به دست می آید. اولین مورد خبر خوبی است 
: ش��واهد روش��نی وجود دارد که جهان در مس��یر درستی 

پیشرفت به سمت 
اهداف داکار برای 

تحقق مقاصد سال 
2015 بسیار آهسته 

است
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در حال حرکت اس��ت، زیرا بس��یاری از فقیرترین کشورها 
پیش��رفت های چشمگیری را در بس��یاری از جبهه ها ثبت 
کرده اند. س��ابقه آن ها آن چه را که دس��ت یافتنی اس��ت 
ثابت می کند و نش��ان می دهد که بسیاری از اهداف 2015 
هنوز در دس��ترس اس��ت. پیام دوم اخطارآمیز است و خبر 
بدی به همراه دارد: در روند فعلی، پیشرفت به سوی اهداف 
داکار برای تحقق اهداف 2015 بسیار آهسته است. مشکل 
اساس��ی عدم موفقیت بس��یاری از دولت ه��ا در اولویت باال 
دادن به سیاست هایی است که فرصت ها را برای بخش های 
محروم تر جامعه گس��ترش می دهند. عدم تغییر این تصویر 
در جامع��ه بین الملل��ی باعث عقب افت��ادن وعده ای که در 

داکار در سال 2000 مصوب شده می گردد.

مراقبت و آموزش در اوان کودکی
هدف 1 : توس��عه و بهبود آموزش جام��ع و مراقبت های اوان 
کودکی، به ویژه برای کودکان آسیب پذیر و محروم. 

کودکان پنج یا شش س��اله وارث مصیبت فقر هستند، 
در صورت��ی که به وجود آورندگان آن نیس��تند. اگر ما 
دس��ت به کار نشویم این کودکان آن را مانند یک نشان 

خانوادگی به نسل بعد انتقال می دهند. 
این اظهارات توس��ط رئی��س جمهور ایاالت متحده، لیندون 
جانس��ون )1965(، طنی��ن قدرتمندی را ایج��اد کرد. اوان 
کودک��ی می تواند پایه یک زندگ��ی را به همراه فرصت های 
گس��ترده ایجاد کند و یا می تواند ک��ودکان را به آینده ای از 
محرومیت زنجیر کند. ش��واهد نیرومند و در حال رش��دی 
وج��ود دارد که نش��ان می دهد مراقبت ب��ا کیفیت باال در 
سال های اولیه می تواند به عنوان انگیزه ای برای موفقیت در 
مدرس��ه عمل کند. درعوض، آموزش برای کودکان آسیب 
پذیر و محروم، فرصتی ب��رای فرار از فقر را فراهم می کند، 
آین��ده امن تری را می س��ازد و توانایی های بالق��وه آنان را 
تحقق می بخشد. دهه گذشته شاهد افزایش سریع و مداوم 
در تعداد بچه هایی بوده اس��ت که در فقیرترین کشورهای 
جهان وارد مدرس��ه ابتدایی ش��ده اند. با این حال هر ساله 
میلیون ها کودک مدرس��ه را با سختی شروع می کنند که با 
تجربه س��وء تغذیه، بیماری و فقر در سال های اولیه همراه 

هستند. 

برای بس��یاری از افراد  این تجربه از رحم آغاز می ش��ود و تا 
س��ال های اولیه ادامه پیدا می کند. رنجوری مادر و نارسایی 

در سیس��تم س��المت برای پش��تیبانی موثر قب��ل از تولد، 
زایمان سالم و مراقبت پس از زایمان، منجر به مرگ و میر 
کودکان می شود. آن ها به انتقال وضعیت نامساعد آموزشی 
به نس��ل های دیگر نیز کمک می کنند. س��وء تغذیه قبل از 
ورود کودکان به مدرسه مانع نیرومند دیگری برای آموزش 
اس��ت. جدا از تهدی��د زندگی ها، این فرص��ت را از کودکان 
می گیرد تا به توسعه توانایی های بالقوه خود برای یادگیری 
بپردازند. این مس��ئله به این دلیل است که ریشه کن کردن 
سوء تغذیه کودکان نباید فقط به عنوان ضرورت توسعه در 
حق خود از نظر گذرانده شود، بلکه باید به عنوان یک عنصر 
کلیدی در برنامه آموزش برای همه مورد توجه قرار گیرد.

با وجود برخی اس��تثنائات قابل توجه، دولت ها در سراس��ر 
جه��ان نتوانس��ته اند به پیش��رفت در مبارزه با گرس��نگی 
کودک س��رعت ببخش��ند. و با باال رفتن قیمت های جهانی 
غذا در س��ال 2007 و 2008 و س��وق دادن کودکان بیش 
تر به سمت فقر به وسیله رکود اقتصادی، تصویری که قباًل 

اسفناک بوده است رو به وخامت می رود.

مراقبت مؤثر در اوان کودکی و آموزش می تواند شانس فرار 
کودکان را از آنچه رئیس جمهور جانس��ون آن را “مصیبت 
فقر” می نامد فراهم کند. در حالی که بسیاری از این مسئله 
تحقق یافته است، اما شواهد پایشی که در این بخش تنظیم 
ش��ده نش��ان می دهد که به مراتب اقدامات بیش تری باید 
انجام ش��ود. به اختصار برخ��ی از پیام های کلیدی این گونه 

بیان می شود: 

س��وء تغذیه باید هم به عنوان یک ضرورت برای آموزش 
و هم برای بهداش��ت در نظر گرفته ش��ود. س��وء تغذیه هر 
س��اله به بدن و ذهن 178  میلیون کودکان صدمه می زند، 
توانایی ه��ای بالقوه آن ها برای یادگیری را تضعیف می کند، 
نابراب��ری در آم��وزش را تقویت کرده و بهره وری س��رمایه 

گذاری در نظام آموزشی را کاهش می دهد.

به بهبود دسترس��ی به مراقب��ت از مادر و کودک باید به 
عن��وان امری مهم برای آموزش و همچنین برای س��المت 
عمومی نگاه ش��ود. باال بردن هزینه خدم��ات بنیادی باعث 
می ش��ود میلیون ها نفر از زنان آس��یب پذیر از سیستم های 
بهداش��تی ب��ی بهره بمانن��د و فرزندان خ��ود را در معرض 
مخاط��رات غیر ضروری ق��رار دهند. همچنی��ن در بخش 

مراقبت با کیفیت باال 
در سال های اولیه 
میتواند به عنوان 
انگیزه ای برای 
موفقیت در مدرسه 
عمل کند
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آم��وزش، حذف هزینه ها مصرف کننده باید در اولویت قرار 
گیرد. 

دولت ه��ا بای��د برای دسترس��ی ب��ه مراقبت ه��ای اوان 
کودکی با نابرابری مقابله کنند. کس��انی که نیاز بیش تری 
ب��ه مراقبت ه��ای اوان کودکی دارند، دارای دسترس��ی کم 
تری به آن هس��تند. در کش��ورهای غن��ی و فقیر، درآمد و 
تحصیالت والدین  به شدت بر کسانی که به برنامه های قبل 
از مدرس��ه توجه می کنند تاثیر می گ��ذارد و نیاز به برابری 
 بیش ت��ر در تامین مناب��ع مالی عمومی را نش��ان می دهد.
این بخش به دو قس��مت تقسیم ش��ده است. بخش اول به 
بررسی پیش��رفت ها و موقعیت فعلی برخی از شاخص های 
کلیدی س��المت ک��ودک و تغذیه در کش��ورهای در حال 
توس��عه می پردازد و بر رابطه قوی میان س��المت مادران و 
کودکان تاکید می کند. بخ��ش دوم تصویری لحظه ای را از 
دسترسی به برنامه های اوان کودکی در سراسر جهان همراه 
با ش��واهدی که ثابت می کند این برنامه ه��ا می توانند نقش 
مهم��ی در یکنواخت کردن  فرصت و غلبه بر محرومیت ایفا 

کنند، فراهم می کند.

سوء تغذیه و بیماری؛ “ضرورتی خاموش” در 
آموزش 

عقب افتادن رش��د در رحم، در اوان کودکی، عقب ماندگی 
رش��دی و کم خونی به طور معمول به عنوان مسائل اصلی 
آموزش دیده نمی شود. شواهد نشان می دهند که آن ها باید 
مس��ئله اصلی باشند. هر یک از این ش��رایط می تواند اثرات 
عمیق و غیر قابل برگشتی بر توانایی کودک برای یادگیری 

داشته باشد و منافع بالقوه آموزش را تضعیف کند.

علم عصب ش��ناختی دلیل این که چرا آم��وزش در رحم و 
در طول س��ال های اولیه زندگی ش��کل می گیرد را توضیح 
می دهد. دوره ای در حدود س��ه ماه قبل از تولد در ش��کل 
گیری مسیرهای عصبی حیاتی است، در حالی که سه سال 
اول به عنوان دوره رشد سریع زبان و حافظه مشخص شده 
است )بنت ، 2008(. رش��د نرمال مغز در این دوره، پایه ای 
را ب��رای موفقیت ه��ای آینده در مدرس��ه و یادگیری مادام 
العمر ایجاد می کند)دانش��گاه هاروارد درباره رش��د کودک، 

.)2007

کودکان��ی که دچار کمبود تغذیه در رحم یا در طی س��ال های 

اولیه زندگی خود هستند بعدها در زندگی نتایج بدی را تجربه 
می کنند. ش��واهد قدرتمند و در حال رشدی وجود دارد مبنی 
بر این که وضعیت تغذیه در طی دو س��ال اول زندگی به شدت 
عملکرد بعدی در آموزش را تعیین می کند)آلدرمن و همکاران، 
2001 ؛ گلوو و همکاران، 2001 ؛ گرانتام – مک گرگور وهمکاران 
، 2007(. کودکانی که در رحم یا در سال های اولیه زندگی خود 
س��وء تغذیه را تجربه کرده اند، در آزمون های عملکرد ادراکی، 
رشد روانی حرکتی، مهارت های حرکتی، ورزش و فراخنای توجه 
نمره پایین تری را کس��ب کرده اند)آلدرمن و همکاران ، 2006 
؛ برمن ، 1996 ؛ مالوچیو و همکاران ، 2009(. آن ها همچنین 
می خواهند که مدرس��ه را دیرتر شروع کنند و در معرض خطر 
ترک تحصیل قبل از تکمیل چرخه کامل دوره ابتدایی نیز قرار 
دارند. اخیراً یک بررس��ی در نمره آزمون در گواتماال نشان داده 
است که تاثیر عقب ماندگی رشدی در 6 سالگی باعث از دست 
دادن چهار س��ال تحصیلی می شود)برمن و همکاران ، 2008(. 
موضوعی که نادیده گرفته شده اما در عین حال بحرانی است و 

کادر 2.1: سوء تغذیه در اوان کودکی باعث آسیب های آموزشی بلند مدت می شود. 
تحقیقاتی که برای گزارش امسال انجام شده، به شدت بر شواهد گسترده ای در مورد وجود سوء 

تغذیه بر ناهنجاری های آموزشی پافشاری دارد.
با استفاده از داده های حاصل از YLS، که کودکان اتیوپی، هند)ایالت آندرا پرادش(، پرو و ویتنام 
را مورد بررس��ی قرار داد، این بررس��ی ارتباط میان تغذیه اوان کودکی و رشد شناختی کودک را 
در سن 4 تا 5 سالگی با اندازه گیری یک شاخص بین المللی برای رشد یادگیری، آزمون واژگان 
مصور پی بادی،)PPVT( ، مورد آزمایش قرار می دهد. این مطالعه همچنین ارتباط میان تغذیه 
در سن 7 تا 8 سالگی و نتایج اندازه گیری در آزمون PPVT و تمام سال های تحصیلی را تا سن 
11 - 12 سالگی از نظر می گذراند)برای این کار، دکورن ]2008[ شواهد مشابهی را ارائه می دهد.( 
در هر دو مورد، از س��ن باال به عنوان ش��اخص س��ابقه و وضعیت تغذیه ای اس��تفاده می شود و با 
اس��تفاده از آخرین منابع رشد منحنی سازمان بهداشت جهانی )WHO( سنجیده می شود. اگر 
چه نمونه ها نماینده همه کشورها نیستند، اما برای این طراحی شده اند که تفاوت های فرهنگی، 

قومی و جغرافیایی را در هر کشور منعکس کنند.
نتایج به دس��ت آمده قابل توجه هس��تند. پس از کنترل مجموعه گسترده ای از کودکان، صفات 
والدین و خانواده و درنظر گرفتن تاثیرات صفات جامعه، نتایج به یک هم خوانی قوی میان وضعیت 
تغذیه ای در بین 6 تا 18 ماهگی و رشد شناختی در سن 4 تا 5 سالگی اشاره می کنند. افزایش یک 
انحراف معیار در سال های ابتدای زندگی با پیشرفتی در حدود %4 به %12 انحراف معیار آزمون 

PPVT در نمونه های زندگی های جوان )YL( همراه است.

یافته های مشابهی در سنین باالتر بدست آمده اند. در این مورد، افزایش یک انحراف معیار که در 
وضعیت تغذیه ای در س��نین 7 و 8 اندازه گیری ش��ده، با یک افزایش مشخص به کسب نمره در 
مدرس��ه مربوط است که نشان دهنده پیش��رفت انحراف معیاری در حدود %14 به %20 انحراف 
معیار نمره مدرسه است)در حدود 0.2 تا 0.4 سال تحصیلی اضافی(. با توجه به سطوح باالی عقب 
ماندگی رشدی در تمام نمونه های زندگی های جوان )YL( و در هر دو مورد، نتایج بر بهای قابل 

توجهی تاکید می کند که توسط سوء تغذیه در آموزش اعمال شده است.
سانچز 2009
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از شواهد موجود به دست آمده این است که آن چه که کودکان 
می توانند در مدرسه یاد بگیرند به شدت تحت تاثیر بهداشت و 

تغذیه قبل از مدرسه است.

پژوهش هایی که برای گزارش پایش جهانی EFA امس��ال 
ب��ه اجرا درآمد اهمیت بیش تری به ش��واهد اثرات طوالنی 
مدت تغذیه در رش��د ش��ناختی می افزای��د )کادر 2.1(. با 
اس��تفاده از YLS، داده های منحصر به فردی تنظیم ش��ده 
اس��ت که کودکان را در سال های اولیه در اتیوپی، هند، پرو 
و ویتنام مورد بررس��ی قرار داده اس��ت؛ این تجزیه و تحلیل 
نش��ان می دهد که  وضع نامس��اعد تغذیه در نمرات آزمون 
در 4 تا 5 سالگی تاثیر می گذارد. در 7 تا 8 سالگی، جریمه 

سوء تغذیه معادل با از دست دادن یک دوره کامل تحصیلی 
است)سانچز، 2009(.

سوء تغذیه کودک - پیشرفت محدود 
فرصت ها برای آموزش به ش��دت تح��ت تأثیر رفاه کودکان 
قبل از ورد به مدرس��ه هس��تند. این یک واقعیت تاسف بار 
اس��ت که در آغاز قرن بیس��ت و یکم، دو بالی گرسنگی و 
بیماری همچنان باعث افت تحصیلی به نسبت زیادی شده 

است. 

یکی از راه های س��نجش این که کودکان در سراس��ر جهان 
چگون��ه زندگ��ی می کنند نگاه ک��ردن به نس��بت مرگ و 
میر آن هاس��ت. در حالی که نس��بت مرگ در حال کاهش 
اس��ت، اما جهان از مس��یر هدف توس��عه ه��زاره، یعنی دو 
س��وم کاهش از س��ال 1990 تا س��ال 2015 ، ب��از مانده 
اس��ت. 9.3 میلیون کودک در س��ال 2008 جان دادند. در 
رون��د فعلی، هدف ه��زاره با رقمی مع��ادل 4 میلیون مرگ 
و میر در س��ال 2015، تحقق نخواه��د یافت. در مقابل این 
اخب��ار ب��د، حقیقت این اس��ت ک��ه بس��یاری از فقیرترین 
کش��ورهای جهان، از جمل��ه اتیوپی، م��االوی، موزامبیک 
و جمه��وری متحده تانزانی��ا، حدود %40 و ی��ا بیش تر از 
.)b2008 ،م��رگ و می��ر ک��ودکان کاس��ته اند)یونیس��ف 
مرگ و میر کودکان وابستگی تنگاتنگی به سوء تغذیه دارد. 
پیش��رفت به سوی هدف توسعه هزاره برای کم کردن سوء 
تغذیه با وجود عدم موفقیت اکثر کش��ورهای جنوب آسیا و 
صحرای آفریقا به صورت دردناکی آهسته است. تخمین زده 
شده که از هر سه مرگ کودک زیر 5 سال، دو مورد آن به 

طور مستقیم بر اثر سوء تغذیه بوده است. 

 در حال��ی ک��ه پیش��رفت هایی در زمینه بهب��ود تغذیه 
 A کودکان، و گس��ترش دسترس��ی به مکمل های ویتامین
و نمک یودیزه ش��ده وجود دارد، ام��ا موفقیت ها هنوز هم 
از اهدافی که تعیین ش��ده بودند دور هستند: عقب ماندگی 
رش��دی در اوان کودکی. ازهر س��ه کودک زیر 5 سال یک 
ک��ودک –- 178 میلیون نف��ر در کل –- از عقب ماندگی 
رشدی شدید یا متوسط رنج می برند. زمانی که این کودکان 
وارد مدرسه می ش��وند، سوء تغذیه پتانس��یل آنان را برای 
یادگیری کاهش می دهد –- ضرری که با خود به بزرگسالی 
می برند. جدا از عواقب زیان بار آن برای افراد، سوء تغذیه در 
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اوان کودکی به ناچار مزایای س��رمایه گذاری در آموزش را 
کم می کند. باالترین نسبت منطقه ای عقب ماندگی رشدی، 
در مرکز و ش��رق آفریقا و جنوب آس��یا است. از چهل و نه 
کش��وری که نس��بت شیوع عقب ماندگی رش��دی آن ها به 
بیش از 30 % می رسد، سی کشور در جنوب صحرای آفریقا 

هستند)شکل 2.1(.

 وزن ک��م به هن��گام تولد. برآوردهای اخی��ر بین المللی 
نش��ان می دهد که ح��دود 19 میلیون ن��وزاد –- 14 % از 
تم��ام نوزادان –- با وزن کم در هنگام تولد به دنیا می آیند 
)یونیس��ف ، b2008(. بیش از نیمی از این تولدها در آسیای 
جنوب��ی رخ می دهند: بیش از یک ک��ودک از چهار کودک 
منطقه، با وزن کم متولد می شوند)شکل 2.2(. این کودکان 
ب��ا خطر م��رگ زود هنگام بیش تری مواجه هس��تند: وزن 
ک��م به هنگام تولد، عامل اساس��ی 60 % ت��ا 80 % مرگ و 
میرها در ماه اول اس��ت. آن ها همچنی��ن با ناهنجاری های 
دراز مدت در سالمت و آموزش مواجه می شوند. وزن کم به 
هنگام تولد به ش��دت با از دست دادن سال ها در مدرسه و 
فقر مهارت های شناختی همراه است)ویکتوریا و همکاران ، 
2008(، که مزایای بالقوه رسیدن به دوره متوسطه را زائل 
می کن��د. بیش تر از 8.3 میلیون کودکی که در هند با وزن 
ک��م متولد می ش��وند، ناهنجاری های فراوان��ی را با خود به 
مدرسه ابتدایی می برند. عالوه بر این، تقریبا نیمی از کودکان 
زیر 3 س��ال در هند به دلیل کمبود تغذیه ای شدید نسبت 

به سن خود کم وزن هستند.

 کمب��ود ویتامین ه��ا. رش��د ش��ناختی در اوان کودکی 

می تواند توس��ط کمبود ویتامین ها به ش��دت مختل شود. 
برآورد ش��ده اس��ت که یک س��وم از تمام کودکان قبل از 
مدرس��ه تحت تاثیر کمبود ید قرار دارند، حالتی که باعث 
از دس��ت رفتن ده تا پانزده امتیاز در تست ضریب هوشی 
حتی در اش��کال متوس��ط می شود. یک تناس��ب مشابه از 
کودکان تح��ت تاثیر کمبود ویتامین ق��رار دارند که علت 
اصلی ک��وری، بیم��اری و ضعف تمرکز اس��ت)ویکتوریا و 

همکاران ، 2008(.

عوامل��ی به غیر از س��وء تغذی��ه نیز در کش��ورهای جهان 
متفاوت هستند. فقر، نابرابری های اجتماعی و نا امنی همه  

یک نقش را بازی می کنند.

ثروت ملی اغلب یک راهنمای ضعیف در محرومیت اس��ت. 
گواتماال جزو کشورهای فقیر نیست، اما یکی از کشورهایی 
اس��ت که باالترین س��طح عقب ماندگی رش��دی کودک را 
داراست. تقریبا نیمی از کودکان این کشور دچار سوء تغذیه 
هس��تند و در بخش های��ی از مناط��ق روس��تایی گواتماال، 
جایی که همه مایانی هس��تند، این رقم به 80 % می رس��د. 
در دو س��ال گذشته، خشکسالی و قیمت باالی مواد غذایی 
مسائل را بدتر کرده اس��ت. اما مشکل اساسی این است که 
نابرابری ش��دید در توزیع ثروت، با شکس��ت دولت در مهیا 
 کردن مناب��ع برای حمایت اجتماعی همراه ش��ده اس��ت.
شاخص های غذایی در بسیاری از کشورها در طول دو سال 
گذش��ته در حال بدتر ش��دن هس��تند. قیمت های زراعتی 
جهانی به ش��دت طی دو سال تا سال 2008 افزایش یافت 
و بر همه کاالهای معامله ش��ده غذایی تاثیر گذاش��ت. در 
حالی که قیمت ها کاهش یافته اس��ت، اما آن ها در سطوح 
بس��یار باالتر از آن چ��ه قبل از س��ال 2007 بودند تثبیت 
شدند. اثرات در سطح ملی، با توجه به بروز فقر و وابستگی 
به واردات مواد غذایی به طور قابل توجهی متنوع هس��تند. 
با این حال، قیمت باالی غذا، قطعا پیش��رفت های جهانی را 

در کاهش سوء تغذیه متوقف می کند.

برآورده��ای اخیر از س��ازمان غذا و کش��اورزی ملل متحد 
نش��ان می دهد که تعداد کس��انی که در جهان دچار س��وء 
تغذیه هس��تند عمدتا به دلیل افزای��ش قیمت مواد غذایی 
از 848 میلیون در س��ال 2005 به 963 میلیون در س��ال 
2008 افزایش یافته است)FAO ، 2008(. 44 میلیون نفر 

توجه کوتاه مدت به 
افزایش سوء تغذیه، 

عواقب بلند مدتی 
برای آموزش به 

دنبال  دارد
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دیگر ممکن است در طول سال 2008 به سوء تغذیه دچار 
شوند)کمیسیون رشد و توسعه، 2008(.

خس��ارتی که توس��ط قیمت ب��االی مواد غذای��ی به وجود 
می آید به طور یکنواخت پخش ش��ده اس��ت. نتایج بستگی 
به ای��ن دارد که آی��ا خانواده ها ب��ا توجه به پ��س اندازها و 
اعتب��ار و یا در وضعی��ت فعلی تغذیه ای، فروش��ندگان و یا 
خریداران اصلی مواد غذایی هس��تند. ب��رای افرادی که در 
زیر آس��تانه خط فقر بین الملل��ی یعنی کم تر از 1.25 دالر 
در روز هستند، بیش تر کسانی که 50 % تا 70 % از درآمد 
خود را به مواد غذایی اختص��اص می دهند، افزایش قیمت 
مواد غذایی انتخاب حساس��ی را در برخواهد داشت: کمتر 
بخورید یا هزینه ها دیگر را کاهش دهید)فون براون، 2008 
؛ بان��ک جهانی، a2008(. خانواده های روس��تایی که زمین 
کشاورزی ندارند، گروه های شهری کم درآمد، و خانوارهایی 
که سرپرس��ت آن ها زنان هس��تند، جزو افرادی هستند که 
زندگی س��خت تری دارند. بس��یاری از آن ها برنامه غذایی 
کامل��ی ندارند و به ج��ای مواد غذایی ب��ا پروتئین غنی از 
غالت ارزان تر استفاده می کنند)هانشتن سوان و همکاران 
،2009 ؛ فون براون، 2008(. در بنگالدش، که در آن قیمت 
برنج و گندم در س��ال 2007 تقریبا دو برابر شده، تخمین 
زده شده است که افزایشی 50 درصدی در قیمت مواد خام 
غذایی، شیوع کمبود آهن در میان زنان و کودکان تا 25 % 

افزایش داده است )بویس، 2008(.

توجه کوتاه مدت به افزایش س��وء تغذیه، عواقب دراز مدتی 
را برای آموزش به دنبال دارد. همان طور که بیش تر بچه ها 
تجربه سوء تغذیه را در اوان کودکی داشته اند، آینده آن ها 
ب��رای یادگیری رو ب��ه زوال خواهد رف��ت. در همان زمان، 
افزایش فشار بر بودجه خانواده برای پدران و مادران فقیری 
که مجبور به تنظیم بودجه خانوار هس��تند عواقب سنگینی 
به همراه دارد. شواهدی از بنگالدش، جامائیکا و کنیا وجود 
دارد ک��ه در آن ها خانوارها هزینه ها آموزش را کاهش داده 
اند تا از عهده قیمت مواد غذایی برآیند)حسین و همکاران، 

.)e2008 ،2009 ؛ بانک جهانی

قیمت ه��ای باالی مواد غذایی تنها دلیل زیاد ش��دن س��وء 
تغذیه نیس��ت. در شمال سریالنکا، سیصد هزار نفر در سال 
2009 به دلیل جنگ آواره ش��دند. تخمین زده شده است 

که در ح��دود 13 % از آوارگان، کودکان زیر 5 س��ال بوده 
اند. یک بررسی که شش اردوگاه از سیزده اردوگاه آوارگان 
را پوش��ش داده، نشان داده اس��ت که یک کودک از چهار 
کودک دچار س��وء تغذیه و یک کودک از هر سه کودک به 
ش��دت و یا در حد متوس��ط مبتال به عقب ماندگی رشدی 
است. عدم موفقیت کافی در حفاظت از این کودکان، مسائل 
انس��ان دوستانه را وسیع تر می کند. اما عواقب آموزشی هم 

شدید خواهند شد.

سالمت مادران- بحرانی، اما مورد مسامحه
س��المت ن��وزاد –- امری بحران��ی ب��رای فرصت های بعد 
آموزش��ی –- رابطه تنگاتنگی با سالمت مادران آن ها دارد. 
زنانی که دچار سوء تغذیه هستند و از کمبود ویتامین رنج 
می برند در دوران بارداری و زایمان با خطرات بسیار باالتری 
مواجه هستند و احتمال بیش تری برای وضع حمل نوزادان 
کم وزن دارند. رشد محدود جنین در دوران بارداری، عامل 
خط��ر اصلی برای س��المت مادر و بقای کودک اس��ت و به 
احتمال زیاد منجر به ضرر های آموزشی در آینده می شود.

ب��ارداری و زایمان نا امن تلفات انس��انی وس��یعی به جای 
می گ��ذارد. نیم میلی��ون نفر از زنان هر س��اله زندگی خود 
را ب��ه دلیل ب��ارداری وعلل مربوط به وضع حمل از دس��ت 
می دهند و برای هر مرگ، س��ی زن دیگر دچار آسیب های 
ش��دید طوالنی م��دت می ش��وند. تقریبا تمام ای��ن مرگ و 
میرها و صدمات می توانند از طریق دسترس��ی به خدمات، 
مراقب��ت ویژه در طول ب��ارداری و مراقبت های اورژانس��ی 
زایمانی خنثی ش��وند. ضعف سالمتی مادران، تغذیه ناکافی 
و دسترسی محدود به خدمات نیز در مرگ4  میلیون نوزاد 
متولد ش��ده که حتی یک ماه هم زن��ده نمی مانند، دخیل 
هس��تند)لون و همکاران، 2006(. دو ش��رط –- خفگی در 
هنگام تولد و عفونت با ذات الریه –- علت حدود 60 درصد 
از این مرگ ها اس��ت. عل��ت واقعی، با این حال، دسترس��ی 
مح��دود به متخصصان ماهر در هنگام تولد و عدم موفقیت 
در اولویت قرار دادن سالمت مادر و کودک در سیاست ملی 

است)تی و کازی، 2008(. 

این ‘فاجعه انس��انی بی نیاز’ )یونیسف، b2008( از مرگ و 
میر مادر و کودک و خطرات بهداش��تی فوری فراتر می رود. 
خ��وراک ناکافی در رحم، وزن کم به هنگام تولد و آس��یب 

یک تولد از سه تولد 
صورت گرفته در 
کشور های در حال 
توسعه بدون مراقبت 
ویژه انجام می گیرد
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پذیری ه��ای عمیق در بیماری پ��س از تولد می تواند باعث 
آس��یب های س��اختاری مس��تقیمی به مغز ش��ود که رشد 
ش��ناختی را تضعیف ک��رده و ک��ودکان را در آینده  با کم 
آموزی مواجه کند. خطرات بهداش��تی گس��ترده در دوران 
ب��ارداری و هنگام زایم��ان نیز عواقبی را ب��رای آموزش به 

همراه دارد:

 کمب��ود ی��د در ب��دن مادر ب��ه هنگام حاملگ��ی باعث 
می ش��ود که 38 میلیون کودک هر ساله با خطرات ناشی از 
اختالل روانی و اختالالت مادرزادی متولد شوند)یونیس��ف، 

.)b2007

کم خونی، که در حدود نیمی از همه زنان باردار را تحت 
تاثی��ر قرار داده، خطرات مرتب��ط با بارداری را افزایش داده 
و ش��انس موفقیت بقای کودک را کاهش می دهد)یونیسف 

.)b2008 ،

 ح��دود نیمی از بیم��اری عقب ماندگی رش��دی که در 
نوزادان مش��اهده می ش��ود، در درون رحم اتفاق می افتند 
و در طول دو س��ال اول زندگی باق��ی می مانند)ویکتوریا و 

همکاران، 2008(. 

 عدم وجود پرس��نل بهداش��تی ماهر در ط��ول زایمان 
بهای س��نگینی ب��ه هم��راه دارد و ک��ودکان را در معرض 
ناهنجاری های عمیقی در طول زندگی قرار می دهد. خفگی 
باع��ث مرگ یک چهارم از نوزادان اس��ت و باعث ابتالی 1 
میلیون کودک به ناتوانی و مشکالت یادگیری همچون فلج 

 .)WHO، 2005( مغزی می شود

مقوله س��المتی تنها راه برای بهبود مراقبت کودک و مادر 
نیست. بس��یاری از مشکالت اساس��ی مربوط به بارداری و 
زایم��ان بازتاب شکس��ت در حفاظت از حقوق زنان اس��ت. 
وضعیت اجتماعی پایین، حجم کار س��نگین، عدم حق رای 
در مس��ائل س��المت جنس��ی و باروری، ازدواج زود هنگام 
و دسترس��ی اندک ب��ه اطالعات همه به این مس��ئله کمک 

می کنند.

ارائه مراقبت های بهداشتی با کیفیت
مراقبت های بهداش��تی ناکافی از مادر و کودک پیشرفت در 
آموزش را به عقب می راند. پیش��رفت به سوی هدف توسعه 
هزاره –- یعنی کاهش س��ه چه��ارم مرگ و میر در مادران 

–- ت��ا س��ال 2015 نزدیک به صفر اس��ت. در همین حال، 
پیشرفت های محدودی در بقا در ماه اول زندگی از پیشرفت 

به سوی کاهش مرگ و میر کودکان جلوگیری می کند.

یک��ی از فوری تری��ن اولویت ها ارائه خدمات بهداش��تی با 
کیفیت اس��ت. محدودیت های رش��د داخل رحمی و کمبود 
ویتامین بدن مادر می تواند به آسانی از طریق مراقبت قبل 
از زایمان شناسایی و با هزینه اندکی درمان شود. دسترسی 
به امکانات��ی که مراقبت ویژه را در هن��گام تولد به ارمغان 
می آورن��د، مراقبت اورژانس زایمان��ی و مراقبت های پس از 
وض��ع حم��ل می توانن��د از 80 % از مرگ و می��ر مادران و 
ن��وزادان جلوگیری کنند و برای کودکان آینده ای س��الم را 
رقم زنند )یونیس��ف ، b2008(. با این حال یک تولد از سه 
تولد انجام شده در کشورهای در حال توسعه بدون مراقبت 
ویژه انجام می ش��ود. مراقبت ویژه در جنوب آسیا )%41( و 
جنوب صحرای آفریقا )%45( پایین ترین نسبت را داراست 
)یونیس��ف، b2008(. این ها مناطقی با بیش ترین نس��بت 

مرگ و میر مادر هستند.

فقر، س��المت مادران را از چندین راه تضعیف می کند. فقر 
تهدیداتی مانند سوء تغذیه و بیماری های عفونی را افزایش 
می دهد. همچنین می تواند دسترس��ی ب��ه خدمات درمانی 
ضروری را به دلیل عدم مراقبت و یا به دلیل داشتن هزینه 
باال ب��رای فقیران کاهش دهد. عامل فقر به طور برجس��ته 
در ش��واهد یونیسف بررسی ش��ده و پنجاه خانواده را مورد 
نظرسنجی قرار داده است و متوجه شده که نسبت مرگ و 
می��ر نوزاد در میان 20 درص��د از فقرا، 20 % تا 50 % باالتر 

دولت ها در 
کشورهای فقیر به 
طور عاجل نیاز به 
گسترش کمک به 

دسترسی به در 
آمدهای از دست 

رفته دارند
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از ثروتمن��دان است)یونیس��ف ، b2008(. این نابرابری های 
س��المتی باعث ناه��م خوانی در آم��وزش در مراحل بعدی 

زندگی می شود.

فقیرترین مادران و ک��ودکان اغلب در امتداد زنجیره کامل 
مراقب��ت، نیازمندترین هس��تند. در آس��یای جنوبی، فقیر 
بودن احتمال داش��تن یک فرد ماه��ر را برای مراقبت طی 
زایم��ان کاهش می ده��د. حتی کنترل فقر، م��ردم بومی و 
اقلیت ه��ای قومی اغل��ب به ش��دت مح��روم هس��تند. در 

گواتماال، زنان غیربومی نس��بت به همتایان بومی خود بیش 
از دو براب��ر در مرک��ز بهداش��ت عمومی با پرس��نل آموزش 
دیده وضع حم��ل می کنند. عواملی ک��ه خانواده های فقیر 
و آس��یب پذیر را از خدمات بهداشتی و درمانی اولیه برای 
مادران و کودکان محروم می کنند، نسبت به کشور متفاوت 
هس��تند اما همه ش��امل هزین��ه، راه دور و ضعف کیفیت 
مراقبت های عمومی هس��تند. علل وضع نامساعد بهداشت و 
درمان هرچه که باش��د، عواقب��ی را از جمله ناهنجاری های 
 آموزش��ی در مراح��ل بع��دی زندگ��ی ب��ه هم��راه دارد.

قدرت رابطه میان س��المت م��ادران و آموزش اغلب نادیده 
گرفته می ش��ود. برخ��ی از این ارتباط ها بس��یار مس��تقیم 
هس��تند. زنان جوانی که در سن دوره متوسطه ، 15 تا 19 
س��ال هس��تند، در یک مرگ از هفت مرگ اتفاق افتاده در 
دوران بارداری و زایمان دخیل هستند)WHO و یونیسف 
، 2003(. هرچه س��ن بارداری کم تر باش��د، خطرات بیش 
تری س��المتی مادر و کودک را تهدید می کند. متولد شدن 
از یک مادر زیر 18 سال خطر مرگ و میر نوزادان را تا 60 
درصد افزای��ش می دهد و کودکانی که زنده می مانند حتماً 
دچ��ار وزن کم و رنجوری در هنگام تولد و تاخیر در رش��د 
 b ، شناختی نیز هستند)لون و همکاران ، 2006؛ یونیسف

2008؛ سازمان بهداشت جهانی ، 2005(. 

توانمندسازی از طریق آموزش یکی از قوی ترین پادزهرها 
برای خطراتی است که مادران را تهدید می کند. زنانی که از 
س��طوح آموزشی باالتری برخوردارند، بیش تر طالب تاخیر 
و فاصل��ه در بارداری هس��تند و مراقبت کامل��ی را مطالبه 
می کنن��د. در جنوب و غرب آس��یا، تقریبا نیمی از زنانی که 
آم��وزش ندیده اند، در مقایس��ه با نزدی��ک به 10 درصد از 
زن��ان آموزش دیده بدون مراقبت های پیش از زایمان وضع 
حمل می کنند )ش��کل 2.3(. مزیت آموزش زمانی مشخص 
 می شود که منجر به وجود مراقبت ویژه در طی زایمان گردد. 
در بورکینا فاس��و، مادرانی که تحصیالت ابتدایی را گذراده 
ان��د نس��بت به زنان که هیچ آموزش��ی ندیده ان��د دو برابر 
بیش تر از حضور پرس��تار ماهر برخوردار هس��تند و زنانی 
که تحصیالت متوس��طه دارند، تقریبا چهار برابر از پرستار 
اس��تفاده می کنن��د. در حالی ک��ه ارتباط بی��ن آموزش و 
بهبود ش��اخص های مادر و کودک شواهد علیت نیست، اما 
قدرت این رابطه به اهمیت دو راه پیوند میان سرمایه گذاری 

کادر 2.2: برداشتن موانع هزینه ای برای خدمات درمانی مادر و فرزند
برداش��تن موانع هزینه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد فرصت هایی برای آموزش ایفا می کند. با این 
حال با وجود عواقب مضر برای سالمتی و آموزش، موانع هزینه در مراقبت از سالمت مادر و کودک 
تا حد زیادی دس��ت نخورده باقی می مانند. ناتوانی خانوارهای فقیر در پرداخت هزینه ها درمانی 
اغلب منجر به تاخیر در درمان  ویا منجر به محرومیت یک جای آنان از مراقبت های بهداش��تی 
می شود. تحقیقات در کشورهای مختلف از جمله چاد، هند و سودان، به هزینه ها به عنوان عاملی 
 عمده در محدود کردن استفاده زنان فقیر از خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک یاد می کند.  
همان گونه که در آموزش، نسبت موانعی که هزینه ها برای فقرا ایجاد می کنند، اغلب زمانی آشکار 
می گردد که این هزینه ها برداش��ته ش��ود. هنگامی که اوگاندا در سال 2001 هزینه ها بهداشت و 
درمان را حذف کرد، تعداد بیماران سرپایی که به بیمارستان مراجعه کردند باال رفت؛ به همان 
نسبتی که با برداشتن هزینه ها مدرسه نسبت ثبت نام ها افزایش یافت: نسبت مراجعه در کمتر از 
یک سال دو برابر شده است، در صورتی که گروه های فقیر افزایش باالتری را ثبت کرده اند. پس 
از این که بوروندی تمام هزینه ها درمانی زنان باردار و کودکان را در سال 2006 حذف کرد، تولد ها 
در درون بیمارس��تان به طور متوس��ط ماهانه %61 افزایش یافت. در نپال، حذف هزینه ها باعث 
افزایش س��رمایه گذاری در استخدام و آموزش کارکنان بهداشت و همچنین افزایش دسترسی 

به خدمات شد.
بس��یاری از دولت ها در سراسر آفریقا و اطراف آن در هزینه ها درمانی تجدید نظر کردند. شواهد 
استواری وجود دارد که استقرار خدمات اولیه بیهوده و ناکارآمد و غیر منصفانه است –- هزینه ها 
در بخش بهداش��ت و درمان تنها 5 % تا 6 % از درآمد را به خود اختصاص می دهند. در دو س��ال 
گذش��ته، بروندی، غنا، کنیا، لس��وتو، لیبریا، نیجریه، س��نگال و زامبیا هزینه ها را در زمینه های 
اساسی لغو کردند. عمده ترین آژانس های توسعه، از جمله سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی 
نیز مواضع روش��نی را در برابر هزینه ها اتخاذ کرده ان��د. در همین حال، برخی از اهداکنندگان 
کمک های اضافی را به کشورهایی که هزینه ها را حذف کرده اند ارائه داده است، از جمله فرانسه 

)برای نیجر( و بریتانیا )برای بروندی، غنا، نپال و زامبیا(.
کاهش هزینه ها مصرف کننده در بهداشت مادر و کودک باید به عنوان اولویت فوری دیده شود. 
با این حال، این موضوع راهبرد مس��تقلی نیس��ت. افزایش س��ریع در تقاضا برای خدمات در دراز 
مدت می تواند منجر به زوال کیفیت و صف های طوالنی برای درمان شود –- نتایجی که مزایای 
مراقبت رایگان از سالمت مادران را در غنا مخدوش کرد. مثاًل در بخش آموزش، مقرون به صرفه 
ساختن هزینه ها باید به عنوان یک عنصر در بسته گسترده اصالحات دیده شود. افزایش سرمایه 
گذاری برای تقویت نظام های بهداشت و درمان، برابری بیش تر در هزینه ها عمومی و بهبود اداره 
امور همه مهم هس��تند. و هیچ جابه جایی برای اس��تخدام و آموزش کارکنان بهداشتی بیش تر 
وجود ندارد. کمبود کارکنان بهداشتی آموزش دیده به تنهایی در منطقه صحرای آفریقا بیش از 

1 میلیون برآورد شده است.
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در بهداشت و سرمایه گذاری در آموزش اشاره دارد.

پیشرفت سریع امکان پذیر است 
پیش��رفت کند به سمت اهداف بین المللی در زمینه هایی از 
قبیل س��المت مادران، تغذیه ک��ودک و بقا گاهی اوقات به 
عنوان شواهد هزینه و پیچیدگی اقدامات موثر نمایش داده 
می ش��ود. این ارزیابی ناقص اس��ت. بدون دست کم گرفتن 
نس��بت چالش ها، ش��واهد قدرتمندی مبنی بر امکان پذیر 

بودن پیشرفت سریع وجود دارد. 

اقدام��ات مقرون به صرف��ه ای که در ط��ی تغذیه مکمل و 
ویتامین مکمل کار می کنند، شامل زنجیره ای از مراقبت در 
طول بارداری و هنگام زایمان، واکسیناسیون و راهبردهای 
گس��ترده برای مقابله با بیماری های کش��نده مانند ماالریا 
و ذات الری��ه هس��تند)بلک و هم��کاران، 2008(. برای در 
دسترس س��اختن یک چنین مداخالتی، کشورها در جهت 
اقدامات گس��ترده برای هدف قرار دادن گروه های آس��یب 
پذیر و مبارزه با س��وء تغذیه نیازمند نظام های بهداشتی در 
دس��ترس و مقرون به صرفه هس��تند. اخبار بد در سرخط 

خبرها قرار گرفته است، اما اخبار مثبتی هم وجود دارد:

افزایش خدمات بهداشتی و درمانی مادر و کودک. تجربه 
در بنگالدش و نپال نش��ان می دهد ک��ه بقای مادر و فرزند 
می توان��د در صحنه های ک��م درآمد با افزایش دسترس��ی 
به پرس��تاران ماه��ر، مراقبت قبل از تولد و مش��اوره برنامه 
ری��زی خانواده بهبود یابد)DFID، b2008(. در جمهوری 
متحده تانزانیا، هزینه ها س��المت افزایش یافته اس��ت و بر 
بیماری هایی که مناطق فقیر را تحت تاثیر قرار داده تمرکز 
دارند. پوش��ش خدمات مهم بهداش��تی م��ادر و کودک با 
افزایش مشخصی در اس��تخدام ماماها و کارکنان بهداشت 
گس��ترش یافته اس��ت. تغذیه ک��ودک رو به بهبود اس��ت، 
هم��ان طور که در کاهش %40 از مرگ و میر کودکان بین 
س��ال های 2000 و 2004 منعکس ش��ده است)ماسانجا و 

همکاران ، 2008(.

 دستیابی به نتایج از طریق کمک. اتحاد GAVI )اتحاد 
جهانی برای واکسن و ایمن سازی(، که در سال 2000 شکل 
گرف��ت، به پش��تیبانی از ایمن س��ازی 213 میلیون کودک 
پرداخته اس��ت و 3.4 میلیون زندگی را نجات داده است. از 
س��ال 2000 تا 2006، در آفریقا مرگ بر اثر سرخک 90 % 

کاهش یاف��ت )پیم��ان GAVI ، a2009(. همکاری های 
بین الملل��ی درباره اچ آی وی و ایدز، س��هم زن��ان باردار با 
HIV مثبت را از دریافت پادزهر ویروس HIV از 15 % به 
33 % افزای��ش داده اند و به جلوگیری از انتقال این بیماری 

.)a2008 ،به کودکان کمک کرده است)صندوق جهانی

 از بین بردن موانع هزینه ای در خدمات بهداشتی حیاتی 
برای مادر و ک��ودکان. ناتوانایی در پرداخت هزینه ها عامل 
عمده ای اس��ت که دسترس��ی به خدمات بهداشتی اولیه را 
برای مادر و کودک محدود می کند)گیلس��ون و مک اینتایر، 
2005؛ پیرسون، 2004(. تجربه های اخیر از کشورهایی از 
جمله غنا، نپال، س��نگال، اوگاندا و زامبیا شواهدی را فراهم 
می کند که حذف مس��ئولیت ها برای خدمات بهداش��تی و 
درمانی اولیه، به خصوص توسط فقرا، اغلب با افزایش سریع 
در ج��ذب خدمات همراه اس��ت، )دنینگر و پ��وگا،2005 ؛ 

یاتس ، 2009( )کادر 2.2(.

 ق��رار دادن مواد غذایی در مرکز برنامه های کاهش فقر. 
در طول دو دهه گذش��ته، ویتنام سریع ترین کاهش را در 

پیوند میان سالمت 
مادران و آموزش 

اغلب نادیده گرفته 
می شود

کادر 2.3: نقل و انتقاالت پول نقد در نیکاراگوئه–-غلبه بر کمبودهای شناختی
در بس��یاری از کشورهای در حال توسعه، تاخیرهای جدی در رشد شناختی کودکان به شانس 
موفقیت آن ها در مدرسه و بهره وری آنان در بزرگسالی لطمه وارد می کند. درک علل کسورات 

شناختی و راه های رشد برای کاهش آن ها اولویت های سیاسی حیاتی است.
اتنسیون )Atencion( یک برنامه بحران در نیکاراگوئه، مزایای بالقوه ای را در مداخله زودرس 
نشان می دهد. پرداخت های عمده  پول نقد، که به طور متوسط 15 درصد از درآمد خانوار را نشان 
می دهد، هر دو ماه یک بار به زنان در خانواده های فقیر روستایی انجام می شد. برای واجد شرایط 
بودن در این زمینه، والدین باید کودکان را قبل از س��ن مدرس��ه به طور منظم به مراکز درمانی 

برده که در آن جا این کودکان را وزن کنند و واکسینه شوند و مکمل های غذایی دریافت کنند.
این برنامه آزمایش��ی که در طول سال های 2005 و 2006 به اجرا درآمد، شامل ارزیابی دقیقی 

بود. نتایج نشان داد که برای برنامه ابعاد مختلف رشد کودک  را بهبود بخشیده است:
 پس از تنها نه ماه از وجود این برنامه، کودکان در سن 3 تا 4 سال، تاخیر در رشد شخصیتی-

اجتماعی و زبانی را، با ارزیابی یک مجموعه از نمرات آزمون، در عرض 1.5 ماه جبران کرده و این 
مقدار در کودکان 5 تا 6 سال به 2.4 ماه رسید.

خانواده های شرکت کننده دریافتند که ارزش های باالتری را برای نشانه های انگیزش والدین 
دارا هستند، از جمله تهیه کتاب، مقاله و قلم، و خواندن برای کودکان.

نس��بت مصرف مواد غذایی در میان خانواده های تحت درمان افزایش یافت، به خصوص در 
غذاهای سرشار از مواد مغذی.

 مزایای گسترده پیش گیرانه بهداشتی شناسایی شدند. شرکت کودکان منجر به رشد معاینه، 
دریافت ویتامین و مکمل های آهن، و تحت درمان قرار گرفتن با داروهای ضد انگل شد. وضعیت 

گزارش شده سالمت مادران نیز بهبود یافته بود.
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جهان در سوء تغذیه کودک داشته است. برنامه ملی ویتنام 
بر 3742 گروه با باالترین نسبت فقر و سوء تغذیه کودکان 
متمرک��ز اس��ت. برنامه ه��ای تغذیه مکم��ل و مراقبت های 
بهداش��تی مادر و فرزند را به طور برجس��ته محقق ساخته 
است. نظرس��نجی های موسس��ه ملی تغذیه نشان می دهد 
که نس��بت عقب ماندگی رش��دی به مقدار ی��ک چهارم از 
س��ال 1999 تا سال 2005 کاهش یافت)کان و همکاران ، 
2008(. در برزیل، برنامه گرسنگی، یک گرداننده هماهنگ 
برای مبارزه با س��وء تغذیه، به کاهش نسبت سوء تغذیه از 
18 % تا 16 % در این دهه تا س��ال 2005 در ش��مال شرق، 

فقیرترین منطقه، کمک کرده است)روئل، 2008(. 

 پیاده س��ازی حمای��ت اجتماعی موث��ر. برنامه هایی که 
ب��رای پدران و مادران درآمد، خدم��ات و انگیزه ایجاد کرده 
ان��د می توانند به مبارزه با محرومیت در اوان کودکی کمک 
کنند. برنامه ه��ای عظیمی مانند بولس��ا فامیلیا در برزیل و 
اوپرتونی��داده در مکزیک به طور مس��تقیم نقل و انتقاالت 
پول نقد را به ش��رکت در برنامه ه��ای تغذیه کودکان پیوند 
می زنند و هر دو عقب ماندگی رشدی را کاهش داده و رشد 
ش��ناختی را بهبود می بخشند)فیسبین و همکاران، 2009( 

)کادر 2.3(.

جدای��ی س��اختگی بهداش��ت و آموزش در سیاس��ت های 

عمومی ب��ه اوان کودک��ی لطمه وارد می کن��د. برنامه ریزان 
آموزش��ی اغلب پیش��رفت در آموزش ابتدایی را به وس��یله 
تع��داد افرادی ک��ه وارد کالس درس می ش��وند،. نس��بت 
دانش اموز / معلم و کیفیت زیر س��اخت های مدرسه اندازه 
گیری می کنند. نمایش گسترده ای وجود دارد که وضعیت 
تغذیه و بهداش��ت کودکان قبل از سن مدرسه یک سیاست 
بهداش��تی است. این طرز فکر، تصویری مبهم از اولویت های 
سیاست به وجود می آورد. میلیون ها کودک در نتیجه سوء 
تغذیه و کمبود  ویتامین ه��ا با صدمات جبران ناپذیری در 
یادگیری بالقوه وارد مدرسه می شوند. سالمت مادران فقیر 
و خطرات دوران بارداری و زایمان عوامل مهم کمک کننده 
هستند. نتیجه شکست سیاست عمومی در زمینه های تغذیه 
و مراقبت های بهداش��تی مادر و کودک است نه تنها درد و 
رنج غیر ضروری بشر نیست، بلکه فرسایش تدریجی منافع 
مرتبط با سرمایه گذاری در آموزش و پیشرفت در فرستادن 

کودکان به مدرسه نیز می باشد. 

 آموزش و پرورش در اوان کودکی 
برنامه ها – نتایج گوناگون 

یادگیری در خانه ش��روع می شود، زمانی که کودکان اشیاء 
و ل��وازم را لم��س می کنن��د، جهان اطراف خود را کش��ف 
کرده و زبان را توس��عه می دهند. در طول س��ال های شکل 
گیری، کودکان مهارت های شناختی و گسترده ای را توسعه 
می دهند که آن ها را برای مدرس��ه آم��اده می کنند. دانش 
آموزان محروم اغلب با ناهنجاری در بسیاری از عرصه ها، از 
جمله ضعف ارتباطی، زبان و مهارت های خواندن و نوش��تن 
وارد مدرس��ه می ش��وند. اثرات بزرگ ش��دن در یک خانه 
محروم به ندرت در اواخر سال زندگی برگشت پذیر هستند. 
در واقع، این ش��کاف به همان اندازه که بچه ها در سال های 
مدرس��ه  پیش��رفت می کنند عریض تر می شود)یونس��کو، 

.)2005

محدود کردن تقسیم فرصت
یک ش��روع ت��ازه در آموزش ب��رای ک��ودکان خانواده های 
محروم مهم اس��ت. فقر، س��طوح پایین آموزش پدر و مادر 
و یا صحب��ت کردن به یک زبان اقلی��ت در خانه، در میان 
قدرتمند ترین انتقال دهندگان ناهنجاری در سراس��ر نسل 
هس��تند. تامی��ن دوران اولیه خردس��الی ب��ا کیفیت خوب 

می تواند خطوط انتقال را قطع کند. 
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زمان��ی که بچه ه��ا وارد مدرس��ه می ش��وند، نابرابری ها در 
مهارت های زبانی که به درآمد و س��ایر عوامل مرتبط است، 
اغلب به قدری مشخص می شوند که کودکان هرگز نمی تواند 
به آن ها برس��د. شواهد از سوی ایاالت متحده نشان می دهد 
که نمرات آزمون در سن 18 سالگی، تا سن 5 سالگی قابل 
 پیش بینی هس��تند)هکمن، 2008(. تحقیقات در اکوادور 
نش��ان می دهد ک��ه تفاوت در نم��رات آزم��ون واژگان در 
میان بچه های گروه های مختلف ثروت، در س��ن 3 سالگی 
محدود ش��ده است اما این ش��کاف تا 5 سالگی در سال های 
بعدی مدرس��ه س��خت تر از بین می رود)پاکسون و شدی، 
b2005) ( شکل 2.4(. در انگلستان، مطالعات طولی نشان 
می دهد که نمرات آزمون در 22 ماه پیش��گویی قدرتمندی 
برای آمادگی های آموزش��ی در 22 سال است)فینشتاین ، 
2003(. عالوه بر این، مطالعات نشان داده است که کودکانی 
که در س��طوح پایین اجتماعی-اقتصادی قرار گرفته بودند 
اما توانایی شناختی باالیی داشته اند، با توجه به نمرات آنان 
در 22 ماه، از کودکان خانواده های مرفه بین سنین 5 و 10 

سال پیشی گرفته اند.

تفاوت درآمد تنها منبع سود و زیان نیست. آموزش والدین، 
قومیت و زبان مادری، تأثی��ر فراوانی بر نمرات آزمون اوان 
کودکی و پیش��رفت آموزش��ی متعاق��ب می گذارد)بروکس 

– گان و مارکم��ن،2005 ؛ EACEA ،2009 ؛ لس��یمن 
و ون تویجی��ل، 2005(. مس��ئله زبان خصلت ویژه ای دارد. 
ش��واهد اس��تواری از س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه  
)OECD(وج��ود دارد که داش��تن یک زب��ان مادری که 
با زبانی که در مدرس��ه استفاده می ش��ود متفاوت باشد به 
نس��بت قابل توجهی از پیشرفت را برای کودکان مهاجر در 
هر دو دوره ابتدایی و متوسطه کاهش می دهد)کریستنسن 
و استنات، 2007؛ اشنپ، 2004(. اقدامات درمانی اغلب با 
موفقیت های محدودی تحقق می یابند. در نروژ، 20 درصد 
از دانش آموزان مهاجری که در گروه های آموزش یک زبان 
خاص قرار داده ش��ده اند هرگز آن ه��ا را ترک نمی کنند و 
در س��وئیس نیز بیش تر کودکان مهاجری که برای ورود به 
کالس آماده نیس��تند، پس از دو س��ال هنوز در یک چنین 
گروه هایی هس��تند)فیلد و همکاران ، 2007(. عالوه بر این، 
ش��واهد برآمده از چندین کش��ور نش��ان می دهد که جلو 
افت��ادن از  طریق کالس های وی��ژه اغلب به دانش آموزانی 
نیاز دارد که برنامه درس��ی عادی نداش��ته باشند)کارستن، 

.)2006

آم��وزش در اوان کودک��ی می تواند نق��ش مهمی در خنثی 
کردن ناهنجاری ه��ای اجتماعی، اقتصادی و زبانی ایفا کند. 
شواهدی از سراسر جهان نشان می دهد که مراقبت ویژه در 

مراقبت اوان کودکی 
با کیفیت باال برای 

کودکانی که پیشینه 
محرومی دارند امری 

مهم است
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خردس��الی برای تمام کودکان مناس��ب است، به ویژه برای 
کسانی که محروم هستند. موارد زیر یافته هایی هستند که 

از یک دسته ارزیابی های دقیق بر آمده اند:

 بررسی تاثیر پیشگامی  در تحصیل در ایاالت متحده آمریکا 
ب��ه طور تصادفی پنج هزار کودک در س��نین 3 و 4 س��ال 
را م��ورد ارزیابی قرار داد و اطالع��ات اندکی درباره محدود 
کردن افزایش های چش��مگیر در نمرات ش��ناختی ش��امل 

پیش خواندن، 

پیش نویس��ی، مهارت های س��واد آموزی و واژگان دس��ت 
یافت. در حالی که بچه های پیشگام نسبت به تمام کودکان 
نم��ره ای پایین تر از متوس��ط می گیرند که  نش��ان دهنده 
س��وابق ن��ژادی و عوامل اجتماعی اس��ت، برنامه ش��کاف 
موفقیت را که در غیاب آن انتظار می رود کاهش داد)وزارت 
بهداشت و درمان و خدمات انسانی، ایاالت متحده 2005(. 

ecole mate وجود نظام پیش دبستانی فرانسوی )-
nelle( حافظه کودکان کم درآمد و مهاجر را در دوره 
ابتدایی با فواید گسترده در خواندن، نوشتن و حساب از 

%9 به %17 افزایش می دهد)نوچه، 2009(.

 مراقب��ت در اوان کودک��ی کم��ک می کن��د ت��ا ب��ر 

ناهنجاری ه��ا و مش��کالت مبتن��ی ب��ر زبان ک��ه فرزندان 
مهاجرین با آن ها مواجه هستند،غلبه  کرد)کنها و همکاران، 
2005(. در هلند، فرزندان ترکی و مهاجران مراکشی که دو 
سال را در مهد کودک گذرانده بودند، فاصله میانگین نمره 
 آزم��ون را با میانگین ملی نصف کردند)لیس��یمن، 2002(. 

در نیوزیلن��د، ک��ودکان 12 س��اله ای ک��ه از آم��وزش 
ابتدای��ی ب��ا کیفی��ت ب��اال به��ره من��د ش��ده بودن��د در 
خوان��دن و ریاضی��ات، پ��س از کنت��رل درآم��د خان��وار، 
.)b2008 داشتند)یونیس��ف،  بهت��ری   عملک��رد 
در حال��ی که این یافته های مربوط به کش��ورهای توس��عه 
یافته اس��ت، اما ش��واهدی نیز از کشورهای در حال توسعه 
وجود دارد که ثابت می کن��د مراقبت موثر در اوان کودکی 
و آموزش هر دو می توانند موفقیت در یادگیری را باال برده 
و نابرابری ها را محدود کنند. این ش��واهد به طور گس��ترده 
در گ��زارش پایش جهانی EFA در س��ال 2007 بررس��ی 
ش��د. در حالی که خط مشی های مختصری از نفوذ، عنوان 
بحث اصلی هستند اما فراهم سازی اوان کودکی با کیفیت 

کودکان خانواده های 
آسیب دبده  و محروم 
اغلب بیش ترین 
کسانی هستند که 
ازمراقبت های اوان 
کودکی بهره می برند
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خوب ای��ن ق��درت را دارد که نف��وذ پدران و م��ادران را از 

موفقیت های بعد آموزشی تضعیف کند.

آموزش پیش از دبستان – گسترشی آهسته و نابرابر 
پیش دبستانی در اصطالح چتری است که طیف گسترده ای 
از برنامه ها و ارائه دهندگان را تحت پوش��ش قرار می دهد، 
که عمدتا برای کودکان 3 ساله و باالتر در نظر گرفته شده 
اس��ت. کش��ورها در آماده س��ازی عمومی و خصوصی و در 
مق��ررات مالی و حکومتی متفاوت هس��تند. به عنوان مثال 
در مورد س��ایر عرصه های آموزشی، اطالعات تحت پوشش، 
از کیفیت کمتر س��خن می گویند ام��ا برنامه های باکیفیتی 
که گرایش بیش تری به ش��روع زود هنگام دارند، بر اساس 
مراک��ز با انبوهی از معلمان آموزش دیده مواجه هس��تند و 
.)b2008 ، پ��در و مادران را نیز درگیر کرده اند)یونیس��ف 
مش��ارکت آموزش پیش از دبستان به طور پیوسته در حال 
افزای��ش اس��ت. 140 میلیون ک��ودک در برنامه های پیش 
دبس��تانی سراس��ر جهان در س��ال 2007 ثبت نام کردند، 
یعنی بیش تر از 113 میلیون نفر در س��ال 1999. نس��بت 
ناخال��ص ثبت ن��ام )GER( از 33 % به 41 % بیش از مدت 
مش��ابه صع��ود کرد)ج��دول 2.1(. افزایش ها بی��ش تر در 
جنوب صحرای آفریقا و در جنوب و غرب آس��یا، اما از پایه 
کمی اتفاق افتاده اند. از هفت کودک در کش��ورهای جنوب 

صحرای آفریقا، یک کودک در یک برنامه اوان کودکی ثبت 

نام کرده اس��ت ، درحالی که در کشورهای در حال توسعه، 
یک کودک از هر س��ه کودک در این برنامه ها ثبت نام کرده 

است.

نگاه��ی به داده های منطقه ای ان��واع متنوعی از تجارب آن 
کش��ور را نش��ان می دهد. در میان کشورهایی که داده های 
آن ها موجود است، هفده ایالت در جنوب صحرای آفریقا به 
نس��بت کمتر از %10 منطقه پوشش��ی دارند. در کشورهای 
عربی، پوشش پیش دبستانی بسیار کمتر از درآمد متوسطی 
اس��ت که به نظر می رسد: از نوزده کشوری که داده هایشان 
در س��ال 2007 موجود بود، چهارده کش��ور نسبت خالص 
ثبت نامی )GER( پایین تر از 50 % دارند. مصر و عربستان 
س��عودی س��طوح پوش��ش پایین تری نس��بت به برخی از 
کشورهای فقیرتر، از جمله نپال و جمهوری متحده تانزانیا 
دارند. در واقع، مناطق جنوب صحرای آفریقا نس��بت ثبت 
نام پیش دبستانی را نس��بت به کشورهای عربی با افزایش 
نس��بتی بیش از 20 % از س��ال 1999 در چند کش��ور، از 
جمله بروندی، لیبریا و س��نگال تا س��ه براب��ر افزایش داده 
اند )ضمیمه، جدول آماری A3(. کش��ورهای عربی نیز تنها 
کش��ورهایی هستند که در س��طح اوان کودکی همچنان با 
نابرابری جنسیتی قابل توجهی باقی مانده اند: تنها نه دختر 

دولت ها در 
کشورهای فقیر به 
طور عاجل نیاز به 
گسترش کمک به 

دسترسی به در آمدهای 
از دست رفته دارند

ش��یلی عمیق ترین و پایدارترین نابرابری در آموزش را در امریکای 
التین داراست. اصالحات اخیر در تالش هستند تا برابری را به وسیله 

گسترش و بهبود مراقبت های اوان کودکی تقویت کنند.
پس از انتخاب رئیس جمهور میشل باشله در سال 2006، او بازسازی 
عم��ده ای را در مراقب��ت اوان کودکی بنا نهاد که ش��امل باال بردن 
هزینه ه��ا عمومی می ش��د)الراناگا، 2009؛ OECD، e2009 (. این 
اقدام بلند پروازانه ش��امل ساخت سه هزار امکانات جدید برای مهد 
کودک و تاسیس مرکز ملی رشد کودک،Crece Contigo  شیلی، 
برای تمام کودکان زیر 5 سال، به عنوان بخشی از نظام مراقبت های 

بهداشتی می شود.
Crece Contigo شیلی، نتیجه همکاری دولت، کارشناسان رشد 
کودک و دیگر گروه های عالقه مند اس��ت )فرنز، 2007( که با هدف 
ب��رآوردن نیازهای خانواده های آس��یب پذیر و ک��ودکان در مراحل 
بحرانی رش��د اوان کودکی قرار دارند، تاسیس شده است. خانواده ها 
به طیف گس��ترده ای از خدمات بهداشتی و اجتماعی از طریق مراکز 
مراقبت های اولیه دسترسی دارند.  پیشرفت آن ها  از طریق فن آوری 
اطالعات پایش می ش��ود. اجرائیات توس��ط نه وزارتخانه ملی انجام 

می ش��ود و از طریق دولت های محلی، استانی و منطقه ای هماهنگ 
می شوند.

تالش هماهنگی برای برقراری ارتباط با کودکان 40 % از 
خانواده های فقیر انجام شده است. در این دسته درآمدی، فرزندان 
جوان با مادران شاغل، محصل در مدرسه و یا به دنبال کار، واجد 
شرایط هستند تا به صورت رایگان از مراقبت های کودک در ساال 
کونا )زیر 2 سال( و در جاردین اینفنتیل ) 2 تا 3 سال( برخوردار 
شوند.

اهمیت این راهبرد، تعهد به کیفیت است. تالش ها از ابتدا برای اندازه 
گی��ری و ارزیابی توس��عه واژگان، زبان و مهارت های گس��ترده تر از 
طریق  Buen Comienzo ، برنامه ای که در ش��صت مدرس��ه از 
سیزده منطقه در س��انتیاگو اجرا می شود انجام گرفت. با استفاده از 
ی��ک ارزیابی دقیق،Buen Comienzo  به دنبال کاهش ش��کاف 
واژگان میان کودکان خانواده های کم درآمد و بچه های دیگر، بهبود 
حضور در پیش دبستانی و کاهش مشکالت بعدی خواندن است. بر 
پرورش آموزگار، سواد و تعهد پدر و مادر و بهداشت و درمان  کودک 

نیز تاکید شد.

کادر 2.4: گسترش آموزش اوان کودکی در شیلی
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در ازای هر ده نفر پسر ثبت نام شده اند.

کش��ورهای توس��عه یافته به طور قاب��ل توجهی در ترکیب 
مهدکودک ها، پیش دبستانی ها، مراقبت روزانه و حمایت در 
محیط خانه متفاوت هستند. آن ها در توازن سرمایه گذاری 
دولتی و خصوصی و در گروه های س��نی که به برنامه برسد 

نیز متفاوت است. 

برخی از کشورها، به ویژه در منطقه نوردیک، برای کودکان 
زیر 3 سال نسبت باالیی از پوشش را دارند، اگر چه اکثر 
برنامه های اوان کودکی در کشورهای OECD سنین 4 تا 
6 سال را تحت پوشش دارند. مدت زمان آموزش ابتدایی از 
یک سال تا چهار سال متغیر است. در سوئد، آموزش رایگان 
اوان کودکی به طور تمام وقت از 3 سالگی، برای یازده ماه 
از سال برای همه کودکان موجود است. در بریتانیا، آموزش 
رایگان به صورت پاره وقت برای کودکان 3 و 4 سال موجود 
است)EACEA ، 2009(. اکثر کشورهای اتحادیه اروپا دو 
سال پیش دبستانی را به صورت رایگان ارائه می دهند. در 
مقابل، در ایاالت متحده، هیچ حق قانونی قبل از 5 سالگی 
برای ورود به پیش دبستانی وجود ندارد. گرچه حدود 60 
% از کودکانی که در گروه سنی قبل از پیش دبستانی بودند 

در سال 2007 ثبت نام شدند.

اختالف در   اندازه  به  اغلب  تفاوت های موجود در کشورها 
مرزها مشخص است. در مورد کشورها، این امر درست است 
ملی  استقالل  با  را  مرکزیت  عدم  باالی  سطوح  آن ها  که 
ارائه  را  برجسته ای  مثال  متحده  می کنند. ایاالت  ترکیب 
می تواند  اوکالهما  در  ساله   4 کودک  هر  عمال  می دهد. 
مدرسه را در سن 4 سالگی آغاز کند. در هشت ایالت دیگر از 
 جمله فلوریدا، کارولینای جنوبی و تگزاس، بیش از نیمی از 
حضور  دبستانی  پیش  برنامه  یک  در  ساله   4 کودکان 
هیچ  دوازده ایالت   ، طیف  دیگر این  انتهای  در  دارند. 
در  و  ندارند  مدرسه  از  پیش  آموزش  منظمی برای  برنامه 
اند)بارنت  نام شده  از کودکان ثبت   20% هشت ایالت فقط 

وهمکاران، 2008(. 

تفاوت های مشخصی نیز در کیفیت این فراهم سازی وجود 
دارد)آکرمن و همکاران ، 2009(. ده معیار برای ارزش��یابی 
اس��تانداردهای کیفیتی پایه گذاری شده است. با این حال، 
برنامه ها در فلوریدا موظف هستند تنها چهار معیار را تحقق 

بخش��ند و تگزاس هی��چ محدودیتی را در اندازه کالس و یا 
نسبت کارکنان / کودکان قائل نشود. سطوح هزینه برای هر 
کودک نیز به طور مش��خصی متفاوت است: پنج ایالت بیش 
از 8000 دالر را ب��رای ه��ر دانش آموز خ��رج می کنند، در 
حالی که پنج ایالت دیگر کمتر از 3000 دالر صرف می کنند 

)بارنت و همکاران، 2008(.

رسیدگی به آسیب پذیران و محرومین
ه��دف اول چهارچوب عملکرد داکار دولت ها را متعهد کرد 
که به توس��عه مراقبت های اوان کودکی و آموزش “به ویژه 
برای آسیب پذیران و محرومین” بپردازند. این مسئله دلیل 
خوب��ی دارد. کودکانی که در خانواده ه��ای محروم زندگی 
می کنند اغلب بیش ترین کسانی هستند که از مراقبت های 
اوان کودک��ی س��ود ب��رده و اغل��ب از محروم ب��ودن زیان 
می بینند. متاسفانه، شواهد از مناطق مختلف کشورها نشان 
می دهد که کس��انی که نیاز بیش تری به مراقبت دارند کم 

تر از آن برخوردار می شوند.

فقر خانگی و سطوح پایین تحصیالت پدر و مادر، مشخص 
ترین موانع برای برنامه های اوان کودکی هس��تند. ش��واهد 
یک بررس��ی از پنجاه و شش کش��ور در حال توسعه نشان 
می دهد که متولد ش��دن در یک خانواده فقیر و یا داش��تن 
م��ادر بدون تحصیالت زمانی که منج��ر به مراقبت در اوان 
کودک��ی می ش��ود، صرف نظر از س��ن، جنس��یت یا محل 
اقام��ت نقص بزرگ��ی را به همراه دارد)ش��کل 2.5 و 2.6(. 
زندگ��ی در یک��ی از فقیرتری��ن خانوارهای زامبیا ش��انس 
ش��رکت در مراقبت های اوان کودکی را ت��ا دوازده برابر در 
مقایس��ه با کودکان خانواره��ای ثروتمند کاهش می دهد و 
در اوگاندا ای��ن نس��بت ت��ا 25 برابر و در مصر ت��ا 28 برابر 
افزایش می یابد)نونویاما-تارومی و همکاران، 2008(. چنین 
ارقامی درجه ای از تدارکات اوان کودکی را نش��ان می دهند 
که نابرابری های مرتبط با محیط زندگی را تقویت می کنند.

چ��را کودکان خانواده های مح��روم با موانع بیش تری برای 
ش��رکت در این مراقبت ها مواجه هس��تند؟ در برخی موارد، 
به این دلیل که امکانات از خانه های آن ها دور است. در برخی 
دیگر، امکانات و تجهیزات قابل دسترس هستند اما مقرون 
به صرفه نیس��تند–- مشکلی که تالش ها را برای گسترش 
پوشش در مصر متوقف کرده است)یونسکو، a2008(. با این 
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حال، چندین کش��ور در گسترش دسترسی موفق هستند. 
در ش��یلی، برنامه ای با هدف دسترس��ی به مراقبت از اوان 
کودکی برای هم��ه کودکان 4 س��اله، فقیرترین گروه های 

درآمدی را هدف قرار داده است)کادر 2.4(. 

کشورهای ثروتمند نیز در تالش برای تحقق اهداف برابری 
هستند. شواهد گس��ترده ای از اتحادیه اروپا وجود دارد که 
خانواده ه��ای کم درآم��د و مهاجران ب��ه مراقبت های اوان 
کودکی با کیفیت خوب دسترس��ی کمتری دارند)آرنولد و  

دکتروف، 2003؛ نوچه، 2009؛ سیلوا، 2007(.

ش��واهد از س��وی ایاالت متحده نیز نابرابری های بزرگی را 
نش��ان می دهند)بارنت و هم��کاران، 2008(. خانواده هایی 
ک��ه در باالی خط فق��ر قرار دارند، با مش��کالت بزرگی در 
دسترس��ی پیدا کردن و نش��ان دادن اهمیت هدف گیری 
خانوارها در این س��طح مواجه هس��تند. تحصیالت مادر نیز 
تاثیر مش��خصی در ش��رکت در آموزش پیش از دبس��تان 
در ایاالت متحده آمریکا دارد: نسبت حضور کودکان 4 ساله 
در این برنامه با مادرانی که در دوره متوس��طه ترک تحصیل 
ک��رده اند 55 % و برای کودکانی ک��ه مادرانی با تحصیالت 
دانش��گاهی دارند 87 % اس��ت)بارنت و هم��کاران،2008 ؛ 

بارنت و یاروس، 2007(.

در ی��ک مالحظه مثبت تر، دولت ه��ای مختلفی مراقبت از 
اوان کودک��ی را به عنوان بخش��ی از طرح های ابتکاری ضد 
 Sure( فقر افزایش داده اند. در انگلس��تان، شروع مطمئن
Start(، ی��ک راهبرد مناس��ب ک��ه در س��ال 1997 برای 
مقابله با فقر کودکان، محرومیت اجتماعی و ناهنجاری های 
آموزش��ی معرفی شد، در حال حاضر با 2.4 میلیون خانواده 
 Every Child« در ارتب��اط است)مس��ائل ه��ر ک��ودک

.)Matters« ، 2009

مثال قابل توجه دیگر درباره نیوزیلند است. از سال 2007، 
به تمام کودکان 3 و 4 س��اله در کشور اجازه داده شد تا از 
بیس��ت س��اعت در هفته آموزش رایگان برای اوان کودکی 
به��ره مند ش��وند)فروز، 2008؛ م��ی، 2008(. تالش ها به 
منظ��ور بهبود کیفیت آم��وزش اوان کودکی برای کودکان 
مائ��وری ادامه دارد. برنامه های درس��ی و مواد آموزش��ی از 
طریق مش��ارکت با گروه ه��ای مائوری تغییر کرده اس��ت. 
بورس��یه ها و انگیزه ها توس��عه یافته اند تا مائوری زبانان را 

ب��رای تدریس اوان کودکی جذب کنند. پنج س��ال قبل از 
س��ال 2007، تعداد مربیان مائوری زبان س��ه برابر ش��د و 
س��هم داوطلبان مائوری برای پیش دبستانی از 86 % به 91 
% افزایش یافت)وزارت آموزش و پرورش زالندنو، 2009(. 

نتیجه گیری
چهارچ��وب عملکرد داکار یک هدف کمی را برای آموزش و 
مراقب��ت اوان کودکی تعیین نمی کن��د، پس چه اهدافی را 
درص��ورت وجود دولت باید تنظیم کند؟ و دولت ها باید چه 
نقشی در پرداخت پول برای فراهم کردن مراقبت ایفا کنند؟ 
هیچ پاس��خ جهانی به این پرسش ها داده نشده است. همان 
گونه که گزارش پایش جهانی EFA در سال 2007 مستند 
کرد، بس��یاری از کش��ورها اهداف غیر واقعی را برگزیدند. 
کشورهایی که در تالش بودند تا کودکان را به آموزش پایه 
بکش��انند باید استدالل برای پوشش جهانی اوان کودکی را 
ب��ا محدودیت ه��ای منابع واقعی در نظ��ر بگیرند. در همان 
زمان، دولت ها باید بهره وری بالقوه و منافع برابری حقوق را 
از س��رمایه گذاری در مراقبت های اوان کودکی بازشناسند. 
همان گونه که یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد نوش��ته 
است: مداخالت زودهنگامی که کودکان محروم را هدف قرار 
داده اند، عملکردهای بهتری نس��بت به مداخالت عقب تر 
داشته اند... در سطوح منابع فعلی، جامعه در مسائل درمانی 
در س��نین باالتر بیش تر س��رمایه گذاری کرده و در سنین 
پایین تر، کمتر سرمایه گذاری می کند)هکمن، 2006، ص 

.)1902

در حالی که این اندیشه بر اساس شواهد ایاالت متحده است، 
احتماال به برنامه گسترده تری نیاز دارد. درسی که می توان 
گرفت این است که سرمایه گذاری های عمومی باید در جهت 
کاه��ش نابرابری ها انج��ام گیرد، گروه های مح��روم و ارائه 

خدمات با کیفیت در دسترس فقرا هدف قرار داده شوند.

در سال 2007 ، 72 
میلیون کودک از 
تحصیل بازمانده 

بودند
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آموزش ابتدایی همگانی
ه��دف 2. اطمینان از این که تا س��ال 2015 همه کودکان، به 
خصوص دختران، کودکانی که در ش��رایط دشوار قرار دارند و 
کسانی که متعلق به اقلیت ها قومی هستند، به آموزش ابتدایی 
اجب��اری و رایگان با کیفیت خوب دسترس��ی پیدا کرده و آن 

را تکمیل کنند.

دهه گذش��ته، پیشرفت سریعی به س��مت آموزش ابتدایی 
همگان��ی داش��ته اس��ت. برخ��ی از فقیرترین کش��ورهای 
جهان به طرز چش��مگیری نسبت ثبت نام را افزایش داده، 
شکاف های جنسیتی را محدود کرده و فرصت هایی را برای 
گروه های محروم گسترش داده اند. نسبت اتمام مدرسه نیز 
باال آمده است. این دستاوردها تفاوت مشخصی را از دهه از 
دس��ت رفته یا دهه 90 نش��ان می دهد. اما محدودیت هایی 
در خبر خوب وج��ود دارد. در میان اقتصاد فزاینده جهانی 
مبتن��ی بر دانش، میلیون ها کودک هنوز خارج از مدرس��ه 
هس��تند و تعداد بی شماری مدرسه را آغاز کرده اما قبل از 
تکمیل آموزش ابتدایی آن را رها کرده اند. و در حال حاضر 
خطر واقعی این است که با توجه به دستاوردهای ثبت شده 
بیش از یک دهه گذشته بحران اقتصاد جهانی از حرکت باز 
می ایستد و ش��اید حتی در جهت معکوس به پیش رود)به 

فصل 1 مراجعه شود(.

رکورد پ��س از اجالس داکار باید در براب��ر انتظاری که در 

ه��دف دوم چارچوب عملک��رد داکار تنظیم ش��ده ارزیابی 
شود: آموزش ابتدایی همگانی تا سال 2015. آیا هدف هنوز 
دست یافتنی است؟ پاسخ بستگی به تصمیماتی دارد که در 
طول دو سال آینده توسط دولت های ملی و اهدا کنندگان 
کمک اتخاذ می ش��ود. روزنه فرصت ها برای اطمینان از این 
که تمام کودکانی که در سن مدرسه ابتدایی قرار دارند، در 
حال حاضر خارج از چرخه کامل آموزش ابتدایی هستند به 
سرعت در حال بسته شدن اس��ت. فرستادن همه کودکان 
به مدرسه تا سال 2015 هنوز هم امکان پذیر است، اما این 
 هدف نباید آن گونه که همیش��ه دنبال می شده ادامه یابد. 
انجمن جهانی آموزش )داکار ، 2000(، هم در سطح کشوری 
و هم در س��طح بین المللی انگیزه جدیدی به آموزش اعطا 
 کرد. با این حال این واقعیت سخت باقی می ماند این است که
جهان از اهداف تنظیم شده و از آن چه ممکن بود به دست 
آورد عقب می افتد. بس��یاری از کشورهای در حال توسعه 
می توانس��تند کارهای بیش تری برای سرعت بخشیدن به 
پیش��رفت انجام دهند، به ویژه از طریق سیاست های غلبه 
ب��ر نابرابری در آموزش. در همی��ن حال، اهدا کنندگان، از 
عمل به تعهد جمعی خ��ود برای جبران برنامه های ملی با 
افزایش پش��تیبانی مالی، سوابق گوناگونی دارند. مسئله ای 
 که با جزئیات بیش تر  در فصل 4 مش��خص ش��ده اس��ت.
این بخش، پیش��رفت به س��وی آموزش ابتدایی همگانی را 
ثبت کرده است. با نگاهی به داده های ملی می توان دریافت 
ک��ه یک نگاه عمی��ق را به برخ��ی از چالش های مهمی که 
دولت ها در ش��مارش معکوس تا سال 2015 با آن مواجهه 
هس��تند ارائه می دهد. موارد زی��ر از میان پیام های کلیدی 

انتخاب ش��ده اند:

تع��داد بازمان��دگان از تحصی��ل برای کودکان در س��ن 
دبستان در حال کم شدن است، اما فرستادن تمام کودکان 
به مدرس��ه نیازمند تمرکزی بس��یار قوی ت��ر بر محرومین 
اس��ت. وقتی که انجم��ن داکار برگزار ش��د، بیش از 100 
میلیون کودک در سن مدرسه ابتدایی از تحصیل بازماندند. 
تا س��ال 2007، ای��ن رقم به 72 میلی��ون کاهش یافت. این 
رق��م در بر دارنده ش��واهدی از  تالش های دولت های ملی 
اس��ت. خبر بد این اس��ت که در روند ج��اری، 56  میلیون 
کودک ممکن است تا سال 2015 هنوز هم خارج از مدرسه 
باشند. تغییر این موضوع نیازمند داشتن تعهدی بسیار قوی 

56 میلیون کودک 
هنوز در سال 2015 
خارج از مدرسه 
خواهند بود
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توس��ط دولت برای رس��یدگی به دختران و دیگر گروهای 
محروم اس��ت. عالوه بر این نیازمند تمرکز هوش��یارانه تری 
بر کش��ورهایی است که به مبتال به درگیری و یا درگیر در 

بازسازی پس از جنگ هستند.

پیش��رفت به س��مت ثبت نام ابتدایی همگانی، جزئی و 
مخلوط اس��ت. با وجود پیش��رفت دلگرم کننده، بسیاری از 
کش��ورهای فقیر در حال مبارزه برای رس��یدن به ثبت نام 
همگان��ی هس��تند. توجه اندکی به کش��ورهای پر درآمد با 
جمعیت خارج از مدرس��ه قابل توجه��ی، از جمله فیلیپین 
و ترکیه ش��ده است. این کش��ورها باید محرومیت را به طور 
منظم م��ورد توجه قرار دهند تا تعهدات داکار اجرا ش��ود. 
تحقیق��ات جدید نش��ان می دهد که داده های رس��می ثبت 
نام ممکن اس��ت در تعداد کودکانی که در سن مناسب در 
مدرسه هستند اغراق کند، که پیشنهاد می کند که کارهای 
زیادی باید انجام شود تا مشکل ورود دیر به مدرسه و ترک 
تحصیل نشان داده ش��ود. نظرسنجی اطالعات خانوار برای 
تعدادی از کشورها نسبت اغراق آمیزی از حضور در مدرسه 

را در حدود 10 % نشان می دهد. 

موانع جنسیتی س��الم باقی می مانند. پیشرفت به سوی 
برابری جنس��یتی بیش تر در ثبت نام مدرس��ه وجود دارد. 
با ای��ن حال، به دنیا آمدن یک دختر با خود ناهنجاری قابل 

توجهی در آموزش در بسیاری از کشورها به همراه دارد. این 
ناهنجاری در واقع منعکس کننده این اس��ت که 54 درصد 
از آن دختران هنوز خارج از مدرس��ه هستند. عالوه بر این، 
تعداد دختران بازمانده از تحصیل به مراتب بیش از پسرانی 
است که هرگز به مدرسه نمی روند. در بیست و هشت کشور 
در ازای هر ده نفر پسر، نه دختر در مدرسه ابتدایی هستند. 

فقر بیش تر نابرابری جنسیتی را تقویت می کند.

فرس��تادن کودکان به مدرس��ه ابتدایی، تنه��ا اولین قدم 
اس��ت. آموزش ابتدایی همگانی ش��امل ورود به مدرسه در 
س��ن مناسب، پیش��رفت از طریق نظام و تکمیل یک دوره 
کامل است. متاسفانه، میلیون ها از کودکان دیر وارد مدرسه 
می ش��وند، زود مدرس��ه را ترک می کنند و هرگز یک دوره 
کامل را تکمیل نمی کنن��د. رویکردهای جامع تر به پایش، 
نیازمن��د اندازه گیری وضعیت واقعی پیش��رفت به س��وی 

آموزش ابتدایی همگانی است. 

 نوجوان��ان بازمان��ده از تحصی��ل اغل��ب نادی��ده گرفته 
می شوند. پایش پیشرفت به سوی اهداف توسعه بین المللی 
در آموزش بر گروه سنی دوره ابتدایی تمرکز دارد. وضعیت 
نوجوانان موضوعی اس��ت که کمتر به آن رس��یدگی ش��ده 
اس��ت. 71 میلیون کودک پایین تر از سن مدرسه متوسطه 
در حال حاضر خارج از مدرسه هستند. بسیاری از کودکان 

 داده های نظر سنجی 
خانوار افزایش 30 

درصدی را در برآورد 
جهانی بازماندگان 

از تحصیل نشان 
می دهند
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ی��ک دوره کامل ابتدایی را تکمیل نمی کنند و با محرومیت 
اجتماعی و اقتصادی مواجه می ش��وند. تعداد نوجوانان، رقم 
جهانی را برای کودکان بازمانده از تحصیل دو برابر می کند. 

این بخش به س��ه قسمت تقسیم ش��ده است. قسمت اول 
نگاهی به پیش��رفت به سوی یکی از مهمترین الزامات برای 

رس��یدن به آموزش ابتدایی همگانی اس��ت: فرستادن تمام 
کودکان به مدرسه. تین امر فراتر از این به اعداد نگاه می کند 
و ویژگی های جمعیت بازمانده از تحصیل را کشف می کند. 
از بی��ن بردن موانعی که بچه ه��ا را از تحصیل باز می دارد، 
اولین قدم در دس��تیابی ثبت نام ابتدایی همگانی اس��ت – 

اطالعات مربوط به ثبت نام از نظر سن، اغلب به عنوان یک رکورد دقیق از این 
که چه تعداد از کودکان س��ن دوره ابتدایی در مدرس��ه ابتدایی هستند تلقی 
می ش��وند. اطالعات از مدارس گذش��ته و به وزارتخانه های آموزش و پرورش 
س��پس به مؤسسه آمار یونس��کو )UIS( می رسد،  که داده های بین المللی را 
جمع آوری کرده تا برای مقایس��ه کش��ورها، پایش پیشرفت و اطالع رسانی 
نشست های بین المللی مورد استفاده قرار دهند. اما این اطالعات دقیق است؟ 
UIS در تحقیقاتش به مقایس��ه ارقام ثبت نامی که توسط دولت ها با داده های 
گزارش شده ای که در نظرسنجی های جمعیتی و سالمت خانواده ها در بیست 
و نه کشور تولید شده، پرداخته است )شکل 2.9(. تجزیه و تحلیل نشان داد 
که هنگامی که  داده های خانوارها با هم مقایس��ه می شوند، ثبت آمار مدرسه 
تمای��ل دارد که با کودکان بیش تری در س��ن قانونی مدرس��ه ابتدایی روبرو 
شود. این درست است که تورش با اختالف قابل توجهی در برخی از کشورها، 
باعث کاهش نسبت خالص ثبت نام می شود. در جمهوری متحده تانزانیا، این 
اختالف معادل بیست و پنج درصد بود. بیش از ده درصد در ده کشور از بیست 
و نه کش��ور را پوشش داده است. تورش نه کشور دیگر در جهت دیگری قرار 
دارد. در این مطالعه مشخص شد که عامل اصلی در پس این اختالف ها، به جز 
اشتباه گزارش دادن سن، بیش از حد گزارش دادن تعداد دانش آموزان نبوده 
اس��ت.  زمانی که همه دانش آموزان، صرف نظر از س��ن، شمارش می شوند، 
نظر سنجی های خانواده در واقع تعداد بیش تری از کل دانش آموزان شرکت 

کننده را نسبت به داده های اداری گزارش می کنند.
گزارش سن، منبع اصلی اختالف است. وضعیت سنگال را در نظر بگیرید. 
کشوری که  طرح گسترده ای را نشان می دهد )شکل 2.10(. در  گروه سنی 
5 تا 11 سال، داده های اداری نسبت ثبت نام باالتری را نسبت به میزان 
حضور در مدرسه در همان گروه سنی که در داده های  خانوار ثبت شده بود 
گزارش می کنند. این اختالف بسیار بزرگ است. در 8 سالگی، در مقایسه 
با 58 درصد نرخ  خالص حضور در مدرسه، نسبت ثبت نام خالص 77% 
گزارش شده است. در 11 سالگی، مسیر گزارشات تغییر می کند: در سنین 
باالتر، داده های نظرسنجی خانواده، سطوح باالتری از حضور در مدرسه را 
نسبت به آن چه که ثبت نام خالص نشان می دهد ثبت می کنند.

الگوی ثابتی را که از بررس��ی UIS به وجود می آید، می توان به طور خالصه 
بی��ان نمود. اگر اطالعات در پرسش��نامه خانوار دقیق باش��د، نس��بت حضور 
کودکانی که محدوده س��نی دوره ابتدایی را تحت پوشش قرار می دهد، کمتر 
از نس��بت خالص ثبت نامی اس��ت که از طریق داده های اداری گزارش ش��ده 
اس��ت. این امر این مفهوم را می رسانند که نسبت به داده های رسمی، کودکان 
سنین باال در مدرسه بیش تر هستند و بیش تر کودکانی که در سن دبستان 

هستند به مدرسه نمی روند. 

در عین حال، مقایسه ساده میان داده های اداری و پرسشنامه های خانوار، پایه 
محکمی را برای قطعی ش��دن چنین نتیجه گیری هایی ایجاد نمی کند. عوامل 
بس��یاری ممکن اس��ت در پس این اختالف وجود داشته باشند. یکی از آن ها 
امارگیری اس��ت. اگر داده های جمعیتی ملی بیش از حد و یا کم تر از میزان 
معلوم در اندازه جمعیت واجدان ش��رایط برای ورود به مدرسه گزارش کنند، 
نسبت خالص ثبت نامی که از داده های اداری دریافت می شود غلط خواهد بود.

عدم قطعیت بر مخرج )اندازه جمعیت( را می توان به وسیله نظام های گزارش 
شده ترکیب کرد.

 Registers may not provide an accurate picture of the age
 of students, instead treating the class that children are in

.as a proxy for their age

در برخی موارد، ممکن اس��ت انگیزه های نهادین نقش��ی ایفا کنند: اگر تعداد 
دانش آموزانی که در کالس مش��خصی برای س��ن خود هس��تند، تخصیص 
کمک ها و یا معلمان، مدارس و دولت های محلی ممکن اس��ت تمایل به ثبت 

نام در مدرسه را ایجاد کنند.
نظرس��نجی خانواری نیز مش��کالتی دارند. جدا از اش��تباهات نمونه برداری 
استاندارد، زمان نظرس��نجی ها می تواند در نتایج تاثیر داشته باشد: به عنوان 
مث��ال، داده ها ممکن اس��ت تحت تاثیر زمان کش��اورزی، خشکس��الی و یا 
ضربه ه��ای خارجی ق��رار گیرند. زمان مراجعه و تغییر س��واالت نیز می تواند 
باعث ایجاد پیچیدگی هایی شود. نظرسنجی های خانوار در تجزیه و تحلیل هایی 
که در اینجا ارائه شده، سوال می کنند که آیا کودکان در طول سال تحصیلی در 
مدرسه حضور داشتند، نه این که آیا آن ها برای کل سال تحصیلی در مدرسه 
هستند. نظرسنجی ها ممکن است به طور منظم بخش هایی از جمعیت را که 

رسیدگی به آن ها بسیار دشوار است، در نظر نگرفته باشند.
همه این مالحظات به پدید آمدن نتیجه گیری سیاست جامع اخطار می کنند.  
UISتاکید می کند که کار فنی آن در مقایسه با نظرسنجی خانواده و داده های 
اداری، مبنای��ی را برای بازبینی برآوردهای ک��ودکان بازمانده از تحصیل ارائه 
نداده اس��ت. آن چه که روش��ن است این است که مس��ائل مهمی در مخاطره 
هس��تند و این که کارهای بیش تری الزم اس��ت که باید برای روش��ن کردن 
تصویر واقعی راجع به موضوع اصلی در آموزش ابتدایی همگانی انجام ش��ود: 

یعنی، چند کودک واقعا از تحصیل بازمانده اند.

کادر 2.5: شمارش کودکان - اما شمارش کودکان در مدرسه دشوار است
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با این تضمین که تمام گروه س��نی دوره ابتدایی اس��ت در 
سال 2015 مشغول تحصیل باش��ند. بخش دوم نگاهی به 
روند ثبت نام دارد. قس��مت سوم به بررسی مشکل حفظ و 
پیش��رفت از طریق دوره ابتدایی  و انتقال به دوره متوسطه 

می پردازد. 

شمار کودکان بازمانده از تحصیل در حال کم 
شدن است، اما به اندازه کافی سریع نیست. 

مالین��ا یک دختر 12 س��اله اس��ت ک��ه در یک منطقه 
روس��تایی در راتاناک کایری زندگی می کند، منطقه ای 
تپ��ه ای دورافتاده در کامبوج. او عض��و یک گروه اقلیت 

قومی است و هرگز به مدرسه نرفته است.

لوسی، 12 ساله، در خیابان کیبرا، در نایروبی پایتخت کنیا 
زندگی می کند. وقتی که از 8 ساله بود، در مدرسه ابتدایی 
ثب��ت نام کرد، اما در س��ال دوم مدرس��ه را ت��رک کرد. او 
می خواهد به مدرسه برگردد، اما باید از برادرش مراقبت کند، 
 و مادرش استطاعت تامین هزینه ها، لباس و کتاب را ندارد. 
ویکتور 14 س��اله است. او در خیابان مانیل زندگی می کند 
و ب��ا ف��روش روزنام��ه در چهارراه ه��ا روزگار می گذراند. او 
چهار س��ال به مدرس��ه ابتدایی رفت، اما مدرس��ه را  قبل 
 از اتم��ام آن ترک کرد و هیچ قصدی برای بازگش��ت ندارد.
ماریا، 15 س��اله، که در کالس چهارم ابتدایی در مدرس��ه 
محلی خود در پاناما درس می خواند، مدرس��ه را دیر شروع 
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کرده  دو سال را تکرار کرده و زمانی که 12 ساله بود یک 
سال ترک تحصیل کرده است.

در مقایسه با دهه 90، دهه اول قرن بیست و یکم یکی از 
پیشرفت های سریع در آموزش ابتدایی همگانی را داشته 
اس��ت. ش��مار بازماندگان از تحصیل در حال سقوط است 
و کودکان بیش تری مدرس��ه ابتدایی را تکمیل می کنند. 
با این حال، ش��مار خال��ص جمعیت بازمان��ده از تحصیل 
ادع��ای دولت های مل��ی و جامعه بین الملل��ی باقی مانده 
اس��ت. منع کودکان از فرصتی برای برداشتن قدم اول در 
نردبان آموزش، آن ها را در طول زندگی با ناهنجاری هایی 
مواج��ه می کند. همچنین حقوق انس��انی پایه آنان را در 
آموزش نق��ض می کند، منابع ارزش��مند ملی و گرداننده 

بالقوه رشد اقتصادی و کاهش فقر را ازبین می برند. 

همان طور که در تجارب کودکان در باال ذکر شد، بازماندن 
از تحصیل مفهومی س��اده با معانی متفاوت است. برخی از 
کودکانی که در س��نین دوره ابتدایی و یا دوره متوس��طه 
هس��تند هرگز به مدرسه نرفته اند. دیگران نیز مدرسه را 
ش��روع کرده اما آن را ترک کرده اند. هنوز هم دیگران در 
حالت تغییرات پی در پی و حرکت میان مدرس��ه و خارج 
از مدرس��ه هس��تند. ارقام بازمان��دگان از تحصیل در این 
بخش فقط به آن دس��ته از کودکان در سن دوره ابتدایی 
اش��اره دارد که وارد مدرسه نش��ده اند. از آن جا که آن ها 
نوجوانان دوره متوسطه که دوره ابتدایی را تمام نکرده اند 
پوشش نمی دهند، بخش کوچکی از مشکالت بازماندگآن 
از تحصیل را نش��ان می دهند. حتی در گروه س��نی دوره 
ابتدایی، داده های هر س��ال تنها ی��ک نمایش لحظه ای از 

تصاویر پویا و پیچیده را ارائه می دهند.

نمایش لحظه ای س��ال 2007، که آخرین س��الی اس��ت 
که داده ها در دس��ترس هس��تند، به پیشرفت مداوم اما با 
کسری های بزرگ اشاره دارد. از سال 1999 پیشرفت های 

قابل توجهی 

وجود داشته است: 

 ش��مار بازماندگان از تحصیل در حال کم شدن است. 
در سراس��ر جهان، تعداد فرزندانی که در س��ن مدرس��ه 
ابتدای��ی قرار دارند و از تحصیل بازمانده اند تا 33 میلیون 
نفر کاهش یافته اس��ت؛ پ��س از وعده های داکار، از 105 

انتظار می رود که 
در جنوب صحرای 
افریقا، 12 میلیون 
دختر هرگز در  
مدرسه ثبت نام 
نکنند

شکل 2.11: در زیر صحرای آفریقا احتمال اندکی برای ورود 
کودکان به مدرسه وجود دارد.

جهان

کشورهای در حال توسعه
کشورهای توسعه یافته
کشورهای در حال گذر

امریکای شمالی و اروپای غربی
خاورمیانه و شرق آسیا

 امریکای جنوبی و کارائیب
جنوب و شرق آسیا

آسیای مرکزی
کشورهای عربی

اروپای شرقی و مرکزی
زیر صحرای افریقا

UIS)2009A(:منبع

درصد کل کودکان خارج از مدرسه

عدم ثبت نام مطلق احتمال ثبت نام 
ولی همراه با ترک 

تحصیل

ثبت نام حتمی
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میلی��ون تن در س��ال 1999 به 72 میلیون نفر در س��ال 
2007 رس��ید. هف��ت نفر از هر ده کودک��ی که از تحصیل 
بازمانده اند در جنوب و غرب آس��یا و جنوب صحرای افریقا 

زندگی می کنند)شکل 2.7(.

 ش��کاف جنس��یتی در حال کوچک ش��دن است. سهم 
دخت��ران در جمعیت بازمان��ده از تحصیل از - 58 % به 54 

% کاهش یافت.

 جنوب و غرب آس��یا پیشرفت س��ریعی به دست آورده 
اند. ای��ن منطقه نیمی از جمعیت بازمانده از تحصیل خود را 
کاهش داده اس��ت –- در حدود 21 میلیون نفر. این منطقه 
همچنین در کل سهم دختران بازمانده از تحصیل را از 63 

% به 58 % کاهش داده است.

مناطق جنوب صحرای آفریقا پیشرفت استواری را ثبت 
ک��رده اند. در طول دوره ای که در آن تعداد جمعیتی که به 
سن مدرس��ه رس��یده اند تا 20 میلیون نفر افزایش یافته، 
صحرای آفریقا جمعیت بازمان��ده از تحصیل خود را تقریبا 
13 میلیون یا 28 % کاهش داده اس��ت. قدرت پیشرفت این 
منطقه می تواند در یک مقایس��ه با دهه 90 سنجیده شود. 
اگر این منطقه با همان س��رعت در دهه 90 پیشرفت کند، 

18 میلیون کودک از تحصیل باز می مانند.

به محدودیت ها در پیش��رفت نی��ز باید اعتراف کرد. نه تنها 

جهان در تعهدات داکار موفق نمی ش��ود، بلکه دلیلی برای 
نگرانی نسبت به سرعت تغییر نیز وجود دارد: 

 اهداف سال 2015 به وقوع نمی پیوندد. اگر جهان روند 
خطی س��ال های 1999 تا 2007 را ادامه دهد، 56 میلیون 
کودک هنوز در سال 2015 خارج از مدرسه هستند. آهسته 
 ش��دن رشد اقتصادی، فشار بر بودجه آموزش و افزایش فقر 
در ارتب��اط با بحران اقتصاد جهان��ی، می تواند این رقم را به 

مقدار قابل توجهی باال ببرد)شکل 2.8(.

پیش��رفت آهس��ته ش��ده اس��ت. مرور کلی پس از سال 
1990  شرح مثبتی را از برخی روندهای اساسی اخالل گر 
ارائه می دهد. دو س��وم از کل کاهش ها در شمار بازماندگان 
از تحصی��ل در طول دو س��ال تا س��ال 2004 اتفاق افتاده 
است؛ زمانی که تعداد آن ها تا 22 میلیون کاهش یافت. در 
س��ه سال تا سال  2007، جمعیت بازمانده از تحصیل تنها 
8 میلیون کاهش یافت. این کاهش رشد، یکی از چالش های 
اساس��ی پیش روی دولت ها را نش��ان می دهد که در حال 
حاضر با آن روبرو هستند: کشورهایی که به آموزش ابتدایی 
همگانی نزدیک تر هس��تند سخت تر می توانند به کودکان 
بازمانده از تحصیل رسیدگی کنند. به این دلیل که پیشرفت 

پایدار نیازمند تمرکز قوی تری بر محرومان است.

 جنوب و غرب آس��یا بر کاهش تف��وق یافته اند. بخش 
عم��ده ای از کاه��ش در هند انجام گرفت که در دو س��ال 
 Sarva Shiksha Abhiyan بع��د از راه اندازی برنام��ه
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)آموزش ابتدایی همگانی( در س��ال 2001 سقوطی بالغ بر 
15 میلیون نفر بازمانده از تحصیل را گزارش کرد.

کاهش در صحرای افریقا بزرگ باقی مانده است. به طور 
کامل، یک چه��ارم از کودکان صحرای آفریقا که در س��ن 
دبستان هستند در سال 2007 از تحصیل بازمانده اند و این 
منطق��ه جمعیت بازمانده از تحصی��ل را %45 از کل جهان 
محاس��به کرده اس��ت. نیمی از بیست کش��وری که بیش از 
پانص��د هزار کودک بازمان��ده از تحصیل دارند، در صحرای 
آفریقا هستند)به شکل 2.12 نگاه کنید(. نیجریه به تنهایی 
بیش از 10 درصد از مجموع جهانی را داراس��ت. پیشرفت 
در منطقه متغیر ش��ده اس��ت. برخی از کشورها با جمعیت 
بازمانده از تحصیل عظیم در س��ال 1999 ، پیش��رفت های 
بزرگ کرده اند؛ مثال ها عبارتند از: اتیوپی، کنیا، موزامبیک، 
متحده جمهوری تانزانیا و زامبیا. اتیوپی و جمهوری متحده 
تانزانی��ا هر کدام بین س��ال های 1999 تا 2007 در حدود 
بیش از 3 میلیون ش��مار بازمان��دگان از تحصیل را کاهش 
دادند. کش��ورهایی که پیش��رفت محدودی دارن��د، لیبریا، 

ماالوی و نیجریه هستند.

جنگ ه��ا هنوز موانع اصل��ی هس��تند. کودکانی که در 
کش��ور هایی زندگی می کنند ک��ه در جنگ تاب آورده و به 
بازیابی دست یافته اند، کمتر ممکن است در مدرسه باشد. 

بس��یاری از این کش��ورها اطالعات در دس��ترس کمی دارند 
و بنابرای��ن برت��ری کمتری نس��بت به اس��تحقاق خود در 
بحث ه��ای بین الملل��ی دریاف��ت می کنند. اما ع��دم وجود 
اطالع��ات قابل اعتماد نباید توجه ها را از میزان مش��کالت 

منحرف کند.

بهترین برآورد نشان می دهد که بیش از 25 میلیون کودک 
بازمان��ده از تحصیل در کش��ورهای ک��م درآمدی که دچار 
درگیری و جنگ بوده اند زندگی می کنند–- در حدود 35 
% از کل. یافتن ش��یوه هایی برای رسیدگی به بچه هایی که 
در مناط��ق جنگ زده مانند افغانس��تان، جمهوری افریقای 
مرکزی، جمه��وری دموکراتی��ک کنگو و س��ودان زندگی 
می کنن��د، یکی از ف��وری ترین چالش های EFA اس��ت. 
اهمی��ت دادن به آم��وزش در بازیابی بع��د از درگیری نیز 
حیاتی اس��ت. در حالی که لیبریا در ح��ال حاضر در صلح 
و ثبات اس��ت، 447000 کودک در آن   در سال 2008 از 
تحصیل بازمانده اند–- افزایشی تقریبا برابر با 180000 در 

سال 1999. 

اعداد احتماالً کوچک ش��مرده می ش��وند. برآورد تعداد 
بچه های گروه س��نی مربوطه ک��ه از دوره ابتدایی بازمانده 
اند یک علم نادرس��ت است. داده های اجرایی که مدارس به 
وزارتخانه های آموزش گزارش می کنند، منابع مهمی هستند 

از سال 1999، مناطق 
جنوب صحرای افریقا 
و جنوب و غرب آسیا 
نسبت خالص ثبت 
نام را تا پنج برابر 
افزایش داده و تا سه 
برابر از میزان ثبت 
نام در دهه 90 باال تر 
برده اند
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و نظام های گزارش ملی تاثیرگذارتر می ش��وند. با این حال، 
ابهام��ات نمودارهای جمعیتی )و بع��د از آن تعداد کودکان 
در ه��ر گ��روه س��نی(، می تواند ب��ر موضوع س��ایه افکند. 
نظرس��نجی های خانوار، منابع اطالعات دیگری هستند که 
معموالً از طریق گزارشات به دست آمده از پدران و مادران 
درباره ای��ن که آی��ا فرزندان آن ها به مدرس��ه می روند تهیه 
می ش��وند. اغلب ناسازگاری و تناقض قابل توجهی میان این 
دو منبع داده وجود دارد. از بیست و نه کشور که در منطقه 
صحرای آفریقا و در جنوب و غرب آسیا در این گزارش مورد 
بررسی قرار گرفتند، پرسشنامه های خانوار مشخص کرد که 
در ح��دود کم تر از 50 % از کودکان از آن چه که داده های 

اداری نش��ان می دهد در مدرس��ه هس��تند –- 22 میلیون 
در کل. ای��ن رقم معادل اس��ت با افزای��ش 30 درصدی در 
برآورد جهانی بازماندگان از تحصیل. یک چنین یافته هایی 
نش��ان می دهد ک��ه ابزارهای اندازه گی��ری مختلف چگونه 
می توان��د نتایج متفاوتی به دس��ت آورد. آن ه��ا همچنین 
اهمیت دولت های ملی، سازمان های بین المللی و محققانی 
که با یکدیگر همکاری می کنند تا تصویر کاملی از جمعیت 

بازمانده از تحصیل بسازند را نشان می دهند)جعبه 2.5(.

ک��ودکان بازمانده از تحصیل چه کس��انی هس��تند و کجا 
زندگ��ی می کنن��د؟ –- و فرصت های آن ها ب��رای ورود به 

مدرسه چیست؟ 
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بازمان��دن از تحصی��ل وضعیت ثابتی نیس��ت. این دس��ته 
کودکان��ی را پوش��ش می دهد ک��ه به طور موق��ت یا دائم 
مدرس��ه را ترک کرده اند، کسانی که دیر وارد مدرسه شده 
اند و کس��انی که هرگز به مدرسه نرفته اند. محدودیت های 
داده ه��ا، باز ک��ردن خصوصیات دقیق جمعی��ت بازمانده از 
تحصیل را دشوار کرده است. با این حال، نمونه ای که توسط 
موسسه آمار یونسکو )UIS(  توسعه یافته، امکان این پیش 
بینی را بر اس��اس ش��واهد گذش��ته به وجود آورده که چه 
تعداد از کودکان بازمانده از تحصیل ممکن اس��ت در آینده 

.)UIS، a2009(ثبت نام کنند

این نمونه، اهمیت جنس��یت، درآمد و محل س��کونت را در 
تعیین این که آیا کودکانی که در مدرس��ه هس��تند یا خیر 
کاوش می کند. این دس��ته بندی های ناهنجاری با یکدیگر و 
با عوامل گسترده تری ارتباط برقرار می کنند – مانند زبان، 
قومیت و ناتوانی – تا موانع متعددی را برای ورود به مدرسه 
و بقا ایجاد کنند. فصل س��وم به کاوش عوامل گسترده تر و 

تعامالت خود با جزییات بیش تر می پردازد.

دختران جوان. نابرابری های میان پسران و دختران در حال 
کم ش��دن است، اما زنان هنوز  54 % از جمعیت بازمانده از 
تحصیل در سال 2007 محسوب می شوند. برابری جنسیتی  
تع��داد دختران بازمانده از تحصی��ل را تا بیش از 6 میلیون 
کاه��ش داده اس��ت. ناهنجاری جنس��یتی در کش��ورهای 
عرب��ی، آس��یای مرک��زی و جن��وب و غرب آس��یا بس��یار 
مش��خص است. در پاکستان، دختران 60 درصد از کودکان 
 بازمانده از تحصیل در س��ال 2006 محس��وب می ش��وند. 
بچه های خانواده های فقیر. ثروت والدین به ش��دت موضوع 
ب��از ماندن از تحصی��ل را تحت تاثیر ق��رار می دهد. درآمد 
کم در بسیاری از کش��ورهایی که دارای تعداد زیادی افراد 
بازمان��ده از تحصیل اس��ت بدان معنی اس��ت که فقر 20% 
فراتر از فقیرترین ها گسترش یافته است. با این حال، همان 
گونه که ش��واهد از پرسش��نامه های خانوار نشان می دهد، 
فقیرترین ها با مش��کالت مش��خصی روبرو هستند. در هند، 
کودکان از 20 درصد فقیرترین خانواده ها، سه برابر احتمال 

بیش تری برای 

خارج شدن از مدرسه نسبت به 20 % از بچه های ثروتمندترین 
.)2009b،خانواده ها در سال 2005 دارد)برونفورت

کودکان روس��تایی. زندگی کردن در یک منطقه روستایی 
اغلب کودکان را در معرض خطر ترک مدرسه قرار می دهد. 
در بورکینا فاسو، کامرون، اتیوپی، ماالوی، نیجریه، سنگال 
و زامبی��ا، داده ه��ای نظ��ر س��نجی خان��واده معتقدند که 
کودکان روس��تایی بیش از دو برابر به احتمال به مدرس��ه 

.) b2009،نمی روند)برونفورت

بسیاری از کسانی که در حال حاضر در مدرسه ابتدایی نیستند 
 احتماال هرگز ثبت نام نخواهند کرد. بر اساس شواهد گذشته 
و الگ��وی UIS ، ح��دود 44 درصد از ک��ودکان بازمانده از 
تحصیل بعید است که به مدرسه راه یابند)شکل 2.11(. این 
31 میلیون کودک ب��ا ناهنجاری های حاد تری در آموزش 
روبرو هستند. این مشکل در شمال آفریقا مشخص تر است، 
جای��ی که 59 % از جمعیت بازمانده از تحصیل غیرمحتمل 
است که در مدرس��ه ثبت نام کنند. در مقابل، در جنوب و 
غرب آس��یا، ترک تحصیل مش��کل جدی تری شده است. 
بی��ش از 60 % از جمعیت بازمانده از تحصیل ترک تحصیل 
کرده اند، در حالی که یک س��وم از آن ها غیرمحتمل است 
که وارد مدرس��ه شوند. نیمی از جمعیت بازمانده از تحصیل 
در کشورهای عربی دیگر بعید است که وارد مدرسه شوند. 

در ش��رق آسیا و اقیانوس��یه، مشکل یک تاخیر در  ورود به 
مدرس��ه اس��ت، هر چند نزدیک به یک ک��ودک از هر پنج 
کودک بازمانده از تحصیل غیرمحتمل است که وارد مدرسه 

شوند.

نمودارهای هر کش��ور تفاوت های منطقه ای آن را منعکس 
 می کند)شکل 2.12(. در چهار کشور از ده کشور در جنوب 
صح��را آفریقا با جمعیت عظیم��ی از بازماندگان از تحصیل 
–- بورکینا فاسو، مالی، نیجر و سنگال –- انتظار می رود که 
بیش از 70 % کودکان بازمانده از تحصیل هرگز در مدرس��ه 
ثبت نام نکنند. در پاکستان تقریبا نیمی از جمعیت بازمانده 
از تحصیل غیر محتمل اس��ت که ثبت ن��ام کنند. این الگو 
به کش��ورهای کم درآمد محدود نمی شود. یکی از برجسته 
ترین نتایجی که به دس��ت آمده، نمودار کودکان بازمانده از 
تحصیل در ترکیه اس��ت، ک��ه در آن هفت نفر از هر ده نفر 

وارد مدرسه نمی شوند.

در م��ورد کش��ورهایی از جمله بنگالدش، هن��د، اندونزی 
و نپ��ال، چالش بزرگ نگه داش��تن فرزندانی در مدرس��ه 
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اس��ت که یک بار ثب��ت نام کرده اند. شناس��ایی الگوهای 
محرومیت برای طراحی سیاست های عمومی مهم هستند. 
رویکرده��ا باید اطمین��ان حاصل کنند ک��ه کودکانی که 
انتظ��ار نمی رود تا فرصتی برای ورود به مدرس��ه داش��ته 
باش��ند، با محدودیت هایی که کودکان را در معرض خطر 

ترک تحصیل قرار می دهد متفاوت اس��ت.

چگونه این سه نشانگر ناهنجاری –- جنسیت، ثروت و محل 
زندگ��ی –- به این دیدگاه که ک��ودکان بازمانده از تحصیل 

ثبت نام خواهند شد شکل می دهند؟

دخت��ران جوان با موانع بزرگ تری مواجه هس��تند. نه تنها 
آن ها کمتر از پس��ران به مدرس��ه می روند، بلکه کسانی که 
خارج از مدرسه هستند به مراتب احتمال بیش تری وجود 
دارد که هرگز وارد مدرس��ه نشوند)شکل 2.13(. در جنوب 
صحرای آفریقا، در مقایس��ه با 7 میلیون پسر انتظار می رود 
که تقریبا 12 میلیون دختر هرگز در مدرسه ثبت نام نکنند. 
کشورهای مناطق دیگر با مشکالت مشابهی روبرو هستند. در 
یمن، نزدیک به 80 درصد از دختران بازمانده از تحصیل در 
مقایسه با 36 % پسران بعید است که تا کنون ثبت نام کرده 
باش��ند؛ در پاکستان ارقام 62 % برای دختران و 27 درصد 
پسران است. ناهنجاری های جنس��یتی می تواند در جهات 
دیگر باعث کاهش ش��ود: در بن��گالدش، برزیل و آفریقای 
جنوبی، بسیار محتمل است که پسران هرگز در مدرسه ثبت 
 نام نکنند. با این حال، روشن است که پیشرفت سریع تر در 
فرس��تادن کودکان به مدرس��ه نیازمند اقداماتی اس��ت که 
موان��ع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ��ی پیش روی دختران 

جوان را هدف قرار دهد. 

 دیدگاه ه��ا در م��ورد حض��ور در مدرس��ه نی��ز به ش��دت 
مش��روط به محل زندگی و ثروت خانواده اس��ت. کودکانی 
ک��ه در مناطق روس��تایی زندگی می کنند زیان ش��دیدی 
می بینند)شکل 2.14(. در بورکینا فاسو، کودکان روستایی 
تقریب��ا چهار براب��ر بیش تر از کودکان ش��هری از تحصیل 
بازمانده اند و کس��انی که تا به ح��ال در کالس های درس 
نبوده اند بیش از چهار برابر کمتر از افرادی هس��تند که به 

مدرسه رفته اند.

این نابرابری ها منعکس کننده برخی از مش��کالت مشخص 
در برابر جوامع روس��تایی، از جمله دسترس��ی نداش��تن به 

مدرسه، فقر و ناهنجاری های جنسیتی است.

فقر به ش��دت ورود به مدرس��ه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
کودکان 20 % از فقیرترین خانواده ها بر جمعیت بازمانده از 
تحصیل در بسیاری از کشورها تفوق یافته و به مراتب کمتر 
احتمال ثبت نام نسبت به کودکان با درآمد باال را دارند. در 
 یک نمونه، حدود س��ه چهارم از کودکان 20 % از فقیرترین 
خانوارها در اتیوپی به مدرس��ه نمی روند. از این رو، بیش از 
نیمی از آن ها انتظار نمی رود که به مدرسه وارد شوند)شکل 
2.14(. افزای��ش خطر نرفتن به مدرس��ه در ارتباط با ثروت 
خان��وار بر اهمی��ت سیاس��ت های عمومی تاکی��د دارد که 
اطمینان حاصل ش��ود ک��ه فقر به طور خ��ودکار منجر به 

ناهنجاری های آموزشی نمی شود.

ثبت نام کودکان واجد شرایط از نظر سنی در 
مدرسه بسیار آرام پیش می رود. 

فرس��تادن کودکان به مدرس��ه تنها یکی از سنگ بناها به 
سوی آموزش ابتدایی همگانی است. همان طور که بسیاری 
از ک��ودکان قب��ل از تکمی��ل دوره ابتدایی ت��رک تحصیل 
می کنند، در حال حاضر نیز خارج از مدرسه هستند. چالش 
بس��یار مهم فقط فرستادن کودکان به مدرسه نیست، بلکه 
اطمینان از این مس��ئه اس��ت که روزی آن ها یک آموزش با 

کیفیت را تکمیل کنند.

آموزش ابتدایی همگانی به آس��انی پس از رویداد شناسایی 
می ش��ود. هنگامی که هم��ه کودکانی که در س��ن ورود به 
مدرس��ه قرار دارند در سن رس��می فارغ التحصیل شوند این 
مس��ئله نمایان می ش��ود. اندازه گیری پیشرفت به سوی این 
هدف چالش انگیز اس��ت. هیچ ش��اخصی به تنهایی تصویر 
کامل��ی را فراهم نمی کند، اما ترکیب��ی از اقدامات می تواند 
بخش ه��ای مختلف یک تصویر پیچیده را روش��ن کند. به 
طور کلی، شواهد روش��نی وجود دارد مبنی بر این که ثبت 
نام و تکمیل مدرس��ه نیز در سراسر جهان در حال افزایش 
است، اما تمرکزی محدود بر روی شاخص های معین ممکن 
است منجر به ناچیز شماری مسیری که باید برای دستیابی 

به آموزش ابتدایی همگانی پیمود گردد.

نسبت ثبت نام خالص در جهان در حال توسعه در حال 
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افزایش است.
یکی از نش��انگرهای معمول، نسبت خالص ثبت نام، نسبت 
دانش آموزان در گروه س��نی رس��می برای ورود به مدرسه 
ابتدای��ی را که در مدرس��ه ثبت نام کرده ان��د اندازه گیری 
می کن��د. در نظامی که به آموزش ابتدایی همگانی دس��ت 
یافته اس��ت، اکثریت قریب به اتفاق بچه ها در گروه س��نی 

معین در مدرسه ابتدایی خواهند بود.

ثبت نام خالص جهانی که به طور گسترده ای به عنوان یک 
اقدام برای پیش��رفت به سوی هدف دوم مورد استفاده قرار 
می گیرد، امری ضروری اس��ت اما ش��رط کافی برای اتمام 
آموزش همگانی نیس��ت. کشورهایی که نسبت خالص ثبت 
نامی نزدیک به 100 % را دارند بیش ترین کودکان در س��ن 
ابتدایی را در نظام مدرس��ه دارا هستند، اما این اندازه گیری 
نشان نمی دهد که کودکان در کجای این چرخه قرار دارند. 
برخی از کودکان ممکن اس��ت مدرس��ه را ترک کنند و به 
س��ال های پایین تر برگردند، در حالی ک��ه دیگران ممکن 
اس��ت ی��ک کالس را تکرار کنند و در آزمون های مدرس��ه 

رد شوند. 

نس��بت خالص ثبت نام برای تم��ام محدودیت های آن، در 
فراهم کردن تصویر متوس��طی از پیش��رفت در طول زمان 
مفید اس��ت. این تصویر از زمان نشس��ت داکار مثبت شده 
اس��ت. اکثر کش��ورهای در حال توس��عه که در دهه جاری 
راه طوالنی را برای ثبت نام ابتدایی همگانی آغاز کرده اند، 
گام های قابل توجهی برداش��ته اند )جدول 2.2(. از س��ال 
1999 ، مناط��ق جن��وب صحرای آفریق��ا و جنوب و غرب 
آسیا نس��بت خالص ثبت نام را در پنج برابر افزایش داده و 
تا س��ه برابر از میزان ثبت نام در دهه 90 باال برده اس��ت و 
به ترتیب به %73 و %86 در س��ال 2007 رسیده اند. با این 
ح��ال، تراکم منطقه ای به ناچار تفاوت های درون منطقه ای 
را به طور گسترده ای پوشانده است. مناطق جنوب صحرای 
آفریقا به خصوص طیف گس��ترده ای از نسبت خالص ثبت 
نام را داراس��ت؛ از %31 در لیبریا به %98 در ماداگاس��کار و 
جمهوری متحده تانزانیا. در کش��ورهای عربی، این گسترش 
از کمت��ر از 45 % در جیبوتی ب��ه 75 % در یمن و به بیش 
از 95 % در بحرین و مصر رس��یده اس��ت)ضمیمه ، جدول 

آماری 5(.

پیشرفت در ثبت نام متغیر است.

 پیش��رفت های جهانی در جهت ثبت ن��ام همگانی، تصویر 
پیچیده تری را پوشانده است. کشورها در نرخ های مختلف 
به طرف جلو در حال حرکت هستند، برخی از آن ها حرکت 

نمی کنند و دیگران در حال حرکت به عقب هستند.

شکل 2.15 یک گزارش خالصه از پیشرفت را ارائه می دهد. 
برخی از کش��ورها را به پیشرفت فوق العاده ای دست یافته 
ان��د. جمهوری متحده تانزانیا نس��بت ثبت نام خالص خود 
را از حدود 50 % در س��ال 1999 به 98 % در س��ال 2006 
رسانده است. ماداگاسکار، نیکاراگوئه و زامبیا همچنین نیز 
90 % را در جه��ت ثبت نام ابتدای��ی همگانی گذرانده اند. 
بنی��ن در س��ال 1999 با کمترین نس��بت خالص ثبت نام 
اقدام کرد و در ح��ال حاضر می تواند برای ثبت نام ابتدایی 
جهانی تا س��ال 2015 موفق باش��د. هم��ان گونه که نظام 
آموزش��ی گس��ترش می یابد، با این حال، چالش گس��ترش 
فرصت ها برای جمعیت هایی که رس��یدگی به آن ها سخت 
است تشدید خواهد شد)کادر 2.6(. برخی از کشورهایی که 
تا % 90 از مانع نس��بت خال��ص ثبت نام جهانی عبور کرده 
اند، با این حال راه درازی را پیش رفته اند، از جمله بورکینا 

فاسو، اتیوپی و نیجر.

روند گذش��ته ثبت نام خالص، ش��اخص محدود بالقوه ای را 
برای کش��ورها در دس��تیابی به اتمام آموزش همگانی ارائه 
می دهد. همانطور که ش��کل 2.15 نشان می دهد، پیشرفت 
خیلی س��ریع در ثب��ت نام خالص امکان پذیر اس��ت. با این 
حال، کش��ورهایی با نس��بت ثبت نام خالص کمتر از % 75 
با چالش های بسیاری روبرو هستند. اطمینان حاصل کردن 
از این که همه کودکان در سن ورود به مدرسه از طریق این 
سیس��تم آموزشی پیش��رفت می کنند چالش انگیزتر است، 
ب��ه ویژه هنگامی که مدارس با انبوهی از کودکانی که س��ن 

مدرسه را گذرانده اند برخورد می کنند.

چندین کشور در منطقه صحرای آفریقا امیدهای خود را در 
شرایط فعلی سازمان دهی کرده اند. 

هدف اصلی بورکینا فاسو در تحقق ثبت نام ابتدایی همگانی 
تا سال 2015 ، رکود را در طرح های ملی به 70 % رسانده 
است)بنل، 2009(. راهبرد فعلی آموزشی اریتره به سادگی 
 معضل پیش روی طراحان را به طور مختصر بیان کرده است:
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دس��تیابی به آموزش ابتدایی همگانی ش��ده تا سال 2015 

 فوق العاده دشوار خواهد بود. حتی اگر منابع مالی به آسانی 
موجود باش��ند، این ام��ر تقریبا غیر ممک��ن خواهد بود که 
زیرس��اخت های الزم و ورودی ه��ای مرتب��ط را )معلم��ان، 
مدیران و غیره( در طول یازده سال آینده ارائه دهد تا برای 
همه کودکان در س��ن دبستان تهیه ش��ود. با توجه به این، 
پیش بینی ش��ده است که نس��بت ثبت نام خالص مدرسه 
ابتدایی در س��ال 2015 به 82 % می رسد وUPE   تا سال 
2019 حاصل می ش��ود)اریتره وزارت توسعه ملی ، 2005 ، 

ص 10(.

آی��ا کاهش امیدها نش��ان دهن��ده عقب نش��ینی بی جا از 
تعهدات سیاس��ی منعقد ش��ده در داکار است؟ هر کشوری 
باید آن چه را در پرتو موقعیت حاضر دست یافتنی است و 
بشر و منابع مالی در دسترس دارند ارزیابی کند. با این حال، 
وجود دارد شواهد استواری از چندین کشور وجود دارد که 
تعهدات سیاس��ی برگرفته از مشارکت هایی در زمینه کمک 

می تواند پیشرفت سریعی را ایجاد کند.

برابری جنسیتی –- پیشرفتی اندک، اما مسیر طوالنی 
برای رفتن وجود دارد.

گسترش آموزش ابتدایی به همراه پیشرفت به سوی برابری 
جنس��یتی به پیش م��ی رود، اما تفاوت های مش��خصی در 
درون مناطق وجود دارد، همان گونه که در شاخص برابری 

جنسیتی )GPI( دیده می شود.

بیس��ت و هشت کش��ور GPI هایی کمتر از 0.90 در سال 
2007 داش��تند؛ از این بیست و هشت کش��ور، هجده تای 
آن ها در جنوب صحرای آفریقا هس��تند. این کشورها، هنوز 
به هدف برابری جنسیتی در تحصیالت ابتدایی که در سال 

2005 تنظیم شد دست نیافته اند.

همچنین نابرابری های جنس��یتی مش��خصی در کشورهای 
عربی وج��ود دارد، هرچند که بزرگ ترین ش��کاف در یک 
کش��ور در جنوب آسیا یافت می ش��ود: در افغانستان، تنها 
63 دختر به ازای هر 100 پس��ر در مدرس��ه ثبت نام کرده 

کادر 2.6: بنین –- در مسیر درست، اما مقابله با محرومیت یک اولویت است.
بنین در میان سریع ترین کشورهای در حال حرکت به سمت ثبت نام 
ابتدایی اس��ت، با  نسبت خالص ثبت نامی که از %50 در سال 1999 
به %80 در سال 2007 افزایش یافته است. شکاف جنسیتی نیز کم 
ش��ده اس��ت، از 67 دختر به ازای هر 100 پس��ر در مدرسه در سال 
1999 به 83 دختران در س��ال 2006 رس��یده است. در روند فعلی،  
بنین می تواند  تا سال 2015 به ثبت نام ابتدایی همگانی دست یابد.

با ای��ن ح��ال حفظ این روند مش��کل خواهد بود. هم��ان طور که در 
کشورهای دیگر، پیشرفت سریع در افزایش ثبت نام  سیاست جدید 

چالش برانگیزی را به همراه آورده است:
 باال بردن نرخ تکمیل. هدف بنین در دس��تیابی %100 به اتمام 
دوره دبس��تان تا سال 2015 نیازمند اقدامات گسترده ای است تا این 
اطمینان حاصل شود که کودکان به موقع ثبت نام کنند و یک دوره 
کامل ابتدایی را تکمیل کنند. ورود به مدرس��ه با س��ن باال همچنان 
مش��کل مهمی باقی مانده اس��ت. نرخ جذب ناخالص در کالس اول 
%115 است، در حالی که در سال 2005 نرخ خالص جذب کمتر از 
%50 بوده اس��ت. نابرابری به تراکم کودکان بیش از 6 س��ال سن در 
کالس اول اشاره دارد. فرستادن کودکان در زمان مشخص به مدرسه 
برای افزایش تکمیل مهم است. کمتر از %20 از افرادی که مدرسه را 

شروع می کنند آن را  در سن درست کامل می کنند.
 رداختن به فشارهای جمعیت. با  نرخ رشد جمعیت 3.2 درصد و 
تقریبا نیمی از جمعیت زیر 15 سال، نظام آموزشی بنین باید توسعه 

یابد تا در همان موقعیت بماند.
 کاهش نابرابری های منطقه ای. نابرابری های مشخصی در سراسر 

بنی��ن وجود دارد. نرخ جذب ناخالص برای س��ال آخر دوره ابتدایی 
در مقایس��ه با میانگین ملی %66، تنها 36 درصد در استان الیبوری 
اس��ت)یکی از فقیرترین مناطق، با س��طوح باالی سوء تغذیه شدید 
کودکان زیر 5 سال(. رسیدگی به جوامع آسیب پذیر برای پیشرفت 

مستمر امری حیاتی است.
 مقابل��ه با فقر. بیش از نیمی از جمعیت روس��تایی بنین در فقر 
شدید زندگی می کنند. بچه های پنجک ثروتمند حداقل دو برابر بیش 
ت��ر از پنجک فقرا دوره ابتدایی را تکمیل می کنند. این موضوع باعث 
عدم تقارن س��رمایه گذاری در آموزش است. بچه های 20 درصد از 
ثروتمندترین خانواده ها، %57 از هزینه ها عمومی در آموزش را درافت 
می کنند در مقابل تنها %5 از این هزینه ها توسط فقیرترین خانواده ها 

دریافت می شود.
دول��ت گام هایی را در برنامه ریزی ده س��ال آموزش خود برداش��ته 
اس��ت)2015-2006( تا به جبران ع��دم تعادل ها، از جمله اقدامات 
مثبت ب��رای دختران و گروه ها و مناطق مح��روم و تعهدات بودجه 
قدرتمن��د بپردازد. هزینه ها آموزش 3.9 درص��د از GNP و %18 از 
هزینه ها بودجه در س��ال 2006 محاسبه می ش��ود. درست بیش از 
نیمی از بودجه آموزش به  مدرس��ه ابتدایی اختصاص داده می شود. 
برای اطمین��ان از این که بنین می تواند گام های پایانی را به س��وی 
آموزش ابتدایی همگانی بردارد، اهدا کنندگان کمک های بین المللی 

الزم است تا از این تعهد مالی ملی پشتیبانی کنند.

بیست و هشت 
کشور هنوز به هدف 
برابری جنسیتی در 

تحصیالت ابتدایی 
در سال 2005 دست 

نیافته اند
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اند. نابرابری های جنس��یتی عظیم با تداوم سریع پیشرفت 
 ب��ه س��وی ثبت ن��ام ابتدایی همگان��ی  در تعارض اس��ت.

در کش��ور هایی که میزان ثبت نام کم است، مانند بورکینا 
فاس��و، اتیوپی و یمن، حرکت به سمت برابری جنسیتی از 
یک نقطه ش��روع پایین کمک کرده اس��ت ت��ا افزایش های 
عظیمی در ثبت نام ابتدایی ایجاد ش��ود. تجربه یمن نش��ان 
می دهد که پیش��رفت سریع به س��مت برابری جنسیتی از 
پایه امکان پذیر اس��ت و این پیش��رفت پای��دار نیازمند یک 

تعهد سیاسی قدرتمند برای برتبری است)کادر 2.7(.

 برابری جنسیتی معموال به طور معکوس با ثبت نام در رابطه
اس��ت: هر چه می��زان ثبت ن��ام پایین تر باش��د، نابرابری 

جنس��یتی بیش تر خواهد بود)ش��کل 2.16(. یک اس��تثنا 
س��نگال اس��ت، در حالی که کش��ور هنوز ثبت نام خالص 
اندک��ی دارد )72 % در س��ال 2007(، در یک نس��ل دوره 
ابتدایی، ش��اخص برابری جنسیتی کش��ور 86 دختر را در 
ازای ه��ر 100 پس��ر در س��ال 1999 به تعداد مس��اوی از 

دختران و پسران در سال 2007 رساند.

به هر حال، همه پیش��رفت ها به س��مت برابری جنس��یتی 
ریش��ه های مثبتی ندارد. در گینه اس��توایی، لیبریا و توگو، 
برابری بیش تر با گس��ترش نظام آموزش ایجاد نشده است 
بلک��ه در حقیقت با کاهش ثبت نام پس��ران مواجه ش��ده 

است)شکل 2.17(.

با وجود برخی شکاف های بزرگ جنسیتی در جهان، چندین 

سنگال در سال 
2007، در فضای یک 
نسل دوره ابتدایی، 
به برابری جنسیتی 
دست یافت
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کش��ور در غرب آفریقا سیاس��ت هایی را ب��ه منظور تقویت 
برابری به عنوان بخش��ی از راهبرد گسترده برای دستیابی 
به آموزش ابتدای��ی همگانی اتخاذ کرده ان��د. برخی از این 
سیاس��ت ها بر از بین بردن یک��ی از بزرگترین موانع برابری 
جنس��یتی تمرکز دارد: نگاه به جای��گاه دختران و زنان در 
جامعه. با کمک س��ران روستاها و رهبران مذهبی، دولت ها 
انجمن هایی را برای برقراری ارتباط با والدین درباره اهمیت 
آموزش دختر ایجاد کرده ان��د. راهبردهای دیگر عبارتند از 
پرداخت محرک های مالی، تامین آب و بهداشت در مدارس 
)از جمل��ه جدا کردن توالت ه��ای صحرایی برای دختران و 
پسران(، استخدام معلمان زن و ارائه محرک ها برای استقرار 
آن ه��ا در مناط��ق روس��تایی، و آموزش دادن حساس��یت 
جنسیتی به معلمان )یونسکو -IIEP  ، 2009(. در مناطق 
روس��تایی دور افتاده، فاصله از مدرسه اغلب نگرانی امنیتی 

بزرگی برای پدر و مادران دختران جوان است. 

دولت اغلب با س��اختن م��دارس ماهواره ای ب��ه نزدیک تر 
کردن کالس های درس به اجتماع پاس��خ متبتی داده است 

)به فصل 3 مراجعه کنید(.

اهدا کنن��دگان کمک می توانند نقش مهمی در پش��تیبانی 
از تالش ه��ا ب��رای غلبه بر نابرابری جنس��یتی ایفا کنند. در 
چاد، برنامه بودج��هUSAID  با ارائه بورس های تحصیلی 
و پش��تیبانی از انجمن های حساسیت جامعه، به موانع مالی 
و فرهنگ��ی تحصیل دخت��ران می پردازد. اذع��ان به این که 
نگرش ها نمی توانند از طریق رهنمودهای باال به پایین تغییر 
کنن��د، برنامه از ارگان های محلی ب��رای تغییر و دگرگونی 
حمایت کرده و بر روی انجمن های مادر، نمادهای مذهبی، 
دول��ت محلی، رهبران روس��تا و مس��ئولین مدرس��ه برای 
ارتقای آموزش دختران کار می کند. نقش امام ها در تثبیت 
اس��تحکام برابری جنسیت در آموزش به خصوص با احکام 
اس��الم مهم شده اس��ت)زیکس و همکاران، 2009(. ابتکار 
عمل های ای��ن چنینی کمک کرده اند تا مردم از این موضوع 
آگاه ش��وند که دختران نیز حقی برای تحصیل دارند. آن ها 
همچنین به پیش��رفت چاد میان سال های1999  و 2007 

در یمن، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، ثبت نام از 2.3 میلیون 
نفر در سال 1999 به3.2  میلیون نفر در سال 2005 افزایش یافته و 
نابرابری های جنسیتی  کاهش یافته است. این پیشرفت ها همه در فقر 
عمیق یمن، رش��د جمعیت سریع و جمعیت روستایی پراکنده ایجاد 

شده است.
دختران هم از گس��ترش کلی آموزش و ه��م از مداخالت هدفمند 
بهره مند ش��ده اند. پیشرفت در ثبت نام در سال های اخیر می تواند 
به اقدامات سیاسی مطرح شده در اواخر دهه 90 اثر گذارد، از جمله 
اس��تفاده از طرح های کم هزینه استاندارد شده در مدرسه و مشورت 
با جوامع درباره محل مدرسه. آموزش ابتدایی )کالس اول تا نهم( در 
اصل از اوایل دهه 90 اجباری و رایگان ش��ده اس��ت، هر چند دانش 
آموزان همچنان برای لباس و کتاب های درس��ی خود پول پرداخت 
می کنن��د. در س��ال 2006/2007 وزارت آموزش و پ��رورش  برای 
دختران در کالس های اول تا شش��م و برای پس��ران در کالس های 
اول تا سوم، لباس را اختیاری و هزینه ها کتاب درسی را حذف کرد. 
همچنین اقداماتی برای اس��تخدام معلمان زن در مدارس روستایی 

انجام داده است.
پیشرفت بیش تر به اقدامات سیاسی نیاز دارد که به تضعیف تعامل 
بین نابرابری جنسیتی و فقر بپردازد. در میان فقرا و در مناطق 
روستایی حضور در مدرسه پایین ترین میزان و شکاف جنسیتی 
باال ترین میزان را دارد)شکل 2.18(. از 900000 کودکان در سن 
مدرسه ابتدایی بازمانده از تحصیل در سال 2005، 70 % دختر 
بودند و 88 درصد در مناطق روستایی زندگی می کردند. داده های 
نظرسنجی خانگی نشان می دهد که تنها 28 درصد از دختران و 
46 درصد پسران درفقیرترین پنجک در مدرسه حضور دارند. 

کادر 2.7: یمن –- پیش�رفت به س�مت آموزش ابتدایی 
همگانی و برابری جنسیتی

فرستادن دختران به 
مدرسه به اقدامات 

هماهنگی برای تغییر 
نگرش ها و شیوه های 

کار خانواده نیاز دارد
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در کم کردن فاصله جنس��یتی نیز کمک کردند و 58 دختر 
در ازای هر 100 پس��ر را به 70 دختر رس��اندند و با برابری 
جنس��یتی بیش تر به روند افزایش کلی در ثبت نام کمک 

کردند.

برای بسیاری از کشورها، پیشرفت مستمر در جهت برابری 
جنس��یتی نیازمند پیش��رفت در دو جبهه است. فرستادن 
دختران به مدرس��ه ب��ه اقدام��ات هماهنگی ب��رای تغییر 
نگرش ها و شیوه های کار خانواده نیاز دارد. نگه داشتن آن ها 
در مدرس��ه زمانی که به سن بلوغ می رسند، الیه ای دیگر از 
چالش ه��ا را مطرح می کند، به خصوص در کش��ورهایی که 
ازدواج زودهنگام امری عادی است و ناهنجاری های دختران 
با دیگر جنبه های محرومیت مانند فقر و یا قومیت در تعامل 
است. کش��ورهایی از جمله بنگالدش و کامبوج نشان داده 
اند که محرک های مالی هم می توانند احتمال ورود دختران 
به دوره متوسطه پایین تر را افزایش داده و هم تقاضا برای 
تحصی��الت ابتدایی را باال می برند) فیلمر و ش��دی، 2006؛ 
 فیشبین، 2009(. با این حال، مداخالت سیاست های عمومی 

در بس��یاری از عرصه ه��ای دیگر در آم��وزش و فراتر از آن 

مورد نیاز هستند.

در غ��رب آفریقا، برخی از فقیرترین جهان با نس��بت پایین 
ثبت نام نشان داده اند که رهبری سیاسی و اقدامات عملی 

می تواند تبعیض جنسیتی در خانواده را نادیده بگیرند.

در همی��ن راس��تا، عدم موفقی��ت در کاهش ش��کاف های 
جنس��یتی به شکست در این حوزه ها اشاره دارد. با درآمدی 
عالی و با نس��بت خالص ثبت نام قابل مقایسه ای، پاکستان 
در برابری جنس��یتی از س��نگال عقب افتاده اس��ت. نسبت 
خال��ص ثبت نام ابتدایی پاکس��تان در س��ال 2006 به 73 
درصد برای پس��ران و فقط 57 درصد برای دختران رسید. 
اگر پاکس��تان با عملکرد س��نگال مطابقت داشت، باید 1.1 
میلیون دختر بیش تر در مدرسه داشته باشد. نابرابری های 
جنس��یتی مداوم در پاکستان که ممکن است وضع آموزش 
دختران را توس��ط جنبش های خصمانه سیاسی بدتر کند، 
پیشرفت کلی در ثبت نام را به عقب می راند)جعبه 2.8(. این 
تهدید برای برابری جنس��یتی در همس��ایگی افغانس��تان 
مشخص تر شده است، جایی که مدارس و معلمان با توجه 
به دختران بازمانده از تحصیل هدف قرار داده شده است. 

چنین شواهدی به نگرش والدین و کار خانوار اشاره دارد که اهمیت 
کمتری آموزش دختران نسبت به پسران قائل است.

الگوی کار کودک نیز با نابرابری جنسیتی شکل می گیرد. فقر هم 
پسران و هم دختران را به سوی کار می کشاند، یا به دلیل نیاز 
خانواده به پول نقد و یا این که پدر و مادر نمی تواند از عهده هزینه ها 
آموزش برآیند. فرزندان در هر دو جنس نر و ماده در کارهای 
خانواده زمان صرف می کنند. در حدود یک پنجم از پسران و یک 
چهارم دختران در کار کودک نقش دارند. با این حال، در حالی که 
70 % از کودکان پسر کارگر به مدرسه می روند، تنها 52 % از زنان 
کارگر در مدرسه حضور دارند. نابرابری، ساعات کار طوالنی تر را در 
میان دختران منعکس می کند، یک بخش از کار که باعث می شود 
دختران مسئولیت بیش تری برای کار خانواده داشته باشند و 
اهمیت بیش تری به آموزش پسران داده شود.

یک س��ری عوام��ل پیچیده ک��ه در یم��ن ک��ودکان را از تحصیل 
بازمی دارد، به نیاز به یک واکنش دو برابر اش��اره دارند. سیاست های 
آموزش��ی می توانند زیرساخت های مدرس��ه را وسیع تر نمایند تا به 
کودکان بیش تری رس��یدگی کنند و به نابرابری جنسیتی از طریق 
محرک های مالی، اس��تخدام معلمان زن و دیگر مداخالت بپردازند. 
در عین حال، راهبردهای گس��ترده تر برای مقابله با فقر روستایی، 
محدود کردن کار کودکان و چالش نگرش هایی که آموزش دختران 

را بی اهمیت می کند مورد نیاز است.

بین سال های 1999 
و 2007، حدود 
بیست و پنج کشور 
در حال توسعه، رکود 
و کاهش نرخ خالص 
ثبت نام را  تجربه 
کرده اند 
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کادر 2.8: نابرابری جنسیتی پیشرفت را به عقب می راند.

پاکس��تان در دس��تیابی به آموزش ابتدایی همگانی در سال 2015 
ناموفق اس��ت. این کش��ور با میزان قابل توجهی از مشکالت جهانی 
بازمان��ده از تحصی��ل مواج��ه اس��ت. ع��دم موفقی��ت در مقابله با 
ناهنجاری های جنس��یتی که با فق��ر و تفاوت های منطقه ای برخورد 

می کند، در قلب مشکالت است.
نابرابری های عمیق بر اس��اس موقعی��ت و ثروت، یکی از ویژگی های 
آموزش در پاکس��تان هستند. در ثروتمندترین خانوارها، بیش از 85 
درصد از کودکان  با اختالف اندکی میان دختران و پسران به مدرسه 
ابتدایی می رون��د. نرخ حضور بچه های خانواده ه��ای فقیر به مراتب 
پایین تر است، به ویژه برای زنان : تنها در حدود یک سوم از دختران 
فقیر در مدرس��ه هس��تند. بدین صورت، حضور باالتر است و شکاف 
جنسیتی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی کم تر است، و 
در استان ثروتمند پنجاب از بلوچستان و سند نیز شکاف کو چکتری 

وجود دارد)شکل 2.19(.
اس��تان مرزی ش��مال غرب در مقابل حضور در باالی میانگین برای 
پس��ران اما حضور زیر متوسط برای دختران قرار گرفت. نگرانی های 
زیادی وجود دارد که این ش��کاف و فاصله جنسیتی می تواند بیش تر 
وس��عت پیدا کند. در بخش های اشغالی به دست طالبان، 91 دختر 

محصل مرده و25 تن و چند پسر نیز  آسیب دیدند.
عوامل پش��ت س��ر نابرابری های عمیق جنسیتی پاکس��تان به طور 
گس��ترده ای بررسی شده اند. فاصله تا مدرسه برای دختران بیش تر 
از پس��ران اهمیت دارد و باعث نگرانی های امنیتی و تقاضا برای کار 

افراد خانواده می شود.
ثبت نام دختران با هر 500  متر 
افزایش فاصله از نزدیک ترین 
مدرسه به شدت کاهش می یابد 
و این “مجازات راه دور” دلیل 60 
% از وجود فاصله جنسیتی در 
ثبت نام است. عوامل هزینه ای 
نیز می توانند برای دختران آسیب 
رساند زیرا خانوارها تمایل بیش 
تری به خرج کردن برای پسران 
دارند.

حض��ور ی��ک مدرس��ه دولت��ی در 
جامع��ه دارای اث��رات مثبت��ی در 
ثبت ن��ام دخت��ران اس��ت. همان 
طور که روند مش��خصی نسبت به 
تفکی��ک جنس��یت در تحصیالت 
ابتدایی وجود دارد، در این ش��رایط 
در برخ��ی مناطق وج��ود مدارس 
دولتی دخترانه محدودیت عمده ای 
در تحصی��ل دختران ایجاد می کند. 

اس��تخدام ناکافی معلم��ان زن محدودی��ت دیگری اس��ت. والدین 
روستایی به شدت ترجیح می دهند که معلمان زن به دختران آن ها 
درس دهند، اما س��رمایه گذاری کم در آموزش دختران به این معنی 
است که زنان محلی اندکی واجد شرایط هستند. این نیز دشوار است 
که معلمان زن واجد ش��رایط را از دیگر بخش های کشور به مناطق 

روستایی جذب کرد.
مدارک سیاس��ت آموزش��ی به طور فزاینده ای تش��خیص داده است 
که اهمیت بیش تر باید به برابری جنس��یتی داده ش��ود، اما روشن 
است که چارچوب سیاس��ت های جاری، اقدامات محسوسی را برای 
تبدیل اظهارات به عمل فراهم کرده اس��ت. سیاس��ت ها نیاز جامعه 
را برای مثال به عنوان ش��اخصی ب��رای مکان مدارس ابتدائی دولتی 
جدید نشان می دهد. با این حال، تحقیقات نشان می دهد که وضعیت 
اقتصادی جامعه و میزان نابرابری جنس��یتی تاثیر کمی بر قرارگیری 

مدارس دولتی جدید داشته اند.
س��طح کلی تامین مال��ی عمومی پایی��ن باقی می مان��د، آموزش با 
راهبرده��ای کاهش فقر ملی ضعیف تر ت��وام می گردد و تالش های 
محدودی به وجود می آیند تا  نوع انگیزه ها برای آموزش دختران که 
در بنگالدش موفق بوده اند را معرفی کنند، که به مراتب در ثبت نام 

و برابری جنسیتی از پاکستان پیشی گرفته است.
منابع:  Aly و تیم بررس��ی سیاس��ت آموزش ملی )2007(؛اندرابی 
و هم��کاران )2008( ؛ لوید و هم��کاران )2007( ؛  وزارت آموزش و 

پرورش پاکستان )2003(.

در پاکستان تنها 
یک سوم از دختران 

فقیر در مدرسه 
حضور دارند
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نابرابری جنسیتی یک س��ویه نیست. در کشورهای در حال 
توسعه اندکی، ثبت نام دختران از پسران پیش افتاده است. این 
امر ممکن اس��ت در جاهای��ی رخ دهد که در آن تقاضا برای 
کار پسران باالتر است. به عنوان مثال، خانواده های روستایی 
فقیر در لسوتو، به خصوص کسانی که در مناطق کوهستانی 
زندگی می کنند، به اس��تناد پسرانی که گله داری می کنند، 
اغلب نرخ ترک تحصیل باالیی پس از کالس سوم دارند)بانک 
جهانی ، e2005(. خبر مثبت این اس��ت که سرعت افزایش 
در ثبت نام برای پس��ران در سال های اخیر سریع تر شده و 

برابری جنسیتی در حال حاضر به دست آمده است.

برخی از کشورها در حال لغزش و رکود هستند.
رونده��ای مثبت جهانی در ثبت نام خالص ابتدایی به ناچار 
روندهای منفی ملی را مبهم ساخته است. چندین کشوری 
ک��ه  راه طوالنی برای دس��تیابی به ثبت نام ابتدایی جهانی 

دارند، پیش��رفتی نکرده اند و برخی از آن ها معکوس عمل 
کرده اند.

ش��کل 2.15 نش��ان می دهد که برخی از کش��ورهایی که 
نس��بت ثبت نام خالص کم و جمعی��ت بازمانده از تحصیل 
بسیاری دارند –- به ویژه نیجریه –- در مسیر درست اما با 
سرعت بس��یار کمی در حال حرکت هستند. اوضاع مشوش 
تر این است که در حدود بیست و پنج کشور در حال توسعه 
که داده های س��ال های 1999 و 2007 موجود بوده اس��ت 

میزان ثبت نام خالص رکود و کاهش داشته اند.

قابل ذکر است که کشورهایی که داده های ثبت نام آن ها در 
سال های 1999 و 2007 موجود نیست به طور قابل توجهی 
بیش از بیس��ت و پنج کش��ور عقب مانده جهان را ش��امل 
می ش��وند. به عنوان مثال، برای جمهوری آفریقای مرکزی 
و پاکس��تان ، که نسبت ثبت نام خالصی کم تر از 70 % در 
س��ال 2007 داشته اند و در س��ال 1999 نیز هیچ داده ای 
وجود نداش��ته، ش��واهد اس��تواری وجود دارد که پیشرفت 
محدود شده است. کش��ورهای دیگری همچون افغانستان، 
حزب دموکرات جمهوری کنگو، هائیتی، سیرالئون، سومالی 
و سودان نیز هیچ داده ای در ثبت نام خالص برای سال های 
1999 و یا 2007 در دس��ترس نیست. در اینجا نیز شواهد 
قوی وجود دارد که نش��ان می دهد پیشرفت به سمت ثبت 
نام خالص جهانی، در صورت وجود، اغلب از پایه بسیار کند 
شده است. س��احل عاج، با نسبت ثبت نام ناخالص %72  و 
سودان با %66 در سال 2007 به وضوح ناموفق هستند. اگر 
چه ثبت نام ناخالص در افغانس��تان به نسبت قابل توجهی 
افزای��ش یافته اس��ت )از 28 % در س��ال 1999 به 103 % 
در س��ال 2007(، در بخشی که معلول ایجاد فرصت ها برای 
آموزش دختران است، هنوز هم راه درازی در پیش است تا 
همه کودکان به مدرس��ه وارد شوند و یک دوره کامل را به 

موقع تکمیل کنند.

بس��یاری از کشورهایی که پیش��رفت آرام و یا معکوسی را 
تجرب��ه می کنند، یا در حال جنگ هس��تند و ی��ا در دوره 
بازیابی بعد از جنگ قرار دارند. پیشرفت ها در لیبریا مشوش 
شده اند. پس از یک جنگ وحشیانه داخلی، کشور در حال 
حاضر چندین س��ال است که از صلح لذت می برد و رئیس 
جمهور منتخبی، الن س��رلیف جانسون، با تعهد قدرتمندی 

حکومت استبدادی، کودتاها و چهارده سال جنگ داخلی، خسارات ویرانگری را برای نظام آموزشی لیبریا 
به همراه داشت. مدارس تخریب شد و خدمات عمومی فرو پاشید، سرمایه گذاری کاهش یافت و ترس 
والدین را در برابر امنیت منجر شد که کودکان از مدرسه رفتن صرفه نظر کنند. انتخاب رئیس جمهور 
الن سرلیف جانسون در سال 2006 امید تازه ای ایجاد کرد، اما بازیابی اثبات دشواری را ثابت کرده است.

لیبریا یکی از فقیرترین کشورهای جهان است: سه چهارم از جمعیت آن با کمتر از 1.25 دالر در 
روز زندگی می کنند. زیرساخت های آموزشی خراب شدند و کاستی های مزمنی در معلمان آموزش 
دیده و مواد آموزش وجود دارد. به عالوه در برخورد با کودکانی که از زمان پایان منازعات ثبت نام 
کرده اند، نظام آموزشی باید با رشد جمعیت و بسیاری از خانواده های آواره لیبریایی که از خارج از 

کشور بازگشته اند کنار بیاید.
محدودیت داده ها ترسیم  پیشرفت ها را دشوار می کند، اما پیشرفت های ضعیف در ثبت نام در اواخر 
دهه 90 تصور ش��ده که با کاهش ثبت نام حدود نیمی از دختران و یک س��وم از پسران به دلیل نا 

امنی و فقر، در طول یک تجدید خشونت از 2001 تا 2003 معکوس شده است.
در سال 2007، وزارت آموزش و پرورش راهبردی را برای حرکت از برنامه ریزی ضروری کوتاه مدت به 
برنامه ریزی برای استراتژیک بلند مدت تنظیم کرد. این راهبرد با ارائه چتر نظارتی که تنوع ارائه دهندگان 
آموزشی را پوشش دهد، تقویت کیفیت و برابری را در نظر داشت. در سال 2008 ، حدود 30 % از ثبت 
نام ابتدایی در مدارس خصوصی و بقیه در مدارس با بودجه دولت و دولتی انجام گرفت. چالش برابری با 

توجه به نابرابری های بزرگ بر اساس ثروت، منطقه و جنسیت دلهره آور است.
تجربه لیبریا نگرانی های گس��ترده تری را در مورد شکس��ت نظام های کمک به وجود می آورد. در 
کش��ورهایی که در دوره نقاهت بعد از جنگ به س��ر می برند، منابع قابل دس��ترس دولت محدود 
است، بنابراین کمک نقش حیاتی را ایفا می کند. اهدا کنندگان کمک به رغم حمایت از طرح های 
اقتصادی این کشور با ابتکار سریع برای پشتیبانی از بازسازی در لیبریا آهسته عمل کرده اند. فصل 

4 به نارسایی نظام های جاری کمک می پردازد تا به نیازهای کشورهایی مانند لیبریا، پاسخ دهد.
)a2007(؛  لیبری��ا  پ��رورش  و  آم��وزش  وزارت  )2009(؛  جهان��ی  توس��عه  مرک��ز   :  منب��ع 

.)USAID ، )2007

کادر 2.9: لیبریا – بدتر شدن در یک کشور آسیب دیده از جنگ
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نس��بت به آموزش دارد. با این حال، نسبت ثبت نام خالص 
آن از %42 در س��ال 1999 به 31 % در س��ال 2008 نزول 
ک��رد. طرح دولت برای آموزش اذعان می دارد که ‘در واقع، 
لیبریا به احتمال زیاد به س��ال های بیش تری برای رسیدن 
ب��ه اهداف UPE نیاز دارد)وزارت آموزش و پرورش لیبریا، 
2007b(. وجود س��ال های بیش تر، به تالش های ملی و به 
میزان��ی که اهدا کنندگان کمک راه های خالقانه ای را برای 
حمایت از تالش های آن پیدا کنند بستگی دارد )کادر 2.9؛ 
به فصل 4 نیز مراجعه کنید(. س��قوط بزرگ در ثبت نام در 
مناطق خودمختار فلسطینی نیز به نظر می رسد که با اثرات 
جنگ داخلی، حمله نظامی و محدودیت در حرکت کاالها و 

مردم مرتبط شده است.

اریتره علت دیگری برای نگرانی اس��ت. پس از پیشرفت قابل 
توجه��ی در افزایش ثبت نام از 1999 - 2006، پیش��رفت در 
کش��ور در سال 2007 واژگون شد. به نظر می رسد تنش های 
نظامی عامل کمک کننده است. پس از پایان دهه 90 هزینه ها 
آموزش به عنوان سهم GNP از 5.3 % در سال 1999 به 2.4 
% در س��ال 2006 رس��ید. در همین حال، هزینه ها نظامی به 
شدت باال بوده است و راه پیشرفت در هزینه ها مورد نیاز فوری 

برای زیرساخت های آموزشی را بسته است.

برداشتن قدم های پایانی - برخی از کشورها 
با وجود ثبت نام خالص باال با مشکل مواجه 

هستند.
بسیاری از کشورهایی که برای دستیابی به ثبت نام خالص 
همگانی تا س��ال 2015 با مشکالتی مواجه هستند، دارای 
دو ویژگی مش��ترک هس��تند. آن ها از نسبت ثبت نام اولیه 
پایینی ش��روع کرده اند و بس��یار ضعیف هستند. برای این 
قانون استثنائاتی وجود دارد. در حالی که نسبت ثبت نام با 
ثروت افزایش می یابد، تغییرات بزرگی حول میانگین وجود 
دارد و برخی از کشورهای نسبتا ثروتمند ممکن است بدتر 
از آ ن چ��ه انتظار می رود عمل کنند. ع��الوه بر این، برخی 
از کش��ورها به رغم شروع از س��طوح بسیار باالی مشارکت 
مدرس��ه، در معرض خطر بزرگ عدم دس��تیابی به ثبت نام 

خالص جهانی تا سال 2015 هستند.

شکل 2.20 نشان می دهد که ثروت برای پوشش آموزش مهم 
اس��ت. این نمودار رابطه میان درآمد متوسط و نسبت خالص 
ثب ت نام را ترس��یم می کند، در حالی ک��ه در همان زمان 
میزان جمعیت بازمانده از تحصیل را مشخص می کند. دالیل 
زیادی برای ارتباط مثبت اصولی میان ثبت نام و درآمد وجود 
 دارد. هر قدر که کش��ورها ثروتمندتر می ش��وند، که آن ها و 

فیلیپین و ترکیه به 
شدت کم تر از پیش 
بینی های ثروت ملی 

خود عمل می کنند
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پیشرفت ترکیه به سوی آموزش ابتدایی همگانی در فاصله موثر هدف متوقف شده 
است. در یک دهه گذشته دس��تاوردهای بسیاری حاصل شده است. اما کارهای 
بیش تری باید انجام شود تا نابرابری ها بر اساس جنسیت، منطقه و ثروت از بین 

رود.
قانون آموزش ابتدایی کش��ور نیاز دارد که هر کودک هش��ت س��ال تحصیلی را 
بگذراند و تنها یک برنامه درس��ی برای همه کودکان 6 تا 14 س��ال وجود داشته 
باش��د. ثبت نام دبستان به س��رعت به عنوان مجموعه ای از برنامه ها که ساخت و 
ساز مدرسه، تقویت آموزش معلمان، افزایش کتاب های درسی را توسعه دهند و 
حم��ل و نقل را برای کودکان در روس��تاهای دورافتاده فراهم کنند در نیمه دوم 

دهه 90 افزایش یافت.
از س��ال 2000، با این حال، پیشرفت آهسته ش��ده است. نسبت ثبت نام از سال 
2002 بسیار کمتر از سطح پیش بینی شده بر اساس درآمد سرانه ترکیه در حدود 
90 درصد از جنبش ایس��تاد. در حدود 640000 کودک در سن دبستان در سال 
2007 به مدرسه نرفتند. با اشاره به مستحکم تر شدن  عمق نابرابری جنسیتی، 
در حدود %60 از آن ها دختر بودند. س��طوح باالی محرومیت در س��ال های اولیه 
پیشرفت در سطوح باالتر را با عواقب نامطلوب برای رشد اقتصادی آینده، اشتغال 
و توس��عه اجتماعی به عقب می راند. کیفیت آموزش منبع جدی نگرانی اس��ت: 
ترکیه در میان بدترین اجراکنندگان در آزمون های پیشرفت در یادگیری در برنامه 

.)PIZA( برای ارزیابی بین المللی دانش آموزان قرار دارد OECD

تجرب��ه ترکیه با قدرت مش��کالتی را که دولت در تالش برای رس��یدگی محروم 
ترین ها روبروس��ت نش��ان می دهد. ی��ک مطالعه که از جدید ترین نظرس��نجی 
جمعیتی و بهداش��تی ترکیه اس��تفاده کرده، بر نابرابری ه��ای عمیق، متداخل و 
متقابل در فرصت های آموزش، با نابرابری های جنس��یتی که شکاف های دیگر را 

تقویت می کنند تاکید دارد.
جنسیت. بین سنین 8 تا 12 در مقایسه با %2 از پسران، %7 از دختران هرگز 
به مدرسه نمی روند. تا سن 15 سالگی، ثبت نام دختران تقریبا بیست درصد کم 

تر از ثبت نام پسران است.
منطقه. منطقه شرق عمدتا به دلیل نابرابری جنسیتی از بقیه کشور بیش تر 
عقب مانده است. نسبت ثبت نام دختران در شرق ترکیه ، بیان شده به عنوان یک 
سهم از سطح پسران، در 85 % در سن 9 سالگی به حداکثر رسیده و در سن 15 

سالگی به زیر 40 درصد کاهش یافته است.
محل سکونت روستایی. متولد شدن در یک منطقه روستایی برای دختران در 
سراسر کشور زیان اور است. خارج از منطقه شرقی زیان ها از سن 13 سالگی ضربه 
وارد می کنند. در منطقه شرقی این امر زود شروع می شود: تا 15 سالگی، کمتر از 

%20  از دختران روستایی ثبت نام کرده اند.
ث��روت خان��وار و عوامل دیگر. ک��ودکان در خانواده هایی که فقیر هس��تند و 
والدینش��ان تحصیالت محدودی دارن��د، کمتر احتمال دارد ک��ه از طریق نظام 
مدرسه پیشرفت کنند. کودکان در %20 ثروتمندترین خانوارها، پنج برابر بیش تر 
احتمال دارد که به تحصیالتی باالتر از همتایان خود در 20 % فقیرترین ها برسند. 
قدرت همبستگی منفی میان شرایط و آموزش خانواده در ترکیه به وسیله اثرات 
جنس��یتی تقویت می شود. به عنوان مثال، در سن 16 سالگی پسرانی که مادران 

آن ها تحصیالتی ندارند، دو برابر دختران در مدرسه هستند.
چنی��ن یافته های��ی با قدرت راه��ی را که ترکی��ه باید برای ب��ه واقعیت تبدیل 
ک��ردن حق آموزش ب��رای همه ش��هروندانش طی کند نش��ان می دهند. همان 
طور که نویس��ندگان این تحقیقات اذع��ان کرده اند، نمودارهای��ی که از فرصت 
از نظرس��نجی های خانواده برآمده اس��ت نش��ان می دهد که ‘ثبت نام مدرس��ه 
 در ترکی��ه بدیهی اس��ت که می باش��د از ش��رایط زمان تولد مس��تقل نیس��ت. 
الگوهای نابرابری در آموزش، نگران ها برای دوره های آینده پیش��رفت اجتماعی و 
اقتصادی ترکیه را افزایش می دهد. سطوح باالی نابرابری در آموزش، مانع تالش 
برای تقویت رش��د اقتصادی، گسترش اش��تغال و ایجاد یک جامعه برابر می شود. 
مهاجرت از مناطق ش��رق به غرب، معموال از روستا به شهر، میراث ناهنجاری در 
آموزش را در سراسر کشور گسترش می دهد. تعداد زیادی از مهاجران روستایی به 
شهرهای ترکیه در مناطق بال استفاده به نام بخش های gecekondular مستقر 

می شوند که مراکز محروم اجتماعی و ناهنجاری های آموزشی است.
می��زان نابرابری نیز بر اهمیت برابری در هزینه ها عمومی تاکید دارد. مهم اس��ت 
که راهبردها و انگیزه ها را برای رس��یدگی به دختران روستایی، به ویژه –- اما نه 
انحصارا –- در منطقه ش��رق تقویت کرد. پرداختن به ناهنجاری های پیش روی 
کودکان��ی که نمی توانند به زبان ترکی به عنوان زبان اصلی صحبت کنند اولویت 

دیگری است.
منابع:  دومان)2008(؛ فریرا و گیگنوکس)a2008(؛ اوتاران و همکاران)2003(.

کادر 2.10: ترکیه –محرومیت، آموزش ابتدایی همگانی را دور از دسترس کرده است. 

شهروندانشان بیش ترمی توانند به آموزش بپردازند و هر چه 
 اقتصاد رش��د کند آن ها بیش تر تمای��ل به ایجاد تقاضا برای 
نیروی کار ماهر دارند. سودمندتر از انجمن پایدار، یک تنوع 
در سراس��ر هدف است. در پایین ترین طیف پایانی ثبت نام، 
کشورهای فقیرتر مانند بنگالدش و اتیوپی بهتر از کشورهایی 
مانند نیجریه و پاکس��تان عم��ل می کنند. در باالترین طیف 
پایان��ی، کش��ورهایی از جمله فیلیپی��ن ، آفریقای جنوبی و 

ترکیه به شدت کمتر از حد انتظار عمل می کنند.

فیلیپین به خصوص نمونه قابل توجهی را از عملکرد پایین 

ارائه می دهد. با متوس��ط درآمد چهار برابری که جمهوری 
متحده تانزانیا و زامبیا دارند، نسبت ثبت نام خالص پایینی 
را دارا هس��تند. این مقایسه نامساعد به اینجا ختم نمی شود. 
در حال��ی ک��ه جمهوری متح��ده تانزانیا و زامبی��ا به طور 
پیوسته نسبت خالص ثبت نام را افزایش می دهند، فیلیپین 
از جنبش باز ایستاده است. با توجه به نقطه شروع این کشور 
در س��ال 1999، دس��تیابی به آموزش ابتدایی همگانی تا 
سال 2015 باید به رس��میت شناخته شود. در حال حاضر 
خطر واقعی وجود دارد که در فقدان رهبری قاطع سیاسی، 



پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه

79

کش��ور هدف خود را از دست خواهد داد. در سال 2007 ، 
تع��داد بازماندگان از تحصیل در کودکان 6 تا 11 س��ال به 
1 میلی��ون رس��ید و بیش از 100000 ک��ودک بازمانده از 
تحصیل بیش تراز س��ال 1999 به جای گذاشت. در حدود 
یک چهارم از آن هایی که وارد مدرسه شدند قبل از کالس 
پنجم مدرس��ه را ترک می کنند. کشورهای دیگر که تجربه 
رکود یا افت از سطوح باالی ثبت نام خالص را دارند، شامل 
ترکیه می ش��ود که نس��بت خالص ثبت نام آن از آغاز دهه 

.)UIS بدون تغییر باقی مانده است. از دهه )پایگاه

چ��را کش��ورهایی که در پایان دهه 90 ب��ه ثبت نام خالص 
همگانی نزدیک بودند موفق به برداش��تن یک قدم دیگری 
نش��دند؟ یک عامل، دشواری در تمدید فرصت هایی را برای 

مناطق خاصی و بخش هایی از جامعه است.

ه��م فیلیپین و هم ترکی��ه با مش��کالت محرومیت عمیقاً 
مس��تحکم ت��ری مواج��ه هس��تند. در فیلیپی��ن و منطقه 
خودمختار مس��لمان میندانائ��و و برخی از جزایر دور افتاده 
وعقب مانده، محرومیت به ش��دت به فق��ر و محل زندگی 

مربوط اس��ت. در ترکی��ه، ناهنجاری به ش��دت در مناطق 
ش��رقی در میان دختران جوانی ک��ه زبان ترکی مانند زبان 
مادری خود ندارند متمرکز ش��ده است)جعبه 2.10(. فصل 
3 مش��کل رس��یدگی به مردم محروم را ب��ا جزییات بیش 
تر بررس��ی خواهد کرد، اما در مواردی مش��هود اس��ت که 
سیاست های جاری فیلیپین و ترکیه ناهنجاری های به ارث 
برده را از بین نمی برند. یک عامل کمک کننده، سهم پایین 
درآمد ملی اس��ت که در آموزش سرمایه گذاری شده است. 
ترکی��ه در ح��دود %4 از GNP را در مقایس��ه با %6 به 7% 
در مراکش و تونس در سال 2004 سرمایه گذاری کرد. این 
عدد تنها در س��ال 2005 در مقایسه با میانگین منطقه ای 

3.6 % در شرق آسیا، در فیلیپین %2.3 بود.

از ثبت نام تا اتمام دوره و فراتر از آن- سفری 
دشوار که اندازه گیری آن سخت است  

آموزش ابتدایی همگانی ظاهرا یک هدف س��اده اس��ت که 
سواالت پیچیده ای را درباره اندازه گیری به وجود می آورد. 
با برگش��تن به اصول اولیه، این هدف درباره وارد شدن همه 
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کودکان به مدرس��ه در سن مناسب، پیشرفت آرام از طریق 
نظام و تکمیل یک دوره کامل است. 

برای میلیون ها کودک که وارد مدرس��ه ابتدایی ش��ده اند، 
سفر از طریق این نظام اغلب به تعویق افتاده، خطرناک شده 
و کوتاه مدت گش��ته اس��ت. در نیمی از کش��ورهای جنوب 
و غرب آس��یا و جنوب صحرای آفریق��ا، تقریبا یک کودک 
در س��ه کودک ثبت نام ش��ده قبل از اتمام دوره مدرسه را 
ترک می کند. حتی این رقم، درس��ت همان گونه که هست، 
مشکل را دست کم می گیرد: بسیاری از کودکان است مانع 
اول را نمی گذرانند. در س��ال 2006، %13 از دانش آموزان 
در جنوب و غرب آسیا و %9 در صحرای آفریقا قبل از اتمام 
کالس اول مدرسه را ترک کردند )به ضمیمه مراجعه کنید، 
جدول آماری 7(. ماالوی و اوگاندا که نس��بتا نسبت خالص 
ثبت نام باالیی دارند، هنوز هم بین یک چهارم و یک س��وم 
از دان��ش آموزان در کالس اول مدرس��ه را ترک می کنند و 
در برخ��ی از موارد هرگز برنمی گردن��د. تکرار کالس ها نیز 
امری معمولی اس��ت. در بوروندی، نزدیک به یک س��وم از 

کودکان در مدرس��ه ابتدایی در سال 2006 کالس خود را 
تکرار کرده اند.

در نمودار پیش��رفت به س��وی آموزش ابتدایی همگانی در 
نظام مدرس��ه که توس��ط س��طوح باالی ورود ب��ا تاخیر به 
مدرسه مش��خص شده، ترک تحصیل و تکرار کالس عملی 
چالش انگیز اس��ت. ابزارهایی که مورد اس��تفاده دولت ها و 
جامعه بین المللی قرار می گیرند، ش��امل طیف وس��یعی از 
اب��زار برای اندازه گیری ورودی، پیش��رفت کالس و تکمیل 
دوره است. هر ابزاری اطالعات مهمی را ارائه می دهد. با این 
حال آن ها تنها یک بینش جزئی و در برخی موارد ناسازگار 
را در جای��ی که کش��ورها در مس��یر دس��تیابی به آموزش 

ابتدایی همگانی قرار دارند فراهم می کنند.

ش��کل 2.21 نکته را نش��ان می دهد. این شکل به دو اندازه 
گیری گس��ترده در اس��تفاده از پیش��رفت آموزش ابتدایی 
همگان��ی نگاه می کند. در ابت��دا نرخ جذب ناخالص ورودی 
در کالس آخر دوره ابتدایی اس��ت که بیانگر سهم کودکانی 

2.22 کودکانی که دوره ابتدایی ثبت نام می کنند شانس متفاوتی برای تکمیل دوره دارند

نرخ جذب خالص 
کهورت خالص ماندگاری در جریان تحصیل تا پایه پنجم 
کهورت خالص نرخ تکمیل دوره
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که به عنوان یک س��هم گروه س��نی رس��می در آن کالس 
در کالس آخ��ر وارد می ش��وند. این نمودار ش��امل کودکان 
بزرگس��الی است که مدرس��ه را دیر شروع کرده و یا کالس 
را تکرار می کنند. اندازه گیری دوم نس��بت ثبت نام خالص 

است که پیش تر مورد بحث قرار گرفته است. 

ای��ن نم��ودار، اطالعاتی را در مورد تعداد کودکان در س��ن 
دبس��تان در این نظام ارائه می دهن��د، اما نه این که آن ها در 
کجای نظام هس��تند، بلکه چند نفر در سن مناسب مدرسه 
را آغ��از می کنند و یا بر میزان تکرار کالس تمرکز دارد. هر 
دو ان��دازه گیری، اطالعات مهم اما جزئ��ی را ارائه می دهد 
و رابطه میان این دو بس��یار متغیر اس��ت. کشورهایی با نرخ 
جذب ناخالص که باالتر از نس��بت ثبت نام خالص هس��تند 
)کشورهای سمت چپ شکل( به وسیله سطوح باالی ورود 
در س��نین باال به کالس آخر مشخص شده اند. آن هایی که 
در موقعی��ت مخالف ق��رار دارند –- مث��اًل بوروندی –- در 
س��طوح پایین بهره وری داخلی مش��خص ش��ده اند. اما نه 
اندازه گیری بیش از ی��ک بینش جزئی را ارائه می دهد که 
یک کش��ور چه قدر به دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی 
نزدی��ک اس��ت و نه این که چقدر ممکن اس��ت از این هدف 

دور باشد. 

مقابله گروهی می تواند چش��م انداز یکپارچه تری را فراهم 

کند. ش��کل 2.22 رویکرد امکان پذیری را نش��ان می دهد. 
ش��روع از نس��بت کودکانی که در سن مناسب وارد مدرسه 
می ش��وند، بر خالف نس��بت جذب ناخالص کالس آخر، از 
داده ه��ای اداری ب��رای پیگیری پیش��رفت آن ها در کالس 
پنجم و اتمام دوره اس��تفاده می کنند. برای کشورهایی که 
به دنبال انتقال از نظام مدرس��ه که توس��ط ورود با تاخیر، 
تک��رار کالس و تکمیل اندک دوره مش��خص ش��ده به یک 
دوره منظم متناسب با پیش��رفت به سوی آموزش ابتدایی 
همگانی هستند، نسبت خالص اتمام گروهی یک ابزار اندازه 

گیری بالقوه و مفید است.

یک��ی از مزیت های مقابله گروهی این اس��ت که یک میزان 
معتبر فاصل��ه از آموزش ابتدایی همگانی را فراهم می آورد. 
در م��ورد صحرای آفریقا، بر مقی��اس دلهره آور چالش های 
پیش رو تاکید دارد. در حالی که نرخ جذب در حال افزایش 
است، ورود به مدرسه با تاخیر همه گیر شده است. نیمی از 
تمام کش��ورها در منطقه تعداد بچه هایی که دیر به مدرسه 
رفته اند نس��بت به سن ش��روع در سال 2007، %50 بیش 
تر بوده اس��ت. با در نظر گرفتن یک دوره پنج س��اله در هر 
چرخه، این بدان معناست که دولت ها در منطقه باید تا سال 
2010 ن��رخ جذب خالص را به دو برابر رس��انده تا ورود به 
دوره ابتدای��ی همگانی را تا س��ال 2015 امکان پذیر کنند. 
چال��ش برای برخی از کش��ورها، افزایش نرخ جذب خالص 

جدول 3. 2 : تعداد ودرصد کودکان و نوجوانان دوره ابتدایی ، دوره ی اول متوسطه یا سن آموزش پایه که در دوره ی ابتدایی متوسطه یا 
آموزش عالی ثبت نام نکرده اند، سال 2007 

آموزش ابتدایی 
تعداد کل خارج از مدرسه 

به مثابه درصدی از گروه سنی ابتدایی 
دوره اول متوسطه 

تعداد کل خارج از مدرسه 
به مثابه درصدی از دوره ی متوسطه اولیه 

آموزش پایه ) آموزش ابتدایی و دوره اول متوسطه (
تعداد کل خارج ازمدرسه 

به مثابه درصدی از آموزش پایه
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در حین س��اختن یک رکورد تکمیل دوره قوی اما محدود 
اس��ت. در بورکینا فاس��و، اکثر کودکانی که در سن مناسب 
وارد مدرسه می ش��وند تا پایان دوره پیشرفت می کنند. اما 
نرخ خالص جذب در سال 2006 تنها 27 درصد بوده است. 
برعکس، ماالوی و نیکاراگوآ نرخ خالص جذبی بیش از 60% 
در سال 2006 داشته اند که کمتر از نیمی از دانش آموزانی 

که در سن مناسب بودند دوره را به اتمام رساندند. 

نوجوانان بازمانده از تحصیل
 تمرکز بر کودکان بازمانده از تحصیل در سن دبستان توجه 
را از یک مش��کل گسترده تر منحرف کرده است. میلیون ها 
نف��ر در گروه س��نی پایین دوره متوس��طه نی��ز از تحصیل 
بازمان��ده اند، یا ب��ه دلیل این که دوره ابتدای��ی را به پایان 
نرس��انده اند و یا نمی توانس��تند به مدرسه متوسطه پایین 

منتقل شوند. 

تجزی��ه و تحلیل داده های اخیر نش��ان می دهد که نزدیک 
ب��ه 71 میلیون نوجوان در س��ال 2007 خارج از مدرس��ه 
بودن��د –- تقریب��ا یکی از پنج نفر گروه س��نی کل)جدول 
2.3(. ب��ا نظ��ر از طریق این دید وس��یع، مش��کل بازماندن 
از تحصی��ل دو براب��ر بزرگ ت��ر از آن چه ب��ه طور معمول 
گزارش می شود است. مش��کل در جنوب صحرای آفریقا با 
38 درصد نوج��وان بازمانده از تحصیل و در جنوب و غرب 
آسیا را با %28 بزرگ ترین مشکل است. مطابق با بچه های 

در سن دبس��تان، دختران نوجوان بیش از پسران خارج از 
مدرسه هستند. در سطح جهانی، 54 % از نوجوانان بازمانده 
از تحصیل در س��ال 2007 دختران هستند. در کشورهای 
 عربی رقم به 59 درصد می رسد)برونفورت و ولت، 2009(.

به همان نس��بت، تش��ویش و عدم هماهنگی واقعیتی است 
ک��ه بس��یاری از نوجوانان در مدرس��ه هنوز هم در س��طح 
ابتدایی ثبت نام می کنند)شکل 2.23(. برای مثال این مورد 
برای 39 درصد از نوجوانان س��ن دوره متوسطه در جنوب 

صحرای آفریقا نیز صدق می کند.

انتقال از دبس��تان به س��طوح پایین دوره متوس��طه برای 
بس��یاری از کودکان خطرناک اس��ت. مشکالتی که ممکن 
اس��ت در سطح اولیه آشکار ش��ود اغلب در سطح متوسطه 
تقویت می ش��وند. هزین��ه، فاصله از مدرس��ه، تقاضای بازار 
کار–- ب��ه خص��وص ب��رای دخت��ران –- و عمیق��ا موانع 
اجتماع��ی، فرهنگی و اقتصادی به طور برجس��ته ای از این 
دسته محس��وب می ش��وند)اوتینو و کی اولیچ، 2007(. از 
آنج��ا که مدارس متوس��طه اغلب در فاصل��ه دوری از خانه 
هس��تند، اهمیت فاصله به عنوان یک مانع ورود به مدرسه 
افزای��ش می یابد. این امر ب��ه ویژه ب��رای خانواده های فقیر 
ک��ه با کمبود نی��روی کار مواجه هس��تند و برای کودکانی 
ک��ه در مناط��ق روس��تایی زندگ��ی می کنند نی��ز صادق 
اس��ت)مینگت و ندم، 2008(. در موریتانی و سنگال، زمان 
متوس��ط برای ط��ی کردن مس��یر از خانه ب��ه نزدیکترین 
مدرسه متوسطه در مناطق روس��تایی هشتاد دقیقه است. 
فاصله متوس��ط به نزدیکترین مدرس��ه متوس��طه س��طح 
 پایین در س��نگال بیس��ت و پنج برابر دورت��ر از نزدیکترین 
مدرس��ه ابتدای��ی اس��ت)گلیک و س��ن، 2009(. فاصل��ه 
می توان��د اثرات فق��ر را با خانواده های فقی��ر که اغلب قادر 
نیس��تند هزینه حم��ل و نقل و ی��ا هزینه مدارس ش��بانه 
روزی را پوش��ش دهن��د با ه��م ترکیب کن��د. دختران با 
مجموعه ای مش��خص از موانع مواجه هستند: مسافت های 
طوالن��ی ت��ر ممک��ن اس��ت نگرانی ه��ا در مورد مس��ائل 
امنیت��ی را تقوی��ت کند، در برخ��ی زمینه ه��ا، ازدواج زود 
 هن��گام آن ها را از پیش��رفت فراتر از دبس��تان باز می دارد.
انتق��ال به س��طوح پایین تر دوره متوس��طه در حال حاضر 
در مرکز دس��تور کار آموزش برای همه بسیاری از کشورها 
قرار گرفته است. در جنوب صحرای آفریقا، آموزش ابتدایی 

شکل 23. 2 : بسیاری از جوانان خارج ازمدرسه هستندیا هنوز در مدرسه ی 
ابتدایی اند 

توزیع کودکان سن مدرسه ای مربوط به دوره اول متوسطه برحسب سطح تحصیل و درصدی 
از خارج از مدرسه درصد جمعیت سن دوره ی اول متوسطه 

Source: Bruneforth and Wallet (2009).
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جهانی به طور فزاینده ای یک هدف سیاسی برجسته است. 
ب��ه عنوان مث��ال، غنا یک چرخ��ه آم��وزش ابتدایی را که 
متشکل از شش سال ابتدایی و سه سال اول دوره متوسطه 
اس��ت به تصویب رسانده اس��ت؛ در زامبیا این چرخه هفت 
سال در دوره ابتدایی و دو سال ابتدای دوره متوسطه است.

دالیل خوبی برای تغییر در تاکید نس��بت به چرخه طوالنی 
ت��ر آم��وزش ابتدایی وج��ود دارد. همان طور که بس��یاری 
از ک��ودکان از طریق دبس��تان پیش��رفت می کنن��د، تقاضا 
برای ایجاد مدرس��ه متوس��طه در حال رشد است. شواهدی 
از بازده های اجتماعی و خصوصی درباره آموزش در سطوح 
باالت��ر از ابتدایی نیز وج��ود دارد. با این ح��ال دولت ها نیز 
با انتخاب های دش��واری روبرو هس��تند. در کشورهایی که 
نمی توانند آموزش ابتدای��ی را مقرون به صرفه و با کیفیت 
خ��وب در دس��ترس بخش بزرگ��ی از جامعه ق��رار دهند، 
تغییر در تاکید س��واالت مهمی را درباره برابری در هزینه ها 
عمومی ب��ه وجود می آورد. مش��ارکت در کم��ک می توانند 
کمک کند تا محدودیت منابع مالی از بین رود. با این حال، 
برای دولت ها و اهدا کنندگان مهم اس��ت که از تغییر پیش 
از موع��د در اولویت های سیاس��ی جلوگیری کنند. با وجود 
میلیون ه��ا کودک ک��ه هنوز از تحصی��الت ابتدایی محروم 
هستند و جهان در برآورده کردن اهداف سال 2015 موفق 
نیست، کارهای ناتمام زیادی وجود دارد که در انتظار توجه 

فوری هستند.

نتیجه گیری 
مانند س��ال های گذشته، گزارش پیش��رفت کار در آموزش 
ابتدایی همگانی داستان “نیمه خالی لیوان، نیمه پر لیوان” 
است. بسیاری دستاوردها حاصل شده است، اما اگر جامعه 
بین المللی می خواهد ب��ه وعده های خود در داکار و اهداف 
توسعه هزاره عمل کند باید راه درازی را طی نماید. سرعت 
پایین در فرس��تادن کودکان به مدرسه از سال 2004 یک 
نگرانی بزرگی اس��ت. دیگری ش��واهدی دال بر عدم تطابق 
بزرگ میان داده های اداری در ثبت نام مدرس��ه و داده های 
نظرس��نجی خانواده درباره حضور در مدرسه است. مشکل 
بازماندن از تحصیل ممکن اس��ت بس��یار ب��زرگ تر از آن 
چیزی باش��د که قبال تصور شده اس��ت، با اشاره به این که 
نیازمند یک واکنش سیاس��ی فوری در هر دو سطح ملی و 

بین المللی است.

مهارت های جوانان و بزرگساالن  گسترش 
فرصت ها در اقتصاد نو جهانی 

ه��دف 3. اطمینان از اینکه نیازهای یادگی��ری همه جوانان و 
بزرگس��االن از طریق دسترس��ی عادالنه به آموزش مناسب و 

برنامه های مهارت های زندگی برآورده می شود.

چارچوب عملکرد داکار اه��داف برای مهارت های جوانان و 
بزرگساالن را فراهم نمی کند. به جای تایید معیارهای قابل 
س��نجش، دولت ها در برآوردن هدف س��وم EFA که یک 
آرمان مبهم محسوب می شود داوطلب شده اند. یک پیامد 
ک��ه تبدیل به یک بحث حل نش��ده و دنباله دار ش��ده، این 
اس��ت که این آرمان به اصطالح به معنای تعهدات سیاسی 
اس��ت)کینگ و پالمر، 2008(. بر خالف س��ایر بخش های 
چهارچوب داکار، هدف س��وم موضوع غفلت خاموشی شده 
است. این مس��ئله نه تنها از طریق فقدان آن در برنامه های 
سطح باالی نشست های توس��عه آشکار شده است، بلکه از 

انجمن های سازمان های غیر دولتی نیز برآمده است.

این شرایط مایه تاسف است. با وجود اقتصاد جهانی مبتنی 
ب��ر دانش در قرن 21 ، یادگی��ری و مهارت به طور فزاینده 
نقش مهمی در شکل دادن به شانس موفقیت رشد اقتصادی، 
رفاه همگانی و کاهش فقر ایفا می کند)س��پیر، 2005(. مهم 
ترین منبع یک wکشور، مواد خام و یا موقعیت جغرافیایی 
آن نیس��ت بلکه مهارت های مردم آن است. کشورهایی که 
موفق به پرورش این مهارت از طریق آموزش موثر نمی شوند 
با آینده تلخی همراه با کمبود سرمایه انسانی که مانع رشد 
اقتصادی، ایجاد اشتغال و پیشرفت اجتماعی می شود روبرو 
هستند)کمیس��یون رشد و توس��عه، 2008 ؛ کوک،2004 
، دسترس��ی  داخ��ل کش��ورها  در   .)OECD ، 2004 ؛
نابراب��ر به فرصت ها به منظور توس��عه مهارت ها، در تعمیق 
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی منعکس می شود. بیکاری 
جوانان که یکی از جدی ترین چالش های مداومی اس��ت که 
دولت ها در سراس��ر جهان با آن مواجهه هستند، در بازتاب 
یک اختالف میان پیشرفت مهارت ها و اقتصاد سهیم است. 
 یکی از گزارش های اخیر مطرح می کند که: “دس��تیابی به 
 انواع مهارت های جهان، کلیدی برای دستیابی به اقتصادی 
موفق و عدالت اجتماعی در اقتصاد نو جهانی است”)بررسی 

مهارت های لیچ، 2006، ص 9(.

هم��ه کش��ورهای غنی و فقی��ر به طور فزاینده تش��خیص 
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می دهن��د که اگ��ر در تقوی��ت مهارت های ملی شکس��ت 
 DFID، 2007، (بخورند، بهای سنگینی خواهند پرداخت
a2008(. بح��ران اقتصادی جهانی می��زان خطر را افزایش 
داده و یادگیری و مهارت ها را از دس��تور کار سیاسی  باالتر 
برده اس��ت. در حالی ک��ه همه بخش های جامعه آس��یب 
دی��ده اند، اما بح��ران اقتصادی عمیق تری��ن تاثیر خود را 
بر کارگران غیر متخصص آس��یب پذیر به خصوص جوانان 
گذاشته است)ILO،a2009؛OECD، d2009(. دولت ها 
در سراس��ر جهان ب��ا چالش های دوجانبه ارائه پش��تیبانی 
فوری به آس��یب پذیران در طی یک دوره آش��وب دست به 
گریبان هس��تند، در حالی که باید م��ردم را با مهارت های 
مورد نیاز برای ورود مجدد به بازار کار با س��طوح باالتری از 

بهره وری مجهز کنند.

این بخ��ش، به برخ��ی از دروس برای دریاف��ت روش های 
جاری در توسعه مهارت ها نگاه می کند. با کاهش زاویه دید 
گس��ترده هدف سوم، تمرکز بر روی مهارت ها و فرصت های 
یادگیری برای جوانان است که از طریق برنامه های آموزشی 
فنی و حرفه ای ارائه ش��ده اس��ت. این برنامه ها می توانند با 
دادن ش��انس دوباره و مبارزه با محرومیت، نقش مهمی در 
تقویت انتقال از مدرس��ه به جهان کار ایفا کنند. با این حال 
در بس��یاری از کش��ورها، آموزش فنی و حرفه ای در شکل 
بدی به عنوان ش��کلی از تحصیالت درج��ه دوم قرار دارد. 
هی��چ راه حلی برای رفع س��ریع این وضعی��ت وجود ندارد، 

اما این بخش شامل چهار پیام گسترده است:

به جوانان آموزش��ی که نیاز دارند داده ش��ود. دولت ها، 
اتحادیه ه��ای کارگری و کارفرمای��ان باید همکاری کنند تا 
آموزش فنی و حرفه ای موثری درس��ت شود تا جوانان را با 
مهارت های الزم برای موفقیت در کار مجهز کنند. آموزش 
حرف��ه ای بیش از حد، مهارت ه��ای ارتباط محدود  را برای 
نیازه��ای اقتص��ادی و اجتماعی ارائه می ده��د و به قیمت 
باالیی اغلب فقرا و بخش غیررس��می را نادیده می گیرد. این 
موض��وع اغلب با ارائ��ه دهندگانی ک��ه از مطالبات حقیقی 
کارفرمایان محفوظ مانده اند، به دلیل برنامه های درس��ی و 

شرایط نامناسب به وجود می آید.

مهارت ها نیازمند یک پایه وس��یع هس��تند. گذار موفق 
از مدرس��ه به کار با تاکید بر حل مش��کل و یادگیری برای 

یادگی��ری، نیازمند توس��عه مهارت های گس��ترده در کنار 
توانایی های تخصصی تر اس��ت. باید از روانه شدن زودرس 
به س��مت آموزش های حرفه ای تخصصی از طریق گزینش 
علمی اجتناب کرد. دولت ها نیز باید به اس��تنباط گس��ترده 
آموزش فنی و حرف��ه ای به عنوان یک راه ایمن برای دانش 
آموزان ضعیف و یا آن هایی که در خانواده های فقیر هستند 
بپ��ردازد. باال بردن کیفیت و بهب��ود ارتباط آموزش فنی و 

حرفه ای موثرترین پادزهر در این استنباط است.

تقویت آم��وزش ابتدای��ی. مهارت های موثر و مس��اوی 
در کش��ورهایی که اکثریت جمعیت آن به دوره متوس��طه 
نمی رس��ند توس��عه نخواهد یافت. تقویت آموزش ابتدایی 

عنصر کلیدی در تامین آموزش فنی و حرفه ای است.

کار برای برابری بیش تر. در بسیاری از کشورها، آموزش 
فن��ی و حرفه ای نمی تواند به تعداد زیادی از جوانان محروم 
ب��ه ویژه زنان جوان رس��یدگی کند. کاره��ای بیش تری از 
جمل��ه ارائه برنامه های “فرصت دوم” و یکپارچه کردن بهتر 
آموزش های حرفه ای در مقابل راهبردهای کاهش فقر ملی 
باید انجام ش��ود تا فرصت های آموزش حرفه ای را گسترش 
دهد. طراحی برنامه های انعطاف پذیر برای جوانانی که دوره 
متوسطه را به اتمام نرسانده و یا فراتر از تحصیالت ابتدایی 

نرفته اند، می تواند به مبارزه با بیکاری جوانان کمک کند.

این بخش، به پنج قس��مت تقسیم شده است. بخش اول به 
ط��ور مختصر روش های گوناگونی را که در آن کش��ورها به 
وظیفه ارائه آموزش فنی و حرفه ای نزدیک می ش��وند ارائه 
می دهد و نظر کلی از مشارکت جهانی در آموزش حرفه ای 
در دوره متوس��طه را فراهم م��ی آورد. بخش دوم به یکی از 
حس��اس ترین عوامل عدم مطابقت بی��ن آموزش و اقتصاد 
یا بیکاری جوان��ان می پردازد. در حالی که بحران اقتصادی 
جهان��ی اثرات خود را بر مردم سراس��ر جهان می گذارد، اما 

جوانان محروم اغلب فشار بیش تری را متحمل می شوند.

بخش س��وم به بررس��ی آنچه که می تواند بر سر برنامه های 
فنی و حرفه ای بیاید درس��ت زمان��ی که نیت های خوب به 
وس��یله فقدان مالی، طراحی نامرغوب و پیوندی ضعیف به 
بازار کار تضعیف می ش��وند. این بخش بر چالش های خاصی 
ک��ه دولت ها در کش��ورهای عربی، هن��د و جنوب صحرای 
آفریقا با آن ها روبرو هس��تند تاکی��د می کند. بخش چهارم 
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به این موضوع می پردازد که آموزش حرفه ای چگونه می تواند 
به بزرگساالن جوان کمک کند تا به وسیله به دست آوردن 
مهارت های مورد نیازش��ان از محرومی��ت جلوگیری کنند. 
بخش پنجم به این مطلب می پردازد که چه نوع سیاست هایی 
منجر ب��ه برنامه های آم��وزش فنی و حرف��ه ای موثر برای 

 تسهیل انتقال از مدرسه به محیط کار می شود.   
آم��وزش فنی و حرفه ای هدف اساس��ی از آم��وزش فنی و 
حرفه ای مجهز کردن افراد به توانایی هایی است که می تواند 
فرصت ه��ای آنان را در زندگی گس��ترش ده��د و جوانان و 
نوجوانان را برای انتقال از مدرسه به محیط کار آماده کند. 
توس��عه مهارت در آموزش فنی و حرفه ای سطوح بسیاری 
حائز اهمیت است. برای افراد، مهارتی که در بازار کار به اجرا 
درمی آید، تاثیر عمده ای بر امنیت شغلی و میزان دستمزد ها 
دارد. برای کارفرمایان، مهارت ها و یادگیری، نقش مهمی را 
در باال بردن بهره وری ایفا می کند. در کل برای یک جامعه، 
باال بردن س��طح کلی مهارت ها، با ای��ن تضمین که جوانان 
پش��ت سر گذاشته نشوند و با تقاضای صنعت ملزومات کار 
ماهرانه را تنظیم کنند، امری حیاتی برای انسجام اجتماعی 
اس��ت. این بخش اصوال بر نقش آم��وزش حرفه ای به جای 
آموزش هایی که ش��رکت ها در نس��ل مهارت ها و توانایی ها 

ارائه دهند، متمرکز است.

اس��ت.  متف��اوت  کش��ورها  در  حرف��ه ای   برنامه ه��ای 
برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در کش��ورهای توس��عه 
یافت��ه در طول ق��رن نوزدهم به وجود آمد تا از پیش��رفت 
صنعت��ی حمایت کند. تکامل متعاقب آن ها و اتخاذ تصمیم 
آنان در کش��ورهای در حال توس��عه منعکس کننده روابط 

سازمانی پیچیده میان آموزش و نظام های اقتصادی است.

 نمونه های بسیاری از تدارکات وجود دارد. در حالی که برخی 
کش��ورها آموزش عموم��ی را در مدارس ارائ��ه می دهند و 
شرکت ها و یا موسسات ویژه آموزشی گزینه های حرفه ای را 
عرضه می کنند، دیگر کشورها گزینه های حرفه ای متمایزی 
در دوره متوسطه ارائه می دهند. برنامه های کارآموزی بخش 
مهم��ی از تدارکات آموزش فنی و حرفه ای اس��ت؛ هر چند 
در اینجا نیز، ترتیبات متفاوت اس��ت. چند روش گسترده را 

می توان مطرح کرد:

از کش��ورها آم��وزش در  نظام ه��ای دوگان��ه. برخ��ی 

مدرس��ه و آم��وزش در محی��ط کار را در نظام های دوگانه 
ب��ا هم مرتبط می دانند و کار آموزی را در س��اختار آموزش 
رسمی می گنجانند. کشورهای عضو OECD که معموال این 
گزینه را ارائه می دهند ش��امل دانمارک، آلمان، س��وئیس، 
و اخی��را نروژ می ش��وند )OECD ،2007a(. نظام دوگانه 
معروف آلمانی که به طور گس��ترده در کش��ورهای در حال 
توس��عه کپی برداری شده است، فرصت هایی را برای دانش 
آموزان هم در کالس های آموزشی در مدرسه و هم آموزش 
 در ش��رکت ها ایجاد می کند )باراباش و هم��کاران، 2009(.

چهار ذی نفع کلیدی در این مس��ئله دخیل هستند: دولت 
ف��درال، دولت ایالت��ی، نماین��دگان س��ازمان های کارفرما 
واتحادیه ه��ای کارگری )وزارت ف��درال آموزش و تحقیقات 
آلم��ان، 2006(. مزایای ای��ن نظ��ام آلمانی عبارت اس��ت 
از آم��وزش بازرگان��ی ک��ه دانش آم��وزان، کارگ��ران ماهر 
را با مهارت های مناس��ب ب��رای بازار کار ام��اده می کند و 
س��همیه های بخ��ش خصوص��ی در تامین مال��ی را فراهم 
می آورند. آموزش حرفه ای نقش مهمی در مبارزه با بیکاری 
جوانان و کاهش نابرابری های دستمزد ایفا می کند. در توجه 
مثبت��ی باید ذکر ک��رد که پیگیری زودهن��گام در آموزش 
حرفه ای به نابرابری های عمیق در پیشرفت آموزشی کمک 
می کن��د و با نظام مدرس��ه، فعاالنه اختالف��ات اقتصادی و 
اجتماعی را تقویت می نماید. آلمان بزرگترین نابرابری های 
آموزش��ی را میان مدارس و گروه های اجتماعی و اقتصادی 
در کش��ورهای عضو OECD دارد و با فرزندان مهاجرانی 
که کم ت��ر احتمال می رود که در مس��یر آموزش حرفه ای 

قدم بگذارند.

نظام مبتنی بر مدرس��ه. چندین کش��ور به طور س��نتی 
یک قس��مت از نقش ها را میان آموزش عمومی در مدرسه و 
و آموزش در ش��رکت ها نگه داشته اند. در ژاپن، تحصیالت 
حرفه ای تمام وقت با کار تمام وقت در موسسات وابسته به 
مدرسه همراه اس��ت )OECD ،2009c (. مطابق با نظام 
 دوگان��ه آلمان��ی، آموزش حرفه ای در ژاپ��ن در طول تاریخ 
در تسهیل استقرار سریع دانش آموزانی که مدرسه را ترک 
می کنند در یک ش��غل اس��توار، کمک های ش��ایانی کرده 
اس��ت. با این حال، بر خالف این نظ��ام آلمانی و با تمرکزش 
بر آموزش های ش��رکت ها، دانش آموزان در ژاپن معموالً در 
مس��یرهای حرفه ای آموزش تمام وق��ت را رها کرده و وارد 
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شرکت هایی می شوند که آموزش مرتبط با مدارسشان را به 
آن ها ارائه می دهند.

نمونه ه��ای گوناگون. بس��یاری از کش��ورها برنامه های 
مرکبی را با ارائه آموزش های حرفه ای درون نظام مدرس��ه 
اج��را می کنند. این یک مش��خصه الگوی فرانس��ه اس��ت، 
هر چند فرانس��ه نیز نظ��ام دوگانه نظیر ای��ن را به اجرا در 
می آورد) گروب، 2006(. انگلس��تان به چندین برنامه “ کار 
و مدرس��ه” عمل می کند که ش��امل کارآم��وزی و آموزش 
عمومی است)دفتر شورای ملی مهارت و یادگیری انگلستان، 
2007(. با ای��ن حال، رابطه می��ان کارفرمایان و معلمان به 
طور س��نتی کم تر از نظام های آلمان��ی و یا ژاپنی نهادینه 

شده است.

در بس��یاری از کش��ورها، دولت ه��ا مس��ئولیت اولیه برای 
تنظیم مس��یر کلی سیاس��ت آموزش حرف��ه ای و نظارت و 
کنترل اس��تانداردها را به عهده گرفته اند. با این حال طیف 
گس��ترده ای از دیگر اش��خاص ذینفع در این موضوع نقش 
دارند که عبارتند از کارفرمایان، اتحادیه های صنفی، جامعه 
مدنی و س��ازمان های خصوصی. بسیاری از کشورها مقامات 
آم��وزش ملی را به وجود آورده اند تا ب��ر فعالیت ها نظارت 
داش��ته و آن ها را با هم هماهنگ کند و با مس��ئولیت هایی 
که از طرح برنامه های درس��ی حرف��ه ای در مدارس تعمیم 
داده می ش��ود به نظارت آموزش در موسس��ات تخصصی و 
ش��رکت ها بپردازند. گروه های حرفه ای و اس��تاندارد همراه 
با چارچ��وب صالحیت ملی، به دنبال ایجاد اس��تاندارد های 
یکس��ان و قابل پیش بینی هس��تند تا این ام��کان را برای 
کارفرمای��ان به وجود آورند ک��ه مهارت های بالقوه کارکنان 

را ارزیابی کنند.

فراتر از مدرس��ه، طیف وس��یعی از ارائه دهندگان آموزش 
وجود دارد. در برخی موارد، سازمان های دولتی نقش هادی 
را در تامین مالی ایفا می کنند و آموزش از طریق موسس��ات 
تخصصی فراهم می آورند. کش��ورهای دیگر، مانند ش��یلی 
و جزی��ره موریس، به تقس��یم منابع مال��ی از مفاد آموزش 
پرداخته اند و یک الگوی رقابتی را برای تهیه کردن خدمات 
آموزشی به تصویب رسانده اند. در برخی از کشورها، بخش 
خصوص��ی موقعیت مهمی را هم در تأمی��ن مالی آموزش و 
هم در ارائه آن به کار می گیرد. تنوع الگوهای دولت اس��ت 

 CINTERFOR/ ILO،(در امریکا التین آش��کار اس��ت
2001؛ گاالرت، 2008(. در کلمبیا و کاس��تاریکا که دارای 
مدل های آموزش��ی بسیار موثر هستند، بخش دولتی نقش 
عم��ده ای در ام��ور مالی و تدارکات ایف��ا می کند. در مقابل،  
بخش خصوص��ی در برزیل، یکی از موف��ق ترین نظام های 
آموزش فنی و حرفه ای در میان کشورهای در حال توسعه 

است)کادر 2.11(.

آموزش حرفه ای هزینه بر است
ش��واهد از کشورهای توس��عه یافته و در حال توسعه نشان 
می دهد ک��ه ارائه آموزش فنی و حرفه ای نس��بتا پر هزینه 
اس��ت. در چهارده کشور عضوOECD  که داده های آن ها 
در دس��ترس اس��ت، هزینه برای هر دان��ش آموز در حدود 
 .)OECD ، 2008b( 15 بیش تر از آموزش عمومی است%
شواهد دریافت شده از جنوب صحرای آفریقا نشان می دهد 
ک��ه آموزش حرفه ای ت��ا چهارده برابر گ��ران تر از آموزش 

متوسطه است )یوهانسون و آدامز ، 2004(.

تامین مال��ی عمومی، نقش مرک��زی در پرداخت تدارکات 
حرف��ه ای را از طری��ق نظام دوره متوس��طه ایفا می کند. در 
نظام ه��ای دوگانه، هزینه آم��وزش معموالً می��ان دولت و 
کارفرمایان تقس��یم می ش��ود. به عنوان مث��ال، در آلمان، 
شرکت ها هزینه ها کارآموزی را تحت پوشش قرار می دهند، 
در حالی که دولت های منطقه ای پرداخت هزینه مولفه های 
مرب��وط به مدرس��ه را می پردازد)رایان، 2001(. بس��یاری 
از دولت ها س��رمایه گ��ذاری خصوصی را ب��رای برنامه های 
آم��وزش مل��ی از طریق مالی��ات بر حقوق و دس��تمزد در 
ش��رکت ها آماده می کنند. صن��دوق دارایی آموزش مصر از 
طریق وصول %1 از مالیات بر حقوق و دس��تمزد پشتیبانی 
می شود)DFID  و بانک جهانی، 2005(. دوازده کشور در 
جن��وب صحرای آفریقا مالیات مش��ابهی را وضع کرده اند، 
.)b2007 ، اگرچه بر پایه مالیاتی بس��یار کم ت��ری )آدامز 
 ش��رکت ها نق��ش مهم و بس��ط پذی��ری را ایف��ا می کنند. 
شواهد اس��تواری وجود دارد که سرمایه گذاری در آموزش 
برای جوانان در محل کار برای ش��رکت های وابس��ته، افراد 
و اقتصاد ملی خوب اس��ت. با این ح��ال، دولت ها باید به این 
واقعیت که آموزش در محل کار همواره منصفانه به اشتراک 
گذاشته نمی ش��وند نیز بپردازند. سطوح سرمایه گذاری در 
آموزش با اندازه شرکت و سطح آموزش نیروی کار افزایش 
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پیدا می کند. در حالی که بیش از 80 % از شرکت ها در کنیا 
و زامبی��ا با بیش از 150  کارفرما، مربیان فعالی هس��تند، 
اما 5 % از کس��انی که کمتر از 10 کارگر دارند به این دسته 
س��قوط کرده اند)آدام��ز، b2007 ؛ ت��ن، 2006(. چندین 
کشور رویکردهای نوآورانه ای را با هدف گسترش فرصت ها 
در شرکت ها برای توسعه مهارت ها اتخاذ کرده اند. صندوق 
توسعه مهارت در س��نگاپور و صندوق توسعه منابع انسانی 
در مال��زی با 1 % از مالیات بر دس��تمزد و ب��ا درآمدی که 
کمک هزینه آموزش برای کارگران در شرکت های کوچک 

تر است تامین می شوند.

آموزش حرفه ای از طریق مدارس متوسطه 
آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای از طریق یک س��ری تنظیمات 
س��ازمانی گی��ج کننده و مبه��م، ارائه دهن��دگان دولتی و 
خصوص��ی و نظام ه��ای تأمی��ن منابع مالی ارائه می ش��ود، 
بنابرای��ن با مقایس��ه های مناطق مختلف یک کش��ور باید 
ب��ا احتی��اط برخورد ش��ود. ضع��ف بس��یاری از نظام های 
گ��زارش دهی ملی، با ع��دم یکپارچگی، عواق��ب زیادی را 
 .)UIS ، 2006 و UNIVEOC(ب��ه وج��ود می آورن��د 
طرح ریزی یک بخش مختل��ف. طرح ریزی دقیق آموزش 
فنی و حرفه ای و پرورش الگوهای وسیعی را نشان می دهد. 
رایج تری��ن نمونه، ورود در مدرس��ه راهنمایی یا مدرس��ه 
متوس��طه باالتر اس��ت، و ی��ا از طریق دوره ه��ای کالج که 
یادگی��ری دولتی و حرفه ای را در ه��م می آمیزند. اغلب این 
دوره ه��ا در این س��طح، دانش آموزان را به س��مت بازار کار 
س��وق می دهند؛ هر چند برخی از آن ها مس��یر س��وم و یا 
آموزش عمومی را پیش��نهاد می کنند. برخی از کش��ورهای 
توس��عه یافته، از جمله فرانس��ه و آلم��ان، دوره های “پیش 
حرفه ای” را در کالس های اول دبیرس��تان معرفی می کنند 
ک��ه اغلب آن ها را در آن چه که دانش آموزان دانش��گاهی 
کمتری می پندارد مورد هدف قرار می دهد. در بس��یاری از 
کش��ورهای در حال توسعه، پیگیری زودهنگام قانونی است 
که اس��تثناء ندارد. در جمهوری متح��ده تانزانیا، دو نفر از 
س��ه دانش آموز حرفه ای بعد از مدرسه ابتدایی، با ورود به 
م��دارس فنی تخصصی و پس از اتم��ام آموزش عمومی این 

رشته را دنبال می کنند)کاهیارا و تیل، 2006(.

مش��ارکت در آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای در کنار توس��عه 
کل��ی آموزش متوس��طه افزایش یافته اس��ت، ام��ا میزانی 

ک��ه تحصیالت متوس��طه حرفه ای ش��ده باش��د ب��ه طور 
مش��خصی متفاوت اس��ت )الگلو و مک لی��ن، 2005(. در 
س��ال 2007، در کش��ورهای توس��عه یافته 16 % از دانش 
آموزان دبیرس��تانی در آموزش فنی و حرفه ای در مقایس��ه 
ب��ا 9 درص��د در کش��ورهای در حال توس��عه مش��غول به 
تحصی��ل بودند. نرخ فن��ی و حرف��ه ای در جنوب صحرای 
آفریقا )%6( و در جنوب و غرب آس��یا )%2( در پایین ترین 
 جایگاه ثبت نام دبیرس��تان قرار گرفته است. )جدول 2.4(

در پس این میانگین های منطقه ای، تفاوت های بسیار بزرگی 
میان کش��ورها وجود دارد )ضمیمه، ج��دول آماری 7(. در 
س��یزده کشور از بیست و پنج کشور جنوب صحرای افریقا، 
س��هم آموزش فنی و حرفه ای در ثبت نام دبیرستان کمتر 
از 5 % بود. در امریکای التین، پوش��ش در برزیل، جمهوری 
دومنیکن و نیکاراگوئه کمتر از 5 درصد، تا بیش از 30 % در 
آرژانتین و هندوراس رس��یده است. کشورهای توسعه یافته 
نیز تفاوت گس��ترده ای را نش��ان داده اند. ثبت نام گزارش 
ش��ده در آموزش فنی و حرفه ای در دبیرستان کمتر از 20 
% در چهارده کش��ور از جمله فرانسه، اسپانیا و انگلستان، به 

بیش از 45 % در هلند رسیده است.

ثب��ت نام دبیرس��تان –- همگرای��ی نابرابر. ی��ک راه برای 
ارزیابی مش��ارکت در آموزش فنی و حرفه ای، اندازه گیری 

Servico Nacional de Apre -  بهترین و شناخته شده ترین فارغ التحصیل 
dizeagem Industrial )SENAI( ، رئیس جمهور لویز ایناسیو لوال سیلوا است 

که در آن به عنوان یک مکانیک آموزش دیده است.
 SENAIیکی از بزرگ ترین نظام های یکپارچه حرفه ای در جهان است که توسط 
Confederação Nacional dá Indústria )کنفدراسیون ملی صنعت( اداره 
می شود. ارائه دوره ها از طریق 700 مرکز آموزشی در بیست هفت استان انجام می 
گیرد و در س��ال 2.8 میلیون متخصص حرفه ای را آموزش می دهد. در همکاری 
با س��ازمان های دولتی، SENAI  استانداردهای سخت و جهانی را برای آموزش و 
صدور گواهینامه پایه گذاری کرده اس��ت و فارغ التحصیالن را قادر ساخته تا میان 

کارفرمایان و استان ها تغییر ایجاد کنند.
  SENAI در تامین مالی از طریق مالیات بر حقوق و دس��تمزد در صنعت، سیستم
توسط کارآفرینان مدیریت می شود. شرکت ها نقش مهمی در شناسایی عرصه های 
در اولویت برای آموزش و طراحی دوره های آموزشی ایفا می کنند. دولت نیز شامل 

دولت های ملی و منطقه ای و اتحادیه های کارگری می شود.
)SENAI )2009 :منبع

کادر 2.11: آموزش حرفه ای خصوصی در برزیل: گسترده و موفق
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نس��بت دانش آموزان دوره متوس��طه اس��ت که در چنین 
برنامه های��ی ثبت نام می کنند. اما این واقعیت که کش��ورها 
به طور گس��ترده ای در سطح مش��ارکت دبیرستان متفاوت 
هس��تند، برای اجتناب از وجود دیدگاه های نامناس��ب باید 
در نظر گرفته ش��ود. در حالی که کشورهای در حال توسعه 
در حال افزایش مشارکت در آموزش متوسطه و فراتر از آن 

هستند، اما این فرایند به شدت نابرابر شده است.

جدول 2.5 محدودیت های فعلی پیشرفت را نشان می دهد. 
کش��ورهای توس��عه یافته ای که در نزدیکی دست یابی به 
آموزش متوسطه همگانی و پیشرفت به سمت آموزش عالی 
هستند، با رسیدن به نسبت ثبت نام ناخالص 67 % در سال 

2007 افزایش یافته اند. 

مناطق در حال توس��عه با س��رعت های مختلف و از نقطه 
های ش��روع متفاوتی رسیده اند. س��طوح ثبت نام ناخالص 
دبیرس��تان از 34 % در جنوب صح��رای آفریقا به 65 % در 
س��ال کش��ورهای عربی و 90 % در امریکای التین در سال 
2007 می رس��د. ثبت نام آموزش عالی تنها 6 % در جنوب 
صحرای آفریقا، در مقایس��ه با 22 % در ایاالت متحده عربی 
و 35 % در امریکای التین اس��ت. این میانگین های منطقه 
ای    نابراب��ری های بزرگ درون منطق��ه ای را پنهان می 
کند. در حالی که مش��ارکت دوره دبیرس��تان در امریکای 

التین و کارائیب به طور متوس��ط 9 %0 بود، 70 % آن برای 
برخی از کش��ورها در منطقه، از جمله السالوادور، گواتماال، 

هندوراس و نیکاراگوئه بود.

نابراب��ری جنس��یتی در دوره متوس��طه نق��ش مهم��ی در     
فرص��ت ها برای آموزش فنی و حرف��ه ای ایفا می کند. دو 
منطقه با بزرگ ترین نابرابری های جنسیتی، جنوب و غرب 
آس��یا، و جنوب صحرای آفریقا هس��تند. در حالی که سابقاً 
پیشرفت های مشخصی در برابری جنسیتی از سال 1999 
حاصل ش��ده اس��ت، بعدها در جهت مخالف حرکت کرده 
اس��ت: سطح متوس��طه GPI برای صحرای افریقا از 82 به 
79 تضعیف ش��ده اس��ت. این موضوع به اهمیت مداخالت 
سیاس��ت های عمومی اش��اره دارد که باعث تقویت فرصت 
های دختران جوان برای انتقال از دبستان به دبیرستان می 
ش��ود. در امریکای التین و کارائیب که در آن دختران بیش 
تری نس��بت به پسران به مدرس��ه متوسطه می روند، هیچ 

پیشرفتی در کم شدن شکاف جنسیتی وجود ندارد.

نابراب��ری جنس��یتی معم��وال در آموزش فن��ی و حرفه ای 
مش��خص تر از آموزش عمومی اس��ت. در جن��وب و غرب 
آس��یا و صحرای آفریق��ا، دخت��ران 44 % از دانش آموزان 
دوره متوسطه را در سال 2007 تشکیل می دادند، اما تنها 
27 % در جن��وب و غ��رب آس��یا و 39 % در صحرای آفریقا 
در آم��وزش فنی و حرفه ای مش��غول به تحصیل بودند. در 
نه کش��ور از یازده کش��ورعربی که داده های آن ها موجود 
است، 40 % از میزان ثبت نام را دختران تشکیل می دهند. 
این موضوع برای دوازده کش��ور از بیس��ت و پنج کشور در 
جنوب صحرای آفریقا با اطالعات منتش��ر ش��ده نیز صادق 
اس��ت. این   نابرابری ها تنها بخش کوچکی از یک داستان 
بسیار وسیع تری از نابرابری جنسیتی را بازگو می کنند. در 
بس��یاری موارد، دختران جوان در جریان های فنی و حرفه 
ای برای مشاغل س��نتی زنان آموزش می بینند و اغلب در 
عرصه هایی که دس��تمزد کمی دارد. عالوه بر این، بازده ها 
از آموزش حرفه ای معموال به دلیل تبعیض جنس��یتی در 

اشتغال و میزان دستمزدها پایین می آیند.

آین��ده موف��ق در تدارکات آم��وزش حرفه ای ب��ه ناچار به 
وس��یله محیط های آموزشی گسترده تری شکل می گیرد. 
یکی از درس هایی که از کش��ورهای موفق در شرق آسیا و 

شکل 24. 2 : دربسیاری از کشورهای درحال توسعه عده زیادی از دانش 
آموزان در 19 سالگی تقریباً به پایان تحصیل خود می رسند نرخ امید به تحصیل 

از دوره ی ابتدایی تا دوره ی سوم آموزش برحسب منطقه درسال 2007

                             سن 15*       

نرخ امید به زندگی تحصیلی )به سال(    

*این یک آستانه ی نظری است که فرض آن سن جذب 6 سال درهمه ی مناطق است
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کش��ورهای دیگر می توان گرفت این است که سطح باالیی 
از سواد، حساب و آموزش عمومی گسترده، پایه اصلی برای 

دس��تیابی به مهارت ه��ای حرفه ای انعط��اف پذیر و قابل 
انتقال اس��ت. بسیاری از کش��ورها از وجود چنین مقدماتی           

بی بهره اند.

این مس��ائل را برای 15 س��اله ها در بخ��ش های مختلفی 
از جهان در نظر بگیرید)ش��کل 2.24(. در کشورهای عضو  
OECD، 85 % از جوان��ان 15 ت��ا 19 س��اله  ب��ه آموزش 
تمام وقت مشغول هستند و در 15 سالگی یک دانش آموز      
می تواند تا هفت سال بیش تر به تحصیل ادامه دهد)کوزیرا 
و همکاران، 2008؛ OECD، b2008(. این موضوع با کم 
تر از یک س��ال در جنوب و غرب آس��یا مقایس��ه می شود. 
در جنوب صحرای آفریقا، به طور متوس��ط 15 ساله ها در 
مدرس��ه حضور ندارند. در کشورهایی از جمله بورکینافاسو، 
اتیوپی و موزامبیک، بیش از 75 % از جوانان که به مدرسه 
نمی روند، گزارش ش��ده اس��ت که هیچ آموزشی ندیده اند 

)گارسیا و فارس، 2008(.

شکس��ت ها در آموزش ابتدایی عواقب مهمی برای آموزش 
فنی و حرفه ای به دنبال دارد. در جنوب صحرای آفریقا، و 
 جنوب و غرب اسیا، آموزش فنی و حرفه ای از 1 % به 2 %
از کل گروه سنی دوره متوسطه می رسد)جدول 2.4(. یکی 
از دالیل این کار این است که در بسیاری از کشورها در هر 
دو منطقه، تنها س��هم کوچک از جمعیت سن متوسطه به 

کالس دوم دبیرستان می رسند.

یک نتیجه گیری مهم سیاسی که از داده ها در این مناطق 
برداش��ت می ش��ود این است که هیچ سیاس��ت ملی برای 
مه��ارت های در حال توس��عه وجود ندارد ت��ا به طور حتم 
موفق شود، مگر اینکه دولت ها به طرز چشمگیری حرکت 

دانش آموزان به سمت دوره متوسطه را افزایش دهند.

بنیادهای یادگیری در دبس��تان تاس��یس می ش��وند و در 
س��ال های اولیه دبیرس��تان پرورش می یابن��د. افرادی که 
از این بنیادها بی بهره اند در جایگاه مناس��بی برای توسعه 
قابلیت های قابل انعطاف حل مش��کل ک��ه باید از آموزش 
های تخصصی پشتیبانی کنند قرار ندارند. برای کشورهایی 
که اکثر جمعیت جوان آن ها به دوره متوس��طه نمی رسند 
و یا فاقد سواد و حساب هستند، آموزش فنی و حرفه ای در 
دوره متوسطه تنها می توانند موفقیت محدودی را به عنوان 
 یک راهبرد توسعه ملی مهارت ها به وجود آورد. ممکن است 
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این احساس به وجود آید که افزایش سریع سرمایه گذاری 
در آم��وزش فن��ی و حرفه ای در کش��ورها تنها باعث ثبت 
نام بخش کوچکی از گروه س��نی دوره متوس��طه می شود. 
هدایت منابع به س��مت بهبود دسترسی و کیفیت آموزش 
در موضوعات اصلی، احتماالً برای اثبات موثرتر و عادالنه تر 

به کار می رود)الگلو و مک لین، 2005(.

بیکاری جوانان شکاف مهارت ها را آشکار می کند 
هدف گسترده آموزش فنی و حرفه ای، مجهز کردن جوانان 
و بزرگس��االن به مهارت ها و دانشی است که برای عبور از 
پل مدرس��ه به محیط کار به آن نیاز دارند. بحران اقتصادی 
ای��ن عبور را خطرناک تر کرده اس��ت. جوانانی که موفق به 
این عبور نمی شوند اغلب با بیکاری بلند مدت و محرومیت 
اجتماعی روبرو می ش��وند و در خطر بیش تری برای انجام 
فعالی��ت های غیرقانونی ق��رار دارند)آدامز ، 2008 ؛ بروور، 

.)2004
در حال��ی ک��ه این تصور با توجه به منطقه متفاوت اس��ت، 
سوابق دولت ها در مقابله با بیکاری جوانان در دهه گذشته 
ناامیدکننده بوده است. با افزایش شدید جهانی نرخ بیکاری 
در سال 2009 ، این سابقه می تواند وضع جوانانی را که به 

وسیله بحران های شغلی لطمه دیده اند بدتر کند.

روند پیش از بحران دلگرم کننده نبود 
آموزش و روندهای جمعیتی به همراه رشد سریع اقتصادی 
قبل از رکود س��ال 2008 ، انتظار می رود که نرخ بیکاری 
جوان��ان را ب��ه میزان افزایش متوس��ط س��ال هایی که در 
مدرس��ه صرف ک��رده ان��د و کاهش س��هم جوانانی که در 
تمام مناطق در س��ن کار قرار دارند، به استثنای قابل توجه 

صحرای آفریقا کاهش دهد.

در عوض، س��ازمان بین المللی کارILO13% افزایش را در 
نرخ بی��کاری جوانان گ��زارش داد ک��ه از 63  میلیون نفر 
در س��ال 1996 به 71 میلیون نفر در س��ال 2007 رسید. 
تقاضای بازار کار یکی از عوامل در پس این روند است. رشد 
اقتصادی اش��تغال را به میزانی که پیش بینی ش��ده، ایجاد 
نکرده اس��ت. در همان زمان، افزایش ن��رخ بیکاری جوانان 
در طول دوره توس��عه پایدار اقتصادی به عدم تطبیق میان 
مهارت های کس��ب ش��ده در آموزش و نیاز بازار کار اشاره 
دارد. نتیجه این اس��ت که جوان��ان از بیکاری رنج می برند. 

قب��ل از بحران، ن��رخ جهانی بیکاری جوان��ان 12 % ، یا در 
حدود س��ه برابرنرخ بیکاری بزرگس��االن است)سازمان بین 
الملل��ی کار، a2008(. در هر منطقه ن��رخ بیکاری جوانان 
باالتر از کارگران مسن تر است. جوانان در سنین 15 تا 24 
سال، یک چهارم از جمعیت جهان و تقریبا نیمی از بیکاری 

را تشکیل می دهند.

جوانان در حال حاضر در خط مقدم رکود اقتصادی جهانی 
هس��تند. برآوردهای اخیر نش��ان می دهد ک��ه بیکاری در 
جه��ان می تواند در مقایس��ه با س��ال 2007 ، 39 میلیون 
تا پایان س��ال 2009، باالتر باشد و بیکاری ممکن است در 
جوان��ان از بین 5 میلیون نفر ت��ا 17.7 میلیون نفر افزایش 
یابد. نرخ بیکاری جوانان پیش بینی شده است که از حدود 
12 درصد در سال 2008 بین 14 % تا 15 % در سال 2009 
 .)CINTERFOR/ILO، 2009(افزای��ش یافت��ه اس��ت
کارفرمای��ان بیش تر در اخراج جوانان کارگر مخصوصا زنان 
جوان کم مهارت مستعد هستند، زیرا جوانان اغلب شرایط 
ش��غلی نا امنی دارند و تحت پوش��یده مقررات کار نیستند 

.)CINTERFOR /ILO(، 2009

الگوهای بی��کاری جوانان در همه مناطق در حال توس��عه 
 ،ILO با یکدیگ��ر متفاوت است)ش��کل 2.25(. به گزارش
خ��اور میانه و ش��مال آفریقا دارای باالتری��ن نرخ بیکاری ، 
یعنی در حدود یک پنجم از نوجوانان بیکار در س��نین 15 
تا 24 سال هس��تند. در مصر، جوانان بیش از 60 درصد از 
نرخ بیکاری را تش��کیل می دهند. تبعیض جنسیتی، در هر 
دو شرایط تقسیم بندی شغلی و دستمزدها، عمیقا در بازار 
کار کش��ورهای عربی تثبیت شده است )صالحی-اصفهانی 
و دیل��ون، 2008(. در مصر، کم ت��ر از یک چهارم زنان 15 
تا 29 س��اله و یک س��وم از مردان از نظ��ر اقتصادی فعال 
هس��تند. انتقال از مدرسه به کار برای دخترانی که در طول 
پنج سال کار مورد نظر را پیدا می کنند نیز تا %25 مشکل 
تر اس��ت )اسد و بارس��وم، 2007(. تبعیض کارفرما، ازدواج 
زودهنگام و مطالبه برای کار زنان در خانه، همه ناهنجاری 

های جنسیتی را در بازار کار تقویت می کنند. 

جمعیت شناس��ی و فقر ترکیب شده اند تا جنوب صحرای 
آفریقا را با چالش های ویژه ای در اش��تغال جوانان مواجهه 
کنند. س��هم این منطقه از جمعی��ت جوانان جهان، که در 
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حال حاضر حدود %17 اس��ت، تا س��ال 2025 به %25 می 
رس��د. تقریبا دو س��وم از این جمعیت زیر 25 س��ال س��ن 
دارند. انتقال از مدرسه به کار برای این رشد جمعیت بسیار 
مشکل است. هر س��ال بین 7 میلیون تا 10 میلیون جوان 
آفریقایی وارد بازار کاری می ش��وند که با بیکاری باال، بهره 
وری پایین، ناامنی های مزمن و فقر درآمدی مواجه اس��ت 

)گارسیا و فارس، 2008(.

نرخ بیکاری یکی از مشکالتی است که به هنگامی که افراد 
جوان به دنبال نیروی کار می گردند با آن برخورد می کنند. 
بس��یاری از آن ه��ا با تاخیرهای طوالن��ی در تامین امنیت 
اولین ش��غل های خود روبرو هس��تند. در بسیاری از نقاط 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا، مدت زمان متوسط نرخ بیکاری 
برای متقاضیان مبتدی کار ب��ه جای اندازه گیری ماهیانه، 
پس از گذشت سال ها اندازه گیری می شود. در کشورهای 
صحرای آفریقا از جمله اتیوپی، ماالوی، موزامبیک و زامبیا، 
گزارش ش��ده اس��ت که جوانان قبل از یافتن کار پنج سال 

فعالیتی نداشتند )گارسیا و فارس، 2008(.

آم��وزش یک عالج خودکار برای تعویق ش��غل نیس��ت. در 
بسیاری از کش��ورهای عربی، جوانان با تحصیالت متوسطه 
و عال��ی، ب��ا دوره ه��ای طوالنی تری از بیکاری نس��بت به 
همساالن خود که فقط آموزش ابتدایی را گذرانده اند روبرو 
هستند. به طور مشابه در چندین کشور در جنوب صحرای 
آفریقا، از جمله بوروندی، کامرون، کنیا و نیجریه، جوانان با 
تحصیالت متوس��طه و عالی، نرخ بیکاری باالتری نسبت به 
افراد با س��طوح پایین تر پیشرفت دارند )فارس و همکاران، 

2005؛ گارسیا و فارس، 2008(.

مقایس��ه ها در مناطق در حال توسعه باید با احتیاط انجام 
ش��وند. برابری جنس��یتی در گ��زارش بی��کاری جوانان در 
آسیای جنوبی و جنوب صحرای آفریقا بر برابری جنسیتی 
در بازار کار داللت نمی کند. در این دو منطقه، بس��یاری از 
زنان ج��وان در خانواده کارهای بدون دس��تمزد انجام می 
دهند و در کارهای با دس��تمزد ش��رکت نمی کنند. به طور 
مشابه، سطوح پایین تر نرخ بیکاری جوانان لزوما با سطوح 
باالتر اش��تغال ارتباط ندارد. فق��ر میلیون ها نفر از مردم را 
به نا امنی و مش��اغلی با دستمزد های پایین در بخش های 
غیر رس��می کشانده اس��ت. ILO برآورد می کند که 300 

میلی��ون جوان وجود دارد که ب��ا کار ضعیف، با کم تر از 2 
 CINTERFOR/ILO،( دالر در روز زندگ��ی می کنن��د

.)2009

کشورهای توسعه یافته نیز با مشکالت حادی روبرو 
هستند

رک��ود اقتص��ادی در کش��ورهای عض��و OECD بیکاری 
را تحت فش��ار قرار داده اس��ت تا مراحل را ثبت کنند. در 
کش��ورهای توسعه یافته، پیش بینی شده است که بیکاری 
در مقایس��ه با 5.5 درصد در سال 2007 به اوج خود یعنی 
 .)OECD، d2009(به 7.3 % در سال 2010 رسیده است
این موضوع در صورت تاخیر در بازسازی اقتصادی می تواند 

بدتر از این هم شود.

مانند مناطق در حال توسعه، رکود اقتصادی در کشورهای 
ثروتمند نیز در مقابل وضعیت دلسردکننده اشتغال جوانان 

به وجود آمده است )شکل 2.26(. 

با وجود رش��د اقتصادی قوی از سال های 1997 تا 2007، 
ن��رخ بیکاری جوانان در کش��ورهای عض��و  OECD فقط 
 CINTER(کم��ی کاهش یافت و از %15 به %13 رس��ید
FOR/ILO، 2008(. در حال��ی که برخی از کش��ورها، از 
جمله استرالیا، کانادا، فرانسه و اسپانیا، کاهش قابل توجهی 
را به دست آورده اند، شش کشور دیگر که شامل انگلستان 

نیز می شوند، افزایش بیکاری جوانان را تجربه کردند. 

جوانانی که دارای مهارت پایین می باش��ند آس��یب پذیرتر 
هس��تند و حتی قب��ل از اینکه رکود اقتصادی ش��دید آغاز 
ش��ود مش��هود بود. در OECD، به عنوان مثال، از س��ال 
2000 مش��اغل مهارتی پنج برابر بیش تر از میزان مشاغل 
غیر تخصصی ایجاد ش��ده اند )OECD، b2008(. شکاف 
مهارت ها کمک می کند تا تناقض آش��کار رش��د اقتصادی 
ب��اال و وضعی��ت نا به س��امان بیکاری جوانان در بس��یاری 
از کش��ور ه��ای جهان را توضیح دهد. در کش��ورهای عضو 
OECD در ی��ک گروه، افراد ک��م مهارت، دو برابر بیش تر 
از اف��راد با مهارت احتمال بیکاری دارند و در ایاالت متحده 
احتمال این افزایش به چهار برابر می رس��د. افزایش بسیار 
در مهارت ها جریمه هایی را که محرومیت آموزش��ی گروه 
های بزرگ OECD با آن روبرو هستند افزایش داده است. 
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تجربه جمهوری اسالمی ایران چالش هایی را نشان می دهد که پیش 
روی سیاس��تگذاران در سراسر خاورمیانه است. پس از گذشت بیست 
سال، این کشور گام های سریعی را در آموزش برداشته است. مشارکت 
در دوره متوس��طه افزایش یافته اس��ت، متوسط سال های در مدرسه 
حدوداً دو برابر ش��ده و نابرابری های جنسیتی به خصوص در مناطق 
شهری کم تر شده است. با این حال آموزش حرفه ای، یک عدم تطابق 
را می��ان مهارت ها و کارهایی که بیکاری جوانان را تداوم می بخش��د 

تقویت می کند. 
نظام آموزش��ی در کشور به ش��دت در جهت امتحان ورودی دانشگاه 
یا کنکور اس��ت که والدی��ن و دانش آموزان ب��ه آن معموال در بخش 
دولتی به عنوان مس��یری امن برای اش��تغال ن��گاه می کنند. آموزش 
اجب��اری در س��ن 15 س��الگی به پایان می رس��د؛ زمان��ی که دانش 
آموزان در س��ه رش��ته جداگان��ه ارزیابی و به س��مت آن هدایت می 
 ش��وند: برنام��ه درس��ی علمی )نظ��ری(، آم��وزش فن��ی و حرفه ای 
و مهارت های اساس��ی از طریق تعلیم کار)کارودانش(. هدف دو رشته 
آخر به صراحت تمرکز بر مهارت های ش��غلی اس��ت اما این نظام در 

بسیاری از جهات شکست می خورد.
طی کردن این مس��یر س��طوح باالیی از فرس��ایش را در تعداد دانش 
آموزان در این عرصه به وجود می آورد. تعداد دانش آموزان دختری که 
در سال 2003/2004 تحصیالت متوسطه خود را آغاز کرده اند، بعد از 
ورود به این عرصه نزدیک به یک سوم کاهش یافته است )شکل 2.27(. 
اغلب دانش آموزان با دید قبول شدن در آزمون کنکور به دنبال رشته 
نظری رفته و به رشته های حرفه ای به دلیل وضعیت ادراکی و کیفیت 
پایین خود پش��ت پا می زنند. اما از 1.5 میلیون دانش آموزی که هر 
س��اله در کنکور موفق    می شوند، 1.2 میلیون آن ها مشروط شده و 
مدرسه را بدون مدارک تحصیلی و مهارت های شغلی ترک می کنند.

سیاستگذاران ایرانی مشکالت با نظام فعلی را شناسایی کرده اند. یک 
نگران��ی خاص، غیرهم محور بودن آموزش و بازار کار، و کیفیت پایین 
آموزش حرفه ای است که از طریق شبکه ای از مراکز عمومی آموزش 
های متمرکز عمل می کند. بسیاری از این موارد، با کمبود تجهیزات و 
مدرسان آموزش دیده مواجه هستند، و وضعیتی را تولید می کنند که 

کارفرمایان به عنوان داشتن ارتباط محدود به آن می نگرند.
نظام کنکور مشکالت بیش تری را ایجاد می کند. اکثر امتحانات چند 
گزینه ای هس��تند و روش تدریس تأکید بر یادگیری طوطی وار دارد. 
دیگر دانش آموزان نسبت به افرادی که به مدارس مهندسی و پزشکی 
وارد می شوند برای ورود به نهادهای مولد اغلب دچار مشکل هستند.

عدم تطابق بین تعلیم و تربیت و اش��تغال به طور فزاینده ای بس��یار 
سخت شده است. رشد ثابت اقتصادی، نرخ بیکاری را کاهش داده است 
اما بیکاری جوانان هنوز بیش از %20 باقی مانده است. کسانی که دوره 
متوسطه را به اتمام رسانیده اند، باالترین سطوح بیکاری را دارا هستند 
)ش��کل 2.28(. در اندازه گیری های اش��تغال، منافع آموزش همراه با 

مهارت ها بر پایه اقتصاد ایران به تدریج کاهش می یابند.
آموزش و پرورش فقط بخش��ی از داس��تان است. س��ختی بازار کار و 

تبعیض نیز ایفای نقش می کنند. موانع جنسیتی برای اشتغال با توجه 
ب��ه این که نرخ بیکاری زنان 20 - 24 س��ال دو برابر مردان در همان 

گروه سنی است در حال افزایش است.
ص��رف نظر از علل زیر بنایی، عدم تطبیق مهارت ها یک نگرانی مبرم 
سیاس��ی است. نسبت افزایش جوانان این جمعیت به این معنی است 
که نیروی کار با تقریبا %4 در س��ال و یا نزدیک به 1.2 میلیون نفر در 
حال گسترش است. اگر جمهوری اسالمی ایران در ایجاد انواع مشاغل 
موفق نشود و نتواند به اندازه کافی مهارت های الزم  را برای مردم خود 
فراهم کند، بسیاری از آن ها با محرومیت اجتماعی روبرو خواهند شد.

منبع : صالحی اصفهانی و ایگل )2007( ؛ پاوی )2005(.

کادر2.12: آموزش، مهارت ها و محرومیت جوانان در جمهوری اسالمی ایران

کارودانش ) مهارتهای پایه ریزش

براساس آموزش ضمن کار (

فنی و حرفه ای ) 

آموزش های فنی و 

حرفه ای (

نظری )برنامه ی 

درسی نظری و 

علمی (

مردان                                                     زنان

Source: Salehi-Isfahani and Egel (2007).



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

94

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

بیکاری جوانان حس نیاز ش��دیدی را به بحث های ملی در 
مورد آم��وزش فنی و حرفه ای افزوده اس��ت. در حالی که 
تاثیر کاهش رش��د اقتصادی در سراسر جامعه احساس می 
ش��ود، اما بر جوانان و افراد کم مه��ارت بیش تر تاثیرگذار 
است )OECD، d2009(. جوانان معموالً سخت است که 
به دلیل عدم تجربه بتوانند در بازار کار مش��غول ش��وند که 
آن ها را به خصوص در رکود اقتصادی آسیب پذیر می کند. 
به ط��ور کلی جوانان و به ویژه افرادی که مدارک تحصیلی 

پایینی دارند نخستین قربانیان رکود به شمار می روند.

اثر جانبی رکود اقتصادی این است که آموزش فنی و حرفه 
ای را تا مرکز دس��تور کار سیاس��ی تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت. در فرانسه، جایی که حتی قبل از بحران تقریبا یک 
نف��ر از پنج جوان یعنی یک چه��ارم آن ها بیش تر از یک 
س��ال بیکار بودند، دولت برنامه اضطراری مش��اغل جوانان 
را راه اندازی کرده اس��ت که بر کارآم��وزی ها تمرکز دارد 
)CINTERFOR/ILO(. در ژاپ��ن، اگر چه نرخ بیکاری 
جوانان کم تر از فرانس��ه اس��ت، اما در حدود یک س��وم از 
کارگ��ران در س��ن 15 تا 24 س��ال در کاره��ای موقت با 
قراردادهای ناامن اش��تغال دارن��د)OECD، c2009(. در 
اینجا نیز اقداماتی برای تس��هیل در انتقال از مدرسه به کار 
از طریق آموزشی اس��توار معرفی شده است. اقدامات قابل 
مقایس��ه ای که شامل محرک های جوانان برای ادامه دادن 
تحصیل، آموزش و کارآموزی ها می شود، در OECD در 

حال استفاده هستند.

با نگاه ک��ردن به واکنش های فوری، ب��رای دولت ها مهم 
اس��ت که از بحران به عنوان یک فرصت اس��تفاده کنند و 
س��رمایه گذاری ها و سیاست های دراز مدتی را در تعلیم و 
تربیت و فراتر از آن برپا دارند که برای مبارزه با محرومیت 

جوانان ضروری است.

 مقاصد خوب ، نتایج بد: 
مشکالت موجود در جهان در حال توسعه

 نتای��ج بی��ش تری می تواند از طریق آم��وزش حرفه ای با 
کیفیت باال حاصل ش��ود. اما در بس��یاری از کشورهای در 
ح��ال توس��عه، برنامه های حرفه ای از ترکیبی از س��رمایه 
گذاری ان��دک، طراحی ضعیف و ارتباط ضعیف به بازار کار 
رنج می برند. در برخی مناطق به ویژه کش��ورهای صحرای 

آفریقا و امریکای التین، کاهش هزینه های عمیق در طول 
ده��ه 80 و 90 کیفی��ت را در آموزش حرفه ای بیش تر به 
خطر می اندازد)یوهانسون و آدامز، 2004(. سرمایه گذاری 
عمومی نتایج ناامید کننده ای را به وجود آورده اس��ت که 
پتانس��یل آموزش حرف��ه ای را برای تجدید نیروی رش��د 

اقتصادی و کاهش فقر به زیر سؤال می برد.

آثار پیش��ینه ضعیف، در عملکردهای دان��ش آموز و معلم 
منعکس ش��ده اس��ت. در بسیاری از کش��ورها، گزینه های 
حرفه ای به جای یک س��نگ بنا برای اشتغال، یا به عنوان 
آخری��ن چاره در نظر گرفته می ش��وند و ی��ا به عنوان یک 
مس��یر ممکن برای آموزش عمومی. این نیز درس��ت است 
که کش��ورهای صحرای آفریقا ک��ه در آن بی میلی والدین 
در قرار دادن فرزندان خود در جریان های حرفه ای توسط 
ش��واهدی حمایت ش��ده اس��ت که تایید می کند آموزش 
عموم��ی بازده های بیش تری را نس��بت به جایگزین های 
حرف��ه ای تولید می کند )کاهی��ارارا و تیل، 2006(. تایلند 
نظ��ام دوگانه آلمان را در س��ال 2005 به تصویب رس��اند؛ 
دولت های پی در پ��ی تالش کرده اند تا آموزش حرفه ای 
را برای مبارزه با کار کودک و جوانان محروم که از مدرس��ه 
ت��رک تحصیل کرده اند گس��ترش دهند. ب��ا این حال، در 
حالی که ثبت نام دوره متوس��طه دو برابر ش��ده اس��ت، اما 
ثبت نام حرفه ای با موفقیت مواجه نشده است و این نشان 
دهنده نگرانی های والدین و دانش آموزان در مورد کیفیت 
ت��دارکات و ضعف پیوندها به بازار کار اس��ت )بانک جهانی 

.)g2008 ،

خاورمیانه : چندپارگی و پیوند های ضعیف به اشتغال
 در مواجهه با باالترین سطوح بیکاری جوانان جهان، دولت 
ه��ا در خاورمیانه آموزش حرفه ای را به عنوان یک اولویت 
شناس��ایی کرده اند. دو مدل گسترده پدید آمده است. در 
یک��ی، دانش آم��وزان در مصر زودتر به این مس��یر هدایت 
ش��ده اند اما فارغ التحصی��الن حرفه ای به همان اندازه ای 
از بی��کاری رنج می برند که همتایان آن ها در دبیرس��تان 
اذیت می ش��وند )کمل، 2006 ؛ صالحی اصفهانی و دیلون، 
2008(. در جمهوری اس��المی ایران که هدایت به س��مت 
آم��وزش حرف��ه ای دیرتر ش��روع می گردد، نش��انه ای از 
نارسایی دیده می شود که این باعث ترک تحصیل بسیاری 

از دانش آموزان می شود )کادر 2.12(
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 نرخ باالی بیکاری جوان��ان در خاورمیانه به مراتب بیش از 
شکس��ت های آموزش حرفه ای اس��ت. رشد کند اقتصادی، 
بازار کار انعطاف ناپذیر و تبعیض جنس��یتی همه مانع ایجاد 
شغل می شوند. در بسیاری موارد، نظام های آموزشی بخشی 
از مشکل اشتغال هستند. رشته ها برحسب یادگیری طوطی 
وار آزمون ورود به دانش��گاه طراحی ش��ده اند که به عنوان 
مسیری به سمت اشتغال بخش دولتی تلقی می شود. نتیجه 
این است که میلیون ها نفر از جوانان مدرسه را بدون مهارت 
های شغلی ترک کرده و میلیون ها نفر بدون داشتن توانایی 
الزم برای رقابت بر س��ر ورود به بخش خصوصی اشتغال از 
دانشگاه بیرون می آیند )صالحی-اصفهانی و دیلون، 2008(.

اکثر والدی��ن و دانش آموزان در خاورمیانه به آموزش حرفه 
ای به عنوان امری ناخوش��ایند نگاه م��ی کنند به دلیل این 
ک��ه منابع بودجه ناچیزی را دریافت می کند، اغلب توس��ط 
معلمان آموزش ندیده و بدون انگیزه ارائه می ش��ود، ارتباط 
اندک��ی با مهارت کارفرمای��ان دارد و گواه��ی نامه هایی را 
صادر می کند که استانداردهای یکنواختی ندارند. بخشی از 
مش��کل در بسیاری از کشورها این است که بخش خصوصی 
دارای رأی محدودی در تنظیم اولویت ها و استانداردها است 
)DFID و بان��ک جهانی ، 2005(. در نتیجه، مهارت هایی 
که از طریق برنامه های حرفه ای به دست می آیند اغلب از 
ارتباط کمی برخوردار هستند. عالوه بر این، حکومت معموال 
به طیف وسیعی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برمی 
خ��ورد، بنابراین اغلب پراکنده ش��ده و کم تر هماهنگ می 
ش��وند. برخی استثنائات قابل توجه نیز وجود دارد. در مصر، 
دولت ها، مش��اغل و اهداکنندگان به وسیله مشارکت های 
نوآوران��ه گرد ه��م می آیند. و مراک��ش اصالحات حکومتی 
وسیعی را با هدف بهبود کیفیت، ارتباط و برابری به تصویب 

می رساند )کادر 2.13(.

دسترسی و تکثیر محدود در هند
نظ��ام آموزش فنی و حرفه ای در بس��یاری از کش��ورها به 
اندازه مزایای محدود برای ش��رکت کنندگان از دسترس��ی 
ناکاف��ی نیز رنج می برن��د. در هند ، تنها 3 درصد از جوانان 
روس��تایی و 6 درصد از جوانان ش��هری از ه��ر نوع آموزش 
حرف��ه ای بهره برده ان��د )وزارت بهداش��ت و درمان و رفاه 
خانواده هند، 2006 ؛ کمیسیون برنامه ریزی هند، 2008(. 
موسس��ات آموزش صنعتی کش��ور، و دیگر مراکز حرفه ای 

ب��رای اکثری��ت قریب به اتفاق فقرا در دس��ترس نیس��تند. 
همچنین از هند گزارش ش��ده که این کش��ور دارای بزرگ 
ترین نابرابری های جنسیتی جهان در آموزش فنی و حرفه 
ای ، با دخترانی اس��ت که تنها 7 درصد از ثبت نام در دوره 
متوس��طه را تشکیل می دهند و رشته های آن ها به شدت 
در زمینه های س��نتی از قبیل پرستاری و خیاطی متمرکز 
اس��ت. به طور کلی ، مزایای آموزش حرفه ای دقیقاً آشکار 
نیس��ت. حدود 60 % از فارغ التحصیالن موسسات آموزشی 
صنعتی بعد از سه س��ال هنوز بیکار هستند )بانک جهانی ، 
g2006(. ب��رای کارآموزان صنعتی احتمال بیش تری وجود 
دارد که بر سر کار روند، اما معموال برای افرادی که آموزش 

دیده اند کار وجود ندارد.

مشکالت حکومتی تالش های هند را برای تقویت آموزش و 
حرفه ای مختل می کند. مسئولیت ها در وزارت کار، وزارت 
توسعه منابع انس��انی، سایر موسسات ملی و مقامات دولتی  
یکس��ان هستند. تکثیر و چندپارگی امری همه جانبه است، 
کنت��رل کمی بر کیفیت وجود دارد و نظام صدور گواهینامه 
برای کارفرمایان قابل درک نیس��ت. شرکت ها و سازمان ها 
کارفرمای��ی نقش چندانی ندارند؛ هر چند تالش هایی برای 

تقویت وجود آن ها در عرصه در حال انجام است.

جنوب صحرای آفریقا: 
ناکامی در رسیدگی به محرومین 

دول��ت ها در کش��ورهای جنوب صح��رای آفریقا در اصالح 
آم��وزش فن��ی و حرفه ای ب��ا چالش های دش��واری روبرو 
هستند. تامین هزینه مالی بخشی از مشکل است. موسسات 
در هر منطقه از یک ترکیب آش��نای س��رمایه گذاری اندک 
در تجهیزات، دس��تمزد پائین مدرسان و مشکالت استخدام 
کارکنان واجد شرایط زیان می بینند. اما تمام این مشکالت 

را می تواند به علل مالی نسبت داد.

بس��یاری از کش��ورها دان��ش آم��وزان را اغل��ب در مواجهه 
با مقاومت والدین بس��یار زود به س��مت آم��وزش حرفه ای 
هدای��ت می کنند. نگرانی های والدی��ن اغلب پایه محکمی 
دارن��د. ارزیابی ها به نرخ پایین جذب ف��ارغ التحصیالن به 
محیط کار حتی کم تر از نرخ متوسط در برخی از کشورها، 
از جمله ماداگاس��کار، مالی و جمهوری متحده تانزانیا اشاره 

دارند)یوهانسون و آدامز ، 2004(.
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در نتیجه بیکاری، حتی در کشورهایی که در آن کارفرمایان 
با کمب��ود ف��ارغ التحصیالن ماه��ر دوره متوس��طه مواجه 
هس��تند، به یک عدم تطبیق میان آم��وزش و نیازهای بازار 

کار اشاره دارد.

هزین��ه های باالی آم��وزش حرفه ای عامل دیگری اس��ت. 
اندازه کالس ها تا حدودی نس��بت به آموزش عمومی بسیار 
کوچک است و هزینه تجهیزات باال است، آموزش حرفه ای 
بس��یار باالتر از هزینه های س��رانه و در ح��دود دوازده برابر 
میانگین مدرس��ه ابتدایی و چهار برابر دوره متوس��طه است 

 .)Delluc، 2001 و  Atchoarena(

مشکالت در آموزش حرفه ای میراث شکست سیاست های 
گذش��ته و شرایط دشوار هستند. کیفیت تدارکات با کاهش 
هزینه ه��ای عمیق تحت برنامه های تعدیل س��اختاری در 
دهه 80 و 90 آسیب دید. مشکالت گسترده تری نیز آشکار 
ش��ده است. نظام های حرفه ای طراحی شده اند تا نیازهای 
کار فرمای��ان بخش دولتی را به ویژه در دولت برآورده کنند 
)Adams، 2008 ؛ کمیس��یون افریقا ، 2008(. با این حال 
در سه دهه اخیر، بخش دولتی ایجاد شغل از حرکت ایستاده 
است در حالی که بخش خصوصی اشتغال در حال رشد قابل 
توجهی اس��ت. در اکثر کشورها اش��تغال خصوصی و شغل 
آزاد، هر دو مناطق روس��تایی و ش��هری را در بر می گیرد و 
معموالً بیش از %80 از کل مشاغل را تشکیل می دهد. ارائه 
آموزش به افراد شاغل در بخش خصوصی شامل رسیدگی به 
 افرادی است که از سطح آموزشی پایینی برخوردار هستند.
یک نظرس��نجی که کنیا، سنگال، جمهوری متحده تانزانیا، 
زامبیا و زیمبابوه را پوش��ش می دهد، گزارش کرد که نیمی 
از کارگ��ران بخش خصوصی تنه��ا دارای تحصیالت ابتدایی 

.) Liimatainen ، 2002 ؛ Haan، 2006( بودند

نیاز به کاهش فقر، رس��یدگی به این اف��راد را امری حیاتی   
می س��ازد، با این وجود اکثر نظام 
های حرف��ه ای موفق به ارائه نمی 
ش��وند. کارآم��وزی های س��نتی و 
آموزش در حین کار، مهم ترین راه 
های توسعه مهارت ها برای اکثریت 
قریب ب��ه اتفاق جوان��ان آفریقایی 
هس��تند )س��ازمان بین المللی کار 
، 2007 ؛ Wachira  و س��ایرین 
، 2008(. در ی��ک ب��رآورد آن ها 
%70 از آم��وزش کلی را تش��کیل 
می دهند )Liimatainen،2002(. قدرت کارآموزی های 
سنتی این است که جوانانی را تربیت می کند که از سطوح 
پایین آموزش عملی و مهارت های ش��غلی برخوردار هستند 
)Monk و سایرین ، 2008(. در یک نگاه منفی، کارآموزی 
ها اغلب در برابر زن��ان و دختران جوان و فقرا تبعیض قائل 
می ش��وند. آن ها همچنین اس��تفاده از روش های سنتی را 
 Adams ،( در ارائه دانش نظری اندکی تداوم می بخش��ند

 .)2008

آم��وزش حرفه ای می تواند به جبران توازن برابری با هدف 
قرار دادن کس��انی که با حاد ترین آسیب ها مواجه هستند. 
متأس��فانه، ش��واهد ارزیاب��ی ملی، به جهت مخالفی اش��اره 
می کن��د. تحقیقات در غنا تبعیض��ی را در مقابل مناطق و 
گروه های اجتماعی مش��خص کرده است که در حال حاضر 
ثروتمندتر هس��تند )کادر 2.14(. نتایج نارسایی گسترده تر 
برای یکپارچه کردن آموزش فنی و حرفه ای در راهبردهایی 
رسیدگی به در حاشیه ماندگان در ارزیابی های اخیر واضح 

:)Fares، 2008 و Garcia است )بر اساس

در بورکینا فاسو، تنها یک سوم از مداخالت که در آموزش 
فن��ی و حرفه ای دخیل بودند به س��مت گروه های محروم 
عمدتا از طریق برنامه های اعتباری کوچک میزان می شوند.

در جمهوری متحده تانزانیا، از بیست و هشت برنامه های 
مورد بررسی، تنها سه برنامه جوانان فقیر، یک برنامه جوانان 
تحصیل نکرده و س��ه برنامه مناطق روستایی را مورد هدف 
ق��رار داده ان��د )منطقه ای که در آن فق��رای زیادی زندگی 

کادر 2.13: در مراکش، آموزش حرفه ای در دهه گذشته اصالح شده است

آم��وزش حرف��ه ای وزارتخانه مخصوص به خود را داراس��ت و یک دفتر مل��ی برای آموزش حرفه 
ای و تروی��ج کار دارد. برنام��ه ها با تاکی��د بر ترکیب مهارت های خاص و قابلیت های گس��ترده 
تر، از س��طح آموزش عمومی کارآموزان اقتباس ش��ده اس��ت. مدارس حرفه ای با بیش از نیمی 
از ف��ارغ التحصیالن��ی که در طول ن��ه ماه کار یافته اند به نتایج بس��یار خوبی دس��ت پیدا کرده 
اند. نس��بت کارآموزان زن رو به افزایش اس��ت و به 44 % در س��ال 2006 رس��یده اس��ت. همان 
ط��ور ک��ه دولت به دنبال تقویت مهارت های الزم توس��ط بخش های جدید مانند تولید وس��یله 
 نقلیه، هوانوردی و کش��ت و صنعت اس��ت، نظام های حرفه ای نیز در حال گس��ترش هس��تند.

  .)OECD )d2008 /منبع : بانک توسعه آفریقا
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می کنند(.

در منطقه ای که 95 میلیون زن و مرد جوان تحصیل نکرده 
و بیکار دارد، دارای شغل های کم درآمد است و نیروی کار را 
رد کرده است، برنامه های فرصت دوباره عمال وجود ندارند. 
یک بررس��ی که بورکینافاس��و، اتیوپی، اوگان��دا و جمهوری 
متحده تانزانیا را تحت پوش��ش قرار داده نتیجه گرفته است 
که بیش ترین مداخالت فرصت دوباره در مقیاس کوچکی و 

کم ارزشی هستند و با چالش های شدیدی برای پایداری و 
.)Fares، 2008 و Garcia( مقیاس پذیری مواجه هستند

مش��کالت مش��هود در آموزش حرفه ای در صحرای آفریقا 
به طور گس��ترده توس��ط دولت ها، س��ازمان ه��ای منطقه 
ای و اهدا کنندگان کمک به رس��میت ش��ناخته شده است 
 .)COMEDAF ll، 2007 کمیس��یون افریق��ا، 2008 ؛(
در سراس��ر منطقه، آموزش حرفه ای تحت اصالحات عمده 

کادر 2.14: آموزش حرفه ای در غنا – دسترسی مجدود و کیفیت ضعیف
از استقالل غنا در نیم قرن پیش، رهبران سیاسی به آموزش فنی و حرفه ای به عنوان ابزاری برای ایجاد شغل نگاه کرده اند. با این حال برنامه 

های حرفه ای دچار چندپارگی دولت، تکثیر استانداردهای واجد شرایط و کیفیت پایین بوده اند.
آموزش حرفه ای عمومی در غنا از طریق دو مسیر به اجرا در می آید. ابتدا، توسعه از سال های اولیه دوره متوسطه به سال های باالتر، توسط 
وزارت آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی اداره شده و از طریق موسسات آموزش فنی به فعالیت واداشته می شوند. مسیر دوم توسط موسسات 
آموزشی حرفه ای ملی اداره می شود که به وزارت نیروی انسانی، جوانان و اشتغال متصل است. چندین وزارتخانه دیگر، سازمان ها و مؤسسات 

خصوصی را نیز دربر می گیرند که هر یک برنامه های خویش را ارائه می دهند.
برنامه آموزش حرفه ای در سال سوم دبیرستان آغاز می شود، اما با وجود تنها 5 % از دانش آموزانی که به مؤسسات حرفه ای دولتی وارد می 
ش��وند، والدین و دانش آموزان اغلب از جریان های حرفه ای اجتناب می کنند. س��هم بزرگس��االن 20 - 26 ساله با آموزش حرفه ای رسمی در 

سال 2005 به %2 رسیده بود.
بررسی نظام حرفه ای غنا همواره بر مشکالت انسجام و هماهنگی تاکید دارد. نظارت سیاسی به صورت حداقل بوده است. به رغم آن چه که یک 
گزارش به عنوان دسته ای مبهم از آزمون ها شرح داده است، برنامه ها در ارائه مهارت هایی که کارفرمایان به دنبال آن ها می گشتند ناکام شده 

اند. یکی از دالیل، تکرار تصدیق و آزمایش استانداردهایی است که بدون مشاوره کارفرما توسعه می یابد.
کیفیت آموزش اصاًل رضایت بخش نیست. آموزش ضعیف مدرسان، حقوق های پایین و تجهیزات قدیمی همه در این موضوع نقش دارند. در 

حالی که برخی موسسات عمومی آموزش با کیفیتی را ارائه می دهند، اما جزو استثنائات باقی می مانند.
ارزیابی های اندکی از فواید آموزش های حرفه ای برای جوانان غنا وجود دارد. شواهد موجود نشان می دهد که فارغ التحصیالن نظام عمومی، از 
جمله دانشکده های صنعتی مستعد به بیکاری باالیی هستند. آن چه که غیرمنتظره نیست این است که تدریس ، خواسته های بخش کوچک 

خصوصی را به جای بخش دولتی که در یک برآورد 80 % تا %90 از آموزش مهارت را ارائه می کنند پوشش می دهد.
هزینه های جانبی معادله بهتر درک شده است. برنامه های حرفه ای در حدود 1 % از بودجه آموزش و پرورش را به خود اختصاص می دهد. با 

این حال، عودت سرانه هزینه ها در سال 2006 پنج برابر بیش تر از آموزش ابتدایی و تقریبا سه برابر باالتر از دوره متوسطه بود.
برابری یکی دیگر از اهداف مهم اس��ت. در حالی که اس��ناد سیاست بر اهمیت پیوند آموزش حرفه ای به راهبرد کاهش فقر ملی تأکید دارد، اما 
گروه های محروم به طور موثری مس��تثنی ش��ده اند. مشارکت، با افزایش سطح درآمد باال می آید و با ثروتمندترین پنجک هفت برابر بیش از 
فقیرترین پنجک این امر صورت می گیرد تا آموزش حرفه ای را دریافت کند. نابرابری منطقه ای مشخص شده است : منطقه شمال، فقیرترین 
بخش غنا، یکی از پایین ترین س��طوح ثبت نام حرفه ای را داراس��ت. تبعیضی نسبت به مردان به خصوص در مناطق شهری وجود دارد. و فارغ 
التحصیالن حرفه ای بیست برابر بیش تر احتمال دارد تا به جای شغل آزاد مانند کشاورزان در بخش های دولتی مشغول به کار شوند که این 

خود منعکس کننده تبعیض در مقابل کشاورزی است.
به جای مقابله با ناهنجاری هایی که با دسترسی محدود به آموزش همراه هستند، برنامه های کارآموزی تأثیر معکوسی را برجای می گذارند. به 
احتمال زیاد نیمی از جوانان با آموزش ناقص دوره ابتدایی به همان اندازه در کارآموزی شرکت می کنند که افراد با تحصیالت متوسطه در آن 

ایفای نقش می نمایند.
دولت اصالحاتی را به تصویب رسانده است که هدف آن ایجاد یک سیستم کارآمد تر و عادالنه تر است. شورای آموزش و تعلیم فنی و حرفه ای 
در سال 2006 به عنوان یک هیأت خود مختار ناظر، همراه با برنامه های آموزش مهارت ها و تعیین شغل )STEP( ایجاد شد که جوانان بیکار 

کم مهارتی را که به دنبال کارآموزی هستند هدف قرار داده است. هم اکنون بسیار زود است که آخرین اصالحات را ارزیابی کرد. 
منبع : Adams و س��ایرین )2008( ؛ بانک توس��عه آفریقا /OECD )2008c ( ؛ )Akyeampong )2007 ؛ وزارت آموزش و پرورش غنا، 

.)Palmer )2007 ؛ )a 2004، 2004b( جوانان و ورزش
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ای قرار دارد. چندین کش��ور نهادهای آموزش ملی را ایجاد 
و ی��ا تقویت ک��رده اند که نظام ه��ای صالحیت را اصالح و 
ساختارهایی را ایجاد کرده اند که به بخش خصوصی قدرت 

بیش تری می دهد:

در کام��رون، چهار وزارتخانه ای که در آموزش حرفه ای 
دخیل هستند، برنامه وسیعی را مرتبط با راهبرد کاهش فقر 

.)a2008 ، ملی توسعه داده اند )بانک توسعه آفریقا

در اتیوپی، برنامه درس��ی جدیدی تنظیم ش��ده است و 
نظام های صالحیت دار بازسازی شده اند تا پیشرفت مهارت 
ه��ای مورد نیاز در ب��ازار کار را تقویت کنند)بانک توس��عه 

.)b2008 ،آفریقایی

در رواندا، راهبردی که در س��ال 2007 به تصویب رس��ید، 
اه��داف بلند پروازان��ه ای را برای تغیی��ر در تصویر آموزش 
حرفه ای تعیین کرد. یک مرجع پیشرفت نیروی کار ساخته 
شد تا بر هماهنگی نظارت داشته و مشارکت بخش خصوصی 

.)OECD، f2008 /را تسهیل نماید)بانک توسعه آفریقا

نش��انه هایی وجود دارد که آموزش حرفه ای دوباره در حال 
ظهور به عنوان یک اولویت در توس��عه کمک است. چندین 
کشور، به ویژه آلمان و ژاپن بوده است اولویت داده اند تا از 

این بخش حمایت کنند.

بسیار زود اس��ت که نتایج آخرین موج اصالحات را ارزیابی 
کرد. در برخی موارد، نمونه های قدیمی بسیار انعطاف پذیر 
تلقی ش��ده اند. دولت موزامبیک راهبردی شجاعانه یا همان 
یکپارچگ��ی برنامه اصالح��ات حرفه ای را ب��ا هدف آوردن 
برنامه ریزی های حرفه ای به زیر یک چتر با یک صالحیت 
یکپارچ��ه و برنام��ه اعتبارگذاری تنظیم کرده اس��ت )بانک 
توس��عه آفریقا / OECD ، 2008e(. با این حال دو س��ال 
قبل از پایان فاز اول آن، پیشرفت های اندکی در اجرای آن 

به وجود آمده است. 

مانند مناطق دیگ��ر، دولت ها در صحرای آفریقا باید موازنه 
دقیق��ی را میان آموزش عموم��ی و آموزش فنی و حرفه ای 
به دست آورند. اولویت دشوار منطقه افزایش ثبت نام، حفظ 
و نگهداری و پیش��رفت از آموزش ابتدایی به دوره متوسطه 
اس��ت. با این ح��ال آموزش حرفه ای پتانس��یل این را دارد 
ت��ا نقش بیش تری دس��ت کم در ارائ��ه فرصت های مجدد 

ب��ه جوانان محروم ایفا کند. س��رمایه گذاری های عمومی و 
کمک های بین المللی باید با صرف هزینه های خصوصی و 
س��رمایه گذاری شرکت هایی که توسط گروه های پر درآمد 
تأمین مالی می ش��وند، در جهت ایج��اد فرصت هایی برای 
فقرا در مناطق روس��تایی و در زمینه اشتغال خصوصی گام 

بردارند.

ارائه فرصت دوباره به جوانان
آموزش فنی و حرفه ای می تواند فرصت ها را برای جوانانی 
که هنوز در مدرس��ه حضور دارند گسترش دهد. اما میلیون 
ها جوانی که هرگز به مدرسه نرفته اند و یا تحصیل را بدون 
کسب موفقیت در آن چه که مورد نیاز آن ها بوده است رها 
کرده اند چه می ش��وند؟ آیا آموزش حرفه ای می تواند یک 
فرص��ت دوباره موثر را ب��رای اجتناب از محرومیت در آینده 
ایجاد کند؟ بحران اقتصادی به این س��وال ربط  نوینی  می 
ده��د زیرا جوانان زمانی ک��ه تقاضای نیروی کار کاهش می 

یابد بسیار آسیب می بینند.

مقایسه اثر بخش��ی برنامه های "فرصت دوباره" و مداخالت 
هدفدار گس��ترده برای مبارزه با محرومیت از طریق آموزش 
حرفه ای ذاتا مش��کل است زیرا الگوهای محرومیت متفاوت 
هستند. در کشورهای توسعه یافته، مشکل تمرکز بر سطوح 
باالی دوره متوسطه اس��ت. داده های ایاالت متحده آمریکا 
نش��ان می دهد که نزدیک به 6.2 میلیون نفر از جوانان 16 
تا 24 س��اله )%16 از گروه س��نی( دوره متوس��طه را بدون 
دیپلم ترک می کنند. در فرانس��ه، در ح��دود 18 درصد از 
جوانان فاقد حداقل مدرک تحصیلی دوره متوس��طه هستند 

.)OECD، b2009(

معیار اندازه گیری محرومیت آموزشی در کشورهای در حال 
توسعه متفاوت اس��ت. میلیون ها نفر از جوانان در امریکای 
التی��ن و کش��ورهای عربی، ب��ه ویژه آن ها ک��ه در خانواده 
ه��ای فقیر زندگی م��ی کنند، تنها یک یا دو س��ال از دوره 
متوسطه را گذرانده اند. در بسیاری از کشورهای کم درآمد، 
تنها اقلیتی از جوانان در دبیرس��تان بوده اند و یک آموزش 

ابتدایی ناقص اغلب یک قاعده محسوب می شود.

ارزیابی ها در سراس��ر جهان نش��ان می دهد که برنامه های 
"فرص��ت دوباره" می تواند باعث ایجاد تفاوت ش��ود. رویکرد 
ه��ای جامعی که آموزش را به عنوان بخش��ی از یک بس��ته 
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جوانان بیکاری که آموزش آنان مختل ش��ده اس��ت، اغلب در تالش 
هستند تا به مشاغل ماهرانه رسوخ کنند. هدف برنامه Entra 21 از 
بین بردن موانع برای راهیابی از طریق رویکردهای نوآورانه اس��ت که 
به مردم مهارت هایی که مورد نیاز آن هاست برای غلبه بر محرومیت 

در اختیار آنان قرار می دهد.
برنامه در س��ال 2001 از طریق همکاری بنیاد بین المللی جوانان و 
بانک توسعه آمریکا، در شش کشور آمریکای التین از جمله بولیوی، 
جمهوری دومینیکن، السالوادور، پاناما، پاراگوئه و پرو آغاز شد. دروس 
ش��امل آموزش فن��ی، کارآموزی و کاریابی با مه��ارت های زندگی و 
مهارت های کاریابی اس��ت. کارفرمای��ان در طراحی برنامه و کاریابی 
کم��ک می کنند. در وهله اول ی��ک ارزیابی که 20000 نفر را تحت 

پوشش قرار داده است، مزایای عمده ای را یافته است:
در میان کسانی که برای برنامه Entra 21 ثبت نام کرده اند، 69 % 
از آنان درس نخوانئه و کار نیز نکرده بودند؛ پس از تکمیل این دوره 

تجربه برنامه های Jóvenes در آمریکای التین بینش های مهمی را 
به شرایط برای آموزش موفق جوانان فراهم می کند.

از آغاز در ش��یلی در س��ال 1990، برنامه های Jóvenes هم اکنون 
در منطق��ه به خوبی برقرار ش��ده اند. آن ها ب��ا ترکیب آموزش فنی 
و کارآم��وزی ب��ا مهارت های اولیه زندگ��ی و دیگر خدمات حمایتی 
به جوانان رس��یدگی می کنند. بیش از %60 از ش��رکت کنندگان از 
خانواده های کم درآمد هس��تند. برنامه ها اغلب احتمال اش��تغال و 
 Proyecto  ،دس��تمزدهای باالتر را افزایش می دهند. در آرژانتین
Joven اشتغال و دستمزدها را در حدود %10 در مقایسه با یک گروه 
ش��اهد افزایش می دهد. هر چند پیاده س��ازی و مدیریت سازه های 
مختلف با یک دیگر متفاوت هس��تند، ارزیابی ها نش��ان می دهد که 
برنامه های موفق در آرژانتین، ش��یلی، پرو و اروگوئه برخی از عناصر 

مشترک :را ارزیابی می کنند:
*هدف گیری قوی. برنامه ها، جوانان خانواده های کم درآمد و افرادی 
که پیش��رفت تحصیلی کم و سابقه کار محدودی را داشته اند هدف 
قرار داده اس��ت. در برخی موارد، اولویت با سرپرست های خانواده ای 

است که دارای کودک هستند، تا بتوانند با فقر مبارزه کنند.

*آموزش با کار مرتبط است و مهارت ها را گسترده تر می کند. بیش 
تر برنامه ها، آموزش، س��ابقه کار، س��واد آموزی و دوره های حساب 
و ریاضی و طیف گس��ترده ای از بس��ته های کمکی، از جمله کمک 
شغل یابی را ارائه می دهند. مسئله آموزش با هدف کمک به شرکت 
کنندگان در رس��یدن به وضعیتی نیمه ماهرانه در زمینه هایی است 
که برای آن ها تقاضا وجود دارد. س��ابقه کار تحت حمایت های یک 
شرکت انجام می شود که یک نقش کمکی را بر عهده دارند اما موظف 
به پرداخت یا تضمین اشتغال کارآموزان نیستند. آموزش و سابقه کار 
معموالً حدود شش ماه طول می کشد و شامل مهارت های گسترده 

تر زندگی مانند ارتباطات، کار تیمی و اعتماد به نفس است.
*مدیریت و هماهنگی. دولت کنترل طراحی برنامه، نظارت و تامین 
مالی کلی یا جزئی را بر عهده دارد اما در بسیاری از کشورها آموزش 
غیر متمرکز ارائه می ش��ود. بخش خصوصی پیون��دی را به بازار کار 
ایجاد می کند. در ش��یلی، ای��ن برنامه از طری��ق1000 ارائه دهنده 

آموزشی اعم از شرکت ها و سازمان های غیر دولتی ارائه می شود.
 Gallart و س��ایرین، )2004 ، 2007( ؛Betcherman  :مناب��ع

.)Godfrey )2007 2008(( ؛

کادر 2.15: ارتباط مهارت ها و اشتغال – برنامه  Jóvenesدر آمریکای التین

این رقم 24 درصد بود. 
*سهم فارغ التحصیالن از برنامه در آموزش های رسمی 42 % بود، 
یعنی دو برابر سهم زمان ورود به دوره. %21 باقی مانده در حال کار 

و تحصیل بودند.
*در حالی که بس��یاری از مشاغل ثبت شده در بخش های رسمی 
)بین 75 % و 90 %  بس��ته به نوع کش��ور( هس��تند، نمونه هایی از 
پیش��رفت خرده س��ازمانی جوانان در بخش غیر رسمی، به ویژه در 

السالوادور و پرو وجود دارد.
مرحله دوم برنامه ش��امل اقداماتی با هدف تقویت تمرکز بر جوانان 
محروم است. این مرحله 45000 جوان از خانواده های کم درآمد را 
هدف قرار داده و بر 5000 نفر که در معرض خطر افزایش آوارگی و 

یا ناتوانی جسمی قرار دارند متمرکز می شود.
.)Rodriguez )2006 و Lasida :منبع

کادر Entra 21  :2.16— مقابله با محرومیت

گس��ترده تر ارائه می دهن��د، احتمال بیش تری برای موفق 
ش��دن دارند. در ایاالت متحده، برنامه فرصت های ش��غلی 
نظامی برای 16 تا 24 س��اله ه��ا آموزش و تعلیم را در کنار 
Sch - )طیف وس��یعی از خدمات حمایتی ارائه می دهند 

chet  و سایرین ، 2003(. 

ب��ا توجه به الگوب��رداری در تجربه کار نظام��ی، برنامه های 
Jóvenes در چندی��ن کش��ورآمریکای التی��ن، از جمل��ه 

آرژانتین، شیلی، پرو و اروگوئه موفق شده اند تا به محرومین 
رسیدگی کنند )کادر 2.15(. 

مهارت های قرن بیست و یک
برنامه های Jóvenes موثر هس��تند زیرا چارچوب یکپارچه 
ای را برای رس��یدگی به محرومان ارائه داده و اش��تغال را با 
آموزش مهارت ها ربط می دهند. این اصل کلیدی نیز برنامه 
های دیگر مانند Entra 21 را در امریکای التین و کارائیب 



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

100

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

در س��ال 2001 توس��ط بنیاد بین المللی جوانان راه اندازی 
ک��رد تا جوانان بیکار را به مهارت ه��ای فن آوری اطالعات 
مجه��ز کند. یک ارزیابی در ش��ش کش��ور ب��ه نتایج دلگرم 

کننده ای برای اشتغال و درآمد اشاره دارد )کادر 2.16(.

آموزش مفید همراه با دوره های انعطاف پذیر که در جوامع 
محروم هدف قرار داده ش��ده است، راهی دیگر را برای ارائه 
فرصت دوب��اره به جوانان فراهم کرده اس��ت. در بنگالدش، 
برنامه گس��ترده ای توسط یک س��ازمان غیر دولتی به اجرا 
درآمد که جوانانی را که تحصیالت رسمی را رها کرده بودند 
م��ورد هدف قرار م��ی دهد. کالس هایی که برای تس��هیل 
رس��یدگی زود هن��گام طراحی ش��ده اند به وس��یله برنامه 
های حرفه ای که با ش��رکت ها توس��عه یافته اند دنبال می 
 Califica در شیلی، برنامه .)j2006 ، ش��وند )بانک جهانی
جوانان و بزرگس��االنی را که فاقد آموزش متوس��طه رسمی 
هس��تند هدف قرار داده اس��ت. این برنامه شامل عنصر هم 
ارزی آموزش دوره متوس��طه اس��ت که افراد باالی 18 سال 
را قادر می سازد تا در یک موسسه مجاز درس بخوانند و به 
گواهی نامه ای دس��ت یابند که دسترسی به طیف گسترده 
Ga - )ای از دوره ه��ای حرفه ای را برای آنان آس��ان کند 

lart، 2008(. برنام��ه های موفقیت آمیز فرصت دوباره باید 
ب��رای مردمی که در فقر زندگی می کنند قابل دس��ترس و 
مقرون به صرفه بوده، به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا با 
جمعیت مورد هدف آن ها متناس��ب باشد و به نوعی به آن 
 Jimenez( ها نگاه ش��ود که گویا نتایج را ارائ��ه می دهند
و س��ایرین، 2007(. یکی از مهم ترین نمونه های موفق در 
مکزیک پدید آمده است. نظام باز دوره متوسطه با هدف قرار 
دادن جوان بزرگس��االنی که دبیرستان را ترک کرده اند، در 
سی و سه مورد که کالس های دهم و دوازدهم قرار داشتند 
فرصت دوباره را ارائه می کنند. هیچ ش��رایط ورودی وجود 
ندارد و هیچ محدودیت زمانی در اتمام آن نیس��ت  و دانش 

آموزان می توانند برنامه های خود را تعیین کنند.

مدت زمان متوس��ط جهت تکمیل دوره س��ه تا پنج س��ال 
اس��ت و پس از آن که دانش��جویان بتوانن��د از مدارک خود 
 Flores -( برای ورود دوباره به نظام آموزش استفاده کنند

.) Moreno، 2007

در حال��ی ک��ه چنین نمونه هایی آن چ��ه را که امکان پذیر 

اس��ت نش��ان می دهند، فرص��ت دوباره ب��رای آموزش یک 
موضوع نادیده گرفته شده باقی مانده است. هماهنگی موثر 
دولت در طیف گسترده دولتی، خصوصی و سایر فعاالن غیر 
دولتی امری نایاب اس��ت، به این دلیل که برنامه ریزی برای 
برنامه های فرصت دوباره به ندرت در مس��یر اصلی آموزش 

نادیده گرفته می شود.

روش های دیگ��ری برای دولت ها وجود دارد تا پیش��رفت 
مه��ارت ها را ارتق��اء داده و با بیکاری جوان��ان مبارزه کند. 
یکی از واضح ترین مس��ائل حصول اطمینان از این است که  
جوانان بیش ت��ری تحصیالت خود را تکمیل می کنند و به 
مدرک تحصیلی دس��ت می یابن��د. در ایاالت متحده، قانون 
بهبود و س��رمایه گذاری مجدد آمریکا ش��امل تدارکات مال 
اس��ت: جوانانی که دوره متوسطه را به پایان نرسانده اند می 
توانند دوباره تحصیالت خود را از طریق کالج، آموزش حرفه 
ای و ی��ا کارآموزی دوب��اره آغاز کنند. ایالت های بس��یاری 
برنام��ه هایی را به رهبری مدیران با تجربه و معلمان معرفی 
ک��رده اند که با هدف تس��هیل در اتمام دوره متوس��طه، به 
ارائه جامع آموزش پس از مدرس��ه و در تعطیالت بپردازند. 
)CNN.com/US ،2009(.دول��ت ها همچنین می توانند 
آموزش و مس��ائل شغلی را با یک دیگر ترکیب کنند. فراهم 
کردن مش��وق برای ش��رکت ها به منظور ارائه کارآموزی و 
برنامه های حرفه ای به جوانان غیر متخصص نیز یک گزینه 
اس��ت. به عنوان مثال، OECD اس��تدالل کرده اس��ت که 
فرانس��ه باید کمک های عمومی و انگیزه کارآموزی هایی را 
ب��رای جوانان غیر متخصص ایج��اد کند و معیاری را تنظیم 
کند تا سهم جوانان بی تجربه را برای  شروع آموزش از 40% 
تا %50 افزایش دهد )OECD، b2009 (. در انگلستان که 
در OECDنابراب��ری های مبتنی بر مه��ارت عمیقی دارد، 
مداخ��الت پس از بحران اش��تغال و آموزش را برای بیکاری 

دراز مدت جوانان ایجاد می کند )کادر 2.17(

 برنامه هایی که نتایج را ارایه می دهند
نظام های فنی و حرفه ای در ارائه جوانان با مهارت، برآورده 
کردن مطالبات شرکتی و مقابله با مشکالت بیکاری جوانان، 
دس��تمزدهای  کم و نا امنی تا چه حد موفق هستند؟ هیچ 
پاس��خ مشخصی به این سؤال وجود ندارد. برنامه های حرفه 
ای ب��ه تنهایی به اجرا در نمی آیند. ش��رایط اقتصاد کالن، 
آیی��ن نامه های بازار کار و طرح های س��رمایه گذاری تأثیر 
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زیادی بر اثربخش��ی آن ها دارد. آموزش حرفه ای پتانسیل 
ای��ن را دارد ک��ه تفاوتی را در زندگی جوان��ان ایجاد کند. با 
این حال در کش��ورهایی که بر نمونه ه��ای عرضه از باال به 
پایین��ی که در آن دول��ت ها اولویت های��ی را تعیین کرده 
اند تکیه دارند، این پتانس��یل ضعیف ش��ده است. حرکت به 
سمت رویکردی تقاضا محور که به نیازهای افراد، شرکت ها 
و اقتصاد پاس��خ می دهد اولویت برجسته ای برای اصالحات 

است.

س��خت ترین ارزیابی های برنامه های آموزش فنی و حرفه 
ای از کش��ورهای توس��عه یافته برآمده اند. بررسی هایی که 
برای انتخاب تأثیرات نظارت می ش��وند نشان می دهند که 
آموزش حرفه ای چش��م انداز اشتغال را بهبود می بخشد اما 
لزوماً منجر به مبالغ باالتر نمی ش��ود )Adams،2007a ؛ 
Bishop و Mane، 2005 ؛ Ryan ، 2001(.ش��واهد از 
اروپا نش��ان می دهند که نظام های کارآموزی نرخ بیکاری 
جوان��ان را کاهش می دهد و ورود به مش��اغلی را که دارای 
دس��تمزد باالتری هس��تند باال می ب��رد )Gangl ،2003 ؛ 
Quintini  و س��ایرین، 2007(. ب��ا این ح��ال برنامه های 
کارآموزی سنتی توس��ط تبعیض جنسیتی قوی تحت تاثیر 
قرار می گیرند. زنان دس��تیابی کم تری به شغل، فرصتهای 

.)Adams ، b2007(َ شغلی و دستمزد دارند

همان طور که سیاس��ت گذاران به دنبال پرداختن به چالش 

های دوگانه ناش��ی از افزایش بیکاری و اقتصاد بر پایه دانش 
هستند، از برنامه هایی که درست اجرا می شوند درس های 
مهم��ی می توان گرفت و همچنین برخی نکات احتیاطی را 

نیز می توان کسب کرد.

تقویت رابطه ها بین آم��وزش و بازار کار. قدرت اصلی نظام 
های دوگانه در آلمان پیوند مستقیمی است که بین مدرسه، 
تجرب��ه کاری و آموزش عملی در دوره های حرفه ای برقرار 
ش��ده اس��ت. ش��رکت ها به دانش آموزان می آموزند که از 
طریق مش��ارکت سازمان های دولتی مهارت های مربوط به 
اقتصاد گس��ترده تر و نیازهای س��رمایه گذاری را به دست 
آورند. با اس��تفاده همین رویک��رد متفاوت، نظام ژاپن دانش 
آموزان��ی را ب��ا این روش تربیت می کنن��د که در محل کار 
آم��وزش ببینند. ب��ا وجود کش��ورهایی از جمله فرانس��ه و 
انگلستان که رابطه میان آموزش و محیط های کاری بسیار 
کم تر ش��ده اس��ت، تفاوت های برجس��ته ای وج��ود دارد. 
در ایاالت متحده، دانش��کده های ش��غلی از طریق ترتیبات 
قراردادی و رس��می کم تری به اجرا درم��ی آیند، اما ایجاد 
رابطه قوی بین دانش آموزان، شرکت ها و مدرسان، فرصت 
های ش��غلی و عملی را با تدریس و مش��اوره شغلی ترکیب 
می کند. ارزیابی دقیق که نقاط تعصب گروه ش��اهد را برای 
منافع قوی کنترل می کند، ش��امل افزایش میانگین درآمد 

 .)Willner ، 2008 و Kemple(در حدود 11 % است

تصدیق این که پیش��رفت های گذشته هیچ تضمینی برای 
موفقیت در آینده نیس��تند. تغییرات سریع اقتصادی به طور 
مستمر محیط را نیز برای آموزش حرفه ای تغییر می دهند. 
هر قدر که رش��د اش��تغال در در فلزکاری ، مهندس��ی و در 

بخش خودرو آهسته تر شود، نظام دوگانه آلمان تحت فشار 
قرار می گیرد. ش��مار اماکن جدید کارآموزی قابل دسترس 
در حال  کاهش اس��ت )وزارت آموزش و پرورش و پژوهش 

کادر 2.17 مهارت ها و استخدام در انگلستان
حتی پیش از مش��کل اقتصادی جهانی، چش��م انداز شغلی برای جوانان انگلیس��ی چندان تعریفی نداشت و فارغ التحصیالن مدرک دار مدارس با 
محرومیت های شدید ناشی از بیکاری روبرو بودند. از سال 2002 تا 2007 درصد بی کاری از 11 درصد به 14 درصد افزایش یافته است- باالترین 

میزان بی کاری در سال 1993 بوده است. تا حدودی وضعیت جمعیت فارغ التحصیل بی مهارت فشار زا شده است. 
بس��یاری از بی کفایتی های تحصیلی نیروی کار انگلس��تان ناشی از زمینه آی تاریخی است. در نظام آموزشی انگلستان عمده آموزش های فنی و 
حرفه ای به صورت استاد-شاگردی اتفاق می افتد؛ دولت در این نوع آموز ها دخالتی ندارد. مشکل اساسی آموزش های فنی و حرفه ای در انگلستان 

ساده سازی بیش از حد آن و بخش بخش شدن آن است.
اصالحات سال 2007 برای پر کردن و بستن فاصله ها بود. بر اساس قانون جدید افراد باید برای فراگیری مهارت ها باید وارد دوره های آموزشی 
رسمی شده و دست کم تا سال 18 سالگی کارشان را ادامه دهند. نظام جدید ارایه مدارک تحصیلی روی کار آمده است و بر این اساس افراد باید 

تا 17 سالگی در سیستم های آموزشی به یادگیری بپردازند.
Sources: Children England )2009(; OECD )2008c(; UK Learning and Skills Council )2008(.
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آلم��ان، 2006(. در ژاپ��ن، دهه 1990 که ب��ه دلیل رکود 
اقتصادی طوالنی دهه از دس��ت رفته نام گرفته است، منجر 
شد تا شرکت ها تعهدات خود را نسبت به آموزش و اشتغال 
طوالن��ی مدت کاهش دهند. این موضوع در س��هم عظیم و 
در حال رش��د کارگ��ران جوان در کارهای موق��ت و نا امن 
منعکس ش��ده اس��ت )OECD ، 2009c(. تجربه آلمان و 
ژاپن، نقش مهم رش��د اقتصادی و ایجاد اشتغال در به وجود 
آم��دن تقاضا در میان کارفرمایان برای آموزش فنی و حرفه 
ای و تحصیل را برجس��ته می کند. همچنین برنیاز به اقدام 
دولت برای تمدید برنامه های حرفه ای در ش��رایط در حال 
تغییر تاکید دارد؛ عملی که به وسیله بحران اقتصادی فعلی 

اوج می گیرد.

بازنگ��ری جدای��ی غیر مرس��وم آم��وزش فن��ی و حرفه ای 
از  آموزش عمومی. مش��ارکت موفق در بازار های اش��تغال 
مبتنی بر دانش که توس��ط تغییرات س��ریع مش��خص شده 
اس��ت عالوه بر مهارت های فنی خاص، نیازمند یک اندیشه 
خالق  نیز هس��ت. حس رو به رش��دی وجو دارد که در آن، 
"آن چ��ه ک��ه می دانید"ک��م اهمیت ت��ر از" آن چه که می 
توانید بیاموزید" اس��ت. پیگیری قاطع آموزش حرفه ای، به 
خصوص در سنین پایین تر، چشم انداز توسعه مهارت های 
انعطاف پذیر را کاه��ش داده و انتخاب های افراد را محدود 
می کند. دانش آموزان دوره فنی و حرفه ای نیازمند آموزش 

علمی کافی برای گسترش انتخاب های شغلی خود هستند 
و دان��ش آموزان دوره های عمومی به فرصتی برای توس��عه 
مه��ارت های عملی نی��از دارند. اصالح طلبان ن��وآور موانع 
میان آموزش حرفه ای و آموزش عمومی را درهم شکس��ته 
ان��د. در جمهوری کره، دانش آم��وزان علمی و حرفه ای در 
دبیرس��تان تا 75 % از یک برنامه آموزشی مشترک بهره می 
برند که فرصت های��ی را برای انتقال در هر دو زمینه ایجاد 
م��ی کن��د )Adams ، b2007(. هنگامی که این تاکید به 
وجود آمد که آموزش عمومی دانش آموزان را برای تخصص 
بعد از دبیرستان آماده می کند، تعداد دانش آموزانی که در 
آموزش حرفه ای در دبیرس��تان ثبت ن��ام کرده اند کاهش 
یافته اس��ت. چندین کشور دیگر از جمله استرالیا و سوئیس 
فعاالن��ه نظام های واجد ش��رایط را اص��الح کردند تا اجازه 
دهد تحرک بی��ش تری میان آم��وزش عمومی و حرفه ای 
ایجاد شود )Hoeckel  و سایرین، a2008 ؛ Hoeckel و 

.)b2008 ،سایرین

توس��عه نظام ه��ای دارای قابلیت و واجد ش��رایط در بخش 
خصوص��ی. در بازاره��ای کار که به وس��یله تغییرات س��ریع 
تکنولوژیک شکل گرفته اند، جوانان باید اظهارنظر فنی دهند 
ک��ه با این موضوع م��ی توان به طیف وس��یعی از مهارت ها 
دس��تیابی پیدا کرد. بسیاری از کش��ورها در حال معرفی و یا 
تقویت چارچوب های صالحیت ملی هستند و دانش آموزان 

با کمک گردش رشد اقتصادی، غلبه بر کمبودهای نیروی کار ماهر و 
کاه��ش نابرابری های اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای نقش اصلی 
را در تبدیل س��نگاپور به یک کش��ور پردرآمد ایفا کرده است و آن را 
به کش��وری تبدیل کرده است که در جهان دارای بهترین نظام های 
آموزشی است. وزیر آموزش و پرورش تشریح شده است بخش آموزش 

فنی را "گوهر درخشانی در نظام ما" نامیده است.
بخش آموزش فنی در اوایل دهه 1990 تاس��یس ش��د و در پاسخ به 
نگرانی های رو به رش��د بر توانایی نظام آم��وزش به منظور برآوردن 
تقاضاه��ای اقتصاد مولدت��ر و نیازهای جوانان به وجود آمده اس��ت. 
ای��ن موضوع ب��رای دانش آموزانی صدق می کن��د که نمرات پایینی 
در آموزش علمی کس��ب کرده باشند. دوره ها توسط دولت و صنعت 
طراحی ش��ده اند. ش��رکت ها ارزش خود را از فارغ التحصیالن بسیار 
: بیش از 90 % دانش آموزان ظرف ش��ش ماه پس از فارغ التحصیلی 
در سال 2007 مشغول به کار شدند. همان طور که اقتصاد به تکامل 
می رس��د، این موسسه با برنامه های خالقانه واکنش نشان می دهد 
که شامل همکاری با صنعت جهانی برای به راه اندازی مراکز فناوری 

در زمینه های مانند اتوماس��یون ه��ای صنعتی، ارائه گواهینامه های 
مش��ترک با شرکت هایی مانند مایکروسافت و ارتباط برقرار کردن با 
موسسات در آلمان برای ارائه دیپلم در تکنولوژی ماشین آالت است.

ش��اید بزرگ ترین موفقیت موسس��ه، مبارزه ب��ا نارضایتی مرتبط با 
آم��وزش حرفه ای اس��ت. دولت ها یکی پس از دیگ��ری در آموزش 
معلمان سرمایه گذاری های زیادی کرده اند که شامل بخش خصوصی 
نیز می شود به طوری که تسهیالت موسسه با امکانات دانشگاه های 
کشور قابل مقایسه باشد. کسب صالحیت از طرف موسسه می تواند از 
طریق علوم فنی یا بازگشت به آموزش آکادمیک یا از طریق دانشگاه، 
به عنوان مسیری به سوی آموزش فنی عالی مورد استفاده قرار گیرد. 
تاکی��د در دادن اعتم��اد به نف��س به دانش آم��وزان و مقابله با درک 
آم��وزش فنی و حرفه ای به عنوان نش��انه ای از نارس��ایی کمک می 
کند تا دلیل این که چرا نمونه سنگاپور در جایی که دیگران شکست 

خورده اند موفق شده است.
.)Goh and Gopinathan,2008 (:منبع

کادر 2.18: "گوهر سنگاپور در نظام"



پیشرفت در راستای اهداف آموزش برای همه

103

را بر اس��اس توانایی های گسترده آزمایش می کنند و اجازه 
می دهد تا آموزش برای اعتبارات قابل انتقال به آموزش فنی 
و عمومی مورد اس��تفاده قرار گی��رد )Adams،  b2007 ؛ 
Hoeckel  و س��ایرین، b2008؛ Young ،2005(. دخالت 
شرکت ها در توسعه آموزش توانمند مهم است، زیرا در جایگاه 
مناسبی برای آشنا شدن با نشانه های بازار کار قرار گرفته اند. 
در اس��ترالیا، برنامه هایی که از طریق انجمن های صنعتی و 
مقامات آموزشی توسعه یافته اند در سال آخر دوره متوسطه 
معرفی ش��ده ان��د. در این زمان، نهادهای مه��ارت های ملی 
کارفرمایان، معلمان و وزارتخانه های آموزش��ی را گردهم می 
آورند تا برنامه درس��ی را توس��عه و ارائه دهند که به نیازهای 
صنعت وابس��ته باش��د. یکی از چالش ه��ای بزرگ هماهنگ 
کردن نظم شرکای دخیل در یک چارچوب اداری است که از 

تکثیر و چندپارگی جلوگیری می کنند.

ادغ��ام برنامه های حرفه ای با راهبردهای مهارت های ملی. 
برخی از موفق ترین نمونه ها نشان می دهد که برنامه ریزی 
طوالنی مدت توس��عه مهارت ها م��ی تواند نقش حیاتی در 
باال بردن بهره وری، ایجاد رش��د اقتصادی و ایجاد اش��تغال 
ایفا کند. جمهوری کره و سنگاپور برنامه های حرفه ای را با 
نیازهای بخش هایی که رشد باالیی دارند، تنظیم می کنند 
و تنگناهای مهارت شناس��ایی کرده و همان طور که اقتصاد 
توس��عه می یابد، به تدریج تمرکز آموزش از دبیرستان ها به 
موسس��ات فنی و تخصصی و آموزش عال��ی تغییر می یابد 
)Law، 2008 ؛ Lee ،2008(. اخی��را، ویتنام به ش��دت در 
آموزش فنی و حرفه ای سرمایه گذاری کرده است تا مهارت 
ها در تولید سبک بهبود بخشند. دامنه ای برای دیگر عرصه 
های در حال توس��عه وجود دارد که از شرق آسیا بیاموزند، 
 Fredriksen( اما شرایط موفقیت برای تکثیر مشکل است
و Tan، 2008(. آن ه��ا ش��امل یکپارچگ��ی آموزش حرفه 
ای به یک سیاس��ت فعال برای توس��عه صنعتی، رشد سریع 
اقتصادی، ظرفیت قوی دولت و پیشرفت سریع در گسترش 
خ��وب و ب��ا کیفیت آموزش ابتدایی و متوس��طه اس��ت. دو 
ویژگی متمایز موضوع موفقیت حرفه ای در ش��رق آسیا در 
محیط سیاس��ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود 
ندارد. اولین مورد رشد سریع اقتصادی است که تقاضا برای 
نی��روی کار ماهر و منابع برای آموزش را ایجاد کرده اس��ت. 
دومی��ن مورد، ارائه آموزش فنی و حرفه ای در کش��ورهایی 

مانند جمهوری کره و س��نگاپور به راهبردهای ملی گسترده 
برای توس��عه صنعتی، ایجاد اش��تغال و باال بردن استاندارد 
های زندگی از طریق س��طوح باالت��ر مهارت ها و بهره وری 

تبدیل شده است )All، 2001( )کادر 2.18(.

نتیجه گیری
در ده��ه های اخی��ر، افزایش س��ریع اقتصاد ه��ای بر پایه 
دان��ش همراه با بیکاری مداوم جوان��ان و محرومیت جوانان 
فاقد مهارت، دولت ها را وادار کرده اس��ت که به بررس��ی و 
ارزیابی آموزش فنی و حرف��ه ای بپردازند. بحران اقتصادی 
دیگر گرداننده تغییرات اس��ت. وجود نمونه های اصالحات، 
تصوی��ری از برنامه های حرفه ای را به عنوان آموزش درجه 

دوم به چالش کشیده است.

دولت با چالش های متفاوتی مواجه هستند. مشکالت نظام 
دوگانه در آلمان با مش��کالت آموزش حرف��ه ای در اتیوپی 
متفاوت هس��تند. مانند حوزه های دیگر سیاست آموزشی، 
آموزش حرفه ای تابع تغییرات س��ریع از طریق ورود نمونه 
ه��ای موفق از کش��ورهای دیگر نیس��ت. سیاس��ت ها باید 
س��ازمان دهی ش��وند تا منعکس کننده توانایی های دولت 
ب��رای مدیریت آن ه��ا، واقعیت های ب��ازار کار و نظام های 
آموزش و پیش��ینه نهادی است. آن چه که روشن این است 
که هیچ دولتی نمی تواند از اهمیت مهارت ها و یادگیری در 
حمایت از رشد اقتصادی، مبارزه با فقر و غلبه بر محرومیت 
اجتماعی چش��م پوشی کند. هدف س��وم چارچوب عملکرد 
داکار چش��م اندازی را برای یادگیری و دس��تور کار مهارت 
ه��ا تعیین می کند. در حال حاضر دول��ت ها و جامعه بین 
المللی نیازمند توسعه معیارهای معنی دار برای اندازه گیری 
پیشرفت و سیاس��ت های معتبر برای دس��تیابی به برابری 

بیش تر هستند.

سوادآموزی جوانان و بزرگساالن  
هدف 4: دستیابی به پیشرفت پنجاه درصدی در سطح سواد 
بزرگساالن مخصوصاً زنان تا سال 2015 و امکان دستیابی و 

ادامه تحصیل به طور مساوی برای کلیه بزرگساالن.

بی سوادی جوانان و بزرگساالن هزینه ای است که کشورها 
به دلیل نارس��ایی سیس��تم های آموزش��ی قبل��ی پرداخت 
م��ی کنند. زمانیکه افراد از دوران مدرس��ه ف��ارغ التحصیل 
می ش��وند بدون یادگیری مه��ارت های مقدماتی خواندن و 
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نوشتن و حساب زندگی اجتماعی و اقتصادی بدی به عنوان 
فردی بی س��واد پیش رو خواهند داشت و این باعث کاهش 
عزت نفس در آنها می ش��ود. اما پیامدهای بی سوادی فراتر 
از زندگی فردی است. وقتی افراد یک جامعه بی سواد باشند 
جامع��ه برای ادامه چیش��رفت و تولید مجبور به مش��ارکت 

سیاسی با دیگر کشورها خواهد بود. 

بی س��وادی در س��طحی باالتر از هزینه فردی و اجتماعی، 
تجاوز به حقوق انسانی و افقی جهانی در مورد انسان هاست. 
ریش��ه کنی بی س��وادی یکی از ضروری ترین چالش های 

توسعه در قرن بیست و یکم است.

جامعه جهانی از پیوس��تن به این چالش بازمانده اس��ت. در 
گردهمایی آموزش و پرورش چهانی در داکار در سال 2000 
دولت ها ملزم به پنچاه درصد پیش��رفت در س��طح س��واد 
بزرگساالن تا سال 2015 شدند. این تعهد بلند پروازانه ولی 
دس��ت یابی به ان ممکن بود. متأس��فانه این هدف به مقدار 
زیادی از دست خواهد رفت. در جهانی با 759 میلیون جوان 
و بزرگس��ال بی سواد کوتاهی قابل توجهی در اهمیت دادن 
به این موضوع از طرف رهبران سیاسی صورت گرفته است. 
اس��تثناهای زی��ادی در مورد این قانون نش��ان می دهد که 
می توانس��ت اقدامات بیشتری در قبل انجام شود و اقدامات 
بیش��تری می تواند ص��ورت گیرد تا به هدف س��ال 2015 

نزدیکتر می شویم. در میان پیام های کلیدی این بخش:

 در میان اهداف آموزش��ی به بی سوادی کم ترین توجه 
می ش��ود. پیشرفت در جهت به نصف رساندن بی سوادی تا 
س��ال 2015 تاکنون کند و ناهموار صورت گرفته اس��ت. با 
گذران��دن نیمه از دوره برای رس��یدن به هدف، مناطقی که 
عقب+++++ مانده اند، بین نیم و دو س��وم راهی را که  مورد 

نیاز است پیمود ه اند. 

طی روندی متعادل در س��ال 2015،در س��طح جهان 710 
میلیون بزرگسال بی سواد خواهیم داشت. شواهد نشان می 
دهد که اگر بیشتر در جهت پیشرفت تالش نکنیم به هدف 

سال 2015 نخواهیم رسید.

پیشرفت سریع تر ممکن است. بعضی  از کشورها در طی 
سیاستهایی موفق نشان داده اند که سرعت بیشتر در جهت 
رسیدن به با س��وادی بزرگساالن ممکن است. نهضت سواد 
آموزی در هند و برزیل هر دو با تعهد قوی رهبران سیاس��ی 

در جهت مسئله با سوادی، التزام قوی تری از خود نشان می 
دهند. بعضی از کش��ورها برنامه های ابتکاری جدیدی را از 
طریق مش��ارکت انجمن ها با گروه های دولتی و غیر دولتی 
پیش ب��رده اند. تأمین بهتر هزینه ها و از س��رگیری تالش 
برای دس��تیابی به بزرگساالن مس��ن تر به سرعت پیشرفت 

کمک مهمی می کند.

 اقدامات بیش��تری برای غلبه  بر پیامدهای بی س��وادی 
الزم اس��ت. در حال��ی که  تفاوتهای جنس��یتی در حال کم 
شدن هستند خیلی زیاد باقی می مانند. زنان همچنان 3/2 
بی س��وادان بزرگساالن جهانی را تشکیل می دهند. ناتوانی 
در مبارزه با تقس��یم جنس��یتی و نا برابری های بیش��تر در 
سطح ثروت، سرزمین، نژاد و زبان باعث پس رفت می شوند.

این قس��مت به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول شامل 
دیدگاه جهانی در مورد بی سوادی و نتایج گردهمایی داکار 
می ش��ود. این بخش همچنین نگاهی به سال 2015 دارد و 
تصویری از زمانیکه این روندها در ارتباط با هدف پیش��رفت 
پنجاه درصدی در س��حپطح سواد بزرگس��االن از میان می 
روند را نش��ان می دهد. بخش دوم نگاهی بر کش��ورهای در 
حال پیش��رفت دارد و رویکردهایی که باع��ث ایجاد تفاوت 

می شوند را مشخص می کند.

پیشرفت از زمان گردهمایی داکار تاکنون
معن��ی دقیق "س��واد" تقویت بحث علمی اس��ت. بر خالف 
تقس��یم در مدرسه بودن و بیرون از مدرسه بودن که تقسیم 
س��اده ای می باش��د هیچ مرز مش��خصی بین با سواد و بی 

سواد وجود ندارد.

در ه��ر جامعه ای زنجیره ی بی س��وادی وجود دارد و افراد 
با کسب س��واد در جوانی می توانند از بی سوادی در دوران 
بزرگسالی جلوگیری کنند. اگر چه برسد این بحث است که 
معنی دقیق این کلمه نباید از ترس��یم حس رایج تجربه بی 

سوادی افراد بکاهد.

نی��م قرن پیش، یونس��کو فردی که قادر ب��ه خواندن بود و 
توان نوش��تن عبارات س��اده در مورد زندگی روزمره اش را 
داش��ت با س��واد تعریف کرد. اخیراً س��تاد جهانی آموزش و 
پرورش نظریه اولیه خود را گسترش داده است:  سواد یعنی 
فراگیری و اس��تفاده از خواندن و نوشتن و مهارت حساب و 
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در نتیجه توسعه شهروندان فعال،  سالمت و معاش و برابری 
جنسیتی را بهبود بخش��ید. ترکیب این دو تعریق گسترده، 
این واقعیت را نش��ان می دهد که بی س��وادی باعث از بین 

رفتن فرصت ها می شود.

ای��ن وضعی��ت بیش��تر جمعیت ج��وان و بزرگس��ال جهان 
مخصوصاً زنان در کش��ورها در حال پیشرفت را تحت تأثیر 
ق��رار می دهد. در حالی که  بیش��تر نواحی تحت تأثیر قرار 
می گیرند گروه کوچکی از کشورها با جمعیتی زیاد در رأس 

بی سودادی جهانی هستند.

بالی بی سوادی همچنان ادامه دارد.
برآورد ش��ده است که 759 میلیون بزرگسال باالی 15 سال 
که %16 جمعیت جهان را تش��کیل میدهند توانایی خواندن 
و نوش��تن و حس��اب کردن در زندگی روزمره الزم است را 
ندارند بیش از نیمی از این جمعیت در جنوب و غرب آسیا و 
یک پنجم دیگر در آفریقا زندگی می کنند. به دلیل نابرابری 
جنس��یتی در تحصیل، از هر 3 بی سواد بزرگسال 2 نفر زن 

هستند.

طی مقایس��ه ای مشخص شد که بی س��وادان بزرگسال در 
گ��روه کوچک از کش��ورهای پر جمعیت متمرکز ش��ده اند. 
فقط بیس��ت کش��ور %80 بی س��وادی جهانی را شامل می 

ش��وند. کش��ورهایی مثل بنگالدش، چین،هند و پاکس��تان 
بی��ش از نیمی از کل بی س��وادان را تش��کیل م��ی دهند. 
اطالعات این بخش تمرکز بی سوادی در کشورهای در حال 
توس��عه را نشان می دهد. این موضوع نباید از اهمیت توجه 
به مش��کالت جدی در کشورهای ثروتمند که با بی سوادی 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی بحرانی بکاهد.

شیوع بی سوادی در این مناطق تفاوت ها را می پوشاند. هم 
در جنوب و غرب آس��یا و ه��م در آفریقا درصد باالیی از بی 
س��وادی وجود دارد. در این مناطق از هر 3 نفر یک نفر بی 
سواد است. دوازده کش��ور در آفریقا بیش از %50 بیسوادی 
دارند. در بورکینافاس��و، گینه، مال��ی و نیچریه بیش از 70% 

جمعیت بزرگسال بی سواد هستند.

جدول 2.6: نرخ و تعداد بزرگس��االن بي س��واد، برحس��ب 
مناطقه، 2007-2000

داده ها مختص به سالهاي اخیر در طول هردوره   1-
مشخص شده هستند. براي توضیح بیشتر به نسخه اینترنتي 
معرفي جداول آماري، روش��هاي ارزیابي و منابع و س��الهاي 

داده ها مراجعه کنید.

--2نرخ بي سوادي منفي صد نرخ سواد محاسبه شده است.

منبع : ضمیمه، جدول آماري 2.

در کشورهای عربی، تقریبا3/1ً جمعیت بی سواد هستند. نا 
برابری های جنسیتی عامل اصلی بی سوادی بزرگساالن در 

این سه منطقه است.

 زن��ان در چاد،اتیوپی و مالی 5/1 برابر بیش��تر از مردان 
دچار بی سوادی هستند.

 در الجزایر و عین زنان 2 برابر بیش��تر از مردان دچار بی 
سوادی هستند.

بر خ��الف تصور رایج، رابط��ه بین میانگین درآمد و س��واد 
متغییر اس��ت. به طور مثال، میانگین درآمد کش��ور مصر با 
اکوادور یکس��ان اس��ت اما میزان س��واد در مصر %66 و در 
اک��وادور %84 می باش��د به همین ش��کل، الجزیره میانگین 
درآمد بس��یار باالتری نس��بت به بولیوی دارد ولی تعداد با 

سواد عامل اصلی تفاوت ها است.

نموداره��ای مقایس��ه ای برای س��واد جهانی به مش��خصه 

شکل 29. 2 : بی سوادی بزرگساالن به شدت به گروه های کوچکی 
 درکشورهای بزرگ با جمعیتی وسیع متمرکز است

بیسوادی بزرگساالن 15 سال و باالتر در10 کشور برتر 

Source: Annex, Statistical Table 2.
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چالش های سیاس��ی اش��اره می کند. همانگونه که مطمئن 
می ش��ویم جوانان با کس��ب مهارت های ابتدایی از سیستم 
آموزش خارج می ش��وند، بس��یاری از کش��ورها در آفریقا، 
جنوب و غرب آس��یا و قس��مت هایی از سرزمین های عربی 
نیازمند آموزش به تعداد زیادی از بزرگساالن نیز می باشند. 
در برزیل و اندونزی که بی س��وادی %10 یاکمتر از جمعیت 
بزرگساالن را شامل می شود سیاستگذاران همچنان در پی 
رسیدن به گروه های بحرانی و افرادی هستد که بیشتر آنها 

در مناطق دور دست زندگی می کنند.

اندازه گیری س��واد، علمی دقیق نیست. ارزیابی های جهانی 
معموالً نتیجه سرش��ماری و یا پرس��ش های خانواری که از 
افراد س��وال می ش��ود تا در مورد وضعی��ت تحصیلی خود 
اطالعاتی بدهند. چون مسئله سواد در فرهنگ ها و بات های 
مختلف متفاوت اس��ت، خود کلمه ی "س��واد" نیز می تواند 
برای افراد مختلف معانی متفاوتی داش��ته باشد. سرشماری 
جهانی معموالً موفق به کس��ب اطالع��ات از افرادیکه دور از 

دس��ترس هس��تند و محل زندگی ش��ان در مکان های دور 
افتاده اس��ت نمی ش��وند. انتظار می رود سطح سواد در بین 
این گروه پایین تر باش��د که این منجر به نا چیز بش��مردن 

مقدار بی سوادان می شود.

گزارش پیشرفت:
جه��ان از ه��دف پیش��رفت 50 درصدی در س��طح س��واد 
بزرگس��االن در س��ال 2015 دور افت��اده اس��ت. در نب��ود 
هماهنگی بین المللی برای اولویت بندی، چش��م انداز کمی 
برای رسیدن به این هدف وجود دارد. در عین حال تجربیات 
و رامه های بعضی از کش��ورها نش��ان می دهد که در زمان 

کمی هم می شود به پیشرفت قابل توجهی رسید. 

با هر نس��ل از مدرسه روندگان میزان س��واد بزرگساالن در 
کش��ورهای در حال توس��عه افزایش یافته است. با ورود هر 
چه بیش��تر بچه ها به مدارس و فارغ التحصی شدنش��ان با 
س��واد مقدماتی خود به خود میزان س��واد افزایش می یابد. 
برنامه های با س��وادی در بعضی کشورها نقش مثبتی را ایفا 

کرده اند.

آزمون ارزیابی و بازبینی مواد درسی حوزه می باشد:
متون )نثر(، متون غیر پیوس��ته )مدارک( و حس��اب، نتایج 
سلسله ای از دس��تاوردها را به ارمغان می آورد و آزمون ها 
برای مخاطبان معنی دار طراحی ش��ده اند. اطالعات حاصل 
از این آزمون ها برای مقایس��ه های ملی و بین المللی قابل 
اس��تفاده هس��تند. از نتایج آزمون ارزیابی و بازبینی مواد به 
عنوان راهنما در بس��یاری از کشورها استفاده می شود. این 
آزمون توس��ط VIS طراحی و بوس��یله وزارت های آموزش 

کادر 19. 2  کشورهای غنی، فقر علمی
این قس��مت به بی س��وادی در کش��ورهای فقیر توجه می کنداما کشورهای غنی و ثروتمند نیز 
محرومیت قابل توجهی دارند. بس��یاری از بزرگس��االن دچار کم س��وادی هستند که حتی قادر 
به درخواس��ت ش��غل، خواندن روزنامه و فهمیدن مدارک ملکی، سالمت و تحصیالت بچه ها هم 

نیستند و اینگونه زندگی شان را تحت تأثیر قرار می دهد:
 در فرانسه %9 از افراد بین 18 تا 65 سال توانایی کامل خواندن و نوشتن و حساب روزمره 

را ندارند.
 در هلند 5/1 میلیون از بزرگساالن که یک میلیون از آنها هلندی های بومی هستند جز بی 

سوادان محسوب می شوند و قادر به درک اطالعات ابتدایی نیستند.

در ایاالت متحده با %14 از جمعیت دچار کم سوادی هستند که قادر به انجام 
کارهای روزمره مثل درک مقاالت روزنامه ها و دستور العمل ها نیستند. نزدیک 
به %12 از افراد توانایی پر کردن فرم درخواست شغل یا فهمیدن برچسب های 
روی غذاها یا داروها را   ندارند. بیش از 5/1 یا %22 از جمعیت از حد ابتدایی هم 
کمتر سواد دارند و نمی توانند تتمه حساب خود را از دسته چکشان بفهمند و یا 

قادر به درک از یک آگهی تبلیغاتی نیستند.

 در انگلستان، 7/1 میلیون از افراد یا %5 از افراد بین 16 تا 65 سال در امتحان حتی در حد 
فردی 7 ساله هم عمل نمی کنند و 1/5 میلیون از افراد کمتر از فردی 11 ساله عمل می کنند. 

بی س��وادی در کش��ورهای ثروتمند در میان گروه مهاجران و فقیران در مناطقی 
که از نظر اجتماعی در سطح پایین هستند متمرکز شده است. بی سوادی عاملی 

است برای حقوق کم، ناامنی شغلی و محرومیت اجتماعی.

کادر 2،20  نسل جدیدی از آمار سواد آموزی

راههای جدید جهت سرش��ماری سواد مشکالتی نیز به همراه دارند. 
یک مثال برجسته برنامه ارزیابی و بازبینی سواد می باشد. 

راهکارهای متداول س��نجش س��واد معموالً دارای عیوبی 
هستند. پرس��ش از افراد در مورد میزان سوادشان دارای 
محدودیت های   ارزیابی واقفی می باشد. به همین شکل، 
آزمون افراد بوسیله کلمات، موضوعات، تجربیات که هیچ 
ربطی در زندگی افراد مورد پذیرش ندارد مراحل دس��ت 

یابی را به درستی بیان نمی کند.
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و پ��رورش اداره می ش��ود. تعداد بزرگس��االن بی س��واد در 
جهان %13 کاهش یافت. این رش��د جعیت، تعداد جمعیت 
بزرگساالن از رشد س��ریع تری نسبت به دهه 90 برخوردار 
ش��ده اس��ت. این رش��د از %10 شروع ش��د و در سال های 

2000 تا 2007 به %84 رسید.

پرده وس��یع جهانی، بعضی پیش��رفت های دلگرم کننده را 
پنهان می کند. تقریباً کاهش تعداد بی س��وادان کشورهای 
در حال توس��عه تنها در منطقه شرق آسیا و نواحی اقیانوس 
آرام رخ داد. در جن��وب و غرب آس��یا؛ رش��د جمعیت روند 
کاهش تعداد بی س��وادان بزرگسال را متوقف کرد. در افریقا 
تعداد بی سوادان افزایش یافت و به 5/19 میلیون نفر رسید. 

کش��ورهای عربی نیز افزایش ش��مار بی س��وادان را تجربه 
کردند. بعضی از کش��ورها شاهد افزایش چشمگیر تعداد بی 
سوادان بزرگسال بودند: بیش از یک میلیون در بورکینافاسو، 
سنگال، نانزانیا و ویتنام و 4 میلیون در بنگالدش و اتیوپی.

این نظریه که کشورها قدرت کافی برای مبارزه با بی سواید 
بزرگساالن را ندارند، بوس��یله تجربه کشورهایی که سرعت 
پیش��رفت سریعی داشته اند رد می شود. این ها نمونه هایی 
از تعمیرات مثبت طی سالهای 1985 تا 1944 و سال2000 

تا 2007 میباشد. 

بیش��تر کاهش بی س��وادی در شرق آس��یا متعلق به کشور 
چین است. تعداد بزرگساالن بی سواد در این کشور به 114 
میلیون رس��ید در واقع بین این دو دوره کشور چین با 62% 
کاهش بی سوادی روبرو بود. بین سال های 1990 تا 2000 
میانگین تعداد با سوادان این کشور 4 میلیون افزایش یافت.

 هن��د با وجود دارا بودن بیش��ترین جمعیت بی س��واد، 
پیشرفت داشته است. طی سال 1985 تا 1994تقریباً نیمی 
از افراد بزرگسال با سواد بودند. در حال حاضر این آمار کمی 
بیش��تر از 3/2 جمعیت است. از آنجاکه جمعیت بزرگساالن 
%45 افزایش یافت، این نشان دهنده پیشرفتی حقیقی است. 
همچنین به این اشاره دارد که مبارزه با بی سوادی در سایه 
حمایت نهضت ملی س��واد آموزی از شدت باالیی برخوردار 

است.

بس��یاری از کشورهای آفریقایی از سرعت باالیی در رشد 
میزان س��واد بزرگساالن برخوردار ش��ده اند. بورکینافاسو با 

وجود قرارگرفتن در زمره کم س��وادترین کشورها به ترتیب 
میزان سواد آن ها 2 و 3 برابر شده است.

تعدادی از کش��ورهای عربی بیشترین پیشرفت را داشته 
اند. درصد با س��ودان در مص��ر از %44 به %66 افزایش یافته 
اس��ت . در عین نیز میزان با سوادی از %37 به %59 رسیده 

است.

تساوی جنسیتی در حال پیشرفت است .

گسترش سواد با کاهش نابرابری جنسیتی همراه بوده است. 
بسیاری از کشورهایی که فاصله بین سواد زن و مرد در آنها 
زیاد بود و این تفاوت همه چیز را ش��امل می ش��د ، در راه 

رسیدن به تساوی قدم بر داشته اند.  

تس��اوی جنسیتی در 8 کشور از 79 کشور بهبود پیدا کرده 
اس��ت . در بنگالدش ، بورکینافاسو ، بروندی ، مالی ، نپال و 
یمن میزان س��واد زنان دو یا س��ه برابر شده و رشد سواد در 
آنها نس��بت به مردان دو برابر س��ریع تر است . چون فاصله 
س��وادی بین بزرگساالن باعث ایجاد پیشرفت در تحصیالت 
مقدماتی می ش��ود، این جریان  به هم رس��یدن کم ش��دن 
فاصله جنس��یتی را نشان می دهد.بین دو دوره معیار میزان 
افزایش تعداد زنان با س��واد ش��ده %14 و تعداد مردان 7 % 

بوده است.

باید به مفهوم ای��ن روند مثبت توجه کنیم . در حال حاضر 
زنان از مردان پیش گرفته اند ولی در بس��یاری از کش��ورها 
پس از سالها عقب ماندگی دوباره شروع می کنند . نا برابری 
جنس��یتی تاریخچه ای کهن دارد و سهم زنان در تعداد کل 
بی س��وادان مقدار بسیار کمی افزایش یافته است . بنابراین 
جریان همگرایی از نقاطی کامال" نابرابر آغاز ش��ده. در س��ه 
منطقه ش��امل کشورهای غربی، جنوب و غرب آسیا و آفریقا 
که کمترین میزان سواد و بیشترین میزان نابرابری جنسیتی 
را دارند، میزان زنان با سواد در سال 2000 تا 2007  هنوز 
کمتر از میانگین سواد مردان در سال 1985 تا 1994  بود. 
طی این روند 56 سال طول می کشد تا زنان جنوب و غرب 

آسیا بتوانند به سطح مردان برسند.

همگرایی جنسیتی در سواد بزرگساالن، به میزان متفاوت در 
کش��ورهای مختلف پیش می رود. حال به مقایسه تجربیات 
متضادبن��گالدش و هن��د می پردازیم. زن��ان بین 25 تا 34 
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س��اله در بنگالدش 32 % بیش��تر از مردان در همین سنین 
دچار بی س��وادی هس��تند. این نابرابری ، حاکی از نابرابری 
جنس��یتی در زمانی که این نسل به مدرسه رفت می باشد. 
امروزه در بنگالدش این فاصله برای افراد 15 تا 24 س��اله از 

میان رفته است. 

در حال��ی که  هند این فاصله را کم می کرده اس��ت تعداد 
زنان بی س��واد 15 تا 24 ساله هنوز دو برابر بیشتر از مردان 
در این س��ن می باشد. در میان کش��ورهای عربی، مراکش 
پیشرفت سریعی در جهت گسترش سواد در هر نسل داشته 
اس��ت اما در مقایس��ه با چین در از بین بردن فاصله سطح 

سواد زنان و مردان کمتر موفق بوده است.

یکی از محرک های افزایش س��طح س��واد، گس��ترش نسل 
به نس��ل آموزش می باش��د. تقریبا" در همه کشورها میزان 
سواد بین جوانان بزرگسال که سن آنها بین 15 تا 24 سال 
اس��ت بیشتر از میانگین همه بزرگس��االن باالتر از 15 سال 
می باشد در کش��ورهای عربی، جنوب و غرب آسیا و آفریقا 
می��زان س��واد جوانان در بین س��ال 2000 - 2007، 16 تا 
24 درصد بیش��تر از  میانگین میزان سواد همه بزرگساالن 
بود. به خصوص تفاوت نس��ل ها در بعضی از کش��ورها مثل                  
ایران، نیجریه، س��ریالنگا که نسبت بی سوادی میان جوانان 
است،نش��ان داده می شود و بی س��وادی مشکالت بیشتری 

بوجود می آورد.

اطالع��ات ملی در مورد س��واد م��ی تواند بین��ش در مورد 
تصوی��ری از مخفی ک��ردن نابرابری در یک کش��ور، که بی 
س��وادی بزرگساالن با میزان درآمد،سطح تحصیالت والدین  
ن��ژاد، زب��ان و ناتوانی مرتبط اس��ت، ایجاد کن��د . در حالی 
که  قاعدتا" زنان ش��رایط نا مس��اعدی دارند، نابرابری های 
جنسیتی با ساختارهای وسیع تر زیان آور و بحرانی شدیدتر 

نشان داده می شوند. 

س��طح درآمد پایین– بزرگساالنی که در خانواده های فقیر 
زندگی می کنند، بیش��تر به بی س��وادی دچار می ش��وند. 
در گواتماال، 60 % از بزرگس��االنی که در فقر مطلق به س��ر 
می برند و 42 % از کس��انی که در ش��رایط س��ختی زندگی          
می کنند بی س��واد هستند. در مقایسه با این آمار تنها17% 
از بزرگس��االنی که وضع زندگی بهتری دارند به بی سوادی 
دچار هس��تند. به همین صورت، در بنگالدش 76 % از افراد 
در خان��واده های ثروتمند و 28 % از آنه��ا در خانواده های 
فقیر ، با سواد هستند. نژاد، زبان و مشکالت گروه ها . گروه 
زبان های اقلیت و مردم بومی معموال" کم ترین سطح سواد 
را دارن��د. در ویتنام میزان س��اد در می��ان اکثریت جمعیت 
قومی 94 % ولی تنها 72 % اقلیت قومی باس��واد هستند. در 

شکل 30. 2 : درکشورهای درحال توسعه بیسوادی دربین بزرگساالن سه به 
یک یا چهار به یک ، آمار مربوط به سالهای 2000 تا 2007 

متوسط منطقه ای 29%

متوسط منطقه ای 36%

متوسط منطقه ای 38%

نرخ بیسوادی بزرگساالن 
 

Source: Annex, Statistical Table 2.
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پرو بی سوادی بیشتر مبان کسانیکه به زبان بومی سخن می 
گویند رایج اس��ت و میزان آن 24 % می باش��د. این آمار در 
مقایس��ه با بی سوادی 4 درصدی اسپانیایی زبانان می باشد. 
در جنوب آسیا، فاصله سواد بین باالترین طبقه تعریف شده 
اس��ت. در نپال اختالف طبقاتی حتی بیش��تر از اختالف در 

سطح مالی و نابرابری های جنسیتی می باشد.

نابرابری های مربوط به محل زندگی–بی سوادی در مناطق 
فقیر تر، روس��تایی و جنوب ش��هر بیشتر است. نا برابری در 
مناط��ق معموال" نقش��ه فقر ملی  را ترس��یم می کند. بطور 
مث��ال ، در بعض��ی مناطق فقیرش��مال ش��رق برزیل مثل 
آالگوس، مارانا ، پارابا و پیو سطح بی سوادی دو برابر بیشتر 
از مناطق جنوب شرقی این کشور است. در هند در منطقه ای 

به نام میزورام بی سوادی صفر است و این در حالی است که 
این رقم در راجاستان به 50 % می رسد.

مناطق رستایی معموال" نسبت به مناطق شهری عقب مانده 
هستند. در پاکس��تان میزان سواد مناطق ش��هری دو برابر 
مناطق روس��تایی اس��ت. بی س��ادی در مناطق شهری ، در 
محله های فقیر که از فقر زیادی رنج می برند متمرکز شده 
اس��ت هیچ یک از این اشکاالت به تنهایی وجود ندارند. زن 
بودن یک عامل تقریبا" جهانی بی س��وادی در بس��یاری از 
کشورهای عربی و بیشتر مناطق جنوب و غرب آسیا و آفریقا 
می باشد. اما نابرابرهای جنسیتی با فقر، محل زندگی و نژاد 
مرتبط اس��ت. اختالف س��طح ثروت در فیلیپین نشان می 
ده��د که 65 % از زن��ان در خانواده های فقیر و %96 از آنان 

 شکل 31. 2 : تعداد بی سوادان علیرغم افزایش جمعیت درحال کاهش است
تغییرات در بیسوادی بزرگساالن 15 سال و باالتر ، نرخ باسوادی و جمعیت برحسب داده های 1985 تا 1994 و 2000 تا 2007 

درصد تغییر ، 1985  تا 1994 و 2000 تا 2007

Source: Annex, Statistical Table 2.
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در خانواده های ثروتمند باس��واد هستند. در جنوب آفریقا همه 
جوانان سفید پوست و زنان بزرگساالن با سواد هستند و این در 
حالی است که تنها %70 از زنان سیاه پوست باسواد هستند. در 
مکزیک زنانی که به زبان بومی سخن می گویند، 15 بار کمتر از 
زنانی که اس��پانیایی  صحبت می کنند با سواد هستند و تنها 5 
درصد از زنانی که دانش زبان اس��پانیایی ندارند، با سواد هستند. 
میزان سواد در میان زنان کامبوجی که در راتاناکیری، ایالتی که 
اطراف��ش را تپه ها احاطه کرده اند زندگی می کنند یک س��وم 

زنانی است که در پایتخت زندگی می کنند. 

چشم انداز دستیابی بر هدف سال 2015 
روندهای اخیر درجهت با سوادی بزرگسالن ، جهان را از دست 
یابی به هدف سال 2015 باز می داند. پیشرفت بسیار کند بوده 
و این هدف را دور از دس��ترس س��اخته است . حتی در بهترین 
صورت ، در 5 س��ال آینده تعداد کودکانی که باسواد وارد دوران 
بزرگسالنی می شوند، کافی نیست . ادامه این روند فاصله زیادی 

تا پیمان داکار ایجاد می کند .

پیش بینی انجام شده برای گزارش بازبینی جهانی سال 2010 
، کمبودها را ارزیابی کرد . تا س��ال 2015 میزان بی سوادی در 
بزرگس��االن در آن سه منطقه بین 29 تا 34 درصد کاهش می 

یابد . به عبراتی دیگر ، بین نصف و دو سوم این مسیر تا رسیدن 
به هدف کاهش پنجاه درصدی بی سوادی طی می شود.

هزین��ه ای واقعا" حقیقی برای انس��ان مرتب��ط باتفاوتها وجود 
دارد. اخیراً جمیعیت جهان را تش��کیل می دهد تا سال 2015 
همچنان بی سواد خواهند بود. تفاوتهای منطقه ای بین هدف و 
نتایج پیش بینی شده در جنب و غرب آسیا، آفریقا و کشورهای 
عربی بیشترین مقدار را دارند. عدم دستیابی به هدف با سوادی 
بزرگس��االن به کمبودی بسیار بزرگ بریا بس��یاری از کشورها 
تعریف می شود درهند این هدف طی روند اخیر بوسیله نزدیک 
به 81 میلیون فرد از بین می رود. در صورت عدم دس��تیابی به 
این هدف، در بنگالدش تعداد بی س��وادان 16 میلیون بیش��تر 
خوهد بود. در بین کش��ورهای آفریقایی، موزامبیک با اس��تفاده 
از اطاعات س��ال1997 با کسری 6/2 میلیون فرد مواجه خواهد 

شد.

-تغیی��ر رویه، با س��وادی را پیش��رفت ناامید کنن��ده در جهت 
هدف با س��واکه در داکار بنیان گذاری شد، نتیجه عدم موفقیت 
تعهدات سیاسی می باشد. در حالی که  استثناهای زیادی وجود 
دارد، دولت ها و کمک کنندگان همگی در ریشه کنی بی سوادی 
شکس��ت خورده اند. اگر چه نش��انه های دلگرم کننده ای نیز که 

نشان می دهد ممکن است تغییری ایجاد شود وجود دارد.

بعضی از آنها در سطح بین المللی مشهود است . در سال 2003، 
سازمان ملل متحد دهه سواد را آغاز کرد .

آغ��از این دهه ب��ا تصدیق دولت ه��ا همراه بود که م��ی گفتند: 
فراگیری س��واد برای هر کودک ، جوان و بزرگس��االن که به آنها 
راههای مبارزه با چالش های زندگی را نشان می دهد و تحصیالت 

را در حد مقدماتی آموزش می دهد بسیار سخت است .

در حال��ی ک��ه  دهه های پیش��رفت ، بی معنی م��ی آیند و می 
رون��د ، دهه پیش��رفت بحث ای منطقه ای را ش��روع کرده اند و 
مش��کالت بی س��وادی را از بین بردند . کنفرانس بین المللی در 
مورد تحصیالت بزرگساالن،که در اواخر سال 2009 برگزار شد ، 

فرصتهایی را از حد حرف به عمل تبدیل می کند.

همچنان در بس��یاری از سطوح توجه جدی و کافی به سواد نمی 
ش��ود . به س��واد به عنوان یک اولویت سیاسی اهمیت داده نمی 
ش��ود . بودجه مالی کافی و تالش برای متحد کردن ایده ها برای 
کاهش فقر و پیش��رفت برنامه های توس��عه نیافته وجود ندارد . 

 32. 2: زنان نسبت به مردان باسواد نرخ مسافرت باالیی دارند 
نرخ باسوادی مردان )15 سال و باالتر ( ، برحسب جنسیت و منطقه ، 1985 تا 1994 و 2000 تا 2007

نرخ باسوادی بزرگساالن )درصد ( 
 زنان از 2000 تا 2007 زنان از 1985 تا 1994

مردان از 1985 تا 1994 مردان از 2000 تا 2007

Source: Annex, Statistical Table 2.
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حتی بعضی دولت ها از طریق اقداماتعملی نشان دادهاند که 
برنام��ه های ملی نتیجه بخش بوده اند . بعضی دیگر بودجه 
مالی را برای افزایش سواد اضافه کرده اند. و سلسله وسیعی 
از مش��ارت و رویکرد در حال حاضر سواد را در سطح جامعه 

رشد می دهد.

بعض��ی از دولت ها به صراحت اعالم کرده اند که عدم توجه 
به سواد یک شکست جدی سیاسی بوده است . برنامه سواد 
برزیل یکی از تالش ها برای جبران این شکس��ت می باشد . 
در جمهوری اسالمی ایران ،مراکزی که توسط نهضت سواد 
آم��وزی ایجاد ش��ده اند، 1/3  میلیون نفر از بی س��وادان را 
طی س��الهای 2000 تا 2006 بری تحصیالت ابتدایی ثبت 
نام کرده اند. نزدیک به س��ه چهارم افراد ثبت نام با موفقیت 

دوره آموزشی را سپری کرده اند.

در بورکینا فاس��و، دولت میزان س��واد بزرگساالن را تا سال 
2010  از28 %  ب��ه 40 % افزای��ش داده اس��ت . عل��ت این 
پیش��رفت افزایش بودجه آموزش ، از 1 % به 7 % بوده است 
. این بودجه حرف تجهیز و گس��ترش مراکز آموزش��ی غیر 
رس��می که تحصی��الت ابتدایی را آموزش می دهند ش��ده 
اس��ت . تعداد فارغ التحصیالن این مراکز از س��ال 2003 تا 

%2007،24  افزایش یافته است .

نمونه ای دیگر هیئت س��واد آموزی کش��ور هند می باشد . 
این گروه که در س��ال 1988 شروع به کار کرده بود دوباره 
فعالیت خود را آغاز کرد. یازدهمین برنامه پنج س��اله که در 
س��ال 2012 به پایان می رس��د بودجه این گروه را 5 برابر 
م��ی کند و به 21 میلیارد دالر مي رس��اند. برنامه ها دوباره 
طراحي شده اند تا به هدفي که دوره آموزش سواد ابتدایي را 
با دوره هاي آموزش بعدي تلفیق کنیم کاماًل نزدیک شویم.

عدم تمرکز انتقال قدرت به دولت ها و حوزه ها مي باش��د و 
تعهدي قوي تر براي آماده کردن وس��ایل الزم سواد آموزي 
صورت گرفته اس��ت. در س��ال 2009، دولت هند، به تمرکز  
بیش��تر روي جنسیت و برابري اش��اره کرد، ابتدا با طراحي 
گروه س��وادآموزي ملي زنان و س��پس با ارائ��ه راهکارهایي 
جهت رس��یدن به هدف. تعهدات ب��راي مطمئن بود از این 
که %85 از کس��اني که از هدف گذاري س��ود مي برند زنان 
هستند و %50 از آنها از طبقاتي که در برنامه بودند، قبایل و 
 India(اقلیت ها به خصوص مس��لمانان هستند، گرفته شد

Ministry of Human resources Develo -
.) ment, 2009

پیش��رفت ان��دک برنامه های س��وادآموزی یکی از ش��واهد 
بس��یاری بود که بر آن پایه استدالل میشد نباید برای نسل 
سالمند تالش افزون تری صورت گیرد. دو تا سه دهه پس از 
سالهای 1960 کشورهای زیادی برنامه یک جانبهای را برای 
آموزش بزرگساالن تدارک دیده و ارایه کردند، ولی آن ها به 
دلیل آن که از طراحی مطلوبی برخوردار نبودند با شکس��ت 
روبرو شدند. در این سال ها نرخ افت و ترک تحصیل باال بود. 
از دالیل این اتفاق میتوان به عدم توجه به اقلیت های زبانی 

و بیتوجهی به فرهنگ و ارزش های بومی دانست.

نواقصي در برنامه هاي ملي وجود داش��ت که مانع رسیدن به 
هدف مي ش��د. برنامه هاي سواد آموزي ابتدایي معموالً روي 
جوانان و بزرگس��االن جوان متمرکز مي شوند و توجه کافي 
به افراد مس��ن تر به خصوص زن��ان که اکثریت جمعیت بي 

 شکل 33. 2 : مقایسه ی تجارب در کاهش بیسوادی و در ارتباط با تعهد جنسیتی در 4 کشور 
نمایه سن بیسوادی در کشورهای مختلف و براساس گروه سنی ، 2007 

Source: UIS database.
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سواد را تشکیل مي دهند نداشتند. برنامه هاي هند و برزیل 
به طور عمده ش��امل افراد زیر 30س��ال مي شود. دسترسي 
به بي س��وادان مسن تر مشکل اس��ت اما مي توان کارهایي 
در جهت گس��ترش فرصتها و برنامه هاي یادگیري معیشت 

محور انجام داد.

مس��ائل مال��ي، از دیگ��ر نگراني هاس��ت این که  کش��ورها 
برنامه هایي در جهت رس��یدن به ه��دف دارند دلگرم کننده 
اس��ت اما برناه هایشان بریا پیشرفت بودجه کافي ندارند. این 
ک��ه  تنه��ا 1 تا 2 درصد از بودجه آموزش صرف با س��وادي 

افراد مي شود غیر عادي نیست. 

بسیاري از برنامه هاي سواد همچنان از میزان پایین شرکت 
کنن��دگان و فارغ التحصیالن رنج م��ي برند. از طرفي دیگر، 
برنامه هایي که یادگیري فعالي را طي یک برنامه آموزش��ي 
مرتب��ط فراه��م مي کنند و پ��س از آن نیز پ��ي گیري مي 
ش��وند به نتیجه رسید ه اند. بسیاري از این دست برنامه ها 
بر اساس مش��ارکت طراحي شده اند که از سطح اجتماعات 
محل��ي متقاضیان غیر دولتي و نمایندگان دولت گس��ترش 
مي یابند. یک مثال برجس��ته، بازتاب، گسترش و هماهنگي 
توسط )اکش��ن اید( که یک موسسه خیریه بین المللي مي 
باش��د، اس��ت. تمرکز ان روي اهداف کسب س��واد، انگیزه و 
مهارت هاي سواد آموزان است. نه تنها متون حقیقي موجود 
در محیط استفاده مي کند بلکه شرکت کنندگان را تشویق 
ب��ه تولید متن از خودش��ان م��ي کند. به ع��الوه قصد دارد 
گستره ي محیط سواد را تغییر دهد. به طور مثال از روزنامه 
ها بخواهد تا از زبان محلي یا متوني اس��تفاده کنند تا براي 

سواد آموزان بزرگسال دست یافتني باشد. 

این برنامه اخیراً در بنگالدش، پاکستان و سایر کشورها اجرا 
شد.

تحصیالت دو زبانه براي افراد بومي و نژادهاي اقلیت موجب 
عدم موفقیت برنامه هاي س��واد آموزش مي ش��ود. در اینجا، 
بس��یاري از کشورها به وضوح اش��تباهات گذشته را تعریف 

کرده اند.

چندین دول��ت در آمریکاي التین ش��امل: چایل، گواتماال، 
مکزیک، پاراگوئه و پرو و کمس��یون اقتصادي س��ازمان ملل 
در آمریکاي التین و کاریبف اس��تراتژي کاهش فقر منطقه 
اي را با آموزش س��واد دو زبانه ب��راي گروه هاي بومي درهم 

آمیخته اند.

نتیجه گیري
از س��ال 2000 با گس��ترش ابداعات در زمینه سواد آموزي، 
دس��تاوردهاي زیادي به دست آمده اس��ت. اگر چه شواهد 
نش��ان مي دهد که طي این مس��یر به اهداف س��ال 2015 
نخواهیم رس��ید. اقدامات زیادي الزم اس��ت تا به س��رعت 
پیشرفت کمک کند. این نیازمند رهبري سیاسي قوي ترس 
است. دولتها در سطح جهان در برنامه هاي ملي خود هنوز به 

کندي مسیر رسیدن به با سوادي را طي مي کنند. 

این کوته نظري اس��ت. بي سوادي هزینه سنگیني بر جامعه 
و اقتصاد تحمیل مي کند و س��رمایه گذاري در سواد آموزي 

قابلیت بازگشت باالیي براي هر دو طرف دارد. 

کیفیت آموزش
هدف شش��م: پیش��رفت در همه جهات کیفی��ت آموزش و 
اطمینان از کیفیت باالي آن به طوري که نتیجه آن س��واد 
خواندن و نوشتن و حس��اب  مهارت هاي الزم در زندگي به 

طور کامل براي همه فارغ التحصیالن است.

هس��ته اصلي همه نظامهاي آموزش��ي، آموزش مهارت هاي 
الزم ب��ه جوانان جهت حضور در اجتم��اع، اقتصاد و زندگي 
سیاس��ي است. فرستادن بچه ها به دبستان و بعد به مراحل 
بعدي مدرس��ه در آنجا به پایان نمي رسد بلکه هدف اصلي 
یادگیري این مهارت هاست. موفقیت یا شکست در دستیابي 
به آموزش بس��تگي به صرف س��ال هاي بیش��تر در مدرسه 
ندارد؛ بلکه در نهایت مسائل آموزش داده شده به کودکان و 

کیفیت آن مورد ارزیابي قرار میگیرد. 

بسیاري از کش��ورها در آزمون کیفیت رد میشوند. کودکان 
بیرون از مدرسه با مشکالت واضحي روبرو هستند در حالي 
ک��ه  توجه کمتري به کودکاني که بدون یادگیري مقدماتي 
س��واد خواندن و نوشتن و حس��اب از مدارس ابتدایي خارج 
مي شود شده است. آنها طي توانایي خواندن جمله اي ساده 
را هم ندارند و قادر به رفتن به کالس هاي بالتر نیس��تند چه 

برسد به ورود به بازار کار. 

این مش��کالت در کالس هي باالتر که اکثر آنها حتي به کم 
تری��ن حد توانایي هم نمي رس��ند گس��ترش پیدا مي کند 
سیاس��ت گذاران، آم��وزش دهندگان و والدین الزم اس��ت 

2007
پیش بینی برای 2015
اهداف 2015
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بیشتر به هدف اصلي آموزش توجه کنند.

اطمینان پیدا کنند که کودکان مهارت هایي راکه شانس هاي 
زندگي آینده آنها را ش��کل مي دهد فرا گرفته اند. دستیابي 
به این هدف س��خت تر از فرس��تادن جنجال��ي کودکان به 
مدرسه اس��ت. دولت ها باید در پیشرفت تدریس، یادگیري 
و برنامه هاي آموزش��ي تجدید نظر کنند. اما در بعضي موارد 
دس��تیابي به آموزش مي تواند با استفاده بهینه از منابع در 
دسترس، با وجود هزینه کم، پیشرفت زیادي داشته باشد. 

نگراني درباره کیفیت آم��وزش همانگونه که در ملل ثروتمند 
وجوددارد در کشورهاي فقیر نیز قابل توجه است. این قسمت 
به موقعیت کشورهاي در حال توسعه توجه مي کنیم. سه پیام 

کلیدي در این مورد وجود دارد.:

در حالي که  فاصله جهاني در مورد دسترس��ي به مدرسه 
در حال کاهش است، فاصله بین کیفیت مدارس هنوز بسیار 
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شکل 34. 2 : سوادی اموزی زنان از عوامل جغرافیایی و اجتماعی اقتصادی متأثر است

شکل 35. 2 : بر اساس نرخ اکنون، کشورهایی که مسایل سواد را پشت سر 
گذاشته اند برای رسیدن به اهداف سواد 2015 دشواری نخواهند داشت

نرخ بی سوادی بزرگساالن

2007
پیش بینی برای 2015
اهداف 2015
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زیاد اس��ت. شواهد از آزمون یادگیري نشان مي دهد که در 
بس��یاري از کشورهاي در حال توس��عه توانایي سواد آموزان 
کمتر از حداقل مي باش��د. نا برابري جهاني بوسیله نا برابري 
بین کشورها تشدید مي شود. این مشکل تنها شکل مرتبط 

نیست:

    دستیابي به مراحل مطلق یادگیري در بسیاري از کشورها 
در حد پاییني است. 

گرفتن حق اساسي بسیار مهم است و بسیاري از کشورها 
در تش��کیل س��اختاري قوي شکس��ت مي خورند. کودکان 
در مراح��ل اولیه هنوز به خوبي مه��ارت خواندن الزم براي 
یادگیري هاي بعدي را کسب نکرده اند. بدون این پایه ریزیها 
که نیازمند سرمایه گذاري دولت ها و خانواده ها مي باشد به 
حد مطلوبي نخواهیم رسید. مهارت خواندن به راحتي قابل 
پیشرثفت اس��ت. وزارت هاي آموزش و پرورش و معلمان، با 
توجه به این مهارت هاي اساسي، نیازمند تجدید تالش خود 

هستند.

کودکان دوران مدرس��ه را در وضعیت هاي یکس��ان آغاز 
نم��ي کنند. اقدامات بیش��تري در جهت همس��ان س��ازي 
موقعیت ها باید انجام شود. شرایطي که از اختیارات کودکان 
خارج اس��ت مثل درآمد و سطح تحصیالت والدین زباني که 

ب��ه آن صحبت م��ي کنند و محل زندگیش��ان در یادگیري 
آنها در مدرس��ه تأثیر مي گذارد. اگر به هدف کیفیت دست 
یابی��م، اطمینان از یادگیري مقدمات��ي همه کودکان بدون 
توجه به موقعیتش��ان هدف اصلي خواه��د بود. برنامه ریزي 
براي پیش��رفت س��واد آموزاني که در موقعیت س��خت تري 

هستند ضروري است.

این قسمت به سه بخش تقسیم شد. قسمت اول تفاوت هاي 
زیاد پیش��رفت تحصیلي را بین کش��ورهاي نشان مي دهد. 
قسمت دوم در مورد خواندن که یکي از اساس هاي یادگیري 
مي باشد در مراحل اولیه بحث مي کند. قسمت سوم نگاهي 
به چالش هاي وسیع پیشرفت یادگیري در مدارس و طي روز 

جهاني استخدام معلمان دارد. 

فاصله تحصیلي- از جهاني تا محلي 
در جهاني که روز به روز بیشتر دانش محور مي شود، موفقیت، 
استخدام و کاهش فقر براي کشورها و افراد روز به روز بیشتر 
ب��ه مهارت ه��ا و توانایي هایي که در کالس ه��ا فراگرفته اند 
وابس��ته مي شود. اگر چه باري قسمت اعظم جمعیت جهان، 
نظام هاي آموزشي کمتر از حد انتظار هستند. کیفیت ضعیف 
نظام هاي آموزشي آینده میلیون ها جواني که عمري را با بي 

سوادي سپري خواهند کرد را به خطر مي اندازد. 

کادر 2.21 برزیل افراد را با سواد مي کند

نزدیک به 14 میلیون جوان، بزرگسال و افراد مسن در برزیل مهارت هاي اولیه خواندن و نوشتن ندارند. برنامه سواد در برزیل در سال 2003 توسط رئیس 
جمهور این کشور "  داسیلو" اولین تالش ملي براي سپردن بي سوادي به دست تاریخ بود.

این برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش هماهنگ مي شود اما به طور بسیار غیر متمرکز اداره مي شود. این برنامه در 3699 بخش شهري اجرا مي شود. 
در بیش از 1000 بخش ش��هري از آنها میزان بي س��وادي بیش از %205 اس��ت که آنها در اولویت این برنامه قرار گرفته اند. هدف این برنامه ابتدا گروه هاي 
س��طح پایین مثل افراد بومي، کش��اورزان کوچک، کارگران مزرعه، کودکان کارگر)براي ریشه کني کار کودکان( و افرادیکه تحت حمایت برنامه اجتماعي " 

بولسا فمیال" هستند مي باشد.
برنامه با سوادي برزیل براي افراد باالي 15 سالي است که کمتر از یکسال آموزش دیده اند. بنابراین این کشور، امکان تحصیل را براي نزدیک به 8 میلیون 
دانش آموز فراهم کرده است. این دوره هاي آموزشي معموالٌ 6 تا 8 ماه به طول مي انجامد و در گروه هاي 18 تا 25 نفره آموزش مي بینند. فدرال هزینه این 
آموزش ها را تأمین مي کند و مزایایي براي ارائه دهندگان صدقات که بیشتر آنها معلمان هستند در نظر گرفته است. کتابهاي آموزشي به بان ها محلي نوشته 
مي شود و منعکس کننده شرایط و نیازهاست. ابداعات در زمینه آموزش و پرورش گسترش یافته است. آموزش با هدف با سواد کردن افراد طي روندي پویا 
که به فراگیري خواندن و نوشتن و حساب منجر مي شود، سازمانهي شده است. تواناییهاي دانش آموزان توسط نمایندگان دولت تشخیص و ثبت مي شود و 

شرایطي براي ورود دانش آموزان به آموزش رسمي فراهم شده اند. 
برنامه سواد برزیل بیش از ارائه خدمات بوده است. رهبران سیاسي، فرهنگ سکوت و بي تفاوتي در مورد بي سوادي را به چالش کشیدند . وزارت آموزش و 
پرورش بر خالف گذشته که به موضوع کتابهاي درسي توجه نمي شد، کتابهاي آموزشي را توسعه داده و آنها را بر همان پایه کتابهاي ابتدایي و راهنمایي 
تنظیم کرده است. جوایزي براي بهترین وسایل آموزشي در نظر گرفته شده و از بهترین ها در برنامه هاي ملي استفاده مي شود. جوایز مخصوص نیز براي 

برزیلیهای سیاه پوست که گروه ضعیف از نظر سوادي هستند در نظر گرفته شده است. 
)Brazil Ministry of Education )2008(; Henriques and ir land )2007, 2008(; UIL )2009(; UNESCO Brasilia )2009:منیع
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نا برابري بین کشورها و کمبود موفقیت ها
در حالي که  تفاوت هاي مهمي وجود دارد، کشورهاي زیادي 
در تمرین ه��اي ارزیابي جهاني و منطقه اي که این امکان را 
فراهم مي آورد که تفاوت هاي بین کش��ورها را در دستیابي 
دانش آموزان به مهارت ها در دروه آموزش��ي سنجیده شود 

شرکت مي کنند. 

در چهاردهمین دوره آزمون مطالعات ریاضي و علمي که در 
س��ال 2007 در بین دانش آموزان پایه هش��تم بودد تفاوت 
یادگیري زیادي را بین کش��ورها نش��ان م��ي دهد. یک راه 
مش��اهده این تفاوت، مالحظه حوزه نتایج اس��ت. میانگین 
نم��ره آزمون براي دانش آموزان کره اي که بهترین عملکرد 
را داش��تند دو برابر بیش��تر از دانش آموزان غنا که کمترین 

نمره را کسب کردند بود. 

از نگاهي دیگر، یک دانش آموز متوس��ط در س��الوادو، غنا، 
اندونزي و مراکش در حد دانش آموزان ضعیف کش��ورهایي 
بود که عملکرد خوبي در آزمون داش��تند. این دانش آموزان 
تنها %10 را تش��کیل مي دهند که عملک��رد دانش آموزان 
متوس��ط کشورهاي ضعیف ممکن اس��ت حتي ضعیف تر از 

آنها هم باشد.

تع��داد کمي از کش��ورهاي در حال توس��عه در این آزمون 
ش��رکت کردند. محققان تالش کردند تا این محدودیت را با 
پیکره بن��دي دوباره امتیازات از آزمون هاي بزرگ تر تعریف 
کنند. نتایج نش��ان مي دهد که سطح درآمد پایین کشورها 
باعث عقب ماندگي آنها از دیگران در دسترس��ي به آموزش 
بوده اس��ت. در سال 2005 در هند، با اس��تفاده از سواالت 
همین آزمون، ارزیابي صورت گرفت تا مقایسه اي بین دانش 
آموزان دو ایالت اورس��یا و راجس��تان این کشور با کشوهاي 

شرکت کننده در آزمون اصلي صورت گیرد.

نتایج نشان داد که دانش آموزان پایه نهم این کشور در حد 
ضعیف ترین ش��رکت کنندگان آزمون اصلي بودند. ارزیابي 
آموزش��ي بیش از یک بخش اس��ت. حد توانایي هاي دانش 
آموزان طي این آزمون س��نجیده شد. در بین ضعیف ترین 
دانش آموزان )کساني که نمره 400 یا کمتر کسب کردند(، 
آنها فقط دانش آم��وزان ابتدایي در مورد کلیه اعداد واعداد 

اعشاري  هندسه داشتند. 

همچنی��ن بین دان��ش آموزاني که عملکرد خوبي داش��تند 
)کس��اني که  نمره باالي550 کس��ب کردند( آنها قادرند از 
دانش خود در موقعیت هاي پیچیده اس��تفاده کنند. بین 18 
کش��ور شرکت کننده که بوتسوانا، مصر و عربستان صعودي 

شکل 36. 2 : کشورهای مختلف هریک نرخ پیشرفت تحصیلی مفاوتی را گزارش می کنند
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را نیز ش��امل مي شد عملکرد یک دانش آموزمتوسط کمتر 
از حد میانگین بود. 

این به شکس��ت هاي زیاد در نظام هاي آموزشي اشاره داردو. 
در حالي که  میانگین نمرات امتحاني در این کشورها باالتر 
است اما نظام آموزش آنها همچنان با کمبودهایي روبروست. 
بطور مثال تقریباً %10 دانش آموزان در انگلستان و آمریکا و 
درصد بیشتري از دانش آموزان در ایتالیا نمره کمتري از حد 
میانگین کسب کردند. دستیابي به یادگیري با افزایش درآمد 
کش��ورها رابطه اي مس��تقیم دارد ولي این مس��ئله همیشه 
نیس��ت و اس��تثناهاي قابل توجهي در این باره وجود دارد. 
دولت ها و خانواده ها در کش��ورهاي ثروتمند امکان سرمایه 
گذاري بیشتري روس آموزش را دارند و این موجب آموزش 
دس��تاوردهاي بیشتر در این کشورها مي شود. به طور مثال 
در ن��روژ میانگی��ن هزینه اي که دولت ب��راي دانش آموزان 
مقطع راهنمایي در س��ال 2005 محتمل شد 388/13 دالر 
بود و این در مقایس��ه با غنا  که تنها 348 دالر هزینه کرد، 
مبل��غ قابل توجهي اس��ت. اما رابطه بین درآمد کش��ورها و 
یادگیري خود به خود نیس��ت. در بین کشورهاي پر درآمد 
کره و سنگاپور از کش��ورهاي ثروتمند تر مثل آمریکا پیش 
افتاده اند. قابل توجه ترین اس��تثنا در بین کش��وهاي عربي 
اس��ت. در قطر و عربستان س��عودي که هر دو کشورهاي پر 
درآمد هس��تند، سه چهارم از دانش آموزان عملکردي کمتر 
از حداقل داش��تند که با عملکرد کش��ور غنا قابل مقایس��ه 
بود. در کش��ورهایي با درآمد متوس��ط مثل الجزیره، مصر و 
مراک��ش بیش از نیمي از دانش آم��وزان عملکردي کمتر از 

حداقل داشتند.

این نتایج به مش��کالت سیاسي اصولي اشاره دارد وشکست 
بزرگ دولت هاي عربي را در س��رمایه گذاري روي پیشرفت 

مهارت ها، کارآفریني و رشد اقتصادي تعریف مي کند. 

مقایس��ه هاي بین المللي درجه نابرابري را در دس��تیابي به 
یادگیري در سطح جهان مشخص مي کند. طبق نمودارهاي 
2037 و 2038 نشان داده شده که دانش آموزان کشورهاي 

فقیر تر، در یادگیري ضعیف تر هستند. 

کودکان هلندي  و ژاپني در س��ن 10 یا 11 س��الگي )پایه 
چهارم ابتدایي( کمتر ز یک پنجم آنها در آزمون نمره کمتر 
از میانگین کس��ب کرند. در ژاپن تقریباً همه دانش آموزان، 

مه��ارت ها را در حد متوس��ط فراگرفته اند واین در صورتي 
اس��ت که در قط��ر و یمن هیچ دانش آموزي بیش��تر از حد 
متوس��ط نمره کس��ب نکرد. در ضمن کمت��ر از %20 دانش 
آموزان در س��الوادور؛مراکش و تون��س نمره اي کمتر از حد 

میانگین کسب کردند.

نتای��ج ارزیابیهاي بین المللي مه��ارت خواندن نگران کننده 
تر اس��ت. ط��ي آزمون PISA دانش آموزان هش��ت س��ال 
تحصیل ک��رده را مورد ارزیابي ق��رارداد. دانش آموزاني که 
س��واد خواندن داش��تند و زیر مرحله اول بودن��د، به عنوان 
دان��ش آموزاني که طب��ي رفتن ب��اري کار در معرض خطر 
قرار مي گیرند معرفي ش��دند. آنها حتي توانایي کافي براي 
ادامه تحصیل یا فرصته��اي یادگیري دیگر در طول زندگي 

را نداشتند.

 در قرقیزس��تان  %70 از دانش آموزان مورد ارزیابي در این 
آزم��ون در کس��ب رده اول مهارت خواندن ای��ن آزمون رد 
ش��دند. در برزیل، اندونزي، مکزی��ک و تایلند بیش از 40% 
دانش آموزان در رده اول یاکمتراز آن بودند، پس از 8 س��ال 
تحصیل این دانش آموزان قادر به نشان دادن مراحل کسب 
س��واد که معموالً در اواسط دوران ابتدایي باید رخ دهد نمي 

باشند.

در ارزیابي هاي بین المللي کمتر به آفریقا توجه ش��ده است 
اما دالیل کافي براي اش��اره به مش��کالت ح��اد این منطقه 
وجود دارد. ارزیابي منطقه اي که با همکاري جنوب و شرق 
آفریقا براي بازبیني کیفیت تحصیل از سال 2000 تا 2002 
در مال��ي، نامیبی��ا و زامبیا صورت گرفت مش��خص کرد که 
بی��ش از 70 % دانش آموزان پایه شش��م حس��اب را در حد 

مقدماتي هم یاد نگرفته اند. 

دانش آموزان لس��وتر و آفریقا جنوبي هم بهتر از این نبودند. 
بی��ش از نیم��ي از دانش آم��وزان موفق به کس��ب رده هاي 
مقدماتي حس��اب  نش��دند. دالیلي از آفریقا نش��ان میدهد 
که درآمد یک کش��ور تنها عامل پیشرفت در یادگیري آنها 

نیست.

لس��وتر و آفریقاي جنوبي در آمد س��رانه و منابع بیش��تري 
نس��بت ب��ه کنیا دارن��د اما دانش آم��وزان ابتدای��ي در این 

کشورها یادگیري کمتري داشتند.
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کیفیت پایی��ن آموزش در دوران کودک��ي، عامل اصلي بي 
س��وادي بزرگساالن است. جوانان بي سواد یا کم سواد دائماً 
به گروه بزرگساالن بي سواد اضافه مي شوند. اما کساني که 
چندین س��ال تحصیل کرده اند بای��د اقدامي کنند. تحلیل 
س��واد بزرگساالن در بیس��ت و یک کش��ور آفریقایي که از 
اطالعات خانوارها اس��تفاده شد، نش��ان داد که افراد 22 تا 
24 س��اله اي که 5 س��ال تحصیل کرده اند، %40 امکان بي 
سوادي در آنها وجود دارد. افرادي که 7 سال تحصیل کرده 
اند، %20 امکان بي س��وادي در آنها وجود دارد. این نتایج نه 
تنها به هدر رفتن اس��تعداد زیادي از انسانها و از بین رفتن 
فرصتها اشاره مي کند بلکه به شکست سرمایه گذاري و عدم 

نتیجه گیري داللت دارد.

در آمری��کاي التی��ن و کارائیب، مهارت خوان��دن در دانش 
آم��وزان ابتدایي بس��یار متغییر اس��ت. طب��ق ارزیابي اخیر 
انجام ش��ده کمتر از نیمي از همه دانش آموزان پایه س��وم 
در جمه��وري دمینیکن، اکوادور و گواتم��اال توانایي خیلي 
بیشتري از حد مقدماتي در مهارت خواندن دارند. در مقابل، 
%85 از دانش آموزان کاستاریکا و کوبا کمتر از حد مقدماتي 

ارزیابي شدند.

دانش آموزان ابتدایي در کوبا عملکرد بس��یار خوبي داشتند. 
بی��ش از %40 دان��ش آموزان پایه س��وم کوبایي ییش��ترین 
مهارت تعیین ش��ده خواندن را کس��ب کردند ک��ه دو برابر 
کشورهاي چایل و مکزیک مي باشد. از سویي دیگر، کوبا کم 

ترین سهم را در عملکرد کمتر از حداقل داشت.

کشورهاي جنوب و غرب آسیا نیز از یادگیري کم در مراحل 
تحصی��ل نگران هس��تند. بررس��ي اخیر مناطق روس��تایي 
پاکس��تان نشان داد که تنها دو سوم دانش آموزان پایه سوم 
ق��ادر به تفریق اعداد یک رقم��ي بودند و تعداد کمي از آنها 
قادر به اعالم زمان و ضرب و تقسیم ساده بودند. در مناطق 
روستایي هند، رده هایي تحصیلي دچار مشکل شده. در سال 
2008، تنها %28 دانش آموزان پایه س��وم قادر به تفریق دو 
عدد از هم و تنها یک سوم از آنها  قادر به عالم زمان بوند.

در یک ارزیابي بین المللي، این مشکل دست کم گرفته شد 
و این به خاطر این بودک ه آنها فقط دانش آموزان مدرس��ه 
اي را م��ورد مطالعه ق��رار دادند و از کل گروه س��ني غافل 

شکل 37. 2 : تفاوت های فاحشی بین نتایج عملکرد دولت ها در ریاضیات دارد
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و آنها رانیز مورد بررس��ي قرار دهن��د، موجب کاهش امتیاز ش��دند. اگر به دانش آموزان خارج از مدارس نیز توجه شود 
کش��ورهایي که در زمره کشورهیا مورد سنجش قرار نگرفته 

اند مي شود. 

در غن��ا آزمون )TIMSS( در س��ال 2007 مش��خص کرد 
که %17 از افراد 16 س��اله اي که امتیازي بیش��تر از حداقل      
بین المللي کس��ب کردند اما فق��ط نزدیک به نیمي از افراد 
در این س��ن در مدارس بودند. این نش��ان مي دهد که تنها 
%9 از 16 س��اله هاي غنایي مهارت هاي ابتدایي ریاضي را به 
خوبي یاد گرفته اند. در کش��ورهاي پر درآمد مثل جمهوري 
چکس��لواکي و انگلس��تان اکثر کودکان در این سن هنوز در 
مدرس��ه هس��تند و مهارت هاي ریاضي خیلي بیش��تري را 

یادگرفته اند. 

تفاوت در یادگیري میان کشورها
فرصتهاي برابر براي انس��ان ها همان حق به مدرس��ه رفتن 
براي همه است بدون توجه به درآمد والدین، جنسیت، زبان 
یا ن��ژاد. اهداف داکار در بعضي م��وارد به صراحت برابرهاي 
بیش��تري را نش��ان مي دهد. بطور مثال دستیابي به برابري 
جنس��یتي در یادگیري قسمت مهمي از هدف ششم است و 
مؤلفه اي کلیدي براي دستیابي به برابري جنسیتي تا سال 

شکل 38. 2 : توانش خواندن در بین دانش آموزان دوره متوسطه و تفاوت بین کشور در آن

شکل 39. 2 : عملکرد لیگ خواندن امریکای شمالی
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2015 مي باش��د. اگر چه در بس��یاري از کش��ورها، نابرابي 
دس��تیابي به آموزش زاییده نابرابري فرصت هاس��ت. آنچه 
دانش آموزان کس��ب م��ي کنند تحت تأثیر نوع مدرس��ه و 

شخصیت پیشینه خانواده آنها قرار دارد. 

کاه��ش نابرابري در یادگیري بیش از حد تحصیالت اس��ت. 
تحصیالت ه��ر چه برابر تر همراه با افزایش کیفیت در همه 
جهات براي رش��د اقتصادي و همبس��تگي اجتماعي بسیار 

مناسب خواهد بود.

دستیابي به تساوي بیش��تر نیازمند توجه بیشتر به مدارس 
اس��ت که مشکالتي دارند و همچنین توجه به عواملي است 
که دس��تیابي به آم��وزش را کاهش مي دهند. بس��یاري از 
کش��ورها نش��ان داده اند که تلفیق تساوي به مراحل باال در 

همه مسائل امکان پذیر است.

س��نجش تس��اوي در یادگیري ذاتاً مشکل اس��ت. یک راه 
س��نجش فاصله بین قوي ترین وضعیف ترین دانش آموزان 
مي باش��د. در نم��ودار 204 با اس��تفاده از اطالعات آزمون 
)TIMSS( نتای��ج آزم��ون ریاضي پایه چهارم را س��نجیده 
ش��ده اس��ت. اندازه میله ها در نمودار نش��ان دهنده تفاوت 
بین بهترین و بدترین عملکرد اس��ت و نش��ان دهنده درصد 

میانگین امتیاز کشوراست.

در کش��ورهاي عض��و OECD تفاوت در آم��وزش کمتر از 
کش��ورهاي ش��رکت کننده در آزمون TIMSS اس��ت. در 
کش��ور آلمان تفاوت بی��ن بهترین و بدتری��ن عملکرد 42% 

است که معادل نمره 525 مي باشد. 

با توجه به بیش��ترین نابرابري در کشورهاي عربي نا برابري 
در یادگیري در کش��ورهاي کم درآمد بیشتر است. در یمن، 
تف��اوت بین بهترین و بدترین عملک��رد %165 یا 224 نمره 
است، مطالعه اي در زمینه یادگیري ریاضي در ایاالت اوریسا 
و راجس��تان در هند نشان داد که این کشور رتبه دوم را در 
فاصل��ه بین بهترین و بدترین عملک��رد بعد از آفریقا جنوبي 

بدست آورد.

ب��ا توجه به ش��واهدي که کش��ورهاي OECDنش��ان مي 
دهند تفاوت بین مدارس نقش بحراني در تساوي نظام هاي 
آموزش��ي دارد. در طي یک س��نجش جهاني این کش��ورها 
درهمه مسائل نا برابري خیلي کمي در دستیابي به آموزش 

داش��تند و نابرابري در این کش��ورها ناش��ي از عدم همسان 
بودن مدارس است. 

در کشورهاي ش��مال اروپا مثل فنالند، ایسلند و نروژ کمتر 
از %10 تف��اوت در نمرات علمي مربوط به تفاوت در مدارس 
مي ش��ود. از طرف��ي دیگر در آلم��ان ای��ن تفاوت ها مربوط 
ب��ه بیش از نم��ي از تفاوت ها در نمرات آزمون ها مي باش��د. 
ای��ن یافته ها درج��ه اهمیت مدارس در جهت دس��تیابي به 

یادگیري را نشان مي دهند.
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شکل 40. 2 : کاستی یادگیری در کشورهای فقیر بیشتر است
کاستی عملکرد دانش آموزان کالس چهارم در درس ریاضی بر اساس آزمون تیمز

شکل 41. 2 : آن گاه که مدارس تفاوت ایجاد می کنند
PISA برابری در عملکرد دانش آموزان در بخش علوم آزمون

ناهمسانی مشاهده شده در نمرات به مثابه درصدی از نمره میانگین

% کل واریانس تفاوت بین مدارس

Source: Mullis et al. (2008).

Source: OECD (2007b).

کادر 2.22 برابري جنسیتي و یادگیري
در بسیاري از کشورها دختران کمتر از پسران وارد مدارس مي شوند  این در حالي است که عملکرد درسي دختران بهتر از پسران مي باشد. در حالي که  

تفاوت هاي جنسیت محور مهمي در دستیابي به آموزش وجود دارد.
به طور کلي دستیابي به آموزش با تفاوت هاي عمیق تعریف نمي شود. 

کشورهاي OECD در آزمان PISA سال 2006 میانگین نمرده خواندن دختران 15 ساله %8 بیش از پسران در این آزمون بود. در ریاضیات پسران بهتر 
 از دختران عمل کردند. بیشترین تفاوت در اتریش به چشم  خورد که میانگین نمره پسران %5  بیشتر از دختران بود. تفاوت هاي جنسیتي از نظر آماري

 ناچیز بودند. 
- کشورهاي عربي: آزمان TIMSS در سال 2007 بین سیزده کشور از بیست کشور عربي برگزار شد. در اکثر آنها دختران پایه هشتم در درس ریاضي از 
پسران پیشي  گرفتند. در قطر نمرات آزمون دختران %13 بیشتر از پسران بود. همین تعداد کشور، با برتري علمي زنان را با وجود تفاوت هاي زیاد در بسیاري 

موارد اعالم کردند. در قطر دختران به طور میانگین %25 نمره بهتري کسب کردند.
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- اروپاي مرکزي و ش��رقي:  آزمون )PISA( در سال 2006 بین 15 کشور 
از 21 کش��ور این منطقه برگزار ش��د.  نتیجه آزمون خواندن برتري کامل 
دختران را نش��ان داد. در بس��یاري موارد، تفاوته��ا در درس ریاضي ناچیز 
بود. در بقیه کشورها نیز عملکرد پسران درصد کمي بهتر از دختران بود. 
 )SERCE( آمریکاي التین و کارائیب: اطالعات بدست آمده از آزمون -
در س��ال 2006 نشان داد که پس��ران در پایه ششم در درس ریاضي از 
دختران بهتر بودند و در خواندن دختران از پسران پیشي گرفتند اما در 

کل تفاوت میانگین نمرات دختران و پسران کم بود.
- آفریق��ا: در بین کش��ورهاي فرانس��ه زبان ش��رکت کنن��ده در آزمون 
)PACEC( ، در پایه دوم و پنجم تفاوت زیادي بین دختران و پسران در 
دروس فرانس��ه و ریاضي نبود. براي سیزده کشور شرکت کننده در آزمون 
)SACMEQ( بی��ن س��ال 2000 تا 2002 در پایه شش��م ، تفاوت بین 
دختران و پسران در درس انگلیسي ناچیز یا کم بود. در ریاضیات نزدیک به 
نیمي از کشورهاي شرکت کننده تفاوت زیادي بین دختران و پسران نشان   
ندادند. در آخر، میانگین نمره پسران مقدار ناچیزي بیشتر از دختران بود. 
این یافته ها نشان مي دهد که تفاوت بین دختران و پسران ناچیز است. وقتي 
تفاوت ها وجود دارند، اطالعات نشان مي دهد غیر از کشورهاي عربي دختران 
در زبان و پسران در ریاضیات قوي تر هستند. در صورت میل به دستیابي به 

هدف، از بین بردن همین تفاوت ها نیز ضروري است. 

 اگرچه باید بدین نکته توجه کرد که اطالعات اخیر تصویري 
ناقص به ما نش��ان مي دهد، خصوصا براي کشورهایي که در 

ارزیابي هاي جهاني و منطقه اي شرکت نکرده اند. 

کادر 2.23: بهبود برابری در لهستان 

در س��ال 1999 ، لهستان، قبل از این که دانش آموزان در کالس های 
باالتر دبیرستان و زمان انتخاب رشته از یک دیگر جدا شوند، ارائه یک 
 ،PISA سال اضافی را به دوره آموزشی آغاز کرد. با استفاده از سه دوره

ممکن است که تاثیر اصالحات در مورد برابری ارزیابی شود:
از س��ال 2000 تا س��ال 2003، انحراف متوس��ط در عملکرد دانش آموز 
در عل��م از %51 از OECD ب��ه ط��ور متوس��ط به 15 % س��قوط کرد. 
ت��ا س��ال 2006، لهس��تان دارای یکی از پایی��ن ترین س��طوح انحراف 
در عملکرد علمی میان کش��ورهای ش��رکت کننده بود )ش��کل 2.41(. 
بهب��ود در برابری درس��ت در زمانی اتفاق می افت��د که بهبود در عملکرد 
رخ م��ی ده��د. برای مث��ال، میانگین عملک��رد خواندن در 15 س��الگی 
 با بیس��ت و نه نمره امتیاز بین س��ال های 2000 و 2006 افزایش یافت. 
*بیش تر بهبودی در میان دانش آموزانی که عملکرد ضعیفی دارند رخ داده 
است. از سال 2000 تا 2006، نسبت دانش آموزانی که در کسب نمره باالتر 

از سطح 1 در مهارت خواندن موفق نشدند از 23 % تا 16 % سقوط کرد.
*دان��ش آم��وزان در رش��ته حرف��ه ای ب��ه نظ��ر م��ی رس��د ک��ه 
از نظ��ام به��ره من��د ش��وند. از یکپارچگ��ی بی��ش ت��ری   اغل��ب 

.)OECD، )b2007 :منبع

تفاوت هاي زیادي بین دس��تیابي به یادگیري در کشورهاي 
مختلف وجود دارد.

آموزش خواندن در اوایل دوره ابتدایی برای 
یادگیری امری بسیار مهم است

کودکان��ی ک��ه از مه��ارت خواندن و درک مطل��ب بی بهره 
اند قادر به اس��تفاده از کتب درس��ی و س��ایر مواد آموزشی 
نیس��تند و آس��یب های فرصت های یادگی��ری موجود و یا 
خارج از مدرسه را می پذیرند. تحقیقات نشان می دهند که 
کودکانی که در دستیابی به این مهارت در اوایل زندگی خود 
مشکل دارند به احتمال زیاد با فرصت های مدرسه خود نیز 
دچار مشکل هستند) Jukes و سایرین،2006(. مدارس در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تجهیز دانش آموزان 
خردس��ال با این پایه از مهارت ها موفق نش��ده اند. اگر قرار 
باش��د که هدف کیفیتEFA  به دست آید، بسیار مهم این 
است که مش��کالت خواندن زودتر تشخیص داده شوند و به 

سرعت در مورد آن ها عکس العمل الزم انجام شود.

درک مفهوم در دس��تیابی به مه��ارت های خواندن ضروری 
است. بچه ها باید بتوانند با تسلط کافی به خواندن بپردازند 
ت��ا معن��ا و مفه��وم را از آن چه که خوانده می ش��ود درک 
کنند. با دقت و به س��رعت خواندن در موارد بسیاری نشان 
 Abadzi( داده که در ارتباط نزدیکی با درک مطلب اس��ت
2006، ؛ Fuches و س��ایرین، 2001(. در یک نظرسنجی 
ک��ه در مقیاس کوچک از دانش آموزان کالس اول و دوم در 
پرو انجام گرفته اس��ت، بچه هایی که می توانند به مجموعه 
ای از س��ه سوال درک مطلب پاسخ درستی دهند، 77 لغت 
را در دقیق��ه م��ی خوانند و کس��انی که تنها به یک س��وال 
پاسخ درس��تی می دهند 15 کلمه در هر دقیقه خوانده اند 
)Abadzi و س��ایرین، 2005(. ارزیاب��ی ه��ای خواندن در 
کالس ه��ای پایین تر با هدف آزمودن درک مطلب با اندازه 
گیری سالست خواندن انجام می شود)کادر 2.24(. برآوردها 
متفاوت هس��تند اما تسلط به خواندن بیش از چهل واژه در 
هر دقیقه، به نظر می رسد برای درک مطلب مورد نیاز باشد 

.) Abadzi،2006(

ارزیابی های خواندن در مقیاس کوچکی که در چند کش��ورهای 
کم درآمد انجام ش��ده، تصویر نگران کننده ای را به وجود آورده 
اس��ت)جدول 2.7(. در حالی که این آزمون ها  در سراس��ر کشور 
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نمونه نیستند، اما اغلب به سطوح بسیار پایین سالست در خواندن 
اشاره دارد. عملکرد میانگینی که در بسیاری از آزمون ها خواندن 
خودکار را کاهش داده اس��ت، نش��ان می دهد که تعداد زیادی از 
کودکان در دس��تیابی به مهارت ه��ای ابتدایی خواندن که الزمه 

تسهیل در یادگیری بیش تر است ناکام مانده اند: 

در گامبیا، کودکانی که در کالس های اول تا سوم درس 
می خوانند، به طور متوسط قادر بودند شش کلمه در دقیقه 

را به درستی بخوانند.

در لیبریا، دانش آموزان کالس دوم می توانند هیجده واژه 
را در هر دقیقه بخوانند. اگرچه تسلط در خواندن در کالس 
سوم افزایش می یابد، اما باز هم کم تر از چهل واژه برآورد شده 
 در هر دقیقه است که برای درک مطلب مورد نیاز می باشد.
مش��اهده میانگین ها، نتایج ضعیف��ی را برای برخی بچه ها 

نشان می دهد:

 در اتیوپ��ی، مطالعه بر روی دانش آموزان کالس س��وم 
در س��ال 2008 در Woliso نش��ان داد که 36 % از دانش 
آموزان به زب��ان محل��ی Afan Oromo توانایی خواندن 

.)Elaheebocus، 2009 و DeStefano(ندارد

در گواتماال، دو سوم از دانش آموزان می توانستند در هر 
دقیقه بیش از چهل کلمه را درست بخوانند اما نابرابری های 
گس��ترده در گروه های زبان وجود داشت. دانش آموزانی که 
زب��ان مادری آن ها Mam بود، س��رعت خواندن کلمات به 
طور متوسط کم تر از چهل کلمه در هر دقیقه بود در حالی 
که دانش آموزانی که زبان مادری Quiche و یا اس��پانیولی 
داش��ته اند بیش از ش��صت واژه در هر دقیق��ه می خوانند 

.)Dowd، 2009(

ارزیابی زودهنگام مهارت های خواندن در مدرس��ه ابتدایی 
فرصتی را برای شناس��ایی کودکانی که پیش��رفت کمی در 
یادگیری دارند فراهم می کند و اقدامات چاره س��ازی را که 
می تواند از ترک مدرسه و تکرار کالس پیشگیری کند انجام 
دهد. جلوگیری از پیشرفت اندک در سنین پایین تر، بسیار 

زمان بر و پرهزینه تر از زمانی است که دیرتر انجام شوند.

ش��واهد از چندین کشور مختلف نشان می دهد که مداخالت 
سیاست می تواند تغییری در بهبود مهارت های خواندن ایجاد 

کند. دخالت مدارس و جوامع کلیدی برای موفقیت است.

کادر 2.24: ارزیاب�ی ه�ای خوان�دن در کالس ه�ای پایین چه 
هستند و برای چه کاری استفاده می شوند؟

عدم موفقیت در توس��عه مهارت خواندن در سال های اولیه مدرسه به 
شدت می تواند یادگیری آینده را به خطر بیندازد، پیشرفت در کالس 
را تضعیف کند و به ترک مدرسه در سال های اولیه کمک کند. ارزیابی 
خواندن در سال های اولیه به معلمان کمک می کند تا مشکالت و راه 
حل آن ها را شناس��ایی کنند. اجزای سازنده ای که ارزیابی می شوند 
عبارتند از: *آگاهی اصوات -- کودکان می توانند بر صداها در کلمات 
تمرکز داشته باشند و آن ها را دستکاری کرده و یا از یکدیگر جدا کنند؛
*توانایی استفاده از صدا شناسی -- آن ها می توانند این دانش را درک 
کنند که چگونه حروف به صداها پیوند می خورند تا مطابقت های صدا 

و حرف و الگوهای تلفظ  را شکل دهند؛ 
*سالس��ت -- آن ها قادر هستند به صورت شفاهی با سرعت، دقت و 

با بیان مناسب بخوانند؛
*واژگان – آن ها کلمات زیاد در حال افزایشی می دانند، هم به صورت 

شفاهی و هم به صورت کتبی؛
*درک مطل��ب -- آن ه��ا به طور فعال می توانن��د به معنای متن ها 

پرداخته و معانی را از متن استخراج کنند. 
بس��یاری از ای��ن اجزاء با ش��مارش حروف و کلماتی ک��ه کودکان در 
ی��ک دقیقه می تواند تولید کنند آزمایش ش��ده اس��ت. در حالی که 
خطرات آش��کاری با کاربرد ماش��ینی نگری وجود دارد، اما ارزیابی ها 
می توانند هم در درک واژه و هم در ش��ناخت آن مورد اس��تفاده قرار 
گیرد. رویکردهای مش��ابه در س��واد آموزی بزرگس��االن استفاده می 
ش��وند. ارزیابی های خواندن در کالس های پایین طراحی نش��ده اند 
که به عنوان آزمایش��اتی برای درجه بندی دانش آموزان و رتبه بندی 
مدارس به کار گرفته ش��وند. آن ها اغلب هنگامی مفید هس��تند که 
به یک چارچوب گس��ترده تر برای ساختن اعتماد به نفس کودکان و 
 تجهیز مدارس و معلمان تبدیل شده و به نیازهای آن ها پاسخ دهند. 
RTI ؛   Bazan  )2009( و   Kudo Abadzi؛   )2006(  مناب��ع:  

 بین المللی )2008(.

 برنام��ه ای که توس��ط س��ازمان های غیر دولت��ی در اوتار 
پرادش هند انجام می شود، از "کمپ های خواندن ترمیمی" 
که توس��ط مربیان داوطلب مدیریت می ش��ود، برای دست 
یابی به بهبود چش��مگیر در خواندن استفاده می کند )کادر 
2.25(. در منطق��ه Malindi کنی��ا، معلمان به مدت پنج 
روز در مجموع��ه ای از درس های��ی ک��ه با دق��ت طراحی 
ش��ده اند آم��وزش دیده اند تا به دان��ش آموزان کالس دوم 
مهارت ه��ای خواندن موثر را تدری��س کنند )Crouch و 
سایرین، 2009(. بهینه س��ازی های قابل توجهی به دست 
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آمده است: مقایس��ه نتایج کالس دوم قبل و بعد از آموزش 
معلمان نش��ان داد که سرعت خواندن به طور متوسط تا 80 
% بهبود یافت. در حالی که نسبت دادن تمام بهبودی ها به 
آموزش دش��وار است، اما مطالعات نشان داد که این مداخله 
و اطالعات نس��بتا کوچک که در وضع مهارت های خواندن 
ایجاد شده است، به مقدار قابل توجهی به این موضوع کمک 
می کند. مطالعات Pilot در مالی و نیجر در سال 2007 نیز 
رویکردهای امیدبخشی را در بهبود مهارت خواندن با هزینه 
کم نشان داد ) Mitton، 2008(. این موضوع که آیا برنامه 
های Pilot می تواند بهبود خواندن در نظام آموزش ملی را 

افزایش دهد هنوز سوال است. 

کادر 2.25: هند- کالس های خواندن ترمیمی در اترا پرادش
یک بررس��ی پایه در س��ال 2005 که در منطق��ه Jaunpur در اوتار 
پرادش هند انجام ش��د فراگیری ضعیفی از مهارت های اولیه را نشان 
داد. در می��ان ک��ودکان 7 تا 14 س��اله، 60 % از آن ها نمی تواند یک 
داستان ساده که برای دانش آموزان کالس اول طراحی شده را خوانده 
و درک کنند. در این زمینه یک ارزیابی تصادفی، تاثیر ترکیبی از س��ه 

مداخله مهارت های آموزش ابتدایی مورد بررسی قرار می دهد :
*تشویق مشارکت جامعه توسط ارائه اطالعات و تسهیل بحث و گفتگو 
ب��ر وضعیت مدارس محلی و خالصه کردن نقش و مس��ئولیت کمیته 

های آموزش روستا؛
*آموزش اعضای انجمن به منظور ارزیابی یادگیری کودکان و ارائه این 

یافته ها در جلسات روستا؛
*آموزش داوطلبان محلی به روش های س��اده برای آموزش کودکان 

برای خواندن و معرفی کالس های خواندن پس از مدرسه. 
ای��ن ارزیابی نش��ان داد که به اش��تراک گ��ذاری اطالع��ات، مهارت 
ه��ای خواندن را بهبود نمی بخش��د اما کالس های ف��وق العاده بعد 
از مدرس��ه تأثیر ش��گرفی دارند. به طور کلی،ارزیابی نش��ان داد که با 
ترکی��ب آموزش مدرس��ه ب��ا کالس ه��ای خواندنی که ب��ه مدت دو 
س��اعت در روز در ط��ی ی��ک دوره س��ه ماهه ب��رای دان��ش آموزان 
ارائ��ه می ش��ود، ب��رای کودکانی ک��ه نم��ی توانند متنی را مس��لط  
 بخوانن��د این ام��کان وج��ود دارد ک��ه بتوانن��د روان روخوانی کنند.

منبع: Banerjee و سایرین )2008(.

 بس��یاری از این برنامه ها به دلیل تالش فش��رده در بسیج 
کردن جوامع، منابع و حرفه ای های محلی موفق ش��ده اند. 
تکثی��ر این تالش ها اغلب برای مقامات دش��وار اس��ت، چه 
رس��د به وزارتخانه ها ملی. با این حال، موفقیت برنامه های 

Pilot نش��ان می دهد که پیشرفت های تحت نظارت دولت 
امکان پذیر است. دولت های مرکزی و مقامات آموزشی می 
توانند در یادگیری اولیه از طریق کنش در س��طوح بسیاری 
تغییراتی ایجاد کنند، از جمله آموزش موثرتر معلمان و ارائه 

مواد تدریس مناسب.

Sources: Castro and Laguna (2008); Crouch and Korda (2008); Crouch et al (2009);
Jammeh (2008); Kudo and Bazan (2009); Sambe and Sprenger-Charolles (2008).

جدول 7. 2 : نتایج آزمون خواندن پایه اول)تعاد کلمات درست در دقیقه( 

سال پایه روان خونی متن اندازه نمونه

بهبود یادگیری در مدارس 
یکی از مهم ترین ش��رایط برای پیش��رفت مستمر نسبت به 
کیفیت بهتر در آموزش، یک محیط آموزشی بهینه است که 
شامل زیر س��اخت های فیزیکی مدرسه، فرایند یادگیری و 

تعامل بین کودکان و معلمان است. 

س��طوح پایین پیشرفت اغلب با یک محیط آموزشی ضعیف 
رابطه دارد. تهویه نامناس��ب کالس های درس، س��قف های 
س��وراخ، بهداش��ت ضعیف و کمبود مواد درسی، موانع قابل 
توجهی را برای یادگیری موثر در بس��یاری از مدارس ایجاد 
م��ی کند. بیش از نیم��ی از دانش آم��وزان ابتدایی مناطق 
روس��تایی در پرو، فیلیپین و س��ری النکا در مدارس حضور 
دارند که یک معلم به عنوان نیاز توانبخش��ی عمده بر آن ها 
نظارت دارد.) UIS ،2008b (. نظر سنجی اخیر از مدارس 
ابتدایی در دو ایالت نیجریه نشان داد که بیش از 80 درصد 
 Kaduna و %50 در Enugu از کالس ه��ای درس در
حتی یک تخته سیاه نیز نداشتند، یا یک تخته وجود داشت 
 .)c 2008 ، که به س��ختی قابل اس��تفاده بود )بانک جهانی

این مسئله در بسیاری از کشورها امری طبیعی است. 
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ای��ن واقعیت که بیش تر کودکان مح��روم اغلب در مدارس 
بی کیفیت حضور دارند بهآس��یب های یادگیری آن ها می 
افزاید. تقسیمات ش��هری و روستایی کیفیت نابرابری ها در 
مدرس��ه را به تصویر می کشد. در فیلیپین، بیش از %70 از 
دانش آموزان ش��هری کالس چهارم در مدارسی با امکانات 
پایه مانند تخته س��یاه و توال��ت حضور دارند، اما تنها حدود 
%50 از دانش آموزان روستایی در مدارسی با همین امکانات 
حض��ور دارند)UIS ،2008b (. بهب��ود یادگیری در چنین 
محیط هایی نیازمند توزیع منابع در مناطق فقیرنشین است.

بسیاری از مطالعات بر نقش مثبت کتاب های درسی تاکید 
 .)Scheerens ، 2004 ؛ Boissiere ، 2004(کرده است
یک ارزیابی دقیق از نظام آموزش��ی پایه غنا نش��ان داد که 
بهبود در ریاضیات و نمرات آزمون زبان انگلیس��ی از س��ال 
1988 تا س��ال 2003 از طریق افزایش دسترس��ی به کتاب 

.)White ، 2004( .های درسی به وجود آمدخ است

هرچه کودکان بیش تر در مدرس��ه در کالس های درس در 
یک سال حضور داش��ته باشند، فرصت بیش تر برای تسلط 
بر برنامه درس��ی پیدا کرده و به اهداف آموزش دس��ت می 
یابند)Boissiere ، 2004 (. مقدار ساعت رسمی تدریس به 
 Benavot(طور قابل توجهی بر اساس کشور متفاوت است
2004 ،(، اما مدت زمانی که صرف یادگیری موثر می ش��ود 

آن چیزی است که برای موفقیت دارای اهمیت است.

 در کالس ه��ای درس اثربخش، ح��دود 80 % از زمان کالس 
صرف یادگیری می ش��ود؛ معیاری که در بس��یاری از مدارس 
 Abadzi(کش��ورهای در حال توس��عه تحق��ق نیافته اس��ت
2006 ،(. غیب��ت دانش آموز و معلم زم��ان یادگیری را تا حد 
زیادی کاهش می دهد. در نپال، مطالعه دقیقی از تعداد کمی 
از مدارس ابتدایی نش��ان داد که، در حالی که مدارس به طور 
رس��می 192 روز باز هستند اما به طور متوسط دانش آموزان 
 .) Dowd ،2009( تنها 97 روز از یادگیری موثر بهره می برند
در اتیوپی و گواتماال، کودکان یک سوم از زمان مدارس رسمی 
را در کالس درس و یادگی��ری حاض��ر بودند)DeStefano و 
Elaheebocus ، 2009 ؛ Dowd ، 2009(. نظ��ارت بهت��ر، 
بهبود انگیزه های معلم و هدف قرار دادن پش��تیبانی از دانش 
آموزان در کوش��ش برای حضور منظم در مدرس��ه می توانند 

زمان یادگیری و میزان عملکرد را افزایش دهند. 

افزایش مقدار زمانی که ک��ودکان برای یادگیری صرف می 
کنند می تواند مش��کل باش��د. جمعیت زی��اد کالس ها در 
بس��یاری از کشورها باعث شده است که مدارس به نظام دو 
ش��یفت تبدیل شود. این سود بالقوه پیش��نهاد شده از نظر 
تعداد بچه هایی که تحت پوشش قرار داده شده اند پیشرفت 
می کند اما این پیش��رفت ها گاه��ی ارزش دارند. در بخش 
فرانسوی آفریقا، تدریس در دو شیفت گاهی اوقات پیشرفت 
یادگی��ری را کاهش م��ی دهد، زیرا بچه ه��ا زمان کم تری 
 .)Michaelowa ،2001( را در مدرس��ه صرف می کنن��د
در دراز مدت ، کالس های درس اضافی می توانند س��اخته 
شوند تا این نظام را به یک شیفت تبدیل کنند. با این حال، 
سیاس��تگذاران باید ارزیابی کنند که آیا ساختن کالس های 
درس مانند دیگر س��رمایه گذاری ه��ا از قبیل ارائه آموزش 
بیش��تر و مواد آموزش��ی در بهبود یادگیری مقرون به صرفه 
اس��ت یا خیر. ایجاد شرایطی که بچه ها را قادر می سازد تا 
در مدرس��ه بمانند، حصول اطمینان از این حضور معلمان و 
سازماندهی  مدرسه در اختصاص زمان بیش تر به یادگیری، 

همه گزینه های کم خرج با بازده های چند برابر هستند. 

نقش مهم معلمان 
معلمان تنها منبع مهم آموزش��ی در هر کش��ور هستند. از 
اوان کودکی و در مدرسه ابتدایی و متوسطه، حضور معلمان 
واجد ش��رایط و با انگیزه برای یادگی��ری موثر امری حیاتی 
اس��ت. آن چه که دانش آموزان در مدرس��ه به دس��ت می 
آورند، به ش��دت تحت تأثیر شیوه و مهارت های معلمان در 
کالس درس اس��ت )Aslam و Kingdon ، 2007(. در 
بسیاری از کش��ورها، کمبود معلمان آموزش دیده همچنان 
مانع عمده ای در دس��تیابی به اهداف آموزش برای همه، به 

ویژه در میان گروه های محروم است. 

آم��وزش قبل از دوره ابتدایی. معلمان و سرپرس��تانی که به 
خردس��االن درس می دهند، نقش بس��یار مهمی در آماده 
کردن کودکان برای مدرس��ه و حمایت از رش��د اجتماعی، 
عاطفی و ش��ناختی خود ایفا می کنن��د. کیفیت مراقبت و 
تدریس بس��تگی به نس��بت دانش آموز به معل��م، آموزش 
Schu - )معلمان و ایجاد یک محیط یادگیری فعال دارد 

acher و Hoffmann ، 2008 ؛ یونس��کو ، 2005(. با این 
حال بسیاری از کشورها حداقل استانداردهای کیفیت را نیز 
برآورده نکرده اند. برای مثال در بولیوی، هندوستان، لیبریا، 
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نپال، اوگاندا و جمهوری متحده تانزانیا، نسبت دانش آموز به 
معلم قبل از دوره ابتدایی در س��ال 2007، 40 به 1 یا باالتر 

بوده است )به ضمیمه، جدول آماری A10 نگاه کنید(.

اطالع��ات از درون کش��ورها، برآس��یب ه��ای خاص��ی که 
محروم��ان با آن ها در این زمین مواجه هس��تند تاکید می 
کند. در کنیا، نس��بت ملی دانش آموزان به معلمان آموزش 
دیده دوره پیش از دبس��تان 54 به 1 بوده است. در مناطق 
گرم و خشک، عمدتا مناطق روستایی Turkana ، یکی از 
 Ruto( فقیر ترین مناطق کنیا، این نسبت 123 به 1 است
و سایرین، 2009(. در اندونزی، سهم معلمان پیش دبستانی  
با حداقل مدرک دیپلم، در Banten که منطقه ای نس��بتا 
مرفه اس��ت 60 % ، و در Maluku  که منطقه ای است که 
با سطح باالیی از فقر را دربر می گیرد %1  برآورد شده است 

)وزارت آموزش و پرورش ملی اندونزی ، 2007(. 

آم��وزش ابتدای��ی. میزان ثبت ن��ام زیاد از س��ال 1999 با 
افزای��ش اس��تخدام معلم��ان ابتدایی به پیش رفته اس��ت. 
بس��یاری از کش��ورها در صحرای آفریقا -- از جمله بورکینا 
فاس��و، بروندی، نیجر و س��نگال -- بیش تر از دو برابر معلم 
دارند که اغلب نسبت دانش اموز و معلم را بهبود می بخشد 
)نگاه کنید به ضمیمه ، جدول آماری A10(. همان طور که 
کش��ورها به دنبال سرعت بخشیدن به پیشرفت های جهانی 
در آموزش دوره ابتدایی هستند، باید یک محرک هماهنگ 

را برای جذب و آموزش معلمان تقویت کنند.

با وجود پیش��رفت دهه گذش��ته، کمبود معلم به صورت یک 
نگرانی جدی باقی مانده اس��ت. کش��ورها اهداف خود را برای 
نسبت دانش آموز / معلم تنظیم کرده و مقایسه مناطق مختلف 
در یک کش��ور را دشوار می سازند )Bennell ، 2009(. با این 
حال ، میزان بین المللی که اغلب برای نس��بت دانش آموز به 
معلم به طور گس��ترده مورد اس��تفاده قرار می گیرد 40 به 1 
است)Takala ، 2003 ؛ بانک جهانی ارزیابی گروه های مستقل 
، 2006(. در س��ال 2007 ، 26 کش��ور از 171 کشوری که در 
باالی این میزان قرار داش��تند، به جز چهار کشور در صحرای 
افریقا بودن��د )نگاه کنید به ضمیمه ، آماری جدول A10(. در 
حالی که داده های تحت پوش��ش متفاوت  هستند، اما نگرانی 
هایی درباره نسبت دانش آموزان به معلمان آموزش دیده وجود 
دارد. در کشورهایی از جمله ماداگاسکار، موزامبیک، سیرالئون و 

توگو، نسبت معلمان آموزش دیده به دانش آموزان بیش از 80 
به 1 اس��ت )شکل 2.42(. در پانزده کشور از چهل کشوری که 
دارای اطالعات هس��تند، سهم معلمان آموزش دیده در نیروی 
کار از س��ال 1999 در بعض��ی موارد به ص��ورت قابل توجهی 
 کاهش یافته اس��ت )نگاه کنید به ضمیمه، جدول های آماری 
10A (. در توگ��و، این نس��بت از 31 % تا 15 % کاهش یافت 

هنگامی که شرایط استخدام به معلمان قراردادی تبدیل شد.

نسبت متوس��ط ملی دانش آموز به معلم می تواند نابرابری 
های بزرگ را پنهان کند. بررس��ی اخیر از الگوهای استقرار 
معلم��ان، اختالفات را در همه مناطق ده کش��ور در منطقه 
 Pole de Dakar،( صحرای آفریقا مورد بررس��ی قرار داد
2009(. در برخی از کشورها این نسبت تا یک سوم متفاوت 
است. در حالی که نسبت های کم اغلب در مناطق روستایی 
با جمعیت بس��یار پراکنده وجود دارند اما نس��بت های باال 
اغلب در مناطقی که دارای فقر و آسیب های حاد هستند  

شکل 2.42: تأمین معلمان آموزش دیده به ندرت اتفاق می افتد

Sources: Annex, Statistical Table 10A; UIS database.

نسبت دانش آموز به معلم و دانش آموز به معلم آموزش دیده در 
دوره ابتدایی، در سال 2007

دنش آموز/معلم دانش آموز/معلم آموزش دیده

نسبت

متمرکز ش��ده اند. در اوگاندا، در مناطق ش��مالی جنگ زده 
نس��بت دان��ش آموز به معل��م بیش از 90 ب��ه 1 بود؛ یعنی 

نزدیک به دو برابر میانگین ملی )شکل 2.43(. 

تفاوت های ش��هری و روستایی الیه های دیگری از نابرابری 
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را ایجاد می کنند. الگوی محرومیت بس��یار متغیر است اما 
 Zhang( نس��بت کل اغلب در مناطق ش��هری باالتر است
و س��ایرین، 2008(. ه��ر چند در کش��ورهای دیگر ازجمله 
ماالوی، نسبت دانش آموز به معلم شهری 46 به 1 است، در 
Mu 81 به 1 می رسد )-  مناطق روس��تایی این نس��بت به

keen، 2009(. ب��ا ای��ن حال، معلمان آم��وزش دیده اغلب 
در مناطق ش��هری متمرکزش��ده اند. در حال��ی که 60 % از 
معلمان در پایتخت اوگاندا، کامپاال، آموزش دیده هس��تند، 
این رقم در منطقه روستایی Yumbe به 11 درصد رسیده 
اس��ت. در لسوتو، نزدیک به یک چهارم از معلمان در مناطق 
پست، واجد شرایط نیس��تند، در حالی که نیمی از معلمان 
 Mulkeen،(در مناطق کوهستانی شایستگی الزم را ندارند
2009 (. ای��ن مناطق نیز اغل��ب دارای میزان های تکراری 
زیادی هستند و مانند سایر مناطق روستایی ، نمرات آزمون 

 .) chen ، 2008 و Mulkeen( ضعیفی دارند

ب��رای برخی از رش��ته ، چنی��ن الگوهای اس��تقرار معلمان، 
منعکس کننده فرآیندهای جاودان در انتخاب و آسیب های 
درون بافته اس��ت. معلمان آموزش دیده بیش تر مایلند در  
مناطق ش��هری کار کنند، به وی��ژه در نظام های که در آن 

دستمزد آن ها مرتبط با کمک های مالی والدین است. 

شکل 2.43: متوسط ملی امکان دارد تفاوت های عمده 
نسبت معلم/دانش آموزی را پنهان کند

تفاوت های استانی در نسبت دنش آموزی در کشورهای زیر 
صحرای آفریقا، در سال 2006/2005

پایین ترین متوسط باالترین

Source: Pôle de Dakar (2009), Table 5.4.

نسبت دانش آموزبه معلم آموزش دیده

فرصت های توسعه حرفه ای نیز بیش تر در مناطق شهری 
تمرکز می گردد و معلمان شهری را قادر می سازد تا 

صالحیت الزم را برای کسب مدارک تحصیلی راحت تر 
از همتایان روستایی خود به دست آورند )Bennell و 

Akyeampong ،2007 (. شهر ها ممکن است به دالیل 
دیگری از جمله کیفیت مسکن، امکانات و نزدیکی مدارس 

به دوستان و خانواده نسبت به مناطق روستایی ترجیح 
داده شوند. نگرانی ها در مورد زندگی در جوامع روستایی 

دورافتاده و ناشناخته نیز می تواند نقشی بزرگ را ایفا 
کنند. چنین عواملی در ارجحیت مناطق شهری برای 

معلمان زن در بسیاری از کشورها نقشی را بازی می کنند. 
در اوگاندا و زامبیا، تعداد معلمان زن در مناطق شهری در 
مقایسه با 15 تا 35 درصد در مناطق روستایی، حدود 60 

.)Mulkeen ، 2009( است %

 طرح ریزی ملزومات معلمان مدرسه ابتدایی 
تا سال 2015 

اس��تخدام بیش تر معلمان نیازمند تغییر بزرگ بر حس��ب 
منطقه اس��ت. آن ها با بررس��ی کمبوده��ای حاضر و با یک 
مجموعه ترکیبی از ب��رآورد جمعیت، روند ثبت نام و تعداد 
 UIS بچه های بازمانده از تحصیل تعیین می شوند. سازمان
تعداد کل معلمان دوره ابتدایی را که برای رسیدن به هدف 
آم��وزش ابتدایی همگانی تا س��ال 2015 نیاز اس��ت دوباره 
برآورد کرده است )UIS، e2009(. اعداد و ارقام بر مقیاس 
مش��کالتی که بسیاری از کشورها با آن روبرو هستند تاکید 

می کند.

 1.9 میلیون معلم اضافی باید اس��تخدام ش��وند تا هدف 
آموزش ابتدایی همگانی تا سال 2015 تحقق یابد.

دو س��وم از معلمان اضافی -- در حدود 1.2 میلیون نفر 
-- در جنوب صحرای افریقا مورد نیاز هستند.

کش��ورهای عربی نیازمند حدود 15 % از معلمان اضافی 
هستند.

تالش��ی که برای بس��تن این ش��کاف مورد نیاز است در هر 
کش��ور متفاوت است )شکل 2.44(. بسیاری از دولت ها باید 
اس��تخدام را س��االنه 4 % تا 18 % از گس��ترش دهند. برای 
برخی کش��ورها، این به این معنی است که میزان افزایش از 
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سال 1999 به طور مداوم ثبت شده است. دیگر کشورها، از 
جمله چاد، س��احل عاج، جیبوتی، اریتره، کنیا و اوگاندا باید 
برای س��رعت بخشیدن به جذب نیرو و بودجه برای مشاغل 

جدید به پا خیزند. 

عالوه بر افزایش جذب نیرو برای رسیدن به آموزش ابتدایی 
همگان��ی، دولت ها باید معلمان��ی را که انتظار می رود قبل 
از س��ال 2015 بازنشس��ته شده یا ش��غل خود را ترک می 
کنن��د جایگزین کنند. جایگزین کردن معلمان منجر به باال 
رفتن میزان منطقه ای و جهانی اس��تخدام معلمان می شود 

.) UIS،2009e(

8.4 میلی��ون معلم ابتدایی اضافی باید در سراس��ر جهان 
استخدام ش��ده و آموزش ببینند تا جایگزین معلمانی شوند 
که تا س��ال 2015 بازنشسته ش��ده و یا شغل خود را ترک 

می کنند.

حدود یک چهارم از این آموزگاران -- حدود 2.1 میلیون 
-- در شرق آسیا و اقیانوسه مورد نیاز هستند.

 استخدام اضافی در شمال امریکا و اروپای غربی به میزان 
17 % ، جنوب و غرب آس��یا 19 % و جنوب صحرای آفریقا 
% 15 تا س��ال 2015 نیازمند جایگزینی معلمانی اس��ت که 

شغل خود را ترک می کنند. 

اگر 1.9 میلی��ون معلم جدیدی که برای رس��یدن به آموزش 
ابتدایی همگانی مورد نیاز اس��ت ب��ه 8.4 میلیون معلم اضافی 
که برای جایگزینی معلمان تارک ش��غل نیاز است اضافه شود، 
در مجموع 10.3 میلیون معلم اضافه در سراس��ر جهان تا سال 
2015 مورد نیاز است. تعداد پست های اضافی تدریس که باید 
ایجاد ش��ود، ممکن اس��ت در مقایسه با نتیجه کاهش  نیاز به 
معلم کوچک به نظر برسد. با این حال، ایجاد پست های جدید 
نیازمند افزایش بودجه کلی تخصیص داده ش��ده برای حقوق 
معلمان اس��ت. در بسیاری از کش��ورها این امر مستلزم تالش 

بیش تر برای پر شدن پست های خالی است.

ظرفیت کشورها برای س��رمایه گذاری در افزایش استخدام 
متفاوت اس��ت اما برای بس��یاری از چش��م اندازهای بسته 
ش��دن ش��کاف، به کمک های اهدا کنندگان وابسته است. 
یک فشار مستمر به جذب معلمان، هزینه های مکرری را که 
 دولت ها برای آینده برنامه ریزی کرده اند افزایش می دهد. 

درصد ترکیبی رشد ساالنه نیاز به معلم

شکل 2.44: نرخ سمت های جدید معلمی برای راه اندازی 
نظام آموزش فراگیر دوره ابتدایی تا سال 2015

رشد ساالنه جذب معلم ابتدایی در میان کشورهای منتخب

مشاهده شده سالهای 2007-1999
مورد نیاز از 2015-2007
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برای کش��ورهای کم درآمد با پایه محدود درآمدی، تعهدات 
کمک های چندین س��اله از پنج سال تا ده سال، با حمایت 
قابل پیش بینی، برای تامین مالی پایدار اس��تخدام معلمان 
حیاتی خواهند ب��ود. این امر نیازمند افزایش کمک و تغییر 
بنیادی در ش��یوه های مدیریت کمک اس��ت که در فصل 4 

بحث شده است. 

اس��تخدام تنها بخش��ی از یک مجموعه بس��یار گسترده از 
مس��ائل است که دولت ها به آن ها می پردازند. در بسیاری 
از فقیرترین کش��ورهای جهان، مشکل فقط شامل تعداد کم 
معلم نیس��ت بلکه روحیه ضعیف آنان نیز بخش��ی از مشکل 
اس��ت. همان گونه که میزان های باالی کاهش در بسیاری 
از کش��ورها نش��ان می دهد، جذب و حفظ نامزدهای واجد 
شرایط بسیار دشوار است. پرداخت حقوق کم مشکلی است 
که در بس��یاری از کش��ورها نه تنها مانع اس��تخدام نامزدها 
می ش��ود بلکه بسیاری از معلمان را وادار می کند تا حقوق 
خ��ود را تماماً گرفت��ه و در نتیجه زمان��ی را که به تدریس 
اختص��اص می دهند کم می کنن��د. در بنگالدش، معلمانی 
ک��ه در مدارس تحت حمایت دول��ت کار می کنند کم تر از 
یک دالر در روز دریافت می کنند و دو س��وم از آن ها برای 
کس��ب درآمد دست به فعالیت های اضافی می زنند )برنامه 

اصالحات مدیریت مالی، 2006(.

حقوق معلمان مس��ئله ای س��تیزه جو در بسیاری از کشور 
جهان اس��ت. دولت ها با معضل آش��کاری مواجه هس��تند: 
چگونه بدون ایجاد فش��ار بر بودجه ناپایدار، استخدام معلم 
را افزایش دهند. برخی کش��ورها تالش کرده اند تا با کاهش 
هزینه های حقوق و دستمزد، به ویژه از طریق استخدام کم 
تر معلمان تحت استاندارد دولتی و استخدام بیش تر معلمان 
قراردادی با دستمزد و مزایای کم تر به این معضل رسیدگی 
کنند. وزارت خانه های مالی و اهدا کنندگان کمک، فعاالنه 
از کار قراردادی استقبال می کنند. خطر این است که این امر 
منجر به استخدام کم تر داوطلبان واجد شرایط و حتی فشار 
بیش تر بر معلمان برای تکمیل درآمد خود از طریق مشاغل 
دیگر به همراه پیامدهای وابسته به روحیه گردد. شواهدی از 
غرب آفریقا وجود دارد که افزایش متوسل شدن به معلمان 
ق��راردادی کیفی��ت آموزش را به خطر می اندازد )یونس��کو 
، a2008(. در حال��ی که ی��ک تعادل باید می��ان به صرفه 

بودن و تدری��س خوب انجام گی��رد، محدودیت های برش 
هزینه نیز باید شناخته شوند. دولت ها و اهدا کنندگان باید 
اطمینان حاصل کنند که حقوق و ش��رایط معلمان منعکس 
 کننده تعهدی در ارائه آموزش با کیفیت از طریق نیروی کار

واجد شرایط  و با انگیزه است.

آموزش اولیه و توس��عه حرفه ای همچنی��ن برای روحیه و 
تدریس موثر بس��یار مهم است. معلمان محصول نظام های 
آموزش هستند که در آن ها درس می دهند. برای معلمانی 
که آموزش موثر دریافت می کنند و از حرفه خود پشتیبانی 
می کنند، جایی که این نظام ها از کیفیت کمی برخوردارند 
مهم است. معلمان باید محتوای برنامه درسی را درک کرده 
و بتوانن��دآن را به دانش آموزان خود که دارای توانایی های 
متفاوتی هستند انتقال دهند. در بسیاری از کشورها، آموزش 
اولیه به منظور توس��عه این مه��ارت ها به اندازه کافی خوب 
نیست. بدتر کردن مسائل، بسیاری از معلمان حتی آموزش 
اولی��ه را دریافت نمی کنن��د. در موزامبیک، یکی از ارزیابی 
ه��ای اخیر نش��ان داد که 41 % از معلمان مدرس��ه ابتدایی 
آموزش ندیده اند )Mulkeen و Chen، 2008(. آموزش 
در خدمات که امری حیاتی برای س��اخت مهارت های اولیه 
است نیز در بس��یاری از کشورهای کم درآمد کم تر توسعه 

.)Stuart ، 2003 و Lewin ؛Leu، 2004( یافته است

نتیجه گیری
هدف نهای��ی مدارس، آماده کردن ک��ودکان با مهارت ها و 
دانش هایی اس��ت که برای تحقق بخش��یدن به توان بالقوه 
خود، توسعه معیش��ت امن و مشارکت در جامعه نیاز دارند. 
ش��واهدی که در این بخش ارائه ش��د، نش��ان می دهد که  
بس��یاری از مدارس موفق به تحقق حداقل اس��تانداردهای 
کیفی��ت آموزش نش��دند. در حال حاضر میلی��ون ها نفر از 
ک��ودکان، بخصوص آن های��ی که از گروه ه��ای اجتماعی 
محروم بودند، تحصیالت ابتدایی خود را بدون داشتن سواد 
و مهارت های حساب به اتمام می رسانند. در دوره متوسطه 
نیز بس��یاری از نظام های آموزش در کشورهای حال توسعه 
بر اس��اس سطوح پایین یادگیری و سطوح باالیی از نابرابری 
مشخص شده اند. تجهیز مدارس برای ارائه آموزش با کیفیت 
نیازمند این است که دولت ها توجه بیش تری بر استخدام و 
آموزش معلمان، تهیه کتاب های درسی و توسعه شیوه های 
کالس درس ک��ه یادگیری فعال را ترویج کنند. پش��تیبانی 
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از س��واد آموزی و خواندن در سال های اولیه ابتدایی نقش 
مهمی را بازی می کند، زیرا این مهارت ها ش��الوده ای برای 

یادگیری در آینده ایجاد می کنند.

تخمین هزینۀ دستیابی به آموزش برای همه 
چهارچوب عملی داکار، مش��مول تعهدات قوی در زمینه ی 
تأمین بودجه ی آموزش می باشد. کشورهای درحال توسعه، 
متعهد ش��ده اند که سرمایه گذاری در آموزش پایه ای را به 
 ، )Para، 8(طور برجسته و قابل مالحظه ای افزایش دهند
در حالی که کش��ورهای غنی برای اطمینان از این که هیچ 
کشوری که جداً متعهد به آموزش برای همه باشد، به واسطه 
 .)Para، 10(ی فقدان منابع ، در پیشرفت خود عقب نماند
قول افزایش کمک ، خصوصاً به ش��کل بال عوض وا متیازات 

مالی را داده اند. 

ده سال بعد از آن ، سرمایه گذاری به عنوان یک مانع اصلی 
بر س��ر راه آموزش برای همه باقی مانده اس��ت. کشورهای 
درحال توسعه ، اگر چه بر اساس پایه ای متغیر , ولی تالش 
های خود را برای در دسترسی قرار دادن منابع پولی افزایش 
داده اند. بسیار ی از ایشان می توانستند به واسطه ی تقویت 
وصول عایدی و درآمد و تس��اوی حقوق درمخارج عمومی، 
س��رمایه ی خود را ب��اال برند. کمیته ی بی��ن المللی نیز به 
کمک برای آموزش پایه را افزایش داده ولی اعطاء کنندگان 

جمعی از انجام تعهدات خود در داکار، قاصر مانده اند.

 ای��ن بخش میزان ش��کاف بودجه ی آم��وزش برای همه را 
ارزیاب��ی می کن��د. دراین بخش نتایج ی��ک عملیات تعیین 
هزینه که چهل و ش��ش کش��ور با س��طح در آمد پایین را 
پوش��ش می دهد، بیان شده اس��ت.1 این عملیات نگاهی بر 
ش��رایط سرمایه گذاری برای دس��تیابی طیفی از اهداف در 
آم��وزش پایه و فراتر از آن، دارد. درمیان یافته های کلیدی، 

موارد زیر قابل ذکراند. 

شکاف بودجه بسیار حجیم تر از آن است که قباًل فرض شده 
بود. کش��ورهای با سطح در آمد که حتی با یک بسیج منابع 
بومی، با ش��کاف بودجه ای در حدود 16 میلیون )میلیارد ( 
دالر آمریکا برای آموزش پایه مواجه هستند [ آموزش سواد، 
ابتدایی و پیش دبستانی ] که برابر با 5/ 1 درصد از مجموع 
تولید خالص داخلی آن ها است. 1 این میزان سه برابر باالتر 
از تخمین قبلی اس��ت. عامل یابی در آموزش متوس��طه ی 

پایین تر ، این ش��کاف را تا 25 میلیارد دالر آمریکا افزایش 
خواهد داد. 

کش��ورهای با س��طح در آمد پایین ، نیازمند آن هستند که 
کارآیی و تساوی حقوق را در سرمایه گذاری آموزش، تقویت 
کنند. گستره ی قابل توجهی برای بیشتر در دسترسی قرار 
دادن مناب��ع پولی به واس��طه ی بهبود وصول در آمد وجود 
دارد، که به آموزش اولویت برتری داده و بیش��تر بر آموزش 

تمرکز دارد. 

وصول درآمد افزوده و تساوی حقوق بیشتر می تواند سرمایه 
گ��ذاری پولی برای آمزوش پایه را تا ح��دود 7/0 در صد از 
تولی��د ناخالصی داخل��ی ، افزایش دهد. این مق��دار برابر با 
7 میلی��ارد دالر آمری��کا، یا دو س��وم س��طوح فعلی مخارج 
درکش��ورهای مش��مول در این مطالعه می شود. کشورهای 
متعددی این قابلیت را دارند تا سهم تولید نا خالصی داخلی 
که به آموزش پایه اختصاص داده شده را دو برابر کنند. بهره 
برداری از این قابلیت ، باید بخشی از قرار داد آموزشی برای 
همه بین کشورهای در حال  توسعه اعطاء کنندگان باشد. 

Glene الزم است که اعطاء کنندگان  متعهد یک امتیاز -
gles ش��ود. سطوح کمک برای آموزشی پایه ای در 46 کشور 
تحت پوشش , باید شش برابر سطح فعلی ایشان افزایش یابد. 

یعنی از 7/2 میلیارد به 16 میلیار دالر امریکا برسد.2 

رس��یدگی به در حاش��یهماندگان نیازمن��د تأمین مالی 
اضافی است.

بازبینی تأمین مالی اموزش برای همه نش��ان دهنده کاستی 
های چش��مگیری است. این وضعیت موقعیت را برای کمک 
کمک کنندگان و کمک گیرندگان دشوار نموده است.اغلب 
اعطاء کنندگان اصلی، به واسطه ی رکود اقتصادی و افزایش 
کس��ری بودجه، گرفتار ش��ده اند برخی در حال کم کردن 
بودجه های کمکی هس��تند. بقیه در حال بررس��ی تعهدات 
آینده ای باش��ند. با باالرفتن این فش��ارها ، این مس��ئله که 
حکوم��ت ها نقش مهم س��رمایه گذاری های آموزش��ی در 
ایجاد موسس��ات خیریه برای بهبود و کاهش فقر آتی، درک 

کنند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. 

بخش 1 این قسمت، تخمین های هزینه و فرض های پشت 
آن را بی��ان می کند. بخش 2 یافته های مربوط به ش��کاف 

 )EPDC & UNESCO, 2009( 1- جزئیات کامل روش شناسی و نتایج این مطالعه در
موجود هستند.

1- این ارقام مربوط به شکاف های بودجه ای میانگین و سطوح تولید نا خالص داخلی 
متوسط در کشورهای با سطح در آمد پایین دربین سال های 2008 تا 2015 می باشند.

2- در فص��ل 4 گ��زارش ش��ده ک��ه تعهدات کمک س��الیانه ب��ه آمزوش پای��ه ای ، در س��ال
2006 و 2007 براب��ر ب��ا میانگی��ن 9/4 میلی��ارد دالر م��ی ش��ود[ رج��وع ب��ه نم��ودار 7. 4

] کشورهای با سطح در آمد پایین مشمول در این عملیات تعیین هزینه ، %55 از این 
تعهدات و 7/2 میلیارد دالر از کل کمک به آمزوش پایه ای را دریافت کردند. فصل 4 
نشان می دهد که کشورهای با سطح در آمد پایین %60 از تمامی کمک  به آموزش 
پایه را دریافت کرده اند، ولی نمودار نشان می دهد که برخی از کشورهای کوچک , از 
این عملیات تشخیص هزینه مستثنی شده اند، نظیر هندوستان که در هنگام نوشتن 
این مطاقعه ، طبق تعریف OECD – DAC  یک کشور با سطح در آمد پایین بوده است. 
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بودجه ی آموزشی برای همه را ارائه می دهد. 

ده س��ال بعد از داکار، س��رمایه گذاری ب��ه عنوان یک مانع 
اصلی بر سر راه آموزش برای همه باقی مانده است. 

تعیین هزینه ی تعهد به اهداف آموزش 
برای همه 

حکومت ها و اعطاء کنندگان کمک خیریه، به کرات اهداف 
جس��ورانه ای را در جلسات س��ران حکومتی توسعه ی بین 
الملل��ی اتخاذ کرده ولی موفق ب��ه اجرای مقیاس های مالی 
الزمه برای دستیابی به آن ها نشده اند. اهداف آموزش برای 

همه تا چه حد با تأمین هزینه ی فعلی تطبیق می کند؟ 

مطالعات متعددی این پرسش را مورد خطاب قرار داده اند. 
بان��ک جهانی درس��ال 2003 ، یک تحل��ی از تأمین بودجه 
ی الزمه برای دس��ت یابی ب��ه آمزوش ابتدای��ی فراگیر در 
 )Burns( کش��ورهای با س��طح درآمد پایین , انجام [ برنز
ودیگ��ران 2003]  این مطالعه که ارزیاب��ی و تخمین خود 
را ب��ر پایه ی فرضیاتی در مورد رش��د اقتصادی ، وصول در 
آمد، مخارج عمومی و س��طوح کمک و خیریه قرار داده بود، 
ش��کاف بودجه ی س��الیانه را برابر 6/3 میلیارد دالر برآورد 
کرد [ قیمت های ثابت 2000] اولین گزارش نظارت جهانی 
EFA درس��ال 2002 ، ای��ن ب��رآورد را با رش��د اقتصادی 
متوس��ط تر ، تأثی��ر HIV و ایدزAIDS  و ش��مول برنامه 
های جابجایی نقدینگی که اهدافشان دختران و خانوارهای 
فقیر بودند، تطابق داده و تعدیل کرد. این تعدیالت ، شکاف 
بودج��ه ی تخمینی برای آموزش ابتدای��ی فراگیر را تا 6/5 
میلیارد دالر افزایش داد [ قیمت های ثابت 2000]  گزارش 
نظارت جهانی EFA درس��ال 2007 این ب��رآورد را به روز 
کرد تا این واقعیت را که س��طوح کمک های خیریه ، کمتر 
از حد انتظار بوده اس��ت را منعک��س می کند. هم چنین بر 
آورد های س��ختی از تأمین بودجه ی اضافی برای مراقبت و 

آموزش خردسالی و سواد، صورت گرفتند.1 

ای��ن تعدیالت ی��ک بر آورد ش��کاف بودجه ی ش��الیانه در 
کش��ورهای با رد آمد پایین به مبلغ 11 میلیارد دالر را ارائه 
دادن��د  [ قیم��ت های ثاب��ت 2000]  - این ارق��ام به طور 
گسترده ای توسط انجمن بین المللی به عنوان نقطه ی مبنا 

مورد استفاده قرار گرفته است. 

عملیات تعیین هزینه که برای این گزارش انجام ش��ده، یک 
بررسی سنجش مجدد جامع از شکاف بودجه فراهم می کند 
]EPDC, UNESCO, 2009[ این مطالعه ،  با اس��تفاده 
از آخرین اطالعات ملی در دس��ترس، ب��رآورد جهانی برای 

کشور های با سطح درآمد پایین را به روز می کند. 2

این مطالعه، نس��بت به مطالعه ی س��ال 2003 طیف وسیع 
تری از اهداف آموزش��ی را پوش��ش داده و تصدیق می کند 
که آموزش برای همه شامل چیزی بیش از آموزش اولیه ی 
جهانی اس��ت. یک حرکت قابل توج��ه دیگر، بر آورد هزینه 
های رس��یدگی به افرادیست که بیش از سایرین در حاشیه 
ی واقع ش��ده اند. مطالعات پیشین چنین فرض کرده بودند 
که هزینه ی گسترش آموزش به کودکا ن خارج از مدارس، 
برابر با میانگین هزینه ی فراهم کردن آموزش برای کودکان 
در مدارس اس��ت، ولی این فرضیه ناقص می باشد. بسیاری 
از کودکان در گروه های حاش��یه نش��ین تر درنواحی پرتی 
زندگ��ی کرده و از فقر مزمن و ش��رایط نا مس��اعد جنس��ی 
ش��دید, رنج می برند. رس��یدگی به این ک��ودکا ن نیازمند 
س��طوح باالتری از مخارج می باش��د که تنها ش��امل فراهم 
کردن مدارس و معلمان  نش��ده ، بلکه هم چنین مش��مول 

حمایت از تقاضا برای آموزش می باشد. 

زمینه های قومی ای برای عامل یا بی  این هزینه های اضافی 
وجود دارد. کودکان در حاشیه قرار گرفته ، به اندازه ی دیگران 
حق آموزش داشته واین حق با خود مطالبه منابع مالی را حمل 
می کمند. برابری درمخارج عمومی بدین معناست که حکومت 
ها باید آن میزان که الزم است تا فرصت های برابری به کودکان 
و شرایط بسیار متفاوت برسد را مشخص کنند. این واقعیت که 
کودکان در حاشیه قرار گرفته از مخارج عمومی گذشته ، سود 
کم تری برده اند، مطالبات ایش��ان برای تدبیری منصفانه تر را 
تقوی��ت می کند. عالوه بر آن، عدم توانایی در رس��یدگی مالی 
ک��ه برای آن هایی که عقب مان��ده اند الزم بوده، این امر را که 
بسیاری از کشورها از اهداف آموزش برای همه جا مانده اند را 

تضمین می کند. 

نم��ی توان در انزوا به برآوردهای ش��کاف بودجه رس��یدگی 
کرد. س��طح مش��ابهی ازتأمین بودجه در دو کشور مختلف ، 
می تواند نتایج به ش��دت متفاوتی حاصل کند. کش��ورها به 
تنها در س��اختار هزینه ی فردی خود با یک دیگر متفاوتند، 

1-  شکاف بودجه ی برآورد شده برای هدف با سوادی ، نصف مبلغ 2 میلیارد دالر 
برآورد ساالنه ی هزینه ی برنامه های با سوادی در تمامی کشورهای درحال توسعه 
بود – یک گروه بسیار بزرگ تر از گروه با درآمد پایین تر برای سایر مولفه های برآورد 
استفاده شده بود. ) Von Ravens, Aggio 2005 ( هم چنین چنین فرض شده 
بود که شکاف بودجه ی مراقبت و آموزش خردسالی با بی سوادی مشابه می باشند.

2- این مطالعه ، 46 کشور از 49 کشور را که از طرف بانک جهانی از آپریل 2009 به عنوان در آمد 
پایین دسته بندی شده اند پوشش می دهد. این مطالعه شامل جزایر سالومون و سائوترم و پرنسیپ 
نمی شد زیرا جمعیت آن ها زیر یک میلیون نفر بوده و هم چنین جمهوری خلق دموکراسی کره را 
نیز به علت کمبود اطالعات در بر نمی گیرد. این مطالعه شامل صودان می شود زیرا صودان جنوبی 

دارای سیستم آموزشی مجزا بوده و می توان آن را با در آمد پایین درنظر گرفت.
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بلک��ه هم چنی��ن در کارآیی و تس��اوی حق��وق در مخارج 
عمومی برای آموزش نیز، متنوع می باشد. برخی از کشورها 
با بودجه های کمتر، دس��تارودهای بیشتری خواهندداشت، 
زیرا سیس��تم های تدارکاتی برنامه های ساختار مدرسه ای 
و ترتیبات تدارکی کتاب درس��ی کارآمد تری دارند. تفاوت 
ه��ای ملی در ح��ق الزحمه ی معلمان ی ک��ه بزرگ ترین 
ج��زء تکی در اغلب بودجه های آموزش��ی اس��ت می تواند 
نس��بت عظیمی بر س��اختار هزینه ی مربوطه داشته باشد. 
س��طح تساوی حقوق از این جهت دارای اهمیت است که بر 
درجه ی تبدیل مخارج عمومی افزوده و مساعداتی برای در 
حاشیه ماندگان ، تاثیر دارد. مخارج میان گین ، طبق تمامی 
این دالیل ، از کش��ور به کش��ور، به ش��دت گوناگون است. 
هزینه های نهایی وابسته به رسیدگی به گروه های نامساعد، 
احتماالً وابسته به عواملی نظیر عمق فقر و ساختارهای عدم 

تساوی مالی می باشند. 

محدودی��ت ه��ای عملیات تعیی��ن هزین��ه ی جهانی باید 
ش��ناخته ش��وند. چنین عملیاتی می توانند به پایه گذاری 
دس��تورالعمل های عظیمی از حج��م تأمین بودجه ی مورد 
نیاز برای دس��تیابی به اهداف مشخص شده ، کمک کننده 
ول��ی آن ها نمی توانند جایگزینی برآوردهای مفصل تنظیم 
شده در سطح ملی باشند. برآوردهای از پایین به باال، آگاهی 
های بس��یار واضح تری از تأمین بودج��ه ی مورد نیاز برای 
دس��تیابی به اهداف سیاس��ت، فراهم می کنند. این مسئله  
ج��ای نگرانی دارد که تقریباً یک دهه پس از دیوان آموزش 
جهان��ی در داکار، حکومت ها وکم��ک کنندگان ، هنوز این 
امر مهم را به ش��یوه ای این چنین چند باره و اتفاقی مورد 
خطاب قرار میدهند. یک مس��ئله ای که در فصل 4 بیتر به 
آن پرداخته شده است. برآوردهای شکاف های بودجه ای در 
آموزش برای همه که در این گزارش ارائه شده اند، بر اساس 
آخرین اطالعات در دسترس بوده ند [ چهارچوب 26 و 2]  

کادر 2.26: اطالعات استفاده شده در برآوردهای هزینه ی جهانی 

این مطالعه به جدید ترین داده ای خارج حاده ای در آماده س��ازی برآوردهای تأمین بودجه ی جهانی، نزدیک ش��ده اس��ت. متغیر 
های تحت پوش��ش ، ش��امل اندازه ی جمعیت درس تحصیل ، س��اختار و ظرفیت سیستم مدرسه ، نرخ های پیشرفت دانش آموز ) 
ب��رای مث��ال نرخ های ارتقاء ، ابقاء و ترک تحصیل ( و هزینه ه��ای اصلی نظیر هزینه های مربوط به معلمان  ، کالس های درس و 

کتاب های درسی می باشند. 

سه منبع اصلی داده ها عبارند از : 
پایگاه اطالعاتی پیش بینی جمعیت جهانی س��ازمان ملل ، برای اطالعات در مورد جمعیت های درس��ن تحصیل و فرافکنی های 

رشد جمعیت 
موسس��ه ی آماری یونس��کو، برای اطالعات درمورد ثبت نام ، نرخ های پیش��رفت دانش آموز، معلمان  ، کالس های درس و تأمین 

بودجه ی آموزش 
بانک جهانی و سرمایه ی مالی بین المللی برای اطالعات درمورد درآمد حکومت سراسری و فرافکنی های رشد اقتصادی 

این منابع با بیش از سی منابع دیگر که شامل گزارش ها و طرح های ناحیه ی آموزشی ملی، و بررسی های هزینه و برآمد عمومی 
می ش��وند، تکمیل ش��ده اند. هم چنین اطالعاتی به صورت مستقیم از دفاتر یونسکو وسایر مطالعات دال بر عملیات تعیین هزینه، 

گردآوری شد ) کادر 27 .2 (. 

درموارد معدودی که هیچ داده ی ملی در دسترس نبود، از توده های منطقه ای استفاده شد. اغلب تفاوت های اساسی در داده ای 
گزارش شده  برای کشورهای معین ، به خصوص نسبت به هزینه های آموزش وجودداشت. حداکثر تالش برای استفاده از بهترین 
داده های در دسترس ، صورت گرفت. در هر حال در برخی موارد مابه التفاوت های خطای زیادی وجود دارد. در کل ، برآوردهای 

هزینه را باید به عنوان شاخص اندازه ی شکاف های مالی در کشورهای با سطح در آمد پایین درنظر گرفت. 
یک طرح مفصل از روش شناسی ، داده ها و نتایج در EPDC  و یونسکو، وجود دارد ) 2009( .
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کشورها باید به فکر تأمین بودجه ی الزم برای رسیدگی به 
آن هایی که عقب مانده اند، باشند 

درهر حال، طبیعت ش��اخص و مش��روط آن ها به آس��انی 
تصدیق شده است. 

تخمین تأمین بودجه ی الزمه برای مطابقت با اهداف آموش 
برای همه، چندین مسئله مطرح می کند. زیرا اهدافی که در 
داکار تعیین شده بودند، همگی مشمول اهداف کلی نیستند. 
به عالوه تعیین کمیت ش��کاف های بودجه به معنای اندازه 
گیری تفاوت بی��ن هزینه های تخمین��ی وظ رفیت تأمین 
بودجه ی بومی اس��ت. تعیین مورد آخر، مشمول تشخیص 
آن می باشد که کشورهای با سطح درآمد کم ، تا چه درجه 
ای می توانند منابع بومی را در دس��ترس قرار دهند، دراین 
بین باید پیش بینی های رش��د اقتصادی و س��طوح مخارج 
عمومی را نیز به حساب آورد. بخش های فرعی زیر ، پارامتر 

هایی را برای این حوزه ها بیان می کنند. 

تعیین اهداف
حکومت ها در چهارچوب عمل��ی داکار ، تعهد کرده اند که تا 
س��ال 2015  به آموزش ابتدایی جهانی ، دستیانبر این هدف، 
با وجود این که معنای دقیق آن ، جای تفسیردارد، یک هدف 

قاب��ل س��نجش و اندازه گیری اس��ت. هم چنین برای س��واد 
بزرگ ساالن نیز اهداف قابل سنجشی وجود دارد. سایر اهداف 
پراهمیت ، دچارفقدان اهداف مشخص می باشند. مثال های آن 
شامل دستورات برای بهبود کیفیت آموزش و تضمین دسترسی 
به برنامه های یادگیری مناس��ب برا ی جوانان و بزرگ ساالن، 
می باشند. در برخی موارد ، اهداف مربوط به کیفیت و تساوی 
حقوق ، اصول مهمی را معین کرده ولی مبناهای مشخصی را 
بنا نمی کنند. اهداف انتخابی برای این عملیات تعیین هزینه، 

چهار حیطه را پوشش می دهند ) جدول 8 .2( : 

مراقبت و آموزشهای اوان کودکی. این حقیقت به صورت 
گسترده ای شناخته شده است که آموزش خردسالی خوب 
نه تنهادر حق خود بلکه به عنوان راهی برای بهبود پیشرفت 
درمش��ارکت فراگیری در آمزوش ابتدایی، حائز اهمیت می 
باش��ند. این عملیات که ب��روی کار قبلی بنا می کند، هدف 
فراهم آوردن آموزش پیش دبس��تانی برای همه ی کودکان 
 Van, 2007 زی��ر خط فقر را اتخاذ کرده اس��ت ) 2008 و
Ravens, Aggio,( این امر تا س��ال 2015 به صورت یک 
نرخ ثبت نام نا خالص با میانگین %52 برای کشورهای تحت 

پوشش این عملیات ، تفسیر می خرد. 

هدف برای متوسط برای 46 کشور با درآمد پایین حدود 2007معیار پیشرفت تا سال 2015هدف
2015

مراقبت و آموزش های
%52نسبت ثبت نام نا خالص پیش دبستانی =%16تدارک تدریس پیش دبستانی برای تمامی کودکان زیر خط فقر اوان کودکی 

تدارک محل های مدرسه با کیفیت خوب برای تمامی کودکان در آموزش ابتدایی فراگیر
سن تحصیل

نسبت ثبت نام ناخالصی ابتدایی =95%

نسبت ثبت نام ناخالص ابتدایی=72%

108%

100%

توسعه آموزش دوره اول 
متوسطه

تدارک مکان ها یی درمدرسه توسط اولیا برای تمامی کودکانی که 
نرخ سواد بزرگسال = %59درمدرسه ی ابتدایی راتمام کرده اند

100%

80%

تدارک محل های برنامه ی سوادآموزی کافی برای بزگساالن بی سواد آموزی بزرگساالن
%80-سواد برای اطمینان از تضیف نرخ بی سوادی از سطوح سالل 1999

برابری جنسیتی و تساوی 
حقوق

پیشرفت برابری جنسیتی در نرخ های ثبت نام ابتدایی و نرخ گذر متوسطه 
تساوی کامل-ی اولیه، و نرخ های سوادمند که مونث در سطوح مورد نظر و باالتر

رجوع به جدول -شمول طیفی از مداخالت برای باالبردن کیفیت در هر سطح آموزشکیفیت آموزش
2 .9

جدول 8. 2 : اهداف عملیات تعیین هزینه ی جهانی
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آم��وزش ابتدایی فراگیر: برای اهداف این عملیات، چنین 
فرضی ش��ده که تمام کودکان در س��ن تحصی��ل ابتدایی، 
س��ه موقع وارد مدارس ش��ده و با ابقاء محدود وبدون ترک 
تحصیل درمدرسه پیشرفت و ارتقاء داشته اند که یک نسبت 

خالص %100 را ا سال 2015، ایجاب می کند.1 

آم��وزش دوره اول متوس��طه.  چهارچوب داکار، ش��امل 
اهدافی برای آموزش متوسطه نیست ولی، افزایش مشارکت 
دراین سطح مهم است. بنا بر این گزارش شامل یک عملیات 
تعیین هزینه اس��ت. فرض را بر این قرار می دهد که تمامی 
کودکان��ی که تا س��ال 2015 آموزش متوس��طه را به پایان 
رس��اندند، به مدرسه ی متوس��طه ی اولیه خواهند رفت که 
یک نس��بت ثبت نام ناخالص با میانگین حدودی 88 درصد 
را تا سال 2015 ، برای کشورهای تحت پوشش این عملیات 

را ایجاب می کند. 

س��واد آم��وزی بزرگس��االن. ه��دف داکار از تضعیف بی 
سوادی بزرگ ساالن ، نیازمند مداخالت گسرتده ای خواهد 
بود. بخش��ی از این هدف از طریق مشارکت افزوده و کیفیت 
بهب��ود یافته ی آمزوش در س��طح ابتدایی قابل دس��تیابی 
خواهد بود. که با سوادانی که مدرسه را ترک می کنند باعث 
کاهش نرخ های بی سوادی خواهند شد. عنصر باقیمانده که 
در حدود %42 کاهش را ارائه می کند، طبق فرض از طریق 

برنامه های سواد بزرگ ساالن ، رخ می دهد.
نکته: اهداف آموزش��ی خردسالی و س��واد بزرکساالن ویژه ی 
هرکشور است.اهداف داده شده در این جدول میانگین های 
غیر وزنی برای تمامی کش��ورهای تحت پوش��ش هس��تند. 
اهداف نس��بت ثبت نام ناخالص ویژه ی هرکشور است ولی 

کادر 2.27: تأمین بودجه ی آموزش پایه در جمهوری دموکراتیک کونگو سودان

 تخمین هزینه های آموزشی برای کشورهای تحت تأثیر نبرد و ستیزه ، مسئله ساز است. در بسیار ی از این کشورها اغلب دستیابی به نوع داده های الزمه 
برای یک ارزیابی معنی دار ضروری ، امکان پذیر نیست. 

عمل ابتکاری برای عملیات تأمین هزینه ی جهانی که دراین فصل بیان شده ، شامل کردن چندین کشور تحت تأثیر نبرد را ممکن ساخته است. یونسکو، 
تحلیلی در سطح کشوری و مفصل برای جمهوری دموکراتیک کونگو و صودان انجام داده که دراین کشورها جنگ و ستیزه ، طرح آموزش و جمع آوری داده 
ها را به خطر جدی انداخته است. این تحلیل به زمینه یابی های اخیر نزدیک شده و شکل یک سرشماری آموزشی 2007 / 2006 برای جمهوری دموکراتیک 
کونگو)اولین سرشماری در 20 سال ( ، و نیز مدرک مفصلی درمورد هزینه ها از طیفی از کمک رسانندگان ، آژانس بین المللی و منابع وزارتخانه ای ملی باشد. 
این پژوهش ، توجه ما را به چندین نکته ی حائزاهمیت جلب می کند. در هر دوی این کشورها، فروپاشی تأمین مالی عمومی برای آموزش، این هزینه ی 
س��ربار را بر خانوارهای تحمیل کرده که در جمهوری دموکراتیک کونگو باید نصف و در س��ودان یک سوم کل هزینه ها را تقبل کنند. کاهش این هزینه ی 

سربار بر خانوارهابه یک اولویت برای بهبود دسترسی می باشد. 
مطالعات نمونه ای ، هم چنین تفاوت هایی بین کشورها را به نمایش می گذارد. در جمهوری دموکراتیک کونگو، ماتریک یک حکومت ضعیف و امتداد ستیزه 
ها طی سال های متمادی، منجر به یک سیستم آموزشی بسیار چند پاره ای شده است. نبرد و نا امنی در برخ یمناطق ، علی الخصوص در شرق، به ایجاد 
اختالل در باز سازی های آتی، اولیه می دهد. در سودان ، ستیزه باعث توسعه ی ادارات سیاسی مجزا و سیستم های آموزشی برابر و موازی در شمال و جنوب 
شده است. تأمین بودجه ی این سیستم ها متفاوت است. بهترین تخمین ها نشان می دهند که شمال %13 درآمد حکومتی را به آموزش اختصاص داده ، 
در حالی که در جنوب سودان این رقم %6 می باشد که منحربه تفاوت های عظیمی در مخارج سرانه ی دانش آموزی شده است. نسبت های شاگرد/ معلم 

در مدارس ابتدایی در شمال 1: 33  و در جنوب 1: 51 می باشند.
 منبع: Chang و دیگران )2009( .

اش��اره بر ثبت نام کامل کودکان در سن تحصیل با حداکثر 
%10 ابقاء ، دارد. 

یک فرضیه که تخمین های ارائه شده و درین گزارش را تأیید 
می کند، آن است که آموزش فراهم شده در این سطوح ، بدون 
شهریه باشد. این امر مطابق با چهارچوب عملی داکار است. در 
حالی که در بس��یاری از کشورها، بخصوص آن ها یی که اخیراً 

در گیر تهیه شده اند، این امر نشان دهنده ی یک تحول اساسی 
در هزینه ی سه بار آموزش از خانوار ها به دولت خواهد بود. ) 

رجوع به کادر 27 .2 ( . 

تدوین اهدافی برای پارامتر های هزینه 
دومین مرحله در این عملیات ، گس��ترش اهداف برای پارامتر 

1- این فرض باعث درک هزینه های وابسته با رسیدگی به کودکان با سنین باالتر که در حال 
حاضر در مدرسه ی ابتدایی هستند، شده است.
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های اساس��ی با استفاده از اطالعات در سطح کشوری درمورد 
هزینه هاست. هزینه های سرانه ی دوره ای هزینه های سرمایه 
در آم��وزش در بین و درون مناطق، با مفاهیم برجس��ته برای 
برآوردهای هزینه ی جهانی، نوسان دارند. در عامل هستند که 
شامل اغلب این نوسانات می باشند. اولی ، تفاوت های میانگین 

کارآیی وابسته به ارزش ها برای ورودی های مهم – نظییر حق 
الزحمه ی معلم ، س��اخت و سائل و کتاب های درسی – است 
که باالجبار س��اختارهای هزینه ی تأثیر می گ��ذارد. دوم این 
که ، کش��ورها هنجارها و قوانین متفاوتی در مورد حق الزحمه 
ی معلم ، نس��بت های شاگرد / معلم ، ساختار مدرسه و سایر 

پارامترها – محرک های هزینه  متوسطه ابتدایی پیش دبستانی

  حقوق معلمان

صحرای آفریقای تابع

سایر کشورها

  برابر تولید ناخالص5/4
 داخلی به سرانه

 برابر تولید ناخالصی3

  برابر تولیدنا خالصی داخلی سرانه5/4

 برابر تولید نا خالصی3
  برابر تولید ناخالصی داخلی و6

سرانه 5/3 تولید ناخالصی

20 نسبت شاگرد معلم 40 35

33% درصد هزینه های غیر حقوق در مخارج دوره ای %33 %4

  دالر برای هر کالس500/13 ساخت مدرسه و نوسازی
درس  دالر برای هرکالس درس000/17  دالر برای هر کالس درس500/13

سهم ثبت نام خصوصی حفظ سطح فعلی  %10 %10

 نوسازی مدرسه )درصد کالس هایی که باید جایگزین شوند(
کشورهایی درآمد پایین کشورهای تحت تأثیر ستیزه

25%

50%

25%

50%

25%

50%

ابتدایی پیش دبستانی پارامترها برنامه های موردنظر برای حاشیه نشینان  متوسطه ی اولیه

 مداخالت جانبی ساختار ) مثاًل برنامه های شرطی انتقال
- نقدینگی برنامه های تغذیه ی مدرسه   تولید ناخالصی داخلی ، سرانه برای هر5%

 دانش آموز حاشیه نشین

  تولید نا خالصی داخلی5/7%
 سرانه برای هر دانش آموز حاشیه

 نشین
 مداخالت جانبی تدارک )مثاًل مشوق هایی برای معلمان  الیق
 برای کارکردن در مناطق دورافتاده ، منابع افزوده برای مدارسی

که به گردهمایی حاشیه نشین خدمات می دهند
-   اضافی برای هزینه های جاری هر%33

 شاگرد به ازاء هر دانش آموز در حاشیه

  اضافی برای هزینه های33%
 جاری هر شاگرد به ازاء هر دانش

 آموز در حاشیه

تأثیر هزینه های جاری به ازاء شاگرد ) به دالر ثبات 2007(

هزینه های واحد جاری تخمینی 106 68 119

 هزینه به ازاء شاگرد در سال 2015 با مقیاس های خط مشی
102 اضافی 125 162

جدول 2.9 : اهداف 2015 و پارامترهای اصلی هزینه
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ورودی ه��ا دارند. جدول 9 و 2 ، اهداف پارامتر های هزینه ی 
هسته ای استفاده شده در این برآوردها را خالصه کرده است. 

مالی سخت  تأمین  پرسش  پارامترها، چندین  تنظیم  برای 
ترین  برجسته  از  یکی  معلم  ی  الزحمه  حق  شدند.  لحاظ 
انگیز ترین حیطه ها در هر عملیات تعیین هزینه  و بحث 
تکی در  ترین جزء  بزرگ  نمونه  این  باشد.  آموزش می  ی 
بودجه های آموزشی کشورهای بادرآمد پایین بوده که اغلب 
مشمول سه چهارم از مخارج کل می باشد. می توان چنین 
به  توانند  می   ، فنی  ی  بازده  های  سود  که  گرفت  نتیجه 
میزان چشم گیری هزینه ها را کاهش دهند: تعدیل حقوق 
ها در صحرای آفریقای تابع تا حدی که در جنوب و غرب 
آب ها اختصاص یافته ، هزینه های متوسط آن را تا 40% 
کاهش خواهد داد. در حالی که مسائل مورد بحث ، فراتر از 

مالحظات بازده فنی می روند. 

نکته: هزینه ها به ازاء شاگرد در سال 2015 شامل هزینه های 
اضافی مداخالت جانبی تقاضا و جانبی تدارکات برای رسیدگی 
به در حاش��یه ماندگان نمی شود. شامل حفظ و نگهداری ، با 
%2 تخمین هزینه ی س��اخت می باشد. ساخت کالس درس 
و نوس��ازی شامل هزینه ی س��اخت زیر بنای مدرسه ) شامل 
دستش��ویی عمومی ، دفاتر اداری ، تأمین آب و غیره( و فراهم 
کردن دسترس��ی برای کودکان دارای ناتوانی های جسمی می 

EPDC باشد. – منبع 2009 و

برای مثال کاهش حقوق های معلمان  ، ممن است از هزینه 
ه��ا بکاهد ولی منجر به تضعیف روحیه ش��ده و اس��عخدام 
نی��روی  ت��ازه کا ر با مه��ارت های کافی را دش��وار کرده و 
معلمان  را به آن وا می دارد ک ه دس��تمزد خود را با س��ایر 

مشاغل تکمیل کنند. 

برآوردهای هزینه ی سرمایه ، یک سری دیگر از مشکالت را 
ایجاد می کند.  دستیابی به آموزش برای همه، طبق تعریف 
نیازمند زیر بنای مدرس��ه ای است که برای تمامی کودکان 
قابل دسترس��ی ب��وده و از کیفیت کافی برخوردار باش��د تا 
امنی��ت را تضمین کرده و یک محیط فراگیری مناس��ب را 
فراه��م آورد. هزین��ه ه��ای س��اخت کالس درس به میزان 
هنگفتی نوس��ان دارند. الگوهای عملیاتی منطقی ، بر هزینه 
ای در ح��دود 500/13 دالر ب��ه ازاء هر کالس درس داللت 
می کند که تا 000/17 دالر برای مدرس��ه ی متوس��طه ی 

اولیه ، افزایش می یابد. 1

مش��خصاً کالس های درس باید برای جای دادن کودکانی که 
فعاًل خارج از مدرسه هستند، ساخته شود. ولی وضعیت درحال 
خرابی زیر بنای مدرسه در بسیاری از کشورها به این معناست 
که درکنار آن نیاز گسترده ای نیز به سرمایه گذاری در نوسازی 
وج��ود دارد. یک زمینه یابی معاصر اش��اره بر آن دارد که 30% 
از کالس ه��ای درس در صح��رای آفریقای تابع که کم در آمد 
 )Theunynck اس��ت، نیازمند جایگزینی هستند ) 2009 و
کش��ورهای تحت تأثیر جنگ با مشکالت مبرم ویژه ای مواجه 
هس��تند. به عنوان مثال، نیمی از کالس های درس لیبریا طی 
جنگ داخلی نابود شده یا متحمل خسارات اساسسی شدند ) 

وزارت آموزش و پرورش لیبریا، 2007 ب ( . 

پارامتر های تعیین ش��ده ب��رای عملیات تعیین بودجه ی این 
گزارش از شواهد بین المللی درمورد هنجارها وعملیات فعلی در 
منطاق اصلی استنتاج شده اند. این پارامترها شامل موارد زیرند: 

حقوق معلمان: هر کش��رری باید مس��ائل بازدهی، هنجارها 
والگوه��ا برای معلمان  را از نقطه نظر ش��رایط ملی ف مورد 
خطاب قرار دهد. عملیات تعیین هزینه، برای میزان مناسب 
حق��وق معلم ، پیش داوری نمی کن��د. در عوض ، میانگین 
منطقه ای فعلی را برای حقوق های ابتدایی و متوس��طه ی 
اولی��ه ، در صحرای آفریقای تابع ب��ه عنوان یک هدف بلند 
مدت در نظر گرفته تا تمام کشورهای آن منطقه متوجه آن 
شوند.2 برای کشورهای غیر تابع صحرای آفریقای مبنا پایین 

تر است ) رجوع کنید به جدول 9 . 2 (.3

قوانی��ن و هنجارها. در حالی که هنوز بر س��ر نس��بت های 
شاگرد/ معلم بهینه و مطلوب و بحث است، دراین جا مقدار 
تا 1: 40 برای مدرسه ی ابتدایی مشخص شده که منعکس 
کننده ی هدف مورد استفاده قرار گرفته در عملیات تعیین 
هزینه ی قبلی است. تدریس اثر بخش نیز نیازمند دسترسی 
به لوام التحریر، کتاب درسی و سایر تجهزات فراگیری است. 
اطمینان از این مطلب که یک س��وم از بودجه ی جاری در 
جهت هزینه ها غیر حقوقی قرار گرفته اس��ت ) تا %40 برای 
آموزش متوسطه اولیه ( باید بتواند اغلب کشورهای با سطح 
در آمد پایین را قادر به برطرف ساختن نیازهای دریان رابطه 

کند.4 

هزینه های س��رمایه ی وس��یع تر: بودجه ها عالوه بر تأمین 
1- هزینه های ساخت کالس درس شامل زیر بنای اضافی مورد نیاز برای یک محیط 
فراگیری کارآمد، نظیر معلمان، دستشویی عمومی و تأمین آب می باشند. هزینه های 
واحد بر اساس یک میانگین از طرح های با هزینه ی ساخت پایین و باالدر تئونینک 
)Theunynck( می باشند )2009( . هزینه های واحد برای متوسطه ی اولیه ، %25 

باالتر فرض شده اند.
2- میانگین منطقه ای هم چنین برابر با اهداف حقوق میانگین در طرح های آموزش 

 ) Bennell 2009 ملی برای صحرای آفریقای تابع می باشد ) الف

تعیین  این عملیات  پایین مشمول در  آمد  با سطح در  برای کشوهای   -3
هزینه که در صحرای آفریقای تابع قرار نگرفته اند، حقوق های متوسطه ی 
معلیمن 2/5 برابر تولید نا خالصی داخلی به سرانه در مدرسه ی ابتدایی و 

3/0 برابر در مدرسه ی متوسطه، می باشد.
4- هزینه های رسیدگی به درحاشیه ماندگان، زمانی که مخارج غیر حقوقی 
به عنوان نسبتی از کل مخارج جاری محاسبه شده اند، مستثنی می شوند. 
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هزین��ه ی ثبت نام آتی ، باید هزینه ی باز پرکردن زیربناها 
را نی��ز جذب کنند. ی��ک تخمین محافظه کارانه آن اس��ت 
ک��ه حدود یک چه��ارم از کالس درس های کش��ورهای با 
درآم��د پایین نیازمند جایگزینی هس��تند، ک��ه این میزان 
درکشورهای تحت تأثیر جنگ و ستیز تا نصف افزایش یابد.  
هم چنین درمورد سایر اهداف، چنین فرض شده که تمامی 

این جایگزینی ها تا سال 2015 انجام می شود. 

هزینه  بزرگساالن:  آموزی  سواد  های  برنامه  های  هزینه 
با  بزرگساالن، همراستا  برنامه های سوادآموزی  های واحد 
نا خالصی داخلی،  تولید  از   9/8 % برابر  ما،  قبلی  مطالعات 
برای   %  3/5 و  آفریقا  صحرای  تابع  کشورهای  برای  سرانه 
2007و   ( است  شده  زده  تخمین  دیگر  کشورهای  تمامی 

 )Van Ravens, Aggio 2005و

رسیدگی به درحاشیه ماندگان 

برآوردهای هزینهی جهانی قبلی برای آموزش، چنین فرض 
کرده بودند که هزینهی متوسط رسیدگی به کودکان خارج 
از مدرس��ه تقریباً معادل یک مبنای متوسط ملی است. این 
فرضیه نا بجاست، برنامه های ویژه ای که گردهمایی شدیداً 
در حاش��یه مانده را مد نظر دارند، شامل کودکان کار، بسیار 
فقیران، اقلیت های نژادی، دختران، کودکان دارای معلولیت 
و مناطق��ی نظیر نواحی روس��تایی دور افتاده و نواحی فقیر 
نشین که باید تأمین سرمایه شوند. عالوه بر آن به گسترش 
برنام��ه های آموزش��ی برای این گروه ه��ا و نواحی ، تحلیل 

مقتضیات مخارج سرانه را افزایش خواهند داد. 

تخمین های از باال به پایین در عمل ابزاری که برای تش��خیص 
تأمین بودجه ی مورد نیاز برای رس��یدگی به در حاشیه ماندگان 
هستند. الزم است که سیاست گذاران محدودیت های بهم پیوسته 
را که کودکان در حاش��یه واقع شده را از مدارس دور نگه داشته و 
یا مش��ارکت آن هارا مختلف کرده و پیشرفت های تحصیلی آن 

جدول 2.10 : هزینه های دست یابی به آموزش برای همه در کشورهایی با سطح در آمد پایین

میلیارد دالر آمریکا ) قیمتهای 
ثابت سال 2007(

پیش دبستانی – ابتدایی – سوادآموزی بزرگساالن – آموزش پایه – متوسطه ی اولیه – مجموع  )جمع کل (          
جمع جزء

منابع داخلی و بومی فعلی          
9/117/46/16-8/01/11)حدود2007(

4/604/2201/59/2858/1277/413هزینه ی متراکم )2015-2008(

5/75/276/07/350/167/51متوسط هزینه ی سالیانه

تفکیک هزینه ها بین سال های 2015 – 2008 )%(

403639-3940معلمان  

303030-4127ساخت کالس درس

برنامه هایی برای رسیدگی به 
111211-14-درحاشیه ماندگان

202221-2020سایر 
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ها را محدود می کنند، درنظر بگیرند ) رجوع کنید به فصل 3 ( . 
سنجش های فقر مفصل و فرآیند های طرح ریزی که باعث اتصال 
خواهد و چش��م انداز ها می ش��وند و توسط خود در حاشیه قرار 
گرفتگان فراهم می کردند، برای طرح سیاست ، بسیار مهم هستند. 

شواهد بین المللی با در نظر داشتن این پیش بینی احتیاطی، 
چند بینش مفید را به دست داده است. برنامه های جابجایی  
نقدینگی که حمایت اجتماعی را فراهم می آورند، می توانند 
نقش مهمی در آسیب رساندن به خانوارهای آسیب پذیر به 
واس��طه ی صدمات خارجی و ناتوان س��اختن آن ها از نگه 
داش��تن ک��ودکان در مدارس ، بازی کنن��د. در برخی بافت 
ها ، چنین برنامه های��ی نقش علی الخصوص تعیین کننده 
ای در اج��ازه ورود  و ماندن در مدرس��ه ب��ه دختران دادن 
را ب��ازی کرده اند. برنامه های تغذی��ه ای مدراس نیز تحت 
ش��رایط درس��ت می توانند برای حضور کودکاند ر مدرسه 
ایجادانگی��زه[ و نیز مزایای بهداش��تی تعیین کننده ( کنند 
.]  برنام��ه های اثر بخ��ش از این نوع ، حدود %5 از تولید نا 
خالصی داخلی به س��رانه ، هزینه ب��ری دارند. )Bundy و 

دیگران الف Fiszbein ، 2009 و دیگران، الف 2009 (.1

 شواهد بین المللی درباره ی هزینه های نهایی که ممکن است 
وابس��ته ، به ایجاد یک محیط فراگیری با کیفیبت باال باش��د، 
 Chananldto چن��د پاره تر و متناقص تر اس��ت ) 2009 و
( واداش��تن و ترغیب معلمان  برای رفتن به مدارس در مناطق 
روستایی دور افتاده، مناطق فقیر نشین و سایر محیط های در 
حاش��یه مانده، نیازمند انگیزه و مشوق است. ولی تا چه مقدار 
و اندازه، فراهم کردن تحصیل برای کودکانی که زندگیشان به 
واسطه ی فقر، گرس��نگی، بد نامی و توقعات پایین نابود شده 
است، احتماالً نیازمند تدریس تکیملی و وسایل تدریس اضافی 
اس��ت ولی هیچ منبعی مشخص شده ای برای تخمین تأمین 

هزینه ی مورد نیاز، وجود ندارد. 

ب��ه معیار به منظور اه��داف عملیات تعیی��ن هزینه ، برا ی 
معرف��ی س��رمایه گذاری بر پایه ی تس��اوی حق��وق ، مورد 

استفاده قرا رگرفته اند: 

سنجش میزان جمعیت در سن تحصیل که نیازمند کمک و 
پشتیبانی اضافه هستند این گزارش  که اتصال به یک منبع 
آماری جدید می شود مجموعه ی داده های محرومیت و در 
حاشیه افتادگی در آموزش )DME( که در فصل 3 معرفی 

ش��ده است. برای هر کشور، س��هم جمعیت سنی 17 تا 22 
سال را با کم تر از 4 سال درمدرسه تصدیق می کند. 

این به عنوان یک نشانگر جانشینی برای نسبت جمعیت در سن 
تحصیل که در حاش��یه قرار گرفته برای مشارکت در آموزش 
ابتدایی ، و نیازمند مش��وق ها و منابع تدریس اضافی هستند، 
استفاده می ش��ود. محدودیت های آشکاری برای این مقیاس 
وجود دارند که ش��امل این واقعیت نیز می باش��د که به جای 
موقعیت فعلی ، نتایج گذش��ته را ضبط می کند . در هر حال، 
مبنای 4 س��اله یک سنجش مفید از مقیاس در حاشیه ماندن 
می باش��د. فصل 3، استفاده از این مقیاس در حاشیه ماندن را 

مفصل تر ، مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. 

ایجاد انگیزه برای کودکان در حاشیه قرا رگرفته :عملیات تأمین 
هزینه شامل تدارک بودجه ای برای مشوق هایی با هدف قرار 
دادن گروه های درحاش��یه قرا رگرفته ، می باشد. این عملیات 
، هزینه ی به ازاء هر کودک را 5% از تولید نا خالص داخلی به 
سرانه برای دانش آموزان مدرسه ی ابتدایی و 5/7% برای دانش 

آموزان مدرسه ی متوسطه اولیه، فرض می کند. 

ایج��اد یک ضریب بودجه ی افزایش هی��چ الگوی آماده ای 
که بتوان آن را در همه ی کشورها اعمال کرده وجود ندارد. 
درعملی��ات تعیین هزینه، پارامتر هزینه برای رس��یدگی به 
درحاشیه ماندگان ، یک مقدار از افزوده ی 33% باالی هزینه  
های جاری متوسط ، مشخص شده است.این مقدار به میزان 
زیادی با ش��واهد پراکنده در دسترس��ی درم��ورد هزینه ی 
بودجه بندی مش��وق های معلمان  و سایر مقیاس هایی که 
باید آموزش با کیفیت خوبی را برای کودکان در حاشیه قرار 
 ,Mulkeen گرفته به دست آورند، متناقص است )2008 و

 )Mulkeen الب 2009 و ، chen و

هزینه ی جهانی 
هزین��ه های توده ای که از تحلیل پدیدار می ش��وند، در داده 
اهی ملی برای 46 کشور با سطح درآمد پایین که تحت پوشش 
هس��تند، ضمیمه ش��ده اند.1 برای هر ی��ک از اهداف انتخابی 
آموزش ب��رای همه، هنجارهای ورودی های آموزش، بر میزان 
جمعیتی که باید در هر کشور به آن ها رسیدگی شود، اعمال 
می شوند. این امر تشخیص تعداد معلمان ، کالس های درسی 
اضافه  و وس��ایل تدریس موردنیاز را ممکن می س��ازد. سپس 
پارامترهای هزینه برای این ورودیها، با تعدیالتی برای رسیدگی 

1- سال پایه 2007 بوده و برآوردها براساس دوره ی 2015 – 2008 
بوده مگر آن که غیر آن  نشان داده شده باشد.
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به در حاشیه مانگان ،اعمال می شوند. جدول 10. 2 نشاندهنده 
ی نتایج فرافکنی های هزینه است، به طور خالصه : 

 هزینه های تجمعی در طی س��ال های 2015 – 2008 
برای اه��داف آموزش پایه ت��ا میزان 286 میلی��ارد دالر یا 
س��االنه 36 میلیارد دالر می باشند ) به دالر ثابت آمریکا در 
س��ال 2007 (. مخارج فعلی برای آموزش پایه درحدود 12 
میلیارد دالر در هر س��ال می باش��د. به عبارت دیگر، تأمین 
بودجه ی الزمه برای دست یابی به اهداف آموزش پایه ، سه 

براب رمیزان فعلی می باشد. 

ح��دود 7/3 میلی��ارد دالر یا %14 از مخارج س��الیانه ی 
آموزش ابتدایی، برای تأمین بودحه ی برنامه  ها و مداخالت 
با هدف رس��یدگی به در حاش��یه قرار رگفتگان در س��طح 

ابتدایی، الزم می باشد. 

هزینه های اضافه ی معلم ها ، مبلغ %40 از مخارج الزمه 
ب��رای آموزش پایه بوده و ضمناً س��اختن کالس های درس 

کمی کم تر از یک سوم مبلغ را در بر می گیرد. 

عامل یابی در آموزش متوس��طه اولیه متوسط هزینه ی 
سالیانه را تا مبلغ 16 میلیارد دالر باال می برد. 

هزینه های تخمینی سوادآموزی بزرگساالن برای کشورهای 
بادرآم��د پایین، حدوداً س��ه برابر هزینه های برآورد ش��ده 

درمطالعه ی اصلی می باشند

نمودار 2.45: مخارج برای معلمان باید افزایش یابد.
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 درصد س��اخت کالس درس فعلی از نرخ الزمه از س��اختار مورد 
نیاز به منظور دستیابی به آموزش ابتدایی جهانی تا سال 2015.

نمودار 46. 2: کشورهای زیادی نیاز به کالس های درس بیشتری دارند

از   13% تنها  حاضر  درحال  رواندا 
نیاز ساالنه  کالس درس های مورد 
را برای دستیابی به آموزش ابتدایی 
جهانی تا سال 2015 می سازد. 

ساخت و ساز کالس درس سالیانه ی فعلی به عنوان درصدی از 
ساخت و ساز مورد نیاز سالیانه 

   EPDC یونسکو و )2009(  ،Theunynck ) 2009 ( : منابع

منابع انس��انی به طور آش��کاری در برآورده��ای هزینه نقش 
دارند ) جدول 2.10 (. کش��ورهای تحت پوشش این عملیات 
مجتمعاً باید 2/3 میلیون معلم ابتدایی و پیش دبستانی بیشتر 
را استخدام کنند تا به اهداف آموزش پایه به دست یابند. هزینه 
ی جهانی تأمین بودجه ی اس��تخدام با این میزان، در س��طح 

ابتدایی برابر حدوداً 1/9 میلیارد دالردر سال می باشد. 

  این امر که به عنوان ش��رایط بودجه ی ملی حاضر تفس��یر 
ش��ده است افزایش برجس��ته ای بر مخارج داللت می کند. 
در ده کش��ور، الزم است که مخارج حقوق معلمان  ابتدایی 
نس��بت به سطوح س��ال 2007 ، دو برابر شده و در سیزده 
کشور این مبلغ باید بیش از سه برابر شود ) نمودار 2.45( . 

فایق آمدن بر کسری بودجه های زیر بنای مدارس، نیازمند 
افزایش های عظیم س��رمایه گذاری خواهد بود. در آموزش 
ابتدایی  و پیش دبس��تانی، 2. 6 میلیون کالس درس اضافی 
ب��رای ج��ای دادن افزایش ثب��ت نام های الزم��ه به منظور 
 دس��تیابی به اهداف مش��خص ش��ده، مورد نیاز خواهد بود.
 نرخ های فعلی س��اخت و ساز خیلی پایین تر از سطح الزم 
در اغلب کش��ورها می باش��ند. در بروندی ، رواندا و اوگاندا، 
نرخ های فعلی س��اخت کالس درس ، پایین تر از %15 نرخ 
الزمه برای دست یابی به آموزش ابتدایی جهانی می باشد.

برآورد شکاف بودجه و تدابیری برای بستن آن 
هزینه ی دس��تیابی به اهداف آموزش��ی ب��رای همه که به 
ص��ورت بی��ن المللی توافق ش��ده باید با تأمی��ن بودجه ی 
موج��ود، ارزیابی ش��ود. بودجه ه��ای ملی ، منب��ع اولیه از 

تأمی��ن هزین��ه های آموزش��ی هس��تند. با هر چه بیش��تر 
ش��ناخته ش��دن رویداد توس��عه یافته ی چهارچوب عملی 
داکار، کشورهای درحال توسعه باید با افزایش سهم در آمد 
مل��ی و بودجه های تخصص یافته به آموزش به واس��طه ی 
آن، آموزش پایه ) بند 46 (، فعالیت های بس��یار بیش��تری 
برای در دس��ترس ق��رار دادن منابع ، انجام دهند. گذش��ته 
از ای��ن تعهدات گس��ترده ، برای تقویت و بازده و تس��اویق 
حق��وق درمخ��ارج آموزش��ی ، بای��د اقدامی ص��ورت گیرد 
وانحراف منابع وابس��ته به فس��اد را تح��ت کنترل در آورید 
. بیش��تر کش��ورهای تحت پوش��ش تحلیل هزینه گذاری ، 
 ظرفی��ت افزایش مخ��ارج داخلی در آموزش پای��ه را دارند. 
دراین میان، درآمد دولت افزوده، تعهد بودجه قویتر و توزیع 
مج��دد در بودجه آموزش ، همگی نقش��ی را ایفا می کنند. 
ولی بس��یاری از کش��ورها، حتی با تالش داخلی قوی تری ، 
ق��ادر به تأمین بودجه تمامی س��رمایه ی موردنیاز نخواهند 
بود. تحلیل این گزارش ، شکاف بودحه ی آموزش برای همه 
را به عنوان تفاوت بین شرط سرمایه گذاری کلی نشان داده 
شده توس��ط عملیات تعیین هزینه و ظرفیت تأمین بودجه 
ی داخلی دولت ها که حداکثر تالش را برای رساندن منابع 

به آموزش می کنند؟ ارزیابی می کند. 

دول ملی می توانند سهم قابل توجهی از منابع اضافی مورد 
نیاز را تولید کنند. 

پوش��ش منبع داخلی برای تأمین بودجه ی اهداف آموزش 
برای همه، درکنار درآمد ملی ، در نهایت به واس��طه ی سه 
عامل ، مش��خص می ش��وند. اولین آن ها سهم درآمد ملی 

وصولی به عنوان در آمد دولت است. 

این سهم به طور میانگین با وجود اختالفات زیادی بین کشورها 
نشان دهنده ی سیاست های وضع مالیات بوده، سطح صادرات 
منابع مالی و س��ایر مش��خصات ملی با سطح درآمد سرانه باال 
می رود. عامل دوم نس��بت درآمد مس��تقیم با بودجه آموزش 
سراسری است. سومین علل ، سهم بودجه ی آموزش تخصیص 

به آموزش پایه ی عمومی ، به دست می دهد. 
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نمودار 2.47: مخارج ملی فعلی از سطوح الزمه برای دستیابی به اهداف آموزشی پاسخ عقب است.
مخارج فعلی و الزمه برای آموزش پایه به عنوان سهمی از تولید سرانه داخلی

مخارج برآورد شده ی سال 2007 برای آموزش پایه

مخارج اضافی برآورد شده برای آموزش پایه درسال 2015

مخارج آموزش پایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

نمودار 2.47 تصویر کشور به کشور ارائه می کند.  این نمودار 
نش��ان دهنده ی شکاف بین س��طوح فعلی مخارج آموزش 
پایه و س��طوح الزمه برای دس��ت یابی به اهداف مش��خص 
ش��ده در عملیات تعیین هزینه ی این گزارش می باشد. به 
طور متوسط 46 کشور نیازمند افزایش مخارج عمومی برای 
آموش پایه تا میزان 5/2 % از تولید نا خالصی داخلی بوده تا 

بتوانند با اهداف آموزش برای تطابق یابند.

کش��ورهای با س��طح درآمد پایین ، تا چه حدی می توانند 
مخارج آم��وزش پایه را از منابع خودش��ان، افزایش دهند؟ 
هر تالش��ی برای پاس��خ به این پرسش ش��دیداً تحت تأثیر 

فرضیاتی درباره ی رشد اقتصادی 
، وص��ول و عای��دی و الگوه��ای 
مخ��ارج عمومی می باش��د. یک 
مبن��ای حداکث��ر ت��الش ب��رای 
ای��ن تحلیل پایه گذاری ش��ده تا 
ظرفی��ت تأمین بودج��ه یم لی را 
ارزیاب��ی کند. برای عامل یابی در 

رشد اقتصادی آتی. 

که یک منبع چش��م گیر از درآمد 
مازاد است، این امکان وجود دارد که 
منابع اضافی را که می توان تا سال 
2015 تولید کرده تخمین زد، این 
درصورتی است که کشورهای تحت 
پوشش ) الف ( سهم متوسط درآمد 
دولت در تولید نا خالصی داخلی را 
تا حداقل %17 افزایش دهند  ) ب 
(  سهم درآمدی که صرف آموزش 
می شود را تا حداقل %20 باال برند 
و  ) ج ( اطمینان حاصل کنند که 
حدود %70 از بودجه ی آموزش به 
پیش دبستانی ، ابتدایی و متوسطه 
 ی اولی��ه تخصی��ص یافته اس��ت.

 درجائی که کش��ورها قب��اًل ازاین 
آستانه ها فراتر رفتها ند، فرض می 
ش��ود که ارزش های فعلی تا سال 

2015 حفظ شوند. 

اعمال این آس��تانه ها به گس��تره ای برای یک سطح بسیار 
قوی تر از تالش های اشاره می کند. 

اگر تمام کش��ورهایی که دراین مطالعه تحت پوش��ش قرار 
گرفته اند، به هر یک از آس��تانه ها برسند متوسط ) پوشش 
منبع مالی برای آموزش پایه تاسال 2015 حدود 9/0 درصد 
از تولی��د نا خالص داخلی ، افزایش می یابد. به عبارت دیگر 
، این امر کمی بیش از یک س��وم از منابع اضافی الزمه برای 
دس��تیابی به اهداف آموزش پایه را تا سال 2015 فراهم می 
کند. تصویر گردآوری ش��ده ، ناچاراً اختالفات برجس��ته ای 

بین کشورها را می پوشاند ) نمودار 2.48(. 
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برخی از کش��ورها نظیر بنین و موزامبیک ، در تمامی زمینه 
های هدف به آس��تانه های حداکثر تالش نزدیک هستند بر 
خال ف آن کش��ور چاد س��طوح باالیی از افزایش درآمد را با 
س��طوح پایینی از تعهد تأمی��ن بودجه برای آموزش، در هم 
می آمیزد . نیجریه %34 افزایش درآمد ملی درعایدی دولتی 
دارد ول��ی یکی از پایین ترین س��طوح تعه��د برای آموزش 
پایه را در 46 کش��ور تحت پوشش ، دارد. عملکرد پاکستان 
در هر س��ه مورد ضعیف اس��ت: درآمد دولتی نشان دهنده 
ی س��هم کوچکی از درآمد ملی اس��ت، سهم در آمد صرف 
ش��ده برای آموزش پایه، در بین پایی��ن ترین مقادیراز بین 
تمامی کشورهای بادرآمد پایین بوده و سهم خرج شده برای 
آموزش ابتدایی در گروه از همه پایین تر اس��ت. این کش��ور 
قابلیت بیش از 3 برابر س��هم تولید ن��ا خالص داخلی فعلی 
ک��ه به آموزش پایه اختصاص داده ش��ده دارد که اش��اره بر 
آن دارد ک��ه حکومت های متوالی نتوانس��ته اند از عهده ی 
چالش تأمین بودجه ی آموز با فوریت کافی، برآیند در مورد 
چاد و نیجریه مشکل کمتری از بابت بسیج عایدی نسبت به 

اولویت ضمیمه ش��ده و به آموزش به صورت کلی و آموزش 
پایه به صورت ویژه وجوددارد.

بای��د بر ای��ن نکته تأکی��د کرد ک��ه آس��تانه هاي "حداکثر 
ت��الش" مورد اس��تفاده، یک راهنماي نماتمام به سیاس��ت 
عمومي هس��تند. ظرفی��ت افزایش درآمد تا حدي وابس��ته 
به س��اختارهاي صادرات است. کش��ورهائي که سرمایه هاي 
معدني زیادي دارند مي توانند نسبت به بقیه جایگاه بهتري 

در افزایش وصول عایدي داشته باشند. 

در مورد کش��ورهایي که از جنگ بیرون مي آیند نظیر نپال 
و سیرالئون، افزایش مهم درآمد ملي وصول شده در عایدي 
مي تواند یک فرآیند کند ش��امل اس��تقرار مجدد موسسات 
عمومي معتبر و اعتمادي حکومت باش��د. بنابراین در اینجا 
برآوردها باید به عنوان یک ارزیابي از آنچه که تحت شرایط 
منطقي ممکن اس��ت و ن��ه به عنوان ی��ک ارزیابي کامل از 
آنچه که هر کشور در عمل مي تواند دست یابد تلقي شوند. 
ب��ا این داده ه��اي موجود ایجاد آموزش دقی��ق براي تمامي 

1-     این مبلغ با تقسیم متوسط شکاف بودجه بر متوسط تولید ناخالص داخلي پیش بیني شده 
تمامي کشورهاي مشمول در عملیات تعیین هزینه از سال 2008 تا 2015 محاسبه شده است.

نمودار 48. 2 : بسیاری از کشورها می توانند منابع داخلی اضافی را برای آموزش پایه ، بسیج کنند.
منابع فعلی و اضافه ای که کشورها به عنوان سهمی از تولید ناخالصی داخلی ، به آموزش پایه اختصاص داده اند

نکته: کشورهائی که قباًل از آستانه عبور کرده اند، شامل نشده اند
UPDC, UNESCO )2009 ( منبع

منابع اضافه بسیج شده درسال 2015 ، چنانچه از
 آستانه ها عبور شد
منابع تخمینی سال 2007 برای آموزش پایه

گسترده درحال افزایش برای بسیج منابع داخلی اضافی
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ارزیابي هاي مالي براي کش��ورهایي نظیر افغانس��تان، لیبریا 
و س��یرالئون مش��کل اس��ت ولي زمینه هاي ق��وي اي براي 
ش��ناخت وجود دارند که اغلب از کم��ک دهندگان متوجه 
آن ش��ده اند که ش��امل نیاز فوري، یک افزایش چش��مگیر 
در تامی��ن بودجه آموزش، با در نظر گرفتن ظرفیت محدود 

دولتهاي این کشورها براي رسیدن به آن بودجه مي باشد.

کمک کنندگان برای بستن شکاف موجود نیاز به 
افزایش کمک ها دارند

 مسائل متوالي گزارش نظارت جهاني بر آموزش براي همه، 
نظر جامعه کمک دهندگان را به ش��کاف بین سطوح کمک 
مال��ي الزمه براي انطباق با اهداف داکار، جلب کرده اس��ت. 
برآورد هزینة جهاني اصالح ش��ده، اشاره بر آن دارد که این 
ش��کاف بسیار بزرگتر از آن اس��ت که قبال فرض شده است. 

هر چش��م اندازي در زمینه پیشرفت سریع به سوي اهداف 
2015 به صورت ش��اخصي وابس��ته به یک تالش��ي افزوده 
کمک دهندگان است. پیام آخر که از عملیات تعیین هزینه 
برمي آید آنس��ت که دوس��وم منابع اضافي مورد نیاز باید از 

طریق کمک و خیریه فراهم شوند.

جزء کمکي باقیمانده شرط تامین بودجه آموزش براي همه را 
مي توان از عملیات تعیین هزینه، پیش بیني کرد. نمودار2.49 
شکاف بودجه اي را نشان مي دهد که وقتي دورنماهاي منابع 
داخلي اضافي تحلیل رفتند همچنان باقي ماند.  تا سال 2015 
قبل از محدود شدن با توسعه باید منبع داخلي، گسترده شده و 

نیاز به مخارج سرمایه اضافي کاهش مي یابد. نتایج این تحلیل 
در زیر آمده اند:

برآوردهاي ش��کاف بوده براي آم��وزش پایه حدودا 30% 
باالتر از برآوردهاي جهاني قبلي هستند.

با فرض اینکه تمامي کش��ورهاي با درآمد پایین تا س��ال 
2015 آستانه هاي "حداکثر تالش" برسند میانگین سالیانه 
متراکم شکاف بودجه در آموزش پایه براي کشورهاي درآمد 
پایی��ن تحت پوش��ش معادل ح��دود %50 از تولید ناخالص 
داخلي جمع آوري شده ایشان است.1 کسري بودجه تراکمي 

ي  کس��ر

باقیمانده– 11 

میلیارد دالر

شکاف 
بودجه 

3 میلیون دالر

نمودار 2.49: شکافهاي بودجه بزرگ هستند و با کمک هاي فعلي برا طرف نخواهند شد.
تفکیک نیازهاي منابع سالیانه براي دستیابي به اهداف آموزش پایه

متوسط منابع سالیانه مورد نیاز شکاف بودجه 
براي تامین بودجه آموزش براي 
همه )2008-2015( 36 میلیارد 
دالر ) به میلیارد دالر ثابت در 
سال 2007(

شکاف بودجه 
16 میلیون دالر

شکاف بودجه 
4 میلیون دالر

شکاف بودجه 
4 میلیون دالر

شکاف بودجه 
3 میلیون دالر

منابع تخمینی 
جاری12میلیون دالر

مک فعلي به آموزش پایه )2007-2006( 

کمک اضافي به آموزش پایه 
در صورت رسیدن به تعهدات 
Gleneagles

نکته: تفکیک نیازهاي منابع س��الیانه به خاطر گرد کردن، با جمع کل تطابق نداده افزایش درصد در کمک بین س��ال هاي 2005 و 2010 که وابس��ته 
به اهداف Gleneagles مي باشد)رجوع کنید به فصل 4( براي هر کشور تحت پوشش، طرح تعهدات آموزش پایه 2005 تا 2010 مطرح مي کند. 

d2009( OECD_DA( و EDD و UNESC)2009( منبع
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براي آموزش پایه که به صورت کش��ور به کش��ور محاس��به 
شده است، حدود سالیانه 67/1 میلیارد ریال از سال 2008 

تا 2015 مي باشد.
سطوح کمک فعلي تنها بخش کوچکي از کسري بودجه 
آموزش براي همه را پوش��ش مي دهند. براي کشورهایي با 
درآمد پایین که در این عملیات مش��مول هستند، مساعدت 
رش��دي براي آموزش پایه، مبلغ 7/2 میلیارد دالر مي باشد.

)نم��ودار 2.49( [ 67: فصل 4 نش��ان میده��د که تعهدات 
کمک به آموزش پایه در سال 2006 و 2007روي هم رفته 
بالغ بر 9/4 میلیارد دالر بوده اس��ت. )رجوع کنید به نمودار 
7/4(. کش��ورهاي با درآمد پایین مشمول در عملیات تعیین 
هزین��ه، %55 این تعهدات را دریافت کردن��د.] بنابراین اگر 
بخواهیم ب��ه اهداف آموزش پایه دس��تابیم باید یک افزاش 

شش برابري در کمک به آموزش پایه داشته باشیم.
کش��ورهای زیر صحرای آفریقا مسئول حدود %66 از این 

شکاف بودجه یا 6/10 میلیارد دالر مي باشد.
کش��ورهایي ب��ا درآمد پایین جنگزده، %41 این ش��کاف 

بودجه یا 7/6 میلیارد دالر را سبب شده است.
اضافه کردن آموزش متوس��طه اولیه، این ش��کاف را تا 25 
میلی��ارد دالر افزایش مي ده��د، رقمي که افزایش عظیمي در 
منابع مورد نیاز را در صورتیکه کشورها بخواهند این دسترسي 
را جهان��ي کنند، نش��ان مي دهد. در حالي ک��ه بدون در نظر 
گرفتن شکافهاي بودجه در سطح آموزش پایه و ساختن بناهاي 
آموزش��ي قوي، تساوي سرمایه گذاري افزوده در آموزش پیش 
دبس��تاني، غیرمحتمل بوده و یا منجر به بهبود مهارتهایي مي 

شود که حکومتها و والدین مطالبه مي کنند.
عملی��ات تعیی��ن هزینه جهاني، پرس��ش هاي حائز اهمیتي 
را ب��راي مجمع بین الملل��ي، برمي انگیزان��د. حال که تنها 
5 س��ال از تاری��خ مدنظر براي اهداف آم��وزش براي همه و 
اهداف توس��عه گس��ترده تر هزاره باقي مانده است. دبیرکل 
سازمان ملل متحد، از کمک دهندگان خواسته تا به تعهدات 

خود در س��ال 2005 هک در کلن ؟ براي افزایش اساس��ي 
کمک تا س��ال 2010 داده اند، عم��ل کنند. چنین حرکتي 
آش��کارا به محدود کردن شکاف بودجه کمک مي کند ولي 
آنرا کامال نخواهد بس��ت. ثابت نگهداشتن توزیع کمک بین 
کش��ورهاي با درآمد پایین و با درآمد متوسط و بین سطوح 
مختل��ف آم��وزش و انجام کامل تعهدات س��ال 2005، یک 
کس��ري 11 میلیارد دالري را باقي خواهد گذاش��ت)نمودار 
49/2(. این طرح اش��اره به مس��ئله سنجش مجدد تعهدات 
کمک��ي و الگوهاي توزی��ع دارد. کمک دهندگان باید با یک 
جلس��ه بین المللي در مورد اهداف رش��د و توسعه هزاره که 
براي سال 2010 ترتیب داده شده به صورت اضطراري یک 
کنفرانس تعهدي را براي بستن شکاف بودجه آموزش براي 

همه برگزار کنند.

نتیجه گیري
محدودیت ها و تردیدهاي وابسته به مدلهاي هزینه گذاري 
جهاني، باید معرفي ش��وند. در عین حال، نتایج این عملیات 
که در اینجا بیان شد، یک عالمت اخطار آشکار را در اختیار 
گذاش��ت. بدون ت��الش فوري و هماهنگ ب��راي آنکه منابع 
اضافي در دسترس آموزش قرار گیرند، از فقیرترین کشورها، 
انتظ��ار کمي مي رود که براي تطابق با اهداف س��ال 2015 
به موقع به موفقیت برس��ند. چنانچه هدف این خط مش��ي 
اطمینان از آنس��ت که کودکان در س��ن تحصی��ل ابتدایي 
تا س��ال 2015 درون سیس��تم آموزشي باش��ند، نمي توان 
س��رمایه گذاري را به تاخیر انداخت. عملیات تعیین بودجه 
جهاني بر اهمیت آنکه کش��ورهاي در حال توس��عه و کمک 
دهندگان خیلي بیش از این کار کنند، تاکید مي کند. در هر 
حال، نقش کمک دهندگان بس��یار مهم است زیرا حکومتها 
در فقیرترین کشورها، دچار فقدان منابع براي بستن شکاف 

بودجة آموزش براي همه هستند. 
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محرومیت های چندگانه:
 دختران از طبقه محروم هندوستان با 

بزرگترین موانع رو به رو هستند



گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

در حركت: جوامع دامدار نیازمند راه حل هاي انعطاف پذیرند

حمایت شرایط را عوض مي كند: دختران بیشتری در یمن 
امروزه به مدرسه مي روند
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151اندازه  گيري درحاشيه ماندگی آموزشي 

169درحاشيه ماندگی درکشورهای ثروتمند

180پيشرفت و پشت سر نهادن موانع

185موقعيت پايين اجتماعي و هويت اجتماعي 

203کشاندن در حاشيه ماندگان به بازی

درحاش��یهماندگانچهكسانيهس��تند؟عوامليدخیل
درمحرومیتوفقدانفرصتآموزش��يایش��انهس��تند،
كدامن��د؟دراینفصلتقویتدوس��ویۀمتقابلبینفقر،
جنس��یت،قومیت،محلجغرافیایي،معلولیت،نژاد،زبانو
س��ایرعوامليكهچرخهشرایطنامساعدآموزشیراایجاد
بررس��یمیش��ود.همچنیننش��انميدهدكهچهطور
راهبردهایجامعضددرحاش��یهماندگيميتواندتمامي
ك��ودكان-ب��دوندرنظرگرفتنش��رایط-راقادربهلذت

بردنازحقتحصیلشانبكند.

"آم��وزشموتورعظیمرش��دش��خصياس��ت.دختریك
روس��تائيازطریقآموزشوتحصیلاس��تكهميتواند
دكترش��ود...كهفرزندیكرعیتميتواندرئیسجمهور
ملتبزرگیشود.ساختنازآنچهداریمونهآنچهكهبهما

دادهمیشود،مایۀتمایزماست".
راهبلندآزادي
شرححالخودنوشِتنلسونماندال)-1994ص.144(



رسیدگیبهدرحاشیهماندگان

147

مقدمه 
آموزشقدرتتحولزندگيهارادارد.آموزش،آزاديانتخاب
وعم��لافرادراوس��یعكردهوب��هآنهاقدرتمش��اركتدر
زندگيهاياجتماعيوسیاس��يجوامعش��انرادادهوآنهارا
بهمهارتهائيكهبرايتوس��عهمعانيخ��ودنیازدارند،تجهیز
ميكند.آموزشدرحاشیهماندگانميتواندمسیريبهسوي
تغییراجتماعيبزرگتروراهيبرايبیرونآمدنازفقرباش��د.
صحبتهاينلس��ونمان��دالدرجامعهايجلورفتكهدرآن
آموزشبرپایهرنگپوس��توتبعیضمحدودش��دهبود.آن
چهپیشآمدتقریبانقشآموزش��يفراگیررادروسیعكردن

فرصتهاوایجادجوامعفراگیرميرساند.

اینفصلبهدرحاش��یهماندگانآموزشميپردازد.درحاش��یه
ماندگیموض��وعبحثهايبسیاریس��ت.مقاالتونوش��تههاي
زی��ادیدربارهچگونگياندازهگی��ريآنوتفكیكاینمفهوم
ازایدههايوس��یعت��ريدرموردنابراب��ري،فقرومحرومیت

اجتماعيوجوددارد.1

مس��ائلمهمبسیاريمطرحش��دهاند.درهرحالبحثبرسر
تعاریف،گاهيميتواندس��لطهسیاسيواخالقيبرماندندر
حاش��یهرامخفيكند.آماریتاس��نكهدرموردمفهومعدالت
مينویس��د،چنیناس��تداللميكندكهب��رايارزشتكمیل
تعاری��ف،محدودیتهایيوجوددارد.اومينویس��دكه"آنچه
م��ارامتحولميكند،دركاینمطلبنیس��تكهدنیاقاصر
ازآنس��تكهكامالمنصفباش��د(…)بلكهمسئلهایناست
ك��هظلمهايكامالقابلپیش��گیريدراطرافماوجوددارند
)viii.ص،Sen،2009(”كهميخواهیمآنهاراازبینببریم

نكت��هآغازینای��نگزارشآناس��تكه،درحاش��یهماندگی
آموزش��یشكلیازمحرومیتشدیدوومزمناستكهریشه
درنابرابریه��ایاجتماعیدارد.چنینمحرومیتهایینمونه
جانگزاییاز" بیعدالتیقابلستردن" رابهنمایشمیگذارد.

تمرك��زوتأكیداینفصلبرم��دارسوآموزشپایهقراردارد.
درحاش��یهماندگیاساس��اًقب��لازورودكودكانبهمدرس��ه،
ش��روعميش��ودوتابزرگس��الیادامهميیاب��دومدارسدر
زدودندرحاشیهماندگیدارایدقشمحوریهستند.مدارس
نقشمهميرادرزمینهيمقابلهبادرحاش��یهماندگیآموزشی
درمقاطعپایی��نتحصیليایفاميكنندوبهدرهمشكس��تن
انتقالبيس��واديبهنس��لهايبعددرآینده،كمكميكند،

اماباای��نوجود،م��دارسميتوانندتقوی��تمحرومیتهاي
مداومیهمباشند.

تبعیض��ات نتیج��هي آموزش��ي درحاش��یهماندگی ام��روزه
خش��كوتصنعياس��ت.محدویتهايقانون��ي،نظیراعمال
برخیمحدودیته��ادربراب��رفرصته��اوامكان��ات،مانن��د
تبعی��ضن��ژاديدرآفریقايجنوبينادراس��ت.اماتبعیضات
غیررسميبس��یارگستردههستند.اینمس��ئلهدرشیوههاو
جریانه��اياجتماعي،اقتصاديوسیاس��يبهتثیترس��یده
اس��تكهبرخيازفرصته��ايزندگيبرايبرخ��يازافراد
وگروهه��امحدوددرنظرگرفتهميش��ود.هی��چمحرومیتي،
تصادفينیست.هرمحرومیتینتیجهيمحرومیتهايبنیادي
واساسيدیگریاس��ت؛ونتیجهيروشهاوخطمشيهایي

هستندكهموجبتداوممحرومیتميگردند.

حدودنیمقرنپیش،دولتهاازسراسردنیا،بیانیهيقاطعانهاي
رادرزمینهيآموزشدركنگرهايعلیهتبعیضاتآموزشيدر
س��ال1960تنظی��منمودند.آنهادراینبیانی��ه،قوانینيرا
كهموجبایجادهرن��وعممنوعیتومحرومیتيميگردد،و
نهفقطتبعیضاتيكهبرگرفتهازمس��ائلقانونيهستند،بلكه
تم��امجریانهایيكهپیامدهايتبعیضواختالفرابههمراه

دارد،وضعنمودند.

بند1اینبیانیهعبارتاستاز:

واژهيتبعیضش��املهرنوعتمای��ز،محرومیت،محدودیتیا
فوقواختالفيكهبراس��اسنژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،
سیاستویادیگرمقوله،شاململیتوشرایطسیاراجتماعي،
اقتصاديی��اتول��دكهموجبتضعیفوازبی��نرفتنبرابريو
تساويدرزمینهيآموزشميشوددربرميگیرد،بهخصوص:

1-زمان��يكهموج��بمحرومیته��رانس��انيیاگروهياز
انس��انهاودردس��تیابيبهامكاناتآموزشبههرنوعيودر

هرسطحيميگردد.

2-ی��اموجبمحرومیتومحدودیتهرش��خصیاگروهي
ازانس��انهادرزمینهيآموزشوتحمی��لدرحدودپایینتر

ميگردد)یونسكو،1960،بند1،پاراگراف1(.

اجرايچنیناقداميبهظاهرسادهاستامانیازمندبهنگرشو
بینشایجادفرصتهايآموزشيبرابراست.چنیننگرشيدر
رأسهراقداميكهدرزمینهيحقوقبش��ربینالملليصورت

1. براي مثال )2005(kabeer؛ Sayed و ديگران )2007(؛ 
)2001(klasen؛ )Giganoa)2008 و Ferreira؛ بانك 

جهاني )f2005( مراجعه كنيد.
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گرفتهاس��ت،تلق��يميگردد.بینشمذكوردرس��ال1948
دراعالمیهيجهانيدرزمینهيحقوقبشرآغازگردیدهاست.
كنگرهايكهدرسال1989درراستايحقوقكودكانبرگزار
گردید،اینمسئلهراكهدولتهابایددرراستاياجرايحقوق
آموزشبهصورتمس��تمردرزمینهيایجادفرصتهايبرابر
آم��وزشبرايهمهت��الشنمایندملزمداشت)س��ازمانملل

متحد– 1989،بند28(.

ح��قوحقوقایج��ادفرصتهايبرابرآموزشدربس��یارياز
اساسنامههاوقوانیناساسيبسیاريازكشورهامحفوظماند.
بااینحال،تعدادكميازحقوقبشرموردحمایتواقعشدند
وبسیاريازامورمربوطبهحقوقبشرنادیدهگرفتهشدند.

حقوقبش��رمیلیونهاكودكدرزمین��هيآموزشوتحصیل
بهدالیلس��ادهواینكهوالدینآنهاقادربهحفظوحمایت
آنهادرمدرس��هنميباش��ندنادی��دهگرفتهميش��ود.موانع
اجتماع��يوفرهنگيدرزمینهيآموزشوتعلیموتربیتنوع

دیگرازمحرومیتهايعظیمراتشكیلميدهد.

دربس��یاريازكش��ورها،تحصیلوآموزشدحتراناساس��اً
نسبتبهپسراندرهمانكش��ورهاازاهمیتاندكيبرخوردار
است.دختراندراینكش��ورهابانوعدیگريازمحرومیتها
كهمانعآموزشآنهاميگرددروبروهس��تند؛وآنازواجزود
هنگامدختراناس��ت.افراديك��همتعلقبهاقلیتهاينژادي
هستنداغلبباموانعمستحكميدرزمینهيفرصتهايبرابر
آموزشيروبروميش��وند.نادیدهگرفتنزبانمادريآنهادر
آموزشوروبروشدنبابدناميهاياجتماعيآ›هادركورهراه
محرومیتقرارميدهد.میلیونهاكودكناتوانوكمتواننیز
درسراس��ردنیابامحدودیتهايبسیاريدرزمینهيآموزش
روبروهس��تندوهمینش��رایطبرايكودكانيكهدرمناطق

جنگيزندگيميكنندنیزبهوجودميآید.

هیچكدامی��كازمحرومیتهايمذكورجداگانهوبهش��كل
انف��راديانج��امنميگیرن��د.نقش،جنس��یت،ن��ژاد،ودیگر
ویژگيهادرایجادس��طوحخودتقویت��يمحرومیتهایيكه
س��ببدرحاش��یهماندگیآموزشياس��توتحركطبقاتيرا

سركوبمينمایددرارتباطنزدیكهستند.

ارتباطبیندرحاش��یهماندگیآموزش��يوسطوحگستردهتر
محرومیتهايدیگردرهردوجهتعملمينمایند.تحصیل
كردنیكيازتوانایيهايحیاتيبش��راستكهآنهاراقادربه

اتخاذتصمیماتيدرحوزههاياساس��یميكند.عدمتحصیل
س��ببمحدودش��دنگزینشهامیش��ود.اینام��ربراتخاذ
تصمیماتافرادتأثیربهسزایيداردوبهطبعشیوهيزندگي
آنانرانیزتحتتأثیرقرارميدهد.افرادواش��خاصبيسواد
وكس��انيازمهارته��اياولیهریاضيبرخوردارنميباش��ند.
اف��رادمحرومازتحصیلدرخطرروبروش��دنبافقرش��دید
واش��تغالكاذبونامطمئ��نودرخطرابت��الءبهبیماريها
قراردارند.فقروبیماري،ودرحاش��یهماندگیآموزشیدارای
آث��ارمتقابلبریكدیگرند.بنابراین،افرادمحرومودرحاش��یه
ماندگان،درش��كلدهيواتخاذتصمیماتسیاسيخویشكه
ش��یوهيزندگيآنانراتحتتأثیرقرارميدهد،بسیارضعیف

عملميكنند.

رس��یدگيبهكودكاندرحاشیهماندهنیازمندتصویباقدامات
سیاس��تيوحمایتازطریقخطمش��يهايكاربردياست.
زمانيكهدولتهادرسال1990دركنفرانسجهانيآموزش
برايهم��هدرجمتینوتایلندبهمذاك��رهپرداختند،نیازبه
غلب��هب��رنابرابريهارابهش��دتموردتأكیدق��راردادند.در
نشستداكارباوربراینبودكه،بایدارزیابيموثقيازكاهش
نابرابريهاصورتگیرد.همچنین،نیازاس��تبرایرسیدگي
بهگروههايمحرومكهش��املافرادفقیر،جمعیتروس��تایي
متعل��قبهاقلیته��ايمذهبيون��ژادي،اقلیته��ايزباني،
پناهن��دگان،مهاجرانواف��راديكهتحتتأثی��رجنگقرار
گرفتهاندتعهداتواقداماتجدیدیصورتپذیرد)یونس��كو،
1990،بن��د3(.چارچوبعم��لداكارتعیینصریحاهدافو
پاسخگویيوواكنشدربرابرنیازهاوشرایطفقیرترینافرادو
محرومترینگروههارامجدداًموردتصویبقرارداد)یونس��كو،

17،2000،پارگراف52(.

باوجوداینكهبس��یاريازكشورهاتالشهايقابلمالحظه
ايرادرزمین��هيحمایتازچنی��نتعهداتيازطریقایجاد
فرصتهايآموزش��يبرايگروههايمحرومانجامدادهاند،اما
اقداماتیآنانبهطوركليازتعهداتتصویبشدهدركنگرهي
داكاروجمتین،فاصلهيبسیاريدارد.ودرحاشیهماندگیدر
حالحاضربهعنوانچالش��يبهقوتخودباقيماندهاس��ت.
فرضتعهداتاینبودكه،پیش��بردبینالملليآموزشسبب
ایجادفرصتآموزش��یبیشتربرایگروههایمحرومميشود.
بع��دازیكده��هيپرتالط��موناپایدارپیش��بردبینالمللي
آموزش،درحالحاضرزمانارایهیچنینفرضیهايرس��یده
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است.دربس��یاريازكشورهابخشعظیميازجامعهبهدلیل
محرومیتهايمدروشنادیدهگرفتهميشود.برهمشكستن
ازمیانبرداش��تنچنینمحرومیتهای��ينیازمندبهتمركزو

تالشسرسختانهدررسیدگيبهامورمحرومیناست.

حلمش��كالتورس��یدگيبهدرحاش��یهماندگانازبسیاري
جه��ات،ام��ريض��روريتلق��يميگ��ردد.اه��دافتصویب
ش��دهبرايس��ال2015درنشس��تداكاركهشاملآموزش
ابتدایيفراگیراس��ت،عملينخواهدشدمگراینكه،دولتها
تالشه��ايخویشرادررس��یدگيب��هدرحاش��یهماندگان
س��اماندهند.پیش��رفتم��داومدرزمینهيآم��وزشپایهو
ایجادپایههاياس��تواربهمنظورپیش��رفتآموزشمتوسطه
نیازمندبهجنبشوحركتيمجددجهتگس��ترشفرصتها
وامكاناتآموزشيبرايگروههاوافراديكهبامحرومیتهاي
شدیديروبروهستند،اس��ت.پیشبرداهدافبهسويمبارزه
بادرحاشیهماندگیآموزشي،موجبپیشرفتطرحوبرنامهي
تقویتيوتشویقيكهدرفصل2بهآناشارهشدهميشود.

اقداماترسیدگيبهدرحاشیهماندگانچیزيفراترازاهداف
سال2015درنظرگرفتهميشود.محرومیتهايشدیدوپي
درپ��يدرزمین��هيآموزشبرايجوامعواش��خاص،وافراد
جامعهگرانتمامميشود.درزمانيكهاقتصادجهانيرقابتي
ودانشمح��وراس��ت،محرومیتهايآموزشاف��رادموجب
تحلیلمهارتها،اس��تعدادوقابلیتهاجه��تایجادنوآوري،
ورش��داقتصاديميش��ود.اینمس��ئلهه��مچنینموجب
ایج��ادطبق��اتاجتماع��يواختالفاتاجتماع��يميگردد.
درحاشیهماندگییكيازعواملاصليدرتوسعهينابرابريهاي
اجتماعيواقتصاديتلقيميگ��ردد.تالشدرجهتآموزش
جام��عوفراگیر،ش��رطوص��ولبهجوامعيمتحدمحس��وب

ميشود.

پیاماصلياینفصلایناس��تكهمبارزهبامحرومیتهاباید
دررأسبرنام��هيوط��رحآموزشبرايهم��هلحاظگرددو
آموزشبایدمحركایج��ادفرصتهايآموزشبرابروتحرك
طبقاتيدرنظرگرفتهش��ودونهبهعنوانروش��يانتقاليبه
منظورایجادعدالتاجتماعي.حركاتواقداماتوجریانهاي
عاديك��هدولتدرحمایتازاصولفرصتهايبرابرآموزش
انج��امدادهان��د،تعه��داتبس��یاريدرزمینهيحقوقبش��ر
بهتصویبرس��اندهاندودرنشس��تهايبی��نالملليآموزش

تصمیماتبس��یارياتخاذنمودهاندتابهامروزبرايپیش��برد
اهدافكافينبودهاس��ت.غلبهبهحاشیهماندگیهانیازمندبه
روشهایيكاربردياس��تكهس��اختارونظاممحرومیتهاي
م��داومراموردتوجهقراردهدوهمچنیننیازبهتش��خیص
وشناس��ایيامورمربوطبهحاشیهماندگیهاازجانبرهبران

سیاسياست.

اين فصل حاوي 4 پيام اصلي و مهم است:
دولته��ادرسراس��ردنیابهطورنظ��اممندیروححاكم
پیماننامهس��ازمانمللمتحدوخودپیماننامهراكهناظر
برایجادفرصتهايآموزش��يبرایافرادهركش��وریاست،
نادیدهگرفتهاند.شكستبسیاريازدولتهادرزمینهيعمل
قاطعانهبهحلمش��كالتدرحاشیهماندگانآموزشی،موجب
ب��هزیرس��ئوالبردنتعه��داتآناندرزمینهيحقوقبش��ر
برايآموزش،شدهاس��ت.اینمسئلهباعثبهتعویقانداختن
پیش��رفتبهس��ويآموزشبرايهمهتلقيميش��ود.میزان
بحراندرحاشیهماندگیآموزش��یاساس��اًبهدرستيمشخص
نیست.اینمسئلهتاحديبهدلیلایناستكهخوددرحاشیه
مان��دگانازاختیاراتاندكيبرخوردارهس��تندونادیدهگرفته

شدهاند.

اطالعاتودادههايپراكندههمميتواندنقشبهس��زایي
رادرزمینهيتش��خیصوشناس��ایيگروهه��اومناطقيكه
توس��طمحرومیتهايمتمركزشناختهش��دهاند،ایفانماید.
روشهاوخطمش��يهاآموزشيبس��یاريبراساساطالعات
ناكافيازاینكهچهكس��انيدچارمحرومیتش��دهاند،ایجاد
شدهاست.اطالعاتنقشمهميراميتواننددرزمینهيفراهم
كردنشواهديبرايگسترشوتوسعهيمشاركتهايپیش
بینيش��دهوایجادخطمش��يهايگس��ترده،ایفانماید.این
فصلی��كابزارآماريجدیديراارائ��همينماید.محرومیتو
محدودیتهايآموزش��ي)DME(كهبهشكلابزاريجهت
جم��عآورياطالع��اتتنظیمگردیدهاس��تك��هحدودبین
الملليرابهمنظورفراهمآوردنالگوهایيجهتتش��خیصو

شناسایيمحرومیتهاموردتوجهقرارميدهد.

تقوی��تدوس��ویهمحرومی��ت،متقاب��اًلموج��بایج��اد
محرومیتهايش��دیدومداوموپيدرپ��يكهخودموجب
مح��دودكردنفرصته��ايآموزشميش��ود،ميگردد.فقر
ونابرابريهايجنس��یتيبهش��دتمحرومیته��ايمرتبطبا
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نژاد،زبان،زندگيدرمناطقروس��تایيودورافتادهوناتواني
كودكان،ایجادفرصتهايآموزش��يدربرابرمیلیونهاكودك
راتش��دیدميكند.بع��الوه،بدناميوتبعیض��اتاجتماعيدو
محركنیرومنددرمحرومیتهايآموزشيمحسوبميشوند.

خطمشيهاوروشهايمناسبباحمایتازطریقتصویب
تعه��داتدرزمینهيایجادبرابريميتوانددرایجادتغییراتي
موثرواقعش��ود.نظامآموزش��يميتواندنقشبهس��زایيدر
زمین��هيغلبهيبرمحرومیتهاازطریقفراهمكردنمحیط
آموزش��يویادگیريسطحباالوكیفیتمناسببرايكودكان
مح��روم،فراهمكردنمدارس��يكهازلح��اظماليبهخوبي
م��وردحمایتواقعشوند.اس��تفادهازمعلمانباكفایت،تعلیم
دیدهوباانگیزهوارائهيبرنامههايآموزش��يبهزبانمناسب،
ایفانماید.امارویكردهايآموزشيبایدازطریقمشاركتهاي
گسترده،كهش��املس��رمایهگذاريدرزمینهيحمایتهاي
اجتماعيواقداماتقانونيدرجهتبرخوردباتبلیغاتونظام
ارزش��یابيگستردهميشود،موردحمایتواقعشود.دغدغهو
نگرانيكهدراینزمینهبهچشمميخوردایناستكه،روشها
وخطمش��يهايغلبهب��رمحرومیتهابایدطبقچارچوبو

قواعديمنسجمبهحركتخودادامهدهد.

اینفصلبه3بخشتقس��یمميش��ود.بخشاولنمايكلي
ازمیزانمحرومیتهايشدیدومداومرافراهممينماید.گروه
اطالعاتيDEMمیزانمحرومیتراازطریقبررس��يتعداد
س��الهایيكهكودكدرمدرس��هبسربدهاس��ت،اندازهگیري
مينماید.بخشاولهمچنین،مش��كالتكیفیتآموزش��ي
راك��هازطریقس��نجشمیزانیادگیريكودكانبهدس��ت
آوردهاس��ت،موردبررسيقرارميدهد.بخشدومجریانهاو
عوام��لاقتصاديمربوطبهجمعآورياطالعاتراموردتوجه
قرارميده��د.وبهدنبالبرخيازعواملاصليوقهریایجاد

محرومیتمانندفقر،جنسیت،نژاد،محلزندگياست.

بخشسومنمايكليازروشهاوتدابیريكهميتناندموجب
برهمشكس��تنس��اختارمحرومیتهايم��داومدرزمینهي
آم��وزشوفراترازآنميگردد،ارائهميكند.باوجوداینكه،
هركشوريدارايشیوهايمختلفياستوتابهحالطرحكلي
وآمادهدرغلبهبرمحرومیتوجودنداش��تهاس��ت.الگوهاي
بس��یاريبراياقداماتكارآمددردسترسهستند.الگوهاي
مذكورميتواننددرشكلدهيانتخاباتوتصمیماتسیاسي

دولتهادرجهتاطمینانازاینموضوعكههمهيشهروندان
آنانازحقتحصیلوآموزشبرخوردارند،موثرواقعشوند.
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اندازه  گيري درحاشيه ماندگی آموزشي 
مقدمه

دربس��یاريازكشورها،درهرس��طحپیشرفتكهقرارگرفته
باش��ند،برخيازاف��رادوگروههایيبهچش��مميخورندكهبا
محرومیتهايش��دیدومداومروبروهس��تندوهمینمسئله
آنه��اراازبقیهيافرادجامعهجدامينماید.آنهاگروههایي
هس��تندكهكمترواردمدارسميش��وند،كمت��رازكودكان
عادیدرس��نمدرس��ه،ثبتمينمایندوتعدادكميازآنها
چرخ��هيودورهيتحصیليخ��ودرابهاتمامميرس��انندو
آنهاكس��انيهستندكهمدرس��هرابدونهیچدستآوردو
موفقیتيرهاميكنند.درحاشیهماندگیآموزشيعاملعلتو
معلوليمحرومیتهايدیگروعاملاصليانتقالمحرومیتبه

نسلهايدیگرمحسوبميشود.

توصیفاینكهچهكس��يمحروماس��تب��هعنوانموضوعي
مسئلهسازتبدیلشدهاست.بهدلیلاینكهتعریفیكسانیاز
اینواژهدرتمامكش��ورهاوجودندارد.توضیحاینموضوعكه
محرومیتچهمسائليرادرزمینهيآموزشبهارمغانميآورد
نیز،مش��كلدیگريتلقيميگردد.اثراف��راددراینموضوع
موفقندكهدرحاشیهماندگیآموزش��يش��املمحرومیتهاي
كميكهازطریقبررس��يتعدادس��الهايحضوردانشآموز
درمدرس��هوازطریقس��طوحآموزش��يبهدستآمدهاست،
ميش��ود.امادرحاشیهماندگیآموزشيابعادكیفيرانیزدربر
ميگیرد.عموماًگروههايمحرومودرحاش��یهماندهس��طوح
پایینيازدس��تآوردهايآموزشيصاحبمیشوند.كنگرهي
برگزارش��دهدرزمینهيحقوقكودكانازدولتهاخواس��تار
فراهمكردننظامآموزش��يبرايك��ودكانمحرومكهمنتهي
بهپرورشهویتوش��خصیتكودكان،استعدادوتوانایيهاي
ذهنيوجمعيدرحدكمالميش��ود،اس��ت)س��ازمانملل

متحد،بند1989،29(.

باوجودای��ن،تجاربخیليازك��ودكان،توانایيهايیادگیري
آن��انراتضعیفمينمایدوآنانراناتوانميكندوموجببد

ناميآنانميگردد)كالسن،2001(.

اینقسمتبرخيازعواملوعناصريكهاشخاصوگروههاي
محرومرابهس��متمحدودیتهاومحرومیتهايشدیدتري
سوقميدهد،ارائهومعرفيميكند.باوجوداینكه،كشورها
اصولایجادفرصتهايآموزش��يبرابررام��وردحمایتقرار

دادندوازحقوقبش��رپش��تیبانيكردهاند،زمانيكهمبحث
فرصته��ايآموزش��يبرابربهمی��انميآید.برخ��يازافراد
نسبتبهبرخيدیگردارايارجحیتواولویتهستندوگروه

درحاشیهماندگانآخرینگزینهمحسوبميگردد.

نابرابريه��ايمرتبطبادرآم��دوالدین،نژاد،جنس��یت،قوم
وعوام��لدیگ��رتامحدودك��ردنفرصتوش��انسزندگيو

محرومیتخانمانسوزادامهخواهدداشت.

دركدرحاش��یهماندگییكيازش��رطهايغلبهبرآناست.
اغل��بپیشميآیدكهدولتها؛اظهارتعهدبهفرصتبرابردر
آموزشميكننددرحالیك��هنميتوانندبهآنچهكهبهافرادیا
گردهمای��يكهجاماندهان��دميگذرد،نظ��ارتكنند.یكياز
پیامهايمركزياینبخشآنس��تكهكش��ورهابایدتحلیل
دادهه��ايقویت��روپایدارت��ريرابرايتش��خیصزمینههاي

شرایطنامساعدمتمركزسرمایهگذاريكنند.

س��ريدادههايجدیدبینالملليكهبراياینگزارشآماده
ش��ده،ابزاريرافراهمميكندكهدولتها،س��ازمانهايغیر
دولت��يومحقق��انميتوانندبااس��تفادهازآنهادرحاش��یه

ماندگانرانمایانترسازند.

اینبخشبااستفادهازیكتحلیلكميازماندندرحاشیهدر
كش��ورهايبادرآمدپایینبرايتش��خیصافرادوگردهمایي
كهباخطرروبهرشددرحاش��یهماندگینسبتبهمحرومیت
كاملكهبرحس��بسالهايدرمدرس��هومحرومیتنسبي
بهبقیهجامعهتعریفش��دهمواجههستند؛بهسريدادههاي
DMEنزدیكش��دهاس��ت.اینبخشنگاهينیزبرش��رایط
نامس��اعدب��رپایهفردوگروهنس��بتبهپیش��رفتتحصیلي
داردوباوجوديكهابعادوخصوصیاتدرحاش��یهماندگیبین
كش��ورهايتوسعهیافتهودرحالتوس��عه،متفاوتاستولي
كش��ورهايغنيوثروتمندنیزبهواسطهالگوهايمحرومیت

شدیدومزمنتوصیفميشوند.

محروميت و در حاشيه ماندگی در سری داده هاي 
آموزشی

اندازهگیريدرحاش��یهماندگیآموزشی،آساننیست.بررسي
خانواره��اوس��ایردادهها،بینشه��ايرابهرواب��طبینفقر،
قومیت،بهداشت،موادوالدینوسایرخصوصیاتازیكطرف
وآم��وزشازطرفدیگ��ر،فراهمميآورد.وليب��اوجودیكه
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اینهاهمگيخصوصیاتوابس��ته،درحاشیهماندگیهستند
بهوليدرانزواعملنميكنند.درحاش��یهماندگاندرآموزش
اغلبفقیرومونثبودهوازاقلیتقوميس��اكندریكمنطقه
روستایيدورافتادهميباشند.دركاینكهالیههايمحرومیت
تاچهحدمتفاوتتقابلدارنداولینقدمبهس��ويشكس��تن
چرخههايمحرومیتياس��تكهافرادرابهدرماندگی،سوق

ميدهد.

پنه��انماندنازدیدهابهمش��كالتس��نجشميافزاید.در
حاش��یهماندگانيكهدرمناطقكپرییاروستایيودورافتاده
متمركزش��دهاند،اغلبازدیدمخفيب��ودهونهادهايدولتي،
گاهيدسترس��يمحدوديبهدادههايمفص��لبراينظارت
برش��رایطآنها،دارند.بس��یارپیشميآیدك��هنهادهاییاد
ش��دهدچارس��هلانگاريآشكاریمیش��وندوتصویرروشن
ودرس��تیازشرایطاجتماعيدرحاشیهماندگانرابهنمایش
نميگذارن��د؛اینخوددرمواقعزیادی،نش��اندهندهس��هل

انگاريبرگزیدگانونخبگانسیاسياست.

س��ريجدیددادههايDMEآمادهش��دهبراياینگزارش،
ابزارآماریس��تكهب��هنمایشابعاددرحاش��یهماندگیكمك
ك��ردهوالگوه��ايمحرومیتف��رديوگروهيراشناس��ائي
ميكند.ایندادههابرگرفتهازبررسيهايآمارگیريوبهداشت
وبررس��يهايخوش��ههاينش��انگرچندگانهميباشدكه80
كش��وردرحالتوسعهراكهش��امل38كشورباسطحدرآمد
پائیناست،تحتپوش��شقرارميدهد.1دادههاياینمنابع
برايتمركزبررويابعاداصليدرحاشیهماندگیآموزشی،بهم
پیوس��تهشدهاند.تحلیلارائهشدهدراینفصل،برسهحیطه

هستهايتمركزدارد:

آخرخط:فقرآموزش��ی.درحاشیهماندگانبهطورنوعي،
درسالهايآموزشدرزیریكآستانهاجتماعيقرارمیگیرند.
اینتحلیلبراياندازهگی��ريمحرومیتمطلق،نیازمندچهار
س��ال،بهعنوانحداقلالزمهبرايدس��تیابيبهمهارتهاي
س��وادپایهوریاضيميباش��د.افراددرسنین17تا22سال،
كهكمترازچهارس��التحصیلكردهان��درامیتوانددرحیطه

1.دادههایبررسيهايآمارگیري
وبهداشتي،عنوانبخشيازپروژه
CFكهتوسطDHSمقیاس
Macroضورتگرفته،گردآوري

شدهاند.

http://روجوعكنیدبه
/www.measuredhs.com

بررسیهايخوشهاينشانگرچند
گانهتوسطیونیسفگردآوري
شدهاند.

http://رجوعكنیدبه
www.uicef.org/statistic/
index-24302.htm

 شکل 1. 3 :اندازهگیریفقرآموزشیكشورها
درصدجمعیتملی،خانوارهایفقیر،ودخترانیكهدرسن17تا22سالگیودرخانوادههایفقیرقراردارندكهكمتراز4سالوكمتراز2سالراوقف

آموزشكردهاند،كشورهایمنتخب،سالهایاخیر

تعدادمیانگینسالهايتحصیل:كمتراز6سال

تأثی��رثروت:اف��رادازفقیرترین
آس��تانههاكهدرفقرآموزشبه

سرميبرند.

تأثیرجنسیت:دخترانفقیرترینخانوارهاكه
درفقرآموزشبهسرميبرند.
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"فقرآموزش��ی" ق��رارداد.اف��رادباكمتراز2س��التحصیلرا
ميتوانبهعنوانافراديكهدر" فقرآموزش��يشدید" زندگي

ميكنند،نامید.

%20پایین.زمانس��پريش��دهدرآموزشیكنمایش��گر
برايتوزیعفرصتاس��ت.درحاشیهماندگینسبي،بااستفاده
ازس��ريدادههايDMEوازطریقافراددرس��نین17تا
22س��ال،بادرنظرداش��تنتعدادسالهایيكهدرآموزشو
تحصیلگذراندهاند،اندازهگیريميش��ود.سپساینتحلیلاز
نتایجبرايتش��خیصخصوصیاتفرديگروهي%20آخري،
اس��تفادهميكند%20-يكهكمترینس��الهايتحصیلرا

داشتهاند.

كیفیتآموزش.بدستآوردنمهارتهايفراگیريكهافراد
برايفرارازدرحاش��یهماندگیبهآنهانیازمندندفراترازتنها
وقتصرفكردندرمدرسهميباشد.آنچهكهكودكانواقعاًفرا
ميگیرندوابس��تهبهطیفوس��یعيازعواملاستكهشامل
كیفیتآموزشوشرایطخانهميباشد.اینتحلیلبااستفاده

ازش��واهدمليوبینالملليدرحاش��یهماندگیدرپیشرفت
تحصیليرابررسيميكند.

الگوهايدرحاشیهماندگیننشاندهندهنابرابريهايپنهان
DMEونهفتهدرفرصتهاس��ت.یكمزیتس��ريدادههاي
آنس��تك��هاطالعاتمفصل��يدرموردخصوصی��اتفرديو
گروهيدرحاش��یهماندگان،ش��املثروت،جنسیت،مكان،
قومیتوزبانبدس��تميدهد.ایناطالعات،بینشيبهدرون

“شرایطموروثي”فراهمميكند.

اینه��ا،ش��رایطيراارائ��هميكنندك��هافرادبرآنهاتس��لط
كميدارندولينقشمهميدرش��كلگیريفرصتهايآنها
ب��رايآم��وزشومجالهايزندگيگس��تردهترایفاميكنند.
Ferreira،وGigou،2007،ودیگرانBourguigon(

.)F2005،2008؛بانكجهاني

اندازهگیريدرماندگی،یكامرفنيبهدقتتوضیحدادهشده
نیس��ت.اینمس��ئلهیكجزءالینفكازتوس��عهاستراتژيها

DME  2009–منبع:یونسكو
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برايآموزشفراگیرميباشد.

س��ريدادههايDMEب��هباالبردنامكاندیدهش��دندر
حاش��یهمان��دگانكمككردهومنبع��يرافراهمميكندكه
ميتوان��دبهاطالعرس��انيطرحخطمش��يوبحثعمومي،
كمككند.جداولمختصريدرپایاناینبخشارائهشدهاند

وسريكاملدادههابهشكلالكترونیكموجوداست.

مقياس در حاشيه ماندگی
زير خط حداقل آستانه فقر- فقر آموزشی

زمانصرفش��دهدرآموزش،یك��يازمهمترینعواملتعیین
كنن��دهمجالسه��ايزندگ��يدرتماميجوامعاس��ت.هیچ
مبنايپذیرفتهش��دهبی��نالملليب��رايمحرومیتآموزش
نظیرآس��تانههايفقربینالمللي200دالر25/1دالردرروز
وج��ودندارد.درهرحالافرادباتحصیالتكمتراز4س��ال،
بهاحتمالخیليكميبرمهارتهايریاضيسس��وادپایهاي
تسلطیافتهاند،ساختنیكزیربنابرايفراگیريمادامالعمررا
نیزفعالكنارميگذاریم.افراديكهكمتراز2س��التحصیل
كردهاند،بهاحتمالزیادبامحرومیتهايشدیديدربسیاري
ازحیطههايزندگيخودروبروخواهدش��د.البتهپیش��رفت
تحصیليبههماناندازهكهوابس��تهبهزمانس��پريشدهدر

مدرس��هبستگيداردبهكیفیتتحصیلنیزبستگيدارد.ولي
آس��تانههاي4سالو2سال،پایینترینحدياستكهاین
تحلی��لبتاآنبهترتیب،بهعنواننش��اندهندههایيبراي"فقر

آموزش" و"فقرشدیدآموزش" سروكاردارد.

شكل3.1ازاینآستانههابرايفراهمكردنیكتصویرفوري
ازمحرومیتآموزشبراي63كش��وركهاكثراًباسطحدرآمد
پائینهستند،اس��تفادهميكند.اینشكلیكگروهمرجعاز
بزرگساالنجواندرسنین17تا22راپوششميدهد.حتي
بادرنظرگرفتنحضورافرادسنباالتر،اینامربهمیزانالزم
فراترازس��ناستانداردتمامكردنمدرسهابتدایياستتایك
تصویرمعتبرازافراديرابهدس��تدهدكه4س��التحصیل

كردهاند.

س��هموضوعگس��تردهدراینجاپدیدارميشود.اولي،مقیاس
محرومی��تون��ابرابريجهانياس��ت.دركش��ورهايغني،
اكثریتوس��یعيازبزرگس��االنجواندراینطیفسني10
تا15س��التحصیالتاندوختهاند.در22كشورتحتپوشش
دادههايDME،30%یابیش��ترازافراد17تا22سالهكمتر

از4سالتحصیلداشتهاند.

در11كشورازاینكشورهااینرقمتا%50باالميرود.19
كش��وراز22كشورازتبعاتصحرایآفریقابوده،وگواتماال،

پاكستانومراكشباقيآنهاراتشكیلميدهند.

موض��وعدوممرب��وطب��هتفاوتهايبینكشوریس��ت.بهطور
میانگین،همانطوركهانتظارميرود،سهمجمعیتباكمتراز
4س��الیاكمتر2سالتحصیل،باافزایشمتوسطسالهاي
تحصیل،تنزلمیكند.بهطورنمونه،كش��ورهايبامتوس��ط
بیشاز8سالتحصیل،كمتراز%10افرادزیرآستانه4سال
دارند.درهرحال،اینتداعيدرارتباطگسترده،همانقدركه

نهفتهوپنهاناستآشكارنیزميباشد.

برايمثالدرمصرمتوس��طس��الهايتحصیلازكنیابیشتر
استوليس��همبیشتريازافراد17تا22سالباكمتراز4
س��التحصیلدارد.چنینمقایس��ههایيبهنابرابریهايملي
عمیقياشاردهدارندكهبواسطهارقاممتوسطومیانگینملي،

پوشاندهومخفيشدهاند.

مقایس��ههایعمقفقرآموزشبههمینمس��یراش��ارهدارد.
دركش��ورهاییكهمیزانس��الهایپایین��یراوقفآموزش

 شکل 3.2 :پیشرفتارامبرایكودكانفقیرافریقا
درصدجمعیتیكههرگزدرمدرسهحضورنداشتند،برحسبگروه

سنی،جنوبصحرایافریقاوجنوبغربآسیا،2005

DME   2009 –منبع:یونسكو
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كردهان��د،اكثریتم��ردمكهازآس��تانهچهارس��الپایینتر
آمدهان��د،نیزكمتراز2س��الآموزشدیدهان��د.بااینحال،
پاكس��تانس��همكوچكتریازافرادكمتراز4سالتحصیل
كردهنس��بتبهرواندادارد،اما%50ازآنانكمتراز2س��ال
تحصیلكردهاند.س��همجمعیتپاكستانیكمتراز4كالس
س��وادنس��بتبهجمعیترونداییپایینتراست؛بااینهمه

%50باسوادانكمسواددارایسواد2كمترهستند.

موضوعسومكهازش��كل3.1برمیآید،میزاننابرابریهای
ملیبرپایهدرآمدوجنسیتاست.برابریهایبراساسثروت
منبعجهانیبرایآسیبدرآموزشهستند.تولدهایمربوط
به%20جمعیتفقیرجامعه،خطرنزولازآس��تانهچهارسال
تحصیلبهپایینراافزایشمیدهد.درتقریباًنیمیازكشورها
ازجملهكامبوج،غنا،گواتماال،هند،نیكاراگوئه،نیجریهویمن،
وقوعمحرومیتآموزشچهارسالهمیانفقرا،دوبرابرمیانگین
ملیاس��ت.درفیلیپین،فقیربودناحتمالكمتراز4س��ال
تحصیلكردندرافراد17تا22سالرابهوسیله4عاملدر

مقایسهبامیانگینملیافزایشمیدهد.

اثراتجنس��یت،اثراتفقرراتقویتمیكند-وبرعكس.فقیر
بودنوزنبودنبهمیزاندوبرابرباعثفقرراتقویتمیكند– 

وبرعكس.فقیربودنوزنبودنبهمیزاندوبرابرباعثایجاد
آس��یبدربسیاریازكشورهامیشود.شكل3.1برفاصلهای
تأكی��دداردك��هدرخانوادههایفقیردخت��رانراازمیانگین
ملیجدانمیكند.بلكهآنانراازپس��رانیكهدرخانوادههای
فقیرزندگیمیكنندتفكیكمینماید.نابرابریهایجنسیتی
نقشمهمیدرتوضیحنس��بیس��طوحباالیفقرآموزشیدر
مصرایفامیكنند.زنانجواندراینكش��وربهمیزاندوبرابر
پایینترنس��بتبهمردان،كمترازچهارسالآموزشدیدها
ند.وق��وعمحرومیتمیانزنانفقیردرمصربیشترازدیگر
كشورهاازجملههندوراس،اوگانداوزامبیااستودرسطوح
پاییندرآمدیاتفاقمیافتد.تعدادزنانجواندرخانوادههای
فقیردرمراكشنس��بتبههمتایانخوددرسنگالكهكمتر
ازچهارس��التحصیلكردهاند،بیش��تراست.دریمن،90%از
زنانجوانكهدرس��نین17تا22س��الهستند،درمقایسه
ب��ا30%ازم��ردانفقیر،كمتراز4س��التحصی��لكردهاند،
بیش��تراست.دریمن،90%اززنانجواندرخانوادههایفقیر
درمراك��شنس��بتبههمتایانخوددرس��نگالكهكمتراز
چهارسالتحصیلكردهاند،بیشتراست.دریمن،90%اززنان
جوانكهدرس��نین17تا22سالهس��تند،درمقایسهبا%

شکل 3. 3 :فقرآموزشیباافزایشدرآمدكاهشمییابد– اماارتباطمتفاوتاست.GNPسرانهو
درصدجمعیت17تا22سالهكهكمتراز4سالتحصیلكردهاند.

منبع:یوسنكو– DME  2009،ضمیمه،جدولآماری1



مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

گزارشجهانیپایشآموزشبرایهمه

156

مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

30ازمردانفقیر،كمتراز4س��الآموزشدیدهاند.درحالی
ك��هدادههایافراد17تا22س��اله،بینش��یرادربارهمیراث
محرومیتارائ��همیدهد.اماالگوهایفعل��یحضورمنعكس
كنندهمیزانآس��یبیاس��تكهازنسلیبهنسلدیگرمنتقل
میش��ود.ش��كل3.2كهنابرابریهایدرآمدیوجنسیتیرا
درجنوبصحرایافریقاوغربآس��یانشانمیدهد،درطول
زم��انكاهشمییابند.ام��اهمچنانبزرگباق��یمیمانند.
DMEش��واهدنظرس��نجیخانواردرمجموع��هیدادههای
نش��انمیدهدكهاز%38ازكودكان7الی16س��الكهدر
خانوادههایفقیردرجن��وبصحرایافریقازندگیمیكنندو
26درصدیكهدرجنوبوغربآس��یاسكونتدارند،هرگز
درمدرس��هنبودهاند.همچنینش��واهدنگرانكنندهایرااز
پیش��رفتمحدودفراهممیكندكهدررس��یدگیبه20%از
فقی��رترینكودكانازجملهدخترانجنوبصحرایآفریقابه
دستآمدهاست.سهمجوانان17تا22سالهدرخانوادههای
فقیركههرگزدرمدرس��هحضورنداشتهاند،درجنوبوغرب
آس��یا،باالترارجنوبصحرایآفریقااست.اینتصویربهطرز
چش��مگیریبرایكودكان7تا16سالوارونهشدهاستكه
نشانمیدهدانحرافاجتماعیدرحضوردرمدرسهدرجنوب

صحرایافریقابهكندیپیشمیرود.

نابرابریهای��یكهریش��هدردرآمدوجنس��یتدارند،كمك
میكنندت��ارابطهیناپای��دارمیانثروتمل��یومحرومیت
حاددرآموزششكلبگیرد.میانگینسالهایتحصیلاغلب
افزایشميیابدوباباالرفتندرآمد،محرومیتنیزكاهشپیدا
میكند،اماكش��ورهاشدیداًازحیثتواناییتبدیلدرآمدباال
بهفرصتیبرایكاهشمحرومیتبایكدیگردارایتفاوتهای
عمیقیهستند)شكل3.3(مقایسههایكشورهاییباسطوح
مختل��فدرآمدی،نتایجقاب��لتوجهیرابرایافراد17تا22

سالهنشانمیدهد.

درحالیكهپاكس��تاندرآمدس��رانهاینظیرویتنامدارد،اما
س��همگروهس��نیكهكمتراز4سالتحصیلكردهیآن3

برابربیشترازویتناماست.

بامیانگیندرآمدیدربرابردرلس��وتو،سهمكسانیكهكمتر
از4سالتحصیلكردهانددرمراكشدوبرابربیشتراست.

باس��طحمیانگیندرآمدیكهمص��رواردنبهیكمیزاندارا
هس��تند،اماوقوعفقرآموزشیدراردنتاهفتبرابرپایینتر

است.

میانگیندرآمدیگاب��ونوتركیهدوبرابرجمهوریدومنیكن
اس��ت،اماهرسهكش��ورس��همجمعیتقابلمقایسهایزیر

آستانهیچهارسالهداراهستند.

یكچنینمقایسههاییدرمقابلاینكهرشداقتصادیبهطور
خودكارمحرومیتش��دیددرآم��وزشراازبینمیبرد،قابل
توجهاست.ثروت،منابعموجودبرایخانوادههاوحكومتها
رابهمنظورس��رمایهگذاریدرآموزشافزایشمیدهد.بااین
حالس��طوحباالیانحرافنش��اندهندهاهمیتدیگرعوامل
درگسترشفرصتبرایمحرومانهستندوبهویژهاثربخشی

سیاستهایعمومیرانیزنشانمیدهد.

نابرابریهایدرآمدیوجنس��یتیبهتنهاییایجادنمیشوند.
نابرابریهایآمزوش��یدرهردوبع��د،نابرابریهایمرتبطبا
محلس��كونت،قومیتزنان،ناتوان��یودیگرعواملراازیك

نیجریه،2005
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 شکل 3.4 :درختنابرابریآموزشی
تعدادمتوسطسالآموزشجمعیتیكهدرس17تا22سالگیقراردارند،برحسبثروت،جنسیت،محلسكونتودیگرمحركهایدرحاشیهماندگی،آخرینسالموجود

DME 2009 –منبع:یونسكو

مصر،2005هند،2005

 شکل 5. 3 :چوپانانوروستائیانبامحرومیتشدیدآموزشیمواجههستند.
درصدجمعیت17تا22سالهایكهكمتراز2سالتحصیلكردهنددرصدكودكاندرسندورهیابتداییكهدرمدرسهیابتداییحضور

نداشتهاند،برحسبجنسیتوعضویتدرگروههایروستایی،آخرینسالموجود

،DME 2009 –منابع:یونسكو
Kl - سرشماری،تخمینتوسط

sex،Harttgex )2009
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دیگرجدامیكنندتافرصتهارامحدودودرحاش��یهماندگی
راتقویتكند.

دربس��یاریازكش��ورها،بهطوركلیخانوادههایروستاییو
منحصراًخانوادههایفقیرروس��تاییازهمتایانش��هریخود
عقبمیمانند.محلس��كونتآسیبهایثروتوجنسیترا
بای��كدیگرتركی��بمیكندكهمنعكسكنن��دهاثروضعیت
فرهنگ��یومس��ئولیتنابراب��ركارخانواراس��تهمچنین
الگوه��ایگس��تردهمحرومیتگروهیراكهدرش��كل304

وجوددارد،ازیكدیگرجدامیكند:

درمصر،تفاوتهایدرآمدیباتقس��یماتجنسیتیوشهری
– روس��تاییمطابقتدارد.دخترانوپسرانثروتمندشهری،
بی��شازدهس��الراص��رفآم��وزشمیكنند.م��ردانفقیر
روستاییكمترازهشتسالرابهآموزشاختصاصمیدهند
ودخت��راننیزكمترازپنجس��الراص��رفآموزشمیكنند
بخشروستاییشمالمصر،منطقهایاستكهدارایآسیب
عمیقاست.بیشاز40%ازجمعیتدرفقرزندگیمیكنندو
زنانروس��تاییدراینمنطقه4سالرادرمدرسهگذراندهاند،

میزانیمشابهبهمیانگینملیدرساحلعاج.

ث��روتهندك��هدرآموزشپخشمیش��ود،ازب��زرگترین
كشورهادرجهاناس��توبهوسیلهینابرابریهایجنسیتی
ومنطق��هایتقویتمیگردن��د.درحالیكه20%ثروتمندان
بی��شازیازدهس��الراوقفآموزشمیكنن��د.امافقراامیدبه
تحصی��لمتوس��طیدارن��دكهآنه��اراباالت��رازًخطفقر
آموزش��یًقرارمیدهد.زنانفقیرروس��تاییپایینترازاین
خطهس��تند.آنهاباصرف3س��البرایآموزشدرجایگاه
قابلمقایسهایبامیانگینملیچادقراردارند.میانگینسال
تحصیلیزنانفقیرروستاییدرسنین17تا22سالدربیهار

كمتراز2سالاست.

درنیجریه،زنانفقیرروستاییدرآستانه2سالدرفقرشدید
آموزشیقراردارندو%40ازمیانگینملیرابرایسالهایدر
مدرسهودرحدودیكچهارممیانگینحضورمردانثروتمند
ش��هریرابهخوداختصاصمیدهند.س��هسالفاصلهمیان
زنانفقیرروستاییومردانفقیرشهریوجوددارد.زنانفقیر
روس��تاییهاسادرانتهایتوزیعملیفرصتدرآموزشاست
كهتنه��اچندماهراصرفآموزشكردهان��د.دردیگرانتهای
ایندخترانوپس��رانثروتمندیقراردارندكهدرحدود10

س��الراصرفآموزشكردهاند.مسئلهینیجریهمتقاباًلاثرات
تقویتكنندهفقر،محلسكونتروستاییوعواملفرهنگیرا

درایجادآسیبهایشدیدنشانمیدهد.

نابرابریهایمرتبطبازندگیهایخاصاغلببهنابرابریهای
ملیكمكمیكند.تجربهیچوپانانیكمثالمش��خصاست
.چوپانانب��ازندگیكردندرمناطقدورافتادهوكودكانیكه
ش��دیداًباگلهسروكارداش��تهوزندگیهاییكهباحركتاز
چای��یبهجایدیگ��ردرفواصلدورانجاممیش��ود،باموانع
عطیمیدرفرصته��ایآموزش��یمواجههس��تند.اینموانع
زمانیومكانی،برخیاوقاتبهوس��یلهیمش��كالتسیاست
آموزشیكهشاملشكستدرارائهیبرنامهیدرسیمناسب،
تهیهیكتابهایدرسیدرخودوواكنشبهواقعیاتزندگی
چوپانیمیگردد،تقویتمیشوند.همچنینبافعالیتوكار،
سنتهایفرهنگیونظاامهایعقیدتیمتقاباًلاثرمیكندكه

نابرابریهایعمیقبراساسجنسیترادائمیمیسازد.

دادههاینظرس��نجیوسرش��ماریخانوارملی،بینشیرادر
م��وردمیزاناینآس��یبفراهممیآورن��د.دراتیوپی،كنیاو
اوگاندا،برایمثال،گروههایچوپانیوروس��تاییدرانتهای
توزیعبرایفرصتهایآمزوشیقراردارند.)شكل3.5(.در
اوگان��دا،85%ازچوپانانكاراموجونگكهدرس��ن17تا22
قراردارند،كمتراز2س��الرادرمدرس��هصرفمیكنندكه
اینرقمدرمیانگینملیبیشاز6س��الاست.درغربآفریقا
گروهپلك��هفوال،فوالنیوپوالرهمنامیدهمیش��ود،یكیاز
گروههایآس��یبدیدهازنظرآموزش��یدركشورهاییشامل

بنین،چاد،مالیوسنگالاست.

الگوهایفعلیحضوردرمدرس��هنش��اندهندهتداومآسیب
شدیدآمزوشیازنس��لیبهنسلدیگراستوهمانگونهكه
ش��كل3.5نشانمیدهد،كمتراحتمالمیرودكهكودكان
چوپاناندرمدرسهحضورداش��تهباشند.درلنین،نزدیكبه
90%ازكودكانپلكهدرس��نمدرس��هیابتداییقراردارند،
درمدرسهحضورندارند.یكسومالیبودندركشوركنیاخطر
بازمان��دنازتحصیلراتا5برابرویابیش��ترافزایشمیدهد
كهآنبستگیبهجنس��یتنیزدارد.بیشاز60%ازدختران
س��ومالیدرمدرسهیابتداییحضورندارندكهاینرقمهفت

برابرمیانگیملیاست.

نابرابریهایمنطقهایبهصورتآش��كارادرش��كلآس��یب
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آموزش��یبهتصویركشیدهشدهاس��ت.نابرابریهایموجود
می��انمناطقدرهمینكش��ور،اغل��ببیش��ترازنابرابریها
درمیانكش��ورهااست.ش��كل3.6كهس��همجمعیتملی
درس��نین17تا22سالراباچهارس��الحضوردرمدرسه
درمناط��قكش��ورهایمنتخ��بطبق��هبندیكردهاس��ت،
نش��انمیدهدكهتفاوتهایمنطق��هایتأثیرقدرتمندیبر
فرصتهایآموزش��یدارد.درنیكاراگوئه،سهمجمعیتیكه
كمتراز4س��التحصیلكردهاند،از7%درماناگوابهتقریباً

60%درجینوتیگامیرسد.

مناطقدرحاش��یهمانده،بهوسیلهیسطوحباالیفقر،تراكم
جمعیتاقلیتقومیوجنگمش��خصمیشوند.درمنطقهی
ش��رقیچاد،بارآزودم،نزاعمیانجكومتونیروهایشورشی
منجربهآوارگیداخلیبهمقدارزیادش��دهاست.اینمنطقه
همچنینخانهایبرایجمعیتعظیمیازپناهندگانسودان
استكهتوسطش��بهنظامیانجانجاویدآوارهشدهاند.)مركز
پایشآوارگیداخلی،2009(بیشاز90%جمعیتمنطقهكه
درسن17تا22قراردارندكمتراز4سالتحصیلكردهاند

ون��رخحضوردرمدرس��هیآنانكمترینمی��زانرادرمیان
كشورهاداراس��ت.دراوگانداپیشرفتقدرتمندملیبهسمت
آموزشابتداییهمگانی،درحاشیهیماندگیمنطقهایرااز
دیدهاپنهانكردهاست.دادههایآموزشیكاماًلاثراتمخرب
جنگوفقررادرش��مالاینكش��ورنشانمیدهد.درشمال
ش��رقیمناطقكوتیرو،موروتووناكاپیریبریتكهنگرانیهای
امنیتیوخش��ونتمرتبطبایورشگله،برگستردهتركردن
عواملیكهپیش��رفتدرآم��وزشرابهعق��بمیراند،كمك
میكند،درحدود90%ازافراددرس��نین17تا22سالكم

تراز2سالرادرمدرسهگذراندهاند)كادر3.1(.

نابرابریهایجغرافیاییاغلببهشدتبانابرابریهایاجتماعی
واقتص��ادی،تفاوتهایش��هری– روس��تایی،قومیتوزبان
مرتبطهستند.درایاالتمحرومكامبوج،مثلموندولكایری
وراتاناككای��ری،تراكمبزرگیازقبایلصحراییدرمناطق
دورافتادهباسطوحباالییازفقرزندگیمیكنند.یكنفرازسه
س��اكنیكهدرسن17تا22سالقراردارند،بیشاز4سال
راوقفآموزشكردهند.ش��كل3.6(نابرابریهایجنسیتی

 شکل 6. 3 :بسیاریازكشورهانابرابریهایمنطقهایبزرگیدرفقرآموزشیداراهستند.
درصدجمعیت17تا23سالهایكهكمتراز4سالتحصیلكردهاند

)DNE )2009.منبع:یونسكو
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میش��ود.دیگرنواحیش��مالیكهجمعیتعظیمیازچوپاناندرآنجا
زندگیمیكنند،بیشتریندرحاشیهماندگانازنظرآموزشیدراینكشور
هستند.دركوتیدو83%از17تا22سالههاكمتراز2سالرابهآموزش
اختصاصدادهاندوتنهایكپنجمازكودكاندرحالحاضردرمدرسهی

ابتداییحضوردارند.)شكل3.7وجدول3.1(.
نابرابریهایجنس��یتیمانعدیگریبرایپیش��رفتدرش��مالاس��ت.
فعالیتهایس��نتیاغلبمنجرمیشودتادختران12سالهازدواجكنند.
بارداریزودرسمش��كلدیگریاس��ت.یكنظرس��نجینشاندادكه
تقریب��ا10ً%ازتركتحصیلیهادرناحیهیآكولیب��هباردارییاازدواج
زودهن��گاممرتبطبودند.ترسازامنیتدخترانیكهدرمدرس��هحضور
دارندودرمناطقجنگزدههس��تند،بهایننگرانیهاافزود.وجاییكه
فقر،خانوادههاراوادارمیكندتاانتخابكنندكهچهكس��انیبهمدرسه
میرس��ند،نگرشهایفرهنگیمنجرمیش��ودتاهمهی��كمرجعبرای

آموزشپسرانرادرنظربگیرند.
جنگ،جذبآموزگارانرادرشمالبامشكلمواجهكردهاست.بهعنوان
مثال،دراواخرس��ال500،2006پس��تمعلمیدركیتگامتبلیغشد
اماتنها180تقاضایكاردرنهایتدریافتش��د.نرخغیبتازكارمعلم
منعكسكنندهمش��كالتاساسیاست.بس��یاریازمدارسفاقدمنازلی
برایآموزگارانهس��تند.بنابراینآموزگارانبایدراههایطوالنیراطی
كنندوبرخیاوقاتازمس��یرهایناامنیعبورمیكنند.درآمدآموزگار
نیزاغلببس��یاركمترازمناطقمرفهاستزیرافقر،مكملهایهزینهها

خانوارراكاهشمیدهد.
صل��حناپایداردرش��مالفرصتیرابرایدولتواه��داكنندگانفراهم
میآوردتاازتركبیش��تربرایجبرانعقبماندگیدرآموزشحمایت
كنند.اس��تفادهازفرصتممكناس��تنیازمندیكبازبینیدرس��رمایه
گذاریعمومیباشد.نگاشتآسیبآموزشیبرنیازهایعمدهشمالتأكید
داردامادرپایهس��رانه،اینمنطقههمانچیزیرادرانتقاالتحكومتی
دریافتكردكهدیگرمناطقكش��وردریافتكردهبود.بحثگستردهای

برایسرمایهگذاریممتازدراینمنطقهآسیبدیدهوجوددارد.
منابع:یونیسف)d2007(،Higgins)2009(،كمیسیونزناندرمورد

زنانوكودكانپناهنده)2005(.

اوگاندادرطولدههیگذشتهپیشرفتسریعیدرآموزشابتداییداشته
اس��ت.تعدادكودكانبازماندهازتحصیل– بهمقدارزیادیكاهشیافته
،نرخاتمامدورهبهبودیافتهونابرابریهایجنسیتیكمترشدهاست.
پیش��رفتمداومدراتمامدورهیابتدای��ینیازمندیكتالشمجدددر
رسیدگیبهبرخیجمعیتدرحاشیهماندهاست.دادههاینظرسنجی

وسرشماریخانواركمكمیكندتااینجمعیتهاشناساییشوند.

فقرهمچنانبهعنوانمانعیبزرگباقیماندهاس��ت.بیشاز20%از
17تا22س��الههاییكهدرپنجكفقیرجمعیتزندگیمیكنند،كم
تراز2س��الآموزشدیدهاندودرنیچ��كثروتمنداینرقمچهاربرابر
بیشتراست.افزایشسرمایهگذاریدرآموزشولغوشهریهیمدرسهها
دسترسیرابرایمردمفقیربهبودمیبخشند.بااینحال16%ازافراد
17تا22سالهایكهدرخانوادههایفقیرزندگیمیكنند،درمدرسه
حضورندارندكهنشاندهندهییكنیازعمدهبهمنظوراندازهگیریهای

بیشتراست.
بخشهاییازاوگانداعقبماندهاند.جنگوفعالیتهایارتشپایداری
فرمانروادرمناطقشمالیآكولی،آپاك،گولو،كیتكاموایرا،عواقب
ویرانگریرابرایآموزشداشتهاند.بستهشدنمدارس،ترسوالدین
ازآدمرباییوكمبودمزمنآموزگار،پیشرفترابهعقبمیراند.ناامنی
زندگیراتخریبكردهوفقرراتشدیدمیكندكهبرایوالدین،تحقق
هزینههاآموزشغیرمس��تقیمرادشوارمیسازد.40%ازوالدینآكولی
ب��ههزینهبهعنواندلیلیبرایتركتحصیلكودكانازمدرس��هنگاه
میكنن��د،گرچهناتوان��یدرتحققهزینههاوناامن��یمتقاباًلتقویت

جدول 1. 3 :نرخحضورخالصدردورهیابتداییدرمناطقمنتخبو
مناطقاوگاندا،برحسبجنسیت،2002

کادر 1. 3 :اوگاندا– آموزشابتداییهمگانیموردهدفاست،امادرحاشیهیماندگیهمچنانعظمتدارد.

شکل 3.7 :فقراموزشیدربرخینقاطوونواحیشمالیاوگاندا%جمعیت
22-17سالزیردوسالتحصیل

Harttgen and Klasen )2009منبع:آمارومحاسبهاز
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اس��ت.)شكل8.3(كس��انیكهدرسن17تا22سالودرپنجكفقیر
جامعهقراردارندتقریباًهفتس��الراآم��وزشدیدهاندكهاینرقمبرای
20%ثروتمندانبیشاز4سالكمتراست.دادههایخصوصیدرمدرسه
شواهدیراارائهمیدهدكهسیاستهایفعلیبهفقرارسیدگینمیكند.
درح��دود6%از7ت��ا22س��الههاییك��هدرخانوادهه��ایفقیرزندگی
میكنند،بهعنوانكس��انیگزارششدهاندكهدرحالحاضردرمدرسه
حضورندارندویاهرگزدرمدرس��هنبودهاند.نابرابریهایشدیداقتصادی،
نابرابریهایآموزشیرابهوسیلهیكشاندنبسیاریازكودكانازمدرسه

بهمحیطكارتشدیدمیكنند.
دادهه��ایمنطقهای،وجودخطوطاش��تباهعمیقیرادرفرصتنش��ان
میدهند)ش��كل3.9(ازلحاظملی،6%ازكس��انیكهدرسن17تا2
2سالگیقراردارندكمترازچهارسالتحصیلكردهاند.درمناطقیكه
عملكردمناس��بیدراینزمینهداشتهاند،مانندایلوكوسوپایتختملی
،ای��نمق��داراز1%به2%نزولكردهاس��ت.دردیگرنقطهدور،یعنیدر
منطقهیخودمختارموسلیممیندانائووخلیجزامبوانگانزدیكبه10%از

اینآستانهپایینتراست.
ایننابرابریهابهدلیلعواملمتفاوتیاتفاقمیافتند.اثرس��طوحباالی
فقربهوسیلهیجنگدرمیندانائووآسیبهایگستردهودوردستتجربه

شدهتوسطمردمبومیدرویسایاسشرقیوزامبوآنگاتشدیدمیشود.
اگ��رفیلیپینتاس��ال2015بهآموزشابتداییهمگانیدس��تیابیپیدا
نكند،مقاماتملیباانتخابهایسیاسیدشواریروبرومیشوند،بایدبه
رسیدگیبهجمعیتدرحاشیهماندهاهمیتبیشتریدادهشود.وآنهارا
بایكآموزشباكیفیتآمادهكند.برنامههایحفاظتیاجتماعیوانتقال
شرطیوجودآنمانندآنچهكهدربرزیلومكزیكجریاندارد،میتواند
درمبارزهباكاركودكوگس��ترشفرصتهایآموزشیبرایفقرا،نقش
مهمیراایفاكننند.دیگراولویتضروری،زبانمحلیاستكهدرمناطق

بومیدرسدادهمیشود.

كمتر از 4 سال 

تحصيل كرده اند
نرخ حضورخالص دوره متوسطهسال های آموزش

ايالت جنوبی آسيب 

ديده

کادر 2. 3 فیلیپین– رهاكردندرحاشیهماندگان
ش��اخصهایآموزش��یبرایفیلیپینكمترازآنچیزیاستكهبراییك
كش��ورباچنینسطحدرآمدیانتظارمیرود.خطریوجودداردكهكشوردر
دستیابیبهآموزشابتداییهمگانیتاسال2015موفقنخواهدبود.دادههای
نظرسنجیخانواركمكمیكندتامحرومیتهایشدیدومواردیكهپیشرفت

رابهعقبمیراند،شناساییشوند.
نرخخالصثبتنامدرس��ال92،2007%بودكهباكشورهاییكهدرسطح
درآمدیمتوس��طیقراردارندقابلمقایس��هاست.ازاینكشورهامیتوانبه
زامبیااش��ارهكردواندونزیكهدرسطوحپایینیازحضوردرمیانكشورهای
منطق��هقراردارد.درحدودیكمیلیونك��ودكازتحصیلبازماندهاند.مقدار

ناچیزیكهدرسال1999دراینسطحافزایشپیداكرد.
فقرش��دیدونابرابریهایمنطقهایدررأسعدممطابقتمیانثروتملی
ونتیج��هیآموزش��یقراردارد.فاصل��هایكه20%ازفقیرتری��نمردمرااز
دیگرافرادجامعهجدامیكند،بسیارگستردهترازاكثركشورهایاینمنطقه

 شکل 8. 3 :تفاوتفاصلهثروتوآموزشدرفیلیپین
متوسطتعدادسالهایآموزشیجمعیت17تا22ساله،فیلیپین،2003

EME 2009 –منبع:یونسكو

جدول 2. 3 :شاخصهای
آموزشمنتخب،برحسب

منطقه،مكزیك،2005
دادههایجمعیت17تا22

ساله.
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دراینمنطقه،قابلتوجههس��تند،زنانجواندرمقایسهبا
3.2سالكهمردانجوانبهآموزشاختصاصمیدهند،8/1
س��الراصرفآموزشوتحصیلمیكنندایننتایجمنعكس
كنندهاثراتمختلطفقر،انزوا،تبعیضوفعالیتهایفرهنگی
بهاندازهایاس��تكهشكستهایسیاستدرآموزشوجود

دارد.

درفیلیپی��ن،تطابقنزدیكیمیانوقوعمنطقهایفقرووقوع
منطقهایجوانان17تا22سالیكهكمتراز4سالتحصیل
كردهاند،وجودداردیكیازآس��یبدی��دهترینمناطقازنظر
آموزشیمنطقهیخودمختاردرمیندانویمسلمانامراست
كهس��الهایجنگ،فقرراتش��دیدكردهو750000نفررا

آوارهكردهاست)كادر3.3(

مثالیدیگرمكزیكاستكهپیشرفتسریعیدرطولدههی
گذشتهداشتهاستوبرنامههایحفاظتاجتماعیوانتقاالت
ه��دفداریداردكهنابرابریهای��یبرپایهیدرآمدراكاهش

 شکل 9. 3 :كودكانمناطقجنگزده،دورافتادهوفقیرازسطوحباالیفقرآموزشیرنجمیبرند.
درصدجمعیت17تا22سالهایكهكمتراز4سالتحصیلكردهاندورواجخانوادههایفقیربرحسبمنطقه،فیلیپین،2003

منابع:یونسكو– DME )2009(كمیسیونهماهنگیآماریملیفیلیپین)2006(

گوناگونیمش��كالتمحدودیتهاییرانسبتبهآنچهكهحكومتها
قادربهانجامآنهس��تند،بهوجودمیآورند.مقاماتمنطقهایوناحیه
ایبایدسیاس��تهاییراكهبهنیازهایمحلیپاس��خمیدهند،توسعه
دادهوآنه��ارااجراكنند.بااینحال،دولتمركزیكارهایبیش��تری
درزمینهیایجادمحیطتواناس��ازیمیتواندانجامدهد.نظامآموزش��ی

دچاركمبودهایمزمنمعلموكالسدرس،افزایشاندازهكالسوسطوح
پایینپیشرفتیادگیریاست.پرداختنبهاینمشكالتنیازمندافزایشی
در1/2%ازسهمدرآمدملیمرتبطبااموزشدرسال2005است،یكی

ازسطوحپایینیكهدرجهانوجوددارداینمشكالتاست.

 شکل 10. 3 :ثروتوجنسیت،نابرابریهایبومیآموزشیرادرامریكایالتینگستردهترمیكنند
تعدادمتوسطسالهایآموزشبرایافرادبومیكهدرسن17تا22قراردارند،كشورهایمنتخب،

آخرینسالهایموجود

ش
موز

یآ
ها

ال
طس

وس
مت
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میده��د.درحالیكهنابرابریهایمنطق��هایدرطولزمان
كاهشیافتهاند،امابااینحالهمچنانباقیهستند.)جدول

)3.2

ایالته��ایفقیرجنوب��یچیاپاس،گورو،میك��واكان،اوزاكاو
وراكروزآش��كارادرانتهایمیزانفرصتاموزش��یقراردارند.
میانگینس��الهایآموزشبرایزناناز7/5سالدرچیاپاس

به10سالدرمنطقهیفدرالرسیدهاست.

ازآنجاییكه11%ازافرادس��نین17تا22س��الكمتراز
4س��التحصیلكردهاند،اینرقمبرایگوروبه19%وبرای

چیاپاسبه26%میرسد.

م��ردمبومیواقلیتهایبومیبااس��یبهایش��دیدیكهدر
اموزشمواجههس��تند.برخیآس��یبهاكهگروههایبومیو
اقلیتهایقومیباآنمواجههس��تند،بهفقرمربوطمیشوند.
بی��شازپنجاهگروهاقلیتقومیبهج��ز40درصدیكهزیر
خطفقرزندگیمیكنند،13%ازجمعیتراتشكیلمیدهند.
)Treony Huyer،2009(دربولیویوگواتماالتقریباًس��ه

چهارمازمردمبومی،فقیرهستنددرحالیكهنیمیازجمعیت
.)Patriuos،Hall،2006(غیربومیدرففرزندگیمیكنند
س��طوحباالیفقربهترتیبباتبعیضوبدنامسازیفرهنگی
مرتبطاس��تكهموانع��یرابرایآموزشایج��ادمیكند.در
بولیوی،آیماریازبانانیكهدرسن17تا22قراردارند،نسبت
بهاسپانیاییزبانانوكوچوازبانانكهچهارسالراوقفآموزش
میكنند،تنها2س��الدرمدرس��هحضوردارند.درگواتماال،
سالهایمتوسطدرمدرسهاز7/6سالبرایاسپانیاییزبانان

به8/1برایكویكچیزبانانمیرسد.

تبعیضجنس��یتیوفق��ر،محرومی��تآموزش��یرادرمیان
اقلیتهایبومیتش��دیدمیكند.ازگواتماالوپروتاكامبوجو
الئوس،جوانانبومی– احتمالبیشترینسبتبهغیربومیان
محرومیتشدیدآموزشیراتجربهمیكنند.مخصوصاًاگرفقیر
ویازنباش��ند.یكش��خصغیربومیكهدرسن17تا22در
پروقراردارد،دوسالكمترازمیانگینملیدرمدرسهصرف
كردهاند.دخترانبومیفقیر،دوس��الكمترازاینمیزانرابه

آموزشاختصاصدادهاند.)شكل3.10(

 شکل 11. 3 :شكافوتفاوتزناندرفرصتهایآموزشی
درصدجمعیت17تا22سالهایكهكمتراز4سالتحصیلكردهاند،برحسبزمانیكهصحبتمیشود،كشورهایمنتخبآخرینسالهایموجود

Klasen،Horttgen 2009سرشماریاوگاندا،تخمینهاتوسط،DME 2009 –منبع:یونسكو
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الگوهایحضوردرمدرس��هك��هدرنظرس��نجیهایخانوار
مشخصهس��تند،نش��اندهندهجنبهنابرابریهایمشخص

استكهازنسلیبهنسلدیگرمنتقلمیشوند.

شكل3.10:ثروتوجنس��یت،نابرابریهایبومیآموزشی
رادرامریكایالتینگستردهترمیكنند

تعدادمتوسطسالهایآموزشبرایافرادبومیكهدرسن17
تا22قراردارند،كشورهایمنتخب،آخرینسالهایموجود

توجه:آس��یبهایمرتبطبازباندرهمهیمناطقمش��خص
شدهاند.داش��تنیكبرنامهیدرس��یبازبانرسمیبهعنوان
ربانیكهدرمنزلصحبتمیشود،بهطورقابلتوجهیخطر
كمتراز4س��التحصیلكردنرادرس��نین17تا22سال
كاهشمیدهد.داشتنزبانكردیدرخانهدرتركیه،30%از
خطركمتراز4س��التحصیلكردنرادرمقایسهبا5%برای
ترك��یزبانانرابههمراهدارد.درحالیك��هایناثراتزبانی
ش��دیدیاًباتفاوتهایفقرمنطقهایمرتبطهس��تند،امادر

حقوقخودشانمهمهستند.)شكل3.11(

دركشورهاییكهزبانرس��میزبانرایجینیستكهدرخانه
صحبتمیكنند،پیوندهایقدرتمندیاززبانبهدرحاش��یه
ماندگیدرآموزشوجوددارد.زبانرسمیس��یكشورجنوب
Alidou(.صحرایافریقازبانینیستكهدرخانهرایجباشد
وس��ایرین،2006(.اینبدینمعناس��تكهدربرخیموارد،
كودكاندرمدرس��هابتداییبازبانیبرخالفزبانمادریخود
درسمیخوانن��دكهب��هنابرابریهایش��دیدمرتبطبازبان
كمكمیكند.درموزامبیكجوازبانانیكهدرسن17تا22
س��الگیقراردارنددرمقایس��هباپرتقالیزبانانكهدر5سال
راوقفآموزشكردهاند،تنهایكس��التحصیلكردهاند.بیش
از80%ازآنانكمتراز4س��الآموزشدیدهاند.درنیجریه،
س��طوحفقرآموزش��یكهتوسطآس��تانهچهارس��الهتعریف
ش��دهاند،ازكمت��راز10%براییوربازبان��انبهبیشاز%60
برایهاسازبانانرسیدهاست.دراینمنطقه،زبانخانگیتأثیر
قدرتمندیبربیشهایبیشتراز4سالتحصیلكردندارد.

تعاملمیانزبان،قومیتومحلس��كونت،منبعنیرومندیاز
درحاشیهماندگیدرآموزشاست.دادههاینظرسنجیخانار
میتواندبهشناس��اییمناطقوافرادیكهبیش��ترینتأثیررا

 شکل 12. 3 :فقر،قومیتوزبان،درحاشیهیماندگیآموزشیرادرتركیهافزایشمیدهد.
تعدادمتوسطسالهایآموزشیجمعیت17تا22ساله،برحسبثروت،محلسكونت،

جنسیتوزبانكردی،2005

DME  2009 –منبع:یونسكو

شکل 13. 3 :خانوارهایفقیربهاحتمالزیادازآموزشعقبماندهاند

تجزی��هتوزیعآموزش��ی%20
انتهاییجدولآماربرحس��ب
ث��روت،كش��ورهای پنچ��ك
منتخب،آخرینسالموجود
دو ازكش��ورها، دربس��یاری
پنجمازفق��رادر20%انتهایی
حضوردرمدرس��هقراردارند.
دركش��ورهاییهمچونهند،
ونزوئال،ی��ك و ماداگاس��كار
پنجمازك��ودكفقیردرنیمه
انتهاییسالهایحضور %20

درمدرسهقراردارند
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پذیرفتهاندكمككند.یكمثالمشخص،كشورتركیهاست.
دربیش��ترمناطق،2%تا7%ازكس��انیكهدرس��نین17تا
22س��الگیقراردارندكمتراز4س��التحصیلكردهانداما
درمنطقهیش��رقیاینرقمبه21%میرسد.زنانجوانیكه
بهزبانیغیراززبانتركیصحبتمیكنندبهطوربرجس��ته
كردی– بیش��ترینافرادیهس��تندكهازنظرآموزش��یدر
حاش��یهماندهمحسوبمیش��وند.آنهامعموالًكمترازسه
س��الرابهآموزشمیپردازندیعنیكمترازمیانگینملیكه

برایسنگالوجوددارد.)شكل3.12(.

20% انتهايی: محروميت نسبی 
درحاش��یهیماندگیتنهادربارهیمحرومیتبهصورتمطلق
نیس��ت.بلكهدربارهیق��بافتادنازدیگراقش��ارجامعهنیز
هس��ت.آس��یبهایفردیوگروهیدرباالبحثشد،آشكارا
توضیحش��كلكشورهاییراكهازش��ورشعقبماندهبودند
بهتصویرمیكش��د.اینبخشبهخصوصیات20%انتهاییدر

آموزشمیپردازد.

چهكس��انیدر20%انتهاییقراردارند؟دادههاینظرسنجی
خانواراینامكانرابهوجودمیآورندتاافراد17تا22س��اله
رابراس��اسس��الهایحضوردرمدرسهدس��تهبندیكنند.
تجزی��هوتحلیلدادههامیتواندبرایمتالش��یكردناعضای
گروهباشناس��اییخصوصیاتاجتماعیازجملهثروتخانوار،
جنس��یت،قومیتومحلسكونتمورداس��تفادهقرارگیرد.
برخالفآس��تانههایمحرومیتكهدربخشقبلارائهشد،و
20%انتهایی،میزاننسبیملیرافراهممیكند.درفیلیپین
وتركیه،كسانیكهدرپایینتریننقطهیجدولتوزیعآماد
قراردارندس��الهایبیش��تریرانس��بتبههمتایانخوددر
چادومالیبهتحصیلگذراندهاند.آنچهكههردوگروهدارا
هس��تند،تجربهفرصتمحدوددركودكیاس��تكهبهدیگر

اعضاءدراینكشورمرتبطاست.

نظرس��نجیهایخانواربهطورگس��تردهبرایدستهبندینا
برابریدرآموزشمورداستفادهقرارمیگیرد.تجزیهوتحلیل
جدیددادههاكهبرایاینگزارشآمادهشدهاست.اینامكان
راب��هوجودمیآوردتابهنابراب��ریازطریقخصوصیات%20ً
فقیرترینافرادس��همیبالغبر2برابردر20%انتهاییتوزیع

آموزشمحسوبمیشوند.

قومیتوزبان.دربرخیكشورها،گروههایاقلیتقومیوزبانی

 شکل 14. 3 :زناناغلبخطرقرارگرفتندر20%انتهاییراپیشبینیمیكنند
درصدگروههایزبانمنتخبدر20%انتهاییتوزیعآموزشیجدولآمار

)Klasen،Harttgen )2009سرشماریوتخمینهایمكزیكتوسطDME 2009 –منابع:یونسكو

 شکل 15. 3 :برخیمناطقبامحرومیتحادآموزشیمواجههستند.
درصدمناطقمنتخبدر20%انتهاییتوزیعآموزشیجدولآمار،جمعیت17تا22ساله،

كشورهایمنتخب،آخرینسالموجود

مناطقدرشكل،اولینمرحلهتقسیماداریهستند،بهجزمناطقیكهبهصورتموربنوشتهشدهاستكهاینمناطق،
بخشهایجغرافیاییهستند.

)Klasen،Harttgen )2009سرشماری،تخمینهاتوسط)DME )2009 –منابع:یونسكو

مقولهزبانبومیدرمكزیكش��املكس��انیاس��تكهبهزبانبومیصحبتمیكنندوبهزباناسپانیایی
صحبتنمیكنند
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سهم جمعيت )%( 

جمعيتی كه در %20 انتهايی قرار دارند.

 شکل 3.16:همنشینیرفعمحرومیتبافرصتهایآموزشی
نرخحضورخالصدردورهابتداییودرصدجمعیت17تا22سالهباسالهایتحصیلكمتراز2سال،درمیانكشورهایانتخابشده

 شکل 17. 3:گروههایكوچك،آسیبهایبزرگ
متوسطتعدادسالهایآموزشیبرایگروههایدرحاشیهمانده،جمعیت17تا22سالهها،كشورهایمنتخب،آخرینسالموجود

UNESCO-DME2009:منبع

)Klasen،Harttgen )2009سرشماری،تخمینهاتوسط)DME )2009-منابعیونسكو
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بیشترینسهمرااز20%انتهاییتشكیلمیدهند)شكل14.
3(.درنیجریهبیشازنیمیازًفقرایآموزش��یًهاسازمبانان
هس��تندكهیكپنجمازجمعیتراتشكیلمیدهند.كسانی
كهبهزب��انكیوكچیصحب��تمیكننددرانع��كاسمیراث
آس��یبیكهتوسطبومیانایندس��تهتجربهشدهاست،خطر
ب��ودندر20%انتهاییرابرایس��الهایمدرس��هتا2برابر

افزایشمیدهند.

منطقهومحلس��كونت.تفاوتهایمنطقهایدرس��الهایی
ك��هصرفآموزشمیگردد،اغلببیش��ترازتفاوتهایمیان
كشورهااست)شكل3.15(.مناطقیهمچونكنیایشمالی،
تركیهیش��رقی،مناطقش��مالیروس��تاییمص��روكامرون
شمالیبهش��دتدر20%پایینتوزیعآموزشیدركشورشان
نشاندادهش��دهاند.ارقامیكمنطقهمیتواندسطحآسیبرا
حقیقتاًاظهارنكند.دركامرون،س��همنطقهبلكهیكچهارماز
كلجمعیتراتش��كیلمیدهند،س��هچهارمجمعیتآنها
درپایینترینپنچكآموزش��یقراردارند.درنیجریه86%از
پایینترینپنجكآموزش��یدردومنطقه– ش��مالغربیو
ش��مالش��رقی– بودندكه%43ازكلجمعیتراتش��كیل

میدهند.

آسیبهاییكهمردمرابهسمت20%انتهاییآموزشمیراند،
بهتنهای��یاتفاقنمیافتن��د.آنهانابرابریهایگس��تردهی
اجتماعیراكهفرصتهایآموزشیرامحدودمیكنند،تقویت
وتجزیهمینمایند.درشكل3.16نشاندادهشدهاستكهاز
آمارDMEبرایپرداختنبهدویاسهبعدمحرومیتاستفاده
میش��ود.اثرآس��یبگردآمده،گواهیازاثراتمتراكمفقر،
جنس��یتودیگرمشخصههایآسیباس��ت.اینتأثیراتبه
وس��یلهیمرجعمعیارفقرشدیدآموزشیكهكمتراز2سال
تعریفش��دهاس��تبهدس��تآیدوهمچنینازآسیبهای
بیش��تریكهمنعك��سكنندهن��رخحضوركودكاندرس��ن

مدرسهیابتداییاستدریافتشود.

یكدخترروستاییبودندرایاالتموندلكایریو ·
راتاناككایریكمبوج،خطرحضورنداش��تندرمدرسهراتا5
برابرافزایشمیدهد.س��هچهارمازاینگروهكمتراز2سال
رادرمدرسهگذراندهانددرحالیكهمیانگینملی12%است.

قومی��تهن��دیك��هدر درگواتم��اال،دخت��ران ·
خانوادهه��ایفقیرزندگ��یمیكنند،نرخخال��صحضوردر

مدرسهیابتداییبالغبر60%راداراهستنددرحالیكهاین
رقمدرمیانگینملی82%استواحتمالمیرودكهتا3برابر
بیشترامكانداردكهكمتراز2سالراوقفآموزشكننند.

درتركیه،یكیازدرحاش��یهمان��دهترینومحروم ·
تری��نگروهها،دخترانكردزبانیهس��تندكهدرخانوادههای
فقی��رزندگیمیكننددرحدود43%ازافراد17تا22س��اله
كمتراز2سالآموزشدیدهاند،درحالیكهمیانگینملی%6

است

درنیجریه،دخترانفقیرهاس��اییباش��دیدترین ·
محرومیتآموزشیدرجهانروبروهستند.97%از17تا22
سالههاكمتراز2سالراصرفآموزشكردهاندوتنها12%از
دخترانهاس��اییكهدرسنمدرسهابتداییهستنددرمدرسه

حضوردارند.

هركدامازاینمثالهاگروهجمعیتینس��بتاًعظیمیرانش��ان
میدهد.همچنیننشاندهندهمشكالتسیاستملینیزاز
لحاظآماریهستند.امامبارزهبادرحاشیهماندگیدربارهی
شناس��اییگروههایكوچكیاس��تكهبامحرومیتشدیدی
DMEروب��روهس��تند.ش��كل3.17ازمجموع��هدادههای
اس��تفادهمیكندتاس��طوحب��االیدرحاش��یهماندگیراكه
توس��طگروههایكوچكیازجمعیتتجربهشدهاست،نشان
دهد.ی��كمثالرادرنظرمیگیری��م،تقریباً%90ازاجتماع
موش��اهاردرنپالكهدرطبق��هیپایینیازجامعهقراردارند،
در20%انتهاییهس��تند.میانگینزمانیكهدرمدرسهصرف
میشودسهماهاستوتنها%29ازدخترانو%41ازپسران
درمدرس��هیابتداییحضوردارند.بهطورمشابه،درویتنام،
9نفرازه��ر10نفراعضایگروهاقلیتقومیهومونگكهدر
مناطقشمالیكوهس��تانیزندگیمیكنند،در20%انتهایی

توزیعملیسالهایحضوردرمدرسهقراردارند.

 فقدان کيفيت 
افرادوگروههایدرحاشیهماندهتنهاسالهایاندكیراصرف
آموزشنكردهاند.زمانیكهدرمدرسهحضورداشتند،اغلباز
آموزشسطحپایینیبهرهبردهاندكهاینامرمنجربهسطوح

پایینپیشرفتدریادگیریشدهاست.

بسیاریازكشورهایفقیرجهاندرگسترشدسترسینسبت
ب��هباالبردنكیفی��تموفقتربودهاند.هم��انطوركهفصل
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2نش��انمیده��د،میانگینپیش��رفتیادگیریاغلببهطور
موحش��یحتیبرایكودكان��یكههرچن��ددورهیابتدایی
رابهاتمامرس��اندهاند،پاییناس��ت.كمبودپیشرفتدرمیان
جمعیتهابهطورگس��تردهپخشش��دهاست.امامعموالًدر
میانافرادوگروههاییمتمركزش��دهاس��تكهباآسیبهای

گستردهتریدردستیابیبهآموزشمواجههستند.

عواملیه��مچونثروتخانواده،س��طحتحصیالتوالدینو
زباناصلی،تأثیرنافذیبرپیش��رفتیادگیریدارند.اینتأثیر
بهطورگس��تردهدركشورهایتوسعهیافتهثبتشدهاستاما
دركشورهایفقیرجهانكمترموردبررسیقرارگرفتهاست.
تحقیقاتیكهبرایاینگزارشانجامش��دهدادههاییرابرای
پیش��رفتیادگیریبررسیكردهاس��تكهازجنوبصحرای
SACMEQ،آفریقاوازطریقبرنامههایارزیابیمنطقهای
PASECجمعآوریش��دهاس��تتابراس��اسسطحنمره
دانشآموز)باال،متوس��طوپایین(خصوصیاتیراشناسایی

میكنند.نتایجقابلتوجهیبهدستمیآید.

دركالسپنجموشش��م،ارتباطق��درتمندیمیانثروتو
نمراتآزموندربس��یاریازكش��ورهاوجوددارد.دركنیاو
زامبیا،متوسطمصرفكاالیخانواركودكانیكهدر10%برتر
ردهكس��بنمرهقراردارنددوبرابربیش��ترازخانواریاس��ت
ك��هكودكانآنه��ارادر10%ضعیفردهكس��بنمرهجای

گرفتهاند.

س��طحسوادوالدیننیزبهدس��تبانمرهآزمونمرتبطاست
)Michaelowa،fehrler ،2009(

درامریكایالتیننیز،ارزیابیهاپیش��رفتاندكدانشآموزانی
راكهجزوجمعیتدرحاش��یهماندههس��تند،نشانمیدهد.
برنام��هارزیاب��یPISAازمجموع��هش��اخصهایمختلطی
اس��تفادهكردهاستتاشاخصس��وابقاقتصادی– اجتماعی
والدی��نبچههای15س��الهراطرحریزیكند.نتایجنش��ان
دهن��دهرابط��هقویمی��انوضعیتاقتص��ادی– اجتماعیو
نتایجیادگیریاس��ت.دربرزیل،مكزی��ك،اروگوئه،كودكن
خانوادههای��یك��هدرپنجكباالییقراردارن��د،25%تا30%
بیشترازكسانیكهدرپنچكپایینیقراردارد،درریاضینمره
بهتریكس��بكردهاند.)Petrow،Vegas 2008(.دریك
ارزیابیملیدراروگوئه،تنها%36ازكالسشش��میهاییكه
سابقهینامس��اعدیداش��تند،آزمونریاضیازقبولشدهو

55%آناندرآزمونزبانموفقبودهاند.درحالیكهكس��انی
كهسابقهیمساعدتریدشاتهاند72%درریاضیو87%آنان

.)Petrow،Negas ،2008(درزبانموفقشدهاند

نتایجوبازدههایآموزش��یاغلببرایمردمبومیواقلیتهای
قومیب��دتری��ننتای��جهس��تند.درامریكاییالتینش��واهد
زیادیمبنیب��رتفاوتنمرهیآزمونمی��انكودكانبومیو
غی��ربومیوج��وددارد.درگواتماال،ك��ودكانبومیدرمناطق
ش��هریوروس��تاییبین8/0ت��ا1انحرافمعی��اركمتراز
كودكانغیربومیدركالسس��ومتاشش��مآزموناسپانیایی
نمرهكس��بكردهاند،كهاینش��كافحدود17%برآوردشده
اس��ت)Trowbridg،McEwau   ،2007(.تفاوتهادر
آزمونه��ایریاضیكوچ��كبودنداماهمچن��انقابلتوجه
مینماین��د.تحقیقاتاخیرازپروتفاوتهایزیادیرادربین
پیش��رفت،یادگی��ریبومیوغیربومیثبتك��رد.)Cuctoو
س��ایرین،2009(.درپایاندورهیابتدایی،تفاوتنمرهدر
ریاض��یوزبانباالترازیكانح��رافمعیاركاملبود.)22/1و

.)07/1

زبانیكهدرخانهصحبتمیشوداغلبتدثیرمهمیبرنمرات
ازم��وندارد.تحقیقاتیك��هازدادههایارزیابیTIMSSدر
س��ال2007اس��تفادهمیكند،رابطهیقدرتمندیرامیان
دان��شآموزانیكهكمترازمعیاربی��نالمللیعملمیكنند
وفراوانیزبانآزمونكهدرمنزلصحبتمیش��ود.شناسایی
میكنند.درتركیه،دانشآموزانكالسهش��تمیكههمیشه
ب��هزبانیك��هدرآزموناس��تفادهمیش��وددرمنزلصحبت
میكنن��دتا30درصدكمترازكس��انیكههرگزبهآنزبان
صحب��تنمیكنن��د،پایینترازمعیاربی��نالمللیریاضیات

.)Altiok ،2009(.نمرهكسبكردهاند

ش��واهدPASECوSACMEQنیزنشاندهندهرابطهی
قدرتمن��دیمی��انزبانخانگ��یوزبانآموزش��یتأثیرگذار

درنمرهیآزموناست.

زب��ان،تربیتوعواملمنطقهایمیتواند،بایكدیگرتركیب
ش��دهوالگوهایپیچیدهایازآس��یبراب��هوجودآورند.در
ویتنام،یكنظرس��نجیگس��تردهایازدانشآموزانكالس
پنج��مدرس��ال2001،نابرابریه��ایقدرتمن��دیرادر
پیشرفتمیاناس��تانهانشانداد.ونیزتأثیرجایگاهمدرسه
وس��ابقهاقتص��ادی– اجتماع��یدانشآم��وزانوقومیترا
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نیزمش��خصكرد.)بان��كجهان��ی،2004(.دانشآموزان
اقلیتهایقومیكهدرخانهبهزبانویتنامیصحبتنمیكردند
،نس��بتبهدانشآموزانیكهبهزبانویتنامیداشتند،كمتر

میتوانستند،آزادانهبخوانند.

درحاشيه ماندگی درکشورهای ثروتمند
آموزش،وس��یلهیمهمیدرموفقیتاجتماعیواقتصادیدر
كش��ورهایثروتمنداست.آموزشمیتواندازانتقالآسیباز
نسلیبهنسلدیگرجلوگیریكندومیتواندآنراتقویتكند.
بس��یاریازافرادیكهازسطوحپایینآموزشیبرخوردارنداز

خانوادههاییهستندكهازآسیباجتماعیرنجمیبرند.

دریافتآموزشمناس��بودرخورميتواندچرخهیبهتریاز
فرصتهایزندگیرابهوجودآورد.شواهدزیادیوجوددارد
كهآموزشنهتنهابرایتأمینمالیوشغلشرایطمناسبیرا
ایجادمیكند،بلكهبرایسالمتی،مشغولیتكشوریوتغییر
Laner ،2004،Machin(پذیریاجتماعینیزمفیداست
وسایرین،2006(.بهطورمعكوس،سطوحپایینآموزشیبا
آسیبهایمفرطاشتغالومحدودیتتغییرپذیریاجتماعی
ومش��كالتعظیماجتماعیهمراهاس��ت.زمان��یكهافرادو
گروههاازنظامهایآموزشیفارغمیشوند.درحالیكهسطوح
پیش��رفتپایینیداش��تهاند،خودوكودكانشاندربسیاریاز
جنبهه��ایزندگیب��اخطرعظیمدرحاش��یهماندگیمواجه
میش��وند.نظامهایآموزشیس��ازوكاریرابرایازبینبردن
آس��یبهایاجتماعیارائهمیدهند.امازمانیكهفرصتهاو
بازدههاتحریفش��وند.آنهامیتوانندتقسیماتاجتماعیرا

تقویتكنند.

تفاوتهایمشهودیدرتجربهدرحاشیهماندگیآموزشیدر
كش��ورهایفقیروثروتمندوجودداردیكیازآنهادرمیزان
محرومیتمطلقاس��ت.تقریباًهیچكسدرجهانثروتمندبا
كمتراز4س��التحصیلپایهیبزرگسالینگذاشتهاست،چه
رسدبهكمتراز2سالمحرومیتنسبیمسئلهیدیگراست.
بس��یاریازنظامهایآموزشیدركشورهایثروتمندالگوهای
درحاش��یهماندگ��یگس��تردهایدارندكهبافق��ر،وضعیت
اجتماعیواقتصادیوالدین،قومیتنژادودیگرعواملمرتبط

هستند.

درحاش��یهماندگیدرآموزشدرفرانس��ه،آلمان،انگلستانو
امری��كاباآنچهك��هدركامبوجیامالیجریانداردیكس��ان

نیست.بااینحالدوشباهتوجوددارد.نخستآنكهزمینه
برایفرصتبسیارمهماست:برخیگروههاوافرادیكهوارد
نظامهایآمزوش��یمیش��وندباخطرباالییازشكستروبرو
هس��تند.دوماینكهدرنظامهایآموزش��یاغلبآسیبهای

اجتماعیراتقویتدائمیمیكنند.

ترک مدرسه 
ت��ركزودهنگاممدرس��هدرش��دتبادرحاش��یهماندگی
مرتبطاس��ت.جوانانیكهدركالسهایپایینتردبیرس��تان
ق��راردارن��د،فرصته��ایمح��دودیدردركتواناییخودو
مهارتهاییادگیریخویشدارند.آنهاباآسیبهایفراوانی
دراشتغالمواجهاندودرمعرضخطربزرگفقرومحرومیت

اجتماعیقراردارند.

تركتحصیلازمدارسدربس��یاریكش��ورهانش��اندهنده
آموزشمهمدرس��الهایابتداییاس��ت.دراتحادیهیاروپا
15%ازافرادیكهدرس��ال2006درس��ن18تا22سالگی
بودند،مدرسهرادركالسهایاولودومدبیرستانرهاكرده
وبیشت��رازایندرآموزشویادگیریبهپیشنرفتهاند.این
میزاناز10%دربرخیكش��ورهاهمچونفرانسهوانگلستان
به%20درایتالیاو30%دراسپانیارسید.تحقیقاتدرنقاط
مختلفكشور،ثروتخانواده،فقركودك،قومیتوجنسیت
رابهعنوانعواملگس��تردهایكهبرنرختركتجصیلتأثیر

گذاراست،شناساییكردهاست)كمیسیوناروپا،2008(.

شواهدیازآمریكا،الگویعواملخطرراكهمرتبطبابازماندن
ازتحصیلاست،نشانمیدهد.درسال8،2006%ازافرادی
كهدرسن16تا19قرارداشتند،نهدرمدرسهثبتنامكرده
بودندونهكارمیكردند.فقرخانوادگیبهبازماندنازتحصیل
كم��كمیكرد.درح��دود17%ازجوانانیكهدرخانوادههای
فقی��رزندگ��یمیكردن��ددرمقایس��هب��ا5%ازخانوادههای
ثروتمن��د،ازتحصیلبازماندهبودند.ن��ژادوقومیتنیزمهم
بودند.با11%ازس��یاهپوستانواسپانیاییهاییكهازتحصیل
بازماندهبودند،اینرقمدرجوانانس��فیدپوستوآسیاییدو

برابرشدهبود)وزارتآموزشوپرورشامریكا،2007(.

ایندادههامنعكسكنندهآسیبهایاجتماعیاساسیمرتبط
باتركتحصیلاست.یكگزارشملی،یكتركمدرسههمه
گی��روجهان��یراگ��زارشداد)Bridgelordوس��ایرین،
2006(.كهدرآنیكمیلیوننفرازكس��انیكهمدرس��هرا
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ترككردهبودندفاقدمدركدیپلمبودند.اینموضوعفراگیر
بهطوربرابرمنتشرنمیشود.جوانانسیاهپوستواسپانیایی
بیش��ترآس��یبدیدهاند.ازآنجاییكهنرخفارغالتحصیلی
برایدانشآموزانس��فیدپوست84%اس��ت،اینرقمبرای
اس��پانیاییها72%وبرایدانشآموزانس��یاهپوستبه%65

.)Lafoxtione،Heckman،2007(.میرسد

فقرخانوادگیوس��طوحپایینیآموزش��ییكیدیگرازعوامل
خطراس��ت.ازمیانخصوصیاتدانشآموزان،نمراتآزمون
كموبارداریبهش��دتبرنرختركتحصیلتأثیرمیگذارند.
درحالیكهعواملدرپستركتحصیلبایكدیگرمتفاوتو

پیچیدههستند،عواقبآنبسیارسختاست.

دان��شآموزانیكهتركتحصیلمیكنن��دمعموال30ًتا35
درص��دكمت��رازدانشآموزانیهس��تندك��هدیپلمدورهی

.)Lofstorm،Tyler ،2009(متوسطهراگرفتهاند

پيشرفت در يادگيری 
دركشوریكهفرصتهایبرابریدریادگیریدارد.غیرممكن

اس��تكهنتای��جوبازدههایآموزش��یبراس��اسخصوصیات
فردی��اگروهپیشبینیش��ود.هیچكش��وریب��هاینمرحله
نرس��یدهاست،اماكش��ورهادرمقیاسیكهشرایطاجتماعی
،فرصتهایآموزش��یراش��كلمیدهندودرمقیاس��یكه
نظامهایآموزشی،درحاشیهماندگیراازبینمیبرند،بایك

دیگرمتفاوتهستند.

دانشآموزانیكهدارایپیشینهیاجتماعیواقتصادیآسیب
دیدهایهس��تند،درآزمونپیشرفتیادگیریعملكردبهتری
PISAداشتهاند.تجزیهوتحلیلدادههایملیازآزمونعلمی
درس��ال2006كهاز15سالههاگرفتهشد،نشانمیدهدكه
بهطورمتوسط،سابقهیاجتماعیواقتصادی14%ازانحراف
رادرعملك��ردتوضی��حمیدهد.انحرافمش��خصیپیرامون
میانگی��نوج��وددارد.خصوصیاتاجتماع��ی– اقتصادیدر
بس��یاریازكش��ورهاهمچونفرانس��ه،آلمان،انگلس��تانو
امریكابااهمیتترازبرخیكش��ورهاازجملهفنالند،ژاپنو
جمهوریكرهاس��تكههمهاینكش��ورهابهامتیازاتباالیی

.)DECD ،b 2007(.دستیافتهاند

ش��كل3.18،اهمی��تش��رایطمیراث��یدرش��كلگی��ری
پیش��رفتیادگیریرانش��انمیدهد.اینشكلنشانمیدهد
كهس��طوحب��االینابرابریبرایك��ودكانخانوادهایكهدر
انته��ایجدولتوزیعاجتماعی– اقتصادیقراردارند.بس��یار
مخرباست.مقایسههایذیلرادرنظربگیرید.سهمانحراف
مل��یدرنمراتریاضیPISAكهتوس��طوضعیتاجتماعی
– اقتصادیتوضیحدادهش��دهاست.درآلمانبیشترازفنالند
اس��توبچههایآلمانیك��هدرپایینترینگروهاجتماعی– 
اقتصادیقراردارند،دراینآزموندربرابربیش��تردرس��طوح
پایینآزمونریاضینمرهكسبمیكنند.تفاوتمیانفرانسه
وجمهوریكرهبرجس��تهاست.آیاسطوحباالیبرابریكهدر
فنالندوجمهوریكرهبدس��تآمدهاند،درازایبهایعملكرد
پاییناتف��اقافتادهاند؟برعكس،هردوكش��ورنمراتآزمون
باالتریدرPISAنسبتبهفرانسهوآلمانكسبكردهاند.

نرخباالیاحتمالوضعیتوخیماجتماعی– اقتصادیدانش
آموزان15س��الهایكهدرانتهایجدولاجراكنندگانقرار
دارن��دودرصدتغییرنمرهریاض��یكهباوضعیتاجتماعی– 

OECDاقتصادیتعریفشدهاست،كشورهایعضو

توجه:ش��اخصآس��یباجتماعی– اقتصادیاحتمالنسبی

انحرافدرنمرهریاضیتوضیحدادهشدهتوسطوضعیتاجتماعی-اقتصادی)%(

شکل 18. 3 :آسیباجتماعی– اقتصادیدرآموزشدربرخیكشورهااهمیتبیشترینسبت
بهدیگركشورهادارند
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دانشآموزانیاستكهدرپایینترینووخیمترینوضعیت
اجتماع��ی– اقتص��ادی)SES(قراردارندك��هزمانیكهدر
مقایس��هبادانشآموزانیك��هدارایSESباالییقراردارند،

نمراتپایینترباهمسطحمرحله1كسبمیكنند.

)OECD )a 2006– a 2007:منابع

فق��رخانوادهكهعنصراصلیدراس��یباجتماعی– اقتصادی
است،باسطوحپایینپیشرفتآموزشیبهشدتمرتبطاست.
درانگلی��س،دانشآموزانیكهوعدهیغذاییرایگاندریافت
میكنند– كهنشانهایازمحرومیتخانوادهاست– بیشتراز
دانشآموزاندیگرنمرهیكمتریراكسبمیكنند.فاصلهی
نمرهدرزبانانگلیسی16%استواینفاصلهدرریاضیاتبه
29%میرس��د.سهماینگروهكهمدرس��هرابانمراتباالی
آزمونهایملیتركمیكنندیكس��ومیمانگینملیاست)
Niguales،2009،س��ازمانك��ودكان،مدارسوخانوادهها

درانگلیس،2008(.

تفاوتهایعملكردبرحس��بثروتدرفرانسهبسیارمشخص
هس��تند.تقریب��اًنیم��یازكودكانیك��هدرخانوادههایفقیر
زندگیمیكنند،ازهمتایانكالسششمیخودعقبهستند.
تاس��ن15س��الگی،درح��دود15%ازدانشآم��وزانفقیر
حداقل2س��العقبترازسطحعملكردكالسنهمهستند.
كهاینمیزانس��هبرابرمیانگینملیاست.تاسن17سالگی
تقریباًی��كنف��رازپنججوانتحصیلخ��ودرارهاكردهاند.)

انجمناشتغالفرانسه،2008(.

اثراتفقربادیگرعواملتركیبمیش��وندكهبهدرحاش��یه
ماندگیكمكمیكنند.درایاالتمتحدهیآمریكا،مدارس��ی
كهتراكمفقرباالییدارند،)با75%ازدانشآموزانیكهواجد
ش��رایطبرایوعهدهیغذاییرایگانهستند(.درصدكمیاز
دانشآموزانیكهس��فیدپوستراداراهس��تند،بلكهدرصد
باالییازدانشآموزانسیاهپوستواسپانیاییودرصدباالیی
ازدان��شآموزان��یكهبهزبانیغیراززبانانگلیس��یصحبت

میكنند،درایننوعمدارسحضوردارند.

همچنیندرصدباالییازكالسچهارمیهاییراداراهستند
كهتوس��طمعلمیكهكمتراز5س��التجربهداردتعلیمداده
میشوند)سازمانآموزشوپرورشامریكا،2007(.تفاوتهای
نمراتآزمونمنعكسكنندهیآس��یبهایمتراكمیهستند.
امری��كا،درمقیاسبینالمللیTIMSSب��رایریاضیاتدر

 شکل 19. 3 :همانكشور،جهانگوناگونپیشرفتیادگیری
متوسطTIMSSنمراتریاضیدرایاالتمتحدهوكشورهایمنتخب،كالسهشتم،2007

منبع:Ganzalesوسایرین)2008(

شکل 20. 3 :مهاجراننسلدومدركشورهایثروتمنددرعلمعملكردضعیفترینسبتبه
دانشآموزانبومیدارند.

درصددانشآموزان15سالهایكهكمترازمهارتمرحلهی2درمقیاسPISAریاضیات
نمرهكسبكردهاند.مهاجراننسلدومودانشآموزانبومیدرآلمان،هلندوسوئیس،2006

)OECD )a 2006– a 2007:منابع
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كالسهش��تم،نهمینكش��ورازچهلوهشتكشوراست.با
اینحال،دانشآموزاناس��پانیاییباالترازسطحمالزینمره
كسبمیكنند.درمقیاسبینالمللی،مدارسیكهتراكمفقر
باالودانشآموزانسیاهپوستدارند،درمیانسطوحمتوسط
مال��زیوتایلندامتیازكس��بكردهاند.)ش��كل3.19(.این
اثراتنمراتآزموننش��اندهن��دهموفقیتمحدودازطریق
نظامآموزش��یدرازبینبردنآسیبهایاجتماعیگسترده

است.

دانشآموزانمهاجردربس��یاریازكشورهاباخطربیشتری
ازدرحاش��یهماندگ��یآموزش��ینس��بتبهدان��شآموزان
بومیمواجههس��تند.مشاركتآناندرمدرسهبهاحتمالزیاد
باتركزودهنگامازهمگس��یختهمیش��ودودانشآموزان
مهاجراغلبدرپیش��رفتیادگیریعق��بميمانند.تحقیقات
مبنیبرش��واهدنظرس��نجیPISAنش��انمیدهدكه،در
بس��یاریازكش��ورهایعضوOECD،نس��لاولمهاجران
معموالًبهطورمتوسطدرحدودیكسالازهمتایانبومیخود
عقبترهس��تند)OECD،b 2007(.درچندینكش��وراز
جملهآلمان،هلندوس��وئیس،نسبتدانشآموزانمهاجركه
دررس��یدنبهمرجلهیدومارزیابیPISAدرس��ال2006
موفقنش��دهاند،حداقلسهبرابربیشترازسهمدانشآموزان

بومیبود.)شكل3.20(.

كش��ورهادرمیزانكاهشتفاوتهایپیشرفتدریادگیرینیز
متفاوتهس��تند.درحالیكهاینتفاوتدرس��وئدوسوئیس
درح��الكاهشاس��تامادرآلم��انوهلندگس��ترشمییابد
)OECD،a 2007(.سیاستآموزشیتنهابخشیازتوضیح
اینروندهااس��ت.الگوهایآس��یبمهاجراندربس��یاریاز
كش��ورهابازبانخانگی،كشورمبدأ،اثراتهمسایگیودیگر
محرومیتهایاجتماعیمرتبطاست.امانظامهایآموزشیبه

كاهشیاافزایشاینشكافهاوتفاوتهاكمككند.

س��وقدادنزودهن��گامدانشآم��وزانبهجریان��اتتوانایی
متف��اوتومدارسگوناگون،دربس��یاریازتحقیقاتدرون
كش��ورینشانداردكهبانابرابریبزرگیدرپیشرفتبدون
هرگونهمنفعتقابلتش��خیصیب��رایعملكردمتوطمرتبط
اس��ت)WoBmann،Hanuskek ،2006(.قرارگرفتن
درجایگاهتواناییكم،درسالهایاولیهیزندگیممكناست
دان��شآموزانرابرآنداردتاتوقعاتاندكرادرونیس��اخته

وانگیزهیآنانراازبینبرند.

تفاوتهادرسیاستهایدستهبندیدانشآموزاندرمدارس
مختلفممكناس��تبهتوضی��حاینكهچ��رادانشآموزان
تركیدرس��وئیسبهترازآلم��انعملمیكنند،كمككنند.
اینكش��ورها،دوكشوریهستندكهمهاجرانزیادیدرآنبا
Nusche،(.جریاناتحرفهایدس��توپنجهن��رممیكنند
OECD ،b 2006،2009(.آنه��اه��مچنینراهاندكیرا
بهس��متتوضیحانحرافعمیقدرعملكردمدرسهدرآلمان
كهباوضعیتاجتماعی– اقتصادیمرتبطاس��تمیپیمایند.
درفنالن��د،كمت��راز5%ازانحرافعملكردكلدانشآموزان
میتواندبرنابرابریهایمیانمدارسدرمقایسهبا70%آلمان
OECDتأثی��رگذارد.یعنیرقمیح��دود2براب��رمیانگین

.))OECD ،b 2006

گروههایاقلیتقومیونژادیآس��یبهایس��ختیراتجربه
میكنندك��همیتوان��دعمیقاًب��رالگوهایدیرین��هتبعیض
فرهنگیوبرنامهس��ازیتأثیرگذارباشند.پیشرفتهایاندك
آموزش��یمنعك��سكنندهمان��دگاریاینالگوهاس��تكهبر
نابرابریه��ایاجتماع��یواقتص��ادیاثرك��ردهومحرومیت

اجتماعیرادائمیمیسازند.

مرحلهی2درمقیاسمهارتPISAارائهدهندهسطحپایهی
مهارتریاضیاس��تكهدرآندانشآموزانش��روعبهنشان
دادنان��واعمهارتهامیكنندكهآنانراقادرمیس��ازدتااز
ریاضی��اتبهصورتفعالاس��تفادهكنند.ب��رایمثال،آنها
میتوانن��دازالگوریتم،فرمولهاوپردازشاس��تفادهكنندتا
تعابیرتحتاللفظیراایجادكنندوبتوانندبهدالیلمس��تقیم

پاسخدهند.

دانشآموزانمهاجرنس��بتبهدانشآموزانبومی،بیش��تربا
خطراتحاملازمحرومیتآموزش��یدربس��یاریازكشورها
روبرومیش��وند.حض��وردانشآم��وزانمهاجردرمدرس��ه،
احتم��االًبهدلیلاینكهآنهامجبوربهمهاجرتدرس��نین
پایینمیش��دندمتوقفمیشودواینمسئلهخودسنجیبه
ایفامیش��ودكهآنهادردستیابیبهیادگیریوآموزشازسایر
دانشآموزانبحثبیافتند.طبقشواهدبهدستآمدهازطریق
OECDدربس��یاریازكشورهایعضویPISAتحقیقات
اولیننس��لازمهاجرینبهطورمتوسطحدودیكسالونیم
دریادگیریوآموزشازهمس��نوس��الهایبومیخودعقب
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ترهس��تند.)OECD,2007b(دربسیاریازكشورهامانند
آلمان،هلند،س��وئیس،نس��بتدانشآموزیمهاجریكهدر
رس��یدنبهمرحلهیدومآموزشخودناموفقبودهاند3برابر
دانشآموزانبومی،طبقارزش��یابیPISAدرس��ال2006،

بودهاست)شكل3.2(

كش��ورهاهمچنیندرزمینهیمقیاس��یك��هآنهافقدانو
كمبودهایموجوددردس��تیابیبهاهدافیادگیریراكاهش
میدهن��د.نیزكاماًلبایكدیگردرتضادهس��تند.درحالیكه
فقدانهایموجوددركش��ورهایسوئدوسوئیسرابهكاهش
اس��ت.ام��اكمب��ودیموج��وددرزمین��هیاهدافیادگیری
OECD,(دركش��ورهایآلم��انوهلندروبهافزایشاس��ت
2007a(تدابیرآموزشس��یجزئیازتوصیفاینگرایش��ات
وروندهامحس��وبمیش��ود.الگوهایمحرومی��تگروههای
مهاجری��ندرارتب��اطنزدی��كب��ازبانكش��وریك��هبهآن
مهاجرتكردهاندواصلوریش��هیكشور،اثراتوكشورهای
همس��ایهودیگرمحرومیتهایاجتماعی،قراردارد.امانظام
آم��وزشدركاهشیاافزایش،فقدانه��ایموجوددرزمینهی
اهدافیادگیریبسیارموثراست.تمایلاولیهیدانشآموزان
ب��هتواناییهاومهارتهایمتفاوت،س��طوحوانواعگوناگون
م��دارسدربس��یاریازمطالع��اتمربوطبهبینكش��ورها،
جریانپیداكردهاس��تواینمس��ئلهدرزمینهیدستیابی
ب��هاهدافیادگیریبدونهیچگون��هپیامدهاییادگیریقابل
تشخیصجهتعملكردهایمیانهدرایجادنابرابریهایبیشتر
س��هیماست)هانوس��تكوووس��من.2006(نامیدندانش
آموزاندرسنینپایینبهعنواندانشآموزانكمتوانمنجر
بهاینمسئلهمیش��ودكهدانشآموزانازانتظاراتیادگیری
خودبهكاهنندوانگیزهییادگیریخویشراازدس��تبدهند.
تنوعروشهایممكناستتوضیحیبرایاینسئوالكهچرا
دانشآموزانبااصلیتتركیدركشورهایینظیرسوئیسبهتر
درزمینهیآموزش��ینسبتبهكشورآلمانفعالیتمیكنند.
درای��ندوكش��ورمهاجرینتمایلبهفعالی��تدرحوزههای
ش��غلیوفنیدارند.)ناشرb 2009OECD،2009(تنوع
روشهایtrockingهمچنینتنوعگستردهیعملكردهای
بی��نمدارسدرآلمانرامرتبطبااقتصادیواجتماعیش��رح
میده��د.درنهای��ت،كمتراز%5عملكرده��ایمتنوعدانش
آم��وزانمنتهیبهنابرابریبینمدارسدرمقایس��هبامقیاس

.)OECD 2009b(7درمدارسآلمانمیشود%

گروهه��ایاقلی��تن��ژادیوقومیبرخ��یازمحرومیته��ای
آموزش��یهمینراكهمنتهیبهاث��راتوپیامدهایناگزیری
میش��ودواغلبالگوهایمربوطبهدهههایقبلدرزمینهی
تبلیغاتفرهنگیوبدنامسازیشدیداًتجربهكردهند.دست
آوردهایاندكآموزش��ی،پایداریچنینالگوهاییراتش��دید
میكنن��دومتقاباًلازطریقنابرابریهایاقتصادیواجتماعی
موجببق��ایمحرومیتهایجتمایمیش��وند.یكیازنمونه
ونش��انههایمحرومی��ت،مربوطبهاجتماعحاكمبركش��ور
روممیش��و.ازآنجای��یكهاطالعاتمعموالًنس��بیوغیر
قابلاطمینانهس��تند،ارزشیابیمحرومیتهاییكهكودكان
رومیدرزمینهیآموزشباآنهاروبروهس��تند،بسیاردشوار
اس��ت.)كادر3.3(اطالعاتیكهدرحالحاضردردس��ترس
میباش��دنش��انهیواقعیتدراینراستااس��ت.دربسیاریاز
كش��ورهایاروپایمركزیوش��رقی،تنه��ا%20تا%25از
كودكانبهمقاطعمتوس��طهواردشدهاند.جمعیتكثیریاز

آنهاتمایلبهآموزشهایشغلیوقعیدارند.

خیل��یازك��ودكانازورودب��همقط��عابتدای��یب��ینصیب
ماندهاند.اینش��كلتنهامحدودبهكشورهایاروپایمركزی
وش��رقینمیش��ود.اینگونهبرآوردشدهاس��تكهنیمیاز
كودكاندوم��یدرمقطعابتداییبهس��رمیبرند.اماكمتراز
%2ای��نجمعی��تباموفقیتواردمقاطعمتوس��طهومقاطع
عالیآموزش��یمیش��وند.درحالیكهاطالعاتبهدستآمده
بسیارنایابهستند.اثراتوپیامدهایآموزشیكشوررومبه
كمترازس��طوحدرنظرگرفتهش��دهبرایجمعیتكثیریاز
كودكان،نزولیافتهاس��ت)مدرسهیآزاداجتماعی2007(
تجاربآموزش��یكش��وردومآس��یبهاییكهممكناستاز
طریقرویكردهایغلطبهایننظامواردش��ود.تأكیدمیكند.
دربسیاریازكش��ورها،راهبردهایواقداماتآموزشیاثرات

تبعیضنژادیرابههمراهخواهدداشت.

تراك��مجغرافیایییك��یازعوام��لآنمحس��وبمیش��و.در
بلغارس��تانحدود%70ازكودكانرومیدرمدارسیكهآنجا
باعثتراكمجمعیتكمتراز%50اس��ت.مشغولبهتحصیل
هس��تند.بعالوه،كودكانرومیاغلبنسبتبههمكالسهای
خ��ودبهعن��واندانشآموزان��یكهنیازهایوی��ژهایدارند،
ش��ناختهش��دههس��تند.دركالسه��ایجداگانه،مش��غول
ب��هتحصیلهس��تند)موسس��هیآزاداجتماع��ی2007(.
درمجارس��تان،تحقیقاتحاكیازایناس��تكههر5كودك
پاورقی:روماغلببهعنوانكولیهایرومانیش��ناختهش��دهاس��تكه
عمدت��اًدراروپایمركزیوش��رقیزندگیمیكنندوجمعیتعظیمیاز

زیرگروههایرومانیراتشكیلمیدهند.
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دومی1كودكبهعنوانناتوانذهنیش��ناختهش��دهاستو
بودجهیآموزشی،روم2007،ص32(.

چنیناقداماتینش��اندهندهیگرایشاتفرهنگیوتصورات
كلیش��هایومنفیاست.یكیازگزارشاتهیأتشورایاروپا
درزمینهیكشوراسلوواكیحاكیازایناستكهآمارمربوط
بهبیشازنیمیازكودكانرومیكهدرمدارسابتداییویژهدر
حالتحصیلهس��تند،برگرفتهازارزیابیهایغلطونادرست
اس��ت.)اتحادیهیاروپاعلیهتبعیضنژادیش��امل2009(.
محرومیتهایآموزشیكهافرادبومیدركشورهایثروتمندبا
آنروبروهس��تند،درمذاكراتبینالمللیدرزمینهیآموزش
توجهاندكیرابهخودجلبكردهاست.دربینآمریكاییهای
بومیواصیل،بومیاناصیلاس��ترالیاییومائوریهاینیوزلند،
نش��انههایتبعیضنژادی،بدنامس��ازیودرهمگسیختگی
اجتماع��ی،درزمین��هیاطالعاتآموزش��یب��هوضوحدیده
میش��ود.تنه��ا%34ازاس��ترالیاییهایبومیك��هبین15تا
24س��الهس��تنددرحالتحصیلوفعالیتهایآموزشسی
میباشند.كهاینقیاسدرمقایسهبا%55همكالسیهایغیر
بومیگزارشش��دهاست.افرادودانشآموزانبومیهمچنین
درمهارتهاییمانندمهارتخوان��دنوآزمونهایمربوطبه
مهارتهایریاضیبهخصوصاگرآنهادرمناطقدورافتاده
زندگیمیكنند.امتیازونمرهیكمتریبهدس��تمیآورند)

شكل3.21(.

درمناطقباردورافتاده،نس��بتاس��ترالیائیهایبومیبهكم
ترینحدسطوحبینالمللینزولیافتهاست.

نوش��تهیقرمزباالیصفحه:دربسیاریازكشورهایاروپای
ش��رقیومركزی،ش��خصا25ً%ازكودكانرومیواردمقطع

متوسطهمیشوند.

درنیوزیلند،ش��واهدیدراینراس��تاوجودداردكهكودكان
مأموری،بهخصوصدختران،درزمینهییادگیریوآموزش
ازدخت��رانمربیپیش��یگرفتهاند،بااینح��ال،كمبودهاو
فقدانه��ایموجوددردس��تیابیبهاهدافآموزش��یبهقوت

خودباقیماندهاست.

ح��الآنك��ه،%65تمامدانشآموزانیكهازمدرس��هطبق
مدركبینالمللیدستآوردهایآموزشیباتواناییوقابلیت
فارغالتحصیلمیش��دند،اینرقمدرموردكودكانمأموری
تنها%44است.دانشآموزانمأموریبهاحتمالقوینسبت
بهدان��شآموزانجزءماموریهانیس��تند،3برابردرمعرض
خطراتماممدرسهبدونقابلیتوتواناییقراردارند.)نیوزلند

،وزارتآموزشوپرورش2009(

صحب��تكردنبهزب��انگروههایاقلیتنیزاغلبباس��طوح
پاییندس��تآوردهایآموزش��یدرارتباطاست.دربسیاری
ازكش��ورها،جمعیتكثیریازكودكانبهزبانیغیراززبان

باوجود8تا12میلیونیجمعیتكشورروم،اینكشوریكیازبزرگتریناقلیتهایدنیارادرخودجایدادهاست.كهایناقلیتهاجزبیشترین
گروههایمحرومازآموزشمحس��وبمیش��وند.درسرتاسراروپاكشوررومباتبعیضاتاساسی،فرصتهایمحدودجهتحضوردربسیاریاز
جوانباجتماعیودسترس��یاندكبهنظامآموزش��یسطحباال،روبروشدهاست.عدموجوداطالعاتارزشیابیمقیاسافرادمحرومدرآموزش،
دركش��وررومرابامش��كالتاساسیروبروكردهاست.اینمسئلههمچنینمذاكراتعمومیوتوسعهیواكنشهایسیاسیاثربخشرامحدود
میكند.سرشماریاطالعاتاغلبكشوررومرادرنظرنمیگیردبهدلیلاینكه،بدنامیهاییاجتماعیكهبههویتاینكشورنسبتدادهشده
منجربهگزارش��اتغلطویاگاهیخودداریازگزارشهویتوماهیتاینكش��ورش��دهاست.اطالعاتاداریواجرایینیزبهندرتدردسترس
هس��تند.دربرخیازكش��ورها،مانندرومانیواس��لوواكی،اینمسئلهشایدبهدلیلوضعقوانینخصوصیكهنظامگزارشدهینژادیوقومیرا
محدودمیكند،باشد.درحالیكهبهطوركلیاطالعاتكشوررومبسیاركمیابهستند،عدموجودآماروارقامقابلاطمیناندرزمینهیآموزش
غفلتبزرگیمحسوبمیشود.مشكالتومسائلگزارششدهتوسطسازمانحقوقبشركشوررومشاملتعدادتولدهایثبتنشده،اطالعات
غیرقابلاطمینانومتناقصثبتناممدارستوس��طمقاماتمربوطبهمدارساس��ت.طبقپژوهشكیفیازبلغارستان،اطالعاتاداریراجعبه
گزارشازتعدادكودكانخارجازمدرسهناقصبودهاست.بهدلیلاینكه،اطالعاتبهدستآمدهازمدارسكاملنبودهاست.اخیراً،اقداماتی
جهت،توسعهیفرصتهاوقابلیتاطمینانكنترلوبررسیاطالعاتدركشوررومایجادشدهاست.بینسالهای20015تا2005ابتكارعملی
باحمایتازسویبانكجهانیبرنامهوطرحتوسعهیایاالتمتحده،اتحادیهیاروپا،كمیتهیشورایاروپا،موسسهآزاداجتماعیمنتهیبهطیب
وسیعیازابتكاراتباهدفرسیدگیوپرداختنبهقوانینحقوقبشروجلوگیریازجمعآوریاطالعاتدرتوسعهیپراكندگیاطالعاتقومیو

نژادیوشفافسازیهویتوماهیتكشوررومآغازگردید.
Sources:Open Society Institute )2007(; European Roma Rights

.)Centre )2007(; European Commission )2009a

کادر 3. 3 : كنترلوبررسیفقدانوكمبودهایموجودودرحاشیهماندگیآموزشی-رماروپا
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م��ادریخویش،آموزشمیبینندوب��هزباندیگریازآنها
آزمونگرفتهمیشود.كهاینمسئله،مانعازیادگیریاولیهی
آنه��ادرزمین��هیمهارتهایخواندنونوش��تنمیش��ود.
والدینآنهاممكناس��تازس��واددرمهارتهایآموزش��ی
كافیبرخوردارنباش��ندویابازبانیكهمسئولینمدرسهباآن

ارتباطبرقرارمینمایند،آشنایینداشتهباشند.

بن��ابراین،ش��رایطیكهب��رخانهحكمفرماس��ت،بهخالء
موجوددرفرصتهاییادگیریبینزبانیكهكودكاندرخانه
صحبتمیكنندوزبانیكهاكثریتگروههادرمدرسهیااماكن

دیگرصحبتمیكنند،دامنزدهاست.

ارزیابییادگی��ریملیوبینالمللیاهمیتاس��تفادهاززبان
مادریب��هعنوانزبانامتح��انوآزمونراتأیی��دمینماید.
ارزیابیTIMSSدرس��ال2007،حاكیازاینمطلباست
ك��هكودكانیكهبهزبانمادریخوی��ش،امتحانمیدهند،
نم��راتباالتریرانس��بتبهزمانیكهبهزبان��یغیراززبان
مادریخویشامتحانمیدهند،كس��بمینمایند.ودانش
آموزان��یكهدرمقطعچهارمتحصیلمیكنندوگاهیاوقات
زبان��یغیراززبانمادریخوی��شدرخانهصبحتمیكنند،
نتای��جونمراتآنان%10نس��بتبهزمانیكهش��خصاًزبان
مادریخویشصحب��تمیكنندوامتح��انمیدهند،كمتر
است.ودانشآموزانیكههرگزبهزبانآزمونخویشدرخانه
صحب��تنمیكنن��د،نتایجونرمات%20كمت��روپایینتراز
زمان��یتنهابهزب��انمادریخویشامتحانمیدهند،اس��ت

)مارتینوهمكاران،2008(.

نتيجه
حصولاطمینانازاینموضوعكههرشخصفرصتتوسعهی
تواناییه��ا،مهارتهاوقابلیتهایخویشراازطریقآموزش
دارد،بهیكیازمهمتریننگرانیهایاكثركش��ورهاودولتها

مبدلشدهاست.

برخورداربودنازفرصتهایبرابرآموزشیحقمسلمواولیهی
بشرتلقیمیشود،بعالوهبرخورداربودنازآموزشهایبرابر
وعادالنهوجامعیكیازنیرومندترینابزاردردسترسجهت
ایجادجوامعیمنصفانهتر،ابتكاریومردمس��االر.محسوب
میش��ودغلبهبرمحرومیتهایبی��شازحدوپیدرپیكه
گروههایمحرومآنراتجربهمیكنندوباآنروبروهس��تند،
عنص��ریحیات��یدربرنامهیكارآموزش��یفراگی��روجامع

محس��وبمیشود.گس��ترشفرصتهایآموزشیویادگیری
برایگروههایمحروممیبایس��تبس��یاربیش��ترازس��طوح
متوس��طدستآوردهایآموزشیوتوسعهوگسترشآموزش
فراگیردرنظرگرفتهش��ود.اینمسئلهنیازمندبهراهبردهایی
استكهمیبایس��تدالیلاصلیایجادمحرومیتآموزشیرا

فراترازآنراموردهدفخودقراردهد.

دردس��تداش��تناطالعاتیموثقنقشمهمیرادرزمینهی
ش��كلدهیچنی��نراهبردهای��یایفامیكن��د.تحقیقاتدر
مطالعاتپراكندهماننداطالعاتدردس��ترسحاصلازگروه
اطالعات��یOMEمیتوان��ددرایجادراهبرده��ایباهدف
شناساییگروههایاجتماعیومناطقیكهبامحرومیتهای
آموزش��یبیشازحد،دس��توپنجهنرممیكنند،موثرواقع
ش��ود.ایناطالعاتهمچنینمیتوان��ددرایجادارتباطبین
الگوهایمتنوعغلبهبرمحرومیتوتوس��عهیراهبردهاییبا
تأكیدبرایجادفرصتهایآموزش��یبرابر،موثرواقعش��ود.و
بههمیندلیلسرمایهگذاریدرسیستمجمعآوریاطالعات
وكنترلوبررس��یآنهامیبایس��تاكن��ونعنصراصلیهر

رویكردبینالمللیكاهشفقردرنظرگرفتهشود.

نوشتهیقرمزكنارصفحه:س��رمایهگذاریبرسیستمجمع
آوریاطالعاتبایدبهعن��وانعاملاصلیدرهررویكردبین

المللیكاهشفقردرنظرگرفتهشود.

شکل 21. 3 :دانشآموزانبومیاسترالیایینسبتبهمیانگیندانشآموزاندیگردرمهارت
خواندننمراتوامتیازاتكمتریكسبكردهاند.درصدجمعیتیازدانشآموزانیكه

پایهیراهنماییكهازمهارتخواندنطبقمالكهایموردنیازبرخوردارند.دانشآموزان
بومیاسترالیایی،كلدانشآموزان،موجبمكانومسئولیت

منابع:وزارتآموزشوپرورشاسترالیا)2008(جدولA3ص4،بریلوماكی)2009(
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پيشرفت و پشت سر نهادن موانع
درهم��هكش��ورهااف��رادیرامیتوانیاف��تك��هدرمعرض
درحاش��یهماندگیقراردارند.زندگ��یاینافراد،دارایویژگی
كرانیاستیامیتوانگفتزندگیآناننسبتبههمزمینتا
آس��مانفرقدارد.درواقع،نمیتوانوضعیتكودكانحلبی
آبادیكنیایی،اقلیتهایقومیویتنامی،دختركانفقیروكور

پاكستانیرایكیدانست.

بهه��رروی،بخشاولاینقس��متدرحاش��یهماندگیرادر
میانانواعگروهابررس��یميكند.سپس،مشیزندگیوآثار
جفرافیایزتدگیافرادوارتباطآنهاباحاش��یهماندگیرابه

بحثمیگذارد.

شوكهایاقتصادیميتوانندآموزشراتخریبكنند

اثراتدیگراینمحرومیتهاممكناس��تدیرتربروزكند.به
عنوانمثال،س��وءتغذیهدركودكانخردس��الفقیر,نهتنها
مانعحضورش��اندرمدرس��همیشودبلكهرش��دشناختی،

توانایییادگیریوكس��باس��تعدادبالق��وهرادرآنهاازبین
میبرد.هنگامیكهكودكیدرخش��كس��الیمتولدمیشود
ویاس��وءتغذیهرادرسالهایاولزندگیخودتجربهمیكند،
میت��واناث��راتآنرارویس��المتیووضعی��تتغذیهایو
A - )دس��تیابیبهآموزشرادردههیبعدیمش��اهدهكرد.
.)Alderman et al،2009؛derman et al ، 2006
دراتیوپی،كودكانیكهدرخش��كس��الیمتولدمیشونددر
5س��الگیبیشاز41%نس��بتبهبچههایهمسنخودكه
UNDP،(درس��القحطیمتولدشدهاند،ازرشدبازماندهاند
2007(.ضربهه��ایاقتصادی،خانوادههارادچارفقرطوالنی
مدتمیكند.ش��خصیبامطالعهدراندونزیپیبردكهحدود
نیمیازفقرس��ال2002بهمشكالتاقتصادیسال1997بر
Reva - )میگ��ردد،باوجوداینكهوضعیتبهترش��دهبود.
lion ،2008(.اختالفجنسیتدرمناطقروستاییپاكستان
،منجربهتحملفش��ارناش��یازضربهیاقتصادیازس��مت
دخترانشدهبرایمثال،زیانهایاقتصادیپیشبینینشده
Lockhead(مانعحضوردختراندرمدارسش��دهنهپسران

هرگونهرتبهبندیفرصتآموزشبینالمللی،میاندخترانهوساییدر
نیجریایش��مالی،درپایینترینمیزانقراردارد.درسال2003درایالت
Jigawaنیمیازدخترانس��نابتدای��یودرایالتجیگاوا،Kenoكنو
89%،آنه��اازتحصیلبازمان��دهبودند.فقروزندگیدرروس��تاعامل
محرومیتاینطبقهبودوبیشاز90%زنان-1722سالههوسایی،كم

تراز2سالآموزشدیدهبودند.
ایالتش��مالیمانندجیگاوا،كادوناKadunaوكنو،ازفقیرتریننواحی
نیجریاهستند.شواهدحاكیازآناستكهمحرومیتزنانخانهدار،به
ویژهموجبصدمهآموزشدردخترانشدهمانندفقركهدرعملكردهای

اجتماعی– فرهنگی،باورهاونگرشهاتأثیرگذاشت.
برخ��یازوالدینكمتریناهمیترابهآم��وزشدخترانخودمیدهند.
تحقیقینش��اندادكهی��كدخترمیتوانداززمانتول��دخودبهعنوان
پرهزین��هترینمهماندرخانهباش��د.تحصی��لوی،اتالفزمانوپول
محسوبمیشودودرخانهبهگونهایتربیتمیشودكهحاملكودكان

دیگرویكمنبعكاررایگانباشد.)Rufai،2006،صفحهی86(.
دخترانهوس��اییكهبهمدرسهمیرونددیرترازموعد،تحصیلخودرا
آغازمیكنند.حدودیكچهارمدختران14– 6س��الهدرمدارسكادونا
وكنو،ازسنطبیعیبرایآنپایهیتحصیلی،بزرگترند.عالوهبرآن،
ازدواجدرسن14یاحتیكمترامریطبیعیاستومعموالًخبرازپایان

تحصیلمیدهد.

اهالینیجریایشمالیغالباًمسلمانهستند.بسیاریازوالدین،دختران
خودرابرایآموزشهایعمومیرس��میبهمدارساسالمیمیفرستندتا
بدونسوءظندررابطهباكیفیتمدارسدولتییامسافتیاترسازآزار
جنس��یدرمدرس��هیادرراهآنجاباشند.بااینوجود،كیفیتمدارس
اسالمیبس��یارمتغیراس��توآموزشهایمربوطبهدخترانخردس��ال

محدودوكوتاهمدتاست.
تجرب��هیدخترانهوس��ایی،برخ��یچالشهایعمیقدررس��یدنبه
حاشیهیآموزشرابهتصویرمیكشد.ودراینجاراهكارهاییوجوددارد
كهمیتواندشرایطرابهتركند،مانندنزدیكبودنكالسهابهاجتماع،
حذفش��د،مدارسغیررسمی،تكمیلمدارساسالمیبااستانداردهای
كیفیدرنظامدولتی،وبهبودكیفیتازطریقآموزشمعلمانبهتر،اما
سرس��ختترینمانعبرسرتحصیلدختراننیجریایشمالی،اغلبدر
نگرشهایاجتماعووالدینوعملكردهایمربوطبهجنسیتاست.جهت
رفعآنموانع،سیاس��تهایآموزشمساوی،شاملانگیزهیقویبرای
دختراندرپسگفتوش��نودهایسیاس��یواجتماعیبرایتغییراین

نگرشها،موردنیازاست.
Rufa،2006،Akyeam pong et al،2009،UNESCO:منابع

)DME )2009

کادر 4. 3 :دخترانهوساییدرنیجریایشمالی– محرومازتحصیل:
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and Leuis ،2007(.مش��ابهآندرمناطقروستاییاوگاندا،
زی��اندیدنمحص��والت،منجرب��هكاهشش��دیدثبتنام
دخترانوشركتدرامتحاناتشددرحالیكهچنینتأثیری

.)Bjorkman ،2005(.درموردپسرانبسیاركمبود

ركوداقتصادیاخیركهباافزایشقیمتس��وختوغذاهمراه
اس��ت،آس��یبپذیریدراثرفقرراافزایشدادهاست.وبرای
پیشبینیاثرتحقیقوناگهانیآنبرتعلیموتربیت,بس��یار
زوداس��ت.تحقیقیدربنگالدشنشاندادكهافزایشقیمت
غ��ذادرس��الهای2007و2008،باع��ثنش��دكهنیمیاز
خانوادهه��ایفقیر،بهجهتذخیرهیپول،بچههایش��انرااز

.)Raihan،2009(.رفتنبهمدرسهبازدارند

همانطوركهفصل1نش��انمیده��د،گزارشهاییمبنیبر
كاهشثبتناموافزایشغیبتازتحصیلدركشورهایدیگر
نیز،وجودداش��تهاس��ت.بهعنوانمث��ال،دركنیاوزامبیا،
بحرانحاصلازفقرمنجربهگرسنگیوضعیفشدنكودكن
ب��هگونهایكهنتوانندبهمدرس��هبروند،ش��دهاس��ت.ترك
تحصیل،بهجهتناتوانیدرپرداختهزینههامدرس��هونیاز
.)Hossain etal 2009(.بهكاركودك،افزایشیافتهاست
وبهطورگس��ترده،زمینههاییبراینگرانیازتركیبكندی
رش��داقتصاد،افزایشبیكاری،فق��دانپولوندیازمیان
رفتنفروجودداردكهباآسیببهنتیجهیتعلیموتربیتبه

فشارهایخانوادهفقیرمیافزاید.)فصل1راببینید(.

افزایشقیمتغذادرس��الهای2007– 2008باعثش��د
نیمیازخانوادههایفقیردربنگالدشبهجهتذخیرهیپول

مانعرفتنبچههایشانبهمدرسهشوند.

كاركودكمانعیبرایتعلیموتربیتاست

كاركودكمانعیجدیبرس��رتعلیموتربیتهمگانیاس��ت.
فقرخان��واده،میلیونهاكودكرامجب��وربهتركتحصیلو
ایفایش��غلیاكارهایس��ختخانگیبهوی��ژهبرایدختران

جوانتر– میكند،

س��ازمانبینالمللیكار،ًكودكانكارً-514س��الههارا
Hageman(166میلیوندرسال2004گزارشدادهاست
etal ،2006(.هم��هیكودكنكارگرازرفتنبهمدرس��هباز
داش��تهنمیشوند،بلكهاغلبآنهاهمكاركردهوهمتحصیل
میكنند.باوج��وداثراتبدیكهكاردرتعلیموتربیتآنها
میگذارد،برخیبهدلیلاستطاعتنداشتنوالدینبرایرفتن
بهمدرسهكاركرده،وبرخیبرایكمكبهخانوادهدربیرونیا
داخلخانهكارمیكنند.دركاثرمتقابلمحرومیتآموزشی
وكاركودك،ضروریاست،نهتنهابهجهتآموزشبلكهبه

خاطرآسایشكودكوتالشدرجهتكاهشفقرملی.

كاركودكبرایدخترانجوانش��املجمعآوریآبوهیزم
،بامادرشانوبرایپسرانازنگهداریاحشاموانجامكارهای
اجرتیتاش��دیدترینوخطرناكترینشكلكارهااست.بد
تریناش��كالكاركودك،منبعمس��تقیمدرحاشیهماندگی
آم��وزشاس��ت.بیشازنص��فكودكانیكهدرس��ال2004
كارمیكردند،درش��رایطبس��یارب��دوخطرناكیبودندودر
ساعتهایطوالنیمش��غولبهكاریابادستگاههایخطرناك

سروكارداشتند.

)Blanco Allaic And Quinn ،2009(.�ای��نكودكان
،Manilaرامیتوانه��رروزهدرحالتمیزكردنزبالههادر
كادردرزمینزیرس��اختماندردهلیوی��افروختنروزنامه
درتقاطعهایهایتیمش��اهدهنمود.همچنینگاهیآنهارا
مجبوربهانجامكارهاییمیكردندكهمش��اهدهنمیشدمانند

كارهایجنسی

نس��بتكودكانیكههم��هكاركردهوه��متحصیلمیكنند
دركش��ورهایمختل��فمتفاوتاس��ت.اماآنهای��یكه30
ساعتیابیشتردرهفتهكارمیكنندبعیداستكهدرمدرسه

 شکل 3.22:رهگیریفقرجهانی
شاخصهایانتخابیفقربراساسمنطقهبرایسال2005
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حضوریابن��د.)Edmonds 2007(.)كادر3.5(ونمیتوان
فرضرابراینداش��تكهتواناییتركی��بكارودرسمنجر

بهیادگیریبیشترمیشود.

ش��واهدازی��ازدهكش��وردرآمری��كایالتیننش��انمیدهد
وج��ود م��وارد گون��ه ای��ن در آموزش��ی موفقی��ت ك��ه

.)Gunnarsson etal ،2006(ندارد

ب��هطوربارزدرهركش��وری،كودكانكارگ��ردردرسهای
زب��انوریاض��ی،امتیازپایینتریدركالسس��وموچهارم
میگیرن��دكهبایدموردبازبینیمدرس��هوخانوادهقرارگیرد.
حتیدرس��طوحپایینتركارودرس��الهایاولیه،كودكان
Gu - )دچارنتیجهیمغایربرایتواناییشناختیمیشوند.

.)narsson etal 2006،Sanchez etal ،2009

فقربارمس��تقیمیرویالگویكاركودكدارد.كودكانفقیر
تردرمقایسهباثروتمند،بیشترتمایلبهكاردرخارجازخانه
دارندوكمترتمایلبهكاروتحصیلهمزماننشانمیدهند.
زامبی��ا،ك��ودكان در . )Allais and Quieen ،2009(
خانوادههایكمدرآمد،نهتنهامجبوربهكاركردنهس��تند
بلكهمجبوربهكارباش��رایطس��ختوخطرناكهس��تند.)

.)Understanding Children's Work 2009

درمناطقش��هری،بسیاریازكودكانكارگرهمراهباوالدین
نیازمندش��انیابادیگركودكان،درخیابانهازندگیمیكنند.
خصوصاًاینهااش��كالخشندرحاش��یهماندگیدرتعلیمو
تربیتراتجربهمیكنند.طییكمطالعهدر7ش��هرپاكستان
مشخصنهتنهاكمتراز5%كودكانیكهدرخیابانهازندگی
Tufar ،(.میكردن��دآموزشابتداییراتكمیلك��ردهبودند
2005(.وتحقیقیدربنگالدشنشاندادكه%8ازبچههای
خیابان��یهنگامتحقیقدرمدرس��هبودندو%4آنهاكالس
Foundation for(س��ومابتداییراتكمیلكردهبون��د
Research on Educational planning and deve -

.)opment 2003

كاركودكدرمناطقروس��تاییكمترقابلمشاهدهاست.هر
چندگس��تردگییاآسیببهتریبهدنبالندارد.تحقیقسال
2007درمزرعهیكاكائودرساحلعاجوShanaنشانداد
كهنمونهقابلتوجهیازكودكانازس��مكش��ندهیحشرات
موذیاستفادهكردهبودندوهمچنینآنهادرشرایطبسیار
گ��رمبودهوابزارهاییخطرناكبهكارمیبردند.بس��یاریاز

آنه��اازBurkina fasoوMaliب��هآنج��اآمدهبودند.
Cote.)2008،مركزپاس��یونجهتتوسعهیبینالمللی(
dlnoineوغن��اGhena،قوانینیبهمصرفمختصركردن
عملكردابرازداش��تند.)موسسهیجهانیكاكائو،2009(.اما
اثربخشیعململیوهمكاریمنطقهایبسیارمهماست.و
بهطورگسترده،دولتهابهجایپرداختنبهدالیلنهفتهدر

كاركودك،دراتخاذجمالتیضدآنهامهارتدارند.

ش��واهددرآمریكایالتیننش��انمیدهدك��ه،تركیبكارو
مدرسه،مخربموفقیتهایآموزشیاست.

اغل��ب،كارك��ودك،محرومیتجنس��یتومرتبطب��افقررا
نشانمیدهد.ریس��مانیكهبسیاریازكشورهارابااختالف
جنسیتیبسیاردرآموزشبههممرتبطمیسازد،عدمتناسب
س��همباركاردرخانهاس��تكهبردوشدخترانجواناست.
درجمه��وریآزادیخ��واهمردمLeo،درمناطقش��هریو
روستایی،میانگینزمانحضوردرمدرسهبافقركاهشیافته
ودخترانجوانخانوادههایفقیرنسبتبهپسران،زمانكم
ت��ریرادركالسه��ایدرسمیگذرانند.وبهطورمتوس��ط
دخت��رانفقی��رروس��تاییتنها2س��اعتدرروزب��همطالعه
پرداختهو5س��اعتصرفكارمیكنند.پس��رانكمابیشاز
دخترانبهكارهاییكهپاداشدریافتمیكنندپرداختهودر
عوضدختران2برابرزمانآنهادرخانهمش��غولبهفعالیت
هس��تند.King and Vande Walle،2007(.ونكت��هی
مه��ماینجااس��تكهدخترانك��مترازپس��رانهمكارو
همتحصیلمیكنندوبیش��ترآنه��اازتحصیلبازمیمانند

.)Riallman etal 2007(

ضربهه��ایاقتصادیمیتوانندانگیزهیك��ودكانرابرایكار
افزایشدهند.خرابیمحصوالت،افزایشناگهانیدرهزینهها
بهداش��تخانوادهیابیكاریوالدین،كودكانرابهسمتترك

تحصیلوپرداختنبهشغلمیكشاند.

درمنطق��هیكارگ��رادرجمهوریمتح��دهتانزانیا،ضربههای
اقتصادیناپایدارحاصلازخرابیمحصوالت،موجبافزایش
30%درس��اعتكاریك��ودكان-715س��الهو20%كاهش
حضورشاندرمدارسشد)Beegle etal،2006(.اینمثال
،تعاملمیانآس��یبپذی��ریومحرومی��تازتحصیلرابه
تصویرمیكش��اند.خانوادههاباظرفیتمح��دودیمجبوربه
مصالح��هجهترفاهطوالنیمدتك��ودكانبرایتأمینبقای
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كوتاهمدتآنهامیشوند.

كاركودك،سیاس��تگذارانراباچالشهایبس��یاریروبرو
میكند.درحاش��یهماندگیآموزشیبازدارندهبااجبارنكردن
ك��ودكانبرایكاركردن،نهتنه��ابهقوانینموثرترینفرصت
بلكهمیبایستهدفمشوقاناقتصادی،نگهداشتنكودكان

درمدارسباشد.

محروميت هايی مبتنی برگروه
آموزشهمگانیاصلیاس��تكهریشهدرایدهیحقوقبشرو
ش��هروندیبرابرداردوهیچتمایزیبیننژاد،طبقه،زبانو
فرهن��گندارد.بااینوجوداصلطبقهبندیبراس��اسگروه
،ازبزرگترینخطوطاش��تباهدرآموزشاس��ت.دربسیاری
ازكش��ورها،كودكانیكهازوالدی��نطبقهیپاییناجتماعی
متولدمیش��ونددرواقعباكمترینچشماندازموفقیتنسبت
ب��هكودكانیكهدچارای��نگونهمحرومیتهانیس��تند،وارد

مدرسهمیشوند.

فرآیندهای��یكهمنجربهحاش��یهماندگیگروهیمیش��ود
،خ��ودمتوجهاینتعمیمدهینیس��تند،اماش��املتبعیض
رس��میوغیررس��می،بدنام��ی،ودفعاجتماع��یمرتبطبا
نیروهایسیاسی– اقتصادی– اجتماعیاست.بسیاریازاین
فرآیندهاریش��هیتاریخیعمیقدربردگی،سلبمالكیتیا
A Kicheدرگواتماالو- مطیعس��ازیدارن��د.تجرب��هی
originalsدراس��ترالیا،طبقاتپاییندرهندوKardsدر
تركیه،ازتواریخپیچیدهاستنتاجشدهوازطریقساختارهای
مختلفجاودانهش��دهاند.بااینح��ال،چندینتهدیدجدی
برایگروهدرحاش��یهماندهك��همواجهباتبعیضاتاجتماعی
باال،فرصتكاریكمتر،حقوقبس��یارپایینتروچشمانداز
كمتربرایتحركاقتصادیواجتماعیهستند،وجوددارددر
اغلبموارد،تجربهیآنهادرمدارستقویتشدهودرحاشیه

ماندگیآنانجاودانهمیشود.

چرابهنظرمیرس��یدكارك��ودكدرزامبیاباتعلیموتربیت،
بیشترسازگاراست.

برخ��یك��ودكاندرمالی– ب��هویژهآنهاییكهدرش��رایط
كاریغیرقابلانعطافدارند،مثاًلكارگرانخانگیهس��تندیا
دركارخان��هجات،وش��رایطتركی��بكاروتحصیلراكمتر
دارن��د.بهنظرمیرس��ندكهب��امحرومیتهایش��دیدتری

مواجهاند.مالی،فقربیشتروعمیقتروتمایزجنسیتیبزرگ
تریدارد.عواملمربوطبهمدرس��ه،شاملفاصلهتامدرسه،
مدتزمانحضور،انعط��اف÷ذیریتقویمآنجا،میتوانند

بااهمیتباشند.

منبع:درككودكانكار)2009(

محروميت اجتماعی و درحاشيه ماندگی آموزشی
درحاش��یهماندگیبرپایهیگروه،منابعمتعددیدارد.برخی
ازقبی��ل،نژاد،قومی��ت،زبانوهویتفرهنگ��یگروهمورد
سئوالقرارگرفتهوبهشكلتبعیضاجتماعیتجربهمیشود.
وعواملدیگربافقر،وضعیتبهداشتیورویدادهایاجتماعی
گستردهمرتبطاس��ت.مرزمیانمنابعمحرومیتنامشخص
است.برایمثال،نژادوزبان،اغلبدورویهمانسكههستند
واقعیتزبانییانژادیممكناس��تباسطوحباالیفقرمواجه
باشد.مسئلهایكهازشواهدتنظیمیدربخشاولاینفصل

کادر 3.5: مالیوزامبیا– تركیبكاروتحصیلكودك

كاركودكدرمالیوزامبیابهجائیاس��تثناء,یكقانوناس��ت.بس��یاریازكودكاندرهردو
كشوربهطورمیانگین,بیشترازبزرگساالندركشورهایثروتمندكارمیكنندكهایندلیلی

برآسیبتعلیموتربیتآناناست.اگرچهنتایجدرمقیاسوشدتآنبسیارمتفاوتاست.
حدودنیمیازكودكان-714س��الدرمالیوزامبیا،بهطورعمدهدرس��ال2005درمناطق
روستاییكارمیكردند.طبقگزارشات،نسبتزیادیازآنان– حدود80%درهردوكشور– به
طورهش��داردهندهایدركارهایپرخطرمش��غولكاربودند.درپساینش��كلهاباعنوان
مقایسه,اختالفپیچیدهایمیانمدرسهوكاروجوددارد.بهگونهایكهاغلبكودكانكارگر
درزامبیادونوعفعالیتراباهمانجاممیدهند.طبقگزارش,درمالیحدودیكسومكودكان
تنه��اكارك��ردهو25%آنهاهمكاروهمتحصیلمیكنند.)ش��كل3.23(.میانگینزمانی
كهصرفكارمیشودكمكبهتوضیحدرموردتفاوتمیكند.كودكانكارگردرمالیبهطور
متوسط37ساعتدرهفتهكارمیكننددرمقایسهبازامبیاكه24ساعتدرهفتهمشغولبه

كارند.
شكل3.23:الگوهایكاروتحصیلمتفاوتند

كودكان-714سالهدرفعالیتهایاقتصادیوتحصیلمشغولهستند،مالیوزامبیا،2005

         مالی                  %29 مدرسه     %21 كاروتحصيل   %32 كار      %18 هيچکدام

   زامبی      %41 مدرسه        %35 كاروتحصيل                                     %12 كار          %12 هيچکدام

نكته:كارهایعادیوروزمرهدرخانهمحسوبنشدهاست.
منابع:درككاركودكان)2009(،براساستحقیقملیكاركودكدرمالی،)2005(،تحقیق

نیرویكاردرزامبیا،)2005(.
اینكودكاندرهرسنیكمترینمیزانحضوررادرمدرسهدارند،خصوصاًدرمالیحضوردر
مدرسهتاسن-1314سالدرزامبیاكماست.بهبخشهایعالمتدارمیاندرسوكاردر

مالیتوجهكنید.
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روش��ناستایناس��تكههویتگروهی،اغلب،جنبهایاز
محروماسالمیگوناگونی،استكهنتیجهیمشخصدرارتباط
Lockheed and(.بامشاركتودس��تیابیبهآموزشدارد

.)Lewis ،2007

"ماباتمس��خرآنهاروبروییم.اینكارماراازرفتنبهمدرسه
ونشستندركناركودكانطبقهیباالتربازمیدارد.

هند-دخترموساهر

وضعی��تگروههایبوم��یدرآمریكایالتینابع��ادگوناگون
محرومیترابهتصویرمیكش��اند.مردمبومیخصوصاًزنانو
كودكان،كمترینمیزاندستیابیبهخدماتبهداشتیپایهرا
دارند.همچنینازمشكالتتغذیهایرنجمیبرند.دراكوادور
وگواتماال،حدود60%كودكانبومیزیر5س��ال,دچارسوء
Montenegro(تغذی��هبودند.دوبرابرمیانگینس��طحملی
در .)Torres and Larrea 2006( .Shapin ، )2006
اكوادور،زنانغیربومیبهطورمتوس��طس��هبارمراقبتهای
ب��ارداریدریافتمیكنن��دودرلحظهیزایم��انماهرترین
مالزمرادارند.)Torres and Larren ،2006(.بومیبودن
،احتمالفقیربودنرابستهبهكشور،بین30%– 11افزایش

.)Pntrions and Hall ،2006(.میدهد

فقر،موانعیكهباكودكانبومیخصوصاًدخترانروبرواسترا
نشانمیدهد.درگواتماال،دخترانبومیفقیر،بهطورمتوسط
12-سالدیرترازدخترانبومیغیرفقیر،ثبتناممیشوند.
وبس��یاریازآنهاتركتحصیلمیكنند.پس��رانودختران
-712سالهمایان،مانندكودكانغیربومیدوبرابرندكههم
تحصیلوهمكارمیكنند.مشكلمالیوكارهایخانهدلیل
اصلیتركتحصیلدخترانكهثبتنامنش��دهاندذكرش��ده

.)Halman etal،2007(.است

ه��مچنینتجربهیمردمبومیدرآمریكایالتین،توجهرابه
تعاملمیاندوحاشیهماندگیآموزشوبهكارگیری،جلب
میكنند.طیدههیگذش��ته،برخ��یازمردمبومیآمریكای
التینش��كافیكهس��الهابااكثریتداش��تهاندرادرمدرسه
محدودكردهاند.اماپیشرفتدرتعلیموتربیتچشماندازهارا
برایاستخدامودستمزدهایباال،نسبتبهمردمغیربومیباال
Hall(.ب��ردهوتبعیضدربازارهایكاررانش��اندادهاس��ت
and Patrions ،2006(.ای��نموض��وعدرتوضیحاینكه
چراباوجوددس��تیابیگس��تردهبهتعلیموتربیت،پیشرفت

دركاهشفقرمیانمردمبومیكندبودهاست،كمكمیكند.

دوامس��طحباالیفقرخانوادهدرتوضیحچراییكاركودك،
عل��تاصلیتركتحصیلكهدرمیانمردمبومیبس��یاروبه

كندیكاهشمییابد،كمكمیكند.

استرالیانمونهیبارزدرحاشیهماندگیشدیددرمیانسطوح
باالیتوسعهیهمهجانبهرامیسرمیسازد.

اینكش��وردرشاخصتوسعهیبش��ردربرنامههایتوسعهی
ایاالتمتحده،همیش��هباالی5بهش��مارآمده.بااینحال،
درس��ال2-1،تخمینزدهش��دكهس��كنهیاولیهوجزیره
نش��یناندرمضیقهیTorresدراسترالیا،حدود103پایین
ت��رازفیلیپی��نوحدودس��طحویتن��ام،رتبهبندیش��دند.
.)Mackay and Bidelle ،2009،Mackey  2007(
محرومی��تاجتماعیاینطبقهبهطوراجتنابناپذیریروی
تحصیلس��كنهیاولیهتأثیرگذاش��ت.همچنینتقس��یمات
نژادینش��انداردرنظامآموزشایاالتمتحده،دراختالفات
اجتماعی،خالصهش��دهاستوایناختالفدریادگیریبسیار
زودنشاندادهشدهاست.بهطورمیانگین،كودكانآفریقایی
– آمریكاییدرس��ن2سالگی,توسعهیشناختیكمتریرا

.)Leritt and Fryer،2006(ثبتمیكنند

جدول3.4بخش��یازاختالفات،مستقیماًبهفقروآموزش
والدینب��رمیگرددوعواملموثردیگرش��املتعدادانتخاب
Fergusen(.درمنزلوزمانیاستكهصرفمطالعهمیشود
2007،(.ای��ناختالفاتدراهمیتراهبردهایهمآهنگبا
پیشدبس��تانیبرایغلبهبرمحرومیتگروهی،همانگونه

كهدرفصل2موردبحثقرارگرفت،نشاندادهمیشود.

ومش��ابهآن،فرصتهایمحدودیاس��تكهتوسطكودكان
روم��یدررابطهبافق��ر,بیكاری،خانهفقیرانهوس��طحپایین
بهداش��ت،درمدارستجربهشدهاست.تحقیقینشاندادیك
چهارمجمعیترومدراروپایش��رقیوجنوبی،درخانههای
وی��رانزندگیمیكنند،می��زانفق��ررومدررومانیا،تقریباً
3برابرمتوس��طملیاس��ت)UNICEF  2007(.غیرقابل
مشاهدهبودنرومادربرنامههایآموزشملی،محرومسازی
راتقویتمیكند.درلهستان،بسیاریازسیاستهایآموزش
روماذكرنگردیدهاس��ت،كش��وریازلحاظآموزشجامعهی

محرومیاست.)موسسهیجامعهباز،2007(.
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رشداقتصادیباالوكاهشسریعفقرنمیتوانندبهطورخود
كار،محرومی��تعمیقگروهیراحلكنند.ازابتداییدههی
9)از1990(،فقردرویتنامتوس��طدوس��وم،آنهاجهت
پیش��یگرفتنازاهدافتوسعههزارمینس��ال،ازبینرفت.
اگرچ��هعلیرغماینبهب��ودی،میزانمتوس��طفقردرمیان
اقلیتن��ژادی،100میلیونكش��ور،52%ودرمیاناكثریت
10%بودهاس��ت)بانكجهانی،2009(.همچنیناقلیت،
پایینترینسطحبهداش��تتغذیهوآموزشوتمرینمیزان
دستیابیبهخدماتپایهراداشتند.بهخاطرایننابرابریها,
تاحدیمنافعرش��دسریعاقتصادی،برایگروهاقلیتبسیار

كماست.وشكاففقرطیزمانعمیقترشدهاست.

درپای��اندههی90,می��زانفقرمیانجمعی��تغیركمینی
Non-Loinhs ،5/2برابربیشترازمیانگینآندركینیها
Bykcg(بودهوتاسال5،2006برابرشبیهبودهاستKineh
Etal ،2009(.ن��ابرابریاقتصادیواجتماعیبس��یارمیان
درحاش��یهماندگانگروهیدرویتنامنتایجمهمیدرتعلیمو
تربیتآنانبهبارمیآورد.درحالیكهرقمآموزشبرایاقلیت
Kinhنژادیروبهافزایشاس��ت،هنوزهمچنانازجمعیت
عقبترند.یكچهارمگروهاقلیتباتأخیربهمدرس��هميروند

)KinhكودكانOXدرقبال(

ص��دور35%ازخانوادههاياقلیتم��احداقل1كودكترك
تحصیلازابتدايگزارشميدهند،)دوبرابرKinh()بانك
جهاني،2009(.ازچهاردالیلباالبرايتركتحصیل،ناتواني
درپرداختش��هریهونیازبهكاركودكدرمنزل– مستقیماً

بهفقرمربوطميشوند.

موقعيت پايين اجتماعي و هويت اجتماعي 
موقعیتپاییناجتماعي،درحاش��یهماندگيطبیعياست.در
بخشهایيازآس��یايجنوبي،عملكردهاياجتماعيمرتبط
باموقعی��تاجتماعيگروه،اغلببراس��اسایدههايمختلف
درموردطبقاتاجتاعياس��ت.هنگاميكهتبعیضنژاديغیر
قانوني،فراوانباش��د،عملكردهايدرونيونگرشها،بس��یار

سختتغییرميیابند.

درهن��د،نظامنامه1950،غی��رقابللمسبودن،راممنوع
كرد.واقداماتيجهتجبرانمحرومیتهايش��دیداقتصادي
– اجتماع��ي– آموزشكهخ��ارجازآنموقعیتاجتماعيبر
ميخیزد،تداركدید.عليرغمپیشرفتدرجنبههايمختلف

تعلی��موتربیت،اختالفش��دیدطبقهايباق��يماند)كادر
3.6(.تعلقداش��تنبهیكطبق��هاجتماعيیاقبیلهيداراي
چهارچوب،چش��ماندازحضوردرمدرسهوكاهشميدهد1.
دختربودنوزندگيدرمناطقروستایي،محرومیتبیشتري
بهب��ارم��يآورد.در2004و2005،تنه��ا75%ازدختران
-1214س��الهروس��تایيازقبایلدارايچهارچوبو66%از
طبقاتدارايچهارچوب،درمقایس��هبامیانگین80%ملي،

درمدرسهبودند.)شكل3.24(

رش��دش��ناختي:مركزمليآمارتعلی��موتربیت)2009(.
اطالعاتدر2سالگي2003و2004واطالعاتدر4سالگي

:2005و2006.

اینتفاوتهاتاچهاندازهايریشهدرتمایزطبقاتيوقبیلهاي
دارد.نهعواملاقتصاديواجتماعي؟اینسئوالبرايسیاست
گذارانكلیدياستتادرپيمساوينمودنفرصتهاباشند.
تحقی��قدرمورداینگزارش،درتهیهيبخش��يازجواببه
ماكمكميكند.)Bhaltra  ،2009(.باكمكاطالعاتبه
دستآمدهازتحقیقدرخانوااههاوكنترلآنانوویژگيهاي
خانوادگيبرميگردد،كهاساس��اًش��املفقروآموزشپایین
والدیناس��ت.ودركودكانهمانگروهسنيدرطبقهقبایل
دارايچهارچ��وب،ویژگ��يخانوادگيكمت��رازآنوحدود
40%تأثی��ردارد.نتیجهحاصلازدوگروهایناس��تكهفقر
درمحرومیتآموزش��يبسیارموثراس��ت.اگرچهبرايقبایل
دارايچهارچ��وب،تبعیضاتفرهنگ��يواجتاعي،مهمتراز

جدول3.4فقروتوسعهشناختياولیهتوسطنژاد،ایاالتمتحده

ميزان فقر )%(
توسعه شناختي

سفيد

11%

آفريقايي – آمريکايي

25%

اياالت متحده

ميانگين ملي 13%

2 ساله ها:كارآمدي
%37%30%42تدارك شنوايي

2 ساله ها: كارآمدي 
%64%56%71دربيمارستان نفت

4 ساله ها: كارآمدي 
%33%28%37درتشخيص حروف

4 ساله ها: ميانگين
%23%21%24امتيازكلي در رياضيات

منابع:میزانفقر:ضمیمهياقتصاديواجتماعيسالیانهبهتحقیقجمعیترایج
.Denanas etal 2008در

1.طبق��اتدارايچهارچوب،غیرقابللمساندوقبای��لدارايچهارچوب،حمعیت
بوم��ي،هنديهس��تندوهردوبهعن��وانگروههايمتخصصمعی��ارعملمثبتدر

چهارچوبيبراساسقانونهندفهرستشدهاند.
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فقربودهاست.

نگرشهايعمومي،توجهرابهماوراءحضوردرمدرس��هجلب
كرد.بدنامسازيرسميميتواندموجبازبینرفتناعتمادبه
نفسوسطوحانتظاراتشدهوموجبتحلیلاستعدادیادگیري
كودكانگردد.بهویژهممكناس��ت،تصویريكهازتحقیقات
ب��هعملآمدهدرمورداثرق��وهيادراكطبقه،رويامتیازات
Hoff,Pandey(.آزمونبهدس��تآمدهبهذهنخطوركند
2004(.چندكودك-1112سالبهطورتصادفيازطبقهي
پایینانتخابش��دندوس��هنفرازطبقهيباال،مجموعهاياز
معمابهآنهادادهش��دتاح��لكنند.هنگاميكهبهآنهااعالم
آزم��وننميكردندرويامتیازآغازینیادربهبودامتیازاتثبت
ش��دهدرآزمونهايبعديهیچتأثیرينداش��تاماهمینكه
پی��شازآزمونبهآنهااعالمميش��د،امتیازاتگروهطبقهي
پایینبهطورمهیجيپایینآمد.)ش��كل3.25(.اینیافتهها
تأكیدبراینمطلباستكههویتاجتماعيكهمحصولتاریخ،
فرهنگوتجربهيشخصياستميتواندموجبمحرومیتهاي

آموزشيازطریقاثرآنبرانتظاراتشخصيباشد.

نقشحیاتيزبان

زب��انونژادعمیقاًبایكدیگرتلفیقش��دهاند.داش��تنزباني
متمای��ز،اغل��بعنصرقاطع��يبرايهویتش��خصيوتعلق
گروهياس��ت.مثاًلب��هعنوانیكزبانمحلي،نش��انهاتحاذ
براياعضايگروهاستوهمچنینميتواندعنصردرحاشیه
ماندگيآنانباشد.مردميكهنميتوانندبهزبانغالبیككشور
صحبتكنند،دس��تیابيكمتريبهمنابعگفتاريونوشتاري
وفرصتهايمحدودتريبراياس��تخداموتحركاجتماعي
Gweduz,Hosgor,Smits ،2003Smits etal،(دارند
2008(.والدینيكهنميتواننددرمحلتحصیلكودكانش��ان
بهزبانرسميصحبتكنند،فرصتهايكمتريبراينزدیك
ش��دنبهمعلمان،مقاماتآموزش��يوتكالی��فآنهادارندو
چنانچهمعلمانبهزبانمادريآنهاسخننگویدنميتوانند
چی��زيراكهآموزشدیدهاند.بفهمند.نتیجهيایننابرابري
درفرصت1،عاملمهمدرحاش��یهماندگيدركش��ورهایي
استكهنژادوزبانعمیقاًبامحرومیتاجتماعيگرهخوردهاند.

اثرآزمایشاعالم.آزموندرحلمعمارويطبقاتاجتماعي
هند

شکل 24. 3 :درهند،طبقاتدارايچهارچوبوقبایلدرتماميسطوح
آموزش،محرومماندند.

کادر 6. 3 :زندگيیابدناميً-معاشگیرانًدربیحارواوتراپرادش
دختركيگفت:ًدانشآموزانطبقهباالياجتماعيبهماميگویندكهش��مابويبدي
ميدهید.دیگرياضافهكرد:ًماموردتمسخرآنهاقرارميگیریمواینامرماراازرفتن
بهمدرس��هونشستنكنارآنهابازميدارد.ًایندختراننمایشنامهيهملت،درشهر
Pradeمتعلقبهجامعهيموشگیرها،درش��رقNararasنزدی��كKhalis Pur

درهندبودند.
ش��هرKhalis Purیكمدرس��هيابتدایيدولتيدارد.عليرغماینكهدرآنجاحق
Musnharدریافتحقوق،میانوعدهولباسفرمراداشتند،اماتعدادكميازدختران
درآنجاحضورداشتند.اظهاراتبرخيازآنها،نشاندهندهينفوذنگرشهاياجتماعي
درایجاداینمحرومیتهاس��ت.برايآنانمدرس��همحلياستكهدرآنمحرومسازي
اجتماعي،بدنامسازي،وتحلیلاقدامبهنفسرابهجايیادگیريموثرماتجربهميكنند.
اشكالنافذتبعیض،سلسلهمراتبطبقهايرادركالستقویتميكند.دختريگفت،
م��امجبوریمرويزمینبنش��ینیم.میزوصندليمختصكودكانطبقاتباالتراس��ت.
جامعهيMusaherكهتاش��رقBihar,Pradeshامتداددارد،باالترینسطحفقر
وپایینترینسطحسوادرادرمیانبزرگساالنبهخوداختصاصدادهاست.بهغیراز
گرفتنموشدرمزارعبرنج،امرارمعاشآنهاازطریقخردكردنوحملسنگ،تهیهي
آجركوه،تولیدبشقابهايبرگيشكلوانجامكارهايروزمرهميباشد.درمقایسهبادیگر
گروههايطبقهيپایین،طبقهيگفتهيس��المندانMusahar،سیاستهايدولتي
بهبودیافتهولينگرشهاياجتماعتغییرنكردهاست.آنهابهكودكانمااجازهتحصیل
ميدهندومااكنوناینحققانونيراداریمامامش��كل،رفتاركودكانطبقاتدیگرو

معلماناست.كودكانماشهامترفتنبهمدرسهراندارند.
نكته:میزانحضوربرايردهيس��ني،نس��بتياستازكودكانيكهدرهنگامتحقیق
درمدرسهحضورداشتندوردههايسنيباتوجهبهآموزشابتدایي،باالترازابتدایي)

راهنمایي(ودبیرستان،درنظامآموزشيهند،طبقهبنديشدهاند.
منبع:Bhalotra)2009(براساساطالعاتنمونهيتحقیقملي

منبع:Bhalotra 2009براساساطالعاتنمونهيتحقیقملي
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ام��روزه،میزاندقیقگوناگونيزباندرجهانونتایجآنبراي
دستیابي،بهآموزشش��ناختهنشدهاست.نزدیكبه1000
گوی��شزبانيوجوددارد.درهرمنطقهازجهانچندینزبان
Al 200/1تا000/2زباندارد)- دارد.زیرصحرایآفریقا،
dou ،2006(،كم��رونCamerounب��هتنهای��يبیشاز
200زبانداردكه38تايآنقابلنوشتنهستند.درآسیاي
ش��رقي،تایلندبیشاز70واندون��زيبیشاز200زباندارد
ك��همردمبوميامریكايالتین،تقریب��اًبه551زبانصحبت

.)Outcher،2004(.ميكنند

نظامهايآموزش��ي،بهندرتتنوعزبانشناختيبرميتابندو
تأكیدبسیاريازكش��ورهابهاهمیتیادگیريكودكبهزبان
مادريیازبانمحلياس��ت.بااینوجود،حدود221میلیون
كودكس��نمدرسهبهزبانيكهدرخانهشانصحبتميشود
وش��ناختهنشدهدرمدرسهیااداراتنیست،صحبتميكنند.

.)Outches 2004

میزانبیگانگيمیانزبانخانگيومدرسه،نتیجهيمهميدر
فرصتهايیادگی��ريدارد.كودكانيكهب��هزبانمادريخود
مطالع��هميكنندبهتروس��ریعت��رازكودكانيك��هبهزبان
UNESCO,Banglook،(.خارجيميخواند،یادميگیرند
Moldemikael 2003،2008(.دانشآموزانيكهبهزبان
مادريیادگیريخودراش��روعنمودهاندحتيدرآزمونهاي
UNESCO,(.رس��ميویازبانرس��مي،بهترعملميكنند
Bangkok 2008(.فوای��ددیگ��رحاص��لازمهارته��اي
شناختي،افزایشاعتمادبهنفس،احترامبهخویشومشاركت

.)Alidou etal،2006(.كالسياست

تحقیقش��ناختيطيچنددههي،ش��رایطزبانيرابناكرده
Alidou etal 2006،(.كهدریادگیريبس��یارسودمنداست

.)Dutcher،2004UNESCO Bangkok 2008

ترجم��هيآنیافتههابهخطمش��يءكهمحیطيبراياقلیت
زبانيونژاديفراهمكند،مس��تقیمنیس��ت.گوناگونيزبان،
چالشهای��يرادرنظ��امآموزش��يایج��ادميكن��د.بهویژه
درموارديچوناستخداممعلمان،توسعهيبرنمهيتحصیلي
وتداركموادآموزش��يبهعالوه،خطمشيزبانيدرآموزش
نهتنهادرموردیادگیرينیس��تبلك��هدرروابطقوميوتاریخ

خالصهميشود.

دربس��یاريازكش��ورها،درتعلیموتربیت،زبانغالبيكهبه
مطیعس��ازيفرهنگي– سیاسي– اجتماعيمرتبطاستبه
كارميروند.مهاجرت،نش��انعمیقيرابهجاگذاش��تهاست.
برايبس��یاريازدانشآموزان،ورودب��همدارسابتدایيدر
Franco Phoreآفریقا،هنوزفرانس��ه،زبانساختارياول
آنهااست)Alidou etal،2006(.طيدههي80،مقامات
نیوزیلن��د،تدریسی��اكاربردزب��انMaoriرادرمدارسبر
ميخ��ود،بهبهانهياینكهمانعپیش��رفتمليميش��ودرا
ممن��وعكردند.صدس��البعد،آنزبانتوس��طكمترازیك
چهارمجمعیتMainصحبتش��دوبهسمتانقراضرفت
)Murm،1991(.دربخشهايوس��یعيازامریكايالتین،
زبانكلیدمحرومس��ازيوبهرهبرداريازمردمبوميتوس��ط
)Klien،2003(بودهاستSpanish – Nestizoسرآمدن
.س��ازمانهايبومي،منطقهياستعمارزدایيازمدارسرابه

عنوانبخشحیاتيآزاديسیاسيیافتهاند.

اغل��ب،دولتهادیدهاندكهجعلهویتزبانيمش��ترك،در
توس��عهيهویتملي،مسئلهايبسیاروخیموسختخواهد
ب��ود.)Daftary and Crin ،2003(.نظ��امنامهيتركیه
درسال1923،ش��املاینبندبودكههیچزبانيغیراززبان
تركي،نبایدبهعنوانزبانمادريبهش��هروندانتركیه،در
Kaya،(.هیچموسس��هیاهرتدریسیاآموزشي،یاددادهشود
2009،صفح��هي8(.هنگاميكهاینقانوندرس��ال2003
اتخاذگردید،انعطافبیش��ترياجازهدادهش��د،دستیابيبه
زباناقلیتدرآموزشابتدایيبهصورتمحدود،باقيماند.

حدود221میلیونكودكس��نمدرسهبهزبانمادريخود

 شکل 25. 3:بدنامياجتماعيميتواندعملكرددرآزمونراكاهشدهد
اثرآزمایشاعالم.آزموندرحلمعمارويطبقاتاجتماعيهند
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صحبتميكنند،زبانيكهدرمدرس��هیاادارهشناختهشدهو
رسمينیست

خطمشيزباندرتعلیموتربیتموجبافزایشمواردپیچیده
وفش��ارهايبالقوهمیانهویتگروهيازیكطرف،تمایالت
اجتماعيواقتصاديازطرفدیگرش��دهاس��ت.دربسیارياز
كش��ورها،والدینابرازكردهاندكهتمایلشدیديبهیادگیري
كودكانخودبهزبانرس��ميوقاعدهمنددارند.چونمسیري
اس��تكهموجبافزایشچش��ماندازهابرايتحركاجتماعي
Alidou etal 2006(.)Cue to etal 2009(.ش��دهاست
Cirehan،2004،(.عواملبازكاربهطورش��فافمشخص
شدهاند.درپاسخبهتغییرفرصتهايشغليودرآمدهایيكه
بااس��تفادهاززبانانگلیسيحاصلميشود،دخترانطبقهي
اجتماع��يپایی��نوزن��انج��واندرMunbai،ازمدارس
ابتدایيوبیدس��تانب��هMaradhiرفتهاندتادرآنجازبان
Rosen Areig and Munshi ،(.انگلیس��يیادبگیرن��د

.)2003

نظامهايآموزش��يميبایس��تعملمتعادلس��ازيظریفي
انجامدهن��د.قبلازهرچیز،ایجادش��رایطيبرايیادگیري
موثر،نیازاس��تكهبهطورمطلوب،اش��ارهبریادگیريزبان
رس��ميبهعن��وانموضوعيدرم��دارسابتدای��ي،ودریافت
دس��تورالعملبهزبانكشوريدارد.همچنینبیانگربرنامهي
تحصیلياستكهبااحترامبهزبانوفرهنگاقلیتنژادي،به
زباناكثریتتدریسميشود.امانظامهايآموزشيميبایست
اطمین��انخاطردهندكهبهكودكانخانوادهيمحروماقلیت
،مهارتهايموردنیازبرايمش��اركتدرزندگياجتماعيو
اقتصاديرابهطورموفقیتامیزكهش��املمهارتهايزباني

ميشود،رایادبگیرند.

نقصالگوهايرسميكهطيمدتطوالنيپایهگذاريشده،
بسیارمشكلاست.اینموضوعحتيكهكشورهایيكهدوست
آنه��ا،محرومیتيكهگ��روهاقلیتب��اآنمواجهندراتصدیق
ميكنند،صدقميكند.مانندتجربهيكشورویتنام)كادر7.
3(.درامریكايالتیناغلبكش��ورها،سیاستهايآموزشي
دوزبانهبینفرهنگيدارند.كهتاریخبرخيازآنهابهدههي
20)1920(ب��رميگردد.امروزه،ه��دفچنینبرنامههایي،
هماهنگيزبانهايبوميدرنظامهايآموزش��يمليبافرصت
دادنبهكودكانبرايیادگیريبهزبانكش��وريخود،قبلاز

رفتنبهاسپانیااست.عليرغمبرخيدستاوردهايخاص،این
برنامهباچالشهايزیاديدربرخيازكشورهامواجهشد:

پوششمحدود:بس��یاريازكودكانبومي،تمایلي ·
بهدس��تیابيبهآم��وزشدوزبان��هبینفرهنگ��يندارند.در
گواتماالوپاراگوئه،قانونيبرايآموزشدوزبانه،تنهادرسه
كالساولمدارسابتدایيوضعگردیدودرواقع،اغلبمابه
زباناس��پانیوليبهكودكانتدریسميشود.طبقگزارشدر
گواتماال،74%كودكان12– 7س��الهتنهابهزباناسپانیولي
كالسه��ايخ��ودرادریاف��تميكردندو)درس��ال2006(
)Per(،2009(.درپ��روPeru،تنهاحدود10%ازكودكان
بوميدرمدارسدوزبانهبینفرهنگيحضورداش��تند،پوشش
درمناطقش��هريبس��یارپایینترازمناطقروس��تایياست

)Cuero etal،2009(

كیفی��تپایی��ن:درجائيك��هزب��انبوميتدریس ·
ميش��ود،اغلب،كیفیتپاییننیزبامحرومیتهاياقتصادي
واجتماع��يدرمدرس��ه،تركیبميش��ود.از900معلميكه
درجوام��عبوميپاراگوئ��هكارميكنند،یكس��ومآنها،تنها
آم��وزشپای��هراتكمیلك��ردهوكمترازدوس��ومآنهابه
زب��انمحليصحبتميكنند)Coper ،2009(.درپروكه
الگ��ويدوزبانهینفرهنگي،حتيبهزبانبومي،پاراگوئهكار
ميكنند،یكس��ومآنها،تنهاآموزشپای��هراتكمیلكرده
وك��مترازدوس��ومآنه��ابهزبانمحل��يصحبتميكنند
)Coper،2009(.درپروكهالگويدوزبانهبینفرهنگياز
س��ال1972انجامميشود،شخصبامطالعهدرجنوبكشور
فهمیدنیميازمعلمانم��دارسدوزبانهوینفرهنگي،حتي
ب��هزبانبوميمحليهمنميتوانندصحبتكنند.عالوهبراین
،وزارتآموزشوپرورش،كاربردموارددرس��ياصليخودرا

حذفكرد.

دامن��هيمحدود:تأییدآم��وزشدوزبانه،بربههم ·
پیوس��تگيموثركودكانبوميدرجریاناصليآموزشاست.
ب��رايبس��یاريازگروههايبومي،اینمنظوربس��یارمحدود
اس��ت.درچندینكش��ور،جنبشهايسیاسيبوميدرپشت
تقاضاجهتتغییرش��كلآموزشومحتوايبرنامهيدرس��ي
كهتأكیدبرموضوعاتسیاسيعمیقتردارد،بسیجشدهاند.
دربولیوي،ش��ورايآموزشبومي،برقانونآموزشجدیدكه
تأكی��دبرچندفرهنگيب��ودن،دگرگونينژاديوارزشهاي
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فرهن��گبوميدارد،تأكیدكردهاس��ت.درگواتماال،جایيكه
حق��وقمردمبوميدرط��يجنگجهاني،بهش��دتپایمال
شد،دورهايازثبتصلحدر1995،باتوسعهيجنبشهاي
سیاس��ينیرومندمایانموردتوجهقرارگرفتكهتأكیدآنبر
زب��ان،بهعنوانعنصريدرمبارزاتوس��یعضدتبعیضبوده
اس��ت.درهردوكشور،بس��یاريازرهبرانسیاسيبومي،در
پ��يتقویتآموزشبینفرهنگيبرايرویارویيبامش��كالت
عمیقترتبعیضونابرابري،همچنینكمكبهتغییرروابط
Coper،2009،Loper and(.قوميدرجامع��ههس��تند

.)Luykn ،2007

دربخشهای��يازپرو،بس��یاريازمعلماندرمدارسروزبانه،
قادربهصجبتبهزبانبوميمحليآنجانبودند.

موقعيت مکاني وامرار معاش
محرومیته��ايمرتبطبافقر،قومی��توزبان،اغلببهمكان
زندگيبش��ربرميگردد.كودكانيك��هدرمكانهايپایینو
پرجمعیتش��د)حلبيآباديها(،مناطقروستایيدورافتاده
وپركش��مكشزندگ��يميكنند،ش��اخصهاازفقیرترینو
آسیبپذیرترینافراددرهراجتماعيهستند.وبهطوربالقوه
دارايبیش��ترینتوانیادگیرياند.ب��ااینوجوددرمناطقيبا
كمترینمیزاندستیابيبهخدماتپایهشاملآموزشزندگي
ميكنند.محدودیتدرآموزشوفرصتهايزندگي،راایجاد
فقرراتقوی��تميكند.اینبخشبهبررس��يمحرومیتهاي
رس��ميمرتبطباموقعیتمكانيكهمنجربهجاودانهش��دن
درحاش��یهماندگيآموزشميش��ود،ميپردازد.حقتعلیمو
تربیتبرايساكنینحلبيآباديها،نادیدهگرفتهشدهاست.

كیبرا،یك��يازبزرگترینحلبيآبادزیرصحرایآفریقاس��ت
ك��هنزدیكب��هخلیج:نایروبیقرارداردب��افاصلهيكوتاهي
ازحومهيش��هركهخانهيبرخيازاف��رادپولداركنیادرآن
جاس��ت.وحدود1میلیوننفرجمعیتداردواكثرآنهكم
ترینمیزاندستیابيبهآبتمیزوسیستمتخلیهيفاضالب
Kiberaدیگرخدماتبهداش��تعموميرادارند.ازخانههاي
تابهترینمدارسابتدایيدركنیا،فاصلهاينیس��ت.بااین
حال،بیش��تركودكانمحلهيپاییندورازحتيابتدایيترین

فرصتآموزشيقراردارند.

كیبرایكيازكوچكتریناجزاياینمجموعهيبزرگاس��ت.
هماكنوننیميازجهاندرشهرهاومناطقبسیارپیشرف5ت
UN-(.ك��ردهيایندنیايدرحالتوس��عهزندگيميكنند
Habitat ،2008(.درمیانموفقیتهاوفرصتهايشهري
،تقریباًهرش��هربزرگيدارايبخشهایيازمردمپایینشهر
استكهمراكزمحرومیتاجتماعيهستند.درتخمیني،یك
سوممقیمانشهردردنیايدرحالتوسعه– 900میلیوندر
UN – Habitat(.كلدرمناطقپایینوكثیفاقامتدارند

.)،2006

دردنیایيكهبهطورروزافزوندرحالمدنيش��دناس��ت،
جمعیتمردممناطقپایینبیشاز20میلیوننفردرس��ال
افزایشميیابد،بهدلیلفقردرروس��تاوفریبایجادفرصت

ازطریقجریانمداوموروديهايجدید.

تماميمحیطهايفقیرنش��یندرمیزانمحرومیتمس��اوي
Senegal,D - نیستند.طيتحقیقيكهاینهامناطقرادر
kar,Nairobiمقایس��هكرد،فهمیدندكههرچهس��اكنان

دولتویتناممتوجهشدكهمشكالتمربوطبهاقلیتقومي،مانعاصلي
درآموزشابتدایيهمگانياس��ت)برايهمه(ونظامگس��تردهاياز
انتقالدهندگانماليكهه��دفآنها،خانوادههاوجوامعباجمعیت
اقلیتبس��یاربودراتأییدكرد.قانونيدر1999باشناختاهمیتزبان
كشورياجازهيكاربردزبانهاياقلیترادرآموزشداد.اگرچهاجراي
چنینقانونيمش��كلبود.بخشيازمشكالتبهكمبودجديمعلمان

اقلیتقوميبرميگردد.
درحال��يكهكودكاناقلیت18%ازجمیعتمدارسابتدایيهس��تند،
معلمانتنها8%راش��املميش��وندوعالوهبرآن،تعدادكميازاین
معلمانبهنواحياقلیتقوميفرس��تادهميشوندوهمگيآنهاداراي
تجربهوآموزشدوزبانهنیس��تند.درنتیجه،Ukinhزبان،آموزش

غال��ب،برايكودكاناقلیتباقيميماند.همچنینبهنظرميرس��د،
عواملمربوطبهآمارگیريبشر،نتیجهيمهميدرزبانآموزشداشته
Kao ciaباش��د.تجزیهوتحلیلاینگزارش،زبان،آموزشكشوري
Phuدرایالتكوهس��تانيشماليباجمعیتبزرگيازاقلیتقوميرابا
Yen،ایالتيساحليجنوبي– مركزيكهجمعیتاقلیتآن%5است
رامقایسهكرد.گروهPho Uenدستیابيبسیاركليبهدورههايزبان
كشوريداشتندكهبخشيازآنبهخاطراشتیاقكودكانبهحضوردر

مدارساست.كهKinhزبانغالبآنجااست.
UNE Truong Hoyen )2009(بانكجهاني)2009(و- منابع:

.)CO – EME)2009

کادر 3.7  :برخوردبافروپاشيقوميدرویتنام
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آنمناط��قفقیرتربودند،برابربییش��تر،دسترس��يبهآب
Na - برقراداش��تند.ودرستكمترازیكس��ومجمعیت
robiدرآنجازندگيميكردند.كودكاندرسطوحمختلفي
دچارمحرومیتبودند.كمتراز6%خانادههادرخانههایش��انآ
بلولهكش��يداش��تند.وتعدادكمي،دسترسيبهتسهیالت
تخلی��هيفاض��البدارن��د.تخلیهيفاضالبمع��دودوجمع
كنندهيناكافيزباله،منجربهمش��كالتبهداش��تيبزرگي
وهمچنینمرگومیركودكانمناطقفقرنش��یندرنایروبي
ش��دهكهاینمیزانبیشترازساكنیننواحيروستایياست.)

بانكجهاني،2009(.

بس��یاريازدولته��ا،آم��اردرس��تيازتعدادكودكان��يكه
درمناطقغیررس��ميزندگيميكنند،ندارندوقادربهپاسخ
گویيدربرابرچالشهايخطمشيهايجدیديآموزشيكه
توسطرشدسریعمناطقفقیرنشینایجادشده،نیستند.زیرا
تعدادزیاديازآنخانهها،غیرقانونيبودهودرنقشهيدولت
،لح��اظنگردیدهتابرايآنهاآبعمومي– تخلیهيفاضالب
UNESCO(.وخدماتبهداش��تي– آموزشيفراهمگردد

.)– LLEP ،2009

درمناطقفقیرنش��یندهلي،تنهایكس��ومك��ودكانداراي
شناس��نامهيتولیدبودندكهوجودآنبرايپذیرفتنآناندر

مدارسدولتياجباريبود.

نوعمدرس��هيموجود،اغلبتوس��طنهاده��ايغیردولتي– 
كلیساهایاسازمانهايخصوصي،باكمترینحمایتیادستور
ازطرفدولت،تهیهشدهاند.همانگونهكهشواهدازمناطق
فقیرنش��ینDhakaوبنگالدشنشانميدهد،بهطوركلي
مس��تمندانكمترینحقانتخابتهیهكنن��دهيآموزشرا
دارن��د.)كادر3.8(بودجهيمال��يآموزشدرمناطقفقیر
نش��ینمانندآنهایيكهدرنیروبيزندگ��يميكنند،كاماًل
خصوصياس��ت.والدینميبایس��تبرايمدارسخصوصيبا
كیفی��تپایی��ن،هزینهپرداختكنن��د.درحاليكهكودكان
مناط��قدیگر،ميتوانن��دآم��زوشدولتيرای��گانببینند)
Oketeh etal  ،2008(.فق��رخانواده،تغذیهوبهداش��ت
كودكفقیروكارش��دیدكودك،دس��تبهدستهمدادهو
مانعسختيبرايآموزشایجادميكنند.حجتيوقتيمدرسه
خیليدورنباشد،نگرانيوالدینازجهتامنیت،مانعدیگري
Kiberaبرايدس��تیابيبهآناست60%ازدخترانيكهدر

مصاحبهشدند،ترسازموردتجاوزقرارگرفتنراابرازكردند.
ب��رايپس��رانودختران،دیدنخش��ونتهايجس��ميغیر
متداولنبود.یكپاس��خمش��تركبهترسازخش��ونتوآزار
درمناطقفقیرنش��ین،خودداريازرفتنبهمدرس��هاست
Mudey etal، ، Matheka and Eralkar؛ 2007 (
2008(.مقرريهايمحدودتنهابهعناصرپرزوردرحاش��یه
ماندگيآموزشدرمناطقفقیرنش��ین،تعلقميگیرد.اغلب
والدی��ننميتوانندحقطبیعيكودكانش��انرابرايآموزش
راارائهكنند.زیراآنهادچاركمبوداقامتگاهرسميهس��تندو
ب��همنظورثبتنامدرمدرس��ه،مقاماتحت��يبهوجوداین

كودكانهمتوجهنميكنند.

از400خانوادهس��اكنمنطقهفقیردردهل��ي،تنهانیمياز
كودكانس��نابتدایيدرمقایسهبامیزانثبتنام90%آنها،
درمدرسهبودند.)Tsujita،2009(.اگرچهرفتنبهمدارس
دولتيمستلزمپیمودنمس��افتطوالنياست،تنهایكسوم
كودكاندارايشناس��نامهبودندكهب��رايثبتناموجودآن

اجباريبود.

براي مناطق روستايي دور افتاده خدمتي انجام نمي  گيرد
كودكانروس��تایيباباالترینمیزانخطردرحاشیهماندگي
آم��زوشمواجهن��د.بهوی��ژهچنانچ��هفقیرومونثباش��ند،
مناطقش��هريوروس��تایي،ازلحاظآموزش��يتقسیمشده
واغلببانابرابريش��دیدمواجهند.دربس��یاريازكشورها،
مناطقروس��تایيدارايمیزانفقرباالترودستیابيكمتربه
مراقبتهايبهداش��تيهستند.درحاشیهماندگيدرآموزش

ایناختالفاترانشانميدهد.

یابایدمابرايكودكانمانغذاخریهوآنهارادرمدرس��هثبت
نامكنیم؟!والدینبنگالدشي

تع��دادكميازروس��تاییانبهك��ودكانخوداج��ازهرفتنبه
م��دارسدورترميدهندكهگاهياوق��اتباعبوراززمینهاي
س��ختامكانپذیراس��ت.بهعالوه،والدینروستایيتمایل
بهس��وادكمتريدارند.اینمسائلموجبميشودكهدولت
درتهیهيمدارسیاجذبمعلمخوددراینمناطقكوشش��ي
نكردههمچنینعملكردهايفرهنگيسنتيونگرشهادراین

رابطهنقشمهميدارند.

دورافتادگيیك��يازعوام��لمهمدرحاش��یهماندگياس��ت.
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خانوادههايفقیردربسیاريازمناطقروستایيازجاده،بازار
وخدماتبهداشتيومدارسدورند.درنیكاراگوئه،شیوعفقر
شدید25%بیشترازمناطقروستایيمركزياست،جایيكه
مردممجبورنددوبارمس��افتزیاديرابرايرسدن،مدرسهیا

.)Ahmed etal،2007(.مركزبهداشتبپیمایند

فاصلهيتامدرس��ه،اغل��بتعیینكنندهيمش��اركتاقلیت
قومياس��ت.درهن��د،بس��یاريازك��ودكانقبای��لداراي
چهارچوب،دراجتماعاتپراكندهدرمناطقدورافتادهزندگي
كردهومجبورندمس��افتهايطوالنيبرايرفتنبهمدرس��ه

رابپیماین��د.)no etal ،2007(.درجمه��وريآزادي–
،Laoمدارسدرروس��تاهاومناطقغیر،Laoخ��واهم��ردم
دورهيابتدای��يرابهصورتكاملارائهميدهندودسترس��ي
بهدبیرستاندرمقایسهباXao Taiبسیاركمتراست.تنها
80%كودكانغیرLaoدرروستاهایش��اندرمدارسابتدایي
داش��تهو4%آنهادبیرستاندارندوایننسبتبراياكثریت
كودكانLeo Taiبیشتراست)88%و17%(اینتفاوتها
درتوضی��حای��نكهجراتنها46%ازدخترانروس��تایيفقیر
غیرLao Taxiس��ن6-12سالدرمقایسهبا75%دختران
روس��تایيفقیرLao Taiدرمدرس��هحضورميیابند،كمك

داكا،پایتختبنگالدش،یكيازش��هرهایياستكهسریعاًرشدنموده
اس��ت.تخمینيزدهشدكههرس��اله-/000/300تا-/000/400نفر
مهاجرجدیدبهآنجاواردميشوندكهبیشترآنهاتمایلبهخانههاي
غیررسميدارند.حدودیكسومجمعیتشهر4میلیوننفر– درحلبي

آباديهاوبسیاريازآناندرمناطقطوفانيزندگيميكنند.
تعلی��موتربیتدرداكاب��دترینحالتممك��نرادربنگالدشدارد.
مطالعهايبودي4حلبيآبادنشاندادتنها%75كودكاندرمدارس
ابتدایيثبتنامشودندكهازاینتعدادبسیاريدرمدارسغیردولتي
مش��غولبهتحصيهمچنی��ناینمطالعه،نابرابريش��دیديرادر
حلبيآباديهانش��انداد.كودكانخانوادههايپایی��نتر،مانندآنان
بهش��غلهايكمتريداش��تند،نهتنهاازمدرسهدوربودندبلكهازهر
مدرس��هيدولتيیاخصوصيدوربودند.ك��ودكانخانوادههايفقیرتر
،كمتردرمدرس��هحضورداشتندوتقریباًنیميازآناندرسازمانهاي
غیردولتيثبتنامشدند.)شكل3.26(والدینانانغالباًكارگرانروز

ورانندگانكالس��كهيچینيبودند.مدارسيكهتوسطسازمانهايغیر
دولتيادارهميش��ودنقشبس��یارمهميدرحلبيآباديهايداكادارند.
برخالفمدارسخصوصي،معموالًرایگانبودنوكالسهاوساعتهاي
بیش��تريارائهميدهند.اگرچهكیفیتآنهامتفاوتاس��توبسیارياز
آنه��اتنها4– 3س��الآموزشپایهراباكمتری��نآزاديعملجهت
انتقالبهنظامآموزشرس��مي،ارائهميدهن��د،ازبعضيجهات،آموزش
غیردولتي،نشانهيخالءایجادشدهتوسطآموزشعموميمحدوداست.
همچنیناینمطالعه،نابرابريشدیديرادرحلبيآباديهانشانداد.
كودكانخانوادههايپایینتر،مانندآنانبهش��غلهايكمتريداشتند،
نهتنهاازمدرس��هدوربودندبلكهازهرمدرس��هيدولتيیاخصوصيدور
بودند.كودكانخانوادههايفقیرتر،كمتردرمدرس��هحضورداش��تندو
تقریباًنیميازآناندرسازمانهايغیردولتيثبتنامشدند.)شكل3.26(
والدینانانغالباًكارگرانروزورانندگانكالسكهيچینيبودند.مدارسي
كهتوسطسازمانهايغیردولتيادارهميشودنقشبسیارمهميدرحلبي
آباديه��ايداكادارند.برخالفمدارسخصوص��ي،معموالًرایگانبودن
وكالسهاوس��اعتهايبیش��تريارائهميدهن��د.اگرچهكیفیتآنها
متفاوتاس��توبس��یاريازآنهاتنها4– 3سالآموزشپایهراباكم
ترینآزاديعملجهتانتقالبهنظامآموزشرس��مي،ارائهميدهند،از
بعضيجهات،آموزشغیردولتي،نشانهيخالءایجادشدهتوسطآموزش

عموميمحدوداغست.
تنهایكچهارمحلبيآباديهايداكا،مدرس��هيدولتيدارندواكثراین
مدارسازمناطقبهترآنجاتأمینش��دهاند.درحاليكهمدارسجدید
تررسمیتكمتريداشتندوبرايدورنگهداشتنآنانگذاشتهشدهاست.
همانندحلبيآباديهايدیگردنیا،تصرفغیرقطعيدرحاشیهماندگي
آموزشينسبتدادهميشود.ساكنانحلبيآباديهابهخاطرنداشتنحق
مالكیتموقتواجارهداري(دروضعیتنامناسبيبرايتعلیموتربیت
ودارایيعموميهستند.عالوهبراین،چونبسیاريازمقاماتشهريبه
صورتدورهايزیس��تگاههايغیربوميرابولدوزريميكنند،برخياز
تهیهكنندگانغیردولتيبرايسرمایهگذاريدرآنجابيمیلهستند.

مناب��ع:Cameron)2009(،بانكجهاني،)2007(،مركزمطالعات
شهري)2006(.

کادر 8. 3 :حلبيآباديهادرداكا-درحاشیهماندگيهمراهبارشدسریعشهري

شکل 26. 3:ساكنانفقیرنشیندربنگالدش،مشمولقانونآموزش
غیردولتيهستند

درصدكودكان11– 6سالهيثبتنامشده،نوعمدرسهوتوانایيمالي،
حلبيآباديهايانتخابشدهازداكا،2008(.

Cameron 2009:منبع
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.)Narde Walle and king ،2007(.ميكند

فقدانتس��هیالتنزدیكبرزمانوانرژيالزمجهترفتنبه
مدرسهتأثیرميگذارد.تحقیقاتمحليدرغربآفریقاازدهه
90،میانگینمس��افتهايپیمودهشدهرادرچندینمنطقه
آش��كاركردكهجمه��وريآفریقايمركزيب��ودودرمنطاق
Filner،(.دورافت��ادهازمیانگیناینمس��افتهابیش��تربود

.)2004

حتيمس��افتهايكوت��اه،میزانتقاضايآم��وزشراكمتر
ميكند.تحقیقيدرس��ال2002و2003از179روس��تادر
غربمنطقهيچادنشاندادكهدرفواصلباالي1كیلومتر،
ثبتنامبسیاركاهشیافتهوكمتراز15%كودكانبهمدرسه
ميروند.موانعفیزیكيمانن��درودخانه،جنگلو...ميتوانند
زمانرس��یدنبهمدرس��هرابهطورقابلتوجهافزایشدهند

.)Lehman etal ،2007(

بهویژهحضوردختراندرمواقعس��فر،بس��یارحساساست.
تحقیقاتدربس��یاريازكشورهانشاندادكهمسافت،عامل
Kane،(مهمياس��تدردورنگهداش��تندخترانازمدرسه
Cited in Theunynck،،2005،2004،بان��كجهاني
2009 ، Glick، 2008، Smits andU Huisman
2009(.توضیحاتمتفاوتندامانگرانيهايامنیتيوكارخانه

رابایددرنظرگرفت.

درغ��ربمنطقهيچ��ادچنانچهمدرس��هیككیلومترفاصله

داشتثبتنامبسیاركمميشود.

دردوردستواقعشدن،یكيازعواملاصلیدرحاشیهماندگی
اس��ت.فقیرترینخانوارهادربس��یاريازنواحيروستایي،از
جادهه��ا،بازارها،خدماتبهداش��تيومدارسدورهس��تند.
درنیكاراگوا،میزانفقرش��دیددرمناطقروس��تایيمركزي،
%20بیش��تراس��ت،جائیكهافرادبایددوبرابرمتوس��طملي
،برايرس��یدنبهیكمدرس��هیاكلینیكبهداش��تي،س��فر

كنند)اصدودیگران،2007(

فاصلهتامدرس��ه،اغلبیكعاملتعیینكنندهبرايشركت
ك��ردندراقلیتهاينژاديوقومياس��ت.درهمهيكودكان
قبایلبرنامهریزيش��دهكهاغلبآنهادرجوامعمحرومدر
مناطقدوردس��تس��اكنهس��تند،بابرخيازطوالنيترین
مس��افتهايتامدرس��هدراینكش��ور،مواجههستند)دوو
دیگران،2007(درجمهوريدموكراتیكمردميالئو،مدارسي
درمناط��قروس��تایيوبهطوربرجس��تهمناطقغیرالئوتاي
،احتم��الكنديب��رايارائهيیكچرحهيآم��وزشابتدایي
كاملداش��تهودسترسيبهمدارسآموزشيمتوسطهياولیه
درستبانواحيالتوتاي،بسیارمحدودتراست.تنها%80از
كودكانروس��تایيغیرالئوتاي،درروستایشانیكمدرسهي
ابتدایيدارندوتنها%4آنهامدرس��هيآموزشيمتوسطهي
اولیهدارند.س��هماكثركودكانالئوتايبهطوربرجس��تهاي
باالتراست)بهترتیب%88و%17(چنینتفاوتهایيكمك
ميكنندتاتوضیحدهیمچراتنها%46ازدخترانغیرالئوتاي

نظامآموزش��يKukouدرچین،فرصتآموزشيبرايكودكانمهاجر
رامحدودكردهاست.

درچینحقآموزشبرايكودكان،ممكناس��تدراثرالزاماتاقامتاز
بینبرودودستیابيبهمدرسهرابسیارمحدودميكند.

میزاندقیقمهاجرتش��هري– روس��تایيبهچینمش��خصنیس��ت
.تخمینيميگویدكه98میلیونمهاجرروس��تایيدرش��هرهايچین
زندگيميكنندكهش��امل14میلیونكودكميش��ود.آنهاجهتكار
وف��رارازفقردرروس��تا،درخانههايموقتغیررس��ميدرمناطقيكه
خدماتبهداشتيعموميبس��یارمحدوداستزندگيميكنند.كودكان
مهاجردرچین،باتوجهبهنظامثبتنامهوكوازلحاظآموزشيبسیاردر

حاشیهماندهاند.
طبقنظامآموزشيHukou،مدارسشهرتنهاميتواننددانشآموزاني

راثبتنامكنندكهساكنینرسميبودهوخانهايثابتدرنزدیكيمدرسه
داشتهباشند.بودجهيمدرسه،براساستعداددانشآموزرسميثبتنام
ش��دهتوسطمقاماتاست.مدارسش��خصيميتوانندبقیهيكودكانرا
ثبتنامكنند.امامش��روطبهپرداختشهریهتوسطوالدینبرايجبران
كمبودماليكهدولتآنراحمایتنكردهاست.بهاینترتیب،بسیارياز

خانوادههايمهاجر،استطاعتآموزشراندارند.
ارق��امآموزشدرش��هرهايب��زرگ،نتایجنظ��امHukouرامنعكس
ميكند.تنهادوسوماز-/000/370كودكمهاجرBeijingدرمدارس
عموميثبتنامش��دهاندومابقيدرمدارسمهاجرینغیررس��مي.این
مدارسكهپاس��خيبهمحرومس��ازيازنظامآموزشعموميهس��تند،

كیفیتآنهادرموردسئوالقرار
)Han )2009(،LIU )2008(،Liang etal )2008:منابع

کادر 3.9 :نظامهوكِوچینفرصتهایآموزشیرابرایكودكانمهاجرمحدودكردهاست
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درس��نین6تا12س��ال،درمناطقروستایي،درمقایسهبا
70%ازدخترانفقیرروس��تایيالئوتاي،درمدرس��هحضور

ميیابند)كینگوداندووال،2007(.

نبودتس��هیالتدرمج��اورتونزدیكي،اش��ارههایيهمهبه
زمانوهمانرژيالزمهبرايرفتنبهمدرسهدارد.بررسيهاي
كش��وريدرآفریقايغرب��يازدهي1990میانگینباالیيرا
نشاندادكهمسافتهایيراپیادهطيميكنندكهدرچندین
كشور،ش��امل5.7كیلومتردرچاد،6.6كیلومتردرمالي،5
كیلومتردرسنگالو4كیلومتردرجمهوريآفریقايمركزي
بودند.احتماالًاینمس��افتهادرمناطقدورافتاده،بیشتراز

اینمیانگینهاهستند)میلر،2004(

حتيمسافتهایيبهنسبتكوتاهتامدرسهميتوانندتقاضاي
آم��وزشرابهط��وربرجس��تهايكاهشدهند.یكبررس��ي
-20022003از179روس��تادرمنطقهس��احلیانغربياز
كشورچادنشاندادكهبرايمسافتهايبیشتراز1كیلومتر،
ثبتنامباس��رعتكاهشیافتهوكمتراز%10كودكاننوعاً
بهمدرس��هميروند.موانعفیزیكينظیررودخانههاوجنگلها
ميتواندنزمانالزمبرايرسیدنبهمدرسهرابهصورتقابل

توجهيافزایشدهند)سهمانودیگران2007(

حضوردخترانبهویژهنس��بتبهزمانهاياینسفرحساس
اس��ت.بررسيخانواريدربس��یاريازكشورهانشاندهنده
مس��افتبهعنوانیكعاملاصليدرتصمیماتوالدینبراي
نگهداش��تندخترانخود،خارجازمدرس��ه،ميباشد)كین
theunynckاتخ��اذاز،d 20052004،وبان��كجهاني
2009؛Gick 2008،هوزیمانواس��تمیز2009(توضیحات
متفاوتهس��تندولينگرانيهادرب��ارهيامنیتواحتیاجات

كارخانگينقشبهآشكاريدارند.

شيوه ي زندگي دامداري، اقدامات آموزشي بهتري را 
مي  طلبد

دامداراندرتوابعصحرايآفریقاوجنوبآس��یاباش��رایطنا
مساعدآموزشيبسیاريمواجههستند)رجوعكنیدبهشكل
3.5باال،Dyer ،2006(طبقیكبرآوردسخت،5.8میلیون
كودكازخانوارهايكوچنش��یندرس��طحجهان،مدرس��ه

نميروند)كار– هیل،2009(

چراك��ودكاندامدارانب��اچنینفرصته��ايمحدوديبراي

مدرسهرفتنمواجههستند؟فش��ارهايمعیشتي،یكعامل
مه��مهس��تند.دامدارانهمیش��هفقیرترینافرادروس��تایي
نیس��تند.خصوصاًاگرموجوديدامهايایش��انرابهحساب
بیاوری��م.ول��يآنهااغلبش��دیداًمتكيبهآنهس��تندكه
پسرانازدامهانگهداريكردهودخترانكارهايدیگرراانجام
دهندكهاینامرزم��انموجودبراياینكهكودكانآموزش
رس��ميببینندرامحدودميكند)Rutoودیگران2009(
)كادر3.10(آموزششكستميخوردزیرامطالباتكاريدر

اولویتقراردارند.

ازط��رفدیگردامداراناغلببهتحصیلبهعنوانریش��هاي
ب��رايمعیش��تمتمایزتروناامنترن��گاهميكننداینیافته
حاصلازتحقیقدرمنطقهيسوماليدراتیوپيونیزدرمیان
Deve - توركاناازكنیاوكارامرجونگازاوگانداميباش��د)
ena    2006Rutoودیگ��ران2009(تحقی��رمحیط��ي،
خشكس��اليوحملهياحشام،بهقدريمهملنما،ميتوانند
برانگیزانندهياشیاقيباشندكهنقشسيكهآموزشرسميیم
توانددرفراهمكردنمهارتهايالزمهبرايازعهدهچالشهاي

)Dyer  2006(.معیشتيبرآمدنراایفاميكند

خودسیستمهايآموزشياغلببهمطالباتدامدارانبيتوجه
هس��تند.معیش��تهايدامداريذاتاًبسیاربودهوهماهنگبا
تقویمهايفصليبرايدسترس��يبهچراگاهوآب،س��ازمان
دهيش��دهاند.درحاليكهطرحریزيآموزش��يرس��مي،بر
خالفآنب��هطورمعمولبرايیكزیربنايمدرس��هيثابت
ویكبرنامهيمليثابتبرايترممدرس��هوروزهايمدرس��ه
رفتن،طراحيوس��اماندهيش��دهاس��ت.چنینطرحریزي
نميتوان��دواقعیتهاومطالباتمعیش��تهايدامداريرابه
حساببیاورد.اختالفمیانمدلتداركآموزشواقعیتهاي
معیشتيبهاینمعناستكهبهتقاضاهابرايمدرسهوتحصیل

،پاسخدادهنشدهاست.

زیربنايمدرس��ه،تنهامسئلهنیست.دامداراناغلببرنامهي
درس��يرادرارتباطباكميبازندگيهایش��انميبینند.آنها
نوعاًدرهیچیكازتصاویروداس��تانهايمتونابتدایيحضور
ندارندواینامرفاصلهيفرهنگيبینخانهومدرسهراتقویت
ميكند.اگراصاًلبهدامدارياش��ارهشود،ممكناستبهنظر
بس��یاريازغردامدارانچنینبرس��دكهاینرویهيقدیميو
جاهالنهاس��ت)Kratli  ،2006(نهاینكهیكمعیش��ت
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تخصصيوقابلتحملياست.

ازدواجزودهن��گامدخت��ران،دربرخ��يجوام��عدام��داري،
مانعدیگريبرايآموزشاست.همچنیناینامردرموردیك
ب��اورعمی��قودیرینهنی��زصدقميكندك��هآموزشچنین
مونث،ازاهمیتكمتريبرخورداراس��ت.یكضربالمثلاز
جامعهيكاربادرشمالكنیاچنینميگوید:ًاولخدا،بعد
مرد،بعدش��ترودرآخردخترً.اینمثلاكراهازفروششهر
برايتأمینهزینهيتحصیلدخترانبرخالفپس��رانراتوجیه
ميكند.)Rutoودیگران،2009(صفحهي11نگرشهاي
اجتماعيپشتچنینتمایالتي،برايآموزشدختران،عمیقاً

زیانآورهستند.

گوناگونيدامدارياحتیاطهایيراعلیهعموميسازي،تحمل
ميكند.وليحتيدركشورهایيكهپیشرفتزیاديدرآموزش
ابتدایيداشتهاند،كودكاندامداران،اغلبجاماندهاند.درحال
حاضركنیابهچیزيفراترازآموزشابتدایيوعموميس��ازي
آموزشمتوس��طهمياندیش��د،ولياینرویادرتضادشدید
ب��اواقعیتدردهمنطقهيبایركش��وراس��ت.اینمناطقكه
بهطوربرجس��تهتوس��طجوامعدامدارياشتغالشدهبرخي
ازپایینتریننس��بتهاثبتن��اموباالترینناهمخوانيهاي
جنسیتيكشورراداردوثبتنامخالصكمتراز%30پسران
و%20دختراندرس��همنطقهكهازهمهبدترعملكردهاند

ودرایالتش��مالشرقيواقعشدندرانشانميدهد)شكل
)23.7

جنگ مسلحانه ي درحاشيه ي ماندگی آموزشی را تقويت 
مي  کند

درگیريمس��لحانهبهطرقبس��یاريبهدرحاشیهماندندر
آموزشكمكميكند.آش��كارترازهرچیزدیگر،كودكانرا
درمعرضخش��ونتواسیبقرارمیدهد.جنگ،عالوهبراین
كهافرادراازخانههایشانميراندوجمعیتپناهندهيبزرگي
راایجادميكند،ميتواندمدارس��يرانابودكردهوش��اگردان
ومعلم��انرادرمعرضخطرقرارده��د.عالوهبراینهاجنگ
ميتوان��دمیراثيازعلدماعتماد،عدمثباتوحكومتضعیف
كهدربس��یاريازش��كنندهترینموقعیته��ايجهانیافت
ميش��وند،ایجادكردهودولتهاعاج��زازیابيمیلبهتهیهي

خدماتپایهخواهندشد.

باوجوداینكهش��واهدمحكمازتأثیرجنگمسلحانهمحدود
است،دادههايبینالملليبهوضوحیكهمكارينزدیكبین
جنگودرحاش��یهماندنرانشانميدهند.بیشازیكسوم
كودكاندرسنآموزشابتدایيكهمدرسهنميروند– دركل
25میلیون– دركش��ورهايفقیرجنگزدهزندگيميكنند.
)رجوعكنیدبهفصل2(.بس��یاريازاینكش��ورها،بدترین
ارق��امآماريس��المتكودكوآموزشرادارند.درس��ومالي

نصراحسن7ساله،طعمآموزشراچشیده،اودریكمدرسهيابتدایي
استانداردیكدربخشمدتيازاس��ولو،یكناحیهيدورافتادهازشمال
كنیا،ثبتنامشدهبود.وليبعدازآنخشكساليآمد.خشكساليفعلي
حدودا4ًمیلیونگرس��نهدركنیابرجاگذاشتهاست.نواحيدامدارياز
همهبیشترموردآسیبدیدگيقرارگرفتهاند.سوءتغذیهيكودكانرو

بهافزایشبودهوخانوارهاشاهدتلفاتگلههایشانبودهاند.
آسیبيكهبهآموزشئاردشدهكمترآشكاربوده– وليكمترازآسیب
واردهبهتالشهايبلندمدتبرايكاهشفقرنبود.والدنيناحیه1دیگر
پوليراكهبرايآموزشاوموردنیازاس��تندارند.وهمینطوركهگله
دارانبایدبرايجستجويآبمسافتهايبیشتروبیشتريراطيكنند،
افرادكمتريدرخانهبرايكمكماندهاندپسنصرابایدوقتبیشتريرا
صرفنگهداريحیواناتكوچ��كتروتهیهيآببرايمصارفخانگي
بكند.ایندختردرحالحاضربهجايدرسخواندنمشغولشستشو،
پختوپزوجمعكردنآبوهیزماس��ت.خشكس��الياوراواداركرده

كهمدرسهرارهاكند.
خشكس��اليتنهامانعآموزشبرايكواكاندامداراننیس��ت.بس��یاري

ازوالدینوبزرگترهايروس��تاها،نگرشهایيدوجنبهاينس��بتبه
آموزشومدارسدارند،بعضاًبهاینواستهكهازروابطجایگزینيكهبا

آنهامواجههستندآگاهند.
همانطوريكهیكيازوالدینبس��یارفصیحانهبی��انميكند،ًماباید
بینعلموثروتانتخابكنیم– بینداشتنیكگلهيموفقوآموزش
وتحصیلكودكانمان،مابهكودكانمانبرايمراقبتازدامدعانیازداریم،

حتيبااینوجودكهميدانیمآنهانیازمندآموزشهستند.ً
كش��شبینتأمی��نمعاشوكس��بتحصیلوآم��وزش،یكموضوع
برگردندهدرمناطقدامداریس��ت.آموزشرس��ميدریكبافتثابترخ
ميدهد.كالسدرس.برخالفآنبقاءدامدارانوابستهبهآناستكه

گلههارادرمناطقوسیعدنبالكنند.
حلاینمس��ئلهيغامض؛نیازمندراههايانعطافپذیرتروس��یالتر
برايفراهمكردنآموزشاس��ت.همانطوركهیكيازبزرگانروستایي
درایسولوگفت،ًسیستمآموزشيكهبریامامناسبباشد،آناستكه

ماوحیواناتمانرادنبالكند.ً
اینمصاحبهازسویSOS sahelارایهشدهاست

کادر 3.10 :دامدارانكنیا– ًمامدارسيالزمداریمكهگلههايمارادنبالكنندً
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،یككودكازهر7كودك،بهسن5سالگينميرسدوتنها
%22ازآنهایيكهبهس��نآموزشابتدایيميرسند،مدرسه
ميرون��د–یكيازپایینترینس��طوحثبتن��امدرجهان)

)UNDP,،2009

جابجایيه��ايجمعيوتودهايحاص��لازجنگ،میلیونها
كودكرادرآیندهايباشرایطبسیارنامساعدآموزشيحس
ميكنند.والدینكهمجبوربهفرارازخانههایش��انميشدند،
بای��دبهاجباربهمناطقيباتجهیزاتب��دبرايتأمینآموزش
پایهايخوب،مهاجرتكنند.تاپایانس��ال2008،درحدود
42میلیونفردبهاجبارجابجاشدهدرجهانوجودداشت:

حدود26میلیوندركشورهايخودجابجاشدهو16میلیون
ميبایس��تبهآنس��ويمرزهاميگریختن��د)مركزنظارت
جابجایيبینالمللي،UNHCR 20092009،(كودكان
درس��نین5تا17سالحدودیكسومجمعیتجهانيافراد
بهاجبارجابجاشدهراشاملميشدند)كمیسیونزنانبراي
زنانوك��ودكانپناهنده،2004(اف��رادبوميواقلیتهاي
قوميی��كس��همنامتناس��بازجمعیتهايجابجاش��دهرا

تشكیلميدهند.

بحثهايبی��نالملليدرموردپناهندگان،اغلببرمس��ائلي
تمركزدارندكهبركشورهايثروتمندتأثیردارند.درحالیكه
كشورهايدرحالتوسعهفشارجابجایيبرونمرزيراتحمل
ميكنند.كش��ورهاينظیرچاد،كنیا،اوگانداواتحادجماهیر
تانزانیا،میلیونهافردجابجاش��دهبهواسطهيجنگجهاني
جمهوريدموكراتیككونگوناسوماليوسودانراپذیرفتهاند.
پاكس��تانمیزبانب��زرگترینجمعیتپناهندهيدنیاس��ت
وبی��شاز2میلی��وننف��رراكهبهواس��طهيخش��ونتدر
U - افغانس��تانآنج��اراترككردهاند،جايدادهاس��ت)
HCR ،2009Winthropوa2009(ای��نكش��ورها
كهبرايدس��تیابيبهآموزشابتدای��يهمگانيبرايكودكان
خوددركشمكشهستند،تجهیزاتبهتريبرايفراهمكردن
آموزشبرايجمعیتپناهندگانزیاد،آس��یبپذیروشدیداً
فقیريدارندكهاغلببهزبانيدیگرصحبتميكنند.سیستم

كمكبینالملليتنهاتداركاتمحدوديارائهميكند.

ك��ودكاندرنهایتیادربرنامهيدرس��يايتحصیلخواهند
كردكهبرایش��انبیگانهاس��تیااصاًلتحصیلنميكنند.در
پاكستان،یكسرشماريپناهندهدرسال2005تخمینزد

كهیكمیلیونكودكپناهندهيافغاني،مدرس��هنميروند)
)Winthrop  ،a 2009

جابهجایيبینالمللي،همچنینميتواندمس��ائلگس��ترده
ايب��رايآموزشبهواس��طهياضافهيظرفیتسیس��تمدر
مناط��قتبعیدي،ایجادكند.تجربهيمجدداخیرپاكس��تان
نش��اندهندهيمقیاسمسئلهاست.با5.2میلیوننفريكه
ازایالتمرزيش��مالغربدرسال2008بهواسطهيجنگ
بی��ندولتوجنگطلبهايطالبان،جابجاش��دند،مدارس
b,(درس��ایربخشهايكش��ورتحتفش��ارقرارگرفتهاند
Winthrop ،2009(درفیلیپی��ن،حضورملتهادرس��ال
2008و2009بیننیروهايدولتوگروههايمسلح،منجر
بهجابجایي-.000.750نفرش��دكهشدیداًتحصیلكودكان
رامختلفكرد)عقوعموميبینالملل،2009()چخارچوب

)11.3

جنگخش��ونتآمی��زميتواندبهط��رقبس��یارمختلفيبر
زندگيه��ايكودكاناث��ربگذارد.نظیراس��تخداماجباريبه
عنوانس��ربازدرپایانس��ال2007در17كش��ورازسربازان
كودكبهطورمس��تقیمدردرگیريهايمس��لحانهاس��تفاده
ش��د،شاملافغانستان،چاد،س��وماليوسودان)اتحادبراي
توقفاس��تفادهازكودكانسرباز،،2008(طبقیكگزارش
درسومالي،دولتفدرالانتقالي،بیشاز1000كودكسرباز
رادرنیروه��ايمس��لحخودبهكارگرفتك��هاكثراآنهارا
مس��تقیماًازمدارس��يجمعكردهبود)انجمنامنیتمجمع

عموميسازمانملل،2009(

 شکل 3.27  :بسیاريازمناطقبایركنیا،جاماندهاند.
نسبتهايثبتنامخالصدرمدارسابتدایيعموميبرايمناطقبایرشماليكنیا،2007

منبع:RUtoودیگران)2009(براساسدادههاي2007ازوزارتآموزشواحدآمار2009
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ك��ودكانس��ربازبهج��زازدس��تدادنآم��وزش،اغلباز
آسیبهايروانشناسيرنجميبرندكهمانعازبازگشتهاي
آتيبهتحصیلميش��دند.طيجنگداخليدرسیرالئونكه
درسال1991شروعش��د،تخمیناًبیشاز15000كودك،
درگروههايارتشيخدمتكردند.پسازپایانجنگدرسال
2002،تحصیلبهعنوانراهيبرايجبرانبرخيازكودكي
ازدسترفتهيس��ربازانسابق،درنظرگرفتهشد.درحالي
كهمدارسامكاناتمناس��بيبرايپشتیبانيروانيالزمبراي
قادرس��اختنآنهابهتعدیلدوبارهبازندگيعادي،نداشتند.
)Betanconrtودیگران،2008(سایركوكان،درنتیجه
دوربودنازی��كجمعیتمتمدنوگیرافت��ادندریكجنگ
خش��ونتبار،دچارصدماتروحيميشوند.فرآیندبازسازي
آموزشيدرغزه،نهتنهانیازمندتعمیرزیربنايفیزیكياست
بلكهالزماس��تاقداماتيبرايپشتیبانيازكودكانباآسیب

روحيصورتگیرد.)كادر3.12(

دربرخيمواردهدفينمادینازاقتداردولتاس��ت،درحالي
كهم��دارسموردحملهيمس��لحانهبود.ودان��شآموزانو
معلمی��ندرخطرم��رگ،صدمات،آدمربای��يوتجاوزقرار
دارن��د.درافغانس��تاندراوایلس��ال670،2009مدرس��ه
ب��هخاط��رتهدیدهايامنیتيتعطیلش��دند.وبدینش��كل
-.000.170كودكازتحصیلمحرومش��دند.درس��هایالت
جنوبيتایلند،گروههايتجزیهطلبضدارزشهايبودائیست
وتدریسزبانتایلندي،بهمدارسحملهكردند.طبقگزارش
در5سالگذشته،99معلمكشتهو296دانشآموز،بابمب

)O' Malley  ،2009(.آتشزا،ازبینرفتهاند

گروههايطالباندرافغانس��تانوپاكستانمدارسدخترانهرا
ه��دفقرارداادهاند،همبرايب��همبارزهطلبیدناقتداردولت
وه��مبرايادعايارزشهايضدفرص��تبرابرتحصیلي.در
منطقهيسواتدرپاكستان،طالبان108مدرسهيدخترانه
رانابودكردهوبه64مدرسهيدیگردربینسالهاي2007
وماهميس��ال2009،آس��یبزدهاس��ت.طيسال2008
،رهب��رانطالب��انمحلي،معلمینزنوآم��وزشدخترانرا
تحریمكردند.درواكنشبهآن،900مدرس��هتعطیلشدهیا
ازثبتنامدخترانس��رباززدندووحش��تایجادشدهتوسط
ای��نحكم،منجربهتركتحصیل-.000.120دخترش��د.)

)O' Mally  ،2009

معلوليت
معلولیتیكيازناآشكارترینوليقويترینعواملدرحاشیه
ماندنآموزش��ياست.اختاللجسميوروحي،فرايتأثیرات
آنمربوطبهس��المتي،داغيرابههمراهداردكهاغلبپایه
ايبرايمحرومیتازجامعهومدرس��هاس��ت.تأثیرآناغلب

برايخانوارهايفقیرتر،بدتراست.

نگرشهينس��بتبهمعلولیتدرطيزمانتغییركردهاند.تا
تقریب��اًهمیناواخر،ًمدلپزش��كيًغالببود.آنهایيكه
معلولیتداش��تندبهاینعنوانحسابميشدندكهوضعیتي

دارندكهآنهاراازبقیهيجامعه،جداميكند.

ایننگرشباعثافزایشتبعیض،انزواوبدنامس��ازيميشد.
امروزهبهطرزروبهافزایش��يپذیرفتهشدهكه،باوجوداین
كهمعلولیتهاشاملسطوحوانواعمختلفاختالفميباشد،

کادر3.11:چهرهيانسانيجنگدرفیلیپین
خانهيجدیدمحمدیكچادردرزمینهايیكمدرس��هاستولياوزمانكميبراي
حضوردركالسدارد.كمكبهوالدینبرايتهیهيجیرههايغذایيناچیزبراياوو
بسیاريازكودكاندیگردریكاردوگاه،دراولویتقراردارد.اوميگوید،بهمنفقط
ميتوانمصبحهابهكالسبرومجونبایدبیرونازاردوگاهدنبالس��بزیجاتوهیزم

بگردموقبلازتاریحشدنهوابرگردم.ً
محمد13س��اله،بزرگترینفرزنداز5كودكياس��تكهبههم��راهوالدینوپدر
بزرگهاومادربزرگهایشاندریكاردوگاهمستقردرمدرسهيراهنمایيواتوگومباي

پیمانكدرماگوئنیدانائو،پناهندههستند.
برخوردهايس��نگینبینارتشوشورشیانمجرادرمنطقهيمیندانائودرفیلیپین،
صدهاهزارش��هروندرادراردوگاههاگیرانداختهكهاغلبدرمدارسينظیراین،برپا
ش��دهاند.طبقگزارش،مركزداتوگومبايپیانگ،خانهيبیشترینتعدادافرادآوارهي

داخليازبروزجنگهاست.
درحالحاضر،محمدوخانوادهاشخودراخوشش��انسميدانندكهچادريبراي
زندگيكردندارند.برخيرابدون،یكمهاجركهدرمدرس��هكارميكندميگوید،ً
برخ��يازپناهندگانچارهايندارندجزاینكههنگامباراندریكيازكالسهایازیر
ساختمانمدرس��ه،پناهگیرند.بیتركودكانبراياینبهكالسميآیندتاازشرایط
زندگيماللتباردرچادرهایشانفراركنند.وليهیچگریزيازویرانيوخشونتيكه
شاهدآنبودهاند،وجودندارد.وقتيكودكانسركالسهستندیابیحالهستندیاخیلي
عصبيچونمااغلبصدايآتشخمپارههاراازفاصلهينهچنداندورميش��نویم.ً

محمدتنهاكودكاردوگاهنیستكهنميتواندمرتباًمدرسهبرود.
ب��دونتوضیحميدهدكهًدانشآموزاناغلبغیبميكنندزیراس��اعتهادرصف
جیرهيغذاوآبازپمپهاميمانندیااینكهمریضهستند.زندگيدریكمحیط
ناس��المبدونآبجاريوتس��هیالتفاضالب،كودكانراجسماًوروحاًتحتتأثیر

قراردادهاست.ً
،Ross Harper Alonsoمصاحبههايصورتگرفتهبراياینگزارشتوس��ط –

انجامشدهاست.
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موانعاجتماعي،موسس��هايونگرش��يهس��تندكهشمول
كاملافرادبامعلولی��ترامحدودميكنند.دركمعلولیتبه
اینطریق،اهمیتتش��خیصوحذفموانعرانشانميدهد.
آموزشی��كنقشكلی��ديومهمرادرتغیی��رنگرشها،ایفا
ميكن��د.فق��ر،همیكدلیلبالقوهوه��منتیجهيمعلولیت
است.احتمالفقیربودندركشورهايمختلف،درخانوارهایي
كهتوسطافرادمعلولسرپرستيميشدند،افزایشميیابد.)
Mc Clain -Nhlope ،2007(دراوگاندا،شواهددههي
1990نش��انميدهدكهایناحتمال60%بیش��تراس��ت)
Hoogeveen ،2005(اف��رادمعلولبهاحتمالكمتريكار
ميكنند.س��ایراف��رادخانوادهنیزممكناس��تازبيكار)یا
خارجازمدرس��ه(باش��ند.تاازآنهانگه��داريكنند.درمان
ناكافيبههمراهناتوانيخانوادههايفقربرايس��رمایهگذاري
كافيدربهداش��توتغذیه،مشكالتافرادمعمولبهاحتمال
كمتريكارميكنند.س��ایرافرادخانوادهنیزممكنازبيكار
)یاخارجازمدرسه(بشندتاازآنهانگهداريكنند.درماننا
كافي،بههمراهناتوانيخانوادههايفقیربرايسرمایهگذاري
كافيدربهداش��توتغذیه،مش��كالتاف��رادمعلولراتقویت

)Pratt,Bird ،2004(ميكنند

ایناتصاالتبهفقر،همراهباننكوتبعیض،یكعاملبرجسته
برايدرحاشیهماندنآموزشيایشان،هستند.دادههايموثق
ومعتبرباوجوديكهدرسطحجهانيقابلقیاسهستند،به
طورآشكاريسختبهدستميآیند،یكمنبعكهبسیارذكر
ش��ده،برآوردكردهكه120میلیونكودكدرسراسرجهان،
)UNICEF,WHO ،2008(.بامعلولیتزندگيميكنند
دردههي1970،سازمانبهداشتحهاني)WHO(برآورد
كردكه%10جمعیتجهانيبامعلولیتزندگيميكنند.این
برآوردس��ختهمچنانامروزهنیزاستفادهميشودكهاظهار
دارد650میلی��وننفرمعلولوج��وددارند.اینپایهيبرآورد
150میلیونكودكمعلولاست(.حدود4نفرازهر5كودك
معلولدركش��ورهايدرحالتوسعهميباش��ند.عالوهبرآن
میلیونهاك��ودككهدرخانوارهایيب��اوالدینیااقواممعلول

زندگيميكنند.

دره��رس��ني،س��طوحمعلولیته��ايمتوس��طورش��دید
دركشورهايبادرآمدكمیامتوسطباالترازكشورهايثروتمند
است.اینس��طوحدرتوابعصحرايآفریقاازهمهباالتراست
)UNICEF,WHO ،2008(مقی��اسمعلولیتوتمركز

آنفقی��رتریندركش��ورهايجهان،بهطوربرجس��تهايبه
درحاشیهماندندرآموزشكمكميكند.

كمبودگزارشسیس��تميمعلولیت،یكمسئلهيجدياست.
بهعنوانمثالیكسرش��ماريسال2004درسیرالئون،تنها
300.3مورداختاللذهنيراگزارشميكند.درحاليكهدر
بررس��يمفصلدرس��طحمليیكس��القبل،اینرقمرا10
براب��رتخمینميزد)بان��كجهاني،c 2009(یكيازدالیل
كميگزارشدادنها،ننگيوبدنامياس��تكهاغلبوالدینو

فرزندانرابرايگزارشمعلولیت،بيمیلميكند.

دلیلبس��یاريازاینمعلولیتهافقر،تغذیهيبدودسترس��ي
)Moore,yeo،2003(.مح��دودب��هخدماتپای��هاس��ت
خفگ��يدرحی��نتولی��د،اغلبب��هموجبع��دمخضوریك
سرپرس��تماه��ر،حدوتدیكمیلیونك��ودكرابااختالالتي
نظیرفلجمغزيومشكالتیادگیري،مواجهميكند.)یونیسف
b 2008(كمبودیدمادرباعثميش��ودكه18میلیوننوزاد
بااختالالتذهنيبهدنیاآیندوكمبودویتامینAباعثكور
ش��دن000.350كودكدركشورهايدرحالرشدميشود)

ابتكاراتعناصرغذایيكممصرفوسایرین،2009(

کادر 3.12 :نابوديوبازسازيآموزشيدرغزه
جنگدرسال2008و2009شدیدابرسیستمآموزشيدرغزهتأثیرگذاشت.شرایطمحیط
خشونتبارموضوعمطالبهودعويمتقابلهستند.دریكگزارشكهبهمجمععموميسازمان
مللارائهشد.جانشسینریچاردگلدستونشواهديازهردوطرفارائهدادكهجمعیتغیر
نظاميراهدفگرفتهبودند.آنچهموردتردیدنبودهوقطعياست،مقیاسخدماتوخسارات

انسانيوجسميواردهبهواسطهياعمالارتشاسرائیلاست.
بخش��يازصدماتراميتوانبرحس��بتلفاتجانيوافرادصدمهدیدهمحاس��بهكرد.چنین
برآوردميش��ودكه164دانشآموزو12معلمكش��تهشدهباش��ند.تعدادبسیاربیشترياز
صدماتطوالنيمدترنجبردند.زیربنابهش��دتتحتتأثیرقرارگرفت.درحاليكهبرآوردها
متغیرهس��تند،جانشینگلدستونگزارشكردكه280مدرس��هومهدكودكبهعنواننابود
ش��دهیاباخساراتشدید،شناسایيشدند.محدودیتهايجابحایيمصالحساختماني،منجر
بهتأخیربازسازيشدند.آنچهكهسندیتدادنبهآنسختتراستتأثیراتصدماتروحي
دورانكودكياس��ت.جنگخش��ونتبار،زخمهايعمیقيدرجامعهيغزهبرجايگذاشته

است.
تحقیقدرغزهنش��اندهندهاختاللاس��ترسبعدازصدماتروحيبهعنوانمسئلهياصلي
افرادجوانبا69%نوجوانانمبتالو%40افس��ردگيمتوسطیاشدیدگزارشدشهبود.چنین
ش��رایطي،وضعیتنامساعدآموزشيوخیميراایجادميكنند.مقیاسخشونتتحملشده
توس��طجمعیتغیرنظاميدرس��ال2008و2009شرایطنامساعدرابدتركرد.بسیارياز
كودكانبااضطراب،شكروحيبابتازدستدادنوالدینیاخواهروبرادروخاطرهياعمال
بسیارخشونتبار،بهمدرسهبازگشتند.نتایجبرايآموزش،احتماالًدورازدسترسوپایدار

ترخواهدبود.
منابع2009( O'Mally(سازمانملل)Elbedeour)a2009ودیرگان،)2007(
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جنگمس��تقیماًازطریقتهدیداتجسميوغیرمستقیماًاز
طریقتأثیراتبرفقر،تغذیهوبهداش��ت،ب��همعلولیتكمك
ميكن��د.ب��هازاءهركودكيكهدرجنگكش��تهميش��ود،
تخمینزدهشدهكهسهكودكدیگربااختاللومعلولیتبرجا
Peters،ميمانند.)توانایيسازمانملل،2009ذكرشدهدر
2009(ح��وادثجادهايیكدلیلكمترش��ناختهش��دهي
اخت��اللدردورانكودكي،مختصبهبس��یاريازفقیرترین
كشورهاهستند.یكبرآوردمحافظهكارانهتخمینميزندكه
س��االنه10میلیونكودكدرجادههايدنیاصدمهميبینند
كهبسیاريازآنهابااختالالتدائميبرجايميمانند.بیش
از%80صدم��اتوتلف��اتمربوطبهجادهايدركش��ورهاي
درحالتوسعهرخميدهند)whoویونیسف،2008(نتایج
ب��رايآموزشازبابتاینصدماتوتلفات،موضوعبررس��ي
ناكاف��يعليالخصوصدرآژانسه��ايمليواعطاءكنندگان

درگیردرساختجادهها،بودهاست.

ارتباطبینمعلولیتودرحاشیهماندندرآموزشدركشورهایي
درانته��ايمختلفطیفثبتناموتكمیلمدرس��هيابتدایي
بدیهياس��ت.درس��الويواتح��ادجماهیرتانزانیا،داش��تن
معلولیت،احتمالهرگزمدرس��هنرفتنك��ودكانرادوبرابر
كردهودربوركینافاس��و،خطرخارجازمدرسهماندنكودكان
Bougina,Kobiorne)2009را5.2برابرافزایشمیدهد
Eide,Leob،2004،دولتاتحادجماهیرتانزانیا،2009(
دراینكش��ورهاتوجهسیاس��يناكافيبهمعلولیت،بهوضوح
ماندهپیش��رفتمليبهسويآموزشپایهايفراگیرميشود.
دربرخيكش��ورهاكهبهدستیابيبهایننسبتهايثبتنام
خال��صكودكاندرس��نین7تا15،درس��ال2002بیشاز
%90بودولیایننس��بتبرايكودكانمعل��ولتنها%58بود

)Mete)،2008

ًمعلولی��تًیكاصطالحعمومياس��تكهانبوهيازش��رایط
راش��املميشود.كودكانيبامثاًل،درخودماندگي)اوتیسم(
شدید،احتماالًباچالشهايمربوطبهآموزشبسیارمتفاوتي
ازكودكانيكهتااندازهايبیناهستندیایكعضوندارند،مواجه
هس��تند.اخالالتيكهبرظرفیتارتباطوتقابلبهشیوههایي
رایجدرمداس��رمسیراصليتدثیردارند،ميتوانندعماًلموانع
عمليواجتماعيبلنديرابرايمشاركتدرآموزش،تحمیل

كنند.

یكبررسيدقیقتربرويدادههايملي،اغلبنتایجمختلف
محسوس��يرابراياختالالتگوناگوننش��انميدهد.طبق
گزارشدربوركینافاس��و،كودكانيك��هكرواللبوده،اختالل
ذهنيداش��تهیانابیناهس��تند،احتمالخیل��يكمتريبراي
ثبتنامدرمدرسهدارندتاآنهایيكهاختاللفیزیكيدارند.

درس��ال2006تنه��ا10%ازك��رواللهايس��نین7تا12
سالهمدرسهرفتند.Bougma,Kobiane)2009()شكل
28.3(.نرخحضوربرايكودكانبااختاللجسمي،%40بود،
تنه��اكميپایینت��رازآنهایيكههیچاختالل��يندارند.در
اوگاندا،ش��واهداخیرنش��اندهندهينرخه��ايتركتحصیل
پایینتردرمیانكودكانبااختاللبصريوجسمينس��بتبه

)Murangira,Lang)2009اختالالتذهنياست

ك��ودكانمعلولباچالشهايبس��یاريدرآم��وزشمواجه
هس��تندس��هچالشازجدیدترینهايآنهاش��املتبعیض
رسمي،بدناميوقصورازكالسدرسگرفتهتاانجمنمحلي
ودرخان��ه،ميباش��ند.ك��ودكانمعلولاغل��بدرجوامعو
انجمنهايخودبهواس��طهيتركیبيازشرم،ترسوناداني

درمورددالیلونتایجاختاللخود،منزويميشوند.

یكمطالعهيكیفيدرموردنگرشهانسبتبهكودكاندچار
اوتیس��مدرعانا،نش��اندادكهآنهابهطورگس��تردهايبه
عن��وانًبيفایدهوناتوانازیادگیري،)......(لجوج،ةتنبیلیا
ppوAn Thony)2009.عم��داًنافرمانًتوصیفش��دهاند
13و12(دریكبیانیهباكاربردگستردهترازوزارتآموزش
وپرورشغنا،ورزشوعلومقویاًتبعیضاجتماعيراكهشكل
دهندهيشرایطنامساعدآموزشهمراهبامعلولیتهستند،
دربرگرفتهان��د:آموزشكودكانمعل��ولازجانبخانوادهها
ازاهمی��تكمتريبرخورداراس��ت،یكعدمآگاهيدربارهي
پتانس��یلك��ودكانمعلولوج��وددارد،ك��ودكانمعلولدر
مدارسمس��یراصلي،توجهكمتريازسويمعلمیندریافت
ميكنن��دوتأكیداضافهايبرپیش��رفتتحصیليوامتحاني
درمقابلتماميچرخهيرش��دك��ودكانوجودداردً)وزارت
pp)60-61،2008،آموزشوپرورشعنا،علوموورزش

سیس��تمهايآم��وزشوتجرب��هيكالسدرسميتوانندبه
تقاب��لوخنثيكردندرحاش��یهماندنكهكودكانمعلولبا
آنمواجههس��تند.كمككنند.درحاليكهآنهااغلبتأثیر
عكسدارند.دسترسيفیزیكيناكافي،كمبودمعلمینتعلیم
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دی��دهوتداركمحدودكمكهايتدریسميتوانندفرصتها
راكاهشدهند.بسیاريازمدارسبهویژهدرنواحيروستایي
دورافتادهیادرمناطقفقیرنشین،ازلحاظجسميبرايبرخي
ازك��ودكانمعلول،غیرقابلدسترس��يهس��تند.كودكانبا
اختاللحس��يیاذهني،ممكناس��تمدارسراش��لوغ،گیج
كنندهوتهدیدآمیزببینند.س��طحبسیارناكافيتداركبراي
كودكانمعلولدرمدارسعموم��ي،اغلبوالدینوگروههاي
نماین��دهيمعلولینراواداربهمطالبهودرخواس��تتداركات

)Murangira,lang)،2009.مجزاميكند

اینمطالبههمقابلدركوهمنشانهايازیكمشكلگسترده
تراست.قراردادنكودكانمعلولدرمدارسیاموسساتبراي
افرادب��انیازهايخاصميتواندبدناميراتقویتكند.اینامر
همچنینميتواندشانسشركتدریكآموزشاصلي،ایجاد
رواب��طوگس��ترشیكمحیطفراگیرراازایش��انصلبكند.
عالوهبرآن،مدارسویژهاغلببهصورتمزمندچاركمبود

م��داركطرحریزيآموزشدرهند،یكتعهدقويبهآموزشفراگیررا
گرام��يدارد.هدففراهمكردنآموزشدریكًمحیطمناس��بًبراي
تماميكودكانمعلول،بدوندرنظرداش��تننوعودرجهياختاللاست
كهميتواندش��املمدارساصليووی��ژهوهمچنینمدارسجایگزین
ویادگی��ريدرخانهباش��د.انجاماینتعهد،نیازمندیكتالشسیاس��ي

مزرونباپشتیابياصالحاتدرتداركخدماتميباشد.
وليهمچنانمعلولیتيمانعاصليپیش��رفتبهسويآموزشابتدایي
فراگیردرهنرباقيماندهاست.باوجودیكهتناقضهائيدردادههايملي
وجوددارد،برآوردهااظهارميكنندكهمش��اركتدرمدرس��هدرمیان
كودكانمعلولهرگزباالتراز%70نميرودكهبسیارپائینترازمتوسط
ملي%90است.طبقیكتحلیلبانكجهانيازبررسينمونهملي2002

درهنر،كودكانمعلولبهاحتمال5.5برابربیشتر،مدرسهنميروند.
عدمتراكمدادهها،اختالفاتمهمرانش��انميدهد.تقریباًس��هچهارم
كودكانبااختالالتش��دید،خارجازمدارسيهستند،ایندرمقایسهبا

حدود35تا%40ازكودكانبااختالالتمتوسطیاضعیفاست.
آنهائيكهبهاحتمالبیشترازبقیهازتحصیلمحرومميشوند،كودكان
بابیماريذهني)درس��ومآنهاهرگزدرمردس��هثبتنامنميكنند(یا

نابینائي)بیشازنیميازآنهاهرگزثبتنامنميكنند(ميباشند.
نگرشهايعموميازبزرگترینموانعنس��بتبهآموزشبرابربرايافراد
معلولدرهنراست.كودكانبااختالالتذهني،بابرخيازعمیقترین
تبعیضهامواجههستند.دریكبررسينگرشيعموميشاملاستانهاي
اوتارپرداشوتامیلنادوميش��د،تقریب��اًنیميازمخاطبینگفتندكه
چنی��نكودكانينميتوانن��ددرمدارسمعموليون��هدرمدارسویژه

حضوریابند.یكدیدگاهیدیگرآنستكهافرادبااختالالتذهني،شغل
آبرومندانهايپی��دانخواهندكرد.افرادازخانوارهائيكهیكعضومعلول

دارندنیزهمیننظرراداشتندكهبازتابندهبدناميدرخانهميباشد.
محدودیتهايموسس��هاي،نگرشهايعموميراتقویتميكند.درسال
2005تنها%18ازمدارسهنربرايكودكانمعلولبرحسبتسهیالتي
نظیرسراشیبيها،كالسدرسهاودستشوئيباطراحيمناسبوحمل

ونقل،قابلدسترسيبود.
سیاس��تهايآموزشمليبازتابندهآگاهيروبهرش��دمسائلمربوطبه
معلولیتهس��تند.مقیاس��هائيكهتاكنونارائهشدهاند،ازتهیهكمكها
ومس��ائلدرم��دارستاحقوقومواجببرايك��ودكانمعلولدرتغییر

هستند.
وليمسائلآگاهيعمومياجراءآنهارامختلكردهاست.دریكبررسيدر
تامیلنادووااوتارپروش،تقریباسهچهارمازخانوارهاكهشاملیكعضو
معلولهس��تند،ازقابلیتخودبرايدریافتكمكهاووسائلناآگاهبوند
ودرسال2005تنها%2مستقیماًنفعبردند.كمترازنیمازاینخانوارها
ميداش��تندكهحقوقومواجبيدركارستوتنها%4ازآنهااینمواجب

رادریافتكردند.
نمون��همل��ي)2003(،س��نگال)2009(؛ بررس��ي مناب��ع:س��ازمان

O’keefe)2007(،سیستماطالعاتناحیهبرايآموزش)2009(

کادر 3.13 : تبعیض،فرصتهايآموزشيرابرايكودكانمعلولدرهند،محتدودميكند

شکل  3.28 :كودكانمعلولبوركینافاسوباسطوحعمیقوليمتنوعازشرایطنا
مساعدمواجههستند

%كودكانيدرسنین7تا12و13تا16سالگيكهمدرسهميروندبهواسطهينوع
اختالل،بوركینافاسو،2006

منبع:Bougna,Kobiane 2009،براساسدادههايسرشماري2006بوركینافاسو
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بودج��هبودهویامعلمینماهرنداش��تهیااینكهامكاناتالزم
برايارائهیكآموزشخوبراندارند.

طراحانوبرنامهریزیانآموزشبایددریابندكهدادنسطحي
ازدسترس��يوكیفیتآموزشبهك��ودكانمعلولبرابرباآن
چهكهكودكانمیگردارند،اغلبمستلزمبودجهبندياضافي
اس��ت.منابعاضافهايبرايتهیهيمعلمینباآموزشویژهو
كودكانيباوسائلآموزشيكهبهصورتویژهطراحيشدهاند،
برايدركپتانسیلآنهاالزماست.همچنینممكناستكه
خانوادههانیازمندپشتیبانيمالياضافهباشند.یكمطالعهدر
بنگالدشنشاندادكهوالدینوكودكانمعلولبرايپرورش
آنهاباهزینههايكمك،وس��ائلبهداشتيمواجهبودندكه
Chewdhury).سهبرابربودجهيخانوارمعموليميباشند
2005،ودرGeoding,Marriott 2007(غلبهبرمیراث
شرایطنامساعدرسمي،ميتواندحتيدركشورهایيباعهدي
قويبهآموزشفراگیرترنظیرهند،دشوارباشد)كادر13.3(

داشتنمعلولیتتنهاموقعیتينیستكهفرصتهايآمویزشي
كودكانراتحتتاثیرق��رارميدهد.كودكانيكهوالدینآنها
معلولنداغلبباتنشهايیيبنيتحصیلومطالباتپرستاري
درمنزلمواجههس��تند.ایننتایجغیرمستقیمازبزرگساالن
معلولراكهبهعنوان" تأثیرآبشاري" ميشناسند،اغلببسیار

شدیدهستند.

دادههايسرش��ماريمليیكبینشبهمقیاسمسئلهفراهم
ميكند.داشتنیكپدرویامادرفقیربامعلولیتاحتمالاینكه
7تا16سالههاهرگزمدرسهنروندراتا25امتیازدرفیلیپین

وتا13امتیازدراوگانداافزایشميدهد-یكیادآوريازاینكه
چطورفقر،معلولیتوآموزشاثرمتقابلدارند)تجدول5.3(

افراد مبتال به HIV و ايدز
HIVوایدزدراصلیكبحرانبهداش��تجهانيهستندولي
بحرانيهس��تندكهنتایجعمیقووسیعيبرايآموزشدارد.
HIVوای��دز،خطرجانيداش��تهكودكانراازمدرس��هباز
ميدارن��دوآموختنرابهخطرمياندازدوهمچنینمس��ائل
گس��تردهتريكاازفقروتبعیضاجتماعيبرميخیزندنظیر

فشاراقتصاديیتیمشدنوبدناميتقویتميكند.

درس��ال2007ح��دود33میلی��وننف��رب��اHIVزندگي
ميكردندكه2س��ومآنهادرتوابعصح��رانآفریقابودند.در
انيمنطقهخانه%90ازدومیلیونكودكزیر15سالمبتال
بهHIVميباش��د.اغلبآنهادرطيبارداريتولديیاتغذیه
HIVپستانيبهویروسمبتالشدهاند-شكلهایيايانتقال
كهبهراحتيقابلپیش��گیريهستند)Unaidsوسایرین،
2008(ح��دود%90اینكودكانبودنمعالجهضدبرگش��تي
Pridmore2008(قبلازرسیدنبهسنمدرسهميمیرند

.)

آنهایيكهزندهميمانندممكناس��تازمسائلومشكالت
وابس��تهب��هآنرنجبرند،نظیرعفونتتنفس��ي،س��وءتغذیه
وبیمارياس��هاليكهبیش��تروش��دیدترازآنكهبركودكان
س��المدارد،برظرفیتحضورس��ركالسویادگیريآنهااثر

ميگذارد.

درحال��يكهدسترس��يبهدرم��انضدبازگش��تيدرچند

جدول3.5:نشانگرهايآموزشبانظربهوضعیتمعلولیتسرپرستخانوار،ثروت،فلیپیونواوگاندا

17 تا 22 ساله با كمتر از 4 سال تحصيل7 تا 16 ساله كه هرگز وارد مدرسه نشد

معلول از %20 فقير ترين هامعلول)%(متوسطمعلول از %20 فقير ترين هامعلول)%(*متوسطسال

20003212863044فليپين
2002101923263949اوگاندا

*«معلول«اشارهداردبهوضعیتمعلولیتگزارششدهتوسطخودسرپرستخانوار

Unesco-DME2009:منبع
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س��الگذش��تهبهس��رعتافزایشیافتهاس��ت،باعثافزایش
تعدادكودكانباHIVمثبتدرمدرس��هونرخبقاءدرمیان
نگهدارندگانایش��انش��دهدراكثركشورهانرخافزایشبراي
رسیدنبهاهدافدسترسيفراگیرتاسال2010ناكافيبوده

.)UNIADS،2009(است

برخيازخس��اراتبارزتریننتای��جHIVوایدزبرآموزش،
بهیكدلی��لواضحدردادههايمدرس��همنعكسنش��دهاند:
بس��یاريازقربانیهابهسنمدرسهنميرسند.درسال2007
ح��دود000.210ك��ودكدرزیرس��ن14س��الازامراضي
وابس��هبهایدزتلفش��دند)UNIADSوسایرین،2008(.
ایناختالفهاميتواندبهدورنمايدخترانازتكمیلمدرس��ه

ابتدائيوعبوربهمدرسهمتوسطهلطمهبزند.

فقیرترینخانوارهابااندوختههاودارائیهايمحدودووابستهبه
كارجسميبرايدرآمدبهنسبتدیگران،كمترقادربهتحمل
UNIADS(.وایدزميباشدHIVهزینههايبهداشتيبراي

وسایرین،2008(.

بس��یاريازآنهابایدمخارجخوددرسایرنواحياولویتينظیر
آم��وزشراقربان��يكنند.تحقیقاتدركامبوجنش��اندادكه
طبقگزارشدوسومخانوادههايمبتالبهHIVوایدز،براي
پرداختهزینههايبهداش��تودرسالمخارجكمتريصرف
احتیاجاتكودكانش��املتغذیهكردند-كهبهصورتبالقوه
ظرفیتیادگی��ريآنهارابهخطرانداخ��ت)Alkenbrackو

سایرین،2004(.

بیم��ارياعض��اخانواررانی��زميتوانددرآم��وزشرابطواطه
تقاض��ايروبهرش��دبرايكارك��ودك،بهمخاط��رهبیندازد.

)Pridmore2008(

یتیمشدنبواس��طهایدزميتواندضربهشدیديبرنمودهاي
آموزش��يتحمی��لن��د.ح��دود15میلیونك��ودكزیر18
س��ال،یكیاهردووالدینخودرادراثرایدزازدستدادهاند.
شواهداز56كشوربادادههايبررسيخانواراخیرنشانداده
كهایتاميكههردووالدینخودراازدستدادهاند،بهاحتمال
متوس��ط%12كمترنس��بتبهغیریتیمهادرمدرس��هحاضر

ميشوند)UNIADSوسایرین،2008(.

درپشتاینرقممتغییرهائيوجوددارندكهبرخيقویاتحت
تأثیرجنسوالدینفوتشدههستند.دربرخيكشورهايتابع

صحرانآفریقاش��املاتیوپيكنیا،م��االديواتحادجماهیر
تانزانیا،كودكانيكهمادرش��انمدرس��هبهاحتمالبیشتربه
خان��واريدیگرمنتقلش��دهوبهاحتمالكمتردرمدرس��ه
ميمانندBeegleوسایرینMiguel 2007،2009؛هیماز

2009؛بانكجهاني2007(

درحاليكهمرگیكپدراتیوپيتأثیرچشمگیريدرحضور
كودكدرمدرس��هنداردمرگمادر،ثبتنامدرمدرسهرادر
میانپس��رانودخت��رانتاحدود%20كاه��شدادهوباعث
Himaz(مختلشدنحضوركودكاندرسركالسميشود

)2009

بدنام��يوتبعیضموسس��هاياغلبمنجربهتقویتش��رایط
نامس��اعدآم��وزشوابس��تهب��هHIVوایدزميش��وند.در
تایلند،یكمطالعهكیفينش��اندادكهافرادمبتالبهHIVاز
پذیرشدرمدارسبهعنوانتخطيازقوانینملي،محرومند.

معلم��انابرازنگرانيكردندكهس��ایروالدی��نواكنشمنفي
نسبتبهثبتنامدانشآموزانباHIVمثبتخواهدداشت

)UK،2006كودكانرانجاتدهید(

رس��وممدرس��هايتبعیضآمیزتاحدوديآینهايدرمقابل
جامعهنگهداش��تهاند.یكبررس��يخانوارعظیمدهندنشان
دادهكه%58اززنانو%43ازمردانازخانوارهايغیرمبتال
ب��هHIVوایدز،ك��ودكانخودرابهمدارس��يكهكودكبا

HIVمثبتدارندنميفرستند)لندنوسایرین2007(.

همینبررسينش��اندادكهبدناميدلیلاصليتركتحصیل
بودهاس��ت.گزارششدكهكودكانخرسالمیلبهمطالعهرا
ازدس��تدادهوبخاطرطعنههايهمس��االن،افسردهشدهو
تركتحصیلميكننددرحاليكهبزرگساالنيكهپرستاري
ومراقبتميكنندگزارشدادندكهبدناميوتبعیضتوس��ط

معلمین،مانعآموزشاصليميباشد.

یكتأثیربدناميآنس��تك��هHIVوایدزرامجبوربهمخفي
ش��دنميكند.دریكمطالعهكهنیازهايآموزش��يفراگیران
ب��اHIVمثبتدرناصیباواتحادجماهیرتانزانیارابررس��ي
ميكند،تمامك��ودكانباHIVمثبتكهموردمصاحبهقرار
گرفتندتجربهايازنتایجمفنيافشاءراذكركردهوبرامنیت
بیشتردرس��كوتتأكیدكردند.چنینترس��هایيراميتوان
بهخوبيدرنوجوان��انمبتالبهHIVبرزیلوهایتيیافتكه
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گزارشش��دهدرمعرضخش��ونتودعوادرمیانهمساالن
خوددرمدرس��ه،درواكنشينسبتبهوضعیتHIVمثبت
ایش��ان،قراردارند؛یاف��ت)CastoوAbada،2006؛لندن

)2006

ناتوانيدولتهادرواكنشبهفوریتالزمبهتهدیدمطرحشده
توس��طHIVوایدزدرآموزش،اغلببخشيازاینمشكالت
اس��ت.باوجودیكهتع��دادكودكانیتیمقادربهدسترس��يبه
مدارسدرنتیجهمداخالتسیاسيعمومي،افزایشیافتهولي
هنوزكارهايزیاديبرايانجامباقيماندهاس��ت.یكبررسي
از18برنامهآموزش��يمليدرتوابعصحرانآفریقاكهازسال
2005ص��ورتگرفتهنش��اندادهكهتنه��ادهبرنامهازآنها
شاملاس��تراتژیهايویژهبرايكودكانمبتالبهHIVوایدز
بودهوتنهااتیوپي،كنیا،نامبیاورواندا،استراتژیهايجامعو
مفصليراشاملش��دهاند)Unesco-hep(بهشكستهاي
طرحریزيسیاس��يميتوانیكناتوانيگس��تردهترتوس��ط
رهبرانسیاس��يبرايرهبريعملیاتآگاهسازيباهدفبه
مبارزهطلبیدندركغلطوغلبهبربدناميرانیزاضافهكرد.

یكواكنشسیاس��يب��هبدناميمحافظتفراگیرانبواس��طه
ناش��ناختهنگهداش��تنوضعیتHIVآنهاس��ت،وليراین
امرميتواندنتایجناخوش��اینديداشتهباش��د.درنامبیا،این
مس��ئلهمنجربهع��دماطالعاتدرمورداینك��هچهتعداداز
فراگی��راندارايHIVمثب��تميباضن��دش��دهوبنابراین
ایجادع��دموجودترتیباتیامجوزهايالزم��هویژهبرايآنها
كردهاس��ت.)Unesco2008(ازآنجهتاهمیتدارنكه
مداخ��التموفقدربرابردرحاش��یهماندن،بایدازعهدهي
دالیلنهفتهيویژهايبرآیندكهممكناس��تبهواس��طهي

مداخالتورئي،جابمانند.

هدفنهایيسیاس��تآم��وزش،ایجادمحیطياس��تكهدر
آنت��الشواس��تعداد،بجايش��رایطازپیشتعیینش��ده
پیش��رفتهايتحصیليومجالزندگيراتعیینكنند.بخش
بعدياینفصل،ریش��ههايدستیابيبهاینهدفرابررسي

ميكنند.

نتيجه
شناس��ایيدالیلنهفتهرحاش��یهماندندرآموزش،یكقدم
بهسويتوسعهسیاس��تهايباهدفبرابرسازيفرصتهاست.
كودكانشرایطيراكهدرآنمتولدميشوند،انتخابنميكنند.

وليبااینحالثروتوالدینشانوجنسیتخودشان،قومیتیا
زبانميتواندشدیداًبرپیشرفتآنهادرتحصیلوفراترازآن،

تأثیرگذارد.

ای��نفصل،تقابلبینفقرونگرشه��اياجتماعيرادرایجادو
ش��رایطنامس��اعديكهفرصتهايتحصیليرامحدودميكند.
مانعتحركشدهودرحاشیهماندنرادائميميكند،نشانداد.
آنچهكهدرسیستمهايآموزشيرخميدهد،اساسياستزیرا
آموزشميتواندبهعنوانبرابركنندهايعظیمویایكمحرك
ازش��رایطنامس��اعدعملكند.وليغلبهبردرحاشهيماندن
درآموزش،نیازمندسیاستهائیس��تكهمسائلوسیعتريراكه
ریشهدرفقروبدناميوروابطقدرتينابرابردارند،هدفبگیرند.

هیچپیشطراحسیاس��يوجودندارد.افراددرحاش��یهمانده
درسراس��ردنیا،تجاربمش��تركزیاديباهمدارند.بواسطه
همیننشانه،شرایطيكهاینتجاربراشكلميدهند،بسیار
گوناگونن��داینامرحتيدربینكش��وهانی��زصدقميكند.
برايمثال،عوامليكهباعثدرحاش��یهماندندرآموزشدر
بیندامداراندركنیايش��ماليميش��وندازآنهائيكهمنجر
بهدرحاش��یهماندندرمناطقفقیرنشیننایروبيميشوند،
بس��یارمتفاوتهستند.فقریكمنبعجهانينزدیكازشرایط
بسیارنامساعددرآموزشاست،بااینوجودفقردرانزواعمل
نميكند.ش��رایطنامس��اعدمربوطبهفقركهدخترانجوانیا
اقلیتهايبوميتجربهميكنند،بواسطهنگرشهاياجتماعي
ك��هاعتم��اد،بهنفسراتحلی��لدادهوارزشدركش��دهاز
آم��وزشراكاهشميدهند،تقویتميش��وند.اینتفاوتهااز
آنجهتاهیمتدارندكهمداخالتموفقدربرابردرحاشیه
مان��دن،بایدازعهدهدالیلنهفتهوی��ژهايبرآیندكهممكن

استبهواسطهمداخالتروئيجابمانند.

هدفنهایيسیاس��تآموزش��يایجادمحیطياس��تكهدر
آنت��الشواس��تعدادبهجايش��رایطازپیشتعیینش��ده
پیش��رفتهايتحصیليومجالزندگيراتعیینكنند.بخش
بعدياینفصلریش��ههايدس��تیابيبهاینهدفرابررسي
ميكنند.ایجادفضابرایدرحاشیهماندگاندرنظامآموزشی-
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کشاندن در حاشيه ماندگان به بازی
افراددرحاش��یهماندهاغلببهواسطهغیبتشاندربحثهاي
مليدرمورداصالحآموزش،آش��كاروانگش��تنماميشوند.
فرضضمنيبس��یاريازسیاستمدارانآناستكههمانطور
كهسیس��تمهايآموزشملياثربخشترميش��وندس��وها
درنهای��تبهبخشهایيبانامس��اعدترینش��رایطدرجامعه
چكیدهميشوند.چنینفرضينادرستاست.افزایشمخارج
عموميبرايآموزش،باالبردناس��تاندارهايیادگیريمتوسط
وتقویتجوابگويكليش��رایطالزمبرايغلبهبردرحاشیه
ماندنهس��تند.ولياینهابرايشكستنچرخههايدرحاشیه
مان��دنكهدراینگزارشمس��تندش��دهاند،كافينیس��تند.
دسترسيبهدرحاشیهماندگاننیازبهیكتالشجمعيبراي
برعهدهگرفتنس��اختارهايبههمپیوس��تهشرایطنامساعد

داردكهفرصتيرامحدودميكند.

گوناگونيفرآیندهایيكهدرحاش��یهماندنرادائميميكنند،
بهآنمعناس��تكههیچدارويس��ادهیاط��رحازپیشتهیه
ش��دهايبراياصالحوجودندارد.تاحديكهبتوانهرنتیجه
عمديرابیرونكشید،بدینصورتاستكهدولتهاميتوانند
وبایدتالشبیشتريبرايقراردادندرحاشیهماندندرمركز

بحثهاياصالحآموزشانجامدهند.

دولتهاچهطورميتوانندچرخههايشرایطنامساعدآموزشي
كهكودكانبسیاريراگرفتاركردهوفرصتهايآنهارامحدود
ك��ردهدرحاش��یهماندنراس��ایرنواح��يراتقویتميكند؛
بش��كنند؟ای��نبخشازفصلب��هانواعیازسیاس��تهاوخط

مشيهارااشارهدارد:

قابلتأمینكردنهزینهآموزش.دولتهادربسیاري o
ازكش��ورهاازهزینههايمدرسهرسميصرفنظركردهاندولي
اینكافينیست.هزینههايغیرمستقیموغیررسميهمچنان
برايمیلیونهاكودك،مدرس��هراخارجازدس��ترسميكند.
ح��ذفتماميای��نهزینههایكق��دماولیهدرجه��تبهبود
قابلیتپرداختاست.مشوقهایئيكهسایرهزینههاراپوشش
ميدهندومربوطبهحضوردرمدرسههستندميتوانندنقش
حیاتيدرقادرس��اختنكودكاندرحاشیهماندهبهمشاركت

درمدرسهایفاكنند.

كس��باطمینانازاینكهمدارسقابلدس��ترس o
هس��تند.فاصلهتامدرس��ههمچنانمانعيبرسرراهآموزش

برايهمهاس��ت.اینام��رخصوصابرايدخترانبهواس��طه
خطراتامنیتيوابس��تهبهفاصلهزیادازخانهصدقميكند.
س��اختكالسدرسميتواندفاصلهراكمكردهودسترس��ي
فیزیك��يبهنزدی��ككردنمدارسبهدرحاش��یهماندگانرا
افزایشدهد،بهش��رطآنكهدولتهاس��رمایهگذاريباتساوي
ذهنيراهدفقراردهند.اطمینانازاینكهبرنامههايساخت
مدارس،مناطقروستائيدورافتاده،مناطقفقیرنشینشهري
رادراولویتقرارميدهند،كلیدياس��ت.برخيگروههايدر
حاش��یهمانده_بهطوربرجستهدامداران_ درنتیجهمدلهاي
غیرقابلانعطافازتهیهمدرسهكنارگذاشتهشدهاند.مدلهاي
قابلانعطافتريشاملمدارسچندسطحيوسیارميتوانند

درهارابهرويآموزشبگشایند.

ایج��ادمحیطفراگیرجام��ع.تماميكودكانداراي o
ح��قبرخ��ورداريازی��كآموزشب��اكیفیتخوبهس��تند
ولينوعاآنهائيكهباباريازش��رایطنامس��اعدواردمدرس��ه
ميش��وند،بدتری��نآم��وزشرادریافتميكنن��د.آنهااغلب
معلمینباس��طحآموزشپائیندارن��د،گاهيبهزبانيدرس
ميخوانندكهآنرانميفهمند.آنهااغلبكتابدرسيندارند_ 
ووقتيهمكهدارند،ش��املمتونيهس��تندكهكلیش��ههاي
مناف��يرانمایشميدهند.دولتهاميتواننداینمس��ائلرابه
واسطهایجادیكمحیطازفرصتهايغیرتبعیضوبرابر،مورد
خطابق��رارميدهند.فراهمكردنانگیزهبرايمعلمینماهر
كهدرمناطقيكاركنندكهدردستهبنديسطوحدرحاشیه
ماندگانقرارميگریرند،یكنقطهش��روعاست.تهیهآموزشي
چندفرهنگ��يوچندزبانيميتواندپیش��رفتبیناقلیتهاي
بویمباش��رایطنامساعدراتقویتكند.اطمینانحاصلكردن
ازاینكهمعلمینومدارسمجهزبهحمایتازكودكانمعلول
هس��تندنیزبرايآموزشفراگیرمهماست.بهمبارزهطلبیدن
منابعاضافيوحمایتآموزش��يازمدارس"ضعیف" ميتواند

مناطقبابیشتریننیازهاراموردحمایتقراردهد.

اهمیتحقوقوتوزیعمجدد.تفس��یرحقانس��ان o
برايتحصیلب��هحقوقعیني،نیازمندعملكرددربس��یاري
ازس��طوحميباش��د.قوانینمليميتوانندتبعیضرس��ميرا
ممنوعكردهومحیطيایجادكنندكهتس��اويحقوقبشري
راقادرميسازد.قوانینوقتيازحداكثرتاثیرگذاريبرخوردار
خواهندش��دكهمتصلبهبسیجسیاسيورشداتحادبرپایه
وسیعبرايكمكبهآموزشبرايهمهباشند.بهعالوهدولتها
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واعط��اءكنندگانبای��دمقیاسهايحمای��تاجتماعيرابا
اس��تفادهازاش��تغالنقدینگيومداخالتمدیریتمخاطرات
نظیربرنامههاياستخدامبرايایجادقابلیتارتجاعخانوارهاي
آس��یبپذیر؛تقویتكنند.بودجههايمليميتوانندنقش��ي
حیات��يدرتنظی��موتعدیلفرصتهايآموزش��يبینافرادو
نواح��يثروتمن��دوفقیرترایف��اكنند.مخ��ارجعموميتوزیع
مجددش��دهميتوانندبهكمكردناینش��كافهاكمككنند.
برخالفآن،عدمموفقیتدراولویتبنديتس��اويحقوقدر

بودجههايمليميتونداختالفاتموجودراتقویتكند.

استراتژيهايمليبههمپیوسته.درحاشیهماندن o
درآموزش،نتیجهمحرومیتبههمپیوستهميباشد.شكستن
وازبینبردنش��رایطنامساعدنیازمنداقدامعموميهمزمان
دریكصفگستردهومداخالتآموزشجامعدرسیاستهاي
گستردهتربرايمشمولسیاسي،ش��املاستراتژیهایيبراي
كنت��رلوتبعیضاجتماعيوفرهنگيو...ضعیف؛ميباش��د.
دربس��یاريازكشورها،پیش��رفتدرجهتآموزشجامعتر،
بهواس��طهطرحریزيسیاسيتدریجيبامنابعكموچندپاره

متوقفشدهاست.

اینبخشازاینفصلباپیادهكردنكادريبرايدركسطوح
مداخلهالزمبرايمبارزهبادرحاشیهماندنآغازميشود.این
بخشس��هالیهاصليموردكاوشق��رارگرفتهدربخشهاي
بعديرامش��خصميكند.سیاس��تهایيبراياصالحوبهبود
دسترس��يوقاب��لپرداختب��ودن؛محیطفراگی��روعوامل
تاثیرگ��ذارب��ركیفیتآموزش��ي؛ومحیطتوانایيوس��یعتر
برايكنترلدرحاش��یهماندندراموزش،شاملمقیاسهاي
كاهشفقروحقوققانوني.نتیجهآن،اهمیتبههمپیوستن
تماميجنبههاياینخطمشيهايسیاسيدریككادرجامع

برايكنترلدرحاشیهماندنرانشانميدهد.

کادر تحليلي 
تجربهپنجكودكدرسنمدرسهابتدایيرادرنظربگیریدكه
همگيخارجازمدرسههس��تند.یكيازآنهاهامونگ،دختري
اس��تكهدرمنطقهتپهايدوردستازجمهوريدموكراتیك

خلقالئوزندگيميكند.

نزدیكتری��نمدرس��هدرفاصل��هپی��اده2س��اعتياس��تو
همكالس��يهابهزبانالئوهس��تندك��هاونميفهمد.دومین
ك��ودكدرفاصلهچن��دمتريازیكمدرس��هعموميزیریك

چ��ادرپارچ��هايدرمانیالزندگيميكن��د.اوروزخودرابه
جمعكردنوفروختنزبالهميگذراندتابرايخودوخواهرو
برادرهایشغذابخرد.سومیندختركیاستدرنیجریهشمالي
كهیكبرادرمدرس��هروداردوليخودشتركتحصیلكرده
زیرادرش��رفازدواجكردناست.چهارميیكپسرماسائياز
واجیردرش��مالكنیاستكهدرطيكوچیطوالنيبهسمت
چراگاهازدامهامراقبتميكند.كودكپنجمكهدریكش��هر
كوچكبرزیليزندگيميكندواختاللشنوائيشدیديدارد،
باوجوداینكهچندمدرس��هدرنزدیكيهس��تند،بهمدرس��ه
نميرود.معلمینبوميبرايدرسدادنبهیككودكناش��نوا
تعلیمندیدهاندووالدیناونميتوانندبرايكمكهايش��نوایي

هزینهايپرداختكنند.

هریكازاینكودكاندرحاش��یهماندگیآموزش��یراتجربه
ميكنند.درحاليكهدالیلنهفتهبایكدیگرمتفاوتند.فاصله
تامدرسه،زبانتعلیم،كاركودكوقابلپرداختبودنهزینه
تحصیل،تبعیضوانتظاراتپایینوشیوههاورسومفرهنگي
وباورها،نقش��يراایفاميكنن��د.بازكرننیروهايدرپسدر

حاشیهماندنبهدالیلآشكاروبدیهيحیاتياست.

باالبردناستانداردهايتدریسدرمدارسمانیال،كودكانيكه
بهواس��طهفقروكاركودك،ازرفت��نآنمدارسمحرومند،
كمك��ينميكن��د.افزایشبودج��هآموزشبودجۀآموزش��ي
كليدرایالتكانودرش��مالنیجری��هنميتواندنتایجدلخواه
راچنانچ��هنیميازكودكانایالت_نیم��همونث_ بافرصتهاي
محدودبهواس��طهارزشپایینتروابستهبهمدرسهرفتنآنها
توس��طوالدینیارسومينظیرازدواجزودهنگام،مواجهباشند؛

بهدستآورد.

س��اختنیكمدرسهجدیددرواجیرلزوماًبهتعلیمكودكاناز
جوامعماس��ائيكهمعیشتایشانوابستهبهسیاربودناست،

كمكينميكند.

ی��كروشتفكردربارهدرحاش��یهماندن،ش��ناختنبرخياز
اجراءتركیبيبرايغلبهبرآناست.

شكل3.29ایناجزاءرانشانمیدهد.

دردس��ترسبودنوقابلپرداختبودن.مجاورت 
ونزدیكيمدارسوجوامعیكش��رطبدیهيبرايمش��اركت
درآموزش،خصوصابرايدخترانجواناس��تزیرااختالفات
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جنسیتيدربس��یاريازكشورها،بافاصلههابیتشرميشوند.
همچنینالزماس��تكههزینهمدارسقابلپرداختباش��د.
درس��تهمانطوركهفقرميتواندافرادرادروفورغذاگرسنه
نگ��هدارد،ميتوان��دبههمانص��ورتنیزفقی��رراحتياگر
مدارسدردس��ترسباشندخارجازسیستمآموزشنگهدارد.
سیاس��تعموميميتوانداطمینانحاصلكندكهكودكانبه
واسطهدسترسيمكانيیافیزیكيكالسهايدرسيیابهواسطه

موانعماليازآموزشبازنميمانند.

محی��طآموزش��یفراگی��ر.اكث��رمعلمی��ناغلب ý
درش��رایطس��ختازرويوجدان،س��عيميكنن��دتاكار
خ��ودرابهخوبيانج��امدهند.وليهن��وزمیلیونهاكودكبا
فرصتهايیادگی��ريمح��دوديدری��كزبانمناس��بمواجه
هس��تندومیلیونهاكودكدیگرتوسطافرادبيانگیزهايكه

بیشازظرفیتخودفعالیتكردهاندتدریسميشوند.

نزديک تر کردن کالس های درسی به کودکان محروم 
آموزشی

دسترسیداش��تنبهكالسهایدرسیبهشكلمانعیجهت
آموزشبرایهمهمس��تدلشدهاس��ت.دربسیاریازمناطق
معیارجهانیجهتدرنظرگرفتنفاصلهومس��افتمناسبتا
مدرسهوجودندارد.برطبقبرآوردیحدود2كیلومتریاحدود
3دقیقهپیادهرویتامدرس��ه،حدباالییمحس��وبمیشود)
تیرنینك،2009(.بااینحالاینمسئلهتاحدزیادیوابسته
بهش��رایطوموقعیتكودكانبس��تگیدارد.بااینكه،كوهها
جنگلها،رودخانهقابلیتدسترس��یكودكانبهمدرس��هرا
مح��دودمینماید،حتیمس��افتهایكوتاهمیتواندس��فری
طوالنیهمراهباخطراتبیشتریبریاكودكانبهارمغانآورد.

افزای��شهزین��هومخ��ارجعمومیكارآمدوموثربرس��اخت
م��دارسوكالسه��ایدرس��یمیتواندیك��یازروشه��ای
دس��تیابیبهامكاناتتحصیلیتلقیگردد.كمبودكالسهای
درس��یبهناچار،دسترسیبهمدرسهبرایكودكانرامشكل
ترمیكردند،اینمس��ئلهدربس��یاریازكشورهادروضعیت
بحرانیقرارگرفتهاس��ت.كش��ورهایكمدرآمدزیر– افریقا
،درحدود107میلیوندالرجهتساختكالسهیادرسیبا
كمبودبودجهمواجههس��تند.بهمنظورقطعچنینكسریو
كمبودهاییتاسال2015،تعدادكالسهایدرسیمیبایست

دوبرابرگردد)EPCO UNICEF-(طبقپژوهش��یكهاز
10كش��ورزیرافریقاییكهازدس��تیابیبهاه��داف2015،
بس��یارفاصلهگرفتهاند،بهدستآمدهاست،بادرنظرگرفتن
روندفعلیدرساختمدارس،تعداكالسهایدرسیكمتراز
نیمیازمیزانموردنیازوموردانتظاراست)تیونینك،2009(.

دركشورهایمناطقزیرصحرایافریقاتعدادكالسهابایدتا
سال2015دوبرابرگردد.

وضعیتكالسهایدرس��یجدیدازلح��اظمكانیدرمناطق
وگروههایمحرومودرحاش��یهماندهبس��یاربحرانیاس��ت.
ب��هندرتبرنامههایبازس��ازیكالسوم��دارس،مناطقو
گروههای��یكهبهش��دتنیازمندبهاینبرنامههس��تندرادر
اولویتودررأسبرنامهیكارخودقرارمیدهند.اینمس��ئله
دقیق��اًبامزایایبرابریوتس��اویبیش��تردرتضاداس��ت.در
اتیوپی،برنامهیبازس��ازیمدارسوكالسهایدرس��یدر
رأسرویكرده��ایبینالمللیدرجهتپیش��رفتپرش��تاب
بهس��ویآموزشابتداییفراگیر،ق��راردارد.درحدود6000
مدرسهایكهدرسال1997دراینمنطقهساختهشدهاست.
%85آندرمناطقروس��تاییبهبهرهبرداریرس��یدهاس��ت
ك��هبهطورقاب��لتوجهی،بهطورمتوس��طفاصلهیمدارس
راكاهشدادهاس��ت.جمعیتخارجازمدرس��هیكودكانبه
میزان3میلیونكاهشیافتوهمچنیننابرابریجنس��یتی
باتأكیدبرفاصلهیخانهتامدرس��هودرخواس��توتقاضای
آموزشدختران،نزولپیداكردهاست.)یونسكو،2008(.

تلفی��قف��نآوریوتكنول��وژیومش��اركتهایمداخ��الت
اجتماعیمیتواندبرایبرنامهریزانآموزش��یدرتشخیصو
رس��یدگیگروههاومناطقمحروممفیدواقعش��ود.برخیاز
كش��ورهاماننداتیوپی،ازنظامهایاطالعاتیجغرافیاییبرای
جمعآوریاطالعاتدرزمینهیتوزیعمكانیمدارس،برآورد
نزدیكیمدارسبهخانههایكودكانوویژگیهایجغرافیایی
مانند،جاده،رودخانه،وكوهها،استفادهمیكنند.)اتفیلید
وهم��كاران،2003(.جوامعمیتوانن��داطالعاتمذكوررااز
طریقدانشواطالعاتداخلیدرزمینهیًفاصلهیفرهنگیً
كهجهت،اجتماعوعواملنژادیوقومیدیگریمیتواندبین
مدرسهوافرادمحرومایجادنماید،تكمیلنمایند.اغلبچنین
نقشهبرداریهایاجتماعیازاهمیتباالییبرخورداراست.

طبقارزیابیكهدرمنطقه)راجاس��تانهندوستان(درسال
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1990انج��امگرف��ت،ح��دود%90ازك��ودكاندر1/5
كیلومتریمدارسابتداییزندگ��یمیكنند.امانرخثبتنام
مدارسابتداییدرمنطقهیفوقكمتراز%50استبهدلیل
اینكه،طبق��اتواختالفاتاجتماعیمانندقبایلوطبقات
مختلفافرادهندوس��تانمانعیبزرگبرس��رراهبسیاریاز
والدیندرثبتنامكودكانخوددرمدرس��هتلقیمیگردد)
گویندا1999(اینمسئلهنشاندهندهیایناستكهچگونه
مراحلاجتماعیمیتواندفواصلمكانیرادرگروههایمحروم

درحاشیهماندهتقویتنماید.

ك��ودكاننات��وانبهخص��وصكودكنیك��هازمعلولیتهای
فیزیك��ی،بیناییواختالالتذهنیش��دیدرن��جمیبرند،با
اوضاعومحرومیتهاینامس��اعدیروبروهس��تند،ازجمله
ای��نمحرومیتها،طیكردنمس��افتخانهتامدرس��ه،در
بس��یاریازموارد،درزمینهیدسترس��یبهامكاناتكالسو
مدرس��هودیگرامكاناتماننداس��تفادهازسرویسبهداشتی
بامش��كلروبرومیش��وند.چنی��نمحرومیتهاییمنعكس
كنن��دهیاثراتوپیامدهایمحدودلغوش��هریهیمدارسبر
ثبتنامآناناس��ت.طبقبرآوردیك��هدركنیا،تنهاازبین
6ك��ودكناتوانتنها1كودكپسازلغوش��هریهیمدارس
درمدرس��هحضورداشتهاس��ت)موالما،2004(.مشكالت
مربوطبهدسترس��یوقابلیتوصولب��همدارسرابهراحتی

نمیتوانازعواملگس��تردهتریكهمانعازحضوركودكاننا
تواندرمدارسمیش��ود،جدادرنظرگرفت.دربس��یاریاز
موارد،نگرانیهایوالدیندرفرس��تادنكودكانشانبهمدرسه
بانگرانیهایدیگریمانندنحوهیعملكردكودكانونمادین

آناندركالسدرستلفیقمیگردد.

افزایشدسترس��یك��ودكانناتوانب��هم��دارسنیازمندبه
مش��اركتهایسیاسیدربسیاریازس��طوحست.نظراتبر
طراحیومسافتمدارسومیتواندنقشمهمیرادرزمینهی

حضوركودكاندرمدارسایفانماید.

بس��یاریازك��ودكانناتواناساس��اًازحضوردرمدرس��هبه
دلیلس��رمایهگذاریاندكبرامكاناتمناسبیمانندسرویس
بهداش��تیدرمدارسبینصیبماندهاند.طیكردنمس��افت
خانهتامدرسهبرمشكالتدراینراستامیافزاید.دربسیاری
ازكشورها،نظامحملونقلعمومیدردسترسافرادمعلولو
ناتوانوجودندارد.جمعیتپراكندهیمناطقروستایی،جایی
كهمسافتخانهتامدرسهبزرگتریندغدغهیآنانمحسوب
میگردد،اغلببههیچوجهبهحملونقلعمومیدسترس��ی
ندارند.درمنطاقش��هریكهوضعیتخیابانهااغلبقابلیت
حركتافرادمعل��ولوناتوانراتحتتأثیرقرارمیدهد،عدم
وجودوس��ایلنقلیهیعمومیكارآمد،مانعازحضوربسیاریاز

كودكانبهمدارسمیشود.

واكنشه��ایوالدی��ندربرابربازنگریه��ایوپژوهشهادر
اینزمینهب��راهمیتوجودنظامحملونقلعمومیكارآمد
میافزای��د.طبقتحقیقیدربنگالدشوالدینكودكانمعلول
ونات��وانمتوجهفقداننظامحملونقلاختصاصیوویژهاز
خانهتامدرس��هدرمناطقروستاییوعدموجودحمایتهاو
كمكهزینههابهحملونقلازطریقس��هچرخههایمسافر
بریكهبهعنوانمحدودیتیبزرگتلقیمیش��ود،ش��دهاند.
)آس��كرمنوهم��كاران،2005(.مقاماتآموزش��یوتعلیم
وتربی��تمیتوانندنقشمهم��یرادرزمینهیدرنظرگرفتن
مشكالتدس��تیابیبهمدارسازطریقنظارتبرطراحیو
ساختكالسومدارس،درزمینهیفراهمآوردنكمكهای
مالیبهس��نجشحملونقلونزدیكترساختنمدراسبه

منازلكودكان،ایفامیكند.

برخ��یازمهمترینكمبودهایمربوطبهكالسهایدرس��ی
درمناط��قجنگ��یوآس��یبدیدهك��هبنایم��دارسازاین

حقوق و فرصت ها     
ایجاداستراتژيهايكاهشفقر 	•

كنترلمحرومیتخردسالي 	•
اجراءقوانینضدتبعیض 	•

فراهمكردنحمایتاجتماعي 	•"

تعیینبرابرترمخارجعمومي 	•

  در دسترس بودن وقابل
 پرداخت کردن هزينه آموزشی

حذفهزینههايمستقیموغیرمستقیم 	•
فراهمسازيانگیزههايماليموردنظر 	•

سرمایهگذاريدرزیربنايمدارس 	•
نزدیكتركردنكالسهايدرسبهكودكان 	•

حمایتازتداركهايقابلانعطاف 	•
هماهنگكردنونظارتبرتداركاتغیردولتي 	•

محيط فراگير
تعیینمنصفانهمعلمین 	•

جذبوآموزشمعلمینازگروههايدرحاشیهمانده 	•
فراهمكردنپشتیبانياضافيبرايمدارسدرشرایطنامساعد 	•

ایجادیكبرنامهدرسيمربوط 	•
تسهیلآموزشيچندفرهنگيوچندزباني 	•
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طریقویرانش��دهاس��تدیدهمیش��ود.پسازاتمامجنگ
ودرگیرییكیازحیاتیتریناقداماتمیبایس��ت.بازسازی
س��ریعمدارس،تالشهایمتحدانهدرواردكردنكودكانبه

مدرسه،درنظرگرفتهشود.

دولتكشورروآندا،ازطرحنوسازیواصالحمدارسازطریق
جنب��شمجدانهدرزمین��هیدوبارهواردك��ردنكودكانبه
مدرسهباتأكیدبرغلبهبرنگرانیهیاوالدیندرزمینهیامنیت
مدارسوكودكاندرمناط��قجنگیوجلباعتمادوالدین،
حمایتكردهاس��ت.بااینوجودثبتن��امدوبارهیكودكان
همانندسطوح،قبلكشتاردستهجمعیسال1997بهمدت
4سالبهطولانجامید،تاسال2005،دسترسیبهامكانات
مدارسباالترازارائهیروندپیش��رفتدراینراستاكهازسال
1985تا1992پیشبینیش��دهبودهاس��ت.)اوباماوبود،

.)2009

تطاب��قدادنم��دارسباش��رایطداخلیومحل��ی:دركو
تش��خیصش��رایطداخلیومحلیدرتوس��عهیسیاستهاو
راهبردهایآموزش��یفراگیرطرحیحیاتیاس��ت.بس��یاری
ازگروهه��ایمحرومدرجوامعپراكن��دهدرمناطقدورافتاده
جای��یكهتراكمجمعیتاندكمیتواندبهطرزچش��مگیری
هزینههامربوطبهس��اختمدارسومعلمانراافزایشدهد،
زندگیمیكنند.فقرخانوارهاونظامهایمعیشتیمیتواندبه
عدمحضوركودكاندرمدرسه،زمانیكهازخانوادهازلحاظ
اقتصادیتاحدیبهكودكانش��انك��هدرزمینهیدامداریو
كش��اورزیوكارهایروزمرهدرخانهفعالیتمیكنندوابسته

هستند.

ك��ودكانمحرومدیگریك��هدرمناطقذاقهنش��ینزندگی
میكنندوقانوناًشناس��ایینمیشوندممكناستبامشكالت
مربوطبهآس��یبپذیریخانوادههاروبروشوند.دردسترسی
قراردادنمدارسنیازمندپاسخواكنشهایسیاسیابتكاری

كهمطابقباشرایطمخصوصباشداست.

دربسیاریازكشورها،تراكماندكجمعیتدرمناطقروستایی
ازطریقالگوهایمتمركزآموزشیمربوطبهگروههایمحروم
ش��ناختهمیش��وند.اش��خاصروس��تاییدرمنطاقیماندن
بخشهایكوهستانیآندیاندرپرووبولویاجمعیتاندكیاز
كودكاندرسنینمدرسهرابهخوداختصاصمیدهندچنین
كودكانیاحتماالًبامشكالتمربوطبهمسافتخانهتامدرسه

،مش��كالتناحیهایوكوهس��تانیكهبرمشكالتفاصلهی
مدارستاخان��همیافزایدروبروهس��تند.حضوركودكاندر
مدرس��هیروستاییهمسایهممكناس��تبامشكالتیمانند
طیكردنرود،سراش��یبیهایعمیقیهمراهباشد.بهعنوان
مثال،درفصلبادوباراندربنگالدش،كودكانیكدرچارز)
جزیرهنشینوماسهایدرمیانرودخانهها(زندگیمیكنند،
ممكناس��تبرایرفتنبهمدرسهازشناكردندررودخانهیا
ازقایقهاییس��اختهش��دهازبرگهایدرختانخوداستفاده

نمایند.

دربرخیازكش��ورهاجهتروبروش��دنباچنینمشكالتیاز
الگوهایمدارسمجاریازطریقماهوارهاس��تفادهمینمایند.
چنینكالسهاییبهدوصورتتش��كیلمیشوندیابهصورت
كالسهاییكهطبقهبندیشدهاندكهمعموالًشاملمدارسی
هس��تندكهب��هخوب��یتأمینمالیش��دهاندویاب��هصورت
استفادهازچندینماهوارهیكوچكترتشكیلشدهاند.مورد
دومیممكناستبهصورتمدرسهییككالسیباحضوریك
م��درسباتدریسچندمقطعتحصیلیدریككالسمش��ابه

است.

دربولیوی،كالسهایگروهیبهنوالكئوسمش��هورمیباشد
كهمیزاندستیابیبهنظامآموزشیدرمناطقمحرومجنگلی
وكوهس��تانیراافزای��شدادهاس��ت.هرنولكئوسمتش��كل
ازمدرس��هایاصل��یومرك��زیاس��تكه،ارائ��هدهندهی
چرخهیادورهیكاملمقاطعتحصیلیتامقطعمتوسطهاست
وچندینمدرس��هیماهوارهایتامقطعاولیهیابتداییرادر
كالسهایمتش��كلازچندمقطعتحصیلیآموزشمیدهند.
شاگردانومعلمانمیتواننددراینمدارسبهمدارسمتنوع
كهمتش��كلازگروههایمختلفیاس��تجهتآموزشبیشتر
هدای��تگردند.ایننظ��اموالگونقشمهم��یرادرزمینهی
گس��ترشدس��تیابیب��هامكاناتم��دارسدربی��نكودكان
بومیمناطقكوهس��تانیایفاكردهاس��ت.فولكئوسازطریق
فراه��مآوردننظامآموزش��یدربولیویدركن��ارآموزش3
زباناصلیاش��خاصبومیهماننداسپانیایی،درپیادهكردن
آموزشهایبینفرهنگیودوزبانهموثرواقعش��دهاس��ت)
جیوردانو،2008(.چنیناصالحاتآموزشی،توسعهینظام
آموزشعمومیدامنزدهاست.بهعنوانمثالدرسال1992
،نهتنها%82كودكانش��هریبلكه%41ازكودكانروستایی
مقطعابتداییرابهپایانرساندند،درسال2001،ایننسبت
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دربینكودكانشهریبه%85ودركودكانروستاییبه74%
رسید.)كونتیراس،تاالوراسمویی2008(.

ش��واهدبهدس��تآمدهازبرخیازكشورهاحاكیازآناست
كهآموزشوتدریسچندمقطعیمیتوانددرافزایشامكانات
ودسترس��یبهمدارسبدوندرنظرگرفتنكیفیتآموزش��ی

موثرواقعشود.

الگوهایمدارسمجازیوهماهوارهایبایدمش��كالتمربوط
بهمدیریتپیش��رفتكودكاندرمقاط��عتحصیلیرادرنظر

بگیرند.

سیستمنولكئوسدربولیویبراطمینانحاصلكردنازاتمام
دورهیابتدای��یكودكاندرمدارسگروهییامدارسمركزی
داخلیتأكی��دمینمودو.رویكرددیگرایناس��تكهمدارس
مجازیمیبایستدرراس��تایفراهمكردنوتكمیلدورهی
ابتدای��ی،هماننداقداماتیكهدرجوامعروس��تاییدربوركینا
فاسوتوسعهیافتهاست.فعالیتنمایند.تیونینك،2009(یكی
ازمزیته��ایاینسیس��تمتضمی��نوواموپایداریآموزش
اس��ت.اماآیااقدام��اتآموزشچندمقطعیت��امقاطعباالتر
ادامهخواهدداشتواساس��اًكیفیتآموزشآنحفظخواهد

شد؟

س��ئوالف��وقازاهمیتبهس��زاییبرخورداراس��ت.درحال
حاضر،درحدودیكس��ومازكودكانیكهدرس��نینمدرسه
بسرمیبرندودركشورهایدرحالتوسعهزندگیمیكننداز
فرصتهایآموزش��یازطریقسیستمچندمقطعیبهرهمند

.)b 2006،گردیدهاند.)لیتل

شواهدبهدستآمدهازبرخیازكشورهاحاكیازآناستكه
آموزشوتدریسچن��دمقطعیبدوندرنظرگرفتنكیفیت
آم��وزشدرافزایشامكاندسترس��یبهم��دارسمثمرالمثر
واقعشود.بررس��یسیستمچندمقطعیبهناماسكوئیالنوئوا
دركلمبیاكهبهش��كلمناس��بیطراحیش��دهاست.دست
آوردهایمناس��بیرادرزمینهیآموزشاسپانیاییوریاضی
نس��بتبهدیگرم��دارسابتدایی،درزمینهیبررس��یدیگر
ویژگیهایم��دارس،برایكودكانبهارمغانآوردهاس��ت.)
فوریرو– پینداوهمكاران،،2006(ش��واهدبهدستآمدهاز
بوركینافاسو،پاكستانوتاگوبهطورمشابهحاكیازآناست
كه،كالسهایچن��دمقطعیمیتواندبهكیفیتكالسهای
تكمقطعیمدارسبرایآموزشوتعلیمكودكانمفیدباشد.

)لیتلb 2006(.هن��وزتماممدارسچندمقطعیموفقیت
آمیزنبودهاندواینمس��ئلهتاحدیبس��تگیبهاثربخش��ی

.)b 2006رویكردهایحمایتیسازمانیدارد)لیتل

سیس��تماس��كوئیالنوئداوتاحدیطرحهاینظیر،طرحهای
چیل��یوگواتماال،ب��هدلیلاینكهآنهامرتب��طبااقدامات
اصالحیگس��تردهترهستند،موفقیتآمیزبودهاند.تحقیقات
دراینحوزه،اهمیتسرمایهگذاریبرتربیتمناسبمعلمان
درزمینهیفعالیتدرسیس��تمهایچندمقطعیوگسترش
دورهه��ایتحصیلیومطالبدرس��یكهمطاب��قبانیازهای

شاگردان،دغدغههایوالدینباشد،پررنگترمیكند.

ه��مچنینآم��وزشراهبردهاییك��هك��ودكانرادرحضور
فعاالنهدرروندیادگیریوآموزشبهشكلمستقلوخالقانه
تقویتمینمایدمیتوانددراینزمینهموثرواقعش��ود.)مك
ای��وان2008(.رویكردهایغلبهبرنیازهایگروههایمحروم
نیازمندبهتلفیقآموزشهایچندمقطعیابتكاریباحمایت

ازچنینمناطقاصلیوكلیدیاست.

آموزشدرمنطاقعشایریوروستاییكهدرمعرضمشكالت
كمیجمعی��تروبروهس��تندازطریقش��یوههایزندگیبه
صورتس��یاربهخطرمیافتدگس��ترشدسترسیبهمدارس
درمی��انكودكانیكهدرخانوادههایعش��ایریوروس��تایی
زندگیمیكنند،نیازمندبهازمیانبرداش��تنتفكراتسنتی
وقدمیواستفادهازنظامارزشیابیوابستهبهشواهدبهدست
آم��دهازاینمناط��قدراینزمینهكهچ��هراهبردیدراین
مناطقس��ودمنداست،میباشد.یكیازرویكردهایمرتبطبا
چنینش��یوهیزندگی،توسعهیمدارسسیاركهدنبالروی
جوامععش��ایریباشد،ددركنارتدریسكودكانهنگامیكه
مش��غولبهنگهداریازداموچوپانینیستندودرساعاتیاز

روندكهبهاینكارمشغولنیستند،سودمنداست.

اقدام��اتابت��كاریدرهردومطنقهیاتیوپ��یوكنیادركنار
طرحهایمدارسسیارومدارسیكهدرطولروزوبهصورت
شبانهروزیآموزشمیدهند،موردآزمایشقرارگرفتهاست.

ب��اوجودای��نك��ه،راهبردهایف��وقفرصتهایآموزش��ی
جدی��دیرادراختی��اركودكانقرارمیده��د،آنهااغلباز
فقدانچارچوبهایسیاس��یمنس��جمومنابعمالیمناسب
رن��جمیبرند)رزوروت��ووهمكاران،.2009(.درحالحاضر
برخیازكشورهاشروعبهبكارگرفتنازراهبردهایجامعتر
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گستردهاند.درقسمتهایش��مالیكنیافعالیتهایسیاسی
درمناط��قگرموخش��كهمراهب��اتوس��عهیرویكردهای
گس��تردهجهتغلبهبرآموزشدرمناطقمحروموحاش��یه
ماندهصورتگرفتهاست.اینمسئلهتاحدبسیاریوابستهبه
سطححمایتهایمالیوسیاسیدرادكهچنینراهبردهایی
بایدازجانبدولتمركزیموردتوجهقرارگیردودرراستای
رویكردهایگستردهیكاهشفقركامبردارد)كادر3.15(

توس��عهیدسترسیبهمدارسبرایآموزشكودكانعشایری
نیازمندبهشكستنسنتهایقبایلآنانوتفكراتقدیمیآنان

است.

اجرایمدارسسیاروآموزشسیاراغلبباقابلیتهایآسیب
پذیریكهمنتهیبهآموزشگروههایمحروممیشود،همراه
اس��ت.پناهندگانوجابجاییداخلیافرادوكودكانمهاجری
كهدرمناطقش��هریدرجس��تجویكارهس��تند،همگیاز
نمونههایآس��یبپذیریكودكانمحسوبمیشوند.بسیاری
ازكودكاندرمناطقمحروموزاغهنش��ینتنهابراینجاتاز
مرگروزانهمجبوربهانجامكارهایطاقتفرسابادرآمداندك

هستند.

توس��عهیدسترس��یبهآموزشبرایچنی��نكودكانیاغلب
امریدش��واراس��ت.اماغیرممكننیس��ت.كلیداصلیاین
مش��كلشناس��اییچنینكودكانیوتضمیناینموضوعكه
نظامآموزشیبراساسبرنامهیزمانیتغییرپذیردرشرایطی

قابلوصولفراهمشدهباشد.

برنامههاوطرحهایابتكاریكهتوسطسازمانهایغیردولتی
ادارهمیشوندبایددربرنامههایبینالمللیلحاظگردند.

درنظ��رداش��تنمناطقوگروهه��ایمحرومچی��زیفراتراز
حضورفیزیكیكودكاندرمدارسمحس��وبمیگردد.برخی
ازس��ازمانهایدولتیوغیردولت��یازفنونوتكنولوژیویژه
ایدرتالشبرایكاهشخالءهایآموزشیاستفادهكردهاند.
فن��ونفوقتكمیلكنن��دهیروابطمعلموش��اگردازطریق
همیش��هدردسترسبودنش��رایطآموزشیومعلمدرزمانی
كهآنهاقادربهحضوردرمدرس��هنیس��تند،است)حتیدر
ساعاتعصروبعدازظهرودرفصلهاییكهآنهانیازمندبه
كارمیباش��ند.()گروهمشاورانخالءوكمبودهایآموزشی

دانشگاهكمبریج2009(.

دركش��ورچی��ناولی��ایام��ورآموزش��ی،طیفوس��یعیاز
الگوهاییادگی��ریمرب��وطبهفواص��لآموزش��یراازطریق
اس��تفادهازدیویدیوماهوارهراب��همنظورفراهمكردن
ش��رایطآموزشیوتدریسدرمناطقروس��تاییودورافتاده
،ب��هكارگرفتهاند.علیرغماینكهمزایاییادگیریازطریق
فواصلآموزشیدرمقطعابتداییمیتواندبهدلیلعدموجود
معل��مب��هخطرافتد،دراینمورد،خطمش��یب��هكارگرفته
ش��دهباس��رمایهگذاریدرزمینهیآموزشوتعلیممعلمان
محلیهمراهبودهاس��ت.ارزش��یابیوبرآوردهایگستردهدر
اس��تانهایگانووهابیدرمیانمحرومتریناستانهایغرب
كشورچین،همراهبانرخپایینافرادتحصیلكردهوباسواد،
نش��اندهندهیپیش��رفتهایمرتبطبایادگی��ریازطریق
فواصلآموزش��یهمراهبااكثرمعلمان��یكهدردانشآموزان

ایجادانگیزهكردهاند،است)مككوآید.2009(.

ايجاد فرصت های آموزشی برای کودکان خارج از مدرسه 
و نوجوانانی که از هر جهت آموزش بی نصيب مانده اند: 

بس��یاریازك��ودكانونوجوانانمحرومودرحاش��یهمانده
ش��انسوفرصتهایارزش��مندآموزش��یراازدس��تدادها
ن��دوراهبرگش��تبهمنظوراس��تفادهازای��نموهبتراگم
كردهاند.كودكانیكههرگزدرمدرس��هحضورنداش��تهاندویا
محبوربهرهاكردنمدرس��هدرمقاطعپایینبودهاند.ازسواد
ومهارته��ایریاضیاولی��هوموردنی��ازدرزندگیروزمره
برخوردارنمیباشند.بسیاریازجمعیت71میلیونینوجوانان
بیس��وادوخارجازمدرس��هغلببهدلیلنظامهایغیرقابل
انعطافآموزش��ی،ازبرخوردارش��دنازفرصتهایآموزشی
موردغفلتواقعشدند.تس��هیلامكاندوبارهثبتنامكردن
كودكانونوجوانانبیس��وادرویكردیكلیدیومهمدرباال
بردنقابلیتوتواناییآنهادركاهشفقرمحسوبمیشود.

برخیازسازمانهایغیردولتی،نظامآموزشرااغلبمكمل
تحصیالترسمیاس��توبهبازگرداندنونوجواناندرمسیر
سیستمآموزشیرسمیكمكمیكند،فراهمكردهاند.مقیاس
تدابیرفوقبهطورگستردهش��ناختهنشدهاند.بنابربازنگری
وتحقیق��یدرمناطقزیرافریقا،154طرحدر39كش��وربه
منظوررس��یدگیب��ه3/5میلیونكودكب��همرحلهیعمل
رس��یدهاس��ت)اس��تینفانووهمكاران،2006(.باوجوداین
كه،كیفیتنظامهایآموزش��یمذكوربهشدتمتغیراست،
مقیاسدرخواستهایچنیننظامهاییحاكیازایناستكه



مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

گزارشجهانیپایشآموزشبرایهمه

210

مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

مه
یه

برا
ش

موز
شآ

پای
نی

جها
ش

زار
گ

برنامههایتكمیلیآموزشكمبودهایبسیاریراجبرانكرده
است.برنامههایموفقیتآمیزبیشترهمراهباساعاتبرگزاری
كالسه��ایمتغی��روتغییرپذیروحمایتهایش��اگرداندر
زمین��هیدورههایتحصیل��یآنهارابهس��ویمهارتهای

مرتبطسوقمیدهد.

رواجدادننظامآموزشیجدیددغدغهایمهمدرسیاستهای
آموزش��یتلقیمیگ��ردد.برخیازبرنامههاب��رایجادارتباط
بینآموزشمهارتهاواش��تغالنوجوان��انوجوانانمحروم
ودرحاش��یهماندهتأكیدموكدمینماید.طرحهایرژوینیدر
آمری��كایالتینیكیازنمونههایبرنامههایفوقاس��ت)به
فص��ل2مراجعهفرمایید(.نوجوان��انوجوانانیكهازتحصیل
وآم��وزشدورهیابتدای��یبینصیبماندهان��دداراینیازها
واحتیاج��اتمتنوعیهس��تند.برنامههاییادگیریوآموزش
س��ریعدربسیاریازكش��ورهابهمنظورفراهمكردنفرصت

آموزش��یمقطعابتداییودورهیابتداییطیدورههایكوتاه
مدتبراینوجوانانگسترشپیداكردهاست.یكیازاقدامات
مه��موحیات��یدرنظامآموزش��یمذكورایناس��تكهتیم
آموزش��یاینچنینمنته��یبهایجادقابلی��توتواناییهای
س��ازندهایك��هب��هآموزندگاناج��ازهیورودبهسیس��تم
رس��میتحصیلدرمدرسهویادستیابیبهاشتغالسودمندو
كارآمدمیدهد.اینمسئلهبهاینمعنیاستكه،برنامههایی
ك��هازجانبس��ازمانهایغیردولتیادارهمیش��وندبایداز
طری��قگنجاندنبرنامههایبینالمللیازس��ویدولتمورد

تأییدوحمایتواقعشود.

برنامههایمذكوردررس��یدگیبهاموربس��یاریازمحرومان
بس��یارمثمرالثمربودهاند.بس��یاریازگروهه��ایمحرومدر
عش��ایردربنگالدش)كادر3.16(واش��خاصوافرادیكه
درمناط��قچانابامحدودیتهایآموزش��یروبروهس��تنداز

درمناطقگرموخشككنیایشمالی،زندگیبهدلیلبارندگیهایغیرقابلپیش
بینیوذخایرغذایینامطمئندركنار،دزدیدامهاورایزنیدراینمناطق،بسیار

پرخطراست.
امكاناتبس��یاراندكمناطقكنیا،چالشهایرودخانهرانیزبیش��تركردهاست.
تنهایكبخشازاینمنطقهبهش��بكهیبرقملیمس��تقلاست.باتوجهبهاین
شرایطبسیاردشوار،مناطقگرموخشككنیاتوسطدورهیخشكسالیوویرانگر
وقحطیكهاینكشوررادرسال1990میگرفتبسیاریازدامهاكشتهشدندو
سوءتغذیهیشدیددربینعشایررواجپیداكرد.كودكانتوسكانیبرایدستیابی
بهآبآشامیدنیمجبوربودندحدود3كیلومترراهروندوبسیاریازمردانتوركانی
خانوادههایخودرابهدلیلاینكهقادربهتأمینمخارجخانوادهیخودوس��ری
كردنوتغذیهیكودكانخودنبودند،رهاكردند.درگیریهایقومیونژادیطی

آخریندورهیحاصلخیزیاینمنطقهافزایشیافتهاست.
اصالحاتآموزشیدرمناطقعشایری،پیامدهایمحدوداندكیرادرشیوهیزندگی

عشایریهابهدنبالداشتهاست.
دردیگ��رمناطقكنیا،لغوش��هریهیمدارسمنتهیبهم��وجعظیمیازثبتنام
كودكانشدهاستامادرمناطقروستاییوعشایریوضعبهگونهیدیگریاست،
تفاوتاندكیبادورهیقبلازلغوش��هریههانمیكند،دراستانجنوبشرقی،4
س��الپسازلغوش��هریهیمدارس،كمتراز40%ازكودكانبهمدرسهدرسال
2007واردشدند.شیوهیزندگیسیارعشایروآسیبپذیریفوقالعادهیبهاین
معنیاس��تكهتنهاكاهشهزینهیتحصیلدرجهتدس��تیابیبهكودكانبه

مدرسهبرایآموزش،كافینیست.
بهمنظورایجادتغییراتاساسی،رویكردیجامعجهتتوسعهوپیشرفتدراین
مناطقهمراهباراهبردهاییكهمس��تقیماًبرفراهمكردننظامآموزشیمطابقبا
شیوهیزندگیعشایریتأكیدمینمایدموردنیازاست.بسیاریازروشهاتاچند
س��القبلوتامدتیپیشدراینراس��تابینتیجهبودهاند.تااواخرس��ال1990

،بهطوركلیمناطقش��مالیوخصوصاًمناطقعش��ایریبهش��دتموردغفلت
واقعش��دند.تأكیداصلیدرسیاس��یآموزشیبرمتقاعدس��اختنعشایردررها
كردنش��یوهیزندگیخویشومس��تقرش��دنتنهادریكمكانجاییكهآنها
قادرخواهندبودكهازامكاناتبهنحواحسنتبهرهبرند،بودهاست.ازتفكرمذكور
راحعبهگروععش��ایرباظهورس��ازمانهایمربوطبهاجتماعیمدنیعشایروبا
حضورگروههایعشایردرمجلسشوراتغییریافت.اینحركتیكیازكشورهایی
كهبیش��ترینگروهمحرومرادرخودجایدادهاستراموردتوجهقرارداد.ایجاد
وزارتخانهیStatiبرایبررسیپیشرفتوتوسعهیكنیایشمالیودیگرمناطق
گرموخش��كدرآوریل2008،كجاازاقداماتجسورانهیدولتدررسیدگیبه

دغدغههایمناطقشمالیبهشكلغیرمستقلتلقیمیگردد.
یكیازرویكردهایتوس��عهینیازه��ایمطنقهاینبودك��ه،وزارتخانهیجدید
توسعهیآموزشبهروشچادرنشینیوصحراییبااولینباردرسال2008مطرح
كرد.ابتكاراتمربوطبهاینروششاملگنجاندنعلمسنتیدرمطالبدرسیو
دورههایتحصیلیفراهمكردنكمكهایهزینههاتحصلیبهمنظوربرپاكردن
مدارسس��یار،تأسیسمدارستغذیهكش��یدهودرجوامعمحلی،اصالحوتغییر
نظامرس��میومتناسبباگسترشساالنهیچادرنشینی،بهكارگرفتنمعلمان
جدیدوتازهنفس)بخصوصخانمها(ازمناطقچادرنش��ینی،استفادهازرادیوو

تلفنهمراهبهمنظوراقداماتامدادرسانیبود.
یكیازمش��كالتیكهدراجرایاینطرحپذیراگشتاینبودكهوزارتخانهیتازه
تأسیستعهداتگستردهایرابابودجهیمالیناكافیبهتصویبرساندهبود.در
س��ال2010و2009.وزارتخانهتنها5%/.ازبودجهیمالیدولترابهاینطرح
اختصاصداد.بدونحمایتهایمالی،اقداماتوابتكاراتوزارتخانهقطعاًباشكست

روبروخواهدشد.
.)f 2009(.بانكجهانی.)منابع:گتسلمن)2009(.روتووهمكاران،)2009

کادر 15. 3:رسیدگیبهعشایریوروستاییهایمناطقكنیایشمالی
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طرحه��ایفوقبهرهمندگردیدن��د.)كادر3.17(.طرحهای
فوقهمچنیننقشبسزاییرادرمناطقآسیبدیدهوجنگ
زدهجای��یكهكودكانمجبوربهرهاكردنتحصیلوآموزش

شدند،ایفاكردهاست.

اقداماتبازس��ازیپسازجنگدرسیرالینویه،كودكان10
تا16س��الهراازطریقبرنامهایبهنامطرحتكمیلیآموزش
سریعبرایدورهیابتداییدرنظرگرفتهاست.باوجودكمبود
منابعمالیش��دیددرمدارسیكهتحتحمایتاینبرنامهها
قراردارند،طرحهایفوقفرصتهایآموزش��یارزش��مندی
راب��رایهزارانك��ودكبهارمغانآوردهاس��ت.اینكودكان
درآزمونه��ایملیوبی��نالمللیبهخوب��یكودكانیكهدر
دیگرمدارسابتداییمش��غولبهتحصیلهستند،عملكرده
ندونتایجآنهاامیدواركنندهبودهاس��ت.بنابراین،بس��یاری
ازنوجوانانوجوانانیكهدراینمدارسش��ركتنمودهاند،به
مقاط��عباالترانتقالیافتهاندواینمس��یربهطرزقابلتوجهی
درراس��تایبهترشدنشرایطارائهخواهندداشت)بكسترو

ثبكی2008،جوهانسن،2005(

پاسخ به اقدامات غير دولتی 
زمانیكهدولتهادرفراهمكردنش��رایطآموزش��یمناسب
ب��رایگروههایمحرومودرحاش��یهماندهباشكس��تروبرو
میش��وند،جوامعوانجمنهایمحلیوداخلیاغلبمدارس
خوی��شرابرپامیكنند.دولتچگونهمیتوانندپاس��حگوی
چنیناقداماتداخلیدرزمینهیمثمرالمثربودندرراستای

ایجادفرصتهایآموزشیبرایگروههایمحرومباشد.

درزامبی��ابرخیازفقی��رترینجوامعپ��سازانقراضنظام
آموزشملیدرس��ال1990،مدرس��هیخویشراتأسیس
كردهاند.درس��ال2006،ازهریكازدانشآموزدر6مقطع
ابتداییدریكیاز8000مدرس��هیتأس��یسش��دهازجانب

جوامعداخلی،حضوربهمرسانند.

م��دارسمذك��ورنق��شمهم��یرادرفراهمك��ردنآموزش
وتحصی��لبرایك��ودكانوافرادیكهدرمناطقروس��تایی
وذاقهنش��ینزندگ��یمیكنندایفامیكن��د.اماحمایتهای
دولتدراینراستاغیرقابلپیشبینیونامنظمبودهاست.
بس��یاریازمدارسمحلیوداخلیمعلمانداوطلبرابهكار
گرفتهاس��تولیاكث��راینمدارسفاقدمطالبآموزش��یو
تحصیلیمناس��بهس��تند.بااینوجود،افزایشحمایتهای

دولتمیتواندرویكردیموثروپرهزینهدرراس��تایمبارزهبا
محرومیتهایآموزش��ی،تلقیگردد.)یكمپوهمكاران،.

2008،ویاستفانووهمكاران،2006(.

بهمنظوراینكه،دولتدراینراستابتواندبهصورتیكارآمد
فعالیتنماید،بایدمشاركتهایبیندولتوتأمینكنندگان
غیردولتیخدماتوامكاناتبرایگروههایمحرومآموزشی
بهروشنیشناختهشوند.ودولتمسئولیتتأمینبودجههای
بلندم��دتوایجادتمهی��داتمربوطبهمطالبآموزش��یو
درس��یراعه��دهدارش��ودوهمچنینمیبایس��ت،كیفیت

آموزشراموردبررسیوكنترلقراردهد.

دربرخیكشورها،حضورمدارسمذهبیكمبودهایآموزشی
دولتراجبرانكردهاس��ت.برخیازاینمدارسش��دیداًبه
امورمحرومانواش��خاصیكهدرمناطقمحرومودورافتاده
زندگیمیكنند،رس��یدگیمیكن��د.درایاالتكانوونیجریه
كهدرمناطقزیرافریقا،یكیازبدترینشاخصههایآموزش
رادارااست،درحدود9/2میلیونكودكونوجوانبینسنین
9تا21س��الداردنوعیمدرس��هیاسالمیش��دهاندكهاین
مقدارتقریب��ا2ًبرابرمیزانحضوركودكاندرمدارسدولتی
وخصوصیدراینمناطقاست.درحدودنیمیازاینمدارس
،مدارس��یهستندكهتوسطخودجوامعتأسیسگردیدهاند،
برخ��یازاینمدارسدارایبرنامههایآموزش��یبینالمللی
هس��تندوحمایتهایدولتیرابهسویخودجلبكردهاند.
كم��ككنن��دگان،گاهیاوقاتدراینزمین��هكهآیامدارس
اس��المیارزشهاومعیارهایضدغربیرابهكودكانآموزش
میدهند،اب��رازنگرانیمیكنند.بااینوحود،مدارسفوقبه
اموربرخیازمحرومترینكودكاننیجریهرس��یدگیكردهاند
وتاحدیپاسخگوینظامفقرومحرومیتیكهدراینمنطقه

حاكماستبودهاست)بانو2008(.

دراینراستا،اینمسئولیتكهدولتبایدبافعاالنغیردولتی
درجهتتوس��عهیفرصته��ایآموزش��یدرمناطقمحروم
اقدامنماید،بهعهدهیدولتگزاردهش��دهاست.لحاظكردن
وگنجان��دنچنینمدارس��یبهنظامدولت��یوفراهمكردن
كتابهایدرسی،آموزشوتربیتمعلمانمیتواندراهیدر
تعییناینكهكودكانبهآموزشابتداییومهارتهایریاضی

دستیافتهاند،تلقیگردد.

مدارسخصوصینیزمیتوانددررفعنیازهایآموزش��یموثر
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كشوربنگالدشدرپیشرفتاهدافبهسویآموزشابتداییفراگیرباسرعتیمتغیر
وناپایدارحركتكردهاس��ت.نابرابریجنسیتیكهسابقاًدراینكشورحاكمبوده
استدرزمینهیآموزشابتداییریشهكنشدهاستواینمسئلهموجبرسیدن
سطحدانشآموزانروستاییبهسطحدانشآموزانشهریشدهاست.بااینحال،
هنوز،ثبتنامدانشآموزاندربینخانوادههاییكهبافقرشدیددستوپنجهنرم
میكنند.نرخكمتریداش��تهاس��تواینمسئلهتبدیلبهمانعیبزرگبرسرراه
آموزشابتداییفراگیرش��دهاس��ت.اقداماتتوسعهیافتهازطریقسازمانهایغیر
دولت��یكه1میلیونكودكمح��رومراموردحمایتهایخویشقراردادهاس��ت،
شواهدبسیاریرادرزمینهیازمیانبرداشتناینمانعبزرگبهجایگذاشتهاست.
یكیازنمونههایطرحهایغیردولتیمربوطبهكش��ورهایس��احلیاست.تقریباً
0/000/800اقلی��توجوامعكولینزدی��كرودخانهوجوامعBedeدرقایقهای
ب��هصورتگروههای10تا15خانوادهزندگیمیكنند.اقلیتBedesدربینفقیر
ترینافراددركش��ور،ازطریقفروشجواهراتبدلیوبدلیجات،ماهیگیری،و
ازطریقپیداكردنمرواریدوجواهرات،گرفتنمار،واستفادهازدرمانهایسنتی
زندگیخودرامیگذرانندیاس��پریمینمایند.چنیناقداماتیمستلزمطیكردن
ساختمانطوالنیاست.بهدلیلاینكهآنهادریكجایمعینیمستقرنمیباشند.
اجتماعBedeدرگذش��تهفاقدحقوقالزامیشهروندیدرزمینهیتقاضایمكان
ایجادمدارسبودند.حتیاگرآنهاازاینحقوقبرخوردارباشند.زندگیسیارآنها
حضوربهموقعكودكانشاندرمدارسرابامشكالتیجدیروبرومیكند.بنابراین،
معلماندرثبتنامكودكانوفراهمآوردنكتابهایدرس��یبرایآنان،انگیزهی

خویشراازدستمیدهند.
درس��ال2006،س��ازمانغی��ردولت��یب��هن��امانجم��نگ��رامبن��گالآقایان،
مزیتهاییادگیریوآموزشراازطریقایجاد21مدرسهبهصورتقایقمطابقبا

شیوهیزندگیاقلیتكولیفراهمنمود.معلمانمربوطهبهاینمدارسازبینجوامع
كولیانتخابمیش��وند.مدرسههایمذكوركودكانراتا3سالتحتآموزشهای
خودقرارمیدهد،بعدازایندورهكودكانیكهبااقداممستقروساكندریكمنطقه

اجازهیورودبهمدارسدولتیابتداییراكسبخواهندكرد.
ك��ودكانخیابانیگروهدیگریازمحرومانودرحاش��یهمان��دگانتلقیمیگردند.
شناساییموفقیتهایمحدوداقداماتدولتیدرزمینهیرسیدگیبهاینكودكان
ازطریقایجادمدارسرسمی،سازمانهایغیردولتیومراكزیادگیریرابهعنوان
بخشیازآموزشپایهجهترسیدگیبهبرنامهیكودكانشاغلوكارگردایركرده
اس��ت.دروهلهیاول،طرحمذكور-/000/346كودككارگرشهریرادرزمینهی
آم��وزشپایه،ریاض��یومهارتهایزندگیموردحمایتق��رارداد.كهاینمرحله
كودكان8تا14س��الهرادربرمیگرفتكهشاملدورهای2سالهكهبادورهی3
سالهمدارسابتداییدولتیمطابقتمیكرد.ثبتنامكنندگاندرمدارسمعموالًاز
میانمحرومترینكودكانبودند.پژوهش��یدراینراستااینمسئلهراروشننمود
كهس��هچهارمكودكانمحرومهرگزبهمدرس��هنرفتهبودندودرحدود%83آنها

روزانهازطریقكارگریكمتراز2دالردستمزدمیگرفتند.
مشكالتدسترسیبهمدارسازطریقتأسیسوبرپاكردنمدارسنزدیكبهمحل
زندگیكودكانومحلكارآنان،كوتاهكردنس��اعتروزانهمدرسهوآموزشبهدو
س��اعتونیم– موردتوجهقرارگرفت.تعداداندكیازكودكاندربرنامههاازقلم
افتادند.یكیازنگرانیهاییكهدراینحوزهباقیماندهاست،تعلیمآنانبرایورودبه

مدارسرسمیاست.
مناب��ع:دولتبنگالدش)2008(،خانوكارابرس��تی)2008(،مقصودورس��ول

.)d 2008(بانكجهانی)a 2008(یونیسف،)2006(،ناث)2009(

چانایش��مالیبابرخیازشدیدترینمحرومیتهایآموزشیروبرواست.نسبت
حضوردانشآموزاندرمدارساینمنطقهبهكمترینحدممكنرس��یدهاستو
بس��یایازكودكاندورانكودكیخویشراش��خصاًباچندس��الآموزشیسپری
نمیكنن��د.مش��كالتاینمنطقهدرحیطهیآموزش��ی،اعت��راضوالدینازاین
فاصلهیمنازلتامدرس��ه،هزینهها،ضروریاش��تغالفعل��یوازدواجزودهنگام

دخترانكهبزرگترینمانعبرسرراهآموزشآنهاقراردارد،است..
یكیازبرنامههایابتكاریكهتوسطس��ازمانیغیردولتیادارهمیش��ود،تالشدر
جهتواردكردنكودكانخارجازمدرس��هونوجوانانیكهدردورانكودكیازاین
موهبتبهرهمندنبودهانددرچانایش��مالیاس��ت.كودكانونوجوانانیكهدارای
چنینش��رایطیهس��تند،دائماًدرروندیادگیریوتحصیلقرارمیگیرند.تحصیل
بهاینروشدورهی9ماههیآموزشفش��ردهرابرایكودكانبین8تا14سال،
همراهباتأكیدبرآمادهسازیوتعلیمآنانجهتثبتنامدوبارهیآناندرمدارس
ابتدایی،فراهممینماید.تدریسوآموزشبهصورتزمانبندیوبرنامهریزیشده
مطابقبانیازهایفعلیكودكانباتوجهبهزمانووقتآزادكودكانطراحیشدهاند.
ازطریقارائهیكتابهاوروپوشرایگانبهكودكان،هزینههامربوطبهثبتنامو

حضوردرمدرسهكاهشمییابد.
برنامههایآموزشیوتحصیلیبهصورتمدرسهیدائمیوهمیشگیجهتمعرفی
معناوهدفواقعیآموزشوتحصیلبهخانوادههایروس��تاییكهتصورمیكنند

آموزشبهصورتمدارسرس��میوقاروشأنانس��انیرازیرپاگذاشتهودرایجاد
اعتمادبهنفسدركودكانموثرنمیباش��د.طراحیشدهاست.ازطریقبرنامههای
آموزشیدائمیكودكانچندزبانداخلیومحلیراازطریقنیروهاوتسهیالتتازه
استخدامشدهازجانبمقاماتمحلیكهبسیاریازآنهاداوطلبینیهستندكهدر

حینخدمتبهجامعهخویش،آموزشمیبینند،فرامیگیرند.
طرحآموزشفوقنتایجموثروكارآمدیرابهارمغانآوردهاست.اینطرحازسال
1992تاسال2007،فرصتهاوامكاناتآموزشیبسیاریرابرایحدود-/000/85
كودكدر8منطقهوناحیه،بدونهیچگونهنابرابریجنسیتیقابلمشاهده،فراهم

كردهاست.
طبقارزیبایكهدراینراس��تادرس��ال2007صورتگرفتهاس��ت،بیشاز90%
ازدان��شآم��وزاندورهیتحصیلیوآموزشخودراباموفقیتبهاتمامرس��اندند،
حدود%81ازدانشآموزانبهمقطعس��ومتحصیل��یراهپیداكردندوبهتواناییو
مهارتهایریاضیموردنیازروزمرهدس��تپیداكردند.ح��دود%65ازآنهاوارد
نظامآموزش��یرسمیشدند.اطالعاتدولتیحاكیازآناستكهفارغالتحصیالن
طرحآموزشدائمیكهبهمدارسرسمیراهیافتندباالترازحدمتوسطدررشتههای

ریاضیوانگلسیبودهاند.
منابع:كیلی0هیفوردوهمكاران،)2007(،هارتول)2006(مفیم– مفساح

)2009(

کادر 16. 3 : رسیدگیبهامورمحرومیتبنگالدشازطریقدایركردنمدارسوطرحهابرایكودكانكار

کادر 17. 3 :موردتوجهقراردادنمحرومیتهایآموزشیدرچانایشمالیازطریقاقداماتتكمیلیآموزشی
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واقعش��ود،باوجوداینكهچنینمدارس��یممكناس��تبا
پیامدهایبرابریوتس��اویدرتضادباش��د.)یونسكو2008(
.دربرخیموارد،اینمس��ئلهش��ایدبهمعنیایناس��تكه
خانوادههایذاقهنشینبسیارفقیرمجبوربهپرداختهزینهی
تحصیلیفرزندانش��اندرمدارسهستنددرحالیكهمدارس
رایگانبیشترودردسترسخانوادههایشهریوغنیاستتا

دردسترسیمناطقمحروم.

دركش��وركنیا،دولتازطریقكمكهایمالیسرانهیتهیه
ش��دهازبودجهبهآموزشابتدای��یآزادومدارسخصوصی
مطابقبارهنمونهایوزارتخانهدراینراستاپاسخگوبوده
استواقداماتیراانجامدادهاست.بسیاریازمدارسمطابقبا
رهنمودهایوزارتخانهنبودهاند.دولتبایدمسئولیتاصالح
چنینمدارس��یرابهعهدهبگیرد.امااینمسئلهامریدشوار
است.بهدلیلاینكهاینمدارساغلبتحتكنترلوبررسی

دولتقرارمیگیرند.

اقداماتوتمهیداتیطوالنیمدتبرایدولتجهتبرآوردن
تعهداتمربوطبهآموزشابتداییآزادبرایهمهوگس��ترش
آنهادرمناطقودربینساكنینزاقهنشین،موردنیازاست.

بهواقعیتپیوس��تنگرشآموزشجامعمستلزمایجادمحیط
وشرایطیادگیریكهتمامكودكانرادربرمیگیردوكودكان

محرومرادراولویتقراردادهاست.

شرايط و محيط يادگيری و آموزش
دولته��اازسراس��ردنیا،پیماننامهایبامف��ادبلندباالیی
درزمینهیاص��ولآموزشفراگیربهامضارس��اندهاند.هدف
اصل��یاینپیماننام��هنگرشقاطعانهیراج��عبهفعالیتو
ت��الشدرجه��تایجادم��دارسبرایهمهوموسس��اتیكه
امكان��اتآموزش��یبرایهمهیاقش��ارفراه��ممینمایند.و
تغییراتایجادش��دهراموردتحسینقرارمیدهد.ازیادگیری
درآم��وزشحمایتنمایدونیازه��ایفردیوافرادرابرآورده
نماید،بودهاست.كههدفمذكوردرساالماتابهصورتبیانیه
ایكهشاملچارچوبوقوانینیدرجهتفعالیتدرراستای

ضروریاتویژهیآموزشتنظیمشدهاست.

ش��رایطومحیطیادگیریك��هك��ودكاندرآنحضوردارند
توس��طمجموعهیعظیمیازعواملش��كلمیگیرد.تأثیرات
والدی��نبهدانشآموزانزمین��هیخانوادگیوخانه،هویتو

شخصیتكودك،نظامحاكمبرمدرسهونظامآموزشهمگی
ازجملهعواملموثربرشرایطیادگیریهستند.

رواب��طبینعواملفوقدربینكودكانمحرومودرحاش��یه
ماندهبس��ارپیچیدهاس��ت.عواملیمانندفقر،عواملجنسی،
قوم��یون��ژادیزبانافراداقلی��توناتوانیك��ودكانموجب
پیش��بردوروانهكردنكودكانبهس��ویآین��دهدرزمینهی

آموزشیافراترازآننمیشدند.

تجارتیكهكودكاندركالسهایدرسیكسبمینمایند،كه
تمركزاصلیمادراینبخش،برایننكتهاس��ت،ممكناست
متقاب��اًلهمباعثازبینرفتنمحدودیتگروهوهممیتواند
موجبتقویتآنش��ود.مدارس��یكهمعلم��انتعلیمدیدهو
مهیجدراختی��اركودكانمحرومقرارمیدهن��دوبرنامههای
آموزشیبهزبانیكهكودكانباآنآشناییدارندوبرنامههای
درس��یمرتبطوكافیرابرایآنهافراهممیكنند،میتوانند
عواملموثریدرمبارزهبامحرومیتهایاجتماعیمحس��وب
گردند.دربیش��ترمواردكودكانمحرومازطریقمعلمانیكه
دراینراستاآموزشندیدهاندومدارسیكهازامكاناتمعینی
برخوردارهستند،آموزشمیبینند.حلاینمشكلنیازمندبه
ایناس��تكهنظامهایآموزشیورهبرانسیاسیمیبایست
نیازهایویژهیكودكانمحرومراشناسایینمودهودرجهت
ب��رآوردنآنهاگامبردارندوآنهاهمچنینبایدمحدودیت
مرب��وطبهكودكانیكهدرزمین��هیآموزشوتعلیموتربیت

موردغفلتواقعشدندراشناسایینمایند.

اختصاص دادن معلمان به مناطق و مدارس محرومان
بهكارگرفتنازمعلمانخوبتعلیمدیدهوباتجربهمیتواند
دركاه��شمحرومیتهادرمناطقدرحاش��یهماندهنقش��ی
علمیراایفانماید.بسیاریازكودكانمحرومدرانتظاركیفیت
تدریسناش��روكارآمدهس��تنداماآیااینمسئلهبهحقیقت
میپیون��دد.اینمش��كلتنهامحدودبهكش��ورهایدرحال
توسعهنیس��ت.درفرانس��ه،معلمانمربوطبهمقاطعپایین
ترمتوس��طهك��هدرمناطقدارایارجحی��تآموزشفعالیت
مینمایندازتجاربكمترینس��بتبهدیگرمناطقبرخوردار
هس��تندوهمچنیندراینمناطقجابجایینیرویبیشتراز
حدمتوسطبینالمللیاستتئ.تذئلباتن2009(مشكالت
مربوطبهاینمسئله،بسیارحادوشدیدهستند،بههرحال
،كشورهایفقیرباوجودمناطقمحروم،ازعدموجودمعلمان
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خبرهوباتجربهرنجمیبرند.

استخداموتجدیدنیرویمعلماندررأسمشكالتقراردارد.
بسیاریازمدرسانبهخصوصمعلمانجوان،بهطورآشكارا
بیمیلیخودرادرارس��الش��دنبهمناط��قدورافتادهابراز
مینمایند.بهخصوصزمانیكهآنهابافقرشدیداینمناطق
وفقدانوس��ایلحملونقلمراكزوخدماتدرمانیودیگر
امكاناتروبرومیشوند.معلمانممكناستبهدالیلشغلیو
حرفهاینیزازرفتنبهاینمناطقخوددارینمایند.معلمان
باتجربهممكناس��تبهدلیلارش��دیتومقامباالترتنهابه
رفت��نبهكالسهایكوچكتر)اغلبدرمقاطعتحصیلیباال
(بسندهنمایندوكالسهایبزرگتروپرجمعیتگروههای
م��ردمراره��اكردهوآنه��ارابیشازپی��شدرخطرترك
تحصیل��یبهدلیلوجودمعلمان��یبیتجربهوكمتجربهقرار

دهند.

تغیی��رالگوهایاس��تخداموجلبنیرویجدی��دمیتوانددر
غلبهبرمش��كالتمحرومانموثرواقعش��ود.همانگونهكه
نمونههایذیلبهاثباترس��اندهاند،اینمس��ئلهلغواهمیت
باالییبرخورداراستكهمعلمانگروهمحرومانمیبایستاز
بینجوامعمحرومودرحاش��یهماندهانتخابگرددومعلمان
باكفایتباتجربهبایدبهمدارسومناطقمحروماناختصاص

دادهشوند:

اس��تخداممعلمانازبینگروههایمحروم:اس��تخداموجلب
نیرویتازهجهتتدریسازبینگروههایمحروممیتوانددر
زمینهیمبارزهباتبعیضاتاجتماعیوتضمیناینموضوعكه
كودكانبهزبانمادریخوی��شآموزشمیبینند.پیامدهای
مثبتیراببارآورد.اماگس��ترشاس��تخدامنیروبهروشفوق
امریدش��واراست.برخیازكش��ورهاامتیازاتقومیونژادی
رادرزمین��هیآموزشمعلماندرنظ��رمیگیرند.اینروش
دستآوردهایبسیاریرادركامبوجبهوجودآوردهاست.به
اینصورتكهمناطقیكهازآموزشباالترازمقطعمتوس��طه
برخوردارنیستندوداوطلبینیراجهتتدریسدراینمناطق
برگزیدهاس��ت.افزایشسرمایهیمربوطبهمعلمانمربوطبه
اقلیته��این��ژادی،مزیتهاومواهب��یرادرزمینهیدرك
فرهن��گداخلیومحلیوانگیزهیمان��دندرمناطقمحروم
.ه��مچنینتضمیناینموض��وعكهآنهاقادربهتدریسبه
زبانبومیومادریكودكانهس��تند،بهارمغانآوردهاس��ت.

بنونیستوهمكاران،.2007(.

اطمینانازبهكارگیریمعلماندرمناطقیكهبسیارنیازمند
هس��تند:توزیعنامنظممعلمانمیتواندمنتهیبهفقدانهای
آموزش��ی،بهخص��وصكمبودمعلمانباكفای��توباتجربه
درمناطقمحرومودرحاشیهماندهگردد.حتیدركشورهایی
كهمعلمانرابراس��استعداددانشآموزانبرمیگزینندهم
معلمانمیتوانندروشهاییرادرشانهخالیكردنازمسئولیت
خویشبیابند.دركش��وراندونزیكهسیستماستخداممعلمان
بس��یارقانونمنداس��ت،نابرابریهایقابلتوجهیدرمدارس
وبخشه��ایمختل��فبهچش��ممیخورد.بهعن��وانمثال،
%68ازمدارسابتداییش��هریدارایمعلمانبس��یاریاست
درحال��یكه%66ازمدارسابتداییمناطقمحرومدورافتاده
ازكمبودنیرورنجمیبرند)بانكمركزیf 2008(.برخیاز
سازمانهایدولتیرویكردهاوقوانینیراباتأكیدبردستیابی
بهتوزیعنیروبهصورتمساویوبرابربهتصویبرساندهاند.

دسترس��یبهترب��هاس��تفادهازاطالعاتمربوطبهبس��تو
نرخش��اگردانومعلماندرفیلیپینب��هكاهشنابرابریدر
اس��تخداممدرس��انكمككردهاست.اس��تفادهازرنگهای
رنگینكمانجهتمش��خصك��ردننابرابریهاازطریقكد
گذاریرنگیمطابقبانس��بتشاگردبهمعلمنمونهیدیگری
ازای��نرویكردهاتلقیمیش��ود.دردس��ترسق��راردادنو
قاب��لفهمكردناطالعاتمنتهیب��هجایگزینیموقعیتهای
تدری��سجدیددرمناطقمحرومش��د.وه��مچنینمنجربه
ارس��الپیدرپیمعلمانازمناطقیك��هبامازادنیرومواجه
هس��تندبهمناطقمحرومش��د.درنتیجهتمام7237مقامو
مس��ئولیتمعلمیدرسال2006بهمدارسموجوددرمناطق
بهرنگمشكیوقرمزبهعبارتدیگردرمحرومترینمناطق
اختصاصدادهشد)بانكجهانیe 2006ویونسكو2007(.

دراریت��رهبس��یاریازمعلم��انحرفهیخوی��شرابهعنوان
بخش��یازخدماتبی��نالمللیكهاجرایقوانی��نمربوطبه
گماردننیروراتسهیلمیكند،آغازكردند.معلماندرسطح
ملیبهیكیاز6مدرسهیموجود6منطقهیكشوراختصاص
دادهش��دندوپسبهمدارسمنطقهانتقالیافتند.آنهاازحق
انتخ��ابمنطقهیارس��الیخویشبرخوردارنمیباش��ند.این
مسئلهموجبتوزیعبیشترمعلماندراینمناطقشد.نسبت
متوسطش��اگردبهمعلم53/1،30/1باپایینتریننسبت
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درمناطقمحروماس��ت.بااینوجود،كمتجربهترینمعلمان
بهمدارس��یكهبابیشترینچالشهاروبروهستند،اختصاص

دادهشود)مولكین2009(.

برخیازكش��ورهاماندنكامبوجامتیازهایمعرفیزنداریرا
برایآموزشوتعلیممعلمانبهكارگرفتند.

ايجادانگيزه درتأمين منابع مالی
برخیازقوانینمنصفانهمربوطبهاس��تخداممعلمانممكن
استدراینراستاكافینباشند.ایجادانگیزهوتحركهایمالی
مانندپرداختهزینهیس��فرمعلمان،كمكهزینههامربوط
بهمحلزندگیوایجادفرصتهایآموزشبرایمعلماناغلب
بهمنظورتش��ویقمعلماندرتدریسدرمدارسموردنیازویا
تدریسدرمناطقیكهشرایطزندگیبسیاردشواراستدرنظر
گرفتهمیش��وند.محركهامیبایستبهمنظورجلبمعلمان
باتجربهوباكیفیتازسطحباالییبرخوردارباشند.شواهدبه
دس��تآمدهازچندینكشورحاكیازایناستكهتحركها
درزمینهیترغیبمعلماندرتدریسدرمناطقمحرومبسیار
محدودهس��تند.)علمی��ر،2008،مالكین2009،مالكینو

.)a 2008چن2008،یونسكو

دربولی��وی،معلمانحقوقبیش��تریدرزمینهیتدریسدو
زبانهدانشآموزانودرزمینهیفعالیتدرمناطقمحرومدر
دس��تیابیدریافتمیكنندامابهطورمتوسطحقالزحمهی
تدریسدوزبانه3/0%حقوقس��االنهاس��توحقالزحمهی
تدریسدرمناطقرویس��تایی1.1%نسبتبهحقوقسالیانه
اس��ت.)وگاسوآمانتیكی2005.(نبایدانتظارداش��تكه
چنینمحركهاییمنتهیبهنتایجاثربخششوند.درنهایت
میبایس��تمحركهاییس��طحباالبهمنظورجابجایینیروبا
معلمانباكفایتوباتجربهفراهمش��وند.نمونههایموفقیت

آمیزذیلنشاندهندهیاینموضوعهستند:

درگامبیاكمكهایمالیویژهایدرس��ال2006بهمنظور
ج��ذبوحفظمعلمانیكهدرمدارس��یكهحدود3كیلومتر
ازحادهفاصل��هدارند،درنظرگرفتهش��د.كمكمالیمذكور
حدود%30الی%40ازمیزانمتوسطحقوقمعلمانرابهخود
اختصاصدادهاست.درسال2007،حدود%24ازمعلماندر
مناطقمختلفخواستارانتقالبهمناطقمحروموطاقتفرسا
وتعداداندكیازآنهاكهخواستارانتقالبهموقعیتمغایریبا

منطقهیقبلشدند.مالكین2009(.

درموازمبیك،حقالزحمههایاضافیبرجلبمعلمانباتجربه
درمناط��قدورافتادهتأكیدمیكرد.م��دارسبهچهارگروهبه
صورتمدارسشهریتادورافتادهترینمدارسطبقهبندی
شدند.هزینههااضافیبرایمعلمانبراساسمنطقهیانتخابی
وقابلیتهایآنانپرداختمیش��ود.ب��اتجربهترینمعلمان،
تقریب��ا2ًبرابرحقوقخوی��ش،حقالزحمهیاضافیدریافت
كردن��دوآنهاییكهازتجربهیاندك��یبرخورداربودند.هیچ
هزینهیاضافیرادریافتنكردند)مالكین،چن،2008(.

دراوگان��دااعطایكمكهایمال��یدركاهشهزینههامربوط
بهمس��كنمعلمانعاملاصلیحف��ظمعلماندرتدریسدر
مناطقمحروممحس��وبمیش��ود.بهعنوانمث��ال،اقدامات
دولتدرس��اختمس��كنبرایمعلمانموجوددراینمناطق
،نمون��هایازكاه��شهزینههامعلماناس��ت)مالكین،چن

.)2008،

چندینكش��ورآمریكایالتین،محركهای��یرادرزمینهی
پیشرفتش��غلیوحرفهایمعلمانجهتترغیبدرفعالیت
درمناطقمحرومارائهكردهاست.بهعنوانمثال،معلمانیكه
درمناط��قمحروماكوادورزندگیمیكنندنهتنهاكمكهای
مال��یاضافیدریاف��تمیكنندبلكهدراعطایحقاس��تادی
دائم��یدراولویتقراردارند.محركهابهكاهشنابرابریهای
نسبتهایش��اگردبهمعلمدرمناطقمختلفكمكمیكند.
محركه��اهمچنیندرجذبوجل��بمعلمانكمتجربهدر
مناط��قدرحاش��یهماندهومحرومپیامدهای��یراایجادكرده

است)سپوكوساونداروهاست2008(.

تعليم و آموزش معلمان به منظور رسيدگی به امور 
محرومان

ع��الوهب��راس��تخداموب��هكارگی��ریمعلمان،آنه��اباید
مهارتهایالزمراجهترس��یدگیوم��وردتوجهقراردادن
FUNDEFكالسهایمناطقمحرومكس��بنمایند.طرح
دربرزی��ل،ح��دود%60ازمنابعمالیخودرابهاس��تخدامو
آم��وزشمعلمانبرایمناطقفقیرت��راختصاصداد.معلمان
باتجرب��هوباكفای��تدرمناطقمح��رومازتكراریكمقطع
تحصیل��یوتركتحصیل��یجلوگیریمیكن��دوامكانوارد
ش��دنبههنگامكودكاندرسنینمدرس��هدرمقطعابتدایی
واولی��هفراه��ممینماید.حتیمعلمانباتجرب��هنیزنیازمند
ب��هآموزشویژهدربرخوردبادانشآموزانمحرومهس��تند،
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آنهابایدقابلیتوتواناییالزمرادرزمینهیآموزشاثربخش
وكارآم��ددركالسهاییكهمتش��كلازكودكانیاس��تكه
دارایزمینههایخانوادگیمتنوعیهس��تند،كسبنمایند.با
اینحالچنینش��رایطیبهندرتاتفاقمیافتد.وزمانیكه
امكانبهوجودآمدنچنینشرایطیفراهممیشود،اقدامات
معم��والًازجان��بگروههایغیردولتیكهب��یمیلیوناتوانی
خودرادربخشهایدولتیابرازمیكنند،ایجادمیش��ود.در
برخیموارد،مش��اركتبینگروههایدولتیوغیردولتیبه
چشممیخورد.درمناطقآمازونیپرو،طرحآموزشمعلمان
كهتوس��طوزارتآموزشوپرورشوسازمانبومیوداخلی
ادارهمیشودمنتهیبهپرورشمتخصصینبومیوغیربومیدر
آم��وزشمعلماندوزبانهوآش��ناكردنآن��انبافرهنگهای

بومیشد.)لوپر،2009(.

گروه بندی کودکان براساس توانايی آن ها از حمايت های 
گروه های محروم می کاهد:

روشهایاجراییمعلماندركالسدرساغلبموجبتقویت
محرومیتمیشود.یكیازنمونههایاینروشها،گروهبندی
ك��ودكاندرس��نینپایینبراس��استواناییوقابلیتاس��ت.
كودكانمحرومممكناستدراینطبقهبندیبهدلیلسوابق
محرومیتومشكالتزبانیدرگروههاییباتواناییاندكقرار
گیرن��د.باتنهایكبارگروهبن��دیچنینكودكانیدرزمرهی
كودكانكمتوانآنه��ارابیشازپیشدرروندیعقبگرد
قرارمیدهد.ش��واهدبهدس��تآمدهازكش��ورهایثروتمند
حاكیازاینمطلباس��تكهگروهبندیكودكانبراس��اس
توانای��یوقابلیتدردورههایآموزش��یموجبكاهشبرابر
ونتایجكلیضعیفمیش��ود)دوروب��الت2009،لیبراسو

رانگل2009(.

طبقتحقیقبهدستآمدهازبررسیمطالعهیطولیكودكان
درای��االتمتحده،مه��ارتخواندندرمقاط��عاولیهدربین
دانشآموزانس��یاهآمریكاییودانشآموزاناس��پانیاییكه
درزمرهیكودكانكمتوانگروهبندیشدهاند،نسبتبههم
شاگردیهاییكهباویژگییكساندرزمرهیهیچگروهیقرار
نگرفتهاند،كمتراس��ت.)لی��راسورانگل،2009(.بهطور
مش��ابهتحقیقاتبهدستآمدهدرفرانسهحاكیازایناست
كهتحصیلدركالس��یكهمرتبازتواناییهایمتنوعاس��ت
بهدانشآموزانضعیفتركمكمیكندواینمسئلهدرنهایت
مبتنیبرپیامدهایمتس��اویوبرابربیش��ترمیگردد)دورو،

بالت،2009(.

تفكی��كوجداك��ردنجوانانونوجواناندران��واعمختلفیاز
مدارس)مانندآموزشهایش��غلیدربرابرآموزشهایكلی
وجامع(براس��استواناییوقابلیتهایتحصیلیدرمقاطع
متوس��طهنیزعواقبوپیامدهاینامناسبیراایجادمینماید.
تحقیقاتبهدس��تآمدهاز45كشورعضوOECDازمراكز
PISA،PIRLS،TIMSSنش��اندهندهیایناس��تكه
گروهبندیدرس��نینپایینحدودی��كچهارمازكمبودهای
موجوددرزمینهیبرابریوتس��اویرادربینكشورهاییكهنا
برابریوبرابریش��دیدروبروهستند،بهخوداختصاصداده
اس��توهمچنینمرتبطباابزارووسایلعملكردیواجرایی

است.

معلم��اننیازمندبهآم��وزشبهمنظوربرخ��وردبامحرومان
آموزشیهستند.آنهانیازمندبهكسبتواناییوقابلیتهای
الزمجهتتدریساثربخشبرایكودكانیكهدارایس��وابق

متنوعیهستند،میباشند.

درآلمانگروهبندیكودكاندرس��نینپایینترودرمقاطع
پایینت��ربهنظرعاملیمهمدرزمین��هیایجادنابرابریهای
ش��دیدوبهخص��وصمحرومیتهایآموزش��یجوانانترك
تلقیمیش��ود)كرول،2007(.بسیاریازكشورهایاروپایی
باتش��خیصمفهومبرابریوتس��اویدرمقولهیطبقهبندی
كودكان،نظامواحدیرادرزمینهیمقطعمتوس��طهازس��ال
1960ت��ا1970ایج��ادكردهاند.ش��واهدیدرای��نزمینه
وج��ودداردكهجنبشوحركتف��وقارتباطبینزمینههای
خانوادگیودس��تآوردهاوموفقیتهایآموزشیراتضعیف
كردومزایاییرامرتب��طباگروههاییكهدرزمرهیگروههای
ك��متوانقرارگرفتهبودندبهارمغانآورد)برونلو،چس��چی،

.)2007

پیامده��ایجداس��ازیوتفكیكتحصیلیوآم��وزشامروزه
بسیارموردبحثومذاكرهواقعمیشود.شواهدبهدستآمده
ازكش��ورهایدرحالتوسعه،دراینراستا،هممحدودوهم
پراكندههستند.بااینحال،برایبرنامهریزانآموزشیاصول
برابریدركشورهایفقیروغنی،جهتجلوگیریازجداسازی
وتفكی��كدانشآم��وزاندرمقاطعپایینت��روانتخابهای
تحصیلیوآموزش��یمحتاطانه،دردس��ترسهستند.هردو

مورداخیردرتقویتمحرومیتهاموثرهستند.
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درنظر گرفتن حمايت های آموزشی مالی جهت مدارس 
محروم

یكیازروشهایرسیدگیبهاموركودكانمحرومموردتوجه
قراردادنمدارسآناناست.درنظرگرفتنمالكهایمربوط
بهمدارسمیتواندش��املمكانوموقعیتیكهمدرسهدرآن
جایگرفتهاس��ت،ش��ناختزباننژادقومهایمتنوع،اطالع
ازنس��بتعملكردهایضعی��فدانشآموزانباش��د.دركنار
درنظرگرفتنمالكوضابطههایمدارس،دولتهاوكشورها
میتوانندجهتتوس��عهیضابطههاتاس��رحداس��تانداردها،
باش��د.دركناردرنظ��رگرفتنم��الكوضابطههایمدارس،
دولتهاوكشورهامیتوانندجهتتوسعهیضابطههاتاسرحد
استانداردها،ازابزاروتمهیداتكنترلكنندهاستفادهنمایند.
حمایتهایبیشترازایجادمحركهابرایمعلمانومسئولین
مدارس،حمایتهایآموزشیبیشترازدانشآموزانوتأمین
مالیبیش��ترهردان��شآموز،روشهایدیگ��ریدرزمینهی
م��وردتوجهقراردادنامورمدارسودانشآموزانمحس��وب
میش��وند.یكیازطرحهایبرنامهریزیش��دهدراوروگوئهاز
طریقتوس��عهیپیامدهاییادگیریدرآخرینمقطعدورهی
ابتداییباتلفیقحمایتهایمالیوآموزشیبهعنوانطرحی
ارزش��مندومعتبرش��ناختهش��دهاس��ت)كودكانكردانو
ورمی��رش2007،ك��روچوینكلر2008(دركش��ورچیلیدر
حدود900طرحمربوطبهمدارسحمایتهاییرادرزمینهی
ایج��ادمحركب��رای%10ازمدارسابتداییب��اعملكردهای
ضعیفازطریقآموزشمعلمانوتطبیقدورههایآموزش��ی
بافرصتهایآموزشیكهبهتأخیرافتادهاستویابامشكالت
رفتاریوفراهمآوردنكتابهایدرس��ی،ایجادكردهاست.
طب��قارزیابیكهدراینزمینهصورتگرفتهاس��ت.امتیازو
نم��راتمقطعوپای��هیچهارمبهطرزقاب��لتوجهیدربین
كودكانكهتحتپوش��شطرحهایفوقق��رارگرفتهبودند،
افزایشیافتودلیلاصلیآنآغازاقداماتآموزش��یمناس��ب
دركالسهایدرس��یوتس��هیلمحیطیادگیریمشاركتیو

گروهیدربینمدارس)گامبیا،هودوبرو،2006(.

شواهدبهدستآمدهازچندینكشورزیرافریقانشاندهندهی
ایناستكهآموزشهایدوزبانهمیتوانددریادگیریكودكان

موثرباشد

تمامپیشبینهاوبرنامهریزیهاییكهبراس��اسرس��یدگی
بهامورمدارسطراحیش��دهب��ودچنینپیامدهایاثربخش

وكارآمدیرابههمراهنداش��ت.كش��ورفرانسهحدود3دهه
حمایته��ایمضاعفخوی��شرابهمناط��قمحرومیكهدر
زمینهیرس��یدگیبهامورآموزش��یدراولویتق��راردارند،
ارزانیداش��تهاس��ت.درس��ال2008،ح��دود%16ازدانش
آموزاندورهیمتوسطهباشرایطووضعیتZEPدرمدارس
حض��ورداش��تند.ب��هدلیلاینك��هچنینمدارس��یدارای
معلمانبس��یاریبودند.بنابراینان��دازهیكالسوجمعیت
كالسكاهشیاف��تودانشآم��وزانموجوددراینكالسها،

حمایتهایمضاعفیدریافتكردند.

درنتیجهمعلمانازحقوقباالییبرخوردارشدند.بااینحال،
طب��قبرآوردهاییكهدراینزمینهجمعآوریش��دهاس��ت
چنینمدارسیموفقیتهاودستآوردهایآموزشیاندكیرا
بهثبترس��اندهاند)دوروبالت،2009(دلیلاینكهمدارس
ZEPبهموفقیتهایبهتریدستپیدانكردندچیست؟یكی
ازدالیلآنایناس��تكهمنابعمالیمضاعفبهمیزاناندكی
بی��نجمعیتعظیمیازدان��شآموزانتوزی��عگردید.بنابر
اینجمعیتكالسهایدرس��یتنهابهتعداد2ش��اگردكم
ترش��دباكاهشیافت.مدارسZEPهمچنیندرزمینهی
جذبمعلمانونیروهایباتجربهوباكفایتبامش��كلروبرو
شدند.)موئیس��ان2001(.تجدیدوتعویضنیرودرفواصل
زمانیكم،درایجادراهبردهاییجهتتوسعهیدستآوردهای
آموزش��یتأثیراتمنفیازخودبهجایمیگذارد.)دوروبالت

.)2009

طرح��یقاب��لقیاسباط��رحمذكوردرانگلس��تانب��اایجاد
مزیتهای��یدرمناطقش��هرینتایجوپیامده��ایاثربخش
بیش��تریراباوجوداینكهازحدودموردانتظاربس��یارفاصله

دارد،بههمراهداشتهاست)كادر3.18(.

تجارببهدستآمدهازطرحهایرسیدگیبهمدارسمحروم
نشاندهندهیایناستكهطرحهایفوقمیتوانندتغییراتی
راازطریقتأمینمنابعمالیكافیهمراهباوجودمحركهایی
ب��همنظورجذبوحفظمعلم��انباتجربهوباكفایت،ایجاد

نمایند.

يادگيری به زبانی مناسب و يادگيری از طريق برنامه های 
آموزشی مرتبط 

آموزشهایفراگیربرایاقلیتهایزبانیونژادی،نیازمندبه
مدارسیاستكهبرنامههایآموزشیمرتبطوبهزبانیمناسب
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راارائهنماید.برایكودكان،نشس��تندركالسوگوشدادن
بهمطالبآموزش��یكهبهزبانیغیراززبانمادریكودكوبه
زبانیكهكودكباآنآش��ناییندارد،محرومیتهایآموزشی
رادوچن��دانمیكند.تمهیداتآموزش��یدوزبانهویادگیری
ب��هزبان��یكهكودكباآنآش��ناییداردكس��بمهارتهای
زبانیموردنیازجهتانتقالبهمقطعمتوس��طهبهدومنظور
اس��تخداموحضورفعاالنهیدانشآموزاندرس��طحجامعهو
زندگیسیاس��یازاهمیتبس��زاییبرخوردارهستند.)آلیدو

وهمكاران،2006،داچر،2004،یونسكوبانكوك،2008(.

ش��واهدبهدستآمدهازچندینكش��وردرزیرافریقانشان
دهندهیایناس��تكهآموزشدوزبانهمیتوانددرتوسعهی
موفقیتهاودستاوردهاییادگیریدرآموزشنقشمهمیایفا
نماید.یك��یازنمونهه��ایآم��وزشدوزبانهمرب��وطبهمركز
دوزبانهیاكولوسدربوركینافاس��ودراواس��طدههی1990

میشود.

پساز5سالآموزشزبانمحلیوزبانمحلیوزبانفرانسه
،حدود%85ازدانشآموزاندراینمدارسدورهیابتداییرا
باموفقیتدرآزمونسال2002باموفقیتبهپایانرساندند.
درصددانشآموزانیكهدرامتحانبینالمللیامتیازاتباالیی
بهدس��تآورند%62بودهاست)آلیدووهمكاران،2006(.در
زامبیاشروعاجرایطرحآزمایشیتدریسزبانهایمحلیدر
اواخردههی1990درس��ال2003توسطاصالحطرحمذكور
مبنیب��رآموزشهفتزبانمحلیدرم��دارسابتدایی،پی

گیریشد.)آلیدووهمكاران،.2006،لینمال،2004(.

برنام��هیزمانبندیكالسهاومدارسازس��اعاتنیمروزبه
تمامروزتغییریافت.

كش��وراتیوپینس��بتبهكش��ورهایدیگرپارافراترنهادهو
درص��ددتلفی��قزبانمادریموج��وددراتیوپی)آمهادیك(
بازبانانگلیس��یبهمنظ��ورآموزشكودكانبینس��نین1
تا8س��الهاس��ت.طبقبازبینی،اطالعاتبهدس��تآمدهاز
ارزیابییادگی��ریكودكان،مناطقیكهبهزبانمادریخویش
بیشاززبانهایدیگرمشغولتحصیلهستند،موفقیتهای
بیش��تریدرمقاط��عوپایه8درتم��امدروسبهخصوص
دروسزبانانگلیسیكسبمیكنند.)هیوق،وهمكاران،ص
6(.دركش��ورمالی،مدارسدوزبانهمنتهیبهكاهشقابل
توجه��یدرزمینهیتركتحصیلك��ودكانوتكرارتحصیل

.)c 2005،دریكپایهشدهاست)بانكجهانی

مدارسنقشمهمیرادرزمینهیموردتوجهقراردادنبرخی
ازنگرشه��ایاجتماع��یكهبرخیازفرهنگه��ایحاكمبر

جامعهرانادیدهمیانگارد،ایفامیكند

غلبهب��رایجاددالیلاصلیمحرومیتهایآموزش��ینیازمند
بهفراهمكردناقداماتوتس��هیالتدوزبانهاس��ت.زباندر
واق��عتحتتأثیرموجودیتواقلی��تفرهنگقرارمیگیردو
مدارسنقشمهمیرادرزمینهیموردتوجهقراردادنبرخی
ازنگرشهایاجتماعیكهبرخیازفرهنگهایعمومیحاكم
برجامعهرانادیدهمیانگارد،ایفامیكند.واینمس��ئلهدلیل
اینموضوعاس��تكهچرااقداماتاصالحیآموزشیدربرخی
ازكش��ورهایافریقایالتیندرصددتلفیقآموزشهایبین
فرهنگ��یودوزبانهدرس��طحملیوبینالمللیهس��تندودر
وبلویااقداماتاصالحیدراینراس��تادرسال1990شروعبه
فعالیتنمود.وآموزشهایبینفرهنگیودوزبانهراازطریق
آم��وزشبهزب��انازبهترینزبانهایبومیانج��امداد.بهاین
صورتآموزشهایدوزبانهس��رعتگس��ترشپیداكرد.واز
75896ش��اگرددرسال1997به192/128شاگرددرسال
2002رسید.كهاینمقدار%11ازكودكانرادربرمیگیرد.
)س��یكراریكالس��كی،لناوی(دركنارتغییراتایجدشده،
اصالحاتواقداماتمربوطبهبرنامهیدرسیوآموزشیمجهز
بهتوسعهیدورهیآموزشوكتابهایدرسیكهبیشازبیش
تاریخچندفرهنگیكشورونقشافرادبومیراموردتوجهقرار
میدهد.شد.دركش��ورهایدیگر،طرحآموزشبینفرهنگی
ودوزبان��هبهدلیلبرنامهریزیهایضعیفوعملكردهایبی
ثباتوبهدلیلاینكهطرحآموزش��یبینفرهنگیودوزبانه
موردتوجهواقعنش��د.باشكستروبروشد.دركشورپروكه
دراجرایطرحفوقپیشگامبودهاستجوامعبومیدرمناطق
روس��تاییودورافتادهراموردبیاعتناییقراردادوبس��یاری
ازم��دارسبینفرهنگ��یودوزبانههیچگونهآموزش��یرابا
زبانهایبومیارائهنكردهاند)كوئینزوهمكاران،.2009(.

نظامهایآموزش��یمیتواننددرزمینهیغلبهبرمحرومیتهای
برخواستهازمش��كالتزبانیموثرواقعشوند.نقطهیآغازین
دراینراس��تاتطبیققوانیننظارتیآموزشبااصولوقوانین
گستردهتراستكهبسیاریازكشورهادراینزمینهدستبه
هیچگونهاقدامینزدهاند.درجمهوریدموكراتیكالئو،قانون
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اساسیهرگونهاختالفوتبعیضبیننژادوقومهایگوناگون
رامنعكردهاس��توبراهمیتتوسعهیآموزشیدرمناطقی
كهداراینژادهایگوناگوناستتأكیدمینماید.بااینوجود
اینقانونالئورابهعنوانزبانیرس��میمعرفیمینمایدوآن
رادربرنامههایآموزش��یدرمدارسلحاظكردهاست.دراین
كش��ورتمهیداتیدرزمینهیتبعیضقائلش��دنبرای27%
ازجمعی��تكودكانیك��هزبانمادریآنهاالئ��ونبود.انجام
گرفت)نیونیستوهمكاران،،2007(.تأییدوتصدیققانونی
آموزشیوتدریسبهزبانیكهكودكباآنآشناییدارد،یكی
ازاصولمهمیاستكهبسیاریازكشورهافاقدآنمیباشند.

ارائهیآموزشه��ایدوزبانهنیازمندبهتوس��عهیامكاناتو
ظرفیتهاییجهتحفظوحمایتازمعلماندوزبانهاس��ت.
اینمسئلهموضوعیاستكهمعموالًآنمتخصصمنابعمالی
عمومیوراهبردهایطوالنیمدتنادیدهگرفتهمیشوند.یكی
ازدالیل��یكهاكوتادورقادرب��هارائهیآموزشهایدوزبانهی
س��طحباالییشدهاس��تایناستكه،اینكش��ورموفقبه
تأمین5دانش��كدهیجهتویژهیمعلمانشدهاست.بهطور
متشابه،كشوربولویا،سهدانشكدهیزبانهایبومیراجهت
حمایتازآموزشدوزبانهتأسیسكردهاست)لوپر2009(.

ك��ودكاناغلبدركالسهاازاعتمادب��هنفسپایینوروبرو
ش��دنباانتظاراتاندكازجانبمعلمرن��جمیبرند.مدارس
میتوانندنقشمهمیرادرزمینهیتغییروایجادتحولدراین
زمینهوش��رایطای��ننمایند.انتخابمعلم��انازبینجوامع
مح��روممیتوان��دبرتوس��عهینگرشوافقدی��دكودكانو
برانگیخت��نكودكاندراتخاذاهدافجس��ورانهوبلندهمتانه
موثرواقعشود.هرچندمعلماننیزمیتواننددرزمینهیدرك
مش��كالتیكهاقلیتهاینژادیباآنروبروهستند،سودمند
واقعشوند.كشوراسترالیااهدافبلندپروازانهایرابهمنظور
غلبهبراخت��الفوتبعیضاتمابینكودكانبومیواصیلاین
كش��ورودیگرساكنیندراینایالت،تنظیمنمودهاست.یكی
ازایناقداماتواهدافبهنصفتقلیلیافتنمش��كالتمربوط
ب��هدروسخواندنونوش��تنومهارته��ایریاضیطییك
دههبودهاس��ت.اتب��كاراتعملواقدام��اتمحلیوداخلی،
حمایتهاییرادرزمین��هیآموزشودرزمینهیبرنامههای
درسیبهمنظوررسیدگیبهاموركالسهایدرسیگروههای
مح��رومرافراهمكردهاس��ت.طرحیازمایش��یدرزمینهی
روشهاییادگیری،زبانهایبومیدركشوراسترالیارابیش

ازپیشموردتوجهقرارداد.

اكوادورقادربهارائهیآموزشهایدوزبانهسطحباالازطریق
تأسیسپنجدئانش��كدهیجهتآموزشویژهیمعلمانشده

است.

اقداماتاصالحیدرزمینهیبرنامههایدرسیوآموزشهای
بینفرهنگیتنهادرراس��تایرسیدگیبهمحرومانآموزشی
فعالی��تنمیكند.اقدام��اتاصالحیهمچنیندرراس��تای
مبارزهب��امحرومیته��ایبرگرفتهازتصوراتكلیش��هایو
قالبیوابهاماتیكهدراینراستاباقیماندهاست،نیزفعالیت
میكن��د.كتابهایدرس��یموجودمیتوان��دموجبتقویت
تبعیضاتواختالفاتجنس��ی،نژادیك��هافقدیدونگرش
محدودمیكن��د.آموزشهایبینفرهنگ��ینقشمهمیرادر
زمینهیاحترامقائلشدنبهفرهنگهایمتناوبدرجامعه،
مبارزهباتعصبات،افزایشآگاهیعمومیراجعبهنابرابریهای
اجتماعیومباحثاتمربوطبهپرورشوتربیتكودكان،ایفا

میكند)لوسیاك2006(.

رسيدگی و مورد توجه قرار دادن کودکان ناتوان 
قوانین،نگرشهاونظامهاییكهپاسخگوینیازهایكودكان
ناتوانمیباش��د،اغل��بدرایجادفرصتهایآموزش��یبرای
چینكودكانیباشكس��تروبروخواهندشد.كودكانمحروم
ونات��واندارایاختیاراتوانتخابهایمحدودهس��تند.واین
مس��ئلهخودمیتواندعامل��یدرارائهیزندگیهمراهبانقش
ش��دیددركنارخانواده،محسوبكرددوهزینههااجتماعیرا
افزایشمیدهد.هیچكشوریقادربهفعالیتبانظامآموزشی
ك��هتواناییوقابلیتهایمیلیونهاك��ودكراتنهامحدودبه
عواملاجتماعی،فرهنگی،زندگیاقتصادیمیكندنیست.

دولتهادرسراسرجهانمتوجهاینموضوعشدهاندكهفراهم
ك��ردنآموزشهایفراگیربرایاف��رادناتوان،جزئیازحقوق
شهروامریالزامیاست.كنگرهیایدرسال2008درراستای
حق��وقافرادنات��وانبرگزارش��دموجبقدرتبخش��یدنو
اس��تحكاماختیاراتوحقوقچنیناف��رادیگردید.دولتها
نیازمن��دبهتضمینای��نموضوعكهافرادنات��وانوكمتوان
امكاندس��تیابیبهآموزشابتداییآزادومقطعمتوسطهبه
صورتفراگیروجامعوبراس��اسنظامیبرابرومساویباافراد
دیگ��رودرجامع��هایكهدرآنزندگیمیكنن��د،دارند.)
سازمانملل2008،آیینPora،24وb2(درماهسپتامبر
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2006حدودهفتكش��وراینكنگ��رهراموردتأییدوتصدیق
قراردادند.

عمل��یكردناصولآموزشفراگیرنیازمندبهفعالیتدرتمام
س��طوحباشروعازطریقكس��باطالعاتدراینزمینهاست.
بس��یاریازكشورهایدرحالتوس��عه،اطالعاتاندكیرادر
زمین��هیتعدادكودكانناتوانومیزانبروزآس��یبهایآنان
درجامعهدردس��ترسدارند.برآوردهاارزشیابیدولتهااغلب
متناقصاستوآنهانهتنهانشاندهندهیمشكالتبازبینی
وثبتاطالعاتنیس��تندبلكهنش��اندهندهیناپیداییافراد
نات��وانوبیتفاوتیوك��ماهمیتیورهبرانسسیاس��ینیز
هس��تند)USALO205(برخیازكشورهادرحالفعالیت
درزمینهیقدرتبخشیدنبهنظامهایكنترلوبررسیافراد
ناتوانوكمتوانهس��تند.یكنمونهازاینكشورها،اتحادیهی
جمهوریتانزانیااس��تكهطبقپژوهش��یكهدرسال2008
دراینكش��ورانجامگرفت،اطالعاتمفصلیراراجعبهمیزان
شیوعكمتواناییوناتوانیومیزانتوزیعالگویآسیبدیدنی

درسراسركش��ورفوق،دراختیارگذاشت.بهكمكپژوهشی
مذكور،نابرابریهایمنطقهایوشواهدبسیاریدرزمینهی
وجودافرادناتوانیدرمناطقروس��تاییدراختیارمس��ئولین

مربوطهقرارگرفت)اتحادیهیجمهوریتانزانیا،2009(.

رویكردهایرسیدگیبهامورافرادناتوانبسیارمتفاوتاست.
بس��یاریازدولتها،والدین،گروههایاجتماعی،براینباور
هس��تندكه،میبایستبرایافرادوكودكانناتوانوكمتوان
مدرس��هایویژهوجداگانهایمانندنمونههایپایدارس��ابق
تأس��یسنمود)النگومونانگیرا2009(.پژوهشیدركشور
اوگانداحاكیازایناس��تكهگروههایناتوانووالدینشانتا
حدیازاینرویكردبهدلیلآنهاباعملیش��دنرویكردفوق
دیگرنگرانازدحامجمعیتوكمبودمنابعدرمدارسمعمولی
واس��تانداردنخواهدبود.اس��تقبالكردند)الن��گوموانیگرا،

.)2009

دربرخیازموارد،كودكانیكهازمعلولیتهایش��دیدیرنج
میبرند،نیازمندبهموسس��ات،فروشویژهایهستند.بااین

اجرایطرحیمشاركتیوهدفمندجهتحمایتازمدارسمحرومشهری
درانگلستانطرحمزیتشهریدرانگلستانباتأكیدبرتوسعهیموفقیتهای
آموزشیدرمدارسشهریاست.اینطرحبهصورتآزمایشیدرسال1990
ارائهگردیدوتاس��ال2006درسطحملیوبینالمللیتوسعهیافت.طرح
مذكوربهاموركاركنانبخصوصیكهمتعلقبهنژادسفیدپوستاننیستند
وكودكانیكهزبانانگلیس��یبهعنوانزباندومآنهامحس��وبمیشود،
رسیدگیمیكردوهمچنینطرحفوقبهاموركودكانیكهاستحقاقدریافت
غذایرایگاندرمدرسهرادارندوكودكانیكهنیازمندبهآموزشهایویژه

هستند،پرداختهاست.
مدارس��یكهدارایشرایطوموقعیتآموزش��یمناسبیهستند.هزینهها
آموزشیدریافتشدهیآنهابرایهردانشآموزبیشازحدمتوسطاست.
درس��ال2005،اینهزینههاهرسالبرایهركودك120دالربودهاست

كهاینمقدار4%.4ازتخصیصتوسطمنابعمالیبیشتراست.
حمایتهایس��ازمانیبیشتربرعناصروعواملاصلیمتمركزبودهاست.با
وجوداینكهمشاركتهایویژهتوسطجایگاهوموقعیتهایگوناگونمتغیر
هستند.مشاركتهایمحلیوداخلیمدارسراتشویقوتقویتبههمكاری
متحدانهدرراستایتوس��عهینیازمندیهایارزشیابیوتنظیمرویكردها
مینمایند.حمایتهاییادگیریبهدانشآموزانیكهدرزمینهیآموزشیو
تحصیلیموفقیتهاییكسبننمودهاندومشكالترفتاریبسیاریراتجربه
كردهاند،یاریمیرساند.مشاورانیكهدراینراستافعالیتمیكنند.بهمنظور
حمایتازكودكانیكهدرروندیادگیریكندهستند،تربیتشدهاند.بخشی
ازبرنامهوطرحمذكورمربوطبهتشخیصوشناساییوحمایتازكودكان

بااس��تعدادوتیزهوشونخبهاست.ارزشیابیوبهآوردهابرخیپیامدهای
اثروبخشومعیش��یتیراایجادمینمایند.یكیازكارآمدترینپیامدهای
ارزیابیهادستیافتنبهموفقیتهاییدرزمینهیعلومریاضیدرسنین14
س��الاست.بههرحال،درمدارسمحرومپیامدهایارزیابیبرایكودكانی
كهامتیازاتونمراتمتوسطوباالییكسبمیكردند،بهمیزانپیامدهای
مهموبزرگتلقیمیش��ود.هیچگونهنتایجوپیامداثربخشومثبتیدر
بیندانشآموزانیكهتحتواحدهایحمایتیقرارگرفتهبودند،بهچش��م
نمیخوردودانشآموزانیكهبهكمكمشاورانتحصیلیفعالیتمیكردند
نس��بتبهدانشآموزانیكهفاقدمش��اورینتحصیلیبودندبهپیشرفتو
موفقیتهایاندكیدس��تیافتهاند،ش��اگردانیكهبهعنوانگروهنخبهوبا
استعدادشناساییشوند،موفقیتهایبسیاریراكسبكردهاند.اماشواهدی

درزمینهیپیامدهایمربوطبهمزیتهایشهریدیدهنمیشود.
یكیازدالیلاینكه،طرحمذكوردردستیابیبهنتایجوپیامدهایكارآمد
وموثربازماندایناستكه،منابعناكافیمالی،وداراییبرایطرحمذكور
فراهمشدهبود.عاملدیگریكهدراینزمینهتأثیرگذاربوداینمسئلهبود
كهمدارسمحرومموجوددرمناطقش��هریدراستخداموبهكارگرفتنو
حفظمعلمانباتجربهوباكفایتبامش��كالتبسیاریروبروشدند.بعالوه
،ای��نگونهبهنظرمیرس��دكهابتكاراتعم��لدرزمینهیتوجهودرنظر
گرفتنس��اختارهایمهمترمحرومیتهاییك��هدرخانهبركودكانحاكم
استباشكستروبروشدهاستوهمینعاملموجبسوقدادنبهسوی

محرومیتهایآموزشیمیشود.
منابع:ویگنولز)2009(.كندالوهمكاران،)2005(.
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وجود،مدارساس��تثناییوویژهایكهبرایچنینكودكانی
ایجادمیش��وندچندینپیامدمنفیرانیزبرایآنانبههمراه
میآورنددربیناینپیامدهامیتوانبهتقویتمحدودیتهای
اجتماعی،نادیدهگرفتنفرصتهایبرقراریارتباطباكودكان
س��الموبدونناتوانی،تقویترفتارهایكلیشهایوقالبیو

تفكیكوجداسازیكودكانبراساستواناییاشارهكرد.

درحالحاضرماپذیراییكودكانناتوانخواهیمبود.بهدلیل
ای��نكهماازاینكهچنینكودكانیدارایحقمش��ابهبرای

آموزشمانندكودكاندیگرمطلعهستیم.

واردكردنكودكانناتواندرمدارسونظامآموزشیاستاندارد
میتواندانتخابیمناسبوبرتریتلقیگردد.بهدلیلاینكه
،اینمسئلهموجببرهمریختنتفكیكوجداسازیكودكان
برحسبتواناییكهموجبتقویترفتارهایكلیشهایوقالبی
میگردد،ش��ود.اماواردكردنكوداندرمدارساس��تاندارد،
تنهاراهحلمش��كالتیكهكودكانناتوانباآنروبروهستند،
محس��وبنمیش��ود.كودكانیك��هازمعلولیتهایش��دید
تریرنجمیبرند.نیازمندبهحمایتهایبیش��تریهس��تند.
ب��هعالوهواردك��ردنكودكاندرم��دارسمعمولیكهدارای

منابعاندكیهس��تندوجمعی��تعظیمیازكودكانرادرخود
جایدادهاندودارایامكاناتمحدودمانندسرویسبهداشتی
ودیگرامكاناتهس��تند،نمیتوانددس��تورالعملیمناسبدر
زمین��هیآموزشجامعوفراگیرتلقیگردد،بخصوصزمانی
ك��همعلماندراینح��وزهوبرآوردنیازهایك��ودكانناتوان
وآم��وزشدیدهان��د.حضوركودكانناش��نوادرمدارس��یكه
هی��چك��دامازمعلمانتواناییبرقراریارتباطبهزباناش��اره
باكودكراندارند،راهحلمناس��بیجهتریش��هكنكردن
محرومیتهایآموزشیتلقیمیگردد.تعداداندكیازمدارس
دركشورهایكمدرآمدوفقیروكشورهاییبادرآمدمتوسط
دسترس��یبهكتابهایدرسیبریل)الفباینابینا(بههمراه
معلمانیكهتواناییتدریسبریلراداش��تهباش��ند،دارند.بنا
برای��ن،حركتوجنبشبهس��ویواردكردنكودكانناتوان
درمدارسمعمولیواس��تاندارد،بهعنوانرویكردیگسترده
ش��املتربیتوآموزشمعلمان،تأمینمنابعمالیمدارسی

ودیگرارزشیابیها،امریضوریوحیاتیاست.

درح��الحاضر،چندینكش��ور،درحالتوس��عهینظامهای
آموزش��یكهپاسخگوینیازهایافرادوكودكانناتواناست،

كودكانبومیدراسترالیابامشكالتزیادیدرمدارسروبروهستندكهاین
موضوعتاهمیناواخرازدیدتشخیصوتأییدپنهانبودهاست.سرشماری
سال2006نشاندهندهیایناستكهحدود%1ازجمعیتافرادبومیبین
س��نیندهتا19س��الدرخانهبهزبانبومیصحبتمیكنند.اینمیزانتا
%17درمناطقدورافتادهومحروموتا%58درمناطقبس��یارفقیرنشینو
محرومافزایشمییابد.ایننس��بتهمچنانبرایزبانانگلیس��یبومیكه
بس��یاریازافراداینزبانرابهعنوانگویش��یجداگانهاززبانانگلیس��ی
استانداردكهدرمدارسابتداییتدریسمیشوددارایقواعدگرامریولغات
متفاوتیاست.فرضمیكننددرسطحباالییقراردارد.درحالیكهكودكان
باورودبهمدرسهوصحبتكردنبهزبانانگلیسیدرمدرسهمتوجهتفاوت
زبانخودبادیگرشاگردانتازمانیكهمعلمدررابطهیبااشتباهبودنونا

مناسببودنزبانبومیتوضیحیندهد،نمیشوند.
مشكالتزبانیفراترازمحیطكالسبیشرفتهاست.زبانهایبومیاغلببه
عنوانزبانیكماهمیتوهمیش��هدرمعرضتمس��خرواستهزاءبودهاست.
زبانبومیدرواقعتعصباتبیشتریرادرزمینههایفرهنگی،شیوهیزندگی
وتوانایییادگیریایجادمینماید.زبانهایبومیومشكالتزبانیاغلببرای
كودكانبومیمشكالتیرادرزمینهیفهممطلبدرسی،كسبعلمودانش
واطالعاتوتش��خیصتواناییخویشدرآزمونوتس��تایجادمیكند.در
نتیجه،باداشتنچنینش��رایطیدورهباطلیدرزمینهیكمآموزیایجاد
خواهدشدومعلماناغلبمشكالتمربوطبهیادگیریرابهدلیلمشكالت

زبانیدرنظرمیگیرند.
طرحروشهاییادگیریDoadyجنبشیاستدرجهتتالشبرایتغییر
روشهاییاس��تكهمعلمانزبانهایبوم��یرادرنظرمیگیرند.طرحفوق
درابتدابهعنوانطرحیآزمایش��یدرچه��اردهدولت،ودرمدارسدولتی
خصوصیدرمناطقروس��تاییوشهریاس��ترالیایغربیاجراگردید.طرح
فوقش��املتهیهوتداركمقدماتوآمادهسازیكتابهامانندروشهای
تدری��سجهتبهصورتDrodyجهتمعرفیفرهنگبومیبهمعلمانو
معرفیاصلیتوتاریخزبانهایبومیبهمعلمانبودهاست.مسئولینآموزش
زبانهایبومیحمایتورهنمودهای��یرابرایمعلماندرمدارسمنتخب
فراهمنمودهواصلبرنامههایدرس��ی،اصالحكتابهایدرس��یرانیزبه

عهدهیآنهاگذاردهشود.
برنام��هیآموزشزبانهایبومیبراهمیتآم��وزشتمامدانشآموزانیكه
تاریخ،فرهنگوشناس��اییزبانهایبومیراف��رامیگیرندتأكیدمیكند.
برنام��هیفوقهمچنینس��وابقافراددیگریكهمتعلقب��هاقلیتنژادی
دیگریهس��تندراموردتوجهقرارمیدهد.مدارسدرزمینهیاحترامقائل
شدنبهزبانهایبومی،رواداری،نظامچندفرهنگیوهمچنیندرمبارزه
باتعصباتیكهكودكانباواردشدنبهمدرسهبههمراهبهارمغانمیآورند،

نقشبسزاییراایفامیكند.
منبع:بیلومكی)2009(

کادر 19. 3 :احترامقائلشدنبرایزبانهایبومیدراسترالیا
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هس��تند.جمهوریدموكراتیكالئودارایش��بكهایاز539
مدرسهكههرسهمدرس��هدریكاستانوبخششهریقرار
رگفتهاس��تكهآموزشهاییرابریاك��ودكانناتواندركنار
دیگرافراددرمدارساس��تانداردفراهمكردهاس��ت.مدارس
فوقامكاناتوفرصته��ایویژهایرابراییادگیریكودكان
ناتوان،تاحدیازطریقس��رمایهگ��ذاریبرتعلیموپرورش
معلم��اندربرخ��وردباچنی��نكودكانی،ایجادكردهاس��ت.
تجارببهدس��تآمدهازطریقبرنامهوطرحفوقمنتهیبه
انجامواجرایاصالحاتآموزش��یبس��یاریدرمدارسشده

است)گریمر،2009(.

درافریق��ایجنوبی،تمركزوتأكیدازمدارسویژهبهس��وی
مدارسیكهداریاروندكلیوجریاناصلیهستند،تغییریافته
اس��ت.مقام��اتومس��ئولینمربوطهنیازمندبهتش��خیصو
شناس��اییس��طوححمایتیموردنیازازجان��بافرادناتوان
هس��تند)وزارتآموزشوپرورشافریق��ایجنوبی،2005،
اس��توفایل2008(.بررسیوپژوهشدراستانكمپكهیكی
ازاس��تانهایفقیردرافریقاش��ناختهش��دهاست،حاكیاز
ایناس��تكهآموزشفراگی��روآموزشهایجام��ع،مزایای
وی��ژهایراهمراهمیآورد.مزایایفوقش��املدس��تیابیبه
امكاناتپیشرفتیبهحمایتازاقداماتآموزشیاختصاصیو
ویژهپذیرشومقبولیتكودكانكمتواناندركنارش��اگردان

معمولیوعادیاست.

س��ازمانهایدولتینقشمهمیرادراینراستاایفاكردهاندو
دربس��یاریازكشورهایفقیرپایهیاولیهیآموزشكودكان
كمتوانوناتوانراایجادنمودهاند.سازمانهایفوقازطریق
ارتباطمس��تقیموفعاالنهباكودكاننات��وانووالدینآنهاوبا
مقاماتومس��ئولینآموزش��ی،نتایجقاب��لتوجهیرادراین
راس��تابهارمغانآوردهاند.دركشوربنگالدشدرسال2003،
س��ازمانغیردولتیBRAC،طرحآموزشیابتداییوپیش
دبس��تانیراباهدفحضوربیش��تركودكانناتوانبانیازهای
تقریب��اًوتاحدیخ��اصوویژهخ،اجرانم��ود.اینطرحاز
طریقآموزشمعلمان،فراهمكردنامكانات،تمهیداتالزم،
تطبیقبرنامهیدرسیوآموزشی،توسعهیامكاناتآموزشی
ومدارسحدود-/000/250تاسال2006تحتحمایتهای

خویشقرارداد)رایانوهمكاران،،2007(.

برخیازسازمانهایغیردولتیودولتی،مانندكشوراوگاندا

واتحادی��هیجمهوریتانزانیا،روشهایآموزش��یس��یاررا
فراهمكردهاس��ت.طرحهایمربوطهبهاینكشورهامعلمان
راقادربهتعلیمگ��روهعظیمیازدانشآموزانیكهدرمدارس
ماهوارهایتحصیلمیكنند.كردهاس��توروشهایمذكور
ازمعلم��انوحفظآنهادرآموزشس��یاردرمدارسابتدایی
مراكزآموزش��یماهوارهایحمایتكردهاس��ت)لنیجومك

كال،2007(.

چن��دكش��ورهمچنیندرص��ددایجادارتب��اطوپیوندبین
موسس��اتویژهیموجودومدارسمعمولیوعادیودرصدد
ایجادمدارسیكهامكاناتیادگیریوامكاناتهمیاریوكمك
رس��انیوآم��وزشمعلماندرخدمتوحمایتازپرس��نلو
كاركنانآموزش��یراارائهمیدهند.دركشوراتیوپی،ازطریق
حمایتازس��ازمانبینالمللیوغیردولتیمعلولیت،مدرسه
ایرابرایكودكانناشنوابهعنوانمدرسهایویژهتأسیس
گردیدهاست.مدرسهیمذكورسیستمآموزشیخاصرابریا
ش��اگردانناش��نوادردیگرمدارسوتوس��عهیزباناشارهو

تدریسبهاینروشایجادكردهاست)سوئیس2009(.

تجارببهدس��تآمدهازدوطرحاجراییفوقنشاندهندهی
توانای��یدولته��ادرافزایشابتكاراتعم��لداخلیوعملی
درزمین��هیآموزشاس��ت.ام��ادولت،نیازمندبهتوس��عهی
برنامههایبینالمللیدرجهتآموزشفراگیربرایكودكان
ك��مت��وانمانند،تنظی��ماهدافبس��طوجامع.گس��ترش
رویكردهایمربوطبهامكاناتدردس��ترسآموزشیودست
آوردهاییادگیریوتنظیمبرنامهوطرحهایتأمینمنابعمالی
وآموزشوتعلیممعلمان،هستند.منطقهیآغازیدراجرای
چنینطرحوبرنامهریزیهاییانجامتمهیداتارزش��یابیبر
اس��اسبازنگریهایبینالمللیازمیزانبروزآسیبدیدگی،

معلولیتوناتوانیاست.

حدود اختيارات و امکانات و فرصت ها
نظامهایآموزشیاقداماتبسیاریرادرجهتدرنظرگرفتن
نابرابریهاییكهموجبمحدودكردنفرصتهایآموزش��ی
برایكودكانمحروممیتواننداجرانمایند.نظامهایآموزشی
میتواندمدارسراقبلدس��ترست��ردراختیاركودكانقرار
ده��د.ش��رایطیراجهتیادگیریاثربخ��شوكارآمدفراهم
نمای��دوبهعنوانابزاریجهتتغییرنگرشهاراواعتقاداتو
عقایدیك��هموجببدنامیدربینكودكانوتحلیلاعتمادبه
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نفسآنانمیشود.محسوبگردد.اماتنظیماهدافبهمنظور
برقراریبرابریوتس��اویدرنظامآموزشی،درنهایتوابسته
بهاینموضوعاس��تكهدردنیایفراترازمدرسهیكودكان
چگونهازطریقس��اختارهایاجتماعیوسیاس��یكهموجب
اس��تمراروزندهنگهداشتنمحرومیتهامیگردد،تحتتأثیر

قرارمیگیرند.

اینقس��متبهارتباطبی��ننظامهایآموزش��یورویكردها
وخ��طمش��یهایمربوطبهبخشهایدیگ��ریبپردازدوبر
دوح��وزهیمضمونبنیادیتمركزوتأیی��دمیكنند.اولین
موض��وعمربوطبهنقشقوانی��نومقرراتیكهموجبقدرت
مندكردنگروهمحرومانمیش��ود،است.تمهیداتقانونی،
بینالمللیوملیمیتوانددرافزایشتساویوبرابریآموزش
نهتنهاازطریقتنظیمراهبردهایاستانداردوعمومیبلكهاز
طری��قدادنحدوداختیاراتبهگ��روهوافرادمحرومجامعه،

موثرواقعشود.

تمهی��داتسیاس��یبرگرفت��هایگروههایمح��رومودیگر
گروههایاجتماعیروشدیگریدرزمینهیتوسعهیحقوق

واختیاراتوابستهبهآموزشتلقیمیگردد.

تمهیداتسیاسیبرگرفتهازگروهمحرومانودیگرگروههای
اجتماعیروشدیگریدرزمینهیتوسعهیحقوقوابستهبه

آموزشتلقیمیگردد

موضوعدوممربوطبهتوزیعمنابعمالیمیش��ود.بسیاریاز
كودكانب��هدلیلفقرخانوادگیوبخصوصبهدلیلآس��یب
پذیریكهآنانازطریقخشكسالیوبحرانهایاقتصادیاز
آنرنجمیبرند.دچارمحرومیتهایآموزشیمیشوند.عوامل
تاریخیوجغرافیاییموج��بافزایشنابرابریهایمنطقهای
وكاهشفرصتهایآموزش��یمیش��ود.دربسیاریازموارد
عاملفق��روتعارضاتاقتص��ادیكهموج��بمحرومیتهای
آموزشیمیش��ودمرتبطباروابطنابرابرنیروونابرابریهای
موجوددرعواملمربوطبهتأمینبودجههایمالیمیش��ود.
منابعمالیتوزیعپذیرموجبجبرانمحرومیتهایحاصلاز
فقرونابرابریهایمطنقهایمیش��ود.بخصوصحمایتهای
اجتماعیمیتوانددرزمینهیفراهمكردنآموزشدردسترس
وكاهشآس��یبپذی��ریحاصلازبحرانه��ایاقتصادیكه
سبببیرونماندنكودكانفقیرازمدرسهمیشود،مثمرالثمر

واقعشود.

اجرای حقوق و اختيارات و قوانين
عواملمربوطبهبرابریوعدالتمذاكراتسراس��ریراجعبه
نژادوقومفاختالفاتسیاس��ی،اختالفاتمذهبیواخالقی
راتحتتأثیرقرارمیدهد.اسانامهیسازمانمللمتحدچنین
چالشهاییرادركنارتعهداتخویشمبنیبرقوانینجهانی

حقوقبشرلحاظكردهوگنجاندهاست.

سازمانهاومراكزقانونیومجموعهیقوانینومقرراتقانونی
موجبحفظبرابریدرقوانینس��نتیمش��تركمیش��وند)

كریتزر2002(.

جنبشهایسیاس��یدرراس��تایبرقراریعدال��تاجتماعی
طبقبرنامهبرفرصتهایآموزش��یبراب��ر،توزیععادالنهی
منابعمالیتأكیدمیكند.تنظیمپیماننامههایبینالمللی
درزمین��هیحقوقبش��رفراه��مكردنتمهیداتسیاس��یو
قانون��یمیتواندبهعنوانمحرك��ینیرومنددرجهتغلبهبر

محرومیتهایآموزشیتلقیگردد.

اظهارنامهیجهانیحقوقبشرموجبحفظپایههایاختیارات
مربوطبهحقوقبش��ربینالمللیش��دهاس��ت.نظامموقتی
حقوقبشردرسایهیحمایتسازمانمللمتحد،مجموعهی
عظیم��یازامكان��اتوابزاریكهخیلیازآنه��اجهتایجاد
حقوقوامتیازاتآموزش��یتنظیمش��دندراارائهكردهاست.
تمهی��داتمربوطب��هنظامموقتیحقوقبش��ر،بهطوركلی
چارچوبجامعیرابهمنظورتوس��عهیفرصتهایآموزشی
برایكودكانیكهباجداس��ازیوتفكیكبراس��استواناییو
باتبعیضاتآموزش��یبراساسجنسیت،نژاد،قوم،زبانوفقر
روبروهستند،ایجادكردهاست)رجوعبهپیوستص292(.

اجالسبینالمللیوتمهیداتندابیرگس��تردهیحقوقبشر
باع��ثتنظیمقوانی��نوضابقهها،وتوصیفاصولیكس��انو
مش��ابهوباع��ثایجادوتنظی��مقواعدوچارچوبس��ازمانی
بهمنظورتوس��عهیعمومیحقوقمدنی،سیاس��ی،اجتماعی
واقتصادیش��دهاس��ت.اصولقوانینبی��نالمللیاغلبدر
اساسنامههاونظامنامههایقانونیوملیلحاظشدهاند.بااین
وجودمیبایس��تاقداماتبیش��تریدرراستایبهكارگرفتن
ازحق��وقبش��ربینالملل��یجهتقدرتبخش��یدنبهگروه

محرومانصورتگیرد.

بااینحالاقداماتیمضاعفبایددرجهتاس��تفادهازپیمان
نامههایبینالمللیحقوقبشردرراستایقدرتبخشیدنبه
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درحاشیهماندگانصورتگیرد.انعقادپیماننامههایایاالت
متحدهآمریكااغلبدراقداماتكمكرس��انی– محدودبین
آموزش��یمثمرالثمرواقعنبودهاس��ت.یكیازمش��كالتاین
استكهكمیتهبازنگریقراردادهاوپیماننامههامجبوربهدر
نظرگرفتنارزشیابیخطمشیهاورویكردهایبینالمللیبه

شكلشفافوآشكاراهستند.

دركمیتهبازنگریهیئتمتش��كلازمتخصصینخودمختار
ومستقلدرموردحقوقافرادناتواندربازبینیپیماننامهها
نیازمن��دبهحمایتهایقاطعانهدردف��اعازاختیاراتحقوق

بشرهستند.

درحالحاضركش��ورهندوس��تانخواستارش��رایطیجهت
فراهمآوردننظامآموزشیمستقلاست

نظامه��ایقانون��یمل��ینقشبس��زاییرادرزمین��هدرنظر
گرفتنتس��اویوبراب��ریآموزشومحدودی��تآموزشایفا
میكنند.یكیازنقاطعطفوتحولدرزمینهتوس��عهحقوق
مدنیدرای��االتمتحدهآمریكااتخاذتصمیماتراووندیاز

جانبهیاتشورایآمووزشدرسال1954بود.

دیوانعالیكشوراینموضوعراتاییدنمودكهآنقوانینیكه
منجربهمجزاكردنكودكانازنژادهایمش��اوتدرمدارس
مختل��فمیگ��رددموجبخل��لواردكردنبهم��وادقانونی
حمایتازتس��اویوبرابریدرنظامنامهایاالتمتحدهآمریكا

میشود.

اصولیكهدراینراس��تابكارگرفتهشدند،متعاقبٌاجهتروبه
روشدنباتبعیضنژادیدردیگرمناطقگسترشیافتند.

بدی��نگونه،پیم��اننامهب��راوونبهعنوانمرحل��همهمیاز
اقداماتحمایتازسپاهانآمریكاییدربدستآوردنتساوی

وبرابریوحقوقسیاسیتلقیمیشود.

مناب��عقانون��ی،اغلبفرصتهای��یرابرایگروهه��ایمحروم
آموزش��یجهتمخالفتبارویكرده��اواقداماتتبعیضآمیز
غیرمنصفانه،ایجادمیكند.نظراتوافكارقانونیهمانطوركه
نمونهبلراووننش��انداد،ازاهمیتبسزاییبرخوردارهستند.
بهدلیلاینكهدراینصورتكلیوجامعبهتصویبمیرسند.

هیئتحمایتازحقوقبشردراروپااعالمكردتدابیرجمهوری
چ��كدرموردك��ودكانرومی،ب��هدلیلاینك��هراهبردهاو
رویكردهامنتهیبهتبعیضنژادیش��د،قانونینیست.)كادر

3.20(.درای��االتمتح��دهآمریكافعاالنآموزش��ی،مبارزات
قانونیراباهدفتضمینتساویبیشتردرزمینهتوزیعمنابع
عموم��ی،دركناردیگ��راقداماتاصالحآمیزس��ازمانی،برپا

كردهاند)كادر3.20(.

هردونمونهمذكورنش��اندهندهاهمیتموادقانونیاس��ت
كهمیتوانددرحفظوپاس��خگوییروشهامورداستفادهقرار
گیرد.سیارازپیماننامههایكشورشاملحقوقآزاداندیشی
وآم��وزشبرابربرایماهس��تندامامعموالًاص��ولوقوانین
مطابقباقانوناساسیهمیشهودرهرحالقابلاجرانیستند.
مادهقانونی45درقانوناساس��یكشورهندوستان»آموزش
اجباریوآزادرابرایكودكانتاس��نین14سال«ذكركرده
است.امااینقانونواضحومستقیمدرواقعقابلاجرانیست.
حقآموزشالزامیوآزاددرس��ال2009بهتصویبرسید،با
اینحالدرحالحاضر،ش��رایطقانونیبس��یاریجهتفراهم
آوردنآموزشآزادبرایكودكانس��نین6تا14س��الودر
نظرگرفتناماكنیجهتآموزشابتداییخصوصیبرای25%
كودكانمحرومموردنیازاس��ت.)گزارشهفتگیاقتصادیو

سیاسی؛2009وزارتدادگستریهندوستان،2009(

هویترس��میوقانونیه��ركودكعاملاصلیدس��تیابیبه
برابریآموزشبیش��ترتلقیمیش��ود.پیماننامههایمربوط
ب��هحقوقكودكاننیازمندبهتضمینهویترس��میوقانونی
كودكانهن��گامثبتتولدآن��ان،ازجانبتثبی��تكنندگان

قوانیناست.

یونیس��ف،ه��رس��الهح��دود%51ازتولدك��ودكانبهثبت
نمیرس��د)UNICEF،2007(ع��دمثبتتولدك��ودكانبه
معنیایناس��تكهك��ودكانووالدینبدونوجوداس��نادو
مداركموردنیازقادربهحضوردرمدرسهبهعنوانشخصیت
حقیقیوحقوقینخواهندش��دوحقبهرهبردنازمواجبرا
نخواهندداشتودرزمینهحقرأییااصالحاتقانونینقشی

ایفانخواهندكرد.

عدمثبتتولدكودكانهمچنین،بهمعنیبهكودكانمحروم
ازآموزشبیشتریكهدرآمارهایبینالمللیذكرنمیشدند
واینمس��ئلهمانعازارائ��هومعرفچنینكودكانیبهتعیین

كنندگانخطمشیهایسیاسیمیشود.

چندی��ندولتاینموضوعراكهكمبودهاونواقصموجوددر
زمینهثبتتولدكودكانقابلحلاس��ترابهاثباترسانیدند
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.درس��ال2009،بوركینافاس��وطرحیكس��الهایراباهدف
ثبت5میلیوننفركهبیش��ترآنهارازنانوكودكانتش��كیل
میدادند،راازطریقفراهمكردنمداركآزادتولد،آغازنمود

)شبكهاطالعاتیمنطقهایجامع2009(.

ایجادتجهیزاتجهتآمادهكردنمداركواسنادنبایداموری
پرخرجمحس��وبش��ود.بهعنواننمونههزین��هطرحفراهم
آوردنكارتهایشناساییبرایتمامشهروندانباالی15سال
درس��نگالبرایهردریافتكنن��دهكارت61/5دالرآمریكا

.)Levin et al,2008(تخمینزدهشدهاست

تمهیداتقانونیهمچنینمیتوانددرزمینهپرداختنبهامور
میلیونهادخترانیكهبهدلیلازدواجروزهنگاممجبوربهرها
كردنتحصیلوآموزشخودمیشوند،مثمرالثمرواقعشود.
بنابربرآوردس��ال2005،تقریبانیمیازدخترانبینس��نین
15تا24س��الدرآس��یایجنوبیقبلازسنین18سالگی،

ازدواجكردهاند.

فقر،روابطنیروهاینابرابروسنتیبینآقایانوخانمهاهمگی
نقشبهسزاییدرزمینهازدواجهایزودهنگامایفامینمایند
)Levin et al,2008(اینامورمیبایس��تدرتمامیطرحها
وبرنامههایضروریواولیهدرنظرگرفتهشوند.اماممنوعیت
قانون��یازدواجزودهن��گامایج��ادمحركهای��یجهتحفظ
دخت��راندرم��دارسومبارزهوفعالیتدرتغییرش��یوههای
رفتاریدراینراستامیتواندمنتهیبهایجادهنجاروتبعیض
درمناب��عقانونیگردد.ایجادتدابیرسیاس��یگس��تردهتراز

اهمیتباالییبرخورداراست.

نمیت��وانهرگزتمهیداتوتدابیرقانون��یراجداگانهدرنظر
گرفت.هیئتآموزشیبراوونوی،نقطهعطفیدرطرحمبارزه
طلبیعلیهتبعیضنژادینش��أتگرفتهازسیاهانآمریكایی
وس��فیدپوستانموافقتلقیمیشود.اصولقانونیكهدیوان
عالیكش��ورتنظیمكردهاستدرواقعبهعنواننقطهتحولی
عظیمش��ناختهش��دههس��تند.امااینجنبشحقوقمدنی
ب��ودكهباتنظی��مموادقانونیصریحتغییراتبس��زاییایجاد
كرد.ایجادتمهیداتسیاس��یكهمربوطبهگروههایمحروم
وجنبشهایاجتماعیگس��تردهتراس��ت،درزمینهاصالح

قوانینواصولآموزشیضروریاست.

تدابیرسیاس��یعلیهمبارزهبامحدودیتمیتواندبخش��یاز
جنبشهایگس��تردهترراتش��كیلدهند.یكیازنمونههای

قاب��لرویتدراینراس��تامربوطبهبولیواكهنظامآموزش��ی
آن،مرتب��اًتبعی��تاف��رادبوم��یراتقویتمیكندمیش��ود.
قان��وناصالحیآموزشدرس��ال1944،ب��هحمایتازحق
افرادبومیدریادگیریب��هزبانمادریخویشكمككرد،در
گنجاندننظامچندفرهنگیدربرنامههایآموزش��یبس��یار

موثربودهاست.

درمقاب��لبازنگ��رینظامآموزش��ینقشمهمیدرش��یوهو
رویكردهایسیاس��یكهموجبعهدهدارشدنمقاممدیریت

سیاسیتوسطفردیبومیدرسال2005شدایفاكرد.

اصالحاتآموزشیموجباس��تحكامانجمنآموزشیبومیان
كهگردهماییخویشرادرس��ال2004برگزارنمودند،شد.
گردهمای��یمذكورمنتهیب��هارائهطرحهاوپیش��نهادهایی
باهدفگس��ترشوتوس��عهوقدرتبخش��یدنبهنظامچند
فرهنگیدرمدارسبولیواش��د.)گامب��وآ،روكابااو،2009به

هوارد2009بهلوپز2009؛لوئیكسولوپز2007(

تدابی��رقانونیمیتواندبرایمیلیونهادخترانیكههرس��اله
مجب��وربهتركمدرس��هوآموزشفردبهدلی��لازدواجزود

هنگاممیشوند،موثرواقعشود.

تجرب��هكش��وربولیویویژگ��یارتباطبیناصولسیاس��یو
قوانی��نمبارزهبامحرومیتآموزش��یراپررنگترمینماید.
تدابیروتمهیداتسیاسیحائزاهمیتفوقالعادهایاستبه
دلیلاینكه،گروههایاجتماعیراكهباتبعیضوبدنامیروبرو
هس��تندراموردتوجهقرارمیدهد.درنیوزیلندجنبشزبان
كهانگوریو،نقطهعطفسیاس��یواجتماعیوسیاس��یرادر
زمینهقدرتبخش��یدنبهافرادماسوریدراینناحیهمذكور،

ایجادنمود.

تمهی��داتسیاس��یدرارتباطب��اایجادنظامآموزش��یچند
فرهنگیبیش��تركهدرمقاب��لفرصتهایآموزش��یكودكان
مائوریراافزایشمیدهد،هستند.)كادر3.22(دربنگالدش،
س��ازمانیغیردولتیوملیبهنامنیجراكوریبهمعنی)این
كاربهعهدهماست(،كارگرانبیخانمانواصوالًبانوانرادر
قدرتبخش��یدنبهتواناییآناندردرخواستحقوققانونیو
اختیاراتخویشموردحمایتقراریدهد)سازمانپیگیری

فقرشدید،2008(.

تدابیرسیاس��یمیتواندهمچنینخطراتاحتمالیبههمراه
داش��تهباشد.محرومانآموزشیهمگیمتعلقبهگروهمشابه
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شورایحقوقبشردراروپاقوانیندرزمینهاینكه،دولتهادرراستایحقگ

آموزشوتعلیموتربیتكودكانرومیتخطیكردهاند،بهتصویبرساندهاند.
طبققوانینموجوددرپیماننامهبراوون،هیئتشورایآموزشیقوانینو
اصولیكهفاقدهرگونهمضمونافتراقوتبعیضاس��تدرشرایطتبعیض

نژادیبكارگرفتهاست.
معم��والًبهكودكانرومیسراس��راروپامدارسخاصیب��اكمترینتوجهه
نیازهایتربیتیوآموزشآنان،اختصاصدادهمیشود.تبعیضفرهنگیاز
س��ویمعلمانومقاماتموجوددرمدارسگسترشیافتهاست.دردی،اچ
ومناطقدیگردرجمهوریچكاس��لواكی،هیئتشورایآموزشخواستار
تصویبلوایحقانونیمربوطبه18اتباعرومیكهدرمناطقاستراواجمهوری
چكزندگیمیكنندوبهزحمتمجبوربهفراهماوردننامكاناتآموزشی

شدند،هستند.
س��ازمانحقوقبش��ررومدراروپااعالمكردكهافرادیكهدراینزمینهبه
اعت��راضپرداختنددراینبارهكهقوانی��نواصولجایگزینتبعیضآمیز
هستندوپیماننامهاروپااعالمكردكهافرادیكهدراینزمینهبهاعتراض
پرداختن��ددرای��نبارهكهقوانینواصولجایگزینتبعیضآمیزهس��تند
وپیم��اننامهاروپارادرزمینهحقوقبش��ربهزیرپاگذاش��تهاند.بهبحث

میپردازد.
ش��واهدحاكیازآناستكهحدود%56ازكودكانیكهدرمدارسخاص

ثب��تنامكردهان��درومیبودهاند.تنهانیمیازك��ودكانرومیكهدرچنین
مدارس��یحضوردارندب��اكمتراز%2كودكانیكهرومینیس��تندهمتراز
هس��تند.هئیتشورایآموزشیدرس��ال2007اینموضوعراكهچنین
ارقاموآماری،علیرغماینكهقابلاطمیناننیستند،باعثایجادتبعیضات
غیرمستقیممیشوندراتأییدنمود.اینمسئلهوظیفاثباترابهمدافعینی
كهدرارائهتوجیهمعقولوعملیتدابیرمتفاوتونامرتبطبامسائلحقوقی

ونژادیباشكروبروشدندانتقالیافت.
هیئتشورایآموزشیاینمسئلهرانیزبهاثباترسانیدكهمراحلارزیابی
كهتوس��طآنك��ودكانرومیبرایثبتن��امدرچنینمدارس��یانتخاب
میش��وند،ناقصهس��تند،بخص��وصدرزمینهوزبانشناس��یواجتماعی
واقتصادیكاملنمیباش��ند.موضوعموردتوجهق��راردادنوپرداختنبه
امورك��ودكانرمیمحرومازآموزشتاچهاندازهموفقیتآمیزبودهاس��ت.
هیئتدادرس��یفرصتهایطالییبسیاریبرایگروههایفعالدرزمینه
حقوقبش��ردررومفراهمنمود،وزارتدادگستریقوانینواصولمهمیرا
بهتصویبرس��اند.اماس��ازمانحقوقبش��ردراروپااعالمكردكهمقامات
جمهوریچك،اقداماتناچیزواندكیدرزمینهازمیانبرداش��تنتبعیض

نژادیبهمرحلعملرساندهاند.
مناب��ع:دوبكووحقآموزشوتعلیموتربیت)2009(بهس��ازمانحقوق

بشراروپا)2008(

درایاالتمتحدهآمریكاانجمنآموزش��یایاالتمتح��دهآمریكا،ازجانب
هیئتش��ورایآموزشیدرزمینهروبروشدنباملیتوسیعیازچالشهای

آموزشی،موردتوجهقرارگرفتهاست،نتایجآنشاملمواردذیلاست.
مبارزهعلیهتس��اویوبرابریمال��ی،ایاالتنیویورك،خواهان ·
مدعیاینمس��ئلههس��تندك��ه،نظاممالیم��دارسنیوی��وركمدارس
عمومیشهرنیویوركرابهلحاظمالیتأمیننكردهاستوبهموجبآنحق
قانونیكودكاندرآموزشمقطعدومآموزشپایهنادیدهگرفتهشدهاست.
شواهدحاكیازایناستكهافرادیكهدرمناطقبسیارفقیرشینزندگی
میكنن��ددانشآموزانناتوانوطیفوس��یعیازكودكانیكهانگلیس��ی
میآموزندبامشكالتبسیاریروبروهستند.10سالپسازشرحمذاكرات
واقداماتدرنهایتشورایآموزشمطابقباادعایخواهانرایماازنمود.
درسال2007قوهمقنعهایاالتنیویوركقانوناصالحبودجه ·
آموزشیراوضعنمودوبودجهآموزشیراتوسطمبلغیبیسابقهتأمینكرد
ودرزمینهتوزیعبودجهمالیواصالحاقداماتمالیمدارس،تدابیرشفاف

وجوابگویراایجادنمود.
آنتون��یاآل.وی.بخشم��دارسونیز.اینم��وردمربوطبه ·
دادخواه��یاتحادیهآزادیاجتماعیومدنیآمریكاییهادرحمایتازدانش
آموزانبومیآمریكاییدرجنوبداكوتااست.دركناردیگرامور،دادخواست
مذك��وردرانیبارهك��هبخشمدارسبهطورنامتناس��بدان��شآموزان

بومیآمری��كارابهدلیلامورانظباطیموردانتقادقرارمیدهندودرزمینه
اینكهاینمسئلهدرایجادجووشرایطآموزشیخصومتآمیزمتأثراست،

شكایتمیكند:
درس��ال2007،هیئتش��ورایائتالفی،تأییدیهایرامبنیبرانجامامور
اصالحیوسازمانیدرمدارسبهتصویبرسانیداینبیانیهوتأییدیهشامل
بكارگرفتنبازرسینویژهایكهازجانببومیانآمریكاییانتخابشدهاندبه
شكلتماموقتجهتایجادارتباطبینانجمنبومیان،آمریكاییومقامات
مدارسبخصوصدرراس��تایامورانظباطیاس��ت.مقاماتفوقهمچنین
درزمینهتعلیموتربیتمعلماندرحوزههایتس��اویوبرابریآموزشیو
تبلیغاتنژادیوگنجاندنمفاهیمومضامینمربوطبهبومیانآمریكاییدر

برنامههایآموزش،بهتوافقرسیدند.
موارددیگربااینكهپیامدهایعملیومثبتیراایجادننمودهاند. ·
شاملهررنری.فلورز،بلكهدرآندیوانعالیكشوربارایهیئتشورای
ائتالفیدرحمایتازمنابعضروریجهتآموزشدانشآموزانانگلیس��ی
زباندرمدارسابتداییآریزوناكهجمعیتعظیمیازدانشآموزانآمریكای

التینرادرخودجایمیدهد،بهمخالفتپرداخت.
Campaign for Fiscal Equality )2009(; Child Rightمناب��ع:
Information Network )2009(; Orified and Gandara

))2009

کادر3.20:حقآموزشوتعلیموتربیتكودكانرومی– بكاربردنقوانینیبرایبهچالشكشیدناینشرایط

کادر 3.21 اقداماتومبارزاتقانونیاخیردرجهتروبروشدنبامحرومیتآموزشی
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ویكس��انینیس��تندوهمگیطرفدارحزبسیاس��یواحدو
جنبشاجتماعییكساننیس��تند،بنابراینسازمانهایدولتی
مش��كالتآن��انراغی��رمنصفان��هوناعادالنهم��وردحمایت
خوی��شق��رارمیدهن��د.درهندوس��تانافزای��شحزبهای
سیاس��یكهنش��اندهندهگروههاییكهازلحاظاجتماعیدر
س��طحپایینقراردارنداست،بهعنوانانقالبخاموشتعریف
میش��ود)جافریلوت2003،ص10(ب��ااینحالانقالبفوق
اقداماتاندك��یدرزمین��هتحمی��لكودكانیك��هازطبقات
پاییناجتماعیهس��تندانجامدادهاس��تاقداماتسیاس��ی
معموالدرزمینههاحوزههایدیگرموثرواقعش��دهاس��ت)
مهروترا،2006(.برخیازگروههایمحرومانآموزش��یحتی
درزمینهاعمالنفوذجنبشاجتماعیدرجهتدس��تیابیبه
آموزشپیش��رفتهوس��طحباالكمترموردتوجهقرارگرفتند.
زنانمتعلقبهمناطقروستاییفقیرنشینواقلیتهاینژادی
وكودكانموجوددرمناطقجنگوارگیری،گروههاییهستن
كهانگیزهوآرمانهایش��انبهشكلگستردهواثربخشمورد

توجهواقعنشدهاست.

 حمايت های اجتماعی:
نقل و انتقاالت پول نقد به صورت مشروط يا فراتر از آن

فقرموجوددرخانوارهایكیازدالیلاصلیمحرومیت،آموزشی
تلقیمیش��ود.اگرخانوادهایدرمع��رضفاجعهیامصیبتی
مانندخشكس��الی،طوفان،بیكاریی��ابیماریخاصقرارگیرد
چ��ارهایجزخارجكردنك��ودكانخودوتركتحصیلآنان
ندارد.حمایتافرادفقردرمدیریتخطراتاحتمالیبدوندر
نظرگرفتنرفاهاجتماعیطوالنیمدت،حمایتهایاجتماعی

میتواندفرصتهایآموزشیراگسترشدهد.

چنینطرحهاییبهشیوههایمتنوعیوجوددارند،كهشامل
نق��لوانتق��الپولنقدومخ��ارجدررفتهقاب��لاطمینانبر
اس��اسبكارگیرینیروواس��تخدامومشاركتهاییدرحمایت

ازتغذیهاست.

ازطری��قحمایتافرادفقیردرمدیری��تخطراتاحتمالیو
برنامهه��ایحمایتاجتماعیمیتواندفرصتهایآموزش��یرا

گسترشدهد.

بعالوهدرزمینهكاهشفق��رچنینبرنامهوطرحهاییانگیزه
ومحركهاییدرحمای��تازآموزشكودكانودرحوزههای
س��المتوبهداشتوتغذیهایجادمینماید.برنامههایمذكور

نهتنهامیتوانندبهمنظوركاهشفقرش��دیدموثرواقعشوند
بلك��همیتواننددرمناطقوگروههایمحرومآموزش��یمورد

استفادهقرارگیرند.

برنامهه��اوطرحهاینق��لوانتقاالتپولتن��د،طیدههای
اخیربهطرزش��گرفیگس��ترشپیداكردهاس��ت.بسیاریاز
اینطرحهابراس��اسبرخیرفتارهایثابتومعینمش��روط
هس��تندمانند،حفظكودكاندرمدارسورسیدگیبهمراكز
درمان��ی.دركش��ورهایینظی��ربرزیلومكزی��ك،طرحهای
مشاركتاجتماعیدرسراسركشورحدود%1تا%2ازدرآمد
ملیبهخانوادههااختصاصدادهمیشود.دربرخیكشورهای
دیگربرنامههاینقلوانتقاالتپولنقدبهصورتگستردهتر

واغلببهشكلپروژهپیادهمیشوند.

برخ��یازبرنامههایحمای��تاجتماعی،بهطورمس��تقیماز
نظامآموزش��یحمایتمیكند.برخیازاینطرحهامربوطبه
مواجبوحقوق،بورس��یهتحصیلی،ازمیانبرداشتنشهریه
م��دارس،تأمینمالینقلوانتقاالتوتهیهكتابهایدرس��ی
اس��ت.)گروشوهم��كاران،2008(بهبخ��شقبلمراجعه

فرمایید.

درموارددیگ��ر،حمایتهایاجتماع��یدربخشآموزشبه
صورتبرنامههایپیشبینینش��دهوجزئیاس��تكهنشأت
گرفتهازایجادش��غلوبرنامههایتغذیهاییااقداماتدیگری
ك��هخانوارهاراقادربهروبرووش��دنبادورههایس��ختتر

مینماید.

ارزش��یابیومقایسهش��یوههاومراحلحمایتهایاجتماعی
بای��دبادقتمضاعفیصورتگیرد،ب��هدلیلمحدودیتهای
نظاماطالعاتیوتنوعش��یوههایارزشیابیوتنوعبرنامههای
حمایتی.ب��ااینح��ال،ارزش��یابیبرنامهه��ایحمایتهای
اجتماعیمنجربهپیامدهایعملیومثبتوگستردهمیشود.

ارزیابیبرنامههاوطرحه��ایحمایتهایاجتماعیعلیرغم
وجوداختالفاتبینكش��ورهاوگروههایسراس��ردنیا،طیف
وسیعیازپیامدهاونتایجعملیومثبتیرابههمراهمیآورد.
بهعنوانمثال،دركشورمكزیكبرنامههایمذكورپیامدهای
قاب��لتوجهیدرزمین��هانتقالكودكانازمقط��عابتداییبه
متوس��طهبخصوصدرمناطقروس��تاییایجادكردهاس��ت)
منیزبنوهمكاران،2009(درنیكاراگوئهبرنامههایاجتماعی
دررابطهباكودكان7تا13س��الایكهمقطع4ابتداییرا
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بهپایاننرساندهاند،است.

ارزیابینتایجنش��اندهندهافزایش%13ثبتنامدرمدارسدر
كنارثبتدس��تآوردهایقابلتوجهاست)ویالنگر،2008(،
برنامههایتأمیناش��تغالنیزپیامدهای��یرابهارمغانآورده

است.

نتای��جفوقاغلبدرزمینهفقیرش��دیدوآس��یبپذیریبی
ازان��دازهدیدهمیش��وند.طرحس��ودبخشمخ��ارجدررفته
قاب��لاطمیناناتیوپییك��یازنمونههاینتای��جمذكورتلقی
میش��ود.برآوردههاحاكیازایناستكهحدود%15مخارج
بهبخشآموزشاختصاصدادهش��دهاست،بااینوجودنیم
ازخانوارهایذینفعقادربهحفظكودكانخوددرمدارسدر
نتیجهنقلوانتقالتپولنقدشدند)اسالتروهمكاران2009(

)كادر3.22(.

حمایته��ایاجتماعیپادزهرس��ادهایبرایرفعدرحاش��یه
ماندگ��ینیس��ت.س��طوحفق��ر،ظرفیتهایمال��یوعوامل
سازمانیمحلیبرانواعمشاركتهایاجتماعیدرایجادنتایجو

پیامدهایمتنوعموثرخواهدبود.هزینهومخارجواثربخشی
هربرنامهتحتتأثیرعواملزیرقرارمیگیرد.

مقیاسانتقالپول

مولفههاینقلوانتقاالت

پیشبینیهاواهدافافرادذینفع

مقیاسومیزانانتقالپول:سطوحنقلوانتقاالتبهطرز
قابلمالحظهایمتنوعاس��ت.بنابرتحقیقیكهدراینراستا
صورتگرفتهاس��تطیفیادامنهنقلوانتقاالتحدود%8تا
%23ازخطفقرملیدرآمریكایالتیندرحدود%5تا30%

درزیرآفریقامتغییرات)یابلویفیسكیوادونل،2009(.

طرحه��ایانتقالپولنقدبامقیاسهایباالدركش��وربرزیل
ومكزی��كاثراتقابلتوجهیبهفق��رتاحدیبهدلیلاینكه
درآمدآنهاموجبافزایشدرآمدافرادبس��یارفقیرشدهاست.
برنامهمخ��ارجدررفتهقابلاطمینانایتوپیموجبتوس��عه
نظامآموزش��یك��ودكانراكاهشك��ودكانكارگرزمانیكه

جنبشدیوكوهانگوینیوزلند،نیرویعظیمزبانبومیمائوریهارادرزمینه
آم��وزشبلكهدرزمینهاتحادوپیوس��تگیاجتماعیب��هاحیاءكرد.دردهه
1970،زبانمائوریدرلبهپرتگاهانقراضشدنقرارداشت.جنبشیبرخاسته
ازتودهمردمجهتحمایتاززبانمائوریتوسطتعلیماینزباندرموسسه
ایبهنس��لجدید)ازآنجاییكهاینجنبشنامخودراگرفتهاس��ت(،آغاز
گردید.امروزهاینموسس��هتبدیلبهسازمانیبینالمللیشدهاستكهبه
شكلگستردههویتمائوریهاراازطریترویجدوبارهزباننوازطریقحمایت

ازمائوریهاتقریبادرتمامعرصههایزندگیبینالمللیاعتبارمیبخشد
مفهوماینجنبشوحركتبسیارسادهاست.كودكانمائوری6ساله،فقط
درمدارسپیشدبس��تانیكهمتش��كلازمحیطخانوادگیاستوبهزبان
مائوریصحبتمیشودواردمیشوندیاثبتناممینمایند.آنهاسالهایاولیه
زندگیخویشرادرمحیطیاحاطهشدهازفرهنگوارزشهایمردمخویش

میگذرانند.
كوهانگوریوعمدمادركلیساها،مدارس،اجتماعاتمائوریهاومراكزسنتی
انجمنمائوریهایافتمیشود.اینجنبشدرابتداازطریقادارهدولتیمربوط
بهامورمائوریهادرس��ال1981آغازش��دامابهس��رعتبهعنوانجنبشی
برخواس��تهازتودهمردموداوطلبیناینامورش��ناختهش��د.13سالبعد
حدود800مركزكوهانگودیوییجهتآذوقهرس��انیبرای14000كودك

تشكیلشد.
كوهانگوریوطبقعاداتورسومقومیمائوریهاوتعهدبهانتقالینعاداتبه

نس��لهایبعدی،برایبسیاریازوالدینمائوریجوانیكهنمیتوانستندبه
زباناجدادیخودس��خنبگویندبهالگوییاله��امبخشمبدلگردید.این
جنبشنسلهایدوزبانهازمائوریهاراتربیتنمودومیزانفارغالتحصیالن
دراینزبانبه000/600نفررس��یدهاست.درسال4/1،2008ازكودكان

مائوریدربرنامههاوطرحهایمربوطبهكوانگاریوشركتكردهاند.
باتربیتوتعلیمزبانمائوریوورس��یدنبهمقطع5وباورودبهمدرس��ه،
افرادیكهبهاینزبانسخنمیگویند،خواستارمدارسمائوریشدند)كورا
كائوپاپ��ا(.امروزهدرحدود68مدرس��هكوراكائووپاپاب��ا6000دانشآموز،

تأسیسشدهاست.
نوجوانان��یك��هدرپایه11مدارسمائوریقراردارند،نس��بتبههمس��نو
سالهایخودكهدرمدارسنیمهانگلیسیتحصیلمیكنند،بهطرزشگرفی،
دستآوردهاوموفقیتهایبیشتریراكسبكردهاند:جنبشكوهانگوریو
هنوزدرحلمعضالتومش��كالتمحرومیتهایآموزش��یكهبسیاریاز
كودكنمائوریباآندس��توپنجهنرممیكنند،مفیدواقعنش��دهاس��ت.
جوانانمائوری،دوبرابرهمسنوسالهایغیرمائوریخودبدوننهیچگونه
تواناییوقابلیتهایویژهوخاص،فارغالتحصیلمیشوند.اماجنبشفوق
نق��شمهمیرادرزمینهپرداختنبهتبعیضاتوایجادهویتفرهنگیملی

ایفاكردهاست.
Te Kohanga reo National Trust )2009(; New Ze - :مناب��ع

)land Ministry of Education)2008a,2008b

کادر 3.22 رسانسمائوریهاینیوزلند
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مقیاسنقلوانتقاالتپولبهخانوارهادرسطحباالییباشد،
شد.

زمانیكهمبحثحمایتازاشخاصفقیروآسیبپذیرجامعه
بهمیانمیآید،ایجادتدابیروتمهیداتمضاعفوبیش��تربه
وضوحپیامدهایبهتریرابهدنبالخواهدداشت.اماسیاست
گ��ذارانبایدمنفعتجانبیوان��دكافزایشنقلوانتقاالتو
ارزیابیبالقوهبینرسیدگیبهافرادبیشتروفراهمكردننقل
وانتقالتبیش��تررادرنظرداشتهباش��ند.دركامبوج،برنامه
حمایتازكمكهزینههاتحصیلیبخشآموزش،حدود25%

ازدانشآموزانیكهدرشرفتركتحصیلبودند.

حدود60دالروگروهبعدیكهدرخطرتركتحصیلیبودند
ح��دود45دالردریافتنمودند.طب��قارزیابیافرادذینفعو
افرادیكهازاینطرحهابیبهرهمندهاند،بااینحال45دالر
مذكوربهطرزش��گرفیاحتمالحضوروباقیماندندختران
درم��دارسراافزایشمیدهدوحدود15دالراضافیجهت
كم��كهزینهتحصیلیش��مانتای��جوپیامدهایاندكیرابه

ارمغانمیآورد.

مولفه های نقل و انتقاالت
بس��یاریازبرنامههایحمایتاجتماعیجه��تایجادانگیزه
ومحركهاییب��رایتغییراترفتارینق��لوانتقاالتنقدی
رافراهممیكند.اینمس��ئلهكههزینهه��ااعطائیبهوالدین
درجهتحفظكودكاندرمدارسومراجعهبهكودكانش��ان
بهمراكزدرمان��یوباحضورآنانجهتاندازهگیریوزنآنان
درمراكزتغذیهخرجمیشدتصوریسادهانگارانهاست.اندازه
ومی��زاننق��لوانتقاالتاس��تحكاممحركهاییكهتوس��ط
برنامههایمشروطایجادش��دهاندراتحتتاثیرقرارمیدهد.
نق��لوانتقالپولبهزنانمیتواندمنتهیبهاختصاصبخش
عظیم��یازاینكمكهزین��هبهبچههاوك��ودكانبخصوص
دخترانمش��ابهزمانیكهكمكهزین��هبهمردانانتقالداده

میشود،ود)كبیر2005(.

نیم��یازخانوادههایذینفعازطری��قطرحمخارجدرزمینه
قاب��لاطمیناناتیوپی،قادربهحفظكودكانخوددرمدارس

بهمدتبیشترهستند.

انتقالمخارجوپولنقدحتیبهش��كلغیرمش��روط،بدون
قیدوش��رطنیزمنتهیبهمزایایسودمندمیشود.ارزامبیا،

طرحآزمایش��یاعطایهزینهومخارجبهش��كلغیرمشروط
كهتوس��طبخشكمكرس��انیآلم��انفراهمش��دهبوددر
منطقهكازونگوالدراینكشوررادرزمینهحمایتازجمعیت
كودكانخارجازمدرسهوسطوحباالیفقرتحتپوششقرار
داد.طرحآزمایش��یمنتهیبهكارگری��زیكودكانازخانواده
بسیارفقیردركالومووافزایشمخارجآموزشیوتحصیلیدر

هردومنطقهگردید)دركشغلكودكان2009(.

بنابراینحمایتهایاجتماعیمیتوانددركشورهاییكهقادربه
اجراوكنترلنقلوانتقالپولومخارجنیس��تند،پیامدهای
قابلتوجهیبههم��راهدارد.طرحهایتامینخوراكوتغذیه
مدارسمدلدیگریازحمایتهایاجتماعیتلقیمیش��ود.
برنامهوطرحتغذیهایجهانیحدود59میلیونكودكمبتال
بهس��وءتغذیهرادرم��دارسابتداییتخمینزدهاس��تكه
ازمی��ان59میلیونكودك،23میلی��ونآنهادرمناطقزیر

افریقاییوجوددارند)طرحتغذیهایجهانی،2009(

طرحه��ایتامینخوراكمدارسبهصورتمناس��بیطراحی
ش��دهاندكهشاملتجهیزاتفراهمآوردنتركیباتاصلیو...
م��وردنیازبدنواقداماتكرمزدایی،مزیتهایقابلتوجهی
درزمینهتغذیهبوجودآوردهاست.)بانویوهمكاران،2009و
كریستجانسونوهمكاران،2007،میكوئلوكریمر2004(

بس��یاریازبرنامههابعدجنسیتیرابیش��ترازدیگربرنامهها
درنظ��رگرفتهاس��ت،بهعنوانمثالبرخ��یطرحهاامكانات
تغذی��هایوی��ژهایرابهمنظورتغذیهدخت��رانلحاظكرده
است.طبقبازبینیوبررسی32كشوردرزیرآفریقاو4000
مدرسهابتداییكهتحتحمایتهایبرنامهغذاییجهانیقرار
گرفتهاند،تغذیهوخوراكمناسبكودكاننقشبسزاییرادر

حضورآنهادرمدارسایفامیكند.

تنه��اموردیكهبهص��ورتمبهمباقیماندهاس��ت،مقیاس
وان��دازهومیزانس��ودمندیواثربخش��یراهكاره��ایارائه
هزینهومخارجاس��ت.طرحهایتغذیهمدارس،امورمش��ابه
دیگریراهمانندحمایتهایاجتماعیدردیگرمناطقبرای
سیاس��تگذارانپدیدآوردهاست.دراینصورت،كلیدموفقیت
ارائهكمكهابهصورتعادالنهواثربخشومطابقباسهمو

جیرههایبرنامهریزیشده،است.

ش��واهدیدراینزمینهوجودداردك��هطرحهاییكهمرتبط
بااعطایس��همیهوجیرهبهصورتناخال��صبهخانوارهادر
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كناروعدههایغذاییكهدرمحلمس��تقیمادریافتمیشود
اثراتس��ودمندیبرثبتن��اممدارسمیگ��ذارد،علیرغم
اینكهش��واهددراینراس��تاازجهتواعتباركافیبرخوردار

.)a 2009.نمیباشند)بانویوهمكاران

برنامههاوطرحهایتغذیهكودكانمیتواندمزایایآموزشو
مزیتهایقابلتوجهیدرزمینهتغذیهفراهمنماید.

درمقابلش��واهدبهدس��تآمدهازطرحهایبوركینافاس��و
ب��راهمیتتنظیمخطمشه��اورویكردهاتاكیدمیكند.در
سال2005/2006برنامهغذاییجهانیمسئولیتتغذیهتمام
مدارسدرمنطهس��اخلكش��ورراعهدهدارش��د.دربعضی
م��دارسبرنامهغذای��یجهانیتغذیهنامه��ایتمامكودكان
مدرس��هرافراهممینم��ودودربرخیم��وارددیگرباحضور
%90دخت��راندرم��دارسماهانهبهمی��زان10گرمآردبه
عنوانس��هموجیرهخانوادهآنهاعرضهمیشد.بااینوجود
هردوموردفوقنتایجیس��ودمندیرابهبارآوردكهش��امل
توس��عهمثبتنامكودكاندرمدارس،افزایشسهمخانوارها
كهمزایایتغذیهایس��ودمندیرابهاف��رادجوانخانوادهها

ایجادنمود.

طبقارزیابيانجامشدهپسازیكسالاجرايدوبرنامهمذكور
درمناطقس��اخل،ثبتن��امدختراندرمدرس��هبهاندازه5
رمي%6افزایشداشتهاست.اماطرحتغذیهپسراندرمدرسه
نس��بتبهدخترانپیامدهايقابلتوجهيرابههمراهنداشته
است.طرحكارگریزيتاحدمتوسطكاهشیافتامااینطرح
دربیندخترانيكهبامحدودیتهايش��غليش��دیديروبرو
بودن��د،افزایشیافتبهدلیلاینكه،خانوادههامعموالكارهاي
طاقتفرسايكش��اورزيوزراعترابهدوشدخترانمحول

ميكنند.

دخترانبیش��ترازپسراناستحقاقدریافتتغذیهمدارسرا
دارندوب��ااینحالدرمقابلمجبورب��هانجامكارهايخانگي
ميش��وند.كارگریزيعليرغماینكهموجبافزایشثبتنام
دختراندرمدارسميش��ددربرخيموارد،خیليازدختران
بهدلیلانجامكارهايسختخانگيتركتحصیلمينمایند.

)كازیانكاروهمكاران2009(

ضمیمهكردنتغذیهمدارسبهبرنامههايگس��تردهترمبارزه
بافقرنیزازاهمیتبهسزایيبرخورداراست.دركشوربرزیل،
ط��رحتغذیهمدارس،37میلیونكودكراكهدرمركزتوجه

رویكردتغذیهكودكانيكهباس��وءتغذیهشدیدروبروهستند
موردحمایتقرارداد.بهنظرميرس��دط��رحتغذیهمدارس،
نتایجوپیامدهایيمثبتيدراینكش��ورایجادكردهاست.به
دلیلاینكهس��ازمانهايدولتيدراینراستاازطریقروشهاي
تهیهوانجامتداركاتنامتمركزيكهبهخوبيتنظیموتأمین

.)a2009،شدهاند،فعالیتكردند)بانديوهمكاران

طرحونقشهتغذیهكودكانازطریقمیانوعدههايخوراكي
دركشورهندوستانكهعمدتاًبهصورتفراهمآوردنخوراك
غذاوتوزیعآنازطریقش��بكهفروش��گاههامناطقگسترده
ايراتحتپوش��شخودقرارداد.اماباوجودش��واهدبسیار
ازمزایاواثربخش��يتغذیهكودكانطيدورانخشكس��اليو
توس��عهمهارتهايذهنيورش��دفكري،اثراتوپیامدهاي
ثبتنامكودكانبیش��تردرمدرس��هتقلیلیافتهاست.بعالوه،
كاربردواجرايطرحهايمذكورنامنظمش��دهاستوكیفیت
موادغذایيفراهمش��دهدرنوساناس��ت.)بانديوهمكاران

،a2009،سیانگ،2008(.

ط��رحتغذیهم��دارس،نق��شبس��زایيدرزمینهمب��ارزهبا
محدودیته��ايآموزش��يایف��اميكند.امابایدمش��كالتو
محدودیتهادراینزمینهش��ناختهورفعگردند،برحس��ب
تعریفچنینطرحورویكردبهاموركودكانخارجازمدرس��ه
نميپردازد.باتأكیدبرمدارسنس��بتبهتكتكاش��خاص
واف��راداحتمالخط��رفراهمكردنمنابعب��ررويكودكاني
ازخانوادهه��ايثروتمندیابادرآمدباالترهس��تندرابیش��تر
مينماید.كشورهایيكهفاقدنظامهايتهیهوتداركاتهزینه
ومخارجبهصورتاثربخشهس��تند،توجهمسئولینتأمین
منابعماليراازاش��خاصوافراديكهبس��یارنیازمندهستند

منحرفميكند.

برخ��يازمنتق��دانبی��انميكنندكه،اساس��اًط��رحتغذیه
ك��ودكانهدفونهیيو........كهس��المتيكودكاناس��ترا
دربرنميگیردبهدلیلاینكه،اقداماتومراقبتهايضروري
واساس��يجهترس��یدگيبهكودكانيكهدچارسوءتغذیه
هستند،ميبایستاززمان،دورانبارداريتا3سالگيكودك

.)f 2006،صورتگیرد.)بانكجهاني

موردهدفقراردادنافرادذینفعطرحهايحمایتاجتماعي،
سیاستگذارانراباتصمیماتوانتخابدشواريروبروميكند.
آیابایداعطايكمكهاياجتماعيمستقیماًبهخانوارهاارائه



رسیدگیبهدرحاشیهماندگان

231

گرددی��ابایدبهمناط��قوبخشهایيكهب��امحرومیتهاي
بسیاريدستوپنجهنرمميكنند؟آیاطرحهايمذكورنباید
اهدافمحدوديمانندثبتن��امكودكاندرمدارسرالحاظ
نمایدیابایدگروههايخاص��يرامانندكودكانمبتالبهایدز
درنظرداش��تهباش��دیااینكهآیابایداهدافگستردهتريو

گروههايدیگريراموردتوجهقراردهد؟

درواق��عبرايس��واالتف��وقجوابهايواضحوس��ادهاي
نميتوانش��رحداد.پاس��خچنینس��واالتيتاحدبس��یاري
بس��تگيبهقابلی��توامكاناتدولتهاوح��دوعمقومیزان
محرومیتهادارد.دركش��ورمكزیك،بس��یاريازطرحهاهم
مناطقوبخشهایيكهفاقدش��اخصههايتوس��عهبش��ريو
انسانيبودندوهمخانوارهارابهصورتشخصيوفرديمورد
توجهقراردادهاس��ت.نتایجطرحهايفوقبیش��تردرزمینه

آموزش��يوكاهشكارگريكودكاندربینكودكانموبيدر
مكزیكجنوبيچشمگیرهستند.)لونديوهمكاران،2009(

دركش��ورهایيكهفاقدامكاناتواطالع��اتموردنیازجهت
اجرايراهبردهايپیشبینيش��دههس��تند،ح��قاختیارو
انتخابتوس��طخودكش��ورميتواندبهترینگزینهوانتخاب
تلقيش��ود.بهعنوانمثالطرحس��ودبخشمخارجدررفته
قابلاطمیناندركش��وراتیوپيعمومامناطقآس��یبپذیررا
براس��اسفقروشاخصههايخشكس��اليموردهدفقرارداد
اماانتخابباشركتكنندگانيدرطرحهاستكهآیاازطریق
درآمدویاازطریقطرحهاياشتغالبهفعالیتبپردازندیانه.

ازنظرمفس��رانیكيازعمدهمش��كالتيكهدرزمینهمحدود
كردناهدافپدیدارميش��ودایناس��تكهمح��دودكردن

ط��رحمذكوریك��یازبزرگترینبرنامههایحمایت��یاجتماعیودرمناطق
زیرصحرایافریقاوخارجافریقایجنوبیمحسوبمیشود.طرحمذكوردر
ژانویهس��ال2005فعالیتخودراآغازنمودودرحالحاضربهطورمنظم،
حدود7میلیوننفررابهلحاظتغذیهوانتقالپولنقدبهدلیلاینكهمنابع
غذاییآنهانامطمئناست،تحتحمایتخودقرارمیدهداینطرحمزایای

قابلتوجهیرابراینظامآموزشیبهارمغانآوردهاست.
هدفاصلیپیادهكردناینطرححمایتش��دیدازافرادآسیبپذیریكه
دس��تخوشمصیبتیقرارگرفتهاندونیازمندبهحمایتبهمنظوربهدست
آوردنداراییواموالخویشهس��تند.درطیدورانسختیومصیبتیك
ازافرادبزرگس��االندرهرخان��وارازطریقبرنامهیاطرحاش��تغالمیتواند

دستمزدیاموجبیاازلحاظتغذیهایخانوادهخودراتامیننماید.
طرحمذكورمزایایاثربخش��یرادرس��طوحمختلفدرزمینهآموزشبه

همراهداشتهاست:

ش��ركتوحضوركودكاندرنظامآموزش��ی.طبقبرآوردیدرس��ال
2006،حدود%15ازدرامدبدس��تآم��دهازطریقطرحفوقحرفاهداف
آموزش��یشدهاست.درسال2008،مخارجآموزشیرایجتریننوعسرمایه
حاصلازمنابعطرحفوقتلقیمیش��ود.حمایته��ایمالیوتأمینمالی
بس��یاریازخانوادههاآنهاراقادربهروبروشدنودستوپنجهنرمكردنبا

دورانسختیبدوناینكهآنهامانعتحصیلكودكانخودشوند،كرد.

بابررس��یوبازبینیخانوادههادرس��ال2006كودكانبیشتراززمانی
كهمنابعمالیوخوراكآنهامحدودبودهاستدرمدرسهحضوردارندودر
سالمذكور3/1خانوادههابیشترنسبتبهزمانیكهدرشرایطبحرانیبسر
میبرند،كودكانخودرادرمدرسهثبتناممینمایند.مزایایآموزشیحال
ازط��رحف��وقدرمناطقیكهانتقالپولبیشازموادخوراكیوتغذیهبوده

است،شدیدتروعمیقتربودهاست.

ساختوبازرس��انیكالسهایدرسی.فعاالنجزءبخشعمومیطرح
فوق،بازرس��انیوساختمدارسوبهبودامكاناتمدارسراجزءبرنامههای

خویشلحاظكردند.دربرخیمناطقروس��تایی،س��اختكالسعمومیو
درس��یومدرسهموجبشدتامقاطعبیش��تریبهمدارساضافهبشوندو
دانشآموزانراقادربهادامهتحصیلدرمقاطعدیگركردوازهزینههانقل

وانتقالبهمدارسدوردستكاست.

سالمتوبهداشتوتغذیه:تقریبا3/1ًازهزینههادریافتیازطرحفوق
بهخدماتسالمتوبهداشتاختصاصدادهشدوفعاالنبخشعمومیطرح
س��اختمراك��زمحلیراموردحمای��تخویشقراردادند.ط��رحفوقنظام
س��المتوبهداشتوتغذیهراتقویتنمودوبادریافتمخارجنسبتاًزیاداز
ط��رحفوق،میتوان%10احتماالازكمبودموادتغذیهایوخوراكیمغذی

وانرژیراكاهشداد.
فراهمآوردنامكاناتدربرابرچنینپیامدهایسودبخشوعملی،مسائلو
مش��كالتاجرائیرابههمراهخواهدداشت.حمایتهاییكهبراساسایجاد
اشتغالانجاممیگیرندمیتواندانگیزهایدرجهتمبارزهباكارگریكودكان
ایج��ادنماید.برطبقتحقیقیحدود%8ازفعاالنطرحفوقزیر18س��ال

هستند.
خانوادههاییكهبامحدودیتهایشدیدشغلیروبروهستنددریافتمخارج
وهزینهان��دكتنهامیتواندتاحدیكمبودمنابعمالیآنهاراجبراننماید
ودربرخیموارد،والدینبهدلیلتقاضاودرخواس��تدخترانجوان،مجبور
بهجبرانمحدودیتهایخودازطریقدریافتمخارججهتجبراناشتغال

میشوند.
ارزیابیمستقلیحاكیازاینمطلباستكهطرحفوقباعثتوسعهتحصیل
وآموزشكودكانش��دوازتعدادكودكانكارگركاس��تهشدكهاینمسئله
نشاندهندهایناستكهنقلوانتقالپولبهحدكافیسودمندواقعشده

است.)هااینوتوهمكاران،،2009،ص210(
و )2008(هادین��وت همكاران)2009(هادین��وت و دوریوك��س مناب��ع:
همكاران)2009(ش��ارپوهمكاران)2006(اس��تالتروهمكاران)2006(و

ولدهانا)2009(.

 کادر 3.23  اتیوپی– برنامهشبكهایایمنآموزشكودكانراتقویتميكند
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برنامهریزيهاوپیشبینيهاميتواندمنجربهبدنامس��ازي
ش��ود.نگرانيهایيدراینرابطهوجودداردكهممكناس��ت
اینمس��ئلهبرايافرادمبتالبهایدزكهكمكهزینهدریافت
مينماین��داتفاقبیافت��د.طرححمایتاجتماع��يكنیابراي
كودكانبيسرپرس��توآسیبپذیردرراستايروبروشدنو
پرداختنبهچنینمشكالتيازطریقاستفادهازشاخصههاي
وسیعترومرتبطبافقروبيسرپرستيوعواملدیگر،فعالیت

مينماید.

كارگريواش��تغالك��ودكاننیزدرراهبرده��ايكاهشفقر
.)a2005،نادیدهگرفتهشدهاست.)بانكجهاني

بابررس��ي44طرحآموزش��يبینالملليجدید،تنها8طرح
كودكانكارگررابهعنوانگروههايمحرومودرحاشیهمانده
معرفينمودهاس��توتنها4طرحراهبردهايقابلتوجهيرا
درزمینهرسیدگيبهچنینكودكانمحروميارائهكردهاست.
)یونسكو-آيآيايپي،2009(.طرحكشورهايماليجهت
پیشرفتپرش��ناببهس��ويآموزشابتدایيفراگیركودكان
كارگ��ررابهعنوانگ��روهمحرومودرحاش��یهماندهمعرفي
نمودهاست.اماطرحاینكش��ورفاقدرویكردوراهرديقابل

توجهدراینراستااست)دركاشتغالكودكان،2009(

طرحهاياجتماعينش��اندهندهدس��تآوردهايآموزش��ي
بس��یاريوكاهشك��ودكانكارگروش��اغلدربینكودكان

بوميمكزیكجنوبي،است.

طرحه��ايحمایتهاياجتماعيرویك��رديراجهتدرنظر
گرفتنكودكانشاغلوكارگردراقداماتبینالملليكاهش
فقرفراهمكردهاست.شواهدبهدستآمدهازآمریكايالتین
ومناط��قدیگر،نش��اندهندهچنینتوانایيوقابلیتياس��ت.
كاهشاشتغالكودكانازطریقسودحاصلازنقلانتقاالت
پ��ولبهصورتمش��روط،درمناطقيمانن��دبرزیل،كامبوج،
اك��وآدور،نیكاراگوئهومكزیكدیدهميش��ود.دوكرژكامبوج،
نیميای��زكودكانيكهكمكهايمال��يازطریقنقلوانتقال
پ��ولبهصورتمش��روطدریاف��تنمودهان��د.%10كمتراز
كودكانيهستندكهبرايبهدستآوردندرآمد،كارميكنند.

كاهشاش��تغالوكارگريكودكانكهدرنتیجهطرحفوقبه
دس��تآمدهاس��تمعموالازطریقحضوردرمدرس��هویادر
كامبوجازطریقارائهمس��تقیمكمكهزینههايبرايبخش

آموزشدیدهميشود)فیزبینوهمكاران،2009(.

برنام��هوطرحه��اميبایس��تپارافرات��رنه��ادهوخانوادهو
خانوارهای��يراك��هدرآمدآنهاتاحديوابس��تهبهاش��تغال
كودكانشاناستموردتوجهقراردهدوكمكهزینههايمالي
ميبایس��تبهاندازهايباش��دكهدرآمد،دارایيازدسترفته
آنانازطروقمختلف،جبرانگردد.یكيازس��ازمانهايغیر
دولتيبنگالدش)BRAC(طرحيراباموردهدفقراردادن،
خانوادههايبس��یارفقروكودكانكارگردرسال2002آغاز
كردكهطرحفقنش��اندهندهیكيازمولفههايقابلیتاست.
ب��اموردتوجهق��راردادنخطخانوادههايبس��یارفقردراین
طرح،خانوارهايروستایيبنگالدشكمكهايماليبسیاري
ازطریقنقلوانتقاالتپولبهصورتمش��روطدریافنموند
آنهاهمچنی��ندرزمینهآموزش،تجهیزاتواعتباربانكينیز

بينصیبنماندند.

فقربهآنش��كلس��ابقازبینرفتوبهداش��توسالمتو
تغذیهدربینآنهاتوس��عهیافتوخانوادههايذينفعهمگي
بهدارایيواموالس��ودبخشيدس��تپیداكردند.بااینحال
پیامده��ايحاص��لازكارگريك��ودكانوثبتن��امآنهادر
BRAC.مدارسبهصورتواقعهايمبهمباقيماندهاس��ت
درحالحاضربهعنوانواكنشيقابلقبول،ثبتنامكودكان
درمدارسرابهعنوانكنترلوبررسيمعیارهايتكمیلدوره
آموزش��يدرمدرسهدربینخانوادههايبسیارفقربهحساب

ميآورد.)سوالمن2009(.

طرحهايفوقميبایستاینموضوعراكودكاننبایدبهدلیل
حف��ظدارایيحاصلازدامداريخانوادهها،بیرونازمدرس��ه
باش��ندوتركتحصیلنمایند،تضمیننماید.همچنینسود
حاصلازطرحهابهاندازهجبراندرآمدازدسترفتهكودكان

كارگركافيباشد.

تأمين بودجه جهت مبارزه با محروميت
بودجهه��ايدولتيبزرگترینابزارسیاس��يجه��تمبارزهبا
محرومیتهايآموزشيمحس��وبميشوند.پرداختنبهامور
درحاش��یهمان��دگاناغل��بنیازمندبهمخ��ارجوهزینههاي
هنگفتينسبتبهمناطقغنيتروهمچنیننیازمندبهتوزیع
دوبارهمنابعماليدرحمایتازغلبهبرمحرومیتهايموروثي
است.امامعموالگروههايمحرومدرمناطقيزندگيميكنند
كهامكاناتفراهمآوردنمنابعماليدرآنجابسیارناچیزاست.
بدونانتقالوارائهدارائيواموالقابلتوزیع،تماممناطقو
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گروههايمحرومنادیدهگرفتهميشوند.

تأمی��نماليمناط��قفوقبهصورتنامتمركز،اغلبش��انس
تأمینمنابعمال��يوپركردنخالموجوددربودجههايمالي
افزایشميدهد.توس��عهمس��ئولیتهايمربوطب��هافزایش
درآمده��ا،ميتوانداتخاذتصمیماترابهس��ويتأمینمالي

جوامعتحتتأثیرجنگوآسیبپذیرسوقدهد.

اینمس��ئلههمچنی��نميتوانددرپركردنخ��الموجوددر
مناب��عماليبینمناطقغنيوفقیروبینمدارسدرمناطق
متنوعموثرواقعشود.)یونسكوa2008(.دركشورچیننظام
تأمی��نمال��ينامتمركزهزینهايراكهب��رايهردانشآموز
مقطعس��وممتوسطهدربیژینگوش��انگهايتقریبا18برابر

مناطقواستانهايفقیرنشیناست)دالروهافمن2006(.

دولته��اميتواننددرص��ددتنظیمراهبرده��ايمتنوعيدر
زمینهنظامهايمخ��ارجعموميقاطعدرمناطقوگروههاي

محرومباشند.

بس��یجمنابع.فراهمآوردنمنابعمالياطمینانحاصلكردن
ازاینموضوعكهبخش��يوس��یعيازمنابعماليبینالمللي
متعل��قبهگروههايمحروماس��ت،درواقعیكيازروش��هاي

مقابلهبامحرومیتتلقيميشود.

بدونتوزیعدوبارهمنابعماليوكمكهايمالي،تماممناطق
وگروههايمحرومنادیدهگرفتهخواهندشد.

عماًل،اینموضوعاغلباقدامسیاس��ينگرانكنندهاياست.
ب��هدلیلاینك��هتوزیعمنابعماليبینگ��روههايزیردولتي
مس��تلزممذاكراتپیچیدهايازس��ويدولتمركزياست.
دولتبولوی��ا،راهبردهایيرادرزمینهتوزیعماليراتوس��ط
مالیاتهیدروكربنتأمینميشود.اتخاذنمودهاست.دومورد
ذیلپیامدهايواضحيرادرزمینهتوزیعمنابعماليبههمراه
داش��تهاس��ت.تأمینمنابعماليازطری��قمالیاتحدود50

میلیوندالربهجوآنیتوپنتواختصاصداد.

مبلغتوزیعش��دهبهاینبخشنزدیكبه2میلیونكودكرا
وهمچنینمناطقيكهدارايبیش��ترینمیزانكودكانترك
تحصیلوكودكانيكهكمتردرمدرسهحضورداشتندرامورد
حمای��تخویشقرارداد.طرحدیگرارائهكمكهاياجتماعي

حمایتازدرآمدحداقلاست.

دوطرحفوقجمعاًحدودنش��اندهنده%2ازGPDهستند.
ب��ادرنظرگرفتنس��همعظیم��يازدرآمدحاص��لازمالیات
مس��تقیمبرهیدروكربن،اینموضوعش��كلتخصیصيمالي
ب��هدولتيزیربینالملليرابخودگرفتهاس��ت.اینمبلغدر
سال2009بهمیزان902میلیوندالربا%2ازGPDاست.
بنابراینمالیاتمس��تقیمبرهیدروكربنبطوركليمنابعمالي
برايمحرومیتوكودكانمحرومرادربخشآموزشافزایش
دادهاست.امادرزمینهتأمینماليجهتمبارزهبانابرابريو
تساويبهاقداماتاندكيدستزدهاست.توسعهطرحجوآنیتو
پینتوایجادبرابريآموزشيراازطریقوضعنظامهايمالیاتي
گس��تردهتر،امكانپذی��رخواهدكرد.)كس��ريمولیناوبانز

.)2009

كش��ورهايدیگربابرخ��ورداريازثروته��ايمعدنيمانند
آنگ��وال،نیجریهوپروميتوانند،بهطورس��ازمندي،درتأمین
ماليمناطقبسیارمحرومدرزمینهآموزشيموثرواقعشوند.

دراولویتقراردادنتس��اويوبرابريآموزش��ي.بس��یارياز
كش��ورهاقوانینبس��یاريرابادرنظرگرفت��نعواملمرتبط
ب��افقروضعنمودهاندیكيازقوانینمربوطبهكس��ريبودجه

آموزشياست.)یونسكو2008(.

یكيازنمونههايچنینقوانینيمربوطبهكش��ورهندوستان
ميش��ود.قب��لازس��ال2007،برابريوتس��اويتنهانقش
مح��دوديدرزمینهتخصیصمناب��عماليایفاميكرد.مقدار
جمعیتیكمنطقهیاناحیهش��اخصهمهم��يدرزمینهبرآورد
نیازهاواحتیاجاتمنطقهمحس��وبميش��ودبهعنونمثال
ش��اخصگذاريس��طوحپیشرفتآموزش��يمنطقه.درسال
2005/2006متفاوتبینباالترینش��اخصگذاريتوس��عه
آموزش��يباپایینترینش��اخصگذاريتوس��عهآموزشدر
منطقهوبخشهاقابلاغماضاستاما،درسال2008/2009
مناطقيكهدارايپایینترینش��اخصهبودندبهمیزان2برابر
باسطوحآموزش��يروبروشدهاند.)جهینگرانوسانكار،شكل،

.)30-3

كش��وربرزیلنمونهدیگريازتأمینماليبراس��استساوي
وبراب��ريراهم��راهبافراهمآوردنمناب��عماليجهتبخش
آموزشبهمناطقفقیرنشینومحروم،ارائهكردهاست)كادر

.)3.24

موردهدفقراردادنپیشرفتوتوسعهمنطقهاي.تأمینمالي
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آموزش��يميتوانددرجهتایج��ادراهبردهایيبرايمناطق
بس��یارفقیروجمعیته��اياقلیتن��ژاديومحرومیتهاي
جغرافیایيمثمرالثمرواقعشود.اثربهشيچنینبرنامههایي
درراس��تايكاه��شنابرابريه��ايمنطق��هايبس��تگيبه
س��طوحتوزیعمنابعمال��يوپیامدهايكليحاصلازمخارج

عموميدارد.

بااینوج��ودتقریباتمامدولته��ادارايچندرویكردتوزیع
منابعماليمناس��بيهتس��ندامامیزاناثربخشيآنانكامال
متفاوتاست.جمهوريتانزانیارویكردتأمینماليرابراساس
نیازهايآموزش��يتنظیمنمودهاست.امابهنظرميرسد،این
رویك��رددرزمینهكاهشكمبودمناب��عماليدربینمقامات
دولت��يوداخل��ياقداماتاندك��يراازپیشبردهاس��ت.در
حقیقت،شواهداخیر،حاكيازافزایشكمبودهايمنابعمالي
بههمراهازبینرفتنپیامدهايایجادوبرابريآموزشياست.

مقام��اتدولتداخليومحليبرايهركودكبینس��نین7
تا13س��الدر30كش��ورغنيوثروتمند2برابر30كشور
فقیربهبخشآموزش��يبهادادهاند.نسبتمعلمبهشاگرددر
مناطقفقیر70:1اس��تواینمی��زاندرمناطقثروتمندو
غني1:40است.چنینبرآوردينشاندهندهاهمیتنابرابري
شدیددرتوزیعمنابعمالياست.ارتباطمستقیميبینمخارج
وهزینههايهركودكوهراولیايامورمربوطهوعبورازحد
مطل��وب7وجوددارد.)اتحادهيجمه��وريتانزانیا،2008،

بانكجهاني،20061(

نظامه��ايتأمینبودجههايماليباتوجهبهس��طوحتعهدات
تصویبش��دهدرزمینهكاهشفق��رودرنظرگرفتنمناطق
محروم،متفاوتاست.ازطریقنظامواحدتأمینبودجهكشور
كنیا،رویكردهايبس��یاريجهتحمایتازمخارجنامتمركز،
مورداس��تفادهقرارگرفت.بودجهحامیانتوسعهحدود35%
ازدرآم��ددول��ترابراياقداماتكاهشفق��راختصاصداده
اس��تامانحوغیرمترقبهاي،اهمیتبس��زایيبرسطوحفقر
باتوجهبهكلجمعیتمنطقهقائلنش��د)طبقرویكردفعلي

حدود25%(

بودج��هملينیزطرحهای��يرامبنيبرحمای��تفقربهطور
مس��تقیمارائهكردهاس��تودرحدود%7ازمخ��ارجبرنامه
ریزيش��دهراتأمینكردهاست.طرحهايفوقنقشمهميرا
درزمینهتأمینماليآموزشابتدایيآزادایفادكردهاستاما

اینطرحازس��طوحپایینمخارجوهزینهها،شفافیتمحدود
وطرحهای��يكهب��اكاهشفقرنامرتبطهس��تند.رنجميبرد
)بان��كمركزي،f 2009(.یك��يازپیامدهايای��نگفتهاین
اس��تكهگ��روهومناطقمحروميكهدرایننوش��تهومقاله
بهعن��وانگروههاياصليمحرومآموزش��يمعرفيش��دهاند
بخصوصمناطقگرموخش��كومناطقش��مالشرقينیمه
خشككهعموماًاینمناطقمملوءازساكنینروستایياست،

حمایتهايبسیاراندكيرادریافتنمودهاست.

)بانكجهاني،f2009(قوانینبودجهماليكنیاازتعهداتضعیف
درزمینهتوزیعمنابعماليوارائهضعیفكمكهارنجميبرد.

كشورهایيكهداراينظامهايماليگستردهوداراينابرابري
ش��دیدجغرافیایيهستندبامش��كالتخاصيروبروهستند.
مناطقفقیروآس��یبپذی��ردارايامكاناتاندك��يدرزمینه
افزای��شدرآمدهايموردنیازجهتدریافتنظامآموزش��يبا
كیفیتمناس��بهس��تند.بااینوجودممكناس��تجمعیت
عظیميبافرصتهايآموزش��يمحدوديروبروشوند.غلبهبر
محرومیتنیازمندبهسطوحمخارجسرانهدرمناطقمحرومو
آسیبپذیراست.عليرغماینكه،نظامماليعموميبهسمت
جهتدیگرس��وقدادهميشود.نتیجهاینموضوعمنتهيبه
دورباطلبهفقرودرآمدپایینودسترسينداشتنبهآموزش
وتعلیموتربیتميشودوبهاینترتیب،محرومیتآموزشي،

فقرونابرابريمنطقهايوجغرافیایيراباعثميشود.

یكيازروش��هايازمیانبرداش��تنوشكس��تنچرخهفوق،
تصوی��بتعهداتقاطعانهدرزمینهتوزیعمنابعماليازطریق
منابعماليعمومياست.اخیراًچنینتعهداتيكاهشیافتهاند.

غلبهبرمحرومیتنیازمندبهس��طوحمخارجسرانهدرمناطق
محروموآسیبپذیراست.

حمایته��ايمتفاوتمربوطمناطقدرنظرگرفتهش��دهنیز،
بطرزقابلتوجهيمخارجوهزینههايآموزشيرادربسیاري
ازفقی��رترینمناطقوایاالتافزایشدادهاس��ت.كمكهاي
ماليدولتمركزيمخارجوهزینههايس��رانهدرمارانهائواز
%21به%55افزایشدادهاست،بااینوجودكمبودهايمالي
بسیاريبهقوتخودباقيماندهاست.مخارجسرانهدرایاالت
ومناطقمحرومودورافتادهماننداسپریتوس��انتر،اكس��ريو
دیوگرانددوس��ولودرشهرس��ائوپائولوبهشدتدر8ایالت
ازطری��قحمایتهايتكمیليدرس��ال2008افزایشیافت
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)جدول603،ش��كل3-31(مناطقيكهازبخشآموزش��ي
حمایتهاياندك��يازخودنش��اندادن��د،دارايمحدودترین
منابعماليجهترس��یدنبهسطوحمطلوبمناطقوایاالتي

كهدراینزمینهعملكردبهتريداشتهاند،هستند.

چنی��نتعهداتياغل��بكاهشیافتهاند،همانطوركهتوس��ط
ش��واهدبيعدالتيهايعمیقوپایدارمنطقهايكهدراوایل
اینفصبهآناش��ارهشد،بهاثباترسیدهاست.البتهموادر
استثنایينیزدراینراس��تاوجوددارد،بهعنوانمثالكشور
برزیلبااس��تفادهازكمكه��ايبودجهمل��ياقداماتيرادر
زمینهاصالحورفعنابرابريدرتخصیصمنابعماليبهبخش
آموزش،دستبهاقداماتجسورانهايزدهاست.كشوربرزیل
عليرغماینكهدررفعكمبودهايماليباموفقیتروبروشده
است،اماهنوزنابرابريتخصیصمنابعماليباقيماندهاست.

نتيجه
اكث��ردولتهامتعهدبهایج��ادچارچوبورویكردهايمناس��بي
جهتمبارزهبامحدودیتآموزش��يش��دهاند.تعه��داتمبنيبر
توس��عهفرصتهايآموزشيوتوس��عهكیفیتمدارسوافزایش
سطوحیادگیريمناسبومطلوببرايهمهموضوعاصليوعمده
مبارزهبامحرومیتدرسراسرجهانتلقيميشوند.امامتاسفانه،خط
مشه��ايكاربرديمرتبطباچنینتعهداتياغلببهمیزانكافي
موردحمایتومشاركتواقعنشدهاستوطرحهايكاربريفوقدر
پرداختنبهنیروهايمربوطبهمحرومیتباشكستروبروشدهاست.

اماپیشرفتپرشتاببهسويبرابريبیشترامكانپذیراست.

اجزاياصل��يجنبشدرحرك��تمتحدانهبس��ويمبارزهبا
محرومیتكاماًلمشخصهستند.زماننشستآموزشجهاني
درداكاردرسال2000،بسیاريازكشورهايدرحالتوسعه،
ش��هریههايمدارسرالغونمودهاند.ثبتناممدارسبهشدت

افزایشیافتهاست.

مزایايحاصلازاقداماتبرايگروههايمحرومزمانيكهلغو
ش��هریهمدارسباوجودمحركهایيجه��تحضوركودكان
بیش��تردرمدرس��هماننددخترانجوانوخیابان��يوتدابیر
حمایتاجتماعيكهمیزانآس��یبپذیريراكاهشميدهد
همراهباش��د،برجستهترخواهدشد.برخيكشورهاهمچنین
مشكالتگروههايمحرومرادررابطهبایادگیريوآموزشدر

كالسومدرسهدرنظرميگیرند.

برخ��يكش��ورهااینط��رحراازطریقب��كارگرفتنمعلمان
آم��وزشدی��دهوباصالحی��تدرمناطقوایاالت��يكهفاقد
تجهیزاتمناسبهس��تندوفراهمكردنمنابعماليمضاعف
ب��رايمدارسومؤسس��اتيكهباكمبودماليروبروهس��تند
واجرايبرنامههايآموزش��يچن��دفرهنگيودوزبانه،پیاده
كردهان��د.بس��یاريازدولته��امتوجهبازس��ازيمدارسدر

مناطقمحرومنیزشدهاند.

درحال��يكهالگوهايمخارجعموميهمچنانحاميگروههاي
ومناطقغنيوثروتمنداس��ت،اماچندكشوراینموضوع
راكهترازیابينظامآموزشينیازمندبهتنظیمتعهداتيمبني
برتوزیعمنابعمطابقبانیازمحرومینودرحاش��یهماندگان

استتصدیقنمودهاند.

برخ��يازس��ازمانهايمردمنهادنی��زمعتقدندكه 
پیش��رفتدراینراس��تاامكانپذیراست.بس��یاريازآنهادر
زمین��هتوس��عهواج��رايرویكردهایيدررس��یدگيبهامور
محرومینمانندكودكانخیابانيوروس��تایينقشبسزایيرا
دراینعرصهایفاكردهاند.رویكردهايفوقبهش��دتمرتبط
بانظامهايدولتيهستند.یكيازنمونههايطرحهايمذكور
فراه��مفرصتهايآموزش��يدوبارهبرايك��ودكانوجوانان

شکل 3.30 :توزیعمنابعماليعموميدرمناطقهندوستانباعملكرهايبسیارضعیف
موثرواقعشدهاستتخصیصماليبههركودكباتوجهبهعملكردهايضعیفومناسب

برشاخصهتوسعهآموزشيهندوستان

منابع:جنرانوسانكار)2009(.
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ونوجوانان��يكهازاینش��انسوفرصتبرخ��وردارنبودهاند
درجهتتوس��عهس��وادآموزيومهارته��ايریاضيدرطي
دورهابتدای��ياس��ت.طرحفوقفرصتهایيراجهتتوس��عه
مهارتهايشغليوكسبقابلیتوتوانایيودوبارهواردشدن

بهنظامآموزشيقانونمندبرايافرادبهارمغانميآورد.

ش��واهدارائهش��دهدراینفصلاینموضوعراكه 
رسیدگيبهامورمحرومینودرحاشیهماندگاننبایدبصورت
تعمديظاهريوپوشاليوتهيدرنظرگرفتهشودرابهاثبات
ميرس��اند.راهبردهايتنظیمشدهبایدبهمرحلهعملبرسند
امادراینراس��تابایدحدودومرزسیاستگذارانسنتيدرهم
شكستهش��ود.بعالوهرویكردهابایدچارچوبخطمشيهاي
منسجميراكهدالیلبوجودآمدنمحرومیتهاراشناسایيو
رف��عمينمایددرنظرگیرد.تنظی��موتصویباهدافيكهبر

اساسایجادبرابريشكلگرفتهاند.ميتواندبهدرنظرداشتن
چنی��نرویكردهایيكمكنمای��دواینموضوعرانیزبایددر
نظرگرفتكهگروههايمحرومودرحاش��یهماندگانبایددر
تمامچارچوبه��ايبرنامهریزيبینالملليودررویكردهاي

كاهشفقرلحاظگردند.

رسیدگيبهدرحاشیهماندگاننبایدوعدهایتشریفاتیولفاظانهباشد.

دركش��وربرزیلبرابريوتس��اويدرزمینهتأمینبودجههايمليبهعنواناصلي
ترینحاميرویكردهايمليباتأكیدبرشكستنپیوندمیانفقر،نابرابري،محرومیت

آموزشي،محسوبميشود.
یكيازبزرگترینبرنامههايحمایتاجتماعيدرجهانبهنامبولس��انامیال،حدود
%16ت��ا%2ازدرآمدناخالصمليرا11میلیونخانوادهفقیراختصاصداد.مقدار
متوسطاینكمكهزینه35دالربودهاست.قسمتاعظماینمبلغبهبخشهاي
سالمتوبهداشت،آموزشوپوشاكاختصاصدادهشد.طرحمذكور،بهطرزچشم

گیريتوسعهآموزشپایهراموردحمایتخویشقرارداد.
اقداماتاصالحيمربوطبهبودجهآموزشيدرصددروبروشدنبانابرابریهايمرتبط
باثروتناتساويداخلمنطقهفوقاست.براساسنظامماليعموميبرزیل،بخش
اصليدرآمددرنظرگرفتهشدهتأمینماليآموزشحاصلازوضع8مالیاتاست.
دولتمركزيازراهبرديمليدرتعیینسهممالیاتبرايبخشآموزشياستفاده
كردهاس��ت.بهدلیلاینكهدرآمدحاصلازمالیاتبس��یاربرايثروتكش��ورحائز
اهمیتاست،اودرواقعمنعكسكنندهنابرابريدرآمدداخلكشورياست.درآمد
ش��هريودرآمدهايمربوطبهاینمنطق��هازطریقانتقالكمكهايماليبودجه

مليتأمینميگردد.
حكوم��تف��درالازدواب��زارجه��تتأثیرگ��ذاريبرنتای��جوپیامده��ايمخارج
عمومياستفادهمينماید.اولینموردآنمربوطبهتنظیمضابطههايكنترلكننده
جهتایجادحدودمطلوبمليبرايضابطهيفوقدرآغازمبالغاندكيرادرهر21
س��طحومقطعآموزشيدرنظرگرفتند.اینمقاطعشاملپیشدبستانيتامقطع
ابتدایي،متوسطهوتحصیلبزرگساالنميشود.ضابطههادربرابريوتساويتأكید

مؤكدميكنندومناطقروستایيرابرمناطقشهريمقدمفرضمينماید.
ضابطههايمذكورهمچنینافرادبوميگوئیلومبوالسراكهازگروههايمحرومسیاه
پوس��تانبرزیليمحسوبميش��وندازطریقحمایتخویش%20بیشترازحدود

تعیینشده،موردتوجهقرارداد.
دومینابزارتوزیعماليكشوربرزیلارائهكمكهزینهازجانبدولتمركزياست.

ایاالتيكهدرآمدحاصلازمالیاتمربوطبهاینمناطقپایینترازحدودتعیینشده
اس��تاس��تحقاقدریافتكمكهايماليازجانبدولتمركزيرادارند.درسال
2008حدود9كش��ورددرچنینوضعیتيقرارداش��تند.اینمناطقدرقسمتهاي
فقیرنشینشماليوشمالشرقيقرارگرفتهاندكهبادرآمدهايبسیاراندكشناخته
شدهاند.سطوحبااليفقروبرخيازبدترینشاخصههايآموزشيدراینمناطقبه

وضوحدیدهميشود.
جدول3-6عملكردضعیفوس��طحبااليمناطق،برزیلبرآموزشوشاخصههاي

فقر،2007

مناطق منتخب دريافت
 كننده بودجه مالي 2

درآمد سرانه 
خانوار به دالر

 ثبت نام 
دير هنگام1 )%(

نرخ ثبت نام خالص 
مقطع متوسطه

3982733پارا
3772133باهيا

3142636مارانهائو
3482142سيرا

6181348حد متوسط بين المللي
ايالت هايی با عملکرد بهتر

744852دوگراند دوسول
826467سائوپائولو

.1
تعدادكودكانبینسنین10تا14سالكهدوسالازمقطعآموزشيهبایدنسبت

بهسنخودباشند،......ترهستند.
كم��كماليبودجهازجانبكمكهايتكمیليدولتمركزيبهدرآمد .2

مناطقاختصاصدادهشدهاست.
Henriques )2009(,based on the Brazilian National Hous -

hold Sample Survey.:منابع

كادر3.24:توزیعمنابعماليعموميدربرزیل
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ش��كلفقطمربوطبهنابرابريداخلمناطقیاایاالت
منتهينميش��ود.برخيازمناطقدیوگراندوسولو
مائوكروس��ودوسولممكناس��تدارايدرآمدباالیا
میانهوازمخارجس��رانهآموزش��يبرخورداربشنداما
جمعی��تعظیميازمحرومی��نوودكانبيخانمان
وك��ودكانكارگريكهدرزمینهكش��اورزيفعالیت
ميكنن��ددرخودجايدادهاس��ت.بهطورمش��ابه،
كودكان��يك��هدرمناطقذاقهنش��ینس��ائوپائولوو
دیودوژانی��روزندگيميكنندب��افرصتهاياندكو
محدودآموزشيدربرزیلدستوپنجهنرمميكنند.
رویكرده��ايفعليمربوطبهنظ��امماليعمومي،به
شكلس��ازندهايبهاینمش��كالتنپرداختهاست.
تجربهكش��وربرزیلپیامدهايبینالملليبههمراه
داش��تهس��ات.دس��تیافتنبهبرابريتوسطمیزان
نابرابريوافزایشمحدودیتوموانعتوزیعمنابعمالي
ازطری��قبودجههاودرنظرگرفتناقداماتاصالحي

ساختاريدردیگرحوزهها،سركوبگردیدهاست.
منبع:هنریكس)2009(

شکل 31-3:توزیعمنابعماليدولتمركزي،كمبودهايماليبسیاريدربرزیلبهجاي
گذاشتهاست.وضعیتهزینهومخارجهركودكبودجهانتقالدادهشدهتوسطدولتمركزي

درسال2008فراهمشدهاست.

منبع
.Henriques )2009(,based on data from Fundb
نگاهكنیدبه
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=fundb.html
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دریچه اي به سوي فرصت ها: سازگارسازی آموزش با نیازهای محلی
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گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

کمک به آموزش:
اصالح مسير ابتکار عمل سريع

مناقشات و جالي وطن چالشهاي خاصي 
را به آموزش و پرورش حقنه مي کند.

دریچه اي به سوي فرصت ها: 
کودکان فقیر و حلبي آبادي در داخل و خارج از 

کالس درس، بنگالدش 
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بودجه آموزش و پرورش در کشورهاي در حال توسعه 
در زیر فش��ارهاي شدیدي است. کمک هاي مبتني 
بر امتیازات امکان دارد چنین فش��ارهاي را از میان 
بردارد. فصل حاضر بر روند کمک از س��وي خیرین 
و کمک کنندکان نظر داش��ته و انواع خطاهایي که 
در این راه پس از نسش��ت داکار بوجود آمده است را 

نشان مي دهد.
در این فصل بر س��نجش مستمر تالش ها در جهت 
توانمندي سازي کمک رساني و نیز برآورد نیازهاي 

کشورهاي برآمده از مناقشه بررسي مي شود.
س��رانجام، معماري کمک به آموزش و پرورش مورد 
توجه انتقادي قرار مي گبرد ؛ با این نتیجه گیري که 
کمک زیادي باید به کشورهاي در حال نوسعه شود.

اص��الح ابتکار عمل س��ریع در کمک ب��ه آموزش و 
پ��رورش در اولویت اول قرار دارد. در این زمینه هم 
تالش مي ش��ود از ابتکارات بین المللي بهره گیري 

شود.    

242اعطای کمک به بخش آموزش

258روش های اثر بخش بیشتر کمک های آموزشی:

266کمک به کشورهایی تحت تأثیر جنگ 
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مقدمه
کمک های بین المللی حیاتی ترین بخش پیمان آموزش برای 
همه اس��ت. کش��ورهای ثروتمند در س��ال 2000، در داکار، 
برنام��ه عم��ل  EFA  را با این نظ��ر امضا کردند ک��ه، نباید 
مش��کالت مالی دلیلی برای عدم تأمین آموزش باش��د. رکود 
اقتصاد جهانی اهمیت این تعهد را افزایش داده اس��ت. رش��د 
اقتص��ادی کمتر و فش��ار فزاینده بر بودج��ه ی دولت، نه فقط 
پیش��رفت نظام آموزش��ی را کند می کند؛ بلکه ، پیشرفت های 
دیرحاصل دهه ی گذش��ته را هم با شکست روبرو خواهد کرد. 
به منظور مقابله کردن با این تمهدید یا با این ش��رایط نه فقط 
افزایش اهداف آموزش��ی ، بلکه توس��عه ی کیفیت کمک های 

آموزشی نیز مورد نیاز است.

 مذاکرات بین المللی کمک های آموزش��ی اغلب بر روش های 
فنی که اهداف ارائه شده را در برمی گیرد تأکید می کند. گاهی 
اوقات، ش��أن انس��انی راجع به این که چ��ه چیزی درمعرض 
خطر اس��ت، نا دیده گرفته می ش��ود. در فصل های قبل به این 
نکات اشاره شد، که گس��ترش همکاری قادر به فراهم آوردن 
فرصت های یادگی��ری بروی کودکان من��زوی و جوانان خواهد 
بود. محدودیت های همکاری آموزش باید ش��ناخته شوند هم 
چنین توانایی بر طرف کردن محدودیت های مربوط به مدارس 
که بنابر فقر، محدودیت های جنسی و منابع مسبب محرومیت 

باید در نظر گرفته شوند.

ای��ن فصل به بررس��ی برخی از مش��کالت ض��روری پیرامون 
کمک های آموزشی می پردازد. بخش اول این فصل به این که 
چگونه گرایش های کلی در روندگس��ترش همکاری با تعهدات 
گروهی اعطا کنندگان کمک به آموزشو پرورش در سال 2005 
اشاره دارد. در حالی که اهداف کلی در حال تحقق اند هستند، 
برخ��ی اعطاء کنندگان س��رمایه در این زمینه از مس��ئولیت 
خود ش��انه خالی کرده اند. در چنین شرایطی، مسئولیت های 
اعطا کنندگانی که از زیر تعهد خود ش��انه خالی کردند، خود 
ب��ه خود، ب��ر دوش اعطاء کنندگان دیگر واگذار خواهد ش��د. 
گزارش��ات مربوط به کمک های آموزشی ناامید کننده است و 
ب��ا پیمان نامه ی داکار در تضاد اس��ت. فقدان مالی عظیم هم 
چنان پابرجاست و تعهدات مربوط به آموزش پایه نیز ساکن و 
راکد مانده اند. اقدامات اولیه  و ناهماهنگ مربوط به کمک های 
آموزش��ی در مقطع پس از پایان دوره ی متوس��طه با مش��کل 

روبرو ش��د و کشورهای فقیر تحت تأثیر دغدغه های مربوط به 
وحدت جهانی راجع به کودکان خارج از مدرسه قرار گرفتند. 
این جنبش توجه بس��یاری را به خود جل��ب نکرد، در نتیجه 
فرصت ها یا موقعیت های باز سازی نظام های آموزشی و جامعه 
رو به زوال گذاش��ت. توس��عه ی کیفیت کمک های آموزش��ی 

به اندازه ی توسعه ی کمیت از اهمیت باالیی برخوردار است. 

گس��ترش همکاری به عنوان منبعی نایاب محس��وب می شود 
و ب��رای اعطا کنن��دگان ودریافت کنندگان اهداف آموزش��ی 
عاملی حیاتی اس��ت و ت��ا با همکاری یک دیگر برای نس��ل ها 
سودمند واقع شوند. از آن جایی که رکود اقتصاد جهانی فشار 
وارد ب��ر بودجه ی اعطاء کنندگان را افزایش داده اس��ت، نیاز 
به اتخاذ اهداف کاربردی تر امری بس��یار مهم تلقی می شود . 
افزایش گسترش همکاری، درنهایت منجربه اثبات این موضوع 
می شودکه، اهداف آموزشی بیش��تر می تواند همانند برابری و 
کیفیت در آموزش و در دسترس مدارس قرار گیرد. کشورهای 
اعطاء کننده ی کمک های آموزشی و شرکت کننده در پیمان 
نام��ه ی داکار در زمینه ی انجام برنامه ایی گس��ترده به منظور 
قدرت بخش��یدن ب��ه کارایی کمک های آموزش��ی هم عقیده 

هستند. 

سومین گردهمایی پیش��رفته در زمینه ی اثربخشی یا کار آیی 
کمک های آموزش��ی در آکرا درس��ال 2008 برگزار ش��د و به 
برنام��ه ی ذکر ش��ده در زمینه ی کارایی کمک های آموزش��ی 

بخشید. 

یکی از مهم تری��ن ابتکارات مالی برگرفته از گردهمایی داکار 
ابتکار عمل س��ریع در رابطه با EFA اس��ت. اهداف FTI در 
راس��تای برانگیخت��ن حمایت های مالی و سیاس��ی به منظور 
پیش��رفت پرش��تاب در زمینه ی آموزش پایه فراگیر و اهداف 
گس��ترده تر است. اصول اساسی این حرکت یا جنبش در حال 
حاضر به اندازه ایی که در س��ال 2002 به وج��ود آمده بود از 
اعتبار کافی برخوردار است. متأس��فانه، به تعداد اندکی از این 

اصول تحقق پیدا کردند. 

ابتکارات آغاز ش��ده موجب تس��هیل اقدامات مالی جدید شد، 
و س��هم مالی FTI نیز صرف هزینه های باالی مذاکرات شد. 
تأخی��رات پی در پی مابین تصمیمات اتخاذش��ده در زمینه ی 
اهداف و هزینه ها موجب تحلیل برنامه ی آموزشی در بسیاری 

ازکشورهای درحال توسعه شد. 

از آن جایی که رکود 
اقتصاد جهانی فشار 

وارد بر بودجه های 
مالی را افزایش داده 

است، این مسئله 
برای کمک کنندگان 

ودریافت کنندگان 
کمک ها ضروری 

است که با یک دیگر 
متحدانه جهت 

سودمند واقع شدن 
برای نسل ها عمل 

نمایند
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کش��ورهایی ک��ه تحت تأثی��ر دغدغه های حاص��ل از جنبش 
کودکان خارج از مدرسه قرار گرفته اند. هم چنین امور دریافت 
حمایت های FTI با مش��کالتی روبرو ش��ده اند. در هر صورت 

جهان احتیاج به روش های همه جانبه یا فراگیر

 FTI در زمینه ی آموزش دارد. از آن جایی که در حال حاضر 
برای تحققاین اهداف کارآمد نیس��ت، اصالحات بنیادی جهت 
برطرف کردن مش��کالت مالی و دولتی مورد نیاز است که این 
مس��ئله موجب تحلیل توانایی FTI دست یافتن به کمک های 

آموزشی مورد نیاز است. 

اعطای کمک به بخش آموزش
از زم��ان گردهمای��ی بی��ن المللی آموزش در داکار در س��ال 
2000، وضعی��ت کمکهای جهانی دس��تخوش تغییراتی ژرف 
ش��ده است. بعد از انحطاط شدید کمک های آموزشی در سال 
1990 ، توس��عه ی همکاری بودجه ها در ای��ن زمینه افزایش 

پیدا کرده است.

یک��ی از مهم ترین تس��ریع کننده تغییر این ش��رایط اهداف 
توسعه ی هزاره بوده است. 

اعطاءکنن��دگان و دولت ه��ای کش��ورهای درحال توس��عه به 
افزایش کمک های آموزشی به عنوان پشتیبانی مهم برای خط 
مش��ی هایی که در جهت کاهش فقر و وارد کردن کودکان به 

مدارس و دست یافتن به اهداف هزاره بیان می نگرند.

قبول مس��ئولیت اعطاء کنن��دگان و ت��الش داوطلبان جهت 
متعهد نگه داش��تن اعطاء کنندگان نس��بت ب��ه تعهدات خود 
نش��ان دهنده ی نگرش��ی مثبت در زمین��ه ی کمک های بین 
المللی است. برخی از مفس��ران معتقدند که، کمک های فوق 
باعث تحلیل رفتن رشد اقتصادی می شود. و کمک های اندکی 

را به کشورهای فقیر اعطا می کند. )2003 ( .

همان طور که منتقدی برجسته بیان می کند، کمک های بین 
المللی ، فاجعه ای تمام عیاردر زمینه های سیاسی اقتصادی و 
بشردوستانه در تمام نقاط کشورهای درحال توسعه بوده است 
و این مس��یر تا به وجود آمدن چنین ش��رایطی ادامه خواهد 
داش��ت )مریو، 2009(. مذاکرات راجع به اثربخشی کمک های 
بی��ن المللی مربوط به دهه های قبل اس��ت، اما اخیرا ، برخی 
از مفس��رانی که ب��ه دنبال از میان برداش��تن یا محدود کردن 

توس��عه ی همکاری هستند، حیات دوباره به خود گرفته است. 
تا به حال، ش��واهدی جه��ت حمایت از فلس��فه بدین جا اثر 

بخشی کمک های آموزشی در دسترس نیست.

دروهله ی اول، این موضوع که کمک های بیشتر به معنی رشد 
اقتصادی کم تر اس��ت را در نظر داشته باشید، اگر این موضوع 
حقیقت داشته باشد، نه تنها به وضوح در زمینه ی کاهش فقر؛ 
بلکه در تأمین مالی خدمات اساس��ی مانند سالمتی و آموزش 
آثاری مخرب به همراه خواهد داشت. اما شواهد محکمی راجع 
به حمایت از این ادعا که کمک های آموزش��ی موجب کاهش 
رش��د اقتصادی در آینده می شود. وجود ندارد، از ان جایی که 
درس��ال 2000 تا س��ال 2008 کمک های آموزشی بهمناطق 
آفریقایی به دو برابر رس��یده اس��ت، رش��د اقتص��ادی به طور 
متوس��ط بین 5 تا %6 در هر سال نسبت به مقدار متوسط در 

سال 1990 دو برابر شده است. 

درضمن، میزان ش��یوع فقر از %58 به %51 به همراه اعدادی 
مطلق یا بیش��تر از خط فقر  برای اولین بار در یک نسل کاهش 
پیدا کرد. تحقیقات فراگیر بیشتر به این نکته اشاره می کننند 
که کمک های آموزشی اثرات مثبت وسیعی بر رشد اقتصادی 

وارد می کند)چین و ریوالیون، 2008(. 

و از طریق عدم وابستگی کمک های آموزشی طی مدت زمانی 
طوالنی ، می تواند پیام های ناگواری را به همراه داشته باشد ) 
سلمنتال 2004( . بخشی از مشکالتی که همراه مبحث فلسفه 
بدبین��ی را جع به کمک های آموزش��ی وجود دارد این اس��ت 
که، تمایزی بین کمک های آموزش��ی را رد می کند. هیچ کس 
نمی تواند انتظار داش��ته باش��د که کمک به آموزش ابتدایی یا 
سالمتی کودکان سریعاً منجر به بهره وری اقتصادی می شود. 
اما این موضوع به زیر س��اخت های سودمند کمک می کند واز 
رش��د اقتصادی حمایت می کند. تحقیقی این موضوع را ثابت 
می کن��د که هر دالر آمریکا به جهت کمک های آموزش��ی در 
کش��ورهای دریافت کننده در نظر گرفته ش��ده است در قبال 
بازده��ی برابر با 4.6.1 دالر در درآم��د افزوده ایجاد می کند ) 

رادست ای. ال 2005( . 

ارتب��اط بین کمک های آموزش��ی و حکومت بس��یار پیچیده 
اس��ت. فلس��فه ی بدبینی راجع به کمک های آموزشی مدعی 
این مسئله اس��ت که ، منابع توسعه ی همکاری فراوان و قابل 
اطمینان می تواند باعث کاه��ش انگیزه ی دولت ها در افزایش 

هیچ مبلغی از 
کمک های مالی 
توانایی مقابله با خط 
مشی های ضعیف 
و بی اعتنایی های 
سیاسی را ندارد. 
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س��ود س��هام های داخلی ش��ود و باعث ایج��اد چرخه ی عدم 
استقالل می ش��ود و از این طریق پاس��خ گویی آنان درمقابل 
ش��هروندان تقلی��ل خواهد یاف��ت. مبحث دیگری ک��ه در این 
رابطه بیانی م ش��ود این اس��ت که هج��وم عظیمی از کمک ها 
به فس��اد نی��رو کمک می کن��د. بخصوص در کش��ورهایی که 
نظ��ام مدیریتی مال��ی عمومی آنان چنین اس��ت، این خالء به 
وضوح دیده می شود ) برایتکام 2000( با این وجود، در حالی 
که فس��اد نیرو در دولت های دریاف��ت کننده کمک ها کاهش 
پیدا نکرده اس��ت. تحقیقات سراس��ری به ط��ور کلی راجع به 
تشکیل ارتباط معنی دار، شفاف و منسجم بین عدم استقالل 
کمک ها واستاندارد مالی حکومتی با شکست روبرو شده است. 
بعالوه ، کمک های آموزشی تنش بسزایی در زمینه ی حمایت 
از توس��عه ی موسس��ات پاسخگو بیشتر در کش��ورهایی نظیر 
موزامبیک، نپال ، و ایاالت جمکهوری تانزانیا ایفا کرده است. 

ب��ا این وجود، طرز تفکر منفی راجع به کمک های آموزش��ی ، 
باعث برانگیخته کردن امور مهمی ش��ده است. رشد اقتصادی 
در بس��یاری از کش��ورهای وابس��ته به کمک های آموزشی نا 
امید کننده ش��ده اس��ت. البت��ه این به این معنی نیس��ت که 
کمک های آموزش��ی دلیل اصل��ی رکود اقتصادی اس��ت، اما 
دالیل محکمی در این زمینه وجود دارد که دستیابی به اهداف 
دیرت��ر از زمان موعد به نظر می رس��د....... به همین نحو، طرز 
تفک��ر منفی راجع به کمک ها، چش��مان حقیقت را بر فس��اد 
نیرو بسته است یا فساد نیرو را نا دیده گرفته است. کمک های 
آموزشی بسیاری که به منظور ساخت کالس، آموزش معلمان 
و سهم مالی در نظر گرفته شده بروی کمک به بخش سالمت 
و بهداش��ت، اختصاص داده شده بود، به سرقت رفته است یا از 
بین رفته است. این مسئله گاهی اوقات از طریق توافق کمک 
کنندگان اصلی با یک دیگر یا به دلیل وجود نظام های حکومتی 
مورد س��وء اس��تفاده قرار می گیرد ) ران��گ، 2002 ( . دراین 
موضوع شکی نیست که کمک های آموزشی در کشورهایی که 
در برابر فساد نیرو قد علم می کنند و نظام حکومتی خویش را 

قدرت می بخشند، مثمر المثر خواهد بود. 

پیشرفت آموزشی بر توانایی کمک ها به منظور ایجاد تغییرات 
تأکی��د می کند. نقل چند دس��تاورد درکش��ورهایی که تأمین 

بودجه های مالی کمک ها از اهمیت باالیی برخوردار است:

 پ��س از انق��راض حکوم��ت طالبان در س��ال 2001 در 

افغانستان، این کش��ور مبلغ تا کنون توجهی از کمک ها را 
به منظور باز آفرینی نظام آموزش��ی خود در س��ال مذکور 
در یافت کرد. از طریق حمایت های بس��یاری از سازمان های 
غی��ر دولت��ی و ادارات و کمک کنندگان ای��االت متحده ی 
آمریکا، دولت در برابر درخواس��ت مردم افغانس��تان جهت 
آموزش پاس��خ گو بوده است. کمتر از 1 میلیون کودک که 
اکثر آنان را پس��ران تش��کیل می دادند، آموزش ابتدایی را 
در اوایل این دهه آغاز کردند. در س��ال 2007 بیش از 4.7 
میلیون کودک وارد مدارس ش��دند که بیش از 3/1 آنان را 

دختران تشکیل می دادند. 

 بخش آموزشی کامبوج از طرح فوق حمایت کرد و بودجه 
ای از طریق چندین کمک کننده فراهم شد و کودکانی که 
در خانواده ی فقیر زندگی می کردند را به منظور انتقال آنان 
از مقطع ابتدایی به متس��طه تحت حمایت خود قرار داد و 
کمک هزینه های تحصیلی پیامد های قابل توجهی به همراه 
داشته است. مدارسی که از طرح فوق استفاده کردند. ثبت 
نام مقطع متوس��طه آنان %21 بیش از مدارسی است که در 

این طرح شرکت نکرده اند. 

 در دهه ی گذش��ته، کش��ور مالی دس��ت به اقدامی بلند 
همتانه در جهت به پیش��رفت پرشتاب در زمینه ی آموزش 
ابتدایی فرا گیر زد. 22 نفر از کمک کنندگان کمک هایی را 
در زمینه های فنی و مالی فراهم کردند. کمک های خارجی 
نزدیک به 4/3 هزینه های برنامه را پرداختند. که این هزینه 
ش��امل حقوق معلمان نیز می ش��ود. ثبت نام خالص مقطع 
ابتدایی از %46 تا پایان سال 1990 به %63 در سال 2007 
افزایش پیدا کرده است. با وجود این که هنوز نابرابری های 
جنس��یتی به قوت خود باقی مانده است, نسبت دختران به 
پس��ران در آموزش ابتدایی  از %70 به %80 افزایش داشته 
اس��ت. در دهه ی  گذش��ته کودکان با ورود به مدرس��ه ی 
ابتدای��ی، کتاب های اندکی با خود به همراه داش��تند، اما در 
سال 2008، هر شاگردی با ورود به مقطع ابتدایی حد اقل 

2 کتاب به همراه دارد.

 در موزامبیک ، کم��ک کنندگان حمایت های خویش را 
در راس��تای روش های آموزش��ی فراگیر یا بین المللی قرار 
دادن��د. کمک های آنان نقش بس��زایی در راس��تای تأمین 
بودجه های مالی جهت ساخت مدارس در مناطق محروم یا 

کمک کنندگان هنوز 
مجبور به فراهم 

آوردن 29 میلیون 
دالر بیشتر و یا به 

عبارت دیگر آن ها 
در مسیر برآوردن 

تعهدات خود تقریبًا 
نیمه راه قرار دارند
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روس��تایی و جلب نیروی تعلیم و تربیت و تربیت معلمان و 
تنظیم کتاب های درسی، ایفا کرد. از سال 1999 تا 2007 
، نس��بت ثبت نام خالص آموزش ابتدای��ی از %52 به 76% 
افزایش یافت و از تعداد کودکان خارج از مدرس��ه به بیرون 

نیم میلیون نفر کاهش پیدا کرد.

 در زم��ان برگ��زاری گردهمایی داکار در س��ال 2000 ، 
حدود 3 میلیون کودک در ایاالت جمهوری تانزانیا خارج از 
مدرس��ه بسر می برند، در حالی که این رسم در حال حاضر 
به کمت��ر از 000ر150 نفر نزول یافته اس��ت . راهبردهای 
آموزش��ی کشورها تدابیری را با هدف پیشرفت های دررشد 
دهی به همراه برنامه های دیگر در نظر گرفته اند که ش��امل 
از میان برداش��تن هزینه های استفاده کنندگان و سرمایه ی 
فزاینده در زمینه ی س��اخت مدارس و آم��وزش معلمان و 

کتاب های درسی است.

چنی��ن نمونه های��ی از لح��اظ ش��خصی باریک بین، نش��ان 
دهن��ده ی موفقیت کمک های آموزش��ی نیس��ت، بلکه آن ها 
برگرفته از خط مشی های ملی حاصل از رهبری سیاسی بین 

المللی حمایت ش��ده از سوی توس��عه ی همکاری می باشند. 
هی��چ مبلغی از کمک های آموزش��ی نمی توان��د دربرابر خط 
مشی های ضعیف و س��هل انگاری های سیاسی مقابله نماید. 
اما اگر کمک های فزاینده تحت کنترل سیاست های نیرومند 
قرار گیرند در این صورت گسترش فرصت های آموزشی پایه 
به س��رعت ام��کان پذیر خواهد بود. همان ط��ور که نمونه ی 
کش��ور افغانستان نشان داده توس��عه ی هم کاری هم چنین 
می توان��د به باز آفرینی نظام های آموزش��ی کش��ورهایی که 

تحت تأثیر جنگ و درگیری قرار می گیرند، موثر باش��د. 

این بخش به 4 قس��مت تقس��یم می ش��ود. سطح کمک های 
آموزش��ی نتیجه ی 3 مورد ذیل اس��ت. جنبش ه��ای فراگیر 
توسعه ی همکاری رسمی و هماهنگی های جنبش ها در مسیر 
آموزش. بخش اول به قس��مت اول این برابری اشاره می کند 
و گ��زارش کمک کنن��دگان نظر به تعهدات آن��ان به منظور 
افزایش کمک های آموزشی در سال 2010 ارزیابی می نماید. 
قسمت دوم، سطح کمک های آموزشی را با تمرکز بر آموزش 
پایه بررس��ی می کند . بخش سوم به پیشبرد اهداف آموزشی 
اث��ر بخش ب��ا تأکید بر اه��داف قابل پیش بینی و اس��تفاده 
از نظام های گزارش دهی یا حسابرس��ی کشورتوس��ط کمک 
کنندگان، اش��اره می کند. بخش چهارم موقعیت کشورهایی 
ک��ه تحت تأثیر و جنگ و درگیری قرار گرفته اند را بررس��ی 
می نماین��د. موارد ذیل جزو ن��کات اصلی پیمان نامه ی داکار 

هس��تند: 

 فعالیت های توسعه ی همکاری : هر از تفکر منفی نسبت 
به کمک ها در این باره که کمک های آموزشی توانایی مقابله 
با متد جهانی ندارد، به بحث می پردازد. ش��واهد موجود در 
نظام آموزش��ی چنین ادعایی را رد می کن��د. با این وجود، 
اقدامات گس��ترده تری می تواند جهت قدرت بخش��یدن به 
اثر بخش��ی کمک های آموزشی صورت گیرد و این نتیجه ی 

دریافت کمک های آموزشی است.

 س��طوح کمک های آموزشی فراگیر، رو به افزایش است، 
اما خطری ب��زرگ دراین باره وجود دارد که ممکن اس��ت 
موجب تحقق نیافتن تعهدات کمک کنندگان شود. در نظر 
گرفتن س��طوح بودجه یا مخارج جاری طرح های بعدی در 
زمینه ی مخارج یا هزنیه ها و کمک های برنامه ریزی ش��ده 
در سال 2010 شاید 20 میلیون دالر از سطوح پیش بینی 

شکل 4.1: آفریقا با مشکل بزرگ عدم تحقق پش بینی  ها روبروست کل ODA  ،تأمین 
مخارج از سال 1999 تا 2008 و محرک های سال های 1999 و 2010

عدم اطمینان ا ز 
این که آیا کمک 
کنندگان تعهدات 
خویش را در 
سال 2010 عملی 
خواهند کرد، برنامه 
ریزی های آموزشی 
در بسیاری از 
بهترین کشورهای 
جهان را مورد تردید 
قرار داده است
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شده باشد. فش��ارهای وارد بر بودجه ی تصمیمات سیاسی 
در زمینه ی کش��ورهای کمک کننده ممکن اس��ت، موجب 
تشدید خالء یا ضعف های یاکمبود های موجود در این زمینه 
ش��ود. ارائه ی تعهدات در سال 2005 درکشورهای درخال 
توس��عه ایجاد ش��د که نیازمند به واکن��ش فوری در بخش 
اجتماعی کمک کنن��دگان دارد. انتخاب های آزاد مبدل به 

مشکل جدی شده است. 

کمک کنندگان اهداف گروهی جسورانه ای را اتخاذ کرده اند، 
اما اهداف بین المللی آن ها نش��ان دهنده ی گزارشات دراین 
زمین��ه، تا به حال در کادر )401( جمع آوری ش��ده اس��ت. 
کشور افغانستان متعهد به حفظ ارزش مالی واقعی بودجه ی 
خود ش��د و سهم فزاینده ایی به منظور توسعه ی همکاری به 

GNI پیش��نهاد کرد.

بررس��ی مخ��ارج عمومی در کش��ور ایرلند و س��وئد منجر به 
اعالن قطع کمک های آموزشی در سال 2009 و 2010 شده 
است. مگر این که اجرای برنامه های مالی میان مدت موجب 

باز یافت س��طوح کمک های آموزش��ی حالت اولیه ش��ود. 

ش��واهد محکمی در زمینه ی امکان قطع بودجه ی کمک های 
آموزشی کش��ورایتالیا بدون هیچ گونه مالک مشخص جهت 
جبران کمک های آموزش��ی و پیش��رفت های در آینده وجود 
دارد . بسیاری از کش��ورهای اعطاء کننده برنامه های مربوط 
ب��ه مخارج کمک های آموزش��ی معینی پ��س از بحران مالی 
را تنظیم کرده اند. این مس��ئله، موج��ب افزایش ابهامات در 
راستای امید به دس��تیابی به اهداف سال 2010 شده است. 
هیأت متش��کل از اتحادیه ی اروپا وکش��ورهای اروپایی یکی 
از جام��ع تری��ن طرح ها را تا به حال با اس��تفاده از اطالعات 
اعضای اتحادیه ی اروپا مهیا کرده اند. این مطلب حاکی از آن 
است که مخارج کلی مربوط به کمک های آموزشی اتحادیه ی 
 GNI اروپا در س��ال 2010 نشان دهنده ی %50 کمک های
درمقابل %56 س��طح اهداف اس��ت. عکس العمل های متغیر 
اعطا کنندگان در مقابل بحران اقتصادی مش��روط به عوامل 
بس��یاری است که این عوامل شامل فش��ارهای مالی، میزان 
شدت رکود اقتصادی، امید به بهبود اوضاع اقتصادی گذشته 

هس��تند. 

ای��ن طرز تفک��ر که بودجه ه��ای کمک های آموزش��ی کاماًل 
نمی توان��د از پیش��رفت های اقتصادی گس��ترده ت��ر در امان 

بماند، س��اده انگارانه است. اما رهبران سیاسی قادر به ایجاد 
تغییرات قابل توجهی هس��تند. 

اوضاع بس��یار متغیر کشورایتالیا و اسپانیا که اعضای اتحادیه 
 ی اروپا هس��تند را در نظر بگیرید. کشورایتالیا نه تنها یکی از 
اعطاء کنندگان عضو اتحادیه ی اروپاست , که از سخاوتمندی 
کمتری نس��بت به دیگر اعضای اتحادیه برخوردار است. بلکه 
در زمینه ی کمک های آموزشی مشترک نیز نسبت به اعضای 

دیگر اتحادیه ضعیف عمل کرده اس��ت. 

دراین س��خن، کمک های کشوراس��پانیا از س��ال 2004، به 
عنوان سهمی از GNI به 2 برابر رسیده است، دراین صورت 
کش��ور اس��پانیا به لحاظ مالی از  کش��ورایتالیا پیشی گرفته 

اس��ت. 

همان طور که نمودار 4.5 نمایش می دهد، اس��پانیا عموماً در 
مسیر دست یافتن به اهداف %56 سطح کمک های آموزشی به 

 شکل 2. 4 : به تازگی کمک کنندگان از ارایه کمک هایشان باز می مانند
 میزان کمک کشورهای عضو   OECD-DAC به مثابه سهمی از GNI سال های 2004

 برخی از کشورها 
مانند کشور آلمان 

واسپانیا به طور قابل 
توجهی کمک های 
  GNI آموزشی به
را افزایش داده اند
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GNI درس��ال 2010 است در حالی که ایتالیا به طرز نا امید 
کننده ای از مس��یر دست یافتن به اهدافی که در نشست های 
پ��ی در پی گ��روه 8 و همین طور به عن��وان جزئی از اعضای 
اتحادیه ی اروپا در س��ال 2005 تأیید کرده است امضاء کرده 

فاصله گرفته است. 

آیا س��طح کمک های آموزش��ی ایتالیا در جهت تحقق اهداف 
2010 به ان��دازه ی اس��پانیا , حرک��ت خواهد ک��رد. بودجه ی 
کمک های کش��ور اس��پانیا درحدود 8/3 میلیون دالر در سال 
2008 بیش��تر بوده است. با توجه به قس��مت های ثابت سال 
2007( درواقع کشور ایتالیا در زمینه ی عملکرد کشور اسپانیا 
و دیگر کش��ورهایی که موجب س��وق دادن اتحادیه ی اروپا به 
س��وی تحقق اهداف کمک های آموزشی می شود، خود محور 
اس��ت. اثرات رکود اقتصادی بر س��طوح کمک های آموزش��ی 
تا ح��دی به این که اعطاء کنن��دگان چگونه به تعهدات خود 
عمل می کنند وابسته است. تقلیل و تعیین تعهدات بر حسب 
نس��بت های کمک های آموزش��ی به GNI  به منظور اجرای 
برنامه ها ی��ا طرح های کم اهمیت قویاً جزئ��ی تر منتهی به از 
بین رفتن نزدیک به 9 میلیون دالر از پیش بینی های مخارج 
سال 2010 ، قبل از بحران مالی می شود. اگر سهم کمک های 
آموزش��ی فراگیر )جامع( به میزان س��هم س��ال 2007 باقی 
بمان��د، این تطاب��ق موجب از بین رفت��ن 890 ملیون دالر از 
کمک های آموزش��ی از جانب اعطاء کنندگان جزو اتحادیه ی 

اروپا در سال 2010 می شود. 

اقدامات��ی که در زمینه ی جریان های گردش��ی پولی مرتبط با 
بحران مالی انجام ش��ده است، جریان های  توسعه ی همکاری 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اس��ت. افزای��ش بهای دالر آمریکا 
در مقاب��ل دیگر پول های رایج مربوط به دیگر اعطاء کنندگان 
اصل��ی از می��زان ارزش کمک ها می کاه��د. تحلیل های اولیه 
توس��ط بانک  جهان��ی حاکی از آن اس��ت ک��ه از بین رفتن 
بودجه ی کمک های آموزشی به ترتیب از 3 میلیون دالر به 5 
میلیون دالر س��الیانه خواهد بود ) بانک جهانی ، صندوق بین 

المللی پول 2009( .

برخالف کش��ور های ثروتمن��د، فقیرترین کش��ورهای جهان، 
در زمین��ه ی حفاظ��ت از اهالی خود در براب��ر رکود اقتصادی 
از طریق گستره ی مالی، از امکانات ناچیزی برخوردارند. توقف 
کمک ها، درزمانی که س��طوح فقر در حال گس��ترش است و 

 شکل 4.3: بسیاری از کشورهای گروه 8 از ارایه کمک هایشان باز می مانند
کمک های کشورهای گروه 8 باید اهداف کمک ا سال 2010 را پوشش دهد
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سهم داوطلبانه 50 میلیارد دالر مریکا افزایش یافته تا سال 2010
افزای تحقق یافته از 2004 تا 2008

 شکل 4.4: سیاری از کشورهای غیر گروه هشت هم راه درازی در پیش دارند
درصد اهداف تحقق یافته گروه کمک کنندگان DAC تا سال 2008

 

تحقق سهم داوطلبانه تا سال 2010

افزایش از 2004 تا 2008

کاهش از 2004 تا 2008
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بودجه ها تحت فش��ار فزاینده ای ق��رار گرفتند و در زمانی که 
فقدان مال��ی در زمینه ی آموزش و س��المت در حال افزایش 
اس��ت، ضربه ی مهلکی بر پیکره ی پیش��رفت پرشتاب اهداف 
توس��عه ی بین المللی وارد می کند. عالوه بر آن توقف کمک ها 

مزایای سرمایه گذاری های گذشته را نیز ضایع می کند. 

سرمایه های ضروری بیشتری جهت دست یابی به اهداف 2010 
که باید در س��ر لوحه ی برنامه ها قرار گیرند، مورد نیاز اس��ت. 
مبلغ 20 میلیون دالر فقدان مالی، از لحاظ مالی بزرگ به نظر 

می رس��د. یا می آید. اما این مبلغ مع��ادل جزئی از هزینه های 
برآورد ش��ده، جهت مس��ئله ای جدی تضمین نظام های مالی 
درزمینه ی  اقتصاد پیش��رفته اس��ت و هم چنین معادل 50% 
درآمد نا خالص طی کشورهای کمک کننده ی عضو کمیته ی 
توسعه ی همکاری است. بدون تنذیل فشارهای بسیار مخربی 
ک��ه روش های کم��ک کننده با آن ها ، روبرو می ش��وند، عمل 
به تعهدات کمک های آموزش��ی امری ، انجام ش��دنی اس��ت. 
مبلغ مذکور هم چنین می تواند به عنوان مبلغی نا چیز صرف 

اف��رادی که در کش��ورهای فقیر زندگی می کنند، هیچ نقش��ی در 
زمینه ی انفجار بازار مالی که منتهی به رکود اقتصاد جهانی ش��د، 
ایفا نکردند، اما آنان تا تبدیل ش��دن به بزرگ ترین ضررکنندگان 
اقتصادی. کمک های بین المللی تنش بس��زایی در زمینه ی توقف 
رکود جهانی کوتاه مدت که س��بب آس��یب بلند مدت در زمینه ی 
توسعه ی بشریت می شود.  ایفا می کند. اثرات بحران های اقتصادی 
بر کش��ورهای فقیر این مس��ئله را برای اعط��اء کنندگان کمک ها 
ض��روری می کند که آن ها را نه ش��خصاً باید به تعهدت کمک های 
آموزشی گذشته خود عمل کنند بلکه می بایست در صدد بر آوردن 
نیازه��ای حاصل از بحران اقتصادی نیز گام بردارند. گزارش��ات در 

این زمینه تا به حال در این قسمت جمع آوری شده است: 

کشورانگلس��تان: حفظ ارزش واقعی تعهدات : کش��ور انگلستان با 
توجه به رکود اقتصادی و کاهش پیش بینی های س��ال 2010 به 
GNI بودجه ی کمک های آموزش��ی خویش را قطع کرده است و 
هنوز در مس��یر نس��بت %56/0 کمک های آموزشی به GNI قرار 
دارد. اما در عوض بررس��ی مخارج عمومی در س��ال 2009 خبر از 
اجرای برنامه هایی جهت تأمی��ن هزینه های اصلی تعهدات تنظیم 
شدهدر سال 2010 و 2009 را می دهد. در نتیجه ، انتظار می رود 
تاکشور انگلستان نسبت به کمک های آموزشی به GNI بیشتر از 
% 56/0 پی��ش بینی های اتحادیه ی اروپا در س��ال 2010 , 2011 

دست پیدا کند. 

ایرلند: قطع کمک ها در ابتدا, اما ارضای تعهدی در زمینه ی بهبود 
این شرایط و شرایط مذکور، رکود اقتصادی کشور ایرلند را نسبت 
به دیگر کش��ورهای عضور OECO تحت تأثیر قرار داده اس��ت. 
ب��ا صرف بودجه ی ملی جهت هزینه ه��ای صندوق مالی با مقیاس 
وسیع، قطع کامل بودجه ها و کمک های آموزشی، پیش بینی شده 
اس��ت. برنامه  های اعالم شده در سال 2009 ، با قطع بودجه های 
کمک های آموزشی تامیزان 22/0 روبرو خواهد شد که این مسئله 
برخالف رشد س��ریع اس��ت. هر چندن برنامه ی بودجه های میان 
مدت نش��ان دهنده ی تعهدی پیوس��ته در دس��ت یافتن به نسبت 

%70/0 کمک های آموزشی به GNI تا سال 2012 است. 

ای��االت متحده ی آمریکا:  اعالم افزای��ش واقعی بودجه ها: مدیریت 
جدید برنامه های بلند پروازانه ای را جهت 2 برابر کردن توس��عه ی 
هم��کاری ملی تا س��ال 2015 از میزان 25 میلی��ون دالر به 50 

میلیون دالر اعالم کرده است. 

بودجه ی پیش��نهادی در س��ال 2010 , نش��ان دهنده ی انحطاط 
ناچیزی در زمینه ی سطوح کمک های آموزشی در مقایسه با سال 
2009 اس��ت. اما هنوز موجب حرک��ت ایاالت متحده ی آمریکا در 
مسیر دست یافتن به این اهداف می شود. البته ممکن است، اهداف 

حاضر، مطابق با سرعت بهبود اوضاع اقتصادی تغییر نماید. 

سوئد: این کشور بودجه های کمک ها را قطع کرده است امادر حال 
حفظ تعهدات س��طح باالی خود اس��ت. دولت سوئد هشدار رکود 
عمده ای را در زمینه ی بودجه ی کمک های خود در سال 2010 را 
داده است. این تصمیم مرتبط با رکود اقتصادی این کشور در سال 
2009 و مرتبط با عمل به س��طوح توسعه ی همکاری بنیادی این 
کش��ور به یکی از قوانین کمک های آموزش��ی به GNI است. قطع 
کمک های این کش��ور در خدود %12 اس��ت. اما این دولت متعهد 
به اختص��اص دادن %1 از کمک های GNI به کمک های خارجی 

شده است. 

اس��پانیا : هم چنان در مسیری محوری در حرکت است: علی رغم 
آغاز رکود اقتصادی در س��ال 2008 ، دولت اسپانیا در اوایل سال 
2009، پای��ه ای تدابیرجدید و بلن��د پروازانه ای را جهت عمل به 
تعهدات چندین س��اله ی خود، اتخاذ کرده اس��ت. پیش بینی های 
مخارج عمومی در راس��تای دس��ت یابی به %7/0 سهم کمک ها به 
GNI ت��ا س��ال 2012، یعنی 3 س��ال پیش از برنام��ه ریزی های 

گروهی اتحادیه ی اروپا است. 

ایتالیا: با میزان اولیه ی بس��یار اندک آغاز و کمک های خود را بدون 
اتخاذ هیچ گونه برنامه پیش بینی جهت بهبود وضعیت قطع کرد. 

کادر 401 ، کمک های آموزشی و بحران مالی 

 چیره شدن دالر 
آمریکا بر دیگر 

پول های رایج 
کشور های کمک 
کننده در ارزش 

و اعتبار کمک ها 
کاسته است
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پیش��رفت های مورد انتظار در زمینه های آموزش��ی، سالمت و 
کاهش فقر در نظر گرفته ش��ود. هم چنین مبلغ فوق می تواند 
موجب تقویت اعتبار تعه��دات بین المللی در زمینه ی اهداف 
توس��عه ی هزاره ش��ود. اعطاء کنندگان باید پا را فراتر نهاده و 
تعهدات بیش��تری را امظاء و تأیید کنن��د و روش های موثقی 
جهت بررسی یا کنترل اقدامات خود در زمنیه ی کمک ها اتخاذ 
نمایند. گزارش مقدماتی گروه 8 در زمینه ی پاس��خ دهی که 
به نتاالکوئیال اعطاء ش��د, اساساً مطابق با معیارهای اعتبار در 
زمینه ی حرفه های بس��یار مهم و رش��د )کادر 402( با نظر به 
آینده 3 حوزه ای که در راس��تای اج��رای اهداف از ارجحیت 

برخوردارند شامل موارد ذیل هستند: 

درنظر گرفتن تعهدات به صورت اهداف مالی واقعی: کشورهای 
درحال توس��عه ، به طور گسترده ، کمک های مربوط به سال 
2010 از جانب کش��ورهای کمک کنن��ده را به عنوان تعیین 
تعهدات مالی در راس��تای اقزایش 50 میلیون دالر به کمک ها 
در نظ��ر گرفته ان��د. که نزدیک به نیمی از این مبلغ به کش��ور 

آفریقا اختصاص داده شده است. 

تمام تعهدات کشورهای کمک کننده می بایست مطابق با این 

تطاب��ق اقدامات دول��ت ایتالیا با نامه یا نوش��نته ، و معناو مفهوم 
اطالعیه ی رس��می که در س��ال 2005 آن را امضاء کرده اس��ت. 
امر س��اده ای نیس��ت اعضای اتحادیه ی اروپا کش��ور ایتالیا را به 
عنوان عضوی که ظاهراً نسبت به تعهدات خود اظهار بی اعتنایی 
می کند، می شناسند. کمیسیون اروپا، ک 2009 ، ص 27(. دلیل 
چنین قضاوتی راجع به این کش��ور توقف شدید برنامه هایی طی 
س��ال های 2009 تا 2011 که موجب کاهش نس��بت کمک ها به 
GNI از نیروی %20/0 در س��ال 2008 به %9/0 درسال 2011 
خواهد شده است. بعالوه برنامه های مربوط به مخارج عومی فعلی 
نامعلوم است: مقامات ملی در زمینه ی این  که محدودیت اوضاع 
مالی عمومی این کش��ور روند کمک های آموزش��ی را تحت تأثیر 
ق��رار خواهد داد. را به OECD هش��دار داده . 2009 و DA  و 

 )OECD

کان��ادا: این کش��ور تعهدات اندکی جهت رش��د متوالی کمک ها ) 
نس��بت کشور کانادارا متعهد به دو برابر کردن توسعه ی همکاری 
شده اس��ت اما این تعهد بیشتر در زمینه ی مقادیر صوری ، یاغیر 
واقعی ، بوده است تا مقادیر واقعی. اقدامات اولیه ی این کشور در 
 OECD سال 2001 بیشتر از سال 200 بوده است. بر آوردهای
حاکی از آن اس��ت که عمل به این تعهدات منجر به افزایش 3% 
کمک ها از س��ال 2008 تا سال 2010 خواهد شد که این مقدار 

کمتر از کشورهای عضو گروه 8 است. 

فرانس��ه و آلمان: هر دو کشور مذکور از سال 2004 به کمک های 
خ��ود افزوده اند، اما اتحادیه ی اروپا هیچ یک ازآن دو کش��ور را به 
عنوان حرکت کننده در مسیر دست یابی به اهداف سال 2010 به 
رسمیت نمی شناس��د. و هیچ کدام ازآن دو کشور برنامه ی زمانی 
چند س��اله ی خ��ود را جهت عملی کردن برنامه های دس��ت یابی 
ب��ه اهداف را به لحاظ پیش بینی ه��ای وضعیت اقتصادی تنظیم 

نکرده اند.

ژاپن : س��طح کمک های کشور ژاپن برای اولین بار از سال 2005 
افزایش پیدا کرد. با وجود این که این کشور هنوز دارای کم ترین 
نس��بت کمک به GNI  است. با وجود برخی ابهامات، این کشور 
به میزان %13 بودجه ی توسعه ی همکاری مربوط به سال 2009 

را افزایش داده است. 

منابع:

نتیجه: این مس��ئله لحظه ای حساس یا بحرانی به منظور رهبری یا هدایت انجمن 
اعطاء کنندگان اس��ت. به هر دلیلی که بودجه ی فعلی تحت فش��اری قرار گیرد. 
ام��ا دالیل محکم��ی در رابطه با قطع یا کاهش کمک ه��ا از جانب کمک کنندگان 

وجود دارد. 

 شکل 4.5: اسپانیا در مسیر دستیابی به اهداف پیش بینی شده اش و ایتالیا در انحراف از مسیر
کل کمک ها به مثابه % از GNI در اسپانیا و ایتالیا، سال های 2008-1999 و اهداف تا 2010 

مسیر ایتالیا برای تحقق اهداف  تا 2010                          مسیر اسپانیابرای تحقق اهداف  تا 2010
ایتالیا                                                       اسپانیا      

 

توقف کمک ها در 
زمانی که فقر رو 
به افزایش است 
و در زمانی که 
بودجه ها تحت 
فشارهای مضاعف 
قرار نگرفته است و 
فقدان های مالی در 
زمینه ی آموزش و 
سالمت و بهداشت 
رو به افزایش 
است امید های 
پیشرفت های 
پرشتاب را از بین 
خواهد برد
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اه��داف تعیین ش��ود و در صورت لزوم، می بایس��ت مطابق با 
اهداف کمک های درآمد نا خالص ملی، در س��ال 2010 باشد. 
تصمیمات کش��ور انگلس��تان در جهت حف��ظ تعهدات واقعی 
کمک ها در س��ال 2010 می بایس��ت به عنوان الگویی به کار 

گرفته شود. 

 تبدی��ل تعه��دات ب��ه برنامه ه��ای مخ��ارج عموم��ی : 
پیشرفت های بلند مدت احتیاج به جریان های تمایل پیش 
بینی در زمینه ی کمک ها دارد. بنا بر این تنظیم برنامه های 
بودجه به صورت مش��خص در زمینه ی کمک ها می بایست 
در اولویت برنامه قرار گیرد. کشورهای کمک کننده محبور 
به تنظیمات عمیق بودجه می باشند. و به دلیل وجود بحران 
اقتصادی می بایس��ت روش کش��ورهای ایرلند و سوئد را در 
زمینه ی تنظیم راهبردی جهت بهبود وضع اقتصادی پیش 

گیرند. 

کنترل یا بررسی دقیق ارائه ی کمک ها : تعهد کشورهای کمک 
کننده به ارائه ی کمک ها، در واقع پیمانی گروهی یا مش��ترک 
تلقی می ش��ود، اما اختالف در زمین��ه ی عملکرد مرزی کمک 

کنندگان امری اجتناب نا پذیر است. 

عل��ی رغم تعهدات س��ال 2005 در زمین��ه ی کمک ها، گریز 
از موض��وع خود محوری ک��ه تبدیل به معضلی جدی ش��ده 
اس��ت. امکان پذیر نیست، بخصوص زمانی که برخی از کمک 
کنن��دگان تالش در جهت جبران ارائه ی وضعیت دیگر کمک 
کنن��دگان بر می آیند . بنا بر این به منظور اداره ی این معضل 

کنترل دقیق و خبر رسانی عمومی مورد نیاز است. . 

گرایش های اخیر در زمینه ی کمک های آموزشی : از آن جایی 
که دولت به اهداف س��ال 2015 ، به مثابه ث دس��ت یافتن به 
آم��وزش پایه به صورت فراگیر و اهداف گس��ترده تر می نگرد، 
پی��ش بینی ها در زمینه ی پیش��رفت پرش��تاب ، وابس��ته به 
جریان های کمک ه��ا در آینده خواهد ب��ود. افزایش کمک ها 
ب��ه صورت پای��دار و قابل پیش بینی می توان��د موجب تأمین 
روش های آموزشی جسورانه ش��ود و هم چنین باعث تکمیل 
امکانات در دس��ترس جهت , استخدام معلمان جدید، ساخت 
م��دارس و غیره ش��ود. ارائ��ه ی کمک های آموزش��ی در حال 

افزایش است. 

اما هیچ ش��واهد محکمی دررابطه با جنبش��ی هماهنگ جهت 

فراهم آوردن امکانات بیش��تری که برای دست یابی به آموزش 
پای��ه فراگیر و اهداف آموزش��ی دیگر مورد نیاز اس��ت، وجود 
ن��دارد. اما خطری جدی در رابطه ب��ا تعهدات کاهش یافته در 
زمین��ه ی آم��وزش پایه وج��ود دارد که این مس��ئله منجر به 
کاهش سطوح مخارج طی سال های آتی خواهد شد. ارجحیت 
در کمک ها در س��ال های اخیر دست خوش تغییرات بسیاری 
بوده است ، با اختصاص دادن کل سهام کمک ها به بخش های 
مختلف��ف کمک ه��ا به یک نحو افزایش ، کاه��ش پیدا کرده و 
ثابت مانده اس��ت. سهم کمک های آموزشی ثابت مانده است یا 

بدون تغییر باقی مانده است. 

افزای��ش حمایت از کمک های آموزش��ی از س��ال 2000، در 
نشس��ت داکار. اساساً توس��ط افزایش کل کمک ها و به جای 

توزیع مجدد کمک ها به بخش های دیگر، آغاز شده است. 

در س��ال 2006 و 2007 کمک ه��ای آموزش��ی %12 از کل 
تعه��دات مرب��وط به کم��ک به بخش ه��ای دیگ��ر را به خود 
اختصاص داده است که این مقدار در سال 1999 و 2000 نیز 

به همین میزان بوده است. 

در عوض ، بخش بهداش��ت و س��المت در زمینه ی تخصیص 
کمک ها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به این 
صورت که افزایش س��هم این بخش %11 در سال های 1999 

– 2000 به %17 در سال های 2006 و 2007 بوده است. 

تخصیص کمک ها در زمینه ی س��المت و بهداشت برگرفته از 
حرکتی دو جانبه ، چند جانبه و کمک های بشردوس��تانه بوده 
اس��ت که توسط س��رمایه های جهانی و طرحهای ملی هدایت 
ش��ده و نمایندگان ایاالت متحده ، فعالی��ت کنندگان در این 
زمینه، دولت ه��ا و بخش های خصوصی در زمینه ی قرار دادن 
سالمت و بهداشت در سرلوحه ی برنامه های خود، به موفقیت 
رس��یدند. تأمین هزینه های آموزش��ی به طور مستقیم تحت 
تأثیر افزایش س��هم کمک ها به بخش س��المت و بهداش��ت . 
قرار نگرفته اس��ت. با افزایش کلی کمک ها . هنوز سهم معینی 
نشان دهنده ی افزایش امکانات ضروری یا واقعی است . بعالوه 
سرمایه گذاری در زمینه ی بهداشت و سالمت ، مزایای مهمی را 
در زمینه ی آموزش به ارمغان می آورد. آن چه درنهایت مسئله 
ساز می ش��ود این اس��ت که آیا روند یا جریان های کمک های 
کلی ی��ا جام��ع و اه��داف این کمکه��ا با تعهدات��ی که کمک 
کنندگان در سال 2000 در گردهمایی داکار تنظیم کرده اند، 

تنها گروه کوچکی 
از کمک کنندگان بر 
کمک های آموزشی 

چیره شده اند. 
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متناسب است، تمپه در صفحه ی 13 . 

مخارج درحال افزایش اس��ت اما آیا تعهدات به تدریج تحلیل 
می یابند. 

برنامه ریزی آموزش��ی اثر بخش هم چنین نیازمند پاس��خی 
روش��ن راجع به این نکته که چه مقداری از کمک ها می تواند 

به س��ال های آتی اختصاص داده شود، است. استخدام معلمان 
جدید، در س��ال 2010 مس��تلزم بودج��ه ای جهت پرداخت 
حقوق آنان در س��ال 2012 اس��ت . به همین نحو، وارد شدن 
کودکان بیش��تر به مدارس ابتدای��ی و اطمینان از این که آنها 
دوره ی آموزش پایه را به پایان می رس��انند، مس��تلزم ساخت 
مدارس، تهیه ی کتاب و مطالب آموزشی است. به همین دلیل 
است که تعهداتی که حاکی از مخارج آینده هستند. از اهمیت 

باالیی برخوردارند. 

مخ��ارج و تعهدات به طور مس��تقیم با یک دیگ��ر قابل قیاس 
نیس��تند . کمک هایی که امس��ال توس��ط کمک کنندگان به 
تصویب رس��یده اس��ت، ممکن اس��ت به طرح های ملی ، بین 
الملل��ی طی س��ال 1و 2و 3و ی��ا حتی بیش��تر اختصاص داده 
ش��ود. یکی دیگر از اعوامل پیچیده ، در این زمینه این اس��ت 
که چند کش��ور کمک کننده و برخی از موسسات چند جانبه 
مخ��ارج مربوط��ه ب��ه OECD.DA را گ��زارش نکرده اند، و 
بنابراین در لیست کنترل مخارج در این گزارش ذکر نشده اند، 
کمک های پرداخت نشده به طور کلی چه در زمینه ی آموزش 
و چ��ه در زمین��ه ی آم��وزش پایه ) کادر 6. 4 ( به ش��دت در 
مسیری محوری قرار دارد. کمک های کلی در زمینه ی آموزش 
به مبلغ 8. 15 میلیون دالر در س��ال 2007 رس��یده است که 
این مبلغ بیش��تر از دوب رابر سطح مالی 2002 است. مخارج 
مربوط به کمک های آموزش��ی پایه ، بس��یار آهس��ته از 1 به 
میلی��ون دالر در س��ال 2002 به 401 میلیون دالر در س��ال 
2007 ، افزایش پیدا کرده است که این مطلب نشان دهنده ی 
تخصی��ص نا چیز کمک ها به مقطع متوس��طه و ی��ا بعد از آن 
اس��ت. س��هم آموزش پایه در مخارج کلی آموزش از %41 به 

%38 در یک دوره  کاهش پیدا کرده است. 

وضعیت تعهدات مربوط به کمک ها با هزینه یا مخارج طراحی 
شده برای آن ها ، مغایر است. 

س��طوح کلی تعهدات در حال ساکن شدن است و روند آن ها 
به ش��دت نا منظم اس��ت . ) کادر 7. 4( تعهدات گزارش شده 
در زمینه ی کمک ها در س��ال 2007 ، با لغ بر 1. 12 میلیون 
دالر  بوده است که این مبلغ تقریباً به اندازه ی سطح مشابه در 

سال 2004 است. 

آموزش پایه هم چنان به صورت دغدغه یا نگرانی حاصل باقی 
مانده است. در حالی که تعهدات مربوط به کمک ها ظرف چند 

کادر 2. 4 : گزارش نا امید کننده ی پاسخ دهی گره 8: نشست های ساالنه ی گروه 8 ، بیانیه ی 
رس��می را در زمینه ی تعهدات مهم در راس��تای آموزش تنظیم کرده است. با روشن شدن یا با 
شناسایی اهمیت عمل به این تعهدات در سال های اخیر، گزارش مقدماتی گروه 8 در رابطه با 
میزان پی گیری و عمل به این تعهدات در نشست الکوئیال در سال 2009 اهمیت این موضوع 
به ارج خود رس��ید. محتویات این گزارش در خود اس��تانداردهای مورد نیاز نبویداین گزارش 
متعهدب��ه عمل بر زمینه های پیش��رفت به س��وی آموزش در حقیقت این گ��زارش به میزان 
عملکرد اعضای گروه 8 در تحقق به FTI می پردازد. درمقایس��ه با بخش بهداشت و سالمت، 
در جایی که گروه 8 تصمیماتی در زمینه ی تأمین مالی فرا گیر یا جهانی با هدف دستیابی به 
اهداف توس��عه ی بین المللی اتخاذ کرده بود، هیچ تصمیمی راجع به آموزش جهانی به چش��م 
نمی خورد. بودجه ی 2. 1 میلیون دالری باز آفرینی FTI شخصاً جزئی کوچکی از خالء مالی 

در زمینه ی آموزش را پر می کند. 

در بد ترین ش��رایط، سیستم حس��ابداری FTI و ابتکار عمل سریع در ایجاد شرایط مطلوب 
تالش می کند کش��ور انگلس��تان ، شخصاً کشور عضو گروه 8 اس��ت که منبع مالی عظیمی از 

ابتکار عمل را به خود اختصاص داده است. 

نشست های موفقیت آمیز متعهد به رفع فقدان های مالی. بدون هیچ گونه پیامدی یا نتیجه ای 
در زمینه ی ارائه  یا عرضه ی کمک ها، شدند. گزارش پاسخ دهی ، این عدم موفقیت یا کوتاهی 
را از طریق تخصیص کمک ها در زمینه ی آموزش در کش��ورهای دریافت کننده ی ابتکار عمل 
س��ریع، به عنوان کمکی مختص به خود ابتکاری در نظر می گیرد، یا معرفی می کند. گزارشات 
دیگری همانند گزارش فوق ، باید روش جدیدی به منظور ارزیابی در 3 حوزه ، اتخاذ نمایند. 

· گ��روه 8 می بایس��ت رقم قابل قبول��ی را برای فقدان مالی جهانی جه��ت آموزش برای همه 
اختصاص دهد. این گزارش میزان 16 میلیون دالر را برای چنین فقدان مالی برآورد کرده اند. 

· گردهمایی می بایس��ت با چارچوب ً  س��هم مشترکً  موافقت کرده و تعهدات اعضای گروه 8 
را به منظور س��رمایه گذاری در زمینه ی آموزش پایه، براس��اس فقدان های مالی جهانی ، قید 

نماید. 

· ای��ن گزارش می بایس��ت به تعهدات اصلی مالی مربوط ب��ه FTI عمل نماید و رهبران گروه 
8 بای��د در زمینه ی رهبری در راس��تای بهبود و اصالح ابتکارات گام بردارند. اما متأس��فانه ، 
ش��رایط به انی شکل نبوده است با وجود این که کمک های اعطاء کنندگان مطابق با تعهدات 
تحیالنکاس افزایش پیدا کرد و س��هم در نظر گرفته ش��ده در زمینه ی آموزش پایه ثابت باقی 
مانده، اما هنوز به میزان 11 میلیون دالر فقدان مالی با توجه به نیازهایی که در این گزارش 
ش��هود است، وجود دارد. کمک کنندگان نیاز به کنترل دقیق در هر دو زمینه ی سطوح کلی 

کمک های تعیین شده و هم توزیع آن ها به بخش های مختلف دارند. 
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س��ال بعد از فش��ار داکار %58 بین سال های 2000 – 1989 
و 2004 و 2003 افزایش پیدا کرده اس��ت. از آن به بعد، این 
دوره در معرض خطر رکود یا انحطاط توسط وقایعی که موجب 
تحلیل ان نش��ده قرار گرفت. براس��اس نر واقع��ی ، مبلغ 3.2 
میلیون دالری گزارش ش��ده در س��ال 2007 حاکی از توقف 
%22 کمک ها در س��ال 2006 بود و یا در حدود 2. 1 میلیون 
دالر بر اس��اس بودجه ی اصلی بوده است بنا بر این تعهدات از 

سطوح سال 2003 نیز پایین تر رفت .

کاهش تعه��دات در زمینه ی آموزش پایه نس��بت به تعهدات 
آموزش به طور کلی بیشتر است. 

چندی��ن عام��ل در تحلیل تعه��دات مربوط ب��ه کمک ها در 
زمینه ی آموزش پایه س��هیم هستند. در س��ال 2006 کشور 
هلند و انگلستان متعهد به سرمایه گذاری محرکی در زمینه ی 
ابتکار عمل س��ریع ش��دند. کش��ور هلند هم چنین متعهد به 
 Unicef تأمین مالی صندوق کودکان س��ازمان مل��ل متحد
در راستای آموزش درکش��ورهایی که تحت تأثیر دغدغه های 
آموزشی قرار گرفته اند و در راستای اقدامات بشردوستانه شد. 
در نتیجه تعهدات مربوط به کش��ورهای هلندو  انگلس��تان در 
س��ال 2006 و در س��ال بعد به رو به زوال رفت. این تحلیل تا 
حدی توسط افزایش تعهدات دیگر کشورهای کمک کننده ی 
دو جانب��ه ، جبران ش��د کش��ورهایی مانند ای��االت متحده ی 

آمریکا و برخی نمایندگان چند جانبه ی دیگر . 

نتیج��ه برابر با %31 کاهش تعه��دات مربوط به کمک های دو 
جانبه به آموزش پایه بود، به این صورت که از س��ال 2006 تا 
س��ال 2007 به بیرون کمت��ر از 30 میلیون دالر کاهش پیدا 
کرد. عامل دیگری که س��بب تحلیل تعهدات شد، زمان عمل 
به تعهدات در مقابل کش��ورهای ب��زرگ دریافت کننده ی این 
کمک ها اس��ت . تعهدات تصویب شده در برابر 2 کشور بزرگ 
دریافت کننده کمک های آموزش پایه ش��امل ، اتیوپی، مالی ، 
جمهوری تانزانیا از 8 . 2 میلیون دالر در سال 2006 به 0/20 

میلیون دالر در سال باید کاهش پیدا کرد. 

با وجود این که ترقی و تبدیل در زمینه ی تعهدات ، بخش��ی 
اجتناب نا پذیر برنامه ریزی کمک رس��انی است . گرایش های 
جدید، مش��کالت جدی و نظام مندی را ایجاد می کند، یکی از 
این مش��کالت این است که تنها گروه اندکی ازکمک کنندگان 
ب��ر کمک هایی که بخش آموزش اختصاص داده ش��ده اس��ت 
نظارت دارند،  در سال 2006 و 2007 ، 5 کشور بزرگ کمک 
کننده به بخش آموزش، فرانس��ه ، آلمان ، هلند، انگلس��تان و 
انجمن توس��عه بین المللی بانک جهانی )IDA( ، %59 از کل 

تعهدات خود را به بخش آموزش اختصاص دادند. 

کش��ور فرانس��ه و آلمان با تعهد مش��ترک و مبلغی بالغ بر 5. 
3 میلی��ون دالر 4/1 کل کمک ها به بخش آموزش را به خود 
اختص��اص دادند. به طور مش��ابه ،  5 اعط��اء کننده ی بزرگ 
در زمینه ی آموزش پای��ه، اتحادیه ی اروپا، انجمن بین المللی 
توس��عه ، هلند ، انگلس��تان ، ایاالت متحده ی آمریکا %0/6 از 
تعهدات را به خود اختصاص داده اند. ) کادر 8. 4( . یکی از مهم 

کادر 3. 4 : ارزیاب��ی کل کمک های��ی به بخش آموزش اختصاص 
داده شده است. 

کمک های آموزش��ی نه تنها به عنوان سهمی از بخش آموزشی ، 
بلک��ه به عنوان تقویت بودجه ی کلی اختصاص داده ش��ده اند، با 
توجه به گزارشات کنترل جهانی EFA در گذشته ، این گزارش 
هم چنین نیمی از کل کمک های آموزشی را که به عنوان سطوح 
نا معین در نظر گرفته اس��ت را ب��رای آموزش پایه طراحی کرده 

است. بنا براین : 

· کل کمک های آموزشی = کمک های مستقیم به بخش آموزشی 
+ %20 بودجه ی کلی

· کل کمک ه��ا به آموزش پایه = کمک های مس��تقیم به آموزش 
پای��ه + %10 بودج��ه ی کلی + %50 س��طوح معی��ن کمک های 

آموزشی 

 شکل 4.6: تامین کمک های آموزشی دارای روند افزایشی بوده است
کل کمک های تأمین شده برای آموزش و آموزش پایه

کل کمک به آموزش

کل کمک به آموزش پایه
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ترین دست آوردهای این است که هر حرکت یا جنبش جزئی 
از جان��ب کمک کنندگان می تواند منجر به پیامدهای جهانی 
عظیم ش��ود، همان طور که نتیج��ه ی اتحاد طرح های کمک 
رسانی کش��ورهای هلند و انگلستان در سال 2006 و 2007 
این موضوع را به اثبات رس��اند. تعهدات مربوط به کمک های 

آموزش پایه به دغدغه ایی فزاینده تبدیل شده است. 

نوس��انات موجود در مقیاس های ثبت ش��ده از س��ال 2003 
س��ئواالتی را راجع به پی��ش بینی پذیری مخ��ارج آینده بر 
می انگی��زد. درحال��ی که اطالعات این اطالعات این قس��مت 
جهانی هس��تند، س��طوح تعهدات ناپای��دار پیامدهایی را در 
زمینه ی بودجه ی ملی و برنامه ریزی آموزش��ی دربس��یاری 
از کش��ورهای وابس��ته به این کمک ها به وجود آورده اس��ت. 
گس��ترش دامنه ی حمایت های اعطاء کنن��دگان در زمینه ی 
آموزش یک��ی از راه حل های��ی اس��ت که می توان��د منجر به 
الگوه��ای تعه��دات نا پایدار کمتر ش��ود. توزی��ع کمک ها از 
زمان نشس��ت داکار به کش��ورهای کم در آمد در کشورهایی 
با در آمد متوس��ط تغییر کرده اس��ت )کادر 9. 4( . درس��ال 
2006 و 2007 کشورهای کم در آمد شخصاً کمتر از نیمی از 
کل کمک ه��ای اعطایی به آموزش پای��ه را دریافت کرده اند. 
  کل کمک های 

5
2 کش��ورهایی با در آمد متوس��ط تقریب��اً 

آموزش��ی را دریافت کرده اند که بیشترین سهم این کمک ها 
به مقطع پس از متوس��طه اختصاص داده ش��د، با این وجود 
 کمک ها را به آموزش 

4
1 این کش��ورها یا کش��ورهای مذکور 

پایه درنظر گرفتند. کادر 7. 4 رو بکش  کادر 6.4  رو بکش

آموزش ابتدایی 
دولت ها در برابر حق انتخاب آزاد در زمینه ی آموزش ابتدایی 

ارتقای آموزش ابتدای��ی فراگیر مقتضیات فزاینده ای را برای 
آموزش متوس��طه به ارمغان می آورد. آموزش متوسطه تنش 
بسزایی در تربیت تعالیم معلمان ایفا می کنند. سرمایه گذاری 
در آم��وزش مقاطع پس از ابتدایی نیز در زمینه ی توس��عه ی 
مهارت های��ی که باعث قدرت بخش��یدن به رش��د اقتصادی 
می ش��وند، حیاتی اس��ت. به بخاطر همین دالیل، کمک های 
اعطایی به آموزش پس از مقطع ابتدایی با معیارهای تعهدات 
نشس��ت داکار ترجی��ح می ش��وند. دغدغ��ه ی اصل��ی کمک 
کنندگان وکش��ورهای دریافت کننده ی کمک ها به تعادل در 
آوردن حمنایت ه��ا و تخصیص بودجه یا کمک ها به س��طوح 
مختلف آموزشی اس��ت. آن ها چگونه می توانند با این چالش 

روبرو شدند. 

با امض��ای چارچوب مصوبه نشس��ت داکار کم��ک کنندگان 
معتقد ش��دند که س��همی را که به آموزش ابتدایی و اش��کال 
دیگر آموزش ابتدای��ی اختصاص داده بودند را افزایش دهند. 
ضمناً ای��ن تعهد، این موضوع را که کمک های بس��یار اندکی 
در زمین��ه ی آموزش ابتدایی، به خصوص در کش��ورهایی که 
دست یافتن به آموزش ابتدایی فراگیر بسیار فاصله گرفته اند. را 
نیز تصدیق کرد. الگوهای تعهدات از سال 2000 حاکی از این 
است که هیچ گونه اصالح قابل توجهی انجام نگرفته است. در 
 کمک ها مس��تقیماً به آموزش پایه اختصاص داده 

4
1 حدود 

ش��د که اندکی از سهم ثبت شده در زمان نشست داکار کمتر 
است. با توقف ش��دید کمک ها در سال 2007، سهم آموزش 
پای��ه در تمام تعهداتی که مس��تقیماً مخت��ص به کمک های 
آموزش��ی بود به ش��دت کاهش پیدا کرد. بیش��تر از آموزش 
پایه ، مقطع متوس��طه بر آموزش پایه غالب ش��دو در حدود  
%38کل تعه��دات مربوط به س��ال های 1999 تا 2007 را به 

 شکل 7. 4:   روند افزایشی و پیوسته کمک به آموزش و پرورش
کل کمک به آموزش و آموزش پایه

کل کمک به آموزش

کل کمک به آموزش پایه

Source: OECD-DAC2009d

پیشرفت آموزش 
عالی ، اغلب مستلزم 
سطوح مخارج و 
هزینه های مربوط 
به کمک ها در 
کشورهای کمک 
کننده است. 
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خود اختصاص داده اس��ت. آن چه ک��ه در این میان در تنگنا 
قرار گرفت. آموزش مقطع متوس��طه ب��ود. علی رغم این که ، 
س��طح کل کمک ها رو به افزایش اس��ت، %12 مخالفت ها در 
زمینه ی کمک های آموزش��ی در ای��ن دوره مربوط به مقطع 
متوس��طه بوده اس��ت. ظاهراً به دلیل این که مخارج تعهدات 
ای��ن تصویر جهان��ی بر گرفته از نا برابری ش��دید در زمینه ی 
تخصی��ص کمک های این تصویر جهان��ی برگرفته از نابرابری 
ش��دید در زمینه ی تخصی��ص کمک های بین المللی اس��ت. 
همان طور که نمودار 10. 4 نمایش می دهد. کمک کنندگان 
ف��ردی را به طور قابل مالحظه ای درزمینه ی تعهدات مربوط 
به مقاطع آموزش��ی درنوسان هستند. 2 کشور از بزرگ ترین 
کمک کنندگان دو جانبه یعنی ایاالت متحده ی آمریکا و هلند 
بی��ش از %60 کمک ها را مس��تقیماً به آموزش پایه اختصاص 
داده اند . 3 کش��ور دیگر، یعنی فرانس��ه ، آلمان و ژاپن بیش از 
%55 کمک ه��ارا به مقطع پس از ابتدای��ی اختصاص داده اند، 
در واق��ع آنان اس��اس توزیع کمک ه��ا را از فواید مقطع پس 
ازآموزش پایه قرار دادند. با نگاه دقیق به این اطالعات، درواقع 
نوعی نا برابری ش��دیدی در زمینه ی مقطع پس از متوس��طه 
دیده می ش��ود که کش��ورهای آلمان و فرانس��ه بیش از 70% 
کمک ها را مس��تقیماً به این مقط��ع اختصاص داده اند. نمودار 
هم چنین نشان دهنده  ی این مطلب است که کشور فرانسه و 
ژاپن نیز به طور عمده سهم خود را در زمینه ی تعهد به کمک 
در راس��تای آموزش پس از مقطع متوس��طه افزایش داده اند، 
ضمن��اً برخی دیگر از کم��ک کنندگان در مس��یری مغایر با 
تعهدات مذکور حرکت کرده اند که کش��ور اسپانیا نمونه ای از 

 شکل 4.8: سهم لیون از کمک تعهد شده از سوی کمک کنندگان خرد
کل کمک تعهد شده برای آموزش و آموزش پایه از سوی کمک کنندگان، متوسط سال های 

2006 و 2007

 شکل 4.9: از داکار تاکنون اولویت های کورهای قیر برا دریافت کمک تغییر نیافته است
کل کمک تعهد شده برای آموزش و آموزش پایه از  سوی کمک کنندگان، بر اساس گروه درآمدی کشوری، 1999-2007

             آموزش پایه                                                                                               آموزش
 

Source: OECD-DAC 2009d
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این اعطاء کنندگان است. ) کادر 4.4 (  .

 ارتق��ای آم��وزش عالی مس��تلزم ح��رف مخ��ارج باالتری در 
کشورهای اعطاء کننده کمک ها است. گزارش بررسی جهانی 
EFA در س��ال 2009 ب��ه دقت به بررس��ی فعالیت هایی که 
در زمین��ه ی تخصی��ص کمک ها به همراه س��طوح کمک های 
 هر 

5
4 مربوط به مقطع پس از متوس��طه پرداخ��ت. بیش از 

دالری ک��ه مخت��ص به OECO DAC بوده اس��ت ش��کل 
هزینه های مربوط به دانش آموزان را به خود گرفته است. این 
مسئله اساس��اً به معنی این است که هزینه های برآورده شده 
جهت تدریس دانش آموزان از کش��ورهای درحال توس��عه در 
فرانس��ه و نهاد های دانشگاهی آلمان به عنوان کمک به دانش 
آموزان کشور های مذکور اختصاص داده شده است. در کشور 
آلم��ان 1. 7 میلیون یورو از 714 ملیون ی��ورو اختصاص داده 
ش��ده جهت آموزش عالی در برنامه های کمک رس��انی به این 

نحو صرف شده اس��ت که این مقدار به مثابه %68 کمک های 
آموزش��ی کش��ور المان است ) هیأت توس��عه و همکاری های 
اقتص��ادی )2009( دول��ت آلم��ان (. درحالی که به حس��اب 
آوردن مخ��ارج داخلی آموزش عالی، به عنوان کمک با قوانین 
OECO مطابقت دارد، تش��کل های مدن��ی جامعه در هر دو 
کش��ور و برخی از نمایندگان مجلس سنای کشور فرانسه، به 
ط��ور منظم اعتبار آن را ، زیر س��ئوال بردن��د. چنین انتقادی 
به معنی این نیس��ت که حمایت از س��طوح باالتر آموزشی از 
اهمی��ت برخوردار نیس��ت ، همان طور ک��ه در فصل 2 به آن 
اش��اره شد، بسیاری از کش��ورهای کمک کننده، آموزش های 
ش��غلی دستی را نادیده می گیرند یکی از کشورهایی که از این 
قاعده مس��تثنی است کش��ور آلمان است. این کشور به شدت 
برقبوله کار آموزشی سرمایه گذاری کرده است و در حدود 77 
میلیون یورو درسال 2007 جهت آموزش های شغلی اختصاص 
داده اس��ت و یکی از بزرگ ترین کش��ورهای کمک کننده در 

 شکل 4.10: کمک کنندگان اندکی به اموزش پایه اهمیت می دهند
تعهدات جهت دهی شده به آموزش بر اساس سطح،  متوسط 2007-2006، و تغییر در سهم آموزش متوسطه   بین سال های 2000-1999 و 2006-2007                   

سطح نامعلوم               پس از متوسطه                 متوسطه     آموزش پایه

 Source: OECD-DAC 2009d

تغییر بین 2000-1999 و 2007-2006 و سهم 
آموزش پس از متوسطه از کمک های آموزشی

ثابت میلیون دالر امریکا 2007

 نظام های گزارش 
دهی از طریق 
نظام های بین المللی 
نسبت به نظام های 
مشابه کمک 
کنندگان ، به طرز 
شگرفی ، هزینه های 
معامالتی را کاهش 
می دهند. 
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جهان به حساب می آید. 

این کش��ور در تأمین هزینه های مربوط به اصالح و گس��ترش 
آموزش های ش��غلی درکش��ورهایی نظیر اتیوپی ، موزامبیک 
، اوگان��دا من��ش بس��زایی داش��ت. کش��ور آلم��ان در براب��ر 
درخواس��ت های دولت ملی، به عنوان بخشی از استراتژی های 
گسترده تر جهت دست یابی به اهداف توسعه ی هزاره ، عکس 
العمل نش��ان داده اس��ت، که این مس��ئله جهت پشتیبانی از 
توس��عه ی مهارت هایی اس��ت که به عنوان وس��یله ای جهت 
افزایش حقوق و به کار گرفتن جوانان بیکار می ش��ود اهمیت 
توس��عه و همکاری ه��ای اقتص��ادی دول��ت آلم��ان 2009( 
کمک های کشور آلمان تنش بس��زایی در زمینه ی حمایت از 
اصالح آموزش های فنی و ش��غلی ایفا می کند، و فرصتی برای 
دیگ��ر کمک کنندگان فراهم م��ی آورد که از این الگو آماده را 

سرمشق خود قرار دهند. 

دغدغه ی بزرگ تر برای کشورهای کمک کننده، دست پایین 
به تعادلی کامل است. درکش��ورهایی که فقر به عنوان مانعی 
بزرگ در برابر دست یابی به آموزش ابتدایی فراگیر باقی مانده 
اس��ت، مسئله س��رمایه گذاری بخش عظیمی از منابع کمیاب 
کمک ها، در زمینه ی آموزش عالی، که ش��دیداً عوایدی مفید 

برای دانش آموزان به ارمغان می آورد، غیر قابل باور است. 

کمک کنندگان ن��و محطوار، اعط��ای کمک های خصوصی و 
تأمین بودجه ی ابتکاری:

OECD-OAC درحال یافت��ن ب��ه توس��عه ی همکاری بین 
المللی اس��ت. اما مناب��ع اصلی و جدی��دی از کمک ها پدیدار 
می ش��وند، که برخ��ی از آن ها می توانند باعث پیش��رفت قابل 
توجه��ی در زمینه ی آموزش ش��وند. کمک های کلی از جانب 
کش��ورهایی که عضو DAC نیس��تند، با روندی سعودی ، در 

حال افزایش است. 

در حالی که اغلب کش��ورهای یکه با عنوان کمک کنندگان نو 
پا یا نوظهوراطالق می شوند. بسیاری از اعضای این گروه تمایز، 
س��ابقه ی درخش��انی در زمینه ی اعطای کمک به کشورهای 
درحال توسعه دارا هستند و درسال 2007 کمک های اعطایی 
از جانب کش��ورهایی که عضو DAC نیس��تند، به مبلغ 6. 5 
میلیون دالر گزارش ش��ده است. این میزان 4 برابر، مبلغ ثبت 

شده در سال 1999 است. 

یک��ی از بزرگ ترین کمک کنندگانی ک��ه از کمک کنندگان 
نوظهور محس��وب می شود، عربس��تان صعودی با اعطای مبلغ 
1 میلی��ون دالر در س��ال 2007 اس��ت. کمک هایی از جانب 
کش��وربرزیل به کشورهای در حال توسعه اعطاء شده است به 
میزان 437 میلیون دالر برآورد شده است و کمک های کشور 

با ظهور س��ریع کشور اس��پانیا به عنوان کمک کننده ای بزرگ، 
تالش ه��ای بی��ن المللی در زمینه ی  کمک ه��ا، مضاعف به خود 
گرفت . این کش��ور ب��ا تصویب تعهدات نیرومن��د تری مبنی بر 
براب��ری، به خوص��ص در زمینه ی آم��وزش ، افزایش کمک های 
خویش را تصدیق کرد. کمک های کش��ور اسپانیا از سال 2000 
دس��ت خ��وش تغییرات قابل توجهی قرار گرفته اس��ت نس��بت 
کمک ها به GNI به میزان %43  دو برابر ش��ده اس��ت. با رش��د 
اقتصادی س��ریع این کشور، این فیض به معنی افزایش عظیم در 

زمینه ی مالی واقعی است. 

با گس��ترش کم توجهی کش��ور اس��پانیا به آمریکای التین، این 
کش��ور از کمک های خ��ود به بخش ص��ادرات اس��پانیا و منابع 
بازرگانی خود کاس��ت. از زمان اتخاذ برنامه های س��ال 2005 – 
2004 ، توجه بیش��تری به کاهش فقر شده است. این برنامه که 
اهداف توس��عه ی هزاره را به عنوان نقطه ی آغازی و اصلی تلقی 
می کند، روش جامعی جهت همسو کردن طیف وسیعی از خطی 
مشی هایی که از اهداف توسعه ی همکاری کشور اسپانیا حمایت 
می کند، تنظیم کرده است. در زمان گردهمایی آموزش جهانی ، 

کشور اسپانیا بیشترین کمک های خود را به 

بخش آموزش مقطع دانش��گاهی اختصاص داد. از زمان نشست 
داکار ، این کش��و رنه تنها سطح کمک های خود را افزایش داده 
اس��ت بلکه، کمک های خود را مطابق با آموزش پایه تغییر داده 
اس��ت. تعهدات کلی مربوط به کمک به بخش آموزش ساالنه به 
ط��ور متوس��ط از 38 میلیون دالر در س��ال 1999 – 2000 به 
316 میلی��ون دالر در س��ال 2007 و 2006 یعن��ی معادل 18% 
افزای��ش پیدا ک��رد. در همان دوره، کمک ه��ای کلی به آموزش 
پای��ه به میزان %79 به 144 میلیون دالر یعنی به اندازه ی نیمی از 
کمک های کلی اس��پانیا به بخش آموزش، افزایش پیدا کرد. باید 
س��رعت رهبری دولت اس��پانیا می تواند نقش کل��ی در زمینه ی 
تقویت و نیرو بخش��یدن به برنامه های کمک های آموزش��ی ایفا 
کند، کشوراسپانیا سرپرس��تی اتحادیه ی اروپا را به عهده گرفته 
اس��ت. کش��ور اس��پانیا جایگاه مناس��بی برای فرا خواندن دیگر 
اعضای اتحادی��ه ی اروپا جهت تصویب تعهدات��ی نیرومند تر در 
زمینه ی کمک های آموزش��ی و هم چنین تعهداتی که مربوط به 

برابری بیشترین بخش های مختلف است قرار دارد.

منابع:

کادر 4. 4 : اسپانیا درصدر

: مدیریت دولت 
اسپانیا می تواند 
نقش بسزایی در 

زمینه ی باز آفرینی 
و باز نگری برنامه ی 

کمک رسانی ایفا 
نماید
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هندوستان 1 میلیون دالر گزارش شدها ست. رقم یا اطالعات 
موثقی برای کش��ور چین در دسترس نیست اما بودجه ی کلی 
کمک های این کشور به 5/1 – 1 میلیون دالر در سال 2006 
تخمین زده ش��ده است. رش��د اقتصادی سریع و میزان بدهی 
و مطالب��ات خارجی در دس��ترس نظام ه��ای اقتصادی کالن 
مانند کشور برزیل ، چین، هندوستان و گسترش همکاری در 
حوزه ه��ای تجارت و انرژی موجب اعطای کمک های مس��تمر 
از جانب کش��ورهایی که عضو OECO نیستند، می شود. این 
مسئله به اهمیت تبادل اطالعات و تشریک مساعی بین کمک 
کنندگان می افزاید ) مانینگ 2006( . دس��ت یافتن به چنین 
پیامدی ، نیازمند توس��عه ی نظام های نظارت بر کمک ها است 
، ک��ه این نظام ها می بایس��ت جهت تخمی��ن در نظر گرفتن 
نگرش ه��ای کم��ک کنن��دگان در زمان روش ها و تش��خیص 
اولویت ه��ا، اص��الح ش��ود. اطالعات اندکی راجع ب��ه نمونه ی 
کمک های کش��ورهای اعط��اء کنندگان نوظه��ور در زمینه ی 
تخصی��ص کمک ها به بخش آموزش��ی، در دس��ترس اس��ت. 
کش��ور چین به حمایت از طرح های ساخت مدارس در آفریقا 
برخواسته اس��ت. این کش��ور هم چنین حمایت های خویش 
را ب��رای تعلی��م در زمینه ه��ای کمک های خارج��ی خویش، 
افزایش داده اس��ت. در سال 2007، بیش از -/000/80 نفر از 
کش��ورهای درحال توسعه در دوره های آموزشی کوتاه مدت و 
میان مدت ش��رکت کردند، که این رشته ها شامل کشاورزی ، 
بهداش��ت، مدیریت، تعلیم و تربیت هستند. توسط کمک های 

کشور چین مورد حمایت واقع شدند. ) بروتیگم 2008( 

جمه��وری کره که قصد دارد که ب��ه عضویت DAC در آید، 
توجه خود را بیشتر بر خدمات اجتماعی، بنا نهاده است. 

آموزش یکی از 7 اولویت بخش هایی درکش��ورهایی اس��ت که 
روش میان مدت DAC را به کار گرفته اند که حدود %14 از 
کمک های دو جانبه را در س��ال 2007 به خود اختصاص داده 
اس��ت. )OECD – DAC 2008( . در ماه سپتامبر 2008 
، عربس��تان س��عودی، ش��روع به فعالیت در زمینه ی آموزش 
برای همه ک��رد. مورد یکی از اقدامات نوین جهانی اس��ت که 
معتقد ب��ه پرداخت توافقی جهت تأمی��ن مالی به صورت وام 
در زمینه ی آموزش پایه به میزان 500 میلیون دالر ش��د. یکی 
از اقدامات کشورعربس��تان پذیرش چنین تعهدی و ) آموزش 
برای همه  و               2008( . اطالعات راجع به کمک های 
خصوصی کامل نیس��تند، اما شواهد موجود به افزایش چنین 

کمک ها اش��اره می کند. در سال 2007، کمک های خصوصی 
گزارش ش��ده به OECD ب��رای اهداف بین المللی بالغ بر 6. 
18 میلیون دالر بوده است. که این مبلغ در برابر جریان واقعی 
کمک ها نا چیز بش��مار می آی��د. ) بانک جهانی و صندوق بین 
 Bill المللی پول 2009(. موسسات خیریه ی بین المللی مانند
و موسس��ه ملیندا گیت و همکاری هایی که به جریان کمک ها 
دامن زده اس��ت، همگی به طور گس��ترده در جهت کمک به 
سالمت و بهداش��ت عمومی گام برداشته است. یافته های اخیر 
حاکی از این مطلب اس��ت که %43 از کمک هایی که از جانب 
موسسات ایاالت متحده ی آمریکا به کشورهای درحال توسعه 
اعطا ش��ده است در زمینه ی بهداشت و سالمت در نظر گرفته 
شده اس��ت که ش��خصاً %6 از این کمک ها به بخش آموزشی 
اختصاص داده شده است ) بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پ��ول 2009( . چنین طرز تفکری در حال تغییر اس��ت. اخیراً 
چندین ، اقدامات نوین آموزش��ی و رواج پیدا کرده است ، که 
بس��یاری از این اقدامات به شکل مشارکت های خالقانه هم به 
صورت عمومی و هم به صورت خصوصی وجود دارد. درس��ال 
2008 ، موسس��ه ی آزاد اجتماعی در حدود 5 میلیون دالر به 
طرح باز آفرینی آموزش ابتدایی در لیبری اعطاء کرده اس��ت. 
این مورد جزء اولین موسس��ات خصوصی محسوب می شود و 
کم��ک کنندگان چند جانبه و دو جانبه به منابع مالی خود را 
در راستای حمایت از برنامه های آموزشی بین المللی مشترک 
کردند. یک��ی از راهبردهایی که به خوبی در بخش س��المت و 
بهداش��ت ساماندهی ش��ده ، صندوق جهانی به منظور مبارزه 
با بیماری های ایدز، توبری سوس��یس، و پیمان GAVI بوده 
است ) به بخش پایانی مراجعه کنید. ( در سال 2007 ، واژه ی 
مهاجرین ایاالت متحده در کنار ش��رکت ماکرو سافت و نایک 

فعالیت های معیارانه ی 9 میلیونی خود را عملی کرد. 

این موسسه در صدد افزایش 220 میلیون دالر تا سال 2010 
جه��ت کمک به 9 میلیون مهاجر پناهنده و کودکان آس��یب 
پذیری ک��ه به آموزش ، ورزش و فن آوری دسترس��ی دارند، 
U - 2007  اس��ت. در اداره ی مهاجری��ن ایاالت متح��ده )
HCE( طرح ه��ای مذکور به همراه گردهمایی اقتصاد جهانی 
در چندی��ن مورد با تأکید بر اس��تفاده از فن آوری اطالعات و 
ارتباطات در زمینه ی آموزش به اجرا در آمده است. موسسه ی 
ابتکاری اردن که توسط دولت اردن، مشارکت های خصوصی، 
و س��ازمان های غی��ر دولت��ی حمای��ت می ش��ود در زمینه ی 

درسال 2007 ، 
کمک های خصوصی 
به منظور اهداف بین 
المللی به مبلغ 6. 
18 میلیون دالر در 
مرکز OECD ثبت 
شده است که این 
مبلغ جریان واقعی 
کمک ها را دست کم 
گرفته است. 
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پیش��رفت یادگیری متقابل در 100 مدرس��ه ب��ه همراه دانش 
آم��وزان و معلم��ان فعالیت می کند ) دالی��ت   2008( . هیچ 
گونه نقصانی در زمینه ی ش��کل گیری راهبردهای آموزش��ی 
از س��وی الگوهای تأمین بودجه ه��ای نوآورانه، وجود ندارد. ما 
می توانی��م از تجارب بخش مهارت و بهداش��ت در این راس��تا 

درس بگیری��م. تأمین بودجه ی بین المللی تس��هیالت مربوط 
به مصون س��ازی از طریق صدور معتقدنام��ه  دولت مبلغ 2. 
1 میلی��ون دالر را فراهم کرده اس��ت. اولی��ن تعهد تجاری ، 
روش��ی است که با تأکید بر ایجاد انگیزه در زمینه ی توسعه ی 
داروهای جدیدی که موجب درمان بیماری هایی می شوند که 

کادر 5. 4 آموزش برای همه و جام جهانی فوتبال: 
درس��ال 2010 ، آفریقا برای اولی��ن بارمیزبان جام جهانی خواهد 
بود. این حادثه نش��انه هایی را که ب��رای رقابت های ورزش جهانی 
فراهم می کن��د . جدا از این که آفریقا برای اولین بار میزبانی جام 
جهانی را عهده دار ش��ده است افراد بیشتری به تماشای مسابقات 
جام جهانی می نش��ینندو این حادثه، رس��انه های گروهی بیشتر و 
حمایت های مالی بیش��تری را نس��بت به هر مس��ابقات جهانی در 

تاریخ را فراهم خواهد کرد. 

بامدیری��ت فیف��ا )FIFA( اعضای بی��ن المللی این فدراس��یون 
، باش��گاه های ورزش��ی ، فوتبالیس��تها، دیگر حامی��ان موجود در 
سراس��ر دنیا، جام جهانی هم چنین می تواند مزیت هایی راب رای 
مبارزه علیه محدودیت های آموزش��ی ایجاد نماید. اختصاص دادن 
تنها س��هم کوچکی از درآمد فعلی بخ��ش صنعت می تواند تحول 
عظیم��ی در زندگی کودکان خارج از مدرس��ه ایج��اد کند. به این 
موضوع که در آمد نا چیز حاصل از وضع مالیات بر بخش رسانه و 
بازار یاب��ی چه فوایدی را به همراه خواهد آورد توجه کنید ) جدول 

. )4 .1

ج��ام جهان��ی 2010 رکود جدی��دی را ثبت خواهد ک��رد. از ماه 
می 2009 ت��ا بهحال در حدود 4. 3 میلی��ون دالر در آمد حاصل 
از تبلیغات افزایش پیدا کرده اس��ت، یعنی در حدود %40 نس��بت 
به جام جهانی 2006 افزایش پیدا کرده اس��ت ) یا با افزایش 40% 
نسبت به جام جهانی 2006 روبرو شده است(. درآمد فعلی اعضای 
ملی فیفا در کش��ورهای ثروتمند موجب رشد بازار جهانی فوتبال 
می ش��ود. مسابقات دوره ای 5 کشور ثروتمند، انگلستان، فرانسه ، 
آلمان و ایتالیا، و اسپانیا برای درآمد تبلیغاتی سالیانه به بیرون 1. 
11 میلیون دالر اختصاص داده می شود. درآمد حاصل از رسانه های 
گروهی و حمایت های مالی در این راس��تا بالغ بر 78 میلیون دالر 
بوده اس��ت اگر بخواهیم مبلغ واقعی رقم مذکور را به ش��کل متن 
بی��ان کنی��م . این میزان بیش از 2 براب��ر مبلغی که به کمک های 
بین المللی در نظر گرفته ش��ده برای آموزش پایه درکش��ورهایی 
با درآمد اندک اس��ت. وضع مالیات اندک بردرآمد حاصل از ورزش 
فوتبال به طور بالقوه مبلغ قابل توجهی را ایجاد می کند. به عنوان 
مثال مالیات 4/0% سالیانه مبلغی در حدود 48 ملیون دالر فراهم 
می کن��د. که این مبلغ کمتر مبلغی اس��ت که برخی باش��گاه های 
اروپایی برای تنها یک نفر  از فوتبالیس��ت های خود سرمایه گذاری 

می کنند، در حالی که این مبلغ جهت تأمین بودجه ی آموزش پایه  
با کیفیت مطلوب، برای تقریباً نیم میلیون کودک خارج از مدرسه 
تا سال 2015 کافی است. نمونه ایی که می تواند سرمشق دیگران 
قرار گیرد، باشگاه فوتبال بارس��لونا است که با تأسیس موسسه ی 
خیریه، در حدود 7/0% درآمد معمولی باشگاه بارسلونا رامستقیماً 

در راستای فعالیت های کاهش فقر جهانی اختصاص داده است. 

با پیروی از نمونه ی مناس��ب فوق، طرح های تنظیم ش��ده در این 
کادر تمام باش��گاه های ب��زرگ فوتبال را ق��ادر خواهد کرد که در 
راس��تای اقدامات بشر دوستانه ی جهانی متحد شوند. تخصیص در 
آمد در راس��تای ب��از آفرینی FTI ) ابتکار عمل س��ریع ( مزایای 
ای��ن جنبش را افزایش می دهد و از هزینه های معامالتی می کاهد. 
موج��ب بهبود قدرت بخش��یدن کمک های آموزش��ی چند جانبه 
می ش��ود. ورزش فوتبال می تواند همان حرکتی را که موسس��ات 
خیری��ه کیتلس در دیگر اقدامات بشردوس��تانه در زمینه ی تأمین 
بودجه ی جهانی سالمت و بهداشت انجام دادند، برای آموزش پایه 
انج��ام دهد. ج��ام جهانی واقعه ای به یاد ماندنی برای بس��یاری از 
اهداف مهم خواهد شد. اما ماندگار ترین این واقعه کمک به ارمغان 
آوردن آم��وزش پایه در زندگی برخی از فقیر ترین کودکان جهان 
اس��ت و اثبات این موضوع به دولت ها که درکنار مدیریت قاطعانه 
اهداف آموزش ابتدایی فراگیر دست یافتنی اند یا تحقق پذیر است. 

جدول 4.1: درآمد فوتبال و سربار مدرسه

درآمد تجاری ساالنه 
)دالر امریکا(

درآمد از %4 سربار 
مدرسه

مقدار تخمینی از امکان 
آموزش ابتدایی تدارک 

شده

.)Sources: Sportcal )2009); Deloitte LLP )2009

: در حال حاضر خالء 
بزرگی بین سطوح 

فعلی تدارکات ، 
مبلغ برآورد شده 

به میزان 14 میلیون 
دالر جهت اهداف 
EFA وجود دارد. 
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ب��ا فقر در ارتباطند، که این مبل��غ 5. 1 میلیون دالر را فراهم 
)GAVI – 2009( .کرده است

تغییر ش��رایط نیز حوزه ی دیگری اس��ت که به شدت توسط 
اف��کارات خالقانه توصیف می ش��ود. تضمین ای��ن موضوع که 
عالقه به 72 میلیون کودک خارج از مدرسه در جهان ، توسط 
درخواس��ت های رقابت��ی در دیگ��ر حوزه ها، بیش��تر از تأمین 
بودجه های ابتکاری نیست. ضروری است. به منظور جلوگیری 
از چنین پیامدی، فعالیت های سودبخش تر و جانب داری هایی 
از سوی رهبران سیاسی تا صلح درنظام ایاالت متحده موردنیاز 
است. البته ، موقعیت هایی در راستای اقدام در این زمینه مورد 
سوء استفاده قرار گرفته است. یکی از این موارد مربوط به جام 
جهانی فوتبال در س��ال 2010 است که تبدیل به کانون توجه 
درزمینه ی اقدامات و فعالیت هایی مربوط به آموزش برای همه 
شده است. در سال 2009 ، کشور فرانسه و انگلستان تعهدی 
مشترک مبنی بر واردکردن 8 میلیون کودک دیگر به مدرسه 

با شروع جام جهانی تصویب کردند. 

ب��ا وجود این که هنوز، جزئیات این تعهد به خصوص در رابطه با 
بودجه ی کمک کشور فرانسه نامشخص است، اقدامات جهانی در 
راستای آموزش با فدراسیون بین المللی فوتبال )FIFA( و دیگر 
لیگ های فوتبال اروپایی که درشرف دست یافتن به جام جهانی 
هستند، در زمینه ی افزایش آگاهی های عمومی درباره ی مشکالت 
آموزش��ی در آفریقا با اضافه ی تأمی��ن بودجه های اضافی درحال 

فعالیت است.  ) اهداف ، 2009( . 

البته ، افزایش آگاهی ها و همکاری های داوطلبانه ی اندک کافی 
نیس��ت. هزینه های ابتکارانه می بایست پس از پایان مسابقات 
جام جهانی 2010 برای بخش آموزش بس��یار س��ودمند واقع 

شود. 

طبق قراردادی که توس��ط لیگ های اروپایی بزرگ در راستای 
وضع مالیاتی کوچک )% 4/0 ( تصویب شده است این قرارداد 
می توان��د در زمین��ه ی حمایت ه��ای مال��ی آین��ده  و درآمد 
رس��انه های بازاریابی به فیض 48 میلیون دالر س��الیانه فراهم 

نماید. 

این منابع مالی می تواند از طریق روش های اصالح ابتکار س��ریع 
و دیگر روش های چند جانبه یکی از مهم ترین ورزش های جهان 
را قادر خواهد ساخت تا تحولی عظیم در شرایط زندگی برخی از 

فقیر ترین کودکان جهان ایجاد کند ) کادر 5. 4( 

نتیجه : 
افزایش کمک های آموزش��ی از س��ال 2001 بیش��تر به دلیل 
افزای��ش کلی کمک ها بوده اس��ت تا تغیی��ر اولویت های اعطا 
کنن��دگان . کمک های اعطای��ی به آموزش پای��ه نیز افزایش 
پیداکرده اس��ت، اما خالء عظیمی بین س��طوح فعلی کمک ها 
و هزین��ه ی برآورد ش��ده به مبلغ 16 میلی��ون دالر که جهت 
دس��ت یابی به اه��داف EFA  مورد نیاز اس��ت. وجود دارد. و 
اگ��ر تنزل تعهدات اخر مربوط ب��ه آموزش پایه منجر به کمتر 
ش��دن مخارج برای آینده شود، خالء موجود وسیع تر خواهد 
شد. کمک کنندگان در نشست داکار، متعهد به افزایش سهم 
کمک های خود در زمینه ی آموزش ش��دند. اما این تعهد هیچ 
وقت عملی نش��د. اگر پیش��رفت آموزش برای همه ، در حال 
سرعت گرفتن اس��ت ، کمککنندگان می بایست جهت فراهم 
آوردن منابع مالی بیشتری که مورد نیاز است، متحدانه تالش 

نمایند و با عزم خود را خبر می کنند. 

روش های اثر بخش بیشتر کمک های 
آموزشی:

طبیعتاً ارزشیابی کیفیت کمک های آموزشی از ارزیابی کمیت 
آن مشکل تر است. اما در حالی که ارزشیابی کیفیت کمک ها 
ب��ه طبع مهم تر از کمیت آن اس��ت. طبق بیانیه ی پاریس در 
سال 2005 در زمینه ی اثربخش��ی کمک ها، کمک کنندگان 
دریافت کنندگان این کمک ها، س��عی در شناسایی تمهیدات 
اساسی که موجب قدرت بخشیدن به اثرات توسعه ی همکاری 
می ش��ود، را دارند. با تش��خیص برنامه ریزی های بین المللی 
راج��ع به مش��کالتی ک��ه احتماالً ک��ه ممکن اس��ت در روند 
کمک ها ایجاد شود، کمک کنندگان نیاز به پیش بینی پذیره 
در زمین��ه ی عرضه ی کمک ها را تصدیق کردند. آن ها اهمیت 
حمایت ه��ای مالی و بررس��ی نظام های بی��ن المللی مدیریت 
مالی عمومی را نیز تأیید کردند. بررس��ی های عمیق تر توسط 
دریافت کنندگان کمک ها و توس��ط همکاری های پیشرفته ی 
کمک کنندگان در حمایت از برنامه های بین المللی اس��ت به 
عنوان ..... در زمینه ی بنرامه های کمک هایی که توسط کمک 
کنندگان هدایت می ش��ود، تعبیر شود، که این مسئله موجب 
نادیده گرفت��ن نگاه های بین المللی و تقویت عدم اس��تقالل 
کمک ها ک��ه اغلب بدون هی��چ گونه نتیجه ی قاب��ل دوام در 
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زمینه ی عرضه ی کمک ها بود، شد. ) دواشیرو نسون ، 2008(.

پیش بینی های اساس��ی در زمین��ه ی تغییر چنین تصوری در 
سال 2010 تصویب شده است. 

برنامه ی کار پاریس تأثیر مس��تقیمی بر کمک های آموزشی به 
همراه داشته است. ش��اید، برنامه ریزی های آموزشی ، بیشتر 
از بخش ه��ای دیگر نیاز به تأمین هزینه های میان مدت پیش 

بینی پذیری دارد. 

پرداخ��ت حقوق معلمان ، تأمین هزینه ه��ای هر دانش آموز، 

تهیه ی کتاب های درسی، طی سال های متمادی ادامه خواهد 
داشت. 

فق��دان درآم��دی قابل پی��ش بین��ی و قابل دوام و س��رمایه 
گذری ه��ای عمومی بلند پروازانه در زمینه ی آموزش��ی عملی 
پرخطر برای دولت ها محس��وب می شود. بکار بردن نظام های 
مدیریت مالی عمومی توسط کمک کنندگان نیز امری حساس 
تلقی می ش��ود. خبر رس��انی از طریق نظام های مالی ، نسبت 
به نظام ه��ای همگام کم��ک کنندگان به طرز چش��م گیری 
می توان��د موجب کاه��ش هزینه های معامالتی ش��ود. به طور 

% اهداف اهداف 2010
خط پایه نتایج 2007محقق شده

اصول بیانیه پاریسشاخص2005

%75 از کشورهای دریافت کننده این راهبردها را 
دارا بودند

مالکیت و سازماندهیراهبردهای توسع عملیاتی12%24%17%

سیستم مدیریت مالی قابل اتکا-%36-%50 کشورها به بهبود کیفیت می پردازند

ثبت کمک ها در بودجه کشوری%42%48%14%85 کمک ها وارد بودجه می شوند

هماهنگی برای کمک فنی%48%60محقق شده505 با برنامه های کشوری هماهنگ می شود

%80 از سیستم مالی کشور دریافت کننده استفاده 
می کنند

13%45%40%
کمک کنندگان از سیستم مالی کشور دریافت 

کننده استفاده می کنند

%4339%%10%80 از سیستم تأمین ملی استفاده می کنند
کمک کنندگان از سیستم تأمین ملی استفاده 

می کنند

16011817%61118 واحد اجرایی موازی
کمک کنندکان از انجام پروژه های موازی پرهیز 

می کنند
کمک قابل پیش بینی و مجتمع 

است

کمک طبق برنامه طبق شده ست%41%46%17%71 کمک ها طبق برنامه طبق شده ست

پیشرفت در طول زمان به مثابه درصدی از 
کمک های منسجم

کمک متحد است88%75%-

%4743%%17%66 کمک های مورد استفاده در راستای رویکردها
کمک کنندگان از رویکردهای برنامه ای استفاده 

می کنند
هماهنگی با والدین

%18%21%14%40 مأموریت های کمک کنندگان هماهنگ شده
کمک کنندگان مأموریت هایشان را هماهنگ 

می کنند

%66 از مطالعات ملی به صورت مشترک به انجام 
رسیده

9%44%42%
کمک کنندگان مطالعات کشوری خود را هماهنگ 

می کنند

چارچوب های قابل انتقال و نظارت%7%9%7%35 از دریافت کنندگان دارای این سیستم هستند

مکانیزم هایی برای حسابرسی دوسویه%22%26%5%100 کشورها بررسی های دو جانبه دارند
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مشابه ، حضور پر رنگ بسیاری از کمک کنندگان در زمینه ی 
کمک های آموزش��ی ، همکاری های ادارات کمک رس��انی در 
زمینه ی کمک های آموزشی می تواند موجب کاهش فشار وارد 
بر برنامه های آموزش��ی اخیر شود. پیشبرد اهداف تنظیم شده 
در برنام��ه ی کار پاریس درهم آمیخته اس��ت. تعیین خطوط 
مبن��ای بر برنامه ی کار س��ال 2005 و هر گون��ه ارزیابی کلی 
امری ..... تلقی می شود. علی رغم شروع برنامه از سطوح پایین 
تر در بس��یاری از حوزه ها پیشرفت هایی به چشم می خورد. به 
هر حال، اگر س��رعت برنامه  کار طی 2 س��ال آینده با تحقق 
اه��داف بهتر خواهد ش��د. به عن��وان مثال، کمت��ر از نیمی از 
فعالیت های همکاری توسعه ، د رحال حاضر در راستای کمک 
به بودجه های دریافت کننده کمک ها در مقابل اهداف س��ال 

2010 .. %85 گزارش شده است. 

گردهمایی س��طح باالی س��ال 2008 در زمینه ی اثر بخشی 
کمک ه��ا در Accra جان ت��ازه ای به مذاک��رات بین کمک 
کنندگان  و کش��ورهای درحال توس��عه درراستای نظرات بر 

کمک ها بخشیده است. 

کمک کنندگان متوجه نیازبه عمل کردن قوانینی که اس��اس 

برنام��ه ی کار پاریس را تش��کیل می دهند، ش��ده اند، اما این 
مس��ئله نیازمند تغییر اساس��ی روش هایی اس��ت که آن ها به 
منظور مدیریت کم که در پیش گرفته اند که هر کدام از آن ها 
به نوبه ی خود نیازمند تغییر اساسی طرز تفکر کمک کنندگان 
راجع به همکاری هایی اس��ت که در زمینه ی کمک ها صورت 

می گیرد.

در این قسمت به 4 حوزه ی برنامه ی کار گسترده ی پاریس که 
اشاره به بخش آموزشی می کمند، توجه فرمایید: 

 پیش بینی حوزه پذیری کمک ها

 استفاده از نظام های مدیریت مالی عمومی 

 تشریک مساعی کمک کنندگان 

 و عملکرد هایی که بر اساس کمک ها هستند. 

پیش بینی پذیری کمک ها:
پی��ش بینی پذیری مش��خصه ی اثر بخش��ی کمک ها اس��ت 
ک��ه اگردریافت کنندگان متکی به تعه��دات کمک کنندگان 
نباش��ند، آن ها ق��ادر به توس��عه و اجرای برنامه ه��ای تأمین 

 شکل 4.11: میزان بهره گیری کمک کنندگان از نظام های مالی گیرندگان ارتباطی با کیفیت ندارد
کمک کنندگان از سیستم های مالی عمومی/دولتی استفاده می کنند

کیفیت نظام مدیریت 
مالی عمومی کشور 
به عنوان راهنمایی 
ضعیف جهات هدایت 
کمک کندگان تلقی 
می شود.
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بودجه های میان مدت جهت دس��ت یافتن به اهداف آموزشی 
نخواهند بود. فرصت زیادی جهت توسعه ی پیش بینی پذیری 
باقی مانده اس��ت. در س��ال 2007 کمت��ر از نیمی از کمک ها 
طبق برنامه ی پیش رفتی، در برخی از کشور این مقدار کمتر 
  از کمک های 

3
1 از رقم مذکور بود. در کش��ور یمن ش��خصاً  

برنامه ریزی ش��ده پرداخت شده اند. می بایست در حدود 477 
میلیون دالر دریافت می کرد.

اما در .... فقط 151 میلیون دالر کمبود های ذیل موجب ایجاد 
اثرات مخربی در بخش آموزش خواهند شد. توقف برنامه های 
س��اخت مدارس، محدود ک��ردن منابع مالی در دس��ترس به 
منظور استخدام معلمان و فراهم کردن کتاب های درسی برای 
دانش آموزان، تمام مش��کالت مرب��وط به کمک های غیر قابل 
پی��ش بینی  نمی ت��وان از جانب کمک کنن��دگان تصور کرد. 
اگر روش های دریافت کننده مس��ئول پاس��خ گویی راجع به 
سرمایه های هزینه شده سابق نباشند و قادر به تأمین وضعیت 
اساس��ی  حس��ابداری نباش��ند، دالیل محکمی در راستای به 

تأمین افتادن کمک ها به وجود خواهد آمد. 

نظام ه��ای مدیریتی کمک ها از جان��ب کمک کنندگان . علی 
رغم شرایط نا معقول و با توجه به مقتضیات دشوار حسابرسی 
اغلب بخش��ی از مش��کالت را به خود اختصاص داده است. در 
بیشتر موارد، مشکالت موجود در این زمینه، مربوط به هر دو 
طرف همکاری های مربوط به کمک ها می ش��ود. در اتحادیه ی 
جمه��وری تانزانیا، هزینه ه��ای مربوط به برنامه ی توس��عه ی 
آم��وزش ابتدایی پیوس��ته کمتر از تعهدات تصویب ش��ده در 
این زمینه بوده اس��ت. تأخیر در تأیید برنامه ی کیفیت پایین 
گزارش های حسابرس��ی، احتیاجات مرب��وط به گزارش دهی 
از س��وی کمک کنن��دگان متوقع همگی در ب��ه وجود آمدن 
مش��کالت سهیم هستند. اس��تفاده از نظام های ملی به قدرت 
بخش��یدن به پیش بینی پذیری تنها از طریق حذف بخش��ی 
از مذاکرات مربوط به گزارش دهی کمک می کند. پیش بینی 
پذیری کمک ها در کش��ورهایی که تح��ت تأثیر درگیری های 
آموزشی هستند فلینا است. درسال 2007، نیمی از کمک های 
برنامه ریزی شده جهت مخارج، به جمهوری دموکراتیک کانگو، 
نپال و سیرا )آفریقا( اعطاء شد. هیچ کدام از کمک های در نظر 
گرفته ش��ده در کشور چاد و سیری در آن سال پرداخت نشد. 
)OECO 2008 a( یکی از دالی��ل اصلی پیش بینی پذیری 
ضعیف مربوط به برنامه های بی ثبات کمک کنندگان می شود. 

کش��ورهای دریافت کننده، راغب به توسعه ی هزینه های 3 تا 
5 س��اله ی مصوبه هایی که مربوط به بخش سالمت و بهداشت 
می ش��ود، شدند. اما کمک کنندگان در زمینه ی فراهم آوردن 
بودجه ه��ای چند س��اله ی قابل اطمینان پیش��رفت نا چیزی 
داشته اند. در حالی که برخی از کمک کنندگان تعهدات چند 
س��اله ای دررابطه ب��ا کمک ها وضع کرده ان��د، دیگر آن خود 

تعهدات الزم الجرا محسوب نمی شدند. 

براس��اس گردهمایی درسال 2008 کمک کنندگان متعهد به 
توس��عه ی پیش بینی پذیری میان مدت کمک ها شدند، آن ها 
هم چنین متعهد به ارائه ی اخبار تنظیم و به هنگام دوره های 
3 تا 5 ساله ی در زمینه ی سطوح کمک هایی که انتظار می رود 
بر کشورهای درحال توسعه عرضه شود، شدند. این که کمک 
کنندگان به تعهدات خویش عمل نمایند، مس��ئله ای تعیین 

کننده خواهد بود. 

استفاده از نظام های مدیریتی مالی عمومی کشور:  
قابلیت ، جاهلیت و ش��فافیتی که دولت ه��ا جهت فرآوردن ، 
مدیری��ت و صرف منابع عمومی ، گزارش آن به ش��هروندان به 
کار می گیرند، در    نیست مدیریت معقول قراردارد. کشورهای 
دریاف��ت کننده درزمینه ی عمل ب��ه تعهداتی که در برنامه ی 
کار پاریس جهت قدرت بخشیدن به نظام های مدیریتی مالی 
عمومی به تصویب رسیده بود، پیشرفت قابل توجهی داشتند . 
اما کمک کنندگان به پیمان خود جهت به کار بردن نظام های 
مذک��ور، حت��ی در حد امکان نی��ز ، عمل نکردن��د، بنا بر این 

ضعف های موجود باز آفرینی را مشکل تر خواهد کرد. 

 از 42 
3
1 طب��ق آخرین ب��رآورد OECD در س��ال 2008،  

کش��ور کم در آمد تحت پوش��ش ای��ن س��ازمان ، نظام های 
مدیریتی خود را آم��وزش داده اند، و این کا راز طریق ارزیابی 
CPIA و از طریق انبار تش��خیص بانک مرکزی که عملکرد ها 
را وس��یله ی مقیاسی صعودی از 1 تا 5 ، طبقه بندی می کند. 
انجام داده است. کمک کنندگان اهداف بلند پروازانه ای را در 
زمینه ی تخصیص %10 کمک ها برای نظام های ملی در س��ال 
2010 اتخاذ کرده اند. اما طی سال های 2005 تا 2007 مبلغ 
فعل��ی از %40 به %45 افزایش پی��دا کرد. بعالوه کیفیت نظام 
مدیریتی مالی عمومی کش��ور به عن��وان الگویی جهت پیروی 
کمک کنندگان از آن ، ضعیف اس��ت. هم��ان طور که نمودار 
11. 4 نمایش می دهد. براس��اس مقیاس CPIA امتیاز کشور 

 با وجود این که 
برخی از کمک 

کنندگان تعهدات 
خویش را در زمینه ی 

کمک های چندین 
ساله ی به تصویب 

رسانده اند، اما هیچ 
کدام از تعهدات 

آنان  جزء تعهدات 
الزم االجرا محسوب 

نمی شدند. 
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بنگالدش از کش��ور موزامبیک کمتر اس��ت. درحالی که کشور 
زامبیا یا Rwonda س��هم بیش��تری از اس��تفاده از نظام های 
حسابرسی ملی را به خود اختصاص داده است. در هر کشوری 
اس��تنباط کمک کنندگان از ارتش��اء مش��ترک های سازمانی، 
تصویب قوانین مرب��وط به نظارت کمک ها، کنترل اصالحات ، 
خط مشی عملی تنش بسزایی را در زمینه ی شکل دهی تدابیر 

نسبت به امتیازت CPIA ایفا می کند. 

مقیاس��ی که کمک کنندگان مشخص نظام های مدیریت مالی 
را به کار می گیرند، بین کش��ورها، به ش��دت متفاوت اس��ت. 
بی��ش از %60 کمک ه��ای اعطایی از کش��ور فرانس��ه ، ژاپن، 
هلند، اس��پانیا ، انگلستان حرف مدیریت مالی ملی و نظام های 
تدارکات می ش��ود که این مقدار ب��رای اتحادیه ی اروپا %35 و 

برای ایاالت متحده ی آمریکا تنها %5 است. 

علی رغم این که تالش های بی ش��ائبه ای در راس��تای قدرت 
بخش��یدن به نظام های کش��ورهای فرانسه و اس��پانیا صورت 
گرفته اس��ت . این دو کشور مایل به هدایت کمک ها به سوی 

نظام های ضعیف هس��تند. هدایت کمک ها به سمت نظام های 
مال��ی به کش��ورهایی که وابس��ته ب��ه این کمک ها هس��تند، 
امتیازات بیش��تری در زمینه های برنام��ه ریزی های مربوط به 
بودجه ، مخارج عمومی اعطا می کند و از نیاز به ایجاد نظام های 

مدیریتی مشابه می کاهد. 

این مسئله که زامبیا می بایس��ت نیازهای حسابرسی جداگانه 
ای را تأمین کند، از س��وی اعضای اتحادیه ی آن هم زمانی که 
اعضای اتحادیه تاروپا درصدد بررسی نظام مالی کشور هستند، 

غیر عاقالنه به نظر می رسد. 

فرصت های  بی ش��ماری برای کم��ک کنندگان جهت فعالیت 
عقالن��ه و خالقانه در زمینه ی حمایت از به کار بردن نظام های 
مالی اثر بخش وج��ود دارد. به عالوه افزایش دادن کمک ها تا 
س��ر حد سطوح مورد نیاز،  از طریق اقدامات مالی فعلی امکان 
پذیر نیست. این مسئله ممکن است موجب ازدیاد ساختارهای 
مدیریتی مشابه و یا به صورت جداگانه ای ممکن است بیش از 
ظرفیت کشورهای درحال توسعه شود و منابع کمیاب انسانی 
را از مسیر برنامه های مالی منحرف می کند. و نظام های بودجه 
ای را ضعیف و در نهایت موجب تقلیل یافتن اثر بخش کمک ها 

می شود. نمودار 4011:

هم تراز کردن کمک ها و هماهنگ کردن فعالیت ها:
اکث��ر کمک کنن��دگان در اظهار نامه ی سیاس��ی خود متحد 
ب��ه انطباق فعالیت های خود با برنامه ه��ای دولت های دریافت 
کننده ش��دند. انطباق بهتر به معنی هماهنگی بیشتر همراه با 
کمک کنندگانی که به صورت گروهی جهت حمایت از اهداف 
تنظیم ش��ده در برنامه های مالی فعالیت می کند. است . یکی از 
شاخص های پیشرفت در این راستا، سهم کمک هایی است که 
بر اس��اس برنامه ی تنظیم ش��ده اند در سال 2006 – 2005 ، 
کمک های تنظیم شده بر اساس برنامه ی %54 از کل کمک های 
بخش آموزش پایه را به خود اختصاص دادند که این مقدار در 
مقایسه با سال 2000- 1999 .  %31 است. درکشور بنگالدش 
کمک کنندگان به همراه دولت کنسرسیومی در زمینه ی برنامه 

ایی واحد در حمایت از آموزش ابتدایی تشکیل دادند. 

کش��ور موزامبی��ک و زامبیا نی��ز درکنار کن��ک کنندگانی که 
متحدانه درزمینه ی نظام های مالی فعالیت می کنند و نظام های 
حسابرسی خود را به اشتراک می گذارند، تغییرات اساسی را در 
راستای س��رمایه گذاری در بخش آموزش، ایجاد کرده اند. در 

 شکل 12. 4: استفاده از سیستم های مالی ملی بین کمک کنندگان متفاوت است
کمک کنندگان منتخبی که از سیستم های مالی ملی استفاده می کنند، سال 2007

متوسط درصد کمک به بخش دولتی با استفاده از نظام مالی ملی
Source: OECD 2009a

 هرچه بیشتر از 
نتایج شاخصه های 
در زمینه ی 
سیاست های ارزش 
گذاری استفاده 
شود، اثر بخشی 
کمک ها ، کاماًل 
تبدیل به پیشرفتی 
عقلی تلقی خواهد 
شد.
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بیش��تر موارد ، کمک کنن��دگان در زمینه ی حمایت از اصالح 
برنامه ها ، بررسی و گزارش دهی جهت تسهیل اقدامات سرمایه 
گ��ذاری و افزایش کمک ها در حمایت از طرح های بین المللی 
آم��وزش، با ی��ک دیگر متحد ش��ده اند، ) کادر 6 . 4( . با وجود 
ای��ن که ، همکاری های توس��عه یافته کمک کنندگان نتیجه ی 
عرضه ی کمک ها اس��ت، چنین همکاری هایی می توانند، باعث 
ایجاد  نگرانی های جدیدی ش��وند، مذاکرات بین  کش��ورهای 
وابس��ته به کمک ه��ا و گروه��ی از کمک کنن��دگان هم فکر 
می توان��د موجب تقویب رواب��ط نا برابر ش��وند. در اتحادیه ی 
جمه��وری تانزانیا، مقام��ات وزارت آموزش و پرورش برگذاری 
چنی��ن مذاکراتی با کم��ک کنندگان در واق��ع نوعی تعدی یا 

تجاوز تصور می کنند. 

ام��ا در حالی که، دغدغه ی کمک کنن��دگان راجع به ممانعت 
از یافت ش��ده از مذاکراتی که مرب��وط به عملی کردن برنامه ها 
می شود، است. ) کادر 4. 4( . چنین چالش هایی یا نگرانی هایی 
همکاری های مربوط به کمک ها را افزایش می دهد. و براهمیت 
تعیی��ن ضوابط مش��خص جهت نفوذ یا تأثی��ر کمک کنندگان 

تأکید می کند. 

تج��ارب تجدید به دس��ت آم��ده از نیکاراگوئه بر اهمیت اطمین��ان در روابط فاقد بین 
مقام��ات دوس��تی و کمک کنندگان تأکید می کند, که این مس��ئله موجب اس��تحکام 

بخشیدن به نظام های مدیریتی جهت انطباق کمک ها می شود. 

این کشور با پذیرش برنامه ی آموزش بین المللی درسال 2001 , شروع به هماهنگ کردن 
کمک های خارجی در جهت آموزش، کرد. ابزار متنوعی جهت نظارت بر کمک ها ، همراه 
ب��ا تأکید بر به کار بردن روش های بین المللی در زمینه ی برنامه ریزی های مالی، گزارش 

دهی، حسابرسی و انجام خدمات، ارائه شدند. 

سرمایه ی فراهم شده از جانب کشورهای کانادا ، دانمارک و هلند به عنوان منبع مالی 
مهم، ویژه دراین راس��تا تلقی می ش��ود. منابع مالی مذکور می تواند هزینه یا سرمایه ی 
قابل پیش بینی را جهت پرداخت فعالیتهای به توافق رس��یده در برنامه ی س��الیانه ی 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ، فراهم می کند. مقدمه ی بودجه ی س��رمایه گذاری ش��ده، 
نیازمند به قدرت بخشیدن به مدیریت مالی و ظرفیت برنامه ها است. مذاکرات گسترده 
و مباحث صریح بین مقامات ارشد و کمک کنندگان در زمینه ی اصول مهم مدیریت به 

منظور مدیریت موفقیت آمیز بودجه ی سرمایه گذاری شده، الزامی است. 

کم��ک کنن��دگان هم چنین در زمین��ه ی پذیرش تنها یک حسابرس��ی مالی برای کل 
بودجه ی س��االنه ، که می بایست جایگزین حسابرسی های متعدد کمک کنندگان شود، 

به توافق رسیدند. 

کادر -6 4 : نیکاراگوئه در حال استحکام بخشیدن به نظام های مدیریتی از طیق هم تراز کردن 
کمک ها ست . 

از س��ال -1 2 تا س��ال 2006 ، 9 نفر از کمک کنندگان، در زمینه ی 
حمایت از برنامه ی توس��عه ی آموزش ابتدایی در اتحادیه ی جمهوری 
تانزانیا، به همراه بانک جهانی که حمایت های مضاعفی را ایجاد کرد، 
س��رمایه گذاری کردند. یکی از طرح های این برنامه ، از میان برداشتن 
ش��هریه ی مدارس در س��ال 2001 بود، این مسئله مقدمه ای جهت 
سرشماری مدارس ابتدایی و تصویب برنامه ی عظیم مباحث مدارس 
بود. مخارج آموزش همگانی افزایش یافت و تعهدات مربوط به کمک ها 
مورد حمایت واقع شد. کمک کنندگان با وزارت آموزش و پرورش در 
راس��تای طراحی واجرا و سرمایه گذاری در برنامه ی ، دائماً در ارتباط 
نزدیک بودند با وجود این که ، طرح فوق پیش��رفت های قابل توجهی 
را در زمین��ه ی آموزش پایه به ارمغ��ان آورد، در زمینه ی همکاری ها 

نگرانی هایی ایجاد شد. 
 پرداخت بودجه ی سرمایه گذاری شده اغلب به دلیل این که کمک 
کنندگان چگونه ، اجرای 3 ماه برنامه  و تأخیر آنان را تعبیر می کنند و 
پیشرفت های ناقص که توسط دولت گزارش می شود، مورد بی اعتنایی 

واقع شد. 
 اقدامات متعدد حسابرس��ی بانک جهانی و کمک کنندگان که بر 
طبق بودجه ی سرمایه گذاری شده فعالیت می کند، کارمندان مربوط 

به بخش حسابرسی را تحت فشار مضاعفی قرار داد. 

 کمک کنندگان از ممانعت ایجاد شده در زمینه ی مذاکرات راجع 
به مراحل اصلی اجرای برنامه ، گزارش دادند.

 مقام��ات وزارت آموزش و پرورش , متوجه این موضوع ش��دند که 
مذاکره ی سیاسی با کمک کنندگان اغلب شکل متعدی بخود گرفته 
اس��ت و در بعضی مواقع در جهت شرایط کمکهای مضاعف یا اضافی 
هدایت می ش��ود، و این کمک کنندگان به اصول مالکیت کش��ور بی 

احترامی کرده اند. 
 نمایندگان جامعه ی مدنی، اغلب از این که توس��ط تعداد کثیری 
از کمک کنندگان رد ش��دند و عدم دسترس��ی ب��ه اطالعات گزارش 

می دهند. 
 درس��ال 2007 ، تم��ام کم��ک کنندگانی که س��ابقاً در بودجه ی 
س��رمایه گذاری شده همکاری داش��تند تبدیل به حمایت کنندگانی 
بزرگ شدند، این مسئله تا حدی به دلیل پاسخ دهی در برابر مدیریت 
دشوار تا حدی به خاطر تمایل اتحادیه ی جمهوری تانزانیا در حمایت 

از بودجه بود. 
منابع ویلیامز ات آل. 2008 . بانک جهانی ) ط 2005 (

کادر -7 4 : هماهنگی و تطابق کمک ها در برنامه ی آموزشی اتحادیه ی مهوری تانزانیا 

از طریق ایجاد 
پیوند بین مخارج 

با نتایج تأیید 
شده، کمک های 

نقدی توانایی ایجاد 
محرک های بیشتر را 

خواهند داشت. 
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Manging for results : مدیریت نتایج 

بن��ا ب��ر بیانیه ی پاری��س در زمین��ه ی اثر بخش��ی کمک ها ، 
کش��ورهای درحال توس��عه متعهد به اس��تحکام بخشیدن به 
روند پیش��رفت کمک هایی که جهت تسهیل پیشرفت درنظر 
گرفته شده اندو پیشرفت کمک کنندگان متعهد جهت حمایت 
از تالش های آنان و اس��تفاده از اطالعات بین المللی ش��دند. 
مدیریت نتایج تعریف مختصری از این رویکرد است. شواهدی 
مبنی بر اثبات این موضوع که تمرکز بیشتر بر نتایج به معنی 
برنامه ه��ای آموزش��ی بین الملل��ی فاقد که توس��ط کمک ها 

حمایت می شود ، است . وجود دارد. 

 به عنوان مثال ، بنگالدش ، طرح آموزش ابتدایی فراگیر نتیجه 
ای مبن��ی بر مدیریتی که اولویت آن حول محور تبادل اطالعات 
در س��ال 2004 بود, به همراه داش��ت. در گذش��ته , بخش های 
دولتی تا حدودی جهت برنامه ریزی این بخش به تبادل اطالعات 
پرداختن��د. نظام های جدید, به تدریج در حال س��رکوب چنین 
فورپاش��ی به همراه گزارش ساالنه هستند, که این گزارش نمای 
کلی جهت ارزیابی عملکرد ها در برابر اهداف اصلی بخش آموزش 

فراهم می کنند. دولت بنگالدش , 2009(

دربهترین ش��رایط، مدیریت نتایج درمورد قدرت بخشیدن به 
ظرفیت دولت های در حال توس��عه جه��ت تعیین این که چه 
موضوعی بر اساس شواهد موجود عملی است. می پردازد. علی 
رغم این که حرکت به س��مت نتایجی ک��ه منجر به مدیریت 
کمک ها می ش��ود، در هر شرایطی با مش��کالتی همراه است، 
استفاده بیشتر از ش��اخص های نتایج جهت ارزیابی اثر بخش 

سیاسی ، تماماً پیشرفتی قطعی محسوب می شود. 

برخی از کمک کنندگان ، س��رمایه گذاری براساس عملکرد ها 
را به عنوان نتیجه ی مش��هود تعهد به مدیریت حاصل از نتایج 
، تص��ور می کنند. در حالی که چنی��ن بودجه هایی به معنای 
متفاوتی تعبیر می ش��وند. راهبرد اصل��ی ، ایجاد محرک هایی 
برای دولت ها جهت اس��تحکام خط مش��ی هایی اس��ت که به 
تحقق نرسیده اند و تقویت روش هایی است که مرحله ی عمل 

رسیده اند، است. 

چالش هزاره ی ایاالت متحده ی آمریکا از س��ال 2004 شروع 
ش��د، زمانی که سرمایه ایی را بر اساس اصالحات سسیاسی و 
پیش��رفت نتایج ، فراهم کرده ب��ود. روش صندوق بین المللی 
نی��ز، اس��تفاده از محرک هایی جه��ت توس��عه ی برنامه های 

اجرایی ی��ا عملی ضعیف بود. به عن��وان مثال بودجه ی اهدایی 
جه��ت مب��ارزه با ماالریا ب��ه دلیل عدم اجرا و ب��ه دلیل عدم 
تجدی��د نظر برنامه ی بین المللی به تنها یک بار تقویت ش��ده 
، متوقف ش��د. به دلی��ل نگرش منف��ی از بنرامه های محوری  
دموکراتیک الئ��وس ، و نیجریه نیز دس��ت اقدامات اصالحی 
سیاس��ی زدند. آیا بودجه ی تنظیم شده بر اساس عملکردها با 
اصول حق مالکیت کش��ور مغایر است ، تمام کمک ها به شرط 
آن که دولت های دریافت کننده ی خبر شریک محسوب شدند 
وابس��ته  است و هم چنین وابس��ته به نتایج است. کشورهای 
دریافت کننده ، اگر نقش��ی در تنظیم اهداف یا نادیده گرفتن 
برخی از آن ها جهت دس��ت یافتن سریع به برخی دیگر اهداف 
ایفا نمایند، بودجه ی در نظر گذش��ته بر اس��اس عملکرد ها را 
قانونی یا مش��روعه تلقی می کنند. در مورد صندوق بین المللی 
، نقش اصلی دولت های کش��ورهای درحال توسعه و جامعه ی 
مدنی در تنظیم اهداف بین المللی ارائه پیش��نهادات، تنظیم 
بودجه، اجرای اهداف ، بررس��ی پیش��رفت بصورت مشترک ، 
مبنای حق مالکیت کش��ور را ایج��اد می کند. در حالی که در 
بیش��تر مواقع ، نگرانی های شدیدی راجع به اعطای بودجه ها 
ایجاد می ش��ود، دولت ها اخیراً متعه��د انجام اصالحاتی ظاهراً 
در زمینه ی دارا ب��ودن محل هایی جهت تأمین بودجه ی قابل 
اطمینان ش��دند. تحت شرایط متفاوت این تعهد قدم کوچکی 
از جانب حمایت های براساس عملکرد ها در جهت پیشنهادات 
اخیر در پش��تیبانی موضوع ارائ��ه ی کمک ها به بخش آموزش 

این مشکل را توقیف می کند . کادر 8. 4 ( 

نتیجه
 ب��ا تبدیل اصول بیانیه ی پاریس به روش های کاربردی کمک 
کنندگان ودریافت کنندگان باید توزیع نیروی های سیاسی را 
در زمین��ه ی همکاری ها مورد باز نگری قرار دهند. کمک های 
اثر بخش نیازمند به ایجاد جو سیاس��ی و محلی درکشورهای 
دریاف��ت کننده ای که به س��وی برنام��ه ریزی های کمک ها 

هدایت می شود. است . 

ه��م چنین کمک کنن��دگان باید به تعه��دات خود در جهت 
ارائه ی کمک های قابل پیش بینی بیشتری عمل نمایند. 

آن ها هم چنین باید بر کمک هایی که به دقت رهبری می شدند. 
پافشاری نمایند. چه به صورت رسمی از طریق مشروط بودن ( و 
چه به صورت غیر رسمی از طریق بررسی های مالی ( این کارها 

 بازسازی 
نظام های آموزشی 
درکشورهایی که 
در شرایط جنگ 
و درگیری شکل 
گرفته اند، نقش 
مهمی را در زمینه ی 
ایجاد پایه های صلح 
و هیأت دوباره 
بخشیدن به زندگی 
و برقراری امنیت و 
ثبات داخلی ، ایفا 
می کند. 
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ارتنب��اط بین نتایج و کمک ها در واقع در خواس��تی بی واس��طه را به 
همراه خود داراست. اگرهدف تحقیق آموزشی مناسب است چرا نباید 
روش ها ، هر کودک بیشتری که دوره ی ابتدایی را به پایان رسانده و یا 
درآزمون های استاندارد امتیازی باالتر از امتیاز تعیین شده، کسب کرده 
است. پاداشی به صورت پرداخت نقدی فراهم نماید. این مسئله ، ایده 
ث اصلی ارائه ی کمک ها به صورت پرداخت نقدی که بر فراهم آوردن 
مشوق هایی جهت دریافت کنندگان که بیشتر به مشکالت سازمانی و 
حکومتی می پردازد که این مس��ئله می تواند از ایجاد نتایج پی در پی 

کمک ها جلوگیری کند, تأکید می کند. 
درمقوله ی درخواست پرداخت نقدی , تمرکز اصلی بر نتایج است. پرداخت 
کمک ها به کشورهای دریافت کننده باید بر اساس پیشرفت های بررسی 
ش��ده در زمینه هایی پیامدهایی  کودکانی که دوره ی ابتدایی را به پایان 
رسانده اند و درحال دست یافتن به سطوح یادگیری معینی هستند ( حاصل 
از خطوط مبداء ثبت شده باشد. در این صورت تصمیم گیری در زمینه ی 
روش ه��ا و چگونگی تخصیص کمک ها دریافتی ، درکش��ورهای دریافت 
کننده به عهده ی دولت های دریافت کننده واگذار خواهد شد. درحالی که 
این شیوه , ظاهراً موجب ایجاد سیری به سوی حق مالکیت بیشتر است, اما 

مشکالتی را نیز ایجاد می کند. 
هزین��ه ک��ردن دولت ها به عل��ت عدم کنت��رل پیامدها:   ·
ارقامی ک��ه در زمینه ی حض��ور دانش آموزان در م��دارس جمع آوری 
می ش��ود و برآوردهایی که در زمینه ی تکمیل دوره ی ابتدایی می شود 
می تواند شدیداً تحت تأثیرعواملی مانند، خشکسالی ، طوفان ، بیکاری 
و رشد اقتصادی قرار گیرد. از لحاظ نظری یک بازرس خارجی می تواند 
پیامدهای به دس��ت آم��ده را ) پرداخت کمک ها ( از طریق بررس��ی 
عوام��ل بیرونی تنظیم نماید. و کمک کنن��دگان می توانند روابط خود 
را ب��ا دریاف��ت کنندگان کمک ها دوب��اره به مذاک��ره بگذارند و لحاظ 
علمی پیامد های متفاوت نیاز به اطالعاتی دارد که یادر دسترس نیستند 

و یا طی سال های آتی در تالش نخواهند بود.
تغیی��ر دادن خطر احتمالی: پیش��رفت درواقع نوع��ی تجارت پرخطر 
محس��وب می ش��ود. نه دولت های بین المللی و ن��ه کمک کنندگان 
از پیش، از این که کدام یک از دس��ت های سیاس��ی ) سرمایه گذاری 
عمومی ، محرک های پیش بینی ش��ده ، اطالع��ات حکومتی ( و غیره 
به نتیجه خواهد رسید. اطمینان حاصل نمی کنند. کمک کنندگان از 
طریق کمک های مشروط بر روش های مشترک گسترده ، در شکست 
احتمالی با دریافت کنندگان س��هیم می باشند. قرار دادن کمک ها بر 
پایه ی کارکردها، این خطر احتمالی را به سمت دریافت کنندگان تغییر 
خواهد داد. اگر کمک ویژه ای جهت دست یافتن به نتایجی سودمند با 
نیت واقعی طراحی و اجرا ش��ود ولی به نتیجه نرسد یا عملی نشود اگر 
کمک کنندگان متأثر واقع نش��وند ، دریافت کنندگان کمک های ضرر 

خواهند کرد. 
دولت ها ممکن است روش هایی را با تأکید بر از میان برداشتن گروهی 
از موانعی که در برابر آموزش وجود دارد اتخاذ نمایند و تنها در جهت 
دس��ت یافتن ب��ه روش هایی که نتایج ضعیفی که دور از انکار اس��ت و 

موجب تحمیل جریمه های مربوط به پرداخت نقدی کمک ها می شود 
، هس��تند. درحقیقت این روش ، صورت ش��رطی به س��بک سنتی بر 
اصول خطرات احتمالی برای کمک کنندگان محس��وب می شود. جدا 
از ابداعات امید بخش درکش��ور های دریاف��ت کننده ، پرداخت نقدی 
کمک ها می توان��د ، اثرات متضادی از طریق ایجاد محرک هایی جهت 

جلوگیری مخاطره جویی یا خطر پذیری ایجاد کند. 
تغییر دادن توجه از قدرت بخشیدن به نظام ها : پرداخت نقدی کمک ها 
، مزیتی در دست یافتن به اهداف کوتاه مدت مانند واردکردن کودکان 
بیش��تر به مدارس ابتدایی، نس��بت به اهداف بلند مدت مانند، قدرت 
بخش��یدن به نظام آموزشی ، بهبود تغذیه ی کودکان و تعلیم معلمان 

بیشتر قرار می دهد. 
کش��ورهایی که پرداخت نقدی کمک ها را جهت اهداف کمی انتخاب 
می کنند ، نگرانی های بالقوه ای همراه با اهداف کیفی همان گونه که به 

طور گسترده در بخش سالمت به اثبات رسید، به وجود آورد. 
ایجاد انگیزه ی��ا محرک هایی جهت تهیه ی گزارش حسابرس��ی غلط:  
از طری��ق ارتباط بین پرداخت کمک ها با نتایج ثبت ش��ده , پردخت 
نق��دی کمک ها ، نیرویی جه��ت ایجاد محرک های مف��رط به همراه 
دولت های یکه در این راس��تا تقویت می شوند به منظور تهیه ی گزارش 
حاسبرسی غلط ، فراهم می کند، که این موضوع پدیده ی دیگری است 
که در بخش س��المت و بهداشت به اثبات رس��یده است. برنامه هایی 
ک��ه تحت حمایت ه��ای پیمانی GAVI  قرار دارند، ش��امل پرداخت 

هزینه هایی جهت واکسیاسیون کودکان باالی خطوط مبنا است. 
تحقیقات حاکی از آن اس��ت که در برخی از کشورها, شامل بنگالدش 
، اندون��زی ، مالزی، مقامات اطالعاتی به طور منظم خطوط مبنا را کم 

اهمیت و گزارش های بعدی را بزرگ جلوه می دهند. 
نادیده گرفتن، کس��انی که نقش��ی در تحقق اه��داف ایفا نمی کنند :  
پرداخت نقدی کمک ها ، به طور باش��د، کش��ورهایی را که به اهداف 
خود عمل کنند را جریمه می کند. این مس��ئله س��ئوال ضروری را که 
چ��ه اقدامی می توان با چنین کش��ورهایی انجام را بر می انگیزد. خیلی 
از ای��ن ایفا کنندگان نیاز به حمایت و پش��تیبانی دارند، آیا باید آن ها 
را ن��ا دی��ده گرفت ، آیا باید این گونه فرض کنی��م که امید به افزایش 
کمک ه��ا ، محرکی جهت تغییر تصمیم در این باره ایجاد خواهد کرد. 
پیشرفت پرشتاب به سوی آموزش برای همه ، نیاز به تغییرات جامعی 
در زمینه ی محرک های مالی ، غیر مالی ، حمایت از طریق تغییراتی که 
در راستای قوانین حاسبرسی و پاسخ گویی و باتأکید بر تغییر رفتارهای 
س��ازمانی، دارد. تحت برخی ش��رایط محدود ، راهبرد پرداخت نقدی 
کمک ها ممکن اس��ت، محرک های وسیع تری که بر اساس عملکردها 

هستند را تکمیل نماید. 
اما آن ها باید در زمینه ی سیاس��ت های ملی گسترش پیدا کنند تا در 
زمین��ه ی مذاکرات نا برابر بین کمک کنن��دگان  و دریافت کنندگان: 
منابع برد ) 2008( ، رادنزیو و وود 2007( الک هید ) 2008( س��یم 

 . )2008 (

کادر 8 . 4: ارائه ی کمک ها بخش آموزشی حین این که از مشکالت بسیاری کاسته است مشکالت دیگری را نیز به وجود آورده است. 
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انجام دهند. ارائه ی توسعه یهمکاری از طریق قدرت بخشیدن به 
توانایی های مالی دیگر کارساز نیست , در واقع این روش, سیری 

خارج از عدم استقالل کمک ها محسوب می شود. 

کمک به کشورهایی تحت تأثیر جنگ 
 کش��ورهای کم در آمدی که تحت تأثیر دغدغه های آموزشی 
هس��تند، معموالً برخی از بزرگ ترین چالش ها را در زمینه ی 
تش��ریک مس��اعی کمک هاایج��اد می کنن��د. اف��رادی که در 
این کش��ورها زندگی می کنند، در زمین��ه ی بازآفرینی روش 
معیشتی خود، سالمت و بهداشت و نظام های آموزشی نیازمند 
به کمک هس��تند. درحالی که فعالیت در کش��ورهای مذکوره 
از جان��ب کمک کنندگان امری دش��وار و پرخطر محس��وب 
می ش��ود. بررسی نقش کمک های آموزشی در اظهارات چنین 
کشورهایی مشخص نیس��ت . هیچ گونه سخن توافقی و هیچ 
گونه فهرستی از چنین اظهاراتی به چشم نمی خورد. حتی اگر 
فهرستی توافقی در این زمینه وجود داشته باشد، وضعیت آن 
به ش��دت در مقایسه با کش��ورهای دیگر کاماًل متفاوت است 
. موقعیت منطقه در س��ودان مش��ابه وضعیت اس��تان هلمند 
در افغانس��تان  نیس��ت . برخی از واژه ی انحصارات بی ثبات یا 
آسیب پذیر برای کشورهای تحت تأثیر درگیری های جنگ و 
برای کش��ورهایی که با چالش های حکومتی وسیع تری روبرو 
هس��تند، به کار می برند، اما  این واژه باز نمی تواند به شفافیت 
موض��وع بیافزاید، تقریباً تمام کش��ورهای کم درآمد دربرخی 

موارد آسیب پذیر هستند. 

اکثر افراد در این باره که علی رغم این که , جنگ و درگیری 
پیامدهای آموزش��ی دربسیاری از کش��ورهای متغیر را ویران 
کرده اس��ت . میلیون ها کودکان را به ش��دت تحت تأثیر قرار 

می دهد، اتفاق نظر دارند. 

ک��ودکان هرگ��ز در برابر جنگ و خون ری��زی ایمن نخواهند 
بود و همین طور نظام های آموزش��ی نیز دراین واقعه در امان 
نخواهند ب��ود. تأثیر جن��گ برکودکان یا می توان��د به صورت 
آس��یب ، صدمه ، جراحتی که کودکان غزه از انفجار بمب در 
آن ها ایجاد می شود است. یا مانند کودکانی که در سریالنکا به 
خاطر تبعید مردش��ان در اردوگان زندگی می کنند است. یا به 
صورت کودکانی که در اوگاندا به عنوان سربازان تازه نفس به 
کار گرفته می ش��وند اس��ت. گروه های درحال جنگ، مدارس 
و اه��داف معلمان را وی��ران می کنند و آموزش به ش��دت در 

ش��رایطی که جنگ منتهی به فروپاشی نظام شود تحت تأثیر 
قرار می گیرد. جبران دوران کودکی که توس��ط جنگ متوقف 
ش��ده اس��ت امری بسیار دش��وار اس��ت. با این حال، آموزش 
می تواند از طریق پش��تیبانی و محافطت از جوانان و کودکان 
مکان��ی ام��ن و امیدی در جهت برنامه ی آین��ده فراهم نماید. 
به طور مش��ابه بازآفرینی نظام های آموزش��ی در کش��ورهای 
درگیر جنگ، می تواند نقش بسزایی در ایجاد صلح، باز سازی 
زندگی افراد درگیر جنگ ، ودربر پاکردن پایه هایی بر اس��اس 

مقاومت یا ثبات داخلی ایفا کند ) آگوییالی و تامال 2009 

درحال��ی که شکس��ت باز س��ازی بخش آم��وزش درصورتی 
دموکراتی��ک کانگ��و , اث��رات مخ��رب حاصل از ب��از آفرینی 
اجتماع��ی بر اقدامات صلح آمیز را به همراه داش��ت، تجربه ی 

کشور سیرا لیونه اقدام غیر ممکن  را ممکن کرد. 

اکث��ر کم��ک کنن��دگان از اهمی��ت حمایت ه��ای آموزش��ی 
درکش��ورهای تح��ت تأثیر جنگ آگاهند. اما در این راس��تا با 
مس��ائل غامضی روبرو می ش��وند. کمک کندگان خواستار اثر 
بخش��ی کمک ها هس��تند، بنا بر این آن ها بر ش��رایطی مانند 
حق مالکیت کش��ور، پالئوری , نظ��ارت دقیق تأکید می کنند. 
تعداد کمی از کش��ورهای تحت تأثیر جنگ موقعیت به وجود 
آوردن چنین شرایطی را دارا هستند. بعالوه , دسیابی مستمر 
به آموزش طی اقدامات بشردوس��تانه امری دش��وار محسوب 
می ش��ود. چنین مس��ائلی ب��ه توقبف نا برابری ه��ای بی حدو 
حص��ر و الگوهای بی ثبات ، ارائه ی کمک ها به کش��ورهای در 
گیر جن��گ تحت تأثیر جنگ و درگیری که بس��یار ضعیف و 

هماهنگ شده اند، کمک می کند. 

دراین صورت ، بدون افزایش س��طوح کمک ها ، فراهم آوردن 
اقدامات مناسب آموزشی امکان پذیر نیست .

 نظارت بر کمک های اعطایی به کشورهای تحت 
تأثیر جنگ

 کش��ورهای تحت تأثی��ر جنگ ، چگون��ه در زمینه ی جذب 
کمک ها به کش��ور خود درمقایسه با کش��ورهای دیگر چگونه 

پیش می روند؟ 

این گزارش درواقع به سئوال فوق با تأکید بر 22 کشور تغییری 
که جهت طبقه بندی به فقدان کشورهای تحت تأثیر جنگ ، 
شاخص های تعیین شده دارا هستند . می پردازد. ) هاربوم, والن 

 امروزه ، کمک های 
بشر دوستانه در 
زمینه ای برنامه های 
اضطراری خوراک 
و تغذیه ی بیشتر 
به فعالیت پرداخته 
است و در زمینه ی 
برنامه های بلند 
مدمت در حوزه های 
کشاورزی، آموزش 
و سالمت و بهداشت 
و شما به صورت 
محدود فعالیت 
می نمایند.
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اس��یتن 2009( ، جنگ آپالوو، برنام��ه ی اطالعاتی 2009( . 
تنوع گروه ها دشواری توقیف کشورهایی که تحت تأثیر جنگ 
ق��رار می گیرن��د را بیش��تر می کند. آن کش��ورهایی که تحت 
پوشش این توصیف قرار می گیرند شامل کشور لیبری و وراندا 
که اقدام به روش های موفقی��ت آمیز بازآفرینی پس از جنگ 
کرده اند، کشورهایی  که با جنگ های منطقه ای روبرو هستند 
مانند ) بنگال ، اوگاندا( یا کش��ورهای یکه با جنگ های وس��یع 
تری روبرو هس��تند و کشورهایی مانند افغانستان که اقدامات 
بازس��ازی را در بحبوح��ه ی ب��ی ثباتی های پ��ی در پی انجام 
می دهد، می شود. اثرات جنگ بر آموزشی واضح است. از هر 3 
کودک خارج از مدرس��ه 1 کودک اختصاص به این 22 کشور 
دارد. در بیش��تر موارد، اطالعات بین المللی تثبیت پیامد های 
کام��ل جنگ را دش��وار می کند. به عنوان مث��ال , هیچ گونه 
مق��دار قابل توجهی در رابطه با جمعیت خارج از مدرس��ه در 
دس��ترس ناست. در موارد دیگر, اطالعات بین المللی می تواند 
، میزان آس��یب های مرتبط با جنگ را که بر بخش آموزش��ی 
وارد می ش��ود را پنه��ان می کن��د. درحالی که کش��وراوگاندا 
پیش��رفت های بین المللی قابل توجه��ی در زمینه ی آموزش 
ابتدایی فراگیر داشته است. هنوز چندین منطقه ی شمالی که 
تح��ت تأثیر عوارض جنگ قرار گرفته ان��د هم چنان مانده اند. 
درحالی که کمک های اعطایی به کشورهای متغیری که تحت 
تأثیر جنگ قرار گرفته اند از پایین ترین س��طح رو به افزایش 
است، اما کمک ها هنوزاز س��طوح مورد نیاز فاصله ی بسیاری 
 کل کمک ها 

5
1 دارند. درسال 2006 ، 2007 تنها کمتر از 

 کمک ها به آموزش پایه به کشورهای 
4
1 به بخش آموزشی و 

فقیری که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند. اختصاص داده شده 
است. نمودار )12. 4( 

محدودیت های اطالعاتی تهیه ی ارزش��یابی دقیق از س��طوح 
کمک های مورد نیاز جهت بخش آموزش��ی در این کشورها را 
با مش��کل روبرو خواهد کرد. برآوردهای شخص مربوط به این 
گزارش ، فقدان مالی آموزش پایه را درکش��ورهای فقیری که 
تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند را به میزان تقریباً میلیون دالر یا 
......... از کل فقدان مالی کشورهای کم درآمد، تخمین زده اند 
) سیاست های آموزشی ، مرکز اطالعات و یونسکو 2009( این 
مقدار اساس��اً به میزان 2.1 میلیون دالر از کمک های اعطایی 
که برای آموزش پایه دراین کش��ورها درسال 2006 – 2007 

اختصاص داده شده است. 

بیش��تر اس��ت . ترویج کمک ها بین کشورهایی که تحت تأثیر 
جن��گ ود رگیری ق��رار گرفته اند، به ش��دت در کش��ورهای 
افغانس��تان ،اتیوپی , پاکستان ، متمرکز شده است. کشورهای 
ف��وق بیش از نیم��ی از کل کمک های درنظر گرفته ش��ده در 
زمینه ی آموزش پایه برای کش��ورهای تحت تأثیر جنگ قرار 
گرفت��ه در س��ال 2006 و 2007 را به خود اختصاص داده اند. 
)نمودار 14. 4(. مقایس��ه ی بین گروه نابرابری چشم گیری را 
در زمینه ی سطوح حمایت ها آشکار می کند. کشور افغانستان 
همانند جمهوری دموکراتیک کانگو برای هر کودک در س��ن 
دوره ی ابتدایی حدود 19 دالر در 8 نوبت دریافت کرده است. 

رواندا برای هر ک��ودک درحدود 20 دالر و بوروندی درحدود 
13 دالر برای هر کودک دریافت کرده است ) کادر 9.4( کشور 
لیبری برای هر کودک 4  دالر کمتر از نصف میزان متوس��ط 

گروه در سال 2006 و 2007 دریافت کرده است. 

الگوی تخصیص کمک ها با آن چه بر اساس ارزشیابی موردنیاز 
جهانی انتظار می رود، مطابقت نمی کند. 

یکی از دالیل آن ممکن اس��ت این مس��ئله باش��د که اولویت 
بندی در زمینه ی تخصیص کمک ها به عنوان عنصر اصلی در 
برنامه ی امنیتی جهانی ش��کل گرفته است. یکی از موارد بارز 
دراین رابطه کش��ور افغانستان اس��ت که مقدار عظیمی از کل 
کمک ها را به خصوص در بخش آموزش دریافت کرده اس��ت. 
این مس��ئله ت��ا حدی به دلیل این که ، ب��از آفرینی نظام های 
آموزش��ی هم به عنوان نیازی برای پیش��رفت بش��ر و برابری 
جنس��یتی بیش��تر و هم به عنوان عنصر حیات��ی در زمینه ی   
....... محس��وب می شود، اس��ت. به هر حال یکی دیگر از دالیل 
آن می توان��د، تهدید آگاهانه کش��ور به امنیت جهانی باش��د. 
قی��اس بین کشورافغانس��تان و جمه��وری دموکراتیک کانگو 
اهمی��ت اولویت بن��دی کمک ها را آش��کار می کند. جمهوری 
دموکراتی��ک کانگو که جنگ های داخلی طوالنی مدت پی در 
پی دربعضی مناطق توس��ط دولت های حاشیه یامجاور در این 
کشور تحریک شده اس��ت، پیامدهای آموزشی را ویران کرده 
اس��ت. طبق اطالعات به دست آمده از طریق بررسی یا کنترل 
خانواره��ا در این کش��ور، بیش از 4 میلی��ون کودک خارج از 
مدرسه در این کشور وجود دارند. با وجود این که ، این کشور 
به خالف افغانس��تان ممکن اس��ت به عنوان منبع از بی ثباتی 
منطقه ای به حس��اب آید، کمک کنندگان، این مس��ئله را به 

میزان قتل عام و 
کشتارهای جمعی 

در روآندا و بی ثمر 
بودن تالش های 
انجمن های بین 

المللی در جلوگیری 
از آن، نقش مهمی در 

زمینه ی جلب 
کمک های بیشتر به 

انی منطقه ایفا کرده 
است. 
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عن��وان تهدیدی در زمینه ی امنی��ت جهانی تصور  نمی کنند. 
این مس��ئله می توان��د توضیحی برای این که چرا این کش��ور 
بین 10 کشور بزرگ دریافت کننده ی کمک ها تنها از نظر یک 
کمک کننده مورد توجه واقع ش��ده است که آن کشور بلژیک 
، قدرت اس��تعماری سابق است. درمقابل کشور افغانستان جز 
10 کشور دریافت کننده ی بزرگ کمک های آموزش پایه از 8 

کمک کنده در سال 2007 است. 

درکش��ور افغانس��تان ، کمک ه��ا نقش مهم��ی را در زمینه ی 
گسترش فرق های آموزش��ی ایفا می کنند. به هر حال در کل 
اتگ��و همان تخصیص کمک ها س��ئوال هایی راج��ع به اولویت 
بندی کمک ها یشان در خصوص کش��ورهای مختلف دریافت 
کننده کمک ها، برمی انگیزد. دربرخی موارد در زمینه ی سطوح 
کمک ها بین کش��ورهایی که تحت تأثیر جنگ و درگیری قرار 
می گیرند در مناطق مش��ابه و یا حتی در کش��ورهای همسایه 
مانن��د بروندی و روآن��دا ، نابرابری های قاب��ل مالحظه ای به 

چشممی خورد.

 از اقدامات بشردوستانه تا توسعه ی کمک ها – 
حلقه ی گمشده 

حمایت از بازآفرینی و دوام بخش آموزش می بایست دراولویت 
رویکرد های کمک کنندگان و درموقعیت های جنگ و درگیری 
و چه پس از آن ، قرار گیرد: طبق نوشته ی [ گراما ، ماشل در 

سال 1996 ( ) ماشل 1996 ، ص 47(

بی��ش از ی��ک ده��ه ی دیگ��ر ، اکث��ر کمک ه��ای اعطایی به 
کش��ورهایی که تحت تأثیر جن��گ و در گیری قرار می گیرند، 
پیوس��ته از طری��ق طرح ه��ای ناهماهنگ و کوت��اه مدتی که 
در بنی��ان نهادن در راس��تای بازس��ازی نظام های آموزش��ی 
ب��ا شکس��ت مواجه می ش��وند، ارائه خواهد ش��د. درحالی که 
احتماالت سیاس��ی کمک کنندکان متوجه ی اهمیت تکمیل 
همکاری ه��ای بشردوس��تانه ی کوت��اه مدت به هم��راه بهبود 
وضعیت اجتماعی و سیاس��ی به صورت بلند مدت شده است 
، توسعه ی نظام های سیاسی محدود شده است. همکاری های 
بشردوستانه طیف وس��یعی از فعالیت ها را تحت پوشش خود 
قرار می دهد. اما کشورهایی که تحت تأثیر جنگ های خشونت 
آمیز قرار می گیرند، به نحو ب��ارزی درمیان دریافت کنندگان 
ب��ه نظر می آیند، مانند این مورد که ، علی رغم این که س��هم 
تعه��دات کل��ی مربوط ب��ه کمک ها از %9 در س��ال 2000 – 

 شکل 4.13: کشورهای فقیر متأثر از جنگ و مناقشات
سهم کل کمک برای کمک به آموزش و آموزش پایه، سال های 1999-2007

سهم کل کمک به کشورهای فقیر متأثر از جنگ و مناقشات

 شکل 14. 4: توزیع کمک به آموزش در میان کشورهای متأثر از جنگ و مناقشات
کل کمک به آموزش در میان کشورهای متأثر از جنگ و مناقشاتف سال های 2006-2007

 Source: OECD-DAC2009d
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1999 ب��ه %7 درس��ال 2007 – 2006 کاهش پیدا کرد. اما 
کمک ها به کشورهای مذکور در سال 2000 – 1999 افزایش 
پیدا کرده اس��ت. دربس��یاری از کش��ورهایی ک��ه تحت تأثیر 
جنگ هزینه های مرب��وط به عملیات های امنیتی ، کمک های 
مواقع اضطراری ، ش��دیداً خمایت های کم��ک کنندگان را با 
وج��ود این که ، پیش��رفت های کلی بلند م��دت بخصوص در 
زمین��ه ی آموزش درحال عقب نش��ینی اس��ت. به خود جلب 
کرده اس��ت. به عنوان مثال در کشور لیبری هزینه ی عملیات 
ای��االت متحده در راس��تای حفظ صلح ، پیوس��ته بیش از دو 
برابر کل کمک ها به بخش آموزش در سال 2004 بوده است. 
تنه��ا %2 از کل کمک ها به بخش آموزش در س��ال 2007 – 
2004 اختصاص داده ش��د. در بره��ه ی زمانی پس از جنگ ، 
کمک های بشردوس��تانه به حرکت خود ت��ا ایفای نقش مهم 
ارائ��ه داد. ) OECD – DAC 2009( اما این کمک ها باعث 
جبران فقدان های موجود در بخش آموزشی نشد. در زمینه ی 
کمک های بشردوس��تانه، بخش آمزوش��ی همانند کمک های 
کلی تنه��ا %2 از کمک ها  به خود اختصاص داد.این مس��ئله 
حاکی از آن اس��ت که رویکرد های بلند مدت و منسجم تر در 
جهت حمایت از ارائه ی خدمات اساس��ی هنوز مد نظر گرفته 
نشده اند. نمونه ی دیگر مربوط به جمهوری دموکراتیک کانگو 

می شود. 

5 س��ال پس از امضای توافق نامه ی صلح آمیز درسال 2003 
. کمک ه��ای توس��عه ظاهراً بیش��تر از هزینه ه��ای مربوط به 
اقدام��ات حفظ صلح ایاالت متحده بود. هر ماه این مس��ئله ، 
بیش��تر به خاطر این است که ، طبق توافقی که پس از پیمان 
صلح امضاء شد, طلب کاران بخش بزرگی از موجودی مربوط 
ب��ه بدهی کش��ور را حذف کردن��د ، که این مق��دار به عنوان 
کمکی که هر چند برگرفته از جریان های مالی واقعی نیس��ت 
، محس��وب می شد. کمک های بشر دوستانه سهم عمده ای از 
همکاری های واقعی از جانب کمک کنندگان تلقی می ش��ود. 
که این مس��ئله حاکی از شرایط سختی است که آن ها در آن 
به فعالیت می پردازند . پیمان صلح آمیز درسال 2003 همانند 

پیمان های با توافق نامه های بعدی به سرعت سرکوب شد. 

امروزه کمک های بش��ر دوس��تانه توس��ط برنامه های ضروری 
تغذیه توجه بس��یاری را ب��ه خود جلب کرده اس��ت با وجود 
این که کمک های اختصاص داده ش��ده به بخش کش��اورزی ، 
آموزش، و س��المت و بهداش��ت به عنوان مثال حاشیه ای در 

نظر گرفته می ش��وند. در سال 2007 ، حدود 5 میلیون دالر یا 
%1 از کمک های بشر دوستانه ، اقدامات آموزشی در جمهوری 
دموکراتی��ک کانگو را مورد حمایت خود قرار داد که این مبلغ 
بس��یار کم ت��ر از 27 میلیون دالر تعیین ش��ده به عنوان کم 
ترین حد مورد نیاز برای بخش آموزشی از جانب برنامه ی بشر 
دوستانه  است. ) ایاالت متحدهخ 2007( . تجربه ی جمهوری 
دموکراتیک کانگو نشان دهنده ی غفلت نسبی هم در زمینه ی 
بهبود وضعیت اجتماعی از جانب کمک های بشر دوستانه هم 
در زمین��ه ی پیچیدگی مش��کالتی که کم��ک کنندگان با آن 
روبرو هس��تند، است. مقوله ی مواد غذایی و تغذیه در زمینه ی 
حمای��ت از نیازهای فردی از ارجحیت باالی��ی برخوردارند. با 
این حال شکس��ت در به کار بردن روش های پایدار و بودجه ی 
مناس��ب جهت بهبود وضعیت آموزشی ممکن است مرتبط با 
عوامل گسترده تری که موجب بی ثباتی توافق نامه های صلح 

آمیز پی در پی می شود باشد. 

در واقع این شکل مربوط به این که جوامع بین المللی بیش از 
حد در روندامنیت و کاهش گرسنگی و قحطی سرمایه گذاری 
می کند. نمی شود، بلکه مشکل مربوط به سرمایه گذاری کم تر 

شکل 15. 4: هزینه برای کودک دوره ابتدایی در کشورهای متأثر از جنگ 
 و مناقشات اندک است 

 کل کمک های ارایه شده ه طور متوسط در سال ای 2006-2007

متوسط متأثر از جنگ و مناقشات
متوسط سایر کشورهای کم درآمد

 Source: OECD-DAC  2009d   

 تنها 10 نفر از 
اعضای 23 نفری 

 OECD – DAC
تعهدات سیاسی 
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بروندا و روآندا به عنوان دوقلوهای غیر هم س��ان در فرانس��ه شهرت 
دارند، به علت این که هر دو آن ها ، واقعه ی ویرانگر جنگ خانمان سوز 
را لمس کرده اند، که هر کدام یک از جنگ های فوق اثرات ژرفی را بر 
نظام آموزش��ی در هر دو منطقه به جای گذاشته است. آن دو منطقه 
فقط در یک مورد از هم متمایز می ش��وند، آن هم سطوح کمک هایی 
اس��ت که آن ها جهت بازس��ازی نظام های خود ه��ه از جانب کمک 
کنندگان دریافت می کنند قتل عام دس��ته جمعی در روآندا، درسال 
1994 که قریب به 3 ماه به طور انجامید . حدود 000/800 کشته و 3 
میلیون جنگ زده یابی خانمان را که اکثر آن ها به کشورها ی همسایه 

هجرت کردند، به جای گذاشت . 
ح��دود %80 کودکان ، واقع ی مرگ را در خانواده ی مجاور خود حس 
کرده و حدود %90 آن ها با اجس��اد مرده روبرو ش��دند، در بروندی ، 
نسبت به روآندا مدت زمان بیشتری به طول انجامید ، از سال 1993 
تا 2005 ، از جمعی��ت 6 میلیون نفری بروندی در حدود 000/300 
نفر کشته و حدود 6. 1 میلیون نفر از خانه های خود گریختند. هر دو 
کش��ور که در بحبوحه ی جنگ با نظام های آموزشی از هم گسیخته 
ش��کل گرفتند، زمانی که دولت جدید در روآندا مسئولیت خود را در 
جوالی 1994 بعهده گرفت وزارت آموزش و پرورش ، دارای هیچ گونه 
منبع مالی و هیچ گونه تجهیزات یا ذخایری و نیروی انس��انی محدود 
نب��ود. در بروندی ، جنگی که نزدیک به ده س��ال به طول انجامید ، 
به ش��دت برنامه ریزی های آمنوزشی و تأمین بودجه های آموزشی را 
تضعیف کرد. طبق اطالعات به دس��ت آم��ده از کنترل خانواده ها در 
سال 2000، تنها %40 از جمعیت کودکان در سن مدرسه به دوره ی 

ابتدایی وارد شدند. 
درکنار جمعیت کثیری از کودکانی که در جنگ آسیب دیدند، اثرات 
تلخ عدم اطمینان و کمبود نیروی تربیتی، و فقدانمالی بزرگ ، هر دو 
کش��ور به شدت نیازمند به حمایت های گسترده و نیازمند به افزایش 
کمک ها از یوس کمک کنندگان می باشند. واکنش حمایت کنندگان 
، در برابر این دو کش��ور نابرابر بوده اس��ت. در حدود س��ال 2006 ، 
2007 ، کش��ور رو آن��دا، درحدود 20 دالر برای هر کودک در س��ن 
دوره ی ابتدایی دریافت کرد. اما بروندی تنها 13 دالر برای هر کودک 
دریافت کرده است. با این حال، این کشور در زمینه ی پیشبرد آموزش 
ابتدایی فراگیر روندی عقب گرد داش��ته است و حدود 3 برابر کشور 
روآندا دارای کودکان خارج از مدرس��ه است. نا برابری های موجود در 
تأمین بودجه درکنار تعیین نیازها، نظارت و ظرفیت ها ، دراین حیطه 

، بسیار مشکل است. 
عوامل دیگری تخصیص کمک ها را هدایت می کند یا تحت تأثیر خود 
ق��رار می دهند. میزان قتل عام روآندا و شکس��ت جوامع بین المللی 
در زمینه ی جلوگیری از کش��تارهای دس��ته جمعی در روآندا ، نقش 
مهمی در ایج��اد واکنش های موثر در زمینه ی کمک ها ایفا می کند و 

واقعاً به همین صورت بوده است. 
فش��ارهای عمومی بر فعالیت کمک کنندگان توس��ط پوشش خبری 
در تهیه ی رس��انه های تصویری از کش��تارهای دسته جمعی، تقویت 
می ش��د یا بیش��تر می ش��د. ورای ضربات بشردوس��تانه، اکث��ر افراد 
کمک های اعطایی از جانب کمک کنندگان به کشورروآندا را به عنوان 
عامل اساس��ی در زمینه ی باز آفرینی شرایط کشور مذکور نسبت به 
کشوربروندی در ناحیه ای تصور می کنند. در حیطه ی مقایسه ی این 

دو کشور ، مسئله ی اصلی سطوح کمک های اطاء شده به روآندا که به 
پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است، نیست ، بلکه مسئله این 
است که چرا کمک کنندگان اقدامات باز سازی در بروندی را به طور 

جدی تحت حمایت های خود قرار نمی دهند. 
توانایی برخورد با مش��کالت تا حدی ب��ه عملکرد های نظارتی کمک 
کنندگان بستگی دارد. قوانین سخت گزارش دهی یا حسابرسی ممکن 
اس��ت فراتر از ظرفیت بس��یاری از مناطق تحت تأثیر جنگ باشد. به 
طور مش��ابه فرصت حمایت از حق مالکیت کشور استفاده از راه های 
مدیریت مالی عمومی که رکن اصلی در برنامه ی کار پاریس درس��ال 

2005 محسوب می شود، ممکن است محدود شود. 
کمک کنندگان، اصولی را جهت هدایت فعالیت های خود در مناطق 
آسیب پذیر و تحت تأثیر جنگ، اتخاذ کرده اند. اما در زمینه ی تطبیق 
ای��ن اصول با اصولی موجود در برنامه ی کار پاریس و چگونگی عملی 
 ،IDL کردن اصول مذکور، وجود دارد. ) هیأت مدیره آکسفورد و گروه
2008( یکی از اصول برخورد با مش��کالت موجود در مناطق آس��یب 
پذیر بر اهمیت تس��ریع فعالیت ها، اما مقاومت در برخورد با مشکالت 
OECD- ،2007 (تا  به وجود آمدن شرایط  مناسب تأکید می کند

DAC( البته اغلب هم چنین ش��رایطی به وج��ود نمی آید . یکی از 
دالیل آن عدم وجود نظام های دولتی جهت کمک های بیشتر است که 
ممکن است این مسئله ممکن است بالفاصله پس از جنگ ، در زمانی 
که امنیت و باز س��ازی می بایست در اولویت برنامه های ضروری قرار 
گیرد. به وقوع به پیوند اما به محض برقراری پایه های صلح اغلب امکان 
افزایش کمک ها به وجود خواهد آمد.  ) اکولیروهومفلیر، 2002(. در 
گذش��ته ، اکثر کمک کنندگان با ره��ا ، تمایل به کاهش کمک های 
اعطایی به کشورهایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند، داشتند، اما 
این مسئله از نظر سیاس��ی 3 سال پس از امضای توافق نامه ی صلح 
باق��ی ماند. پیامد این واقعه ، منجر به کاه��ش کمک ها درزمانی که 
نگرانی های عمومی از مقوله ی ایجاد امنیت به س��وی خدمات اساسی 
تغییر یافت و در زمانی که دولت های شکل گرفته پس از اتمام جنگ، 
درحال ایجاد ظرفیت های خود جهت استفاده از کمک های اثر بخش 
تر بودند، ش��د.) اوین اس��تون 2004(  با تأیید این موضوع که روند 
کمک ها در آینده می تواند ش��امل تالش هایی با تکیه بر توافق نامه ی 
صلح آمیز باش��د در س��ال 2002 .وزارت توسعه ی بین المللی کشور 
انگلستان تعهدات ده ساله ای را مبنی بر حمایت از دولت اتخاذ کرد. 
در س��ال های بعد اقدامات مش��ابهی برای کشور افغانستان ، اتیوپی ، 

روآندا به کار گرفتند. 
اس��تفاده از فرصت های باز س��ازی در کش��ورهای تحت تأثیر جنگ، 
نیازمند به اتخاذ روش های تغییر پذیر و تعهداتی قاطع جهت فعالیت 

د رکشورهای مذکور است. 
برخی از کمک کنندگان در حال همگانی کردن راهبردهای سیاسی 
خود جهت فراهم کردن شرایط آموزش در بحبوحه ی جنگ و شرایط 
اضطراری هس��تند. با این حال تنها 10 نفر از اعضای 23 نفری عضو 
OECD – DAC تعه��دات سیاس��ی جهت فراهم آوردن ش��رایط 
آموزش��ی درکش��ورهای تحت تأثیر جنگ و بی ثباتی، اتحاذ کردند 
و تنه��ا 5 نفر از اعضای س��ازمان مذکور، آم��وزش را جزء برنامه ها و 
روش ه��ای اضطراری خ��ود منظور کدند ) ک��ودکان را نجات ذهید، 

 )2009

کادر 9. 4 : واکنش های نا برابر کمک کنندگان در برابر نظام های آموزشی در بروندا ، روآندا: 

 یکی از مشکالت 
مربوط به کمک های 
جهانی عدم وجود 
چهارچوبی مشخص 
و منفرد برای آموزش 
که کمک کنندگان 
بتوانند از طریق آن 
منابع مالی را هدایت 
نمایند است
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در زمینه ی حوزه های دیگری اس��ت که در بهبود شرایط پساز 
جنگ اهمیت چندانی ندارد. 

اگر قراردادهای صلح آمیز به خش��ونت های جنگ بپایان دهد، 
اما در زمینه ی باز آفرینی نشام های آموزشی موثر واقع نشود، 
هرگز نمی توان صلح و ثبات سیاس��ی و دسترس��ی به خدمات 
اساس��ی ، بهبود ش��رایط اقتصادی را جداگان��ه درنظر گرفت، 
در ش��رایط پس از جنگ ، شکس��ت در یک حوزه فور پاشی یا 

شکست حوزه های دیگری را به همراه خواهد داشت. 

اگر پیمان نامه ی صلح به خشونت های جنگ را پایان دهد، اما 
باز سازی نظام های آموزشی موثر واقع نشوند ، امیدهای باطل 
و اه��داف بلند پروازانه ی والدی��ن می تواند محرک نگرانی های 

اجتماعی و عدم اطمینان دولت ها شود. 

توزیع مواد غذایی به منظور مبارزه با گرسنگی و قحطی بدون 
بهبود اساس��ی ش��رایط اقتصادی و نظام های تولیدی که بشر 
به آن ها به منظور تأمین زندگی س��الم و ایمن وابس��ته است 
، امیدهای بهبودی پای��دار از بین خواهد برد. در واقع نکته ی 
اصلی این اس��ت که ، واژه ی امنیت در معنای واقعی ، چیزی 
فراتر از عدم وجود خش��ونت و گرس��نگی و قحطی است. این 
واژه در حقیقت به معنای نگرش انش��عاب های آزاد برای افراد 

تأمین اطمینان در آینده است. 

فعالیت های اثر بخش در ایاالت یا مناطق تحت 
تأثیر جنگ

هیچ الگوی آماده ایی جهت فعالیت در نقاط تحت تأثیر جنگ 
در دس��ترس نیس��ت . در برخی موارد اقدامات صلح جویانه ، 
فرصت هایی را جهت فعالیت در کنار دولت هایی که متعهد به 

باز سازی این مناطق هستند، ایجاد کرده است.

در م��وارد دیگر ، کمک کنندگان در بحبوحه ی جنگ های پی 
در پی مش��غول فعالیت می باش��ند، با وج��ود این که ، ممکن 
اس��ت در این راستا آن ها طرفدار یک طرف در جنگ محسوب 
ش��وند و اقدامات آنان می تواند موجب گسترش تعداد حمالت 
ب��ر کمک کنندگانی که در زمینه ی کمک ها فعالیت می کنند، 
ش��ود.  هم چنین در موارد دیگر، عدم تمایل دولت به شرکت 
دراقدامات صلح جویانه و باز سازی ممکن است گروه های غیر 
دولت��ی که می توان آن ها را به عنوان تنها ش��رکای موجوددر 

زمینه ی کمک ها در نظر گرفت ، باقی بماند. 

درحال��ی ک��ه اغلب مش��کالت اضط��راب آورند،اما همیش��ه 
فرصت هایی جهت دست و پنجه نرم کردن با آن ها وجوددارند. 

 .      

خطارتی که فعالیت در شرایط جنگ و پس از جنگ را تهدید 
می کن��د، می تواند ش��امل هزینه های ب��االی معامالتی مانند، 
ارزش��یابی امنیت ، برخ��ورد با فعاالن دولت��ی و غیر دولتی ، 
طراح��ی برنامه ه��ای حسابرس��ی از گزارش ده��ی کاربردی، 

نظام های ارزیابی شود. 

بس��یاری از کم��ک کنن��دگان ، روش های ابت��کاری را جهت 
کاهش ضرر و زیان ها ، مطابق با ش��رایط ابداع کرده اند. یکی از 
این رویکردها، س��رمایه گذاری کردن در بودجه های مشترک 
، توس��ط دیگر کمک کنندگان هم��راه  با روش گزارش دهی 

مطمئن درکشورهای دریافت کنند ه است 

رویکرده��ای ابت��کاری دیگ��ری در زمینه ی کاه��ش ضرر و 
زیان های مربوط به شرایط جنگ، شامل موارد زیر می باشند: 

درکش��ور  ........... درس��ال 1996 ، توافق نامه ی صلح ش��امل 
تعهدی مبنی بر حمایت از توس��عه ی آموزش های بومی بود. با 
کمک بودجه ی فراهم ش��ده از س��وی کشور نروژ – به منظور 
باز نویس��ی اقدامات آینده جه��ت نجات کودکان ، -/000/60 
کودک از توسعه ی کیفیت آموزشی بهره مند شدند. استخدام 
نیروهای جدید و تعلیم معلمان دو زبانه، توس��عه ی برنامه های 

آموزشی نقش به سزایی را در این راستا ایفا کرده اند. 

)کودکان را نجات دهید. 2009( . طرح توسعه ی آومزش پایه 
)با تأکید بر آموزش پیش دبستانی ، دبستانی، بزرگساالن ،در 
نپال، امکان  فعالیت کمک کنندگان و دولت من در بحبوحه ی 
جنگ های مسلحانه را به اثبات رسانید. دراینمورد، کشورهای 
دانم��ارک ، فنالند، نروژ ، انگلس��تان و بان��ک جهانی با تأمین 

)کادر 10 . 4( 
کشور هلند متعهد به پرداخت 231 میلیون دالر شده است در حدود %15 کمک های بی واسطه ی 
این کش��ور به بخش آموزش در س��ال 2006 ، به مدت دوره هایی تا س��ال 2010 جهت همکاری 
با یونیسف با تأکید بر حمایت از آموزش در کشورهای تحت تأثیر جنگ و دارای شرایط اضطراری ، 
اختصاص داده شده است . کشور نروژ ، کمک های دو جانبه ی خود را در بخش آموزش در افغانستان 
کاهش داده است و حمایت های خویش را از طریق بودجه ی قابل اطمینانی جهت بازسازی افغانستان 
فراهم ش��ده بود، افزایش داد. بودجه ی مذکور توس��ط کش��ور نروژ چندین کمک کننده به عنوان 
بودجه ی موفق که توس��ط بانک جهانی رهبری می ش��ود، فراهم ش��د ) براتلی 2009(  )کودکان را 

نجات دهید 2009( . 

 تحقق اهداف 
توسعه ی بین المللی 
در زمینه ی آموزش 
امکان پذیر نخواهد 
بود. مگر با افزایش 

خدمات کمک رسانی 
به مناطق آسیبپذیر 

و تحت تأثیر جنگ
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بودجه ی مش��ترک هم��کاری کردند. علی رغ��م وجود جنگ 
و درگیری ، نش��انه هایی از پیش��رفت در دس��تیابی به اهداف 
آموزش��ی به عنوان نتیجه حاصل ، وجود دارند. در سومالی از 
اوایل دهه ی 1990 ، اتحادیه ی اروپا بخش آموزش را از طریق 
س��ازمان های غیردولتی بین المللی ب��ا تأکید بر آموزش پایه، 
تربیت معلمان و آموزش های شغلی و مهارت های زندگی برای 
جوانان محروم مورد حمایت خویش قرار داد. این حمایت ها از 
طریق دوره های جنگ سخت و دولتی ارائه پیدا کرده است. 

آموزش در اوگاندای شمالی ، به شدت توسط جنگ ویران گر 
از پیشرفت بازمانده است. به این طریق که فرمانده ی مقاومت 
مسلحانه، مدارس و معلمان را در این کشور به هدف خود قرار 
داده است. کمک های اعطایی از سوی کشور هلند، و طرح های 
مرب��وط به هزینه های کم��ک تحصیلی. ص��رف جنگنده های 
مقاومت مس��لحانه ی سابق درشمال همراه با دیگر برنامه هایی 
ک��ه جوانان و ک��ودکان را در جب��ران از محرومیت تحصیلی 
حمای��ت می کند، ش��د. ) ک��ودکان رانجات دهی��د 2009( . 
نمونه ی دیگری مربوط به کشورکاندا است که به طرز شگرفی 
، بودحه ی کلی مربوط به کمک های آموزش��ی و حمایت های 

خویش را از کشورهای تحت 
تأثی��ر جن��گ افزای��ش داد. 
این کش��ور، به دنبال تطبیق 
بودج��ه ی کمک ه��ای مالی 
با یک��ی از تعهدات سیاس��ی 
بین الملل��ی در زمینه ی باز 
س��ازی نظام های آموزشی ، 
تغیی��ر پذیری گس��ترده ای 
را ک��ه از خودش��ان داد. این 
کش��ور منابع مال��ی خویش 
درکشور افغانستان و سودان 
ب��ه بودجه ی مش��ترکی که 
توس��ط چند کم��ک کننده 
جم��ع آوری ش��ده اس��ت و 
به س��ازمان های غیر دولتی 

اختصاص داد.

این بخش ، ارزیابی مهمی از 
ارائه  عم��ل س��ریع  ابت��کار 
مذک��ور  ارزیاب��ی  می دن��د. 
بس��یاری از مش��کالت موجود در زمینه های حکومتی، مالی ، 
مربوط به کشوررا محدود می کند. وجود چنین مشکالتی مانعی 
در برابر تجارت به ش��کل معمول و رایج محسوب می شود. اگر 
بخواهیم بی پرده سخن بگوییم، FIT  به شکل فعلی غیر قابل 
ابطال خواهد بود. از میان برداش��تن محدودیت های موجود و 
توس��عه ی طرح اصلی و جدید و دو جانبه ی این راه حل اصلی 

محسوب نمی شود. 

جه��ان نیازمند ب��ه تدابیر بلند همتان��ه و دو جانبه ای جهت 
پیشرفت پر شتاب به سوی اهداف سال 2015 است و تجدید 
نظر کردن در FIT تحقق پذیرفتن انتخاب محسوب می شود. 

موارد ذیل پیام های اصلی این بخش هستند: 

FIT درفراهم کردن در ارائه ی منابع مالی با توجه به س��طوح 
مورد نیاز باشکس��ت روبرو ش��د. ابتکار عمل فوق ، کمک های 
ناچی��زی در کن��ار هزینه های باالی معامالت��ی دریافت نمود، 
در ابت��دا این طور انتظار می رفت که ، FIT به طور مس��تقیم 
منابع مالی که از طری��ق نتایج حمایت ها و در نتیجه تصویب 

کادر 11 . 4 : به کار بردن رویکرد کل کشور کانادا در افغانستان :

  الگوی کل کشور که مربوط ه کشور کانادا است که در افغانستان توسط این کشور به کار گرفته شده است. این 
رویکرد تالشی است در جهت متحد کردن سیاست حمایت و پشتیبانی و توسعه، طبق نظام سیاسی منفرد، 

اما این واژه درعمل به چه معنی است؟
وزرای کانادا جهت ایجاد بودجه ی مشترک با یک دیگر متحد شدند، این بودجه، مانند بودجه ی تهیه شده در 
زمینه ی امنیت و صلح جهانی از برنامه های کل کش��ور تنها در افغانس��تان بلکه در هایتی ، عراق ، فلسطین و 
چند منطقه ای که از لحاظ سیاسی مستقل هستند، وسودان حمایت می کند. بودجه ی فوق دارای منبع مالی 
عظیمی است که هر گونه برنامه ای را از تربیت پلیس تا کمک های مربوط به تغذیه ی اضطراری ، آموزش را در 
بر می گیرد. یکی از اهداف آن ایجاد ارتباط بین کمک های بشردوستانه ی کوتاه مدت با کمک های توسعه ی بلند 

مدت است. کشور افغانستان نقش مهمی در شکل دهی، توسعه ی این راهبرد با رویکرد ایفا کرد. 
مقول��ه ی آموزش درمرکز توجه این رویکرد قرار دارد.  درس��ال 2006 و 2007 کش��ور کانادا در حدود 186 
میلیون دالر در زمینه ی کمک های دو جانبه به کشور افغانستان اختصاص داد. نزدیک به %13 این بودجه یا 
مبلغ فوق جهت آموزش پایه درنظر گرفته شد. با اهداف چنین مقیاسی به بخش آموزش ، کانادا، تبدیل به یکی 
از بزرگ ترین کمک کنندگان بخش آموزش ش��د. نیروه��ای کانادایی ازطریق فرآوردن ، محافظان امنیتی ، 
ارزیابی و برنامه ریزی های بنیادی مانند، تعیین فضای مدرس��ه، فرآوردن اطالعات راجع به امنیت محلی، از 
فعالیت ها اقدامات CEDA )مرکز توس��عه ی بین المللی کانادا (. پش��تیبانی کردند. منتقدین دراین باره که، 
اتحاد ارتش و امنیت انس��انی با اقدامات کاهش فقر مغایرت دارد، به بحث و گفتگو می پردازند. آن ها به جای 
اقدام به حمایت های بین المللی گسترده تر سئواالتی را راجع به منابع متمرکز کشور کانادا در قندهار و درمورد 
مسئولیت های نا مشخص ارتش های نظامی و غیر نظامی مطرح می کنند. با وجود این، تجربه ی مربوط به کشور 
کانادا در این راستا، سرمشقی برای حمایت ازآموزش درمناطق تحت تأثیر جنگ و درگیری، جایی که ممکن 

است کمک کنندگان را به دلیل ترس از درگیر شدن با خطرات احتمالی از فعالیت باز دارد. 
منابع : سی ی آی ) 2009 و 2009( ، سیمون و تاملیسون )2005(

 با وجود برخی 
اقدامات اساسی در 
زمینه ی ابتکار عمل 
سریع ، هنوز ابتکار 
عمل به طور آشکارا 
برخی از فقیر ترین 
کشورها را تحت 
پوشش یا حمایت 
خود قرار نداده 
است. 
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آن تحری��ک خواهد کرد و حمایت ه��ای مضاعف کنندگان را 
آش��کارخواهد س��اخت. بودجه ی محرک بعد ها، جهت فراهم 
آوردن حمایت های مستقیم ارائه شد. با وجود این که ، شواهد 
قانع کننده ای در دسترس کمک های دو جانبه به کشورهایی 
ک��ه از FIT حمایت و پش��تیبانی کردن��د، افزایش پیدا کرده 

است. 

ضمن��اً بودج��ه ی متح��رک از حمایت ه��ای ن��ا منظم کمک 
کنندگان و خالء بزرگ بین متعهدات و هزینه ها رنج می برد. 

FIT هنوز ابزاری مفید جهت پرداختن به چالش ها و مشکالت 
فراهم نکرده اس��ت طرح های بین المللی حاکی از ارزیابی این 
که کم��ک کنندگان چه امکاناتی را می توانند فراهم نمایند تا 
این که کشورها به چه امکاناتی احتیاج دارند، است . برنامه های 
فوق هم چنین در پرداخت هزینه های مضاعف دس��تیبای به 
Raching Mas با شکست مواجه شدند. تا زمانی که دوره ی 
کوت��اه مدت ومانند تعهدات معمول 1 تا 3 س��اله پیش بینی 
پذی��ری ضعیف حمایت ها ی ضعیف در زمینه ی حقوق فعاالن 



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

274

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

بر بودجه ی کمک های مالی غلبه نکنند ادامه خواهد داشت. 

نتیجه
دس��تیابی به اهداف توسعه ی بین المللی جهت آموزش، بدون 
افزایش تالش هایی ک��ه در زمینه ی کمک ها در مناطق تحت 
تأثی��ر جن��گ صورت می گیرد. ام��کان پذیر نخواه��د بود. باز 
آفرینی بخش آموزش مربوط به این مناطق، توسط بودجه های 
مال��ی نا کاف��ی ، امکانات تخصص یا یافتن��ی ضعیف که فقدان 
شدید نیروی انسانی دهقان مختل می شود. حمایت از افرادی 
ک��ه در این مناطق زندگی می کنند ، بس��یار مش��کل اس��ت. 
در عین حال، فرصت هایی بازس��ازی نظام آموزش��ی، به دلیل 
عملکرده��ای انعط��اف ناپذیر مدیریتی مرب��وط به کمک ها و 
شکست در زمینه ی ابزاری دو جانبه و اثر بخش جهت حمایت 

از مناطق تحت تأثیر جنگ و درگیری،از دست رفته اند. 
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اصالح ابتکار عمل سریع کمک  رسانی
در    )FTI( س��ریع  ابتکارعم��ل  اقدام��ات  ک��ه  زمان��ی 
سال2002آغاز شد، رئیس بانک جهانی ، جیم این جنبش 
را اولین حرکت تاریخی که اجرای آن درکشورهای درحال 
توس��عه می تواند پی��ش بینی ه��ای اقتص��ادی واحتماعی 
  FTI .کش��ورهای مذکور را دگرگون س��ازد، معرف��ی کرد
ب��ه طور گس��ترده به عن��وان کاتالیزوری جهت پیش��رفت 
پرش��تاب به س��وی آموزش برای همه، تصور می ش��ود. با 
وجود دس��تاوردهای واقعی در این راس��تا، FTI   آش��کارا 
در فقیر ترین کش��ورهای درحال توس��عه به ش��کل ابتکار 
عمل س��ریع آموزش، تحقق پیدا نکرده است. گزارش کلی 
نش��اندهنده ی یکی از کوتاهی هایی در این زمینه است، بنا 
براین اصالح یا تجدید نظر در FTI اقدامی ضروری محسوب 

می شود. 

نا امی��دی در تحقق FTI توس��ط خالء بی��ن اهداف بلند 
پروازانه آن و اهداف دس��تیافتنی آن، تش��دید خواهد شد. 
در آغ��از عم��ل ب��ه FTI  ، این جنبش به عن��وان نوعی از 
توافق نامه ی بین المللی میان کش��ورهای در حال توس��عه 
و کمک کنندگان با تأکید بر دس��تیابی به اهداف توسعه ی 

بین المللی، درنظر گرفته می شود. 

 FTI درکشورهای درحال توس��عه، طرح های دست یافتنی
را جهت پیش��رفت پرش��تاب بخش آموزش همراه با کمک 
کنندگان که از قدرت بخشیدن به تالش های بین المللی از 
طری��ق کمک های مضاعف ، اثر بخش تر و پیش بینی پذیر 
تری حمای��ت می کردند، عملی می کردند. بعد از پا س��الی 
ک��ه وضع به همین منوال پیش می رفت، اعتبار ابتکار عمل 
سریع درتمام مدت تنزیل یافت که این طلب نشان دهنده ی 
عملک��رد ضعیف آن در زمینه ی ارائه ی کمک ها اس��ت. در 
حال حاضر زمان ارزیابی دوباره ی FTI  از جانب کشورهای 
در حال توس��عه، کمک کنندگان و سازمان های غیر دولتی 
فرا رس��یده اس��ت. البته، ارزیابی مس��تقلی جهت گزارش 
از نیروی��ی اث��ر بخش FTI در زمین��ه ی  تنظیم طرح های 
پیشنهادی جهت اصالح FTI  برنامه ریزی شده است. اکثر 
کم��ک کنندگان ، بر اقدامات قابل پیش بینی در راس��تای 
بازپرسازی تکمیل منابع مالی که شامل مبلغ اولیه ای برابر 
با 2. 1 میلیون دالر اس��ت، تأکید می کنن��د. ضمناً ادارات 
جدید ایاالت متح��ده ی تصمیم به ایجاد بودجه های جدید 

برای بخ��ش آموزش علی رغم این که جزئیات آنا ن معلوم 
باقی مانده اس��ت، کرده اند. این مسئله ، زمینه ای را جهت 
دس��ت یافتن به اهداف دور رس اقدام��ات اصالح طلبانه ی 
FTI فراهم می کند. اس��تفاده از چنی��ن فرق هایی ، جهت 

پیشبرد اهداف آموزشی برای همه ، امری حیاتی است.

این بخش ، ارزیابی مهمی از ابتکار عمل سریع ارائه می دند. 
ارزیابی مذکور بس��یاری از مش��کالت موجود در زمینه های 
حکومتی، مالی ، مربوط به کش��وررا محدود می کند. وجود 
چنین مش��کالتی مانعی در برابر تجارت به شکل معمول و 
رایج محسوب می شود. اگر بخواهیم بی پرده سخن بگوییم، 
FTI  به ش��کل فعلی غیر قابل ابط��ال خواهد بود. از میان 
برداش��تن محدودیت های موجود و توسعه ی طرح اصلی و 
جدید و دو جانبه ی این راه حل اصلی محسوب نمی شود. 

جهان نیازمند به تدابی��ر بلند همتانه و دو جانبه ای جهت 
پیش��رفت پر ش��تاب به سوی اهداف س��ال 2015 است و 
تجدید نظر کردن در FTI تحقق پذیرفتن انتخاب محسوب 

می شود. موارد ذیل پیام های اصلی این بخش هستند: 

FTI درفراه��م ک��ردن در ارائ��ه ی منابع مالی   •
با توجه به س��طوح مورد نیاز باشکس��ت روبرو ش��د. ابتکار 
عم��ل فوق ، کمک های ناچیزی در کن��ار هزینه های باالی 
معامالت��ی دریافت نمود، در ابتدا ای��ن طور انتظار می رفت 
ک��ه ، FTI به طور مس��تقیم منابع مالی که از طریق نتایج 
حمایت ه��ا و در نتیجه تصویب آن تحری��ک خواهد کرد و 
حمایت ه��ای مضاعف کنندگان را آش��کارخواهد س��اخت. 
بودج��ه ی محرک بعد ها، جهت فراه��م آوردن حمایت های 
مس��تقیم ارائه شد. با وجود این که ، شواهد قانع کننده ای 
 FTI در دس��ترس کمک های دو جانبه به کشورهایی که از
حمایت و پش��تیبانی کردند، افزایش پیدا کرده است. ضمناً 
بودجه ی متحرک از حمایت های نا منظم کمک کنندگان و 

خالء بزرگ بین متعهدات و هزینه ها رنج می برد. 

FTI هن��وز اب��زاری مفید جه��ت پرداختن به   •
چالش ها و مش��کالت فراه��م نکرده اس��ت طرح های بین 
الملل��ی حاک��ی از ارزیاب��ی این ک��ه کمک کنن��دگان چه 
امکانات��ی را می توانند فراهم نمایند تا این که کش��ورها به 
چه امکاناتی احتیاج دارند، است. برنامه های فوق هم چنین 
 Raching در پرداخ��ت هزینه های مضاعف دس��تیبای به

 بی ثباتی و وجود 
ابهامات در ابتکار 

عمل سریع ، 
منجر به فقدان و 
کمبود های مالی 

بسیاری شده است
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Mas با شکس��ت مواجه ش��دند. تا زمانی که دوره ی کوتاه 
مدت ومانند تعهدات معمول 1 تا 3 ساله پیش بینی پذیری 
ضعیف حمایت ه��ا ی ضعیف در زمینه ی حق��وق فعاالن بر 

بودجه ی کمک های مالی غلبه نکنند ادامه خواهد داشت. 

FTI  به تحقق نمی رسد مگراین که ، ابتکار عملی سریع 
پویا و دو جانبه در زمینه ی کمک ها ، جنبش��ی قدرتمند و 
جدیدی را در راستای دست یابی به اهداف تصویب شده در 
نشس��ت داکار درسال2000، ایجاد نماید. این جنبش نقش 
مهمی را در زمینه ی حمایت از کشورهایی که از دست یافتن 
به اه��داف EFA دور مانده ان��د و در زمینه ی فراهم کردن 
منابعی ب��رای گروه های مح��روم ایفا می ن��د. فراهم کردن 
امکانات، به ط��ور قابل توجهی نیازمند ب��ه مدیریتی قاطع 
ش��فافیت بیش��تر نقش FTI درایج��اد و ارائه ی کمک های 
مالی بیش��تر در دستیابی به اهداف است. ابتکار عمل سریع 
به عن��وان طرحی نا موفق در ارزیاب��ی فقدان های مالی بی 
حرکت رها ش��د. دس��ت یابی به اه��داف EFA  نیازمند به 
افزایش منابع مالی کمک ها اس��ت، طب��ق آمار این گزارش 
، جهت دس��ت یابی به اهداف 2,15 ، س��االنه در حدود 16 

میلیون دالر می بایست به منابع مالی اضافه شود.

FTI   دربرخ��ی م��وارد، اقدام��ات خ��ود را در زمینه ی 
توس��عه ی اثر بخش��ی واجرای برنامه ی کار پاریس کاهش 
داده اس��ت. کش��ور ها باید ، به منظور موثر واقع ش��دن در 
حمای��ت از بودج��ه ی محرک ، قوانینی مبن��ی بر کنترل و 
نظارت بر اعطای بودجه ها از س��وی انجمن توس��عه ی بین 
الملل بانک جهانی تصویب نمایند. نظام های حسابرس��ی یا 
گ��زارش دهی و تهیه ی ت��دارکات اغلب فاقد صالحیت های 
الزم هس��تند. حتی زمانی که کم��ک کنندگان دو جانبه از 
آن ه��ا در برنامه های هماهنگ اس��تفاده می کنند. نتیجه ی 
عملکردهای FTI  و اصول اساسی برنامه ی کار پاریس مخبر 
به نگرانی های طوالنی مدت و پی در پی ش��ده است. ابتکار 
عمل س��ریع مشارکتی لفظی با تمهیدات نظارتی مربوط به 
انجمن یکی از کمک کنندگان داش��ته اس��ت. کشورهای در 
  FTI حال توسعه، درتمام س��طوح همکاری های مربوط به
نمایان شده اند. تمهیدات نظارتی بخصوص در سطوح باالتر 
جای��ی ک ه تصمیمات مربوط ب��ه تخصیص بودجه ی اتخاذ 
می ش��وند. تخریب می ش��وند، بعالوه مراجل تصمیم گیری 
مربوط به FTI  اغلب به اختیاری و مبهم هس��تند. قوانین 

نظارت��ی جدید نیازمند به افزایش فریاد کش��ورهای درحال 
توسعه و شفافیت اتخاذ تصمیمات است. 

FTI  می بایس��ت به عنوان عنصری یا موجودیتی کارآمد 
و مستقل از بانک جهانی همراه با دبیرخانه ای خود مختار، 
از نو س��ازماندهی ش��وند. خدمات FTI  هنوز درکشورهای 
تحت تأثیر جنگ و درگیری موثر واقع نش��ده اس��ت. ابتکار 
عمل مذکور، اساساً به عنوان انتخابی کارآمد جهت حمایت 
از کش��ورهای تحت تأثیر جنگ محس��وب می شود. از این 
طریق که جنگ با تصویب قوانینی دو جانبه می تواند موجب 
کاهش خطرات احتمالی و هزینه های معامالتی شود. به هر 
حال FTI  هنوز قادر به بر آوردن نیازهای کشور های تحت 
تأثیر جنگ نش��ده اس��ت. در حال حاضر قوانین مربوط به 
س��مت تش��ویق توانایی دولت ها در ایجاد برنامه ریزی های 
س��طوح ً مالک کلیدیاً به جز کشورهای تحت تأثیر جنگ، 
تخریف ش��ده است. بی ثمر ماندن تعهدات کمک کنندگان 
د رتوس��عه ی الگویی تغییر ÷ذیرتر و مناس��ب تر به ش��دت 
امیدهای تحصیلی و آموزش��ی بس��یاری از کودکان آسیب 
پذیرتر و مناس��ب تر به شدت امیدهای تحصیلی و آموزشی 
بسیاری از کودکان آسیب پذیر جهان را به نظر انداخته است.

  ابت��کارات عمل مربوط به بخش س��المت و بهداش��ت، 
سرمشقی جهت اقدامات اصالح طلبانه ی FTI  ایجاد کرده 
اس��ت. ابتکارات عمل مربوط به س��المت و بهداش��ت نقش 
مهم��ی در زمینه ی تأمین بودجه ی مالی توس��عه ایفا کرده 
است. در تضاد شدیدی با FTI  ، برنامه هایی از قبل تأمین 
بودجه ی جهانی در مب��ارزه با بیماری های AIDS ، توبریو 
س��ید، ماالریا، اتحاد گروه GAVI هم چنین موجب اتخاذ 
تدابی��ر دو جانبه ای جهت روش ه��ای نظارتی جواب گو و 
ش��فاف که مرتبط با مراحل برنامه ریزی ه��ای بین المللی 
جه��ت هزینه ه��ای مربوط به کم ها ش��د، ج��زء طرح های 
مربوط به بخش س��المت و بهداشت هس��تند. با وجود این 
که ، ابتکارات عمل دو جانبه در س��المت و بهداش��ت بدون 
شکل بوده اس��ت، و بخش آموزشی در برخی موارد اساسی 
با بخش س��المت و بهداش��ت تف��اوت دارد. اقدامات اصالح 
طلبانه ی FTI  باید در برخی موارد از ابتکارات عمل مربوط 
به سالمت و بهداشت جهانی، الگو بگیرد. مذاکرات سودمند 
از زمینه ی FTI  توس��ط ترفند آموزش��ی کمک کنندگان 

از یک دیگر در وضعیف ناگواری قرار گرفته است.

 FTI دبیرخانه ی 
اعالم کرد که حدود 
2. 1 میلیون دالر 
جهت برآوردن 
نیازهای مورد انتظار 
طی 8 ماه تا سال 
2010 مورد نیاز است. 
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 کمک کنندگان یک دیگر را به دلیل وجود نقوص کوتاهی-
های��ی آگاهانه در زمینه ی بودجه، ارائ��ه ی کمک ها و بانک 
جهانی را به دلیل مش��کالت نظری عمیق تر مورد سرزنش 
قرار می دهند. متأس��فانه، گفتگوی فوق ، مرکز توجه کمک 
کنندگان را از مش��کالت بنی��ادی و عمیق تر منحرف کرده 
اس��ت. ابتکار عمل سریع ، مسئول شکست کمک کنندگان 
در زمین��ه ی عم��ل به متعه��دات مربوط به نشس��ت داکار 
و یا مس��ئول شکست کش��ورهای درحال توس��عه ارزش ها 
در زمین��ه ی اولویت بندی خط مش��ی هایی جهت غلبه بر 
درحاشیه ماندگی نیست. تعهدات سیاسی ضعیف در راستای 
کمک های بین المللی جهت آموزش و در زمینه ی تس��اوی 
حق��وق بین المللی ریش��ه ای عمیق دارد. به طور مش��ابه ، 
دبیرخان��ه ی حرف��ه ای مربوط ب��ه FTI  در  بانک مرکزی 
مس��ئول قوانین نظارتی که توسط س��هام داران به تصویب 
  FTI رسیده است، نیست. با وجود این که ، ساختار نظارتی
مس��ئله ساز اس��ت و پیامد های آن کاهش پیدا کرده است، 
شکست یا بی نتیجه ماندن س��اختارهای نظارتی به خودی 

خود، نشانه ای از رهبری بدون سیاسی ضعیف است. 

ای��ن قس��مت ش��امل 5 بخش اس��ت. بخش اول به ش��رح 
پیشینه ی ابتکارعمل سریع و چگونگی عملکرد آن و تثبیت 
ارائه ی کمک ها تا به ام��روز می پردازد. بخش دوم بر تأمین 
بودجه های مالی و پرداخ��ت هزینه ها تأکید می کند. بخش 
س��وم به شکست یا ناکامی FTI  در بر آوردن نیازهای اصلی 
کش��ورهای تحت �دثیر جنگ و درگیری می پردازد. بخش 
چهارم به بررس��ی برخی از ابتکارات عمل جهانی و گسترده 
در زمینه ی س��المت و بهداش��ت می پردازد و الگوهایی که 
ممکن اس��ت در راستای اقدامات اصالح طلبانه FTI  مفید 
واقع شوند ارائه می کند. این قمست توسط تعیین مشروطی 
حیات��ی در زمینه ی ابت��کارات عملی جهانی د ر آموزش که 
نتایجی ب��ا پیامدهایی را به همراه خواهد داش��ت، به اتمام 

می رسد. 

چارچوب ابتکار عمل سریع 
باآغاز جنبش ابتکار عمل س��ریع درس��ال 2002 ، جنبش 
ف��وق به عن��وان جزئی از تواف��ق نامه ی عظی��م جهانی در 
دستیابی به اهداف توس��عه ی بین الملل محسوب می شود. 
در کنفران��س بی��ن المل��ل در زمینه ی تأمی��ن بودجه های 
مالی جهت توس��عه، کش��ورهای در حال توس��عه متعهد به 

قدرت بخش��یدن به برنامه های کاهش فقر ش��دند، حال آن 
که، کش��ورهای ثروتمند متعهد به فراهم کردن کمک های 
مخالف در حمایت از برنامه های تنها مربوط به خود کش��ور 

شدند. 

ابتکار عمل س��ریع در الگوی جدید به عنوان نمونه ی اولیه 
و به عنوان ابزاری جهت قدرت بخش��یدن به برنامه های بین 
الملل از طریق توس��عه ی روش های گسترده ی آموزشی که 
می توان��د در مرک��ز توجه همکاری های کم��ک کنندگان و 

فراهم کردن منابع مالی قرار گیرد، محسوب می شود.

پرکردن فاصله برنامه ریزی و تأمین مالی
 ابتکار عمل س��ریع به جای هم گام ش��دن با اهداف تنظیم 
شده در نشست داکار در راستای طرح های EFA،  با اجرای 
برنامه های آموزش ابتدایی فراگیر تا س��ال 2015 هماهنگ 
شده اس��ت) قبال ، 2004، در 2005، بانک جهانی2002(. 
در حقیقت ابتکار عمل س��ریع حتی در زمینه ی این هدف 

کوچک نیز پیامدهایی را ایجاد نکرده است. 

هدف اصلی FTI  درسال 2002 به دلیل از میان برداشتن 
نقوص موجود در 3 حوزه ی توس��عه ی سیاس��ی، اطالعات 
وظرفیت ه��ا و فراهم آوردن کمک ه��ای مضاعف جهت رفع 
فقدان های مالی، متوقف ش��د، 4 هدف تنظیم ش��ده شامل 

موارد زیر هستند:

 افزای��ش کمک ه��ا به آموزش پایه توس��ط فراهم کردن 
بودجه ه��ای مال��ی پایدارتر، قاب��ل پیش بینی ت��ر و تغییر 
پذیرترند. جهت حمایت از کش��ورهایی ک��ه در حال اثبات 
تعهدات خود و توانایی خود در زمینه ی پیش��رفت پرشتاب 

هستند

 گسترش اثربخشی کمک ها ، توقف هزینه های معامالتی 
توسط اتحاد و هماهنگی کمک کنندگان از حمایت از تدابیر 

گسترده ی مربوط به بخش آموزش 

 ادای احت��رام به ح��ق مالکیت کش��ور از طریق تطبیق 
کمک ها با اقدامات ضروری و خط مشی های بین المللی 

تنظیم مالک هایی یا معیارهایی مش��خص جهت   
توسعه ی برنامه های موفق و پایدار 

تحقق برنامه ی از طری��ق عملکرد متحدانه ای که به کمک 

 شاید بحران اصلی 
EDPF مورد حمایت 
قرار ندادن موسسات 

آموزشی جهت 
برنامه ریزی و کنترل 

و بررسی پیشبرد 
اهداف آموزشی 

باشد.
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آن کم��ک کنندگان می توانند فعالیت خویش را در حمایت 
از برنامه های مربوط به خود کش��ور هماهنگ نمایند، ابتکار 
عمل را به اهداف گسترده ای که در بیانیه ی پاریس در سال 
2..5 در زمینه ی اثر بخشی کمک ها به تصویب رسیده است، 
مرتبط می کند. علی رغم ای��ن که ، عماًل اجرای برنامه های 
FTI  و مراح��ل تأمین بودجه های مالی تش��ریک مس��اعی 
کم��ک کنندگان را تضعیف کرده اس��ت، ام��ا بر هزینه های 
معامالتی افزوده اس��ت و موجب کاهش اثر بخشی کمک ها 

در برخی کشورها، شده است. 

راهبردی محدود در راستای تأمین بودجه ی مالی
 FTI   فرصت��ی را جهت توس��عه ی رویکرده��ای جدید و 
بلند همتان��ه در تأمین بودجه ی مال��ی کمک ها ،در اختیار 
کمک کنندگان قرار داده اس��ت. با وج��ود فقدان های مالی 
ک��ه به عنوان موانعی بزرگ در برابر تکمیل برنامه ی ابتدایی 
فراگیر محس��وب می ش��ود. روش های برنامه ریزی های بین 
المللی می تواند جهت پیش��رفت های موثق، ارزشیابی پایدار 
هزینه های��ی که موجب رفع چنین موانعی می ش��وند، مورد 

استفاده قرار گیرند. 

یک��ی از مش��کالتی ک��ه در این راس��تا وج��ود دارد، وجود 
چارچوب ه��ای مش��خص اس��ت، ک��ه ش��امل مجموعه ای 
از نش��انه هایی ک��ه جه��ت تخمی��ن هزینه ه��ای مربوط به 
برنامه ه��ای بین المللی و فقدان های مالی مش��ترک اس��ت 
می ش��ود . ش��اخصه های فوق را هزینه ه��ای کلی مربوط به 
آم��وزش ابتدای��ی ، ان��دازه ی کالس معمولی حق��وق عادی 
معلم��ان ، هزینه ه��ای ورودی غی��ر از حق��وق معلم��ان و 
هزینه های تکراری را شامل می شود. شاخصه های مربوط به 
هر ش��انه براساس تحقیقات بانک جهانی تنظیم شده اند، که 
جهت ایجاد شیوه های مناسب در اجرای برنامه های آموزشی 

ابتدایی فراگیر به کشورها ارائه می شوند. 

ش��اخصه ها در جهت تطبیق با ش��رایط هر کشوری منظور 
ش��ده اند ) برون��س،2003( . برخی مفس��ران معتقدند که 
چارچوب های مشخص ، باعث ایجاد مجموعه ی منسجمی از 
ش��اخصه های مناس��ب و مرتبط و روش��ی اصولی ، همراه با 
قوانین مربوط به حق مالکیت کش��ور، می شود. برخی دیگر 
از مفسران مش��ارکت های ضعیف کشورهای درحال توسعه 
و کم��ک کنندگان را در زمین��ه ی طراحی چارچوب ها و در 

زمینه ی این که آیا ش��اخص ها و نش��انه ها مناسب هستند، 
بخص��وص در راس��تای حوزه هایی از قبیل ح��ق الزحمه ی 
معلمان به زیر سئوال می برند. ) کارمیل2009، رز،2005( . 
برخی دیگر از آن ها در باره ی این که چارچوب های مشخص 
می تواند به عنوان ش��کل جدیدی از مش��روطیت سیاس��ی 
درنظر گرفته شوند، به بحث می پردازند. برنامه های آموزش 
بی��ن المللی جهت حمایت از ابتکار عمل س��ریع که حاکی 
از روش ه��ای متنوع در راس��تای ارزش گذاری تدابیر جهت 
دس��تیابی به اهداف EFA در عمل هستند. ارائه می شوند. 
انجام اندک��ی در زمین��ه ی روش ه��ا ب��ه چش��م می خورد، 
حلقه های ارتباطی بین اهداف بین المللی اغلب نا مش��خص 
هستند. برخی از برنامه های بین المللی در راستای دستیابی 
ب��ه اجرای برنامه ه��ای مربوط به آم��وزش ابتدایی فراگیر تا 
س��ال 2,15 هماهنگ نش��ده اند. عالوه بر آن اکثر برنامه ی 
مفاق��د برآوردهای قابل اطمینانی هس��تند، حتی در بعضی 
موارد مانند هزینه ی مرب��وط هیچ گونه آماری وجود ندارد. 

) بل 2..9( . 

عواملی که در دستیابی به اهداف سال 2,15 مرتبط هستند، 
به نظر می رس��د که بر روش راهبردهای تخمین فقدان های 
مال��ی س��نگینی می کنن��د. راهبردهای مذک��ور ف به نظر 
می رس��د که در برخی موارد تحت تأثیر انتظارات دولت های 
دریاف��ت کنن��ده در امید به دریافت مبلغ��ی از بودجه، قرار 
می گیرند. توجه کمک کنن��دگان در زمینه ی توانایی خرید 
بودجه ی کمک های مالی خود نیز به نظر می رس��د. منش��اء 
ارزیابی نظام یافته منابع مالی مورد نیاز جهت دس��تیابی به 

اهداف حاصل از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

ارزیابی توانایی کش��ورها در جذب کمک های بیش��تر نقش 
مهمی در بر آورده��ای کمک کنندگان ایفا می کند. ظرفیت 
دریاف��ت کنندگان در اس��تفاده از همکاری های توس��عه به 
ش��کل اثر بخش یکی از دغدغه های اصلی محسوب می شود. 
به هر حال، محدودیت های موجود در این زمینه ، می بایست 
به لحاظ فنی و مالی جهت افزایش ظرفیت ها مورد بررس��ی 
قرار گیرد. اگر ناتوانی در جذب کمک ها مشکل بزرگ تلقی 
می ش��ود، پس راه حل این مش��کل نش��ان گرفته از هدایت 
کمک ها به س��وی ایج��اد ظرفیت های جذب کننده اس��ت. 
مش��کل فعل��ی در زمینه ی راهبردهای FTI این اس��ت که 
ضابطه ای ک��ه کمک کنندگان از آن جهت ارزیابی ظرفیته 

هر سازمانی باید 
از لحاظ شفافیت 
، پاسخ گویی ،اثر 
بخشی ، مسئولیت 
ارزیابی شود. احتماالً 
نظام نظارت بر 
FTI فاقد هر یک از 
خصوصیات مذکور 
است
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ای جذب کننده ، اس��تفاده می کنند، از ش��فافیت و انسجام 
کافی برخوردار ناست. به عنوانمثال، در کامودجه ، هزینه ای 
که جهت رویکردهای آموزش بین المللی برآورد ش��ده بود، 
حاکی از این اس��ت که کشور هر ساله نیازمند 138 میلیون 
دالر اضافی جهت دس��ت یابی به اهداف مشخص EFA که 
مورد توافق کمک کنندگان قرار گرفته ، اس��ت. ش��خصاً در 
  از مبلغ فوق می توان��د در زمینه ی کمک ها موثر 

3
1 ح��دود 

واقع ش��ود. که گروه��ی از کمک کنن��دگان محلی تصمیم 
گرفتن��د که این موض��وع محلی اعالم ننمایند. درخواس��ت 
بودج��ه جهت تأمی��ن مالی بودجه ی محرک، جهت نش��ان 
دادن این ارزش��یابی مورد بازبینی ق��رار گرفت)دبیرخانه ی 
FTI،2007(. درکش��ورکامرون ، پیش��نهاد فراه��م کردن 
بودج��ه ی مالی جهت تأمین کمبود مالی حدود 47 میلیون 
دالری ، ب��ه بودج��ه ی محرک اختصاص و قس��مت اول آن 
  .)2007 ،FTI در سال 2007 به تصویب رسید)دبیرخانه ی
صرف نظر از برخی مس��ائل بخصوص مربوط به این درمورد، 
مقایس��ه ی این دو کشور نش��ان دهنده یا حاکی از خاصیت 
ارتحال��ی عملکردهای FTI  و ع��دم وجود نگرش راهبردی 
 EFA جهت برنامه ریزی در راس��تای دس��تیابی به اهداف

است. 

نقطه نظرات متنوع راجع به نقش FTI  درتأمین 
بودجه های مالی از ابتدا موضوعی بحث برانگیز بوده 

است. 
بس��یاری از کشورهای درحال توسعه، و سازمان هایی که در 
راس��تای فعالیت می کنند، در این باره که ابتکارات عمل دو 
جانب��ه باید نقش اصلی در تأمی��ن بودجه ی مالی برنامه ای 
آموزشی که در راستای بخش اهداف توسعه هماهنگ شده اند، 
به بح��ث می پردازند) روز 2..5 ، واتکینی��ز، 2000(. نظام یا 
ساختاری که در این باره شکل گرفت، حاکی از راهبردهایی 
ب��ا فاقد روحیه ی جاه طلبانه بود. س��اختار فوق FTI  را به 
عن��وان تأیید برنامه های بین المللی ک��ه باعث حمایت های 
مضاعف از س��وی کمک کنندگانی که درکشورهای درحال 
 ،FTI توس��عه فعالیت می کنند، در نظ��ر می گیرد)دبیرخانه
2004( . بخ��ش آموزش��ی کمبری��ج،2009(. اهمی��ت این 
موضوع زمانی که بودج��ه ی چند جانبه ی محرک به عنوان 
  FTI منابع مالی مستقیم تنظیم ش��د، تغییر یافت. در ابتدا
به عن��وان عاملی جه��ت تأمین مالی موقت درکش��ورهایی 

فاقد کم��ک کنندگان اصلی بودند، درنظر گرفته می ش��دو. 
در سال2007راه برای کسانی که دارای برنامه های آموزشی 
تأیید شده و بنرامه های مربوط به فقدان مالی بودند، هموار 
شد )دبیرخانه FTI ،2007(.  ایجاد بودجه ی مالی متحرک 
به پیچیدگی نقش FTI درتأمین بودجه های مالی می افزاید. 
کش��ورهای دریافت کننده اغلب بودجه ی جدید را به عنوان 
هسته ی اصلی ابتکار عمل به حساب می آورند، طبق ارزیابی 
اخی��ر مناب��ع کنیا در زمین��ه ی FTI ، یک��ی از ویژگی های 
 FTI برجسته ی مربوط به نمونه ی کشور کنیا این است که
از سوی سهام داران محلی غالباً به عنوان منبع مستقیمی از 

تأمین بودجه های مالی محسوب می شود. 

چنین نگرشی درکش��ورهای درحال توسعه نیز وجود دارد. 
عل��ی رغم این که برخی از کمک کنندگان بودجه ی محرک 
را به عن��وان عاملی بالقوه و مهم در زمینه ی فراهم کردن و 
 EFA ارائ��ه ی منابع مورد نیاز محبت دس��ت یابی به اهداف
از نظ��ر می گیرند و دیگ��ران آن را به عن��وان ابزاری جهت 
تأمی��ن بودجه ی مال��ی مازاد ب��ه حس��اب می آورند. نقش 

بودجه یمتحرک هنوز مبهم باقی مانده است. 

منس��جم بودن نقش بودجه ی متحرک در مذاکرات مربوط 
ب��ه باز بین��ی بودجه ی متحرک آش��کار اس��ت. دبیرخانه ی 
FTI ح��دود 3. 1 میلی��ون دالر را جهت برآوردن نیازهایی 
م��ورد انتظ��ار طی 18 ماه تا س��ال    2010 تخمین زده اند 
با این حال ، این موضوع که آیا برآورد فوق نش��ان دهنده ی 
ارزش��یابی در زمینه ی فقدان های مالی بین المللی مرتبط با 
اهداف آموزش ابتدایی فراگیر و دیگر اهداف است و یا نشان 
دهنده ی ارزش��یابی در زمینه ی این که کمک کنندگان در 
چه زمینه ای تمایل به تقس��یم بودجه دارند ، است به شکل 
ابهام انگیز باقی مانده است. مذاکرات اخیر کمک کنندگان، 
در زمینه ی پیش��نهاد هایی جهت ایج��ادً  چهارچوب نیازها 
و عملکردها ً در راس��تای تخصیص بودجه ی مالی متحرک 
به پیچیدگی این موضوع افزوده اس��ت. هدف این چارچوب 
تنظیم مراحلی و ضوابطی جهت تعیین چگونگی توس��عه ی 
 FTI منابع در میان کشورهای حمایت شده است) دبیرخانه
،2009( . عم��اًل چارچوب فوق در زمینه ی ایجاد مبنایی به 
منظ��ور جیره بندی کمک هابدون ای��ن که ، در ابتدا اهداف 
دقی��ق بودجه یمتحرک و نقش وی در تأمین بودجه ی مالی 

جهانی EFA تعیین شود. خالقیت می کند. 

 در بسیاری از موارد 
، تنش موجود بین 

اقدامات کمک 
کنندگان بین المللی 

با قوانین جهانی 
FTI  ارائه ی کمک ها 

و منابع مالی را به 
تأخیر انداخته است



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

280

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

بودجه ی متحرک اساس��اً ب��ا برنامه ه��ای حمایت کننده ی 
کمک ها همگام ش��ده است. این برنامه ها اصوالً فعالیت هایی 
که براساس پروژه هستند و اساساً مرتبط با ساخت مدارس، 
خری��د کتاب های درس��ی ، و توزیع آن ه��ا و تعلیم و تربیت 
معلمان هس��تند را در بر می گیرد. درماداگاس��کار بودجه ی 
فراهم شده که بالغ بر 21 میلیون دالر است از سال2005 تا 
سال 2008 جهت کمک مالی به نیروهای تازه استخدام شده 
و تربی��ت معلمان محلی مورد اس��تفاده قرار گرفت. حمایت 
از روآن��دا به ص��ورت قرار دادن مالی��ات و کمک هزینه های 
اهدایی به مدارس ابتدایی جهت تأمین مالی در راس��تای از 
میان برداشتن شخصی بوده است ) بانک جهانی،2009( . 

این برنامه ها از اهمیت باالیی برخوردار هستند، اما بسیاری 
از فعالیت ه��ای حمایت کننده ی FTI اخیراً توس��ط کمک 
کنندگانداخل کشور، کمک کنندگان که در تأمین بودجه ی 
محرک نقش داشتند. مورد حمایت واقع شده است. مشکل 
دیگر در این زمینه مربوط به عدم وجود تدارکات الزم جهت 

تأمین بودجه های در جریان است. 

به عنوان مث��ال، افزایش هزینه های مرب��وط به حقوق مکرر 
معلمان تازه اس��تخدام شده اس��ت. اصوالً FTI  در زمینه ی 
تغیی��ر وضعی��ت مالی مربوط به کمک های آم��وزش پایه ، با 
شکس��ت روبرو شد. پیشرفت پر شتاب به سوی آموزش برای 
هم��ه  به وضوح نیازمند به اس��تحکام برنامه های بین المللی 
است. هم چنین نیازمند به تصویب تعهداتی جهت حمایتهای 
بلند مدت و قابل اطمینان در مدت 5 الی 10 سال که شامل  
حقوق معلمان نیز می شود، است. آنچه که از جانب کشورهای 
دریاف��ت کننده حائز اهمیت اس��ت، ارائه ی به موقع کمک ها 
در طی برنامه ریزی ها و دوره های مربوط به بودجه های مالی 
اس��ت. در حال حاضر ابتکار عمل س��ریع نه موجب تضمین 
فراهم کردن منابع مضاعف توس��ط عملکردهای دو جانبه ی 
کمک کنندگان در کشور می شود و نه هیچ گونه ، منبع مالی 
مس��تقیم و قابل اطمینانی از طریق بودجه ی محرک را ارائه 
می کند. اگر بخواهیم از لحاظ کاربردی بیان کنیم. FTI کامل 
به نظر می رس��د، اما با تعهدات کمک کنندگان درشت داکار 
جهت تعیین این موضوع که هیچ کش��وری در دست یابی به 
اهداف س��ال 2,15 در راستای اجرای آموزش ابتدایی فراگیر 
برای درخواست بودجه ی مالی بیشتر با شکست روبرو نخواهد 

شد، نامربوط است. 

حمایت از برنامه های آموزشی بین المللی و ایجاد یا 
توسعه ی ظرفیت کشورها

گاه��ی اوق��ات این گونه بیان می ش��ود ک��ه موفقیت اصلی 
FTI  ، در زمین��ه ی برنامه ه��ای بین المللی بوده اس��ت تا 
در برنامه های مالی، ارزیابی چنین ادعایی دش��وار است. در 
برخ��ی موارد ، ش��یوه های FTI  موجب توس��عه ی کیفیت 
مذاکرات بین کمک کنندگان و روش ها می شود و هم چنین 
موجب افزایش تشریک مساعی کمک کنندگان نیز می شود. 
از ش��واهد به دس��ت آمده ، این موضوع ک��ه FTI  موجب 
اس��تحکام بخشیدن به شیوه های کلی برنامه ریزی های بین 
المللی می ش��ود، مشهود نیس��ت . حتی در زمینه ی تأمین 
هزینه ه��ای برنامه های آموزش��ی یا از طریق مورد توجه قرار 
دادن راهبردهایی که گروه های محروم را ش��امل می ش��ود، 
موض��وع مذک��ور ب��ه وضوح دیده نمی ش��ود. ب��ه هر جهت 
ابتکا رعمل س��ریع ممکن اس��ت در موارد اختصاصی مثمر 
الثمر واقع ش��ده باش��د ) وودز،2009( . بودجه ی توسعه ی 
برنامه ی آموزش��ی )EPDF(  که دومین س��رمایه ی امانی 
از جان��ب چندی��ن کمک کننده، و مختص به FTI اس��ت، 
در س��ال2004 به منظور پش��تیبانی های فنی و توس��عه ی 
امکانات ی��ا ظرفیت هایی جهت کمک به کش��ورها به منظور 
دس��ت یافتن ب��ه س��طوح معین FTI  فراهم ش��ده اس��ت 

.)FTI2004 دبیرخانه ی(

 از مشارکت های داخلی تا جهانی: نظارت بر 
مشارکت های ابتکار عمل سریع

 نظارت بر ابتکار عمل س��ریع شامل تعداد کثیری از فعاالن 
، به همراه با ش��یوه های پیچیده است. برنامه ریزی های بین 
المللی که اس��اس ورود به مش��ارکت های FTI  محس��وب 
می شود به موجب اتحاد دولت ها و کمک کنندگان از سراسر 
دنیا با یک دیگر می شود. در سطح جهانی FTI  در زمینه ی 
ش��یوه های برنامه ریزی های مربوط به آموزش برای همه، از 
طریق هیأت مدیرانی که ش��امل کشورهای درحال توسعه، 
کم��ک کنندگان اصلی ب��ه بخش آم��وزش ، که هم کمک 
کنندگان دو جانبه ، هم چند جانبه و نمایندگان منطقه ای، 
گروه های جوامع داخلی یا مدنی را در بر می گیرد، به ش��کل 
 ، 2004 ، FTI گسترده ای ریش��ه دوانده است ) دبیرخانه

2009، بوس،2005( .

بازسازی سیستم نظارتی در برنامه ی کار FTI  ، به موضوعی 

 برخالف اقدامات 
مالی در زمینه ی 
سالمت و بهداشت 
جهانی به ابتکار عمل 
سریع در حوزه ی 
تأمین بودجه های 
بشردوستانه کاری از 
پیش نبرده است
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پایا مبدل ش��ده اس��ت. مذاکرات در این زمینه به همسویی 
کش��ورهای در حال توسعه با سازمان های مردم نهاد شده و 
نقش دبیرخانه را در پش��تیبانی از اقدامات ضروری س��اخته 

است)ویسر والفری، 2009(.

گ��روه آم��وزش داخل��ی. FTI در بس��یاری از کش��ورهای 
درحال توس��عه هم��راه با راهب��ردی تأیید ش��ده در جهت 
کاهش فقر و برنامه ی آموزش��ی Sound که توس��ط کمک 
کنندگان داخل کش��ور مورد تأیید واقع ش��ده است، هموار 
ش��ده است. گروه کمک کنندگان داخلی تنش سزایی را در 

زمینه ی همکاری های متقابل با دولت ها در زمینه ی ارائه ی 
برنامه های بین المللی در حال توسعه ایفا می کند. این گروه 
هم چنین عهده دار مس��ئولیت س��ازمانی جهت حمایت از 
برنامه ها و فراهم آوردن بودجه ی مالی مضاعف اس��ت. اواخر 
س��ال 2008 ، برنامه های آموزش��ی حدود 26 کشور مورد 
حمایت و پش��تیبانی قرار گرفت ) شکل 17. 4( . دبیرخانه 
FTI  حدود 22 کش��ور دیگر را که ممکن اس��ت از س��ال 
2009 تا 2011 به این مجموعه اضافه ش��دند را پیش بینی 

)2009 . FTI کرده است )دبیرخانه

 EPDF: بودجه ی توس��عه ی برنامه ی آموزش��ی ، به محدودیت های 
موج��ود در زمینه ی برنامه هایی که بس��یاری از کش��ورهای در حال 
توسعه با آن روبرو می ش��وند می پردازند. EPDF هم چنین دیدگاه 
، حمایت از ابتکار عمل س��ریع و کمک های مضاعف را در نظر گرفته 
اس��ت. مبلغی که کم��ک کنندگان برای بودج��ه ی EPDF  درنظر 
گرفته اند، 114میلیون دالر است که %40 منبع مالی مذکور به کشور 
نروژ مربوط می شود و کش��ور انگلستان و هلند %30 بیشتر از کشور 
نروژ به منبع مالی مذکور ، کمک کردند، EPDF  به طور گس��ترده 
در زمین��ه ی تحلیل های صنعتی و برنامه ریزی طرح ها و در زمینه ی 
گرد همایی های منطقه ای جهت پیشبرد آموزش های بین کشورها، 

به تصویب رسیده است. 
با این وجود انتقادات بس��یاری در چند نکته وارد ش��ده است یکی از 
این نکات مربوط به ع��دم تطابق تخصیص کمک ها و هزینه ها با یک 
دیگر می ش��ود. در اواخر س��ال 2008 ، کم ت��ر از  نیمی از بودجه ی 
درنظر گرفته شده تا سال 2004 ، صرف هزینه های متنوع شد. درنظر 
داش��تن این که EPDF جهت حمایت از ایجاد ظرفیت در کشورها 
فراهم ش��ده و ای��ن حقیقت که ظرفیت ها و امکان��ات محدود دلیلی 
  EPDF بر مخارج کم تر می ش��ود، مسئله ساز خواهد بود. بودجه ی
کشورهایی که در آغاز ظرفیت وامکانات بر بدترین وضع موجود است، 

رادر مورد توجه قرار نداده است. 
طب��ق ارزیابی بودج��ه  درس��ال 2007، درح��دود %40 از بودجه ی 
EPDF  درکش��ورهای دریاف��ت کنن��ده ای که جز مناطق آس��یب 
پذیر محس��وب می شوند ) بنا بر توصیف سازمان تنها در حدود 28% 
بودجه ی مخصوص به این کشورها را دریافت کرد. در برخی کشورها، 
بودج��ه ی EPDF به بخش های کم اهمیتی که به ش��کل ضعیف با 

اهداف FTI مرتبط هستند 
برخی از کش��ورها مانند کشورهای عضو 8G درحال کاهش تعهدات 
جمعی خود درمقابل روبرو شدن با بارمسئولیت دراین زمینه هستند. 
کمبوده��ای مالی بس��یاری در زمین��ه ی آموزش پایه وج��ود دارد و 
تعهدات کمک های آموزش��ی درحال ساکن شدن هستند. با در نظر 
گرفتن مهلت دس��ت یابی به اهداف داکار تا سال 2015 و بسیاری از 
کشورهای جبران فقدان های مالی موجود در آموزش پایه برای کمک 

کنندگان ضروری است . دستیابی تعهدات نشست داکار در زمینه ی 
آموزش پایه نگرانی بزرگت��ر در کنار چندین کمک کننده بزرگ که 
در حال هدایت کمک های آموزش��ی به سمت سطوح آموزشی باالتر 

هستند، محسوب می شود. 
بودجه ی EPDF  به طور گسترده،از  کارگاه های آموزشی ، سمینارها 
و همکاری های صنعتی خارجی به روش سنتی، حمایت می کند. یکی 
از انتقادهای جدی راجع به بودجه ی EDPE  این است که ، بودجه ی 
مذکور، هرگز س��ازمان هایی را مانن��د وزارت آموزش و پرورش جهت 
برنامه ریزی و کنترل پیش��رفت آموزشی ، مورد حمایت های خویش 

قرار نداده است.
برخ��ی از مفس��ران در ای��ن ب��اره ک��ه بودج��ه ی EPDF از طریق 
مجموع��ه ی بانک جهان��ی بر آن ، کاهش پیدا کرده اس��ت، به بحث 
و مجادله  می پردازند. طبق بررس��ی بودجه ی در سال 2008 ، بانک 
جهان��ی ح��دود %90 فعالیت های طرح های مرب��وط ، EPDF را به 
مرحله ی عمل در آورد. این مس��ئله تا حدی به دلیل این اس��ت که 
، نظام مدیریتی ، مقامات مربوط به طرح توس��عه را به نمایندگی به 
بخش مدیران منطقه ای بانک جهانی فرس��تاده است . بانک جهانی 
هم چنین، ریاس��ت کمیسیون EDPF  رابه عهده گرفت و با این بر 
جندین کشور در حال توسعه که جز اعضای FTI  نیز تلقی می شدند، 
این مس��ئله را خاطر نشان کردند که آن ها از نحوه ی تأمین بودجه ی 
EDPF  اطالعی ندارند . این مس��ئله شاید تا حدی به دلیل سرعت 
نس��بی مربوط به مخارج و هزینه ها اس��ت، یا به پایان رسیدن دوره ی 
 از بودجه تا 

3
2 تعهدات فعلی مربوط به EPDF  درسال 2010 ، تنها 

به حال توزیع شده است و کمتر از نیمی از آن بودجه صرف مخارج و 
هزینه ها شده است. بودجه ی مالی EDPF  به عنوان منبع مالی بال 
استفاده باقی مانده اس��ت. بودجه ی مالی فوق می تواند جهت اجرای 
اقدامات ضروری مانند توس��عه ی ش��یوه های برنامه ریزی مربوط به 
خط مشی های طراحی شده در جهت دستیابی ، به عنوان تنها منبع 

عظیمی از کمک های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.
 Sources: Bermingham )2009a(; FTI Secretariat

;))2008b, 2009a

.)Bellew and Moock )2008(; Riddell )2009

کادر 12. 4 : بودجه ی توسعه ی برنامه ی آموزشی

تأخیر در ارائه ی 
کمک ها تخصیص 

کمک های دریافت 
کنندگان را به 

اقدامات اصالح آمیز 
در برنامه ی کار باز 

می دارد. 
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بان��ک جهان��ی ودبیرخان��ه FTI . بانک جهان��ی میزبان و 
دبیرخانه FTI محس��وب می ش��ود، که به عن��وان عنصر یا 
رکن��ی امین یا معتمد و ناظر بر بودجه ی محرک و بودجه ی 
توسعه ی برنامه ی آموزش، خدماتی را هم در زمینه ی امان 
داری و ه��م در زمینه ی مس��ئولیت اتح��اذ تصمیمات در 
عرض��ه ی کمک های مالی از بودجه، ارائه می دهد. دبیرخانه 
FTI که ش��امل ، کادر بانک جهانی به همراه دیگر اعضای 
FTI که توسط ش��رکای دیگر حمایت می شوند، خدماتی 
را در زمینه ی فعالیت ها و کمیس��ون FTI  فراهم می کنند. 

)بانک جهانی 2009(.

ش��ورای مدیران. درواق��ع، در زمینه ی ابتکار عمل س��ریع 
ب��ه عنوان ش��ورای رئیس��ه محس��وب می ش��ود. وظیفه ی 
ش��ورای مدیران تنظیم خط مش��ی ها و رویکردها، کنترل 
و بررس��ی اس��تفاده از وجوه سپرده است. ش��ورای مدیران 
مس��ئول فراهم کردن منابع مالی  و روبرو ش��دن و پاس��خ 
دهی دربرابر چالش های کش��ور اس��ت. از سال 2009، این 
طور انتظار می رفت که ، ش��ورای می��دران و همکاری ها و 
مش��ارکت ها  درزمینه ی ابتکار عمل س��ریع درکل توس��ط 
رئیس جلسه، به ش��کل جنبشی با هدف حمایت از رعایت 
س��طح باال و خردمندانه که فراه��م کردن بودجه ی مالی را 
مانند ش��امل می ش��ود، خدمات خود را ارائه خواهند کرد. 
 FTI رئیس ش��ورای مدیره  در هیچ کدام از نشس��ت های
جه��ت اتخ��اذ تصمیمات الزم ، حضور بهم نرس��اند. کمک 
کنندگان به ش��دت تمایل خود را در عضویب در ش��ورای 
مدیران ، ابراز کردند. بدین ترتیب، اعضای ش��ورای مدیران 

متش��کل از 4 نماینده ی از جانب کشورهای در حال توسعه 
که 2 نماینده ی آن از کش��ور آفریق��ا بودند که در هرکدام 
از آن ه��ا در طی 2 س��ال خدماتی را ارائ��ه کردند، و 6 نفر 
از کم��ک کنن��دگان دو جانبه که آن ها هم چنین 2 س��ال 
درای��ن زمینه فعالیت کردن��د و 4 نماین��ده ی چند جانبه 
)بان��ک جهانی ، یونسکو، یونیس��ف ، اتحادیه ی اروپا( که هر 
کدام 1 نماینده به شرکت کردند. و 2 سازمان جوامع مدنی 
)دبیرخان��ه FTI ، 2009( بود. نه تنها کش��ورهای در حال 
توس��عه در این راستا خدماتی را ارائه نکردند و به وظیفه ی 
خ��ود عمل نکردند بلکه تعوی��ض 1 چرخش نوبتی اعضای 
شورای مدیران مذاکرات پایدار و توانایی برگزاری مذاکرات 

مستمر و پایدار را محدود می کردند. 

س��طح جهانی. نشس��ت های همکاری هر 2 سال یک بار به 
عنوان جلس��ه های سطح باال جهت پاس��خ گویی متقابل ، 
کنترل و بررسی روند پیشرفت ، چالش ها و مواقع اضطراری 
برگ��زار می ش��ود. )دبیرخان��ه ی d ، FTI 2009 ، ص 7(. 
ش��ورای مدیران جلس��ات همکاری را با حمایت از شورای 
دبی��ران هماهنگ می کنند. جلس��ات همکاری ب��ه غیر از 
تن��ش مهم نظارت��ی از فراهم کردن منابع ب��ه طور مداوم، 
توس��عه ی اثر بخش کمک ها و وارد کردن ش��رکای جدید، 
حمای��ت می کند. یونس��کو به عنوان رهب��ر مرکز آموزش و 
ایاالت متحده ی آمریکا، به نحو چش��مگیری از طریق گروه 
سطح باالی فراهم شده جهت بررسی کنترل روند پیشرفت 
چارچ��وب مصوبه را کار جهت عمل به تعهدات فعالیت های 

گسترده کنترل و بررسی EFA ، مختار شده است. 

س��اختار نظارتی مربوط به هر سازمانی باید از نظر شفافیت 
، پاس��خ گویی اثر بخشی و تحت اعتبار ارزیابی شده یا مورد 
ارزیابی واقع شود. ساختار نظارتی ابتکار عمل سریع در هر 
2 مورد مذاکره امتیاز اندکی را کسب می کند. 3 مجموعه از 
مشکالتی که منجر به شکست های گسترده تری می شدند. 

 غلبه کمک کنندگان بر ش��یوه های ابتکار عمل س��ریع. 
انجمن کمک کنندگان به طور کلی و بانک جهانی به شکل 
بر مراحل و ش��یوه های FTI چیره ش��ده اند. اشراف کمک 
کنن��دگان بر مراحل و ش��یوه های FTI از تأیید و تصویب 
برنامه های بین المللی تا تخصیص بودجه های مالی را شامل 
می ش��ود. درعمل، کمک کنندگان به عنوان کارش��ناس و 

 شکل FTI :4.17 تعهد شده به وسیله 36 کشور
کشورهایی FTI را در طرح های ملی شان وارد کرده اند

 

.)Source: FTI Secretariat )2009b
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 تعهدات کمک 
کنندگان در تأمین 
بودجه به میزان 
389 میلیون در 
سال 2008 دالر بوده 
است اما این مبلغ 
به 26 میلیون دالر 
تا سال 2011 کاهش 
پیدا کرده است. 
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ش��ورای منصفه ب��ه مرکز انجمن کمک کنن��دگان صورت 
قانون��ی می بخش��ند از زمینه ی همکاری کم��ک کنندگان 
با یک دیگر هیچ نوع ش��یوه ی بازنگری به صورت تخصصی 
و مستقل و هیچ گونه ش��ورای دبیرانی که به طور مستقل 

معافیت نمایند. به چشم نمی خورد.

 FTI اتخاذ تصمیمات مشارکتی ضعیف: یکی از مراحل 
در زمینه ی س��طوح بی��ن المللی قرار می گی��رد. گروه های 
کمک کنندگان داخلی درجلس��ات مذاکره با دولت ها طی 
چند س��ال ش��رکت کرده اند، و با ش��رکت در این جلسات 
اقدام��ات ضروری FTI را در زمین��ه ی حمایت از برنامه ی 
بخش آموزش��ی را تعیی��ن کرده اند. در بس��یاری موارد از 
کم��ک کنندگان اس��تراتژی های ابت��کاری و تغییر پذیری 
حمایت از برنامه های بخش آموزش��ی را تعیین کرده اند. در 
بس��یاری موارد از کمک کنندگان اس��تراتژی های ابتکاری 
و تغیی��ر پذیری را جهت ایجاد امکان��ات بین المللی ایجاد 
کرده ان��دو از طریق نظام های بین المللی فعالیت می نمایند. 
درخواس��ت های مالی برای ابتکار عمل سریع به مجموعه ی 
دیگری از شیوه ها در س��طح جهانی، درکنار قوانین مربوط 
ب��ه هزینه های بانک جهانی که اساس��اً در زمینه ی تصمیم 
گیری های بودجه ی مالی تأکید می نماید، مربوط می ش��ود. 
در اکث��ر موارد، چالش ه��ای موجود در زمین��ه ی اقدامات 
بین المللی کمک کنن��دگان و قوانین جهانی FTI ارائه ی 

کمک ها را به تأخیر انداخته است. 

 مدیری��ت بین المللی ضعیف: ابتکار عمل س��ریع هنوز 
مس��بب بر انگیختن حمایت های سیاسی و مالی سطح باال 
با موفقیت های محدود  در زمینه ی تأمین بودجه های مالی 
نش��ده اس��ت. کمیته ی هدایت کننده ، تا به حال دس��تور 
العملی راهبردی را تنظیم نکرده اس��ت. و در زمینه ی رفع 
مجدانه ی مش��کالت مربوط به هزینه و مخارج با شکس��ت 
روبرو شده است.اخیراً ، نظام مدیریتی جدیدی شکل گرفته 
اس��ت اما هنوز این مس��ئله ک��ه آیا نظ��ام مدیریتی جدید 
قادر به حل مش��کالت موجود اس��ت، نامعلوم است. سوای 
ابتکار عمل س��ریع ، گروه س��طح باالی کمک کنندگان در 
زمینه ی تنظیم برنامه ی کاری جهت ایجاد تغییرات شرایط 
موجود ، مثمر الثمر واقع نش��ده اند. آماده کردن ش��رایطی 
جهت تنظیم تعهدات سیاس��ی و فراه��م کردن منابع مالی 
و تخصصی ، ضروری اس��ت، اما ، مذاکرات س��االنه در این 

راس��تا، تبدیل به مراکز  مذاکرات س��طح باالیی که معرف 
، دوره ه��ای طوالنی م��دت برنامه ه��ا، برنامه های کاری که 
فاقد اهداف راهبردی هس��تند و طیف وسیعی از مذاکرات 
ب��ی هدف اس��ت. هر یک از جلس��ات به اتخ��اذ اطالعیه ی 
رسمی مبهمی که ش��امل حکم های رسمی گسترده راجع به 
روش ها و عمدتاً فاقد تعهدات کاربردی اس��ت، منتهی شد. 
گ��زارش جهانی ، مبنی بر کنترل EFA  ، بین س��ال های 
2003 ، 2004 ، حکم��ی را در 2 جلس��ه ی اول مذاک��رات 
صادر کرد، نه اطالعیه ی رس��می و نه گزارش��ات پیامدهای 
بین المللی شخصی را در زمینه ی اتخاذ تعهدات سیاسی و 
نه در زمینه ی فراهم کردن منابع مورد نیاز جهت دست یابی 
به اهداف EFA ، به همراه نداش��ته است ) یونسکو 2003، 
ص. 255( . ارزشس��یابی فوق ، می توان��د تا تمام مذاکرات 

سطح باالی گروه کمک کنندگان ارائه نمایند. 

ارائه ی کمک های بسیار اندک و بسیار نا منظم
  بی نظمی موج��ود در ارائه ی کمک ها ،مذاکرات مربوط به 
 embex در ف��رآوردن بودجه ی مالی مضاعف FTI  نقش
بوده اس��ت. برخی زا ناظرین که ش��امل بس��یاری از کمک 
کنندگان می ش��وند، دراین باره ک��ه حمایت از FTI نقش 
مهم و موثری در زمینه ی فراهم آوردن کمک های مضاعف 
از س��وی کمک کنن��دگان دو جانبه ایف��ا می کند به بحث 
می پردازن��د. برخ��ی دیگ��ر از ناظری��ن بر بودج��ه ی مالی 
مس��تقیم که از طریق بودجه ی محرک فراهم ش��ده است 
تأکی��د می کن��د. درحالی ک��ه ارزیابی بودج��ه ی مالی غیر 
مس��تقیم بسیار دشوار است، شواهد اندکی راجع به حمایت 
از پیامده��ای نیرومند FTI وج��ود دارد و بودجه ی  مالی 
محرک مبلغ اندکی را با وجود هزینه های معامالتی باال ارائه 

کرده است. 

قدرت مالی حاصل از حمایت FTI ؟
گزارش��اتی که توسط همکاری های مربوط به FTI ، ساالنه 
منتش��ر می ش��ود، این گونه بیان می کند ک��ه ، برنامه های 
پش��تیبانی به نفوذ و قدت کمک ه��ای مضاعف می افزاید. ) 
پیرین��گام 2009 ، دبیرخان��ه ی FTI 2008( . ادعای فوق 
ب��ا توجه به پژوهش هایی که س��طوح کمک ها را قبل و بعد 
از توجه و  تمرکز اولیه بر برنامه های اس��ت، موجب کمبود 

کمک کنندگان شد. 

 تعهدات کمک 
کنندگان در تأمین 

بودجه به میزان 
389 میلیون در 

سال 2008 دالر بوده 
است اما این مبلغ 

به 26 میلیون دالر 
تا سال 2011 کاهش 

پیدا کرده است. 
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بودج��ه ی مح��رک: هزینه های تدریجی موج��ب تحلیل اثر 
بخش کمک های  می شود 

 گس��ترش نقش بودجه ی محرک در بهای دریافت بودجه ی 
مال��ی چند جانبه جه��ت دوره های طوالنی ت��ر، را بر روی 
 b ، 2007 C ، FTI کش��ورها گش��وده اس��ت. )دبیرخان��ه

 . )2009

این مسئله هم چنین مشکالت مربوط به فراهم آوردن منابع، 
مخ��ارج و هزینه ها و تعهدات کمک کنن��دگان را نیز مورد 
توجه قرار می دهد. مقدار پایه یا اولیه ی بودجه ی محرک هم 
چنان بسیار محدود باقی مانده است. FTI به منظور تقویت 
و هماهنگ کردن بودجه های مالی دریافتی از س��وی کمک 
کنندگان دو جانبه ، مراکز چند جانبه و کمک های شخصی 
بشردوستانه ایجاد ش��ده است اما کمک کنندگان دو جانبه 
در زمین��ه ی دریافت بودجه ی مال��ی محرک بر دیگر کمک 

کنندگان چیره شده است. ) شکل 18 . 4(. 

13 کش��ور از کمک کنندگان دو جانبه کمک های بسیاری 
  کل کمک ها بین س��ال های 

4
3 را فراهم کردند و نزدیک به 

2008 – 2004 از جانب 3 کش��ور هلند، اسپانیا و انگستان 
بوده است. در مقایسه با اقدامات مالی در زمینه ی سالمت و 
بهداشت جهانی ، FTI تا به حال هیچ گونه کمک های مالی 

بشردوستانه را فراهم نکرده است. 

حمایت از بودجه ی مالی مح��رک حاکی از کمک های کلی 
مربوط به تعهدات آموزش��ی برخی از کمک کنندگان است. 
که در این میان سهم کشور هلند برابر با %15  و سهم کشور 
انگلس��تان %9 در سال های 2000 تا سال 2007 است. این 
ارقام نش��ان دهنده ی این اس��ت که عملکرد بودجه ی مالی 
مح��رک برنامه های کمک کنندگان انف��رادی را تحت تأثیر 

قرار مید هد. 

س��رعت تدریجی مخارج یا هزینه ها بر اساس بودجه ی مالی 
محرک به ش��دت FTI و تالش های گس��ترده در زمینه ی 
کمک ه��ا را با خود روبرو می کن��د. درتمام برنامه های کمک 
رسانی ، نا گزیر ، تأخیری بین تخصیص کمک ها و هزینه ها 
و مخارج وجود دارد. اما تأخیر در تخصیص  کمک ها در این 

مورد بیش از اندازه ی طوالنی شده است. 

برنامه ه��ای بین الملل��ی حمایت از FTI م��ورد توجه قرار 
می دهد ، مورد حمایت واقع می ش��ود. مس��ئله این است که 
چنین پژوهش هایی خود را به تعابیر انتخابی می سپارند. در 
وهله ی اول ، بودجه ی مالی گس��ترده ای را که کش��ورهای 
اولیه ابتکار عمل س��ریع به نظر افزایش مضاعفی درتعهدات 
آم��وزش پای��ه تجربه کردن��د را در نظر بگیری��د) دبیرخانه 
a FTI . ص 26( . این مس��ئله بستگی به کنترل و بررسی 
کشورها، همراه با برنامه هایی که در سال 2004 و 2002 که 
موجب تعیین 2 برابر ش��دن تعهدات کمک ها طی سال های 
2006 – 2007 ش��د، دارد. که این مق��دار بیش از افزایش 
کمک ها به کش��ورهای یکه مورد حمایت واقع نشوند. است. 
دلی��ل این موضوع که چرا مرحله ی تطابق در س��ال 2000 
آغاز ش��د )2 س��ال قبل از ایجاد FTI ( . مش��خص ناست. 
بعالوه، ادامه پیدا کردن این مرحله تا س��ال 2007 ، موجب 
از بین رفتن نتایج س��ودمند رشد ، توانایی گزینش می تواند 

از طریق مراحل تطابق دیگر، توصیف شود. 

از میان 1 1 کش��ور حمایت شده در سال 2002 ، 2003 ، 
نرخ ساالنه ی افزایش تعهدات مربوط به کمک های آموزشی 
پایه تا س��ال 2005 ، برابر با 4 % بوده اس��ت. که این مقدار 
کمتر از نصف افزایش تعهدات ثبت ش��ده برای کشور کم در 
آمد و کش��ورهایی که جزء FTI نیس��تند، است. در سطح 
گ��روه FTI افزایش تعهدات به طور ن��ا برابر توزیع گردید، 

  شکل 4.18: کشورهای اندکی که دارای شرایط مطلوب FTI هستند
کل کمک محرک در قالب FTI، سال های 2004-2008

 Source: FTI Secretariat 2009b

 طبقه برآورد 
 FTI دبیرخانه ی
، کسری بودجه ی 
نرمال 2009 به میزان 
324 میلیون دالر 
است
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با رش��د س��االنه ی بیش از %80 در ماریتانیا و بارش��د 10% 
در بورکینا و فاس��و روبرو ش��د. بعالوه، تعهدات در حقیقت ، 
با مولفه های دالر در س��ال 2007 در 5 کشور حمایت شده 
در زمینه ی FTI مطابقت داش��ت، این مس��ئله در واقع به 
پیامد های تخصصی FTI اش��اره نمی کند. اما به سختی به 
ارزش و اعتبار مواردی که پیامدهای سودمندی پدید آورند، 
اش��اره می کند یا اهمیت می دهد. حقیقتاً این مس��ئله ناشی 
از غفلت کمک کنن��دگان دو جانبه در افزایش حمایت های 
آموزشی درکشورهایی که دارای برنامه های آموزشی حمایت 
شده هستند، است. برنامه های فوق با فعالیت واداشتن طیف 
وسیعی از بودجه ی محرک در سال 2007 ، که فراتر از سال 
2007، برخی از کش��ورها، به مدت 2 س��ال قبل از دریافت 
اولی��ن بودج��ه ی مالی خ��ود و بعد از اتخ��اذ تصمیمات در 
زمینه ی تخصیص کمک ها به انتظار نشستند. )شکل 19. 4( 
. این مسئله به صورتی یک جانبه ، با خالء یا فاصله ی 9 ماهه 
بین تخصی��ص کمک ها و مخارج  در س��ال 2007، برابری 
می کند. با وجود این که ، ش��واهد اندکی در زمینه ی افزایش 
ناچیز س��رعت، یا ن��رخ هزینه ها وجود دارد، در آپریل س��ال 
2009 ، تنه��ا %8 از کمک هزینه ه��ای تحصیلی مختص به 
س��ال 2007 ، ارائه شده است. ) برینگام a 2009( . مخارج 
و هزینه ه��ای به تأخیر افتاده، بس��یاری از برنامه ریزی های 

کشورهارا متوقف کرده است. 

س��هم  کمک ه��اي مالي کش��ور نپال که در س��ال 2007، 
برنامه ریزي ش��ده بود، هنوز در ماه مارچ سال 2009 به این 
کش��ور ارئه نشده اس��ت. تاخیر تخصیص در ارائه کمکها در 
کشورهایي نظیر کامبودجیه، موزامبیک، سیرالئون، بیش از 
یک س��ال بوده است. بسیاري از کش��ورهایي که برنامه هاي 
FTI آنها در س��ال 2002-2004 به تصویب رس��یده است، 
هنوز در حال دریافت س��هم به طور کامل هس��تند. کش��ور 
نیکاراگوئه و یمن بعد از چهار س��ال، به میزان کمتر از 60% 
از س��هم خود را از بودجه محرک دریافت کرده اند. )ش��کل 

.)20-4

وخیم تر شدن وضعیت عملکرد هزینه ها و مخارج مستقیما 
از طریق تغییر و ؟؟ نظارتي پدید مي آید. قبل از سال 2007 
FTI ب��ه عنوان منبعي مالي اضافي، جهت طرح هاي مربوط 
به IDA در نظر گرفته مي ش��د. در بس��یاري از کش��ورها، 
مانن��د کامرون، کنی��ا، روآندا، کادر بان��ک جهاني، تغییرات 

قاب��ل توجهي را در زمینه تطابق قوانی��ن مربوط به طرحها 
ایجادکرد که این مس��ئله موجب تس��هیل سرعت مخارج و 

هزینه ها شد. 

تجربه کش��ور کنی��ا این موضوع را که چ��ه چیزي از طریق 
روش ه��اي تغیی��ر پذی��ر و چندجانبه تأمی��ن بودجه مالي 
دس��ت یافتي است را، به اثبات رس��انید. علي رغم اینکه، در 
این مورد، حمایت هاي اندک و کوتاه  مدتي، وجود داش��تند، 
س��رعت پرداخت هزینه ها، در س��ال 2007، با تغییر قوانین 
مربوطه رو به زوال رفت. روس��اي بانک جهاني اعالم کردند 
که این سازمان با مشکالت مالي جدي اي روبرو شده است و 
در زمینه عهده دار بودن مس��ئولیت هاي مربوط به امانتداري 
ناکام مانده است. اکثر بودجه اماني، مانند بودجه الي محرک 
FTI، نیازمند دس��تورالعملي که پی��رو روش هاي مدیریتي 
و تدابیر حفاظتي برنامه هاي س��رمایه گذاري IDA باش��ند، 
هستند. تغییرات بس��یاري در زمینه تخصیص کمک  اعمال 
ش��ده اس��ت اما هنوز در زمینه پرداخ��ت هزینه ها اقدامي 
صورت نگردفته اس��ت )برمین��گام 2009( در این زمینه که 
چگونه تغییرات بر ابتکار عمل س��ریع تأثیرگذار خواهد بود، 
نظارت اندکي وجود دارد. راهبردهاي بانک جهاني در زمینه 
اعمال قوانین جدید مربوط به بودجه محرک دراکتبر س��ال 
208، ؟؟ س��ال پ��س از اتخاذ تصمیم��ات در این زمینه در 
دس��ترس اس��ت. در نتیجه اعم��ال قوانین جدی��د، جندین 
کم��کک کنن��دگان دوجانبه بط��ور متناوب ب��ه دلیل تعلل 
ورزی��دن در زمینه مخارج مربوط ب��ه FTI مورد انتقاد قرار 
گرفتند. اما این مس��وئله موج��ب نادیده گرفتن نکته مهمي 
ش��د: هیئت رؤس��ا، قوانین و طرح های��ي را در زمینه تغییر 
نماین��دگان کش��ورهایي که مرتبط با FTI هس��تند به کار 
گرف��ت. از جمله تغییراتي که هیئت رؤس��ا ایج��اد کردند، 
اساس��ٌا در زمینه مس��ئولیت هاي تدابیر حفاظتي و خطرات 
احتمالي مربوط به تأمین بودجه مالي جوابگ بودن در برابر 
؟؟ دارایي بوده اس��ت. به نظر مي رس��د آنها اثرات حاصل از 
اتخاذ تصمیمات در زمینه کمکهاي اهدایي به بخش آموزش 
را نادیده گرفته اند، که این مس��ئله یکي از موارد ناکامي در 
زمینه تفکرات مشتکر سیاست هاي توسعه محسوب مي شود. 
بي توجهي و غفلت در این راستا بسیار گران تمام شده است. 
اجراي کامل قوانین مالي IDA، مس��تلزم اجراي 34 روش 
با راهبرد جداگانه به مدت 8 ماه اس��ت. )برمینگام 2009(. 

کمیته ی بودجه ی 
محرک ، درخواست 
کشور سیبری را در 
زمینه ی حمایت های 

مالی از برنامه ی 
آموزشی بین المللی 
این کشور را رد کرد. 
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اعمال تغییرات در کش��ورهایي که فاقد بانک جهاني عظیم 
هس��تند و مجبور به اج��راي قوانین ارزیاب��ي جدید قبل از 
این ک��ه آنها س��هم خوی��ش را از بودجه مح��رک دریافت 
نمایند، بسیار مس��ئله ساز خواهد بود، که این مسئله منجر 
ب��ه تأخیرات اساس��ي مي ش��ود و به هزینه ه��اي معامالتي 
مي افزای��د. در برخ��ي موارد، نی��از به پی��روي از روش هاي 
IDA تالش هایي کمک کنن��دگان را در زمینه نظامي هاي 
بین المللي زایل مي نماید. به عنوان مثال هدف اصلي برنامه 
کار پاری��س در رابطه با اثر بخش��ي کمک ها)بوس 2007(. 
تأخیرات متناوب در زمیه ارائه کمک ها به کشور موزامبیک 

نشان دهنده این مشکل است)کادر 4,14(.

تأخی��رات موج��ود در پرداخ��ت هزینه ها، مان��ع از دریافت 

کمک ها از س��وي برنامه کار، اص��الح طالباني و بلندپروازانه 
مي شود. این مس��ئله همچنین موجب تضعیف حمایت هاي 
کمک کنندگان از ابتکار عمل سریع مي شد. در سال 2008، 
کش��ور هلند، مجب��ور به تخصیص مبلغ براب��ر با 12 میلون 
دالر ب��ه FTI ب��ه دلیل قوانی��ن داخلي مرتبط ب��ا انتقال و 
پرداخت هزینه ها، ش��د. تالش هاي بي شماري جهت توسعه 
مخارج مربوط به محرک صورت گرفته اس��ت. در دس��امبر 
س��ال 2008، هیئت یا شوراي بررس��ي بوده محرک، براي 
اولی��ن بار با فراهم کردن کمک هزینه  از طریق حمایت هاي 
بودج��ه بین المللي موافقت کرد. و با اس��تفاده از راهبر بانک 
جهان��ي، حدود 103 میلیون دالر از بودجه مالي FTI را به 
بورکینافاسو، عرضه کرد. )دبیرخانه FTI، 2008( این گونه 

 شکل 4.19: راه طوالنی بین تخصیص کمک و تأمین بودجه های محرک وجود دارد
تعداد ماه های تخصیص، توافق با یارانه، و تأمین بودجه محرک، سال های 2003-2009

تأخیر بین تخصیص، توافق با یارانه، به ماه        تأخیر بین توافق با یارانه و تأمین بودجه، به ماه

Source: FTI Secretariat 2008e, 2009b
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انتظار مي رود که، مسئله مذکوور منجر به پرداخت هزینه ها 
س��ریعتر از گذشته مي شود و امکان به کار گرفتن نظام هاي 
مدیریتي مالي از س��وي کمک کنن��دگان را فراهم مي نماید 
و ه��م چنین از هزینه هاي معامالتي مي کاهد. دومین ابتکار 
عم��ل در این راس��تا، مرتبط با تعویض اختیارات از س��وي 
بانک جهاني به کمک کنندگان داخل کشور است. در کشور 
نامیبیا گ��روه کمک کنندگان داخل کش��ور اع��الم کردند 
که کش��ور هلند مي تواند ریاس��ت و سرپرس��تي کمک هاي 
مربوط به بودجه محرک را به عهده بگیرد. شایداس��تفاده از 
موجودتي مس��تقل در زمینه راهبری کمک رسانی به ایجاد 

تغییراتي منجر شود . 

در کش��ورهایي که بانک جهاني عهده ار ریاست اصلي است، 
باید این موضوع روش��ن و مش��خص ش��ود که آی��ا انتخاب 
نظري دولت ها در راستاي حمایت هاي فراهم شده در زمینه 
ابتکار عمل سریع است. نامش��خص بودن ضوابط مربوط به 
حمایتهاي بودجه مالي، بس��یاري از کش��ورها را در انتخاب 
طرحه��اي حمای��ت کننده از زم��ان تغییر قوانی��ن فعالیت 

واداشته است. 

تغییر و تحوالت اخیر، این حقیقت را که اصالحات امکان پذر 
هس��تند، اما با مشکالت متوالي در زمینه مخارج و هزینه ها 
یک به یک قابل حل نیس��ت، آشکار کرده است. کشورهایي 
که در س��ال 2007، کمک ه��اي مالي را تقس��یم کرده اند، 

هنوز مجبور به روبرو شدن با قواني سرسختانه بانک جهاني 
هستند. برخي از کشورهاي مانند مارتیانیا، سیرالئونه، هنوز 
در انتظار دریافت اولین مخارج و هزینه هاي خود هس��تند، 
کش��ورهایي که داراي برنامه هاي حمایت ش��ده بعداز سال 

207 هستند نیز با اهداف نامعلومي روبرو شده اند. 

تأمین بدجه ملي قاب��ل پیش بیني و طوالني مدت، در حال 

 شکل 4.20: تأمین کامل بودجه محرک تا پایان سال 2008
سهم بودجه تخصیصی برای تأمین)%(

-
-

کشورهایی که تخصیص 
2 ساالنه دارند

کشورهایی که تخصیص 
3 ساله دارند

تعداد ماه ها  توافق با یارانه 

Source: FTI Secretariat  2008e

تجربه کش��ور کنی��ا، بر توانای��ي FTI در زمینه حمای��ت از اصالحات 
بین المللي اشاره مي کند.

 بعد از حذف ش��هریه مدارس در اوایل س��ال 2002، ثبت نام مدارس 
ابتدایي در حدود یک میلیون نفر در طي سال هاي متمادي افزایش پیدا 
کرد. سرانه کمک هزینه هاي تحصیلي به مدارس جهت جایگزین شدن 
با ش��هریه از دست رفته، طراحي شده بود. اما هنوز ازدحام جمعیت در 
کالس هاي درس و کمبود کتاب هاي درس��ي و منابع درس��ي کیفیت 
آم��وزش را تهدید مي کند. کمک کنن��دگان متوجه نیاز فوري به منابع 
مضاعف، با وجود چالش هاي فزاینده راجع به فساد موجود در زمنه تهیه 
و انجام خدمات، شده اند. بر اساس طرح  حمایت  کننده  کمک کنندگان 
جدی��د، قوانین مربوط به تهیه و انجام ت��دارکات به صورت ارائه بودجه 
مالي به انجمن مدارس از طرق نظام بانکي خصوصي، اصالح ش��ده اند. 
انجمن مدارس متش��کل از والدین و معلماني که مسئول تهیه کتابهاي 
درس��ي از طریق فهرس��ت تایید شده هستند، اس��ت. آن ها همچنین 
عهده دار مس��ئولیت در زمینه بازبیني، بررسي به اطالع عموم رساندن 

کمک هزینه هاي تحصیلي به مدارس هس��تند و علي رغم وجود فس��اد 
فراگی��ر در نظام ه��اي تهیه و انجام تدارکات بین الملل��ي که تا به حال 
گزارش شده است، تحقیقات برنامه را اثر بخش یافتند. اتخاذ تصمیمات 
فوري و س��رعت ارائه کمک هزینه ها، نشان دهنده حمایت هاي FTI از 
کش��ور کنیا طي این دوره بحراني و حساس اس��ت. کمک هزینه هاي 
بودجه محرک به کش��ور کنیا، بالغ بر 121 میلیون دالر از سال 2005 

تا 2008 بوده است. 
ب��ا نظارت بانک جهاني بر این کمک هزین��ه، مبلغ فوق در کنار کمک 
هزینه هایي دیگر که شامل بوجه مالي IDA و کمک هزینه اعطایي از 
سوي وزارت توسعه بین المللي کشور انگلستان، جهت کمک به 18000 
مدرس��ه ابتدایي، صورت گرفت. مشکل اصلي در حال حاصر پایدار نگه 
داش��تن چنین حمایت هایي از طریق تکمی��ل بودجه ماي محرک و یا 

اطریق افزایش کمک هاي دو جانبه است. 
Sources: Bermingham )2009a(; Thomson et al. )2009(.

کادر 4,13 : حمایت هاي FTI از میان برداشتن شهریه هاي مدارس

 در حدود نیمی از 
کل کمک های بین 
المللی فراهم شده 

از جانب منابع مالی 
شخصی و خصوصی 

درحال حاضر به 
بخش سالمت و 

بهداشت اختصاص 
داده شده است. 
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مفقود ش��دن اس��ت: برنامه ریزي هاي طوالني مدت، جهت 
آم��وزش نیازمن��د به تأمی��ن بودجه مال��ي طوالني مدت، 
در کن��ار کمک کنندگان��ي ک��ه تعهدات 10 س��اله تنظیم  
مي نمایند، است. ابتکار عمل سریع در بودجه مالي محرک 
در برخورد با این چالش بزرگ با شکس��ت روبرو ش��ده اند. 
بودجه توس��عه  یافته محرک حاکي از چش��م انداز بسیاري 
از کشورهایي اس��ت که طي دوره هاي طوالني مدت اساساً 
از طریق کمک هزینه هاي قابل تمدید 3 س��ال، مایت هاي 
بس��یاري را دریاف��ت کرده اند. در حالي ک��ه این چارچوب 
زماني به صورت ؟؟ زماني کوتاه مدت باقي مانده اس��ت، در 
واقع گام��ي در جهت پیش��برد اهداف تلقي مي ش��ود، در 
صورتي که آس��یب پذیري تأمین بودجه مالي محرک، حتي 

با این جنبش محدود به خطر افتد. 

ارائه کمک هاي قابل پیش بیني نیازمند به اتخاذ تصمیمات 
قابل پیش بیني از س��وي کمک کنندگان اس��ت. )دبیرخانه 

FTI، 2008( ترازنامه بودجه مالي محرک گزارش خویش 
را بیان مي کند. تعهدات به تصویب رس��یده از سوي کمک 
 کنن��دگان بالغ بر 389 میلیون دالر در س��ال 2008 بوده 
اس��ت اما این مبلغ براي سال 2011 به میزان 26 میلیون 
دالر نزول یافته اس��ت. این مس��ئله نمي تواند، مبناي قابل 
اطمیناني براي تعهدات طي چرخه هزینه هاي میان مدت 3 
الي 5 ساله محسوب شود. با افزایش کشورهایي که از ابکار 
عمل سریع حمایت کرده  اند، بودجه مالي محرک با کسري 

درآمد  روبرو شده است. 

برآوردي حاص��ل از دبیرخانه FTI کش��یر درآمد تا اواخر 
س��ال 2009 به میزان 324 میلون دالر، اعالم کرده است. 
با افزایش 16 کش��ور دیگري که در انتظار که از برنامه هاي 
آموزشي در س��ال 2010 و 2011 حمایت کرده اند، کسري 
درآم��د احتم��اال افزایش پی��دا خواهد کرد. اگ��ر FTI به 
عنوان روش��ي دو جانبه و پایدار در حل شکل گیري است، 

 تجربه کشور موزامبیک، نشان دهنده پیامدهاي ناگوار تغییرات شیوه هاي بودجه 
محرک که در سال 2007 اعمال شده بود، است. از طریق گزارش ؟ و توسعه یافته 
به دست آمده در زمینه اصالحات، کشور تالش هاي خود را به سوي تأمین امنیت 
بودجه ها معطوف کرد. در راس��تاي تطابق اقدامات کمک کنندگان با برنامه هاي 
بین المللي این حرکت توس��ط اجراي قوانین سرسختانه بانک جهاني، بي نتیجه 
باقي ماند. موزامبیک یکي از اولین کش��ورهایي اس��ت که درخواس��ت خودر را به 
بودجه توسعه یافته محرک ارائه کرده است. این کشور در حدود 60 میلیون دالر 

از بودجه محرک را در سال 2008 و 2009 به خود اختصاص داده است. 
دولت، مبلغ فوق را در راستاي تدابیر تأمین مالي بودجه سال 2008 تنظیم کرد. 
دولت خواستار سرمایه جهت حمایت از برنامه هاي راهبردي بخش آموزش کشور 

از طریق ایجاد سرمایه مشترک و توسعه یافته، بود. 
بخش تثیبت شده بودجه فوق توسط 6 کشور که جزء بزرگترین کمک کنندگان 
دو جانبه هس��تند مورد حمایت واقع ش��د )کانادا، فنالند، آلمان، ایرلند، هلند و 
انگلس��تان(. با اطمینان حاصل کردن کمک کنن��دگان از نظامهاي مدیریت مالي 
توافقنامه اي تنظیم ش��د، که در آن کمک کنندگان متعهد به استفاده از نظام هاي 
بین المللي جهت مدیریت مالي و برنامه ریزي، که شامل تهیه و انجام تدارکات نیز 
مي شود، شدند. اعمال راهبردهاي جدید بودجه محرک از ابتدا با مشکالتي همراه 
بود. س��رمایه مش��ترکي که مطابق با قوانین IDA فراهم شده بود، از سوي بانک 

جهاني مورد تأیید واقع نشد. 
بانک جهاني مسئولیت خویش را در زمینه تدابیر حفاظتي، به عنوان نظامي هاي 
ارزیاب��ي مدیریتي و مالي اجباري که توس��ط وزارت آموزش و پ��رورش و وزارت 
فرهنگ به کار گرفته ش��د، تعبیر مي نماید. با وجود این که بانک جهاني، اینگنه 
اس��تتناج کرد که اقدامات مدیریت مالي در موزامبیک معقول بده اس��ت و حتي 
بهتر از حد متوس��ط بخش آموزش��ي عمل کرده اس��ت، اما بانک جهاني متوجه 

این مس��ئله شد که، قوانین بین المللي که در آن اولویت اخلي تصریح شده است، 
در زمیه روش هاي تهی��ه و انجام تدارک با قوایني IDA مغایرت دارد. طرح هاي 
پیش��نهادي بانک جهاني یا موجب عرضه منابع مالي وابسته به بودجه محرک از 
طریق طرحي جداگانه که س��واي اقدامات بودجه مالي مشترک فعالیت مي کرد، 
ش��د یا تغییراتي را در زمینه قوانین نظارتي مربوط به سرایه مشترک ایجاد کرد. 
دولت و کمک کنندگان به شدت با هر دو گزینه فوق به مخالفت پرداختند. رجوع 
به کمک هایي که بر اس��اس برنامه طراحي شده است در واقع به عنوان مرحله اي 
گس��ترده و حمایت کننده اي که FTI آن را جهت پیش��ترد اهداف تنظیم کرده 
بود، محسوب مي شود. هیچ گونه حمایتي در زمیه تغییر قوانین مربوط به سرایه 
مشترک که به دقت مورد مذاکره قرار گرفته بود، دیده نشد. پس از ماه ها مذاکره، 
کمک کنندگان از کمیته بودجه محرک خواستار واگذاري مقام ریاست در راستاي 
کمک هاي اهدایي به موزامبیک، به یکي از اعضاي کمک کنندگاني داخلي، شدند. 
کمیت��ه مذکور، با این مس��ئله به ط��ور کلي موافقت کرد، اما اع��الم کرد که این 
تصمیم باید در سطح داخلي جایي که مذاکرات بي نتیجه ماندن، اتخاذ شود. تحت 
فشارهاي مضاعف از سوي بانک جهاني، دولت موزامبیک سرانجام در اضافه کردن 
اقمتي از تخصصي که موجب اصالح تهیه و انجام تداراکات بخش سرمایه  مشترک 
که در این توافقنامه مي شود، موافقت کرد. بهرحال، این مسئله اعتراض شدیدي را 
برانگیخت. اما باید این نکته را یادآور شد که این کشور مجبوب به برداشتن چندین 

گام ؟؟؟ در زمینه همکاري ها و هماهنگي کمک کنندگان شد. 
در م��ه مارچ س��ال 2009، 2 س��ال پس از تخصیص اولی��ه بودجه مالي محرک، 
موزامبی��ک در حدود 28 میل��ون دالر از 79 میلیون دالر کمک هزینه هاي که به 

این کشور اختصاص داده شده است، دریافت کرده است. 
Sources: FTI Secretariat )2007b(; Bermingham )2009a(; Ba -
tholomew et al. 2009

کادر 4.14 : موزامبیک- ارائه کمک هاي اندک در چارچوب ابکار عمل سریع

بسیاری از کمک 
کنندگانی که از 
FTI  استقبال اندکی 
کردند مانند 
کشورهای ، فرانسه 
، آلمان ، ژاپن ، 
و ایاالت متحده 
بودجه ی جهانی را به 
شدت مورد حمایت 
قرار داده اند. 
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تنظیم الگ��وي جدید تأمین مال��ي، الزم االجرا خواهد بود 
تشخیص مش��کالت و مسائل بسیاري از کمک کنندگان را 
در جهت به کاربردن تدابیر بازپرسي منابع برانگیخته است، 
که این مس��ئله موج��ب فراهم آوردن مبلغ��ي در حدود 3 
ال��ي 5 میلیون دالر بین س��الهاي 2009 تا 2012 با مبلغ 
اولیه 102 میلیون دالر براي 18 ماه در س��ال 2009 ش��د. 
چنین اقدامات طوالني مدت از ویژگي هاي ابتکار عمل چند 
جانبه در بخش س��المت و بهداش��ت در فصل پایاني راجع 
به آن به بحث خواهیم پرداخت، تلقي مي ش��ود. با تعهدات 
کمک کنن��دگان در زمینه پرداخ��ت 228 میلیون دالر در 
س��ال 2009، حاکي از افزایش حمایت هاي کمک کنندگان 
اس��ت، گزارش ضعیف حاصل از ارائ��ه کمکها و هزینه هاي 
FTI مان��ع از افزای��ش س��ریع کمک هایي ک��ه این روش 

نیازمند است، مي شود.

کشورهاي متأثر از جنگ و مناقشات

 فراهم آوردن کمک جهت آموزش پایه در کش��ورهاي که 
تحت تأثیر جنگ و درگیري قرار گرفته اند، هم امري ضروري 
تلقي مي ش��ود و ه��م به عنوان دغدغه اي بزرگ محس��وب 
مي شود. این کشورها، جمعیت عظیمي از کودکان خارج از 
مدرس��ه را به خود اختصاص داده اند که به شدت از کمبود 
معل��م رنج مي برند و اغلب اس��اس و بنیاد س��اختار آموزي 
آنها رو به انحطاط رفته اس��ت. توانایي چنین کش��ورهایي 
در اداره ک��ردن کمک ها، با وجود نظامهاي مدیریت عممي 
و مال��ي پای��ه، در جهت ب��رآوردن نیازهاي حسابرس��ي یا 
گزارش دهي کمک کنندگان بسیار ضعیف است. کشورهاي 
مذک��ور باید در رأس ابتکارات عمل آموزش��ي قرار گیرند و 
کمک کنندگان را قادر به روبرو ش��دن با خطرات احتمالي 
نماین��د و هزینه معامالت��ي را کاهش دهند. یکي از طرح و 
برنامه هاي ابتکار عمل سریع این است که، قواین آن مانع از 
حمایت هاي کمک کنندگان به کشورهاي تحت تأثیر جنگ 
و کودکاني که ش��دیداً نیازمند به این حمایت ها هس��تند، 
مي شود. شرایط الزم جهت پیوستن به FTI، راهبرد فقر و 
وجود برنامه آموزش��ي اتکاء که به طور اثر بخشي، بسیاري 
از کش��ورهایي را که در معرض برنامه  هاي بازسازي پس از 
جنگ ق��رار گرفته اند و به دالیل دیگ��ر از امکانات محدود 
رن��ج مي برند، محروم کرده اس��ت. تالش هاي اصالح طلبانه 
روندي تدریجي بخود گرفته اس��ت و به طور کلي موفقیت 

آمیز نبوده اس��ت. تالش ه��اي مذکور، در ابتدا بر توس��عه 
چارچوب هاي جلورونده، جهت حمایت از برنامه ها متمرکز 
بوده است. س��پس زماني که کمک کنندگان در این زمینه 
که چگونه مطابق با چارچوب هاي FTI به پیش��برد اهداف 
کم��ک کرد، به توافق نرس��یدند، متمرکز به س��مت ایجاد 
بودج��ه مالي جداگانه  و انتقالي جهت برآوردن حمایت هاي 
عظی��م در برابر ش��رایط بحراني در ش��رایط پس از جنگ، 
تغییر یافت. به هر حال مذاکرات در این راس��تا، بي نتیجه 
ماند. کش��ورهاي تحت تأثیر جنگ هنوز فاقد راهبرد تأمین 

مالي چند جانبه در بخش آموزش هستند. 

دشواری مسیر حرکت از طریق فرایند کمک رسانی 
سریع

 FTI س��ئوالي که در اینجا مطرح مي شود این است که آیا
ق��ادر به انعطاف پذیري بیش��تر جهت پذیرش کش��وهایي 
نظیر س��یرالئون خواهد بود. عمالت پاس��خ این س��ئوال نه 
است. دیگر کشورهاي تحت تأثیر جنگ با مشکالتي مشابه 
با س��یرالئون تدابیر مس��تبدانه اي را در زمیه عملکردهاي 
FTI تجرب��ه کرده ان��د. در لیبري، مانند س��یرالئون، گروه 
کمک کنندگان داخلي، طرح هاي بازس��ازي پس از جنگ را 
در سال 2007 به تصویب رس��اندند. از طریق حمایت هاي 
برخ��ي از کمک کنندگان اصلي، تعه��دا ماثر دولت در زمیه 
آم��وزش، اي کش��ور جایگاه ویژه اي را در زمینه پیش��رفت 
پرشتاب پیدا کرد. اما کمیته بودجه محرک درخواست مالي 
لیبري را جهت برنامه آموزشي بین المللي رد کرد. بنابراین 
سرمایه مشترکي تحت حمایت هاي یونیسف تنظیم گردید. 
نمونه س��رمایه مشترک که توسط یونیس��ف اداره مي شد، 
منتهي به توسعه حمایت هاي مالی سریع در شرایط بحراني 
و ش��رایط پس از جنگ ش��د. این مس��ئله مس��تلزم، طرح 
پش��نهادي جهت ایجاد بودجه انتقالي آموزش با سرپرستي 
یونیس��ف بود. دبیرخانه FTI و یونیس��ف مس��ئول شرح، 
توضی��ح قوانین و مراحل بودن��د و چندین کمک کننده که 
شامل کش��ور هلند و انگلیس مي شود، به طرز چشمگیري 
تعهدات مربوطه را مش��خص کردند. اما مذاکرات پي درپي 
در زمین��ه بودجه مالي پیش��نهادي بین س��الهاي 2008 و 
2009 سرانجام به دلیل چالش هاي موجود درباره خطرات 
احتمالي و پاس��خ گویي از فعالیت بازماند. بعالوه، برخي از 
کش��ورها، در زمینه تخصیص بودجه به جمهوري آفریقاي 

موسسات خیریه ی 
بیل و ملیندا گیتز 
حدود 11 میلیون 

دالر را به برنامه های 
جهانی سالمت و 

بهداشت اختصاص 
داده اند. 
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مرکزي به توافق رس��یدند. این مس��ئله تصمی��م فوق را به 
عنوان موردي اس��تثنایي در حوزه هایي ک��ه معموال تأمین 
مالي کش��وري ب��ا چنین وضعیتي از طری��ق بودجه انتقالي 
آم��وزش خواهد بود، معرف��ي کرد. کمیت��ه بودجه محرک 
هیچگاه معن��اي چنین وضعیت و حوزه هایي که جزء موارد 

استثناء محسوب مي شوند را شرح نداد. 

به عالوه س��ئواالت بی ش��ماري در زمینه پیامدهاي حاصل 
از مذاک��رات بي نتیجه راجع به جمه��وري آفریقاي مرکزي 
در راس��تاي بودجه انتقالي آموزش، باقي مانده است. گروه 
آم��وزش داخلي در هایتي در اواس��ط س��ال 2008، برنامه 
آموزش کش��ور را مورد تایید قرار داد و دولت راغب به ارائه 
درخواست مالي خود به بودجه مالي متحرک شد. در اواخر 
س��ال 2008، درصدد این مسئله برآمد که درخواست مالي 
خود را به بودجه مالي انتقالثي، ارائه نماید که این مس��ئله 

هیچ گاه عملي نشد. 

یکس��ال پ��س از تصویب برنام��ه و درخواس��ت مالي آماده 
کشورهایي موق به ارائه درخواست خود نشد وزارت آموزش 
و پرورش کشور مذکور از طریق چندید دلیل موجه ناامیدي 
خود را به دلیل ممانعت از چنین روندي طوالني مدت ابراز 
نمود و زماني که حقیقت این موضوع روش��ن شد که بودجه 
انتقال��ي تحق��ق نخواهد یافت، بودجه محرک در س��پتامبر 
2009، قس��متي از منابع مالي را به هایت��ي اختصاص داد. 

تالش های��ي که در جهت ایجاد چارچوب��ي چندجانبه و اثر 
بخش جهت روبرو شدن با مشکالت مربوط به مناطق جنگ 
زده، انجام گرفته بود، با موفقیت به نتیجه نرسید. موضوعات 
در معرض خطر کاماًل ؟؟ شکس��ت ابتکار عمل سریع ادامه 
پیدا خواهد کرد. نرخ ثبت نام خالص هایتي در سال 2007، 
%7 بوده اس��ت. تقریبا نیمي از کودکان خارج از مدرسه در 
فقیرترین خانوارهایي که 20 درصد جمعیت این کش��ور را 
تش��کیل مي دهند، وجود دارند. غفلت شدید دولت مذکور 
در زمینه سرمایه گذاري آموزشي، بار مالي عظیمي بر دوش 

والدین بر جاي گذاشته است. 

ش��هریه با ح��ق ثبت نام مدارس براي ه��ر کودک 80 دالر 
 متوس��ط درآمد خانوارها در سال 2007 بوده 

16
1 یا حدود 

اس��ت. نظام تربیت معلم در این منطقه ساالنه حدود 500 
نف��ر را آموزش مي دهد، اما در ح��دود 2500 معلم در این 
مناطق مورد نیاز است )بانک جهاني 2008(. در تمامي این 
مناط��ق حمایت هاي بودجه محرک مي تواند منجر به ایجاد 

تغییرات اساسي در این مناطق شده. 

درس  های تأمین مالي بخش سالمت جهاني

 دهه گذشته توسط پیش��رفت پرشتاب ابتکار عمل جهاني 
در زمینه تأمین مالي بخش س��المت و بهداش��ت ش��هرت 
پیدا کرده اس��ت. بر خالف FTI ابت��کارات عمل مربوط به 
بخش س��المت و بهداش��ت پیشرفت هاي ش��تابداري را به 

کشور لیبری که اخیرا از جنگ ویرانگر فارغ شده است، با چالش هاي 
عظیمي در بخش آموزش روبرو شده است. تنها  یک سوم از کودکان در 
سن مدرسه در مدارس ثبت نام نموده اند، نابرابر آموزشي در این کشور 
بیداد مي کند. ابتکار عمل سریع نقش مهمي را از طریق در نظر گرفتن 
 FTI بودجه ناکافي در بخش آموزش��ي ایفا کرده اس��ت. اما اقدامات
در این راس��تا مثمر اثر واقع نشد. تجربه کشور لیبي، محدودیت هاي 
گس��ترده ابتکار عمل س��ریع را در برابر کشورهاي تحت تأثیر جنگ 

آشکار مي کند. 
چندین کمک کننده به همراه دولت به دقت در زمیه ایجاد راهبردي 
جهت بخش آموزش��ي به فعالیت پرداختند. کامال نیاز به بازس��ازي 
س��اختار نظارتي ب��ه کمک هاي اثربخش را تایی��د کردند. اما انجمن 
بودجه محرک درخواست لیبري را رد کرد و دولت و کمک کنندگان 
را مجب��ور ب��ه ایجاد رویکرده��اي متناوبي کرد. تح��ت حمایت هاي 
یونیسف به همراه منبع مالي اولیه که توسط کشور هلند فراهم شده 

بود سرمایه مشترک آموزشي به سرعت و در جهت حمایت از بودجه 
س��رمایه اصلي در آموزش ایجاد شد. بودجه مذکور، بیشتر در زمینه 
پرداخ��ت پول تا به عنوان بودجه محرک ب��ا موفقیت به مرحله اجرا 
درآمد. مبل��غ 7 میلیون دالر به عنوان کم��ک هزینه جهت حمایت 
از تعلیم معلمان روس��تایي، آموزش موسس��ات و در راستاي تهیه و 

انجامتداراکات مربوط به کتابهاي درسي اختصاص داده شد. 
تعهدات فعلي در زمینه تأمین س��رمایه مش��ترک برابر با 17 میلیون 
اس��ت که 12 میلیون دالر از این بودجه مربوط به کش��ور هلند و 5 
میلیون دالر آن مربوط به دفتر خصوصي اقدامات بشر دوستانه است. 
با این حال هنوز فقدانهاي مالي عظیمي بر جاي مانده است. نیازهاي 
مالي طي 3 سال به میزان 7 میلیون دالر تخمین زده شده اشت. بدونه 
حمایت هاي مالي کمک کنندگان هدف لیبري در حرکت با پیشرفت 
پرشتاب به سوي اهداف آموزشي براي همه امکان پذیر نخواهد بود. 

.)Sources: UNICEF )2009b(; Brannelly et al. )2009

کادر 4015: لیبری: طرح تصویب شده بودن هیچ گونه حمایت هاي مالي محرک

 کشورهای درحال 
توسعه ، درتمام 
سطوح امروزه مورد 
توجه قرار می گیرند. 
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س��وي اهداف توس��عه بین المللي، از طریق توسعه همکاري  
بلک��ه از طریق ایجاد راهبردهای��ي چند جانبه جهت تأمین 
مالي بشردوس��تانه داشته است. افزایش سهم بخش سالمت 
و بهداش��تاز کل کمک ها مي تواند، با تنظیم تدابیر گسترده 
چهت برپایي چنین ابتکارات عملي، ادامه داش��ته باشد. در 
ح��دود نیم��ي از کل ؟؟؟ بین المللي از جان��ب منابع مالي 
خصوص��ي در ح��ال حاضر به بخش س��المت و بهداش��ت 
اختصاص داده ش��ده اس��ت. اکثر کمک هاي بین المللي به 
بخش سالمت و بهداشت مستقیماً براي بیماري هاي خاص 
و ی��ا عوامل��ي مربوط به این بیماریها، اختصاص داده ش��ده 
اس��ت. مش��ارکت هاي مربوط به بخش س��المت و بهداشت 
جهاني به 90 ش��ریکت مساعي مي رس��د که اکثر آن ها در 
زمره بیماري هاي خاص قرار مي گیرد. )س��ریدر و تاماشیرو 
2009( نمونه برجس��ته در این راستا، ش��امل بودجه مالي 
جهان��ي براي بیم��اري AIDS،  و ماالری��ا )بودجه فوق به 
بودجه جهاني به دلیل تسهیل در گفتار معروف شده است( 
و اتح��اد گروه GAVI است)س��ریدر و تاماش��یرو 2009(. 
برنام��ه و طرح هاي فوق ، حمایت هاي سیاس��ي بس��یاري را 
برانگیخ��ت و بخش س��المت و بهداش��ت را در رأس برنامه 
توس��عه بین المللي قرار داده است. آیا مشارکت هاي جهاني 
در بخش سلمت و بهداشت مي تواند الگویي جهت بازآفریني 
FTI فراهم نماید. در زمینه مقایسه سیستم بخش آموزش 
و بخش سالمت و بهداشت مي بایست دقت بسیاري اعمال 
ش��ود. بخش آمزشي نسبت به بخش سالمت و بهداشت در 
برابر عواملي ماند واکسیناس��یون کمتر جوابگو خواهد بود. 
عوامل مربوط به بخش س��المت و بهداش��ت، هم چنین در 
مذاکرات مربوط به کمک هاي مالي توجه بسیاري را به خود 
جل��ب مي کنند. به خصوص زماني که موضوعات در معرض 
خطر مربوط به نجات جان کودکان و محافظت آنها در برابر 
بیماري  IADS و HIV ش��ود. اما ممکن است تفاوت بین 
بخش س��المت و بهداشت و بخش آموزشي، اغراق نیز شود. 
اکثر مشارکت هاي عظیم جهاني مربوط به بخش سالمت و 
بهداش��ت، رویکردهاي تأمین بودجه هاي مالي تعریف شده 
را رها کرده اس��ت. و این موضوع را که اس��تحکام نظام هاي 
بخش س��المت و بهداش��ت براي عوامل اثربخش مربوط به 
بیماري ه��اي خاص امري حیاتي اس��ت را تصدیق مي کند. 
حدود ی��ک دوم حمایت هاي کلي بودج��ه جهاني، در حال 
حاض��ر، مربوط ب��ه نظام هاي بخش س��المت و بهداش��ت 

مي ش��ود. اصول تنظیم شده اقدامات انجام شده در راستاي 
الگوهاي نظارتي بر مش��ارکت هاي بخش سالمت و بهداشت 

با الگوهاي FTI مطابقت دارد. 

مش��ارکت هاي مذکور، در زمینه افزایش ؟ منابع کمک هاي 
مالي و پشتیباني از سطوح باالي هزینه و مخارج، با موفقیت 
روبرو شه است: الگوي نظارتي در بخش سالمت و بهداشت 
در فرآهم آوردن مناب��ع مالي جدید که مي تواند در تکمیل 
کمک هاي گذش��ته، بخصوص کمک هاي اعطایي از س��وي 
موسسات خیره بشردوستانه، موثر واقع شو؛ نسبت به ابتکار 

عمل سریع موفقیتر عمل کرده است. 

اقدام��ات نظارتي، عام��ل مهمي در زمین��ه مثمرالثمر واقع 
ب��ودن، بودجه مال��ي جهان��ي مربوط به بخش س��المت و 
بهداش��ت، تلق��ي مي ش��ود. اقدامات ف��وق، مان��ع از ایجاد 
خط��رات احتمالي مرتبط ب��ا ازدیاد نظام هاي حسابرس��ي 
یا گ��زارش دهي مي ش��ود. قوانین مرتبط تص��وي برنامه و 
طرحها وارائه کمکهاي مالي در بخش س��المت و بهداشت، 
واضح ت��ر و اثربخش تر اس��ت و از لحاظ عمومي، بیش��تر در 
زمینه ش��یوه هایي مربوط به خود بخش سالمت و بهداشت، 
ریشه دوانده اس��ت.. نفوذ و تأثیر کمک کنندگان محدودتر 
از گذش��ته شده اس��ت و باوجود اینکه، بانک جهاني یکي از 
مهم ترین فعالیت  کنندگان محسوب مي شود، هنوز بر اتخاذ 
تصمیمات مربوط به تأمین بودجه مالي چیره نشده است. 

س��اختارهاي نظارت��ي مربوط به کمک کنن��دگان FTI در 
مقایسه با نظام هاي نظارتي مربوط به بودجه مالي جهاني و 
پیمان نامه، GAVI نابهنگام و از لحاظ واقعیت هاي سیاسي 

قابل دسترسي نیست. 

 بودجه جهاني: بودجه جهاني در نظر گرفته ش��ده براي 
بیم��اري IADS، نوبرکلوس��یز و ماالری��ا جه��ت مبارزه با 
بیماري هاي مذکور که س��االنه جان حدود 6 میلیون نفر را 
مي گیرد، فراهم ش��ده است. این مس��ئله براي اولین توسط 
گروه 8 در س��ال 2000، مورد بحث واقع ش��د. یکسال پس 
از اینکه، جلس��ه ویژه گردهمایي سراسري ایاالت متحده با 
تنظیم تعه��دي مبني بر ایجاد بودجه مال��ي جدید خاتمه 
یافت، گروه 8 در نشستي که در سال 2001 برگزار شد، در 

فرآهم آوردن منابع مالي به توافق رسید )گروپ 2000(.

: اقدامات اصالحی 
می تواند، نیروی تازه 
ای به پیشبرد اهداف 

داکار ببخشد. 



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

گزارش جهانی پایش آموزش برای همه

292

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

در ماه ژانویه، دبیرخانه  ثابتي تاسیس گردید و اولین مرحله 
اعط��اي کمک هزینه ها براي 36 کش��ور 3 ماه بعد از آن به 
تصوی��ب رس��ید. بودجه مالي مذکور داروه��اي ؟؟؟ را براي 
ح��دود 2 میلیون نف��ر و براي درمان بیماري توبرکلوس��یز 
فراه��م کرد و ح��دود 70 میلیون تورهاي پش��به بند براي 
مبارزه با بیماري ماالریا فراهم نمود و جان 3,5 میلیون نفر 

را نجات داد. 

در اواخ��ر س��ال 2008، ح��دود 7 میلی��ون دالر از بودجه 
جهاني صرف مخارج هزینه ها شد. هدف فعلي آن به حداقل 
رساندن زمان بین تصویب تعهدات وارائه کمک ها و هزینه ها 
تقریب��ا 9 الي 11 ماه به 8 ماه اس��ت. در س��ال 2008، 6% 
بودج��ه مالي در زمین��ه کمک هزینه ها عرضه ش��د و نرخ 
مخارج و؟؟/ %16 کمک هزینه هاي فعالي کمتر از %75 بوده 

است )بودجه جهاني 2009 ( 

یک��ي از دالیل س��رعت ارائ��ه خدمات و کمک ها، توس��عه 
قوانین با تأکید بر قدرت بخشیدن و فعالیت کردن از طریق 
تهی��ه و انجام ت��دارکات بین المللي و نظام هاي حسابرس��ي 
و گزارش دهي اس��ت. دلیل دیگ��ر آن، حمایت هاي فني به 
کشورهایي است که با مشکالت مربوط به وضعیت مخارج و 

هزینه  را ارائه کمک روبرو هستند. 

سیس��تم نظارتي ج��واب گو و اثربخ��ش در زمینه عرضه و 
ارائه کمک هاي مداوم و مس��تمر نقش بسزایي ایفا مي کند. 
گزارش هاي مفصل مربوط به نظام مدیریت و وزارتخانه ها در 
حال حاضر در همه جا در دس��ترس هستند. )بودجه جهاني 
2008( ب��ه دلیل مقایس��ه نظامهاي فوق ب��ا FTI چندین 

ویژگي قابل توصیف هستند: 

 اس��تقالل نهادین��ه: بودج��ه جهاني به لح��اظ قانوني ، 
ب��ه ج��اي بودجه مال��ي اماني فراه��م ش��ده از جانب چند 
کمک کننده به عنوان موسس��ه سوئیسي بنیان گذاري شده 
اس��ت. این موسس��ه فعلیتهاي اجرایي و اداري خویش را از 
جانب س��ازمان بهداش��ت جهاني )WHO( و حمایت هاي 
امنیتي خوی��ش را از جانب بانک جهان��ي دریافت مي کند. 
دبیرخانه موسس��ه مذکور با داشتن 470 پرسنل از سازمان 

FTI گسترده است. 

 حمایت هاي گس��ترده کمک کنن��دگان: بودجه جهاني به 

منظ��ور ایجاد حمایت هاي مداوم و قابل پیش بیني از طریق 
نظامي بر اس��اس بازپرس��ازي منابع مالي طي دوره 2 ساله، 
فعالیت مي نماید. از سال 2010، اقدامات پرسازي منابع مالي 
تبدیل به دوره 3 س��ال خواهد ش��د. کمک هزینه هاي کلي 
براي سال 2008 تا 2010 دس��تیابي به مبلغ 9,5 میلیون 
دالر پیش بیني شده است )بودجه جهاني( بسیاري از کمک 
کنندگاني که ب��ه FTI حمایت هاي اندک و محدودي ارائه 
کرده بودند؛ مانند کش��ورهاي فرانس��ه، آلمان، ژاپن، ایاالت 
متدحه، با جدیت بودجه جهاني را مورد حمایت هاي خویش 
را دادند. بخصوص ایاالت متحده که سهم کمک هاي مربوط 
کل بودجه مالي است )شکل 4-21( 

4
1 به این کشر برابر با 

 تأمی��ن بودجه مالي ابتکاري: از س��ال 2001 تا 2009 
سهم کمک هزینه ها از جانب مرکز خصوصي بشردوستانه از 
س��وي اقدامات مربوط به بودجه مالي ابتکاري بالغ بر 642 
میلون دالر بوده است. مراکز فوق به همراه موسسات خیریه 
بی��ل ملیندا گس��یتز و به همراه 13 ش��رکت متنوع، کمک 
هزینه ه��اي خویش را به طور مس��تقیم و یا غیر مس��تقیم 

اعطا کردند. 

 تعه��دات طوالني مدت: بودجه جهاني در حال حاضرف 
در حال فعالیت به دوره 5 س��ال تعهدات خویش است ) در 
مقایسه با دوره 3 ساله FTI(. تسهیالتي به عنوان بخشي از 
رویکردهاي موجود در سال 2007 تا 2010 جهت حمایت 
از برنامه هایي با بازده دهي باال، طي دوره اي 6 ساله یا بیشتر 
از آن ارائه شده است. امکانات و تسهیالت جدید، نشاندهنده 
افزای��ش تأمین بودجه مالي، تعه��دات طوالني مدت و قابل 
پیش بیني اس��ت. تس��هیالت فوق جهت حفظ سرمایه هاي 
بعدي در استحکام بخش��یدن به نظام هاي مربوط به بخش 
س��المت و بهداش��ت، بخصوص هزینه هاي متن��اوب مانند 

پرداخت حقوق معلمان فراهم شده است. 

 نماین��دگان جهان��ي و عمومي: هیئت مدیره مس��ئول 
بودج��ه جهني، اقدامات و روش هایي تنظیم نموده و اعطاي 
کم��ک  هزینه هایي را به تصویب رس��انده اند، اعضاي هیئت 
مدیره بودجه جهاني ش��امل 24 نفر هس��تند که حدود 20 
نف��ر از کادر هیئت مدیره حق راي دارن��د: 7 نفر از اعضاي 
آن از جانب کش��ورهاي در حال توسعه هستند، 3 نفر از آن 
جان��ب جوامع مدني یک نفر از آنها بخش هاي خصوصي در 

مدیریت جدید 
اعالم کرد که ، 
اودرصدد استحکام 
مشارکت های خویش 
را دیگر کمک 
کنندگان از طریق 
تصویب تعهدات 
گسترده ی مربوط به 
حق مالکیت کشور 
است. 
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ی��ک مقرر بگر از آنها از جانب موسس��ه خیریه ملیندا گیتز 
هستد )محافظان بهداشت جهاني 2008(. چنین ساختاري، 
تأثیرات قابل توجهي بر کشورهاي در حال توسعه نسبت به 

FTI از خود به جاي گذاشته اند.

  مالکی��ت قوی کش��وری: دولته��ا، برنام��ه و طرح هاي 
پیش��نهادي خویش را به بودجه جهاني، از طریق روش هاي 
مش��ارکتي کشور ارائه و توسعه مي دهند. این روش بصورت 
مش��ارکتي و در س��طح کش��ور اس��ت که معموالً مرکب از 
دولت ه��ا، کمک کنندگان هم��راه با نمایندگان��ي از جانب 
س��ازمان هاي غیر دولتي، گروه هاي اعزامي از کلیسا، بخش 
خصوص��ي، مقام��ات دانش��گاهي و افرادي ک��ه تحت تأثیر 
بیمار ي ها قرار گرفتند، اس��ت)بودجه جهاني 2008(. طبق 
روش ف��وق، یک ی��ا دو س��ازمان جهت فعالیت ب��ه عنوان 
دریاف��ت کنندگان اصلي و یا به عنوان مدیران و مس��ئولین 
3 از دریافت 

2
بودجه مالي جهاني تاس��یس ش��د. در حدود 

هزینه ه��ا،  کم��ک  اصل��ي  کنن��دگان 
سازمان هاي دولتي، علي رغم اینکه در برخي موارد مسئولیت 
آنان تقسیم شده بود. رویکرد مذکور، بین فعالیت  کنندگان 
 FTI ارتباطات گس��ترده اي را به نسبت مراحل و شیوه هاي

فراهم کرده است. 

 صراح��ت در اتخ��اذ تصمیم��ات. قوانی��ن و مراحلي که 
به درس��تي تنظیم ش��ده باشند، مس��ائل مربوط به مخارج 
و مرب��وط به تأیی��د و حمایت برنامه ه��ا را تحت تأثیر خود 
ق��رار مي دهن��د. هیئت کنترل تخص��ص و فني، طرح هاي 
پیشنهادي را تعیین و به هیئت مدیران ارائه مي دهند. آنها 
مذاکراتي را جهت تصویب یا تأیید طرح هاي مذکور، تنظیم 
مي نمایند. ) جهاني 2007( طرحهایي که از س��وي هیئت 
مدیران مورد تأیید واقع نش��ده اند، مي توانند مورد بازبیني 
قرارگرفته توس��ط هیئت منصفه دوباره ب��ه هیئت مدیران 
ارائ��ه ش��وند. و اگر دوباره توس��ط هیئت مدی��ران پذیرفته 
نش��دند، کش��ور متقاضي مي توان درخواست خویش مبني 
بر ایجاد هیئت منصفه مس��تقل ارائه نماید. رویکرد اساسي 
دیگر حمایت  جهاني از طرحها و برنامه هاست.بودجه اي را 
جهت ایجاد امکانات تخصصي و فني در راستاي راهبردهاي 
مشارکتي  کشور، فراهم کرده است. این مراحل در 2 زمینه 
ب��ا اقدامات FIT مغای��رت دارد. اوالً در وهله اول در زمینه 
س��طوح بین المللي این دو مرحله در تضاد هس��تند. گروه 

کم��ک کنندگان داخلي یکي از چندی��ن فعالبت کنندگان 
در زمینه اتخاذ تصمیمات در راس��تاي اینکه آیا برنامه بین 
الملل��ي مي بایس��ت جهت تأمی��ن بودجه مال��ي به هیئت 
مدیران ارائه ش��دند، محس��وب مي ش��وند. ثانیاً، زماني که 
طرح و برنامه ها یکبار به هیئت مدیران ارائه ش��دند، کمک 
کنندگان اختیارات مح��دودي در زمینه تأیید و حمایت از 
برنام��ه را دارا هس��تند. اما در مقابل، انجم��ن، بودجه مالي 
محرک مي تواند در خواست ها را بدون هیچ گونه توضیحي 

رد کند و اجازه مداخله متقاضیان را رد مي کند.

 فعالیت در مناطق آس��یب پذیر و کشورهاي تحت تأثیر 
جنگ.از همان ابتدا، هیئ��ت مدیران بودجه جهاني، متوجه 
نیاز به توسعه روش��هاي فعالیت در کشورهاي جنگ زده و 
مناط��ق آس��یب پذیر که ح��دود 1/3 از کل بودجه مالي را 
دریافت کرده اند، )س��ریدهار، تاماشرو 2009( در حالي که 
انجمن مربوط به بودجه مالي محرک FTI، درخواست مالي 
کش��ور لیبري را نپذیرف��ت و در زمینه ارائه کمک هزینه به 
مس��یر انبوه با شکست روبرو ش��د، بودجه جهاني در حدود 
54 میلیون دالر را به لیبري و حدود 43 میلیون دالر س��یر 
.)b2009 ،2009 a ،انبوه در سال 2004 ارائه کرد )بودجه

 کادر 4016: اقدامات بخش خصوصی
 یکي از بخش هاي منابع بودجه مالي جهاني، س��هم اعطایي از س��ري 
سازمانهاي بشر دوست به همراه طیف وسیعي از راهبردهاي تأمین مالي 

ابتکاري است. مهم ترین آنها عبارتند از:

 مؤسس��ات خیری��ه خصوص��ي، بیل و ملین��دا گیتز: دو 
موسس��ه مذکور، معتقدند به پرداخ��ت بیش از 11 میلیون 
دالر به رنامه و طرح هاي جهاني سالمت و بهداشت از زمان 
تصویب آن در س��ال 1994 شدند. در سال 2001،آن ها 55 

میلیون دالر را به بودجه جهاني ارائه کردند. 

· وام 2 سالمت و بهداشت: وام بین المللي براي طلبکاران 
خارج��ي، طبق طرحي که در س��ال 2007 آغاز گردید، به 
بودجه مالي جهت حمایت از برنامه هاي بین المللي سالمت 
و بهداشت بازگردانیده شد. کشور آلمان و اندونزي اولین گام 
را در این راستا برداشتند و حدود 72 میلیون دالر از وام را 
به بودجه جهاني باز گرداندند. کشور آلمان با بودجه جهاني 
جهت فراهم آوردن مبلغ 290 میلیون دالر در سال 2010 

به توافق رسیدند. 

تلقین مدیریت 
حاصل از ایاالت 

متحده و اتحادیه ی 
اروپا می تواند نقش 
بسزایی در زمینه ی 

ایجاد راهبردی 
جدید ایفا نماید. 
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 محصول تجاري RED: راهبردهاي تامین مالي از طریق 
RED در س��ال 2006 شروع به فعالیت کرد. RED نشانه 
و عالمت تجاري منحصر به برخي ش��رکت ها جهت افزایش 
فروش آن ها اس��ت که طبق این روش، ش��رکتهاي تجاري 
مانند Apple، Dell، Motorola معتقد به ارائه سهمي 
از سود تجاري خود به بودجه جهاني شدند. این ابتکار عمل 

حدود 134 میلیون دالر به بودجه جهاني عرضه کرد. 

UNITAID  : این روش در سال 2006 با ابتکار عمل 
مش��ترک از سوي کش��ورهاي برزیل، چیلي، فرانسه، نروژ، 
ام��کان خرید دارو بصورت بین المللي که اساس��اً از طریق 
هزینه ه��اي مالیاتي مربوط به بلی��ط هواپیمایي تأمین مي 
ش��ود. این روش حدود 600 میلی��ون دالر که از این مبلغ 
39 میلیون دالر به بودجه مالي جهاني اختصاص داده شده 

است. 

چالش��هاي موجود در امکانات و ظرفیت هاي بین المللي و 
نظام هاي گزارش دهي در کشور مسیر انبوه منتهي به ایجاد 

راهبردي ابتکاري ش��ده اس��ت. وارت بهداشت و سالمت به 
عن��وان دریافت کننده اصلي، کمک هاي مالي، قراردادهایي 
را ب��ا 39 دریافت کنن��ده که همگي از زی��ر مجموعه هاي 
وزارت مذکور تلقي مي شوند، تنظیم نمود. ناگزیر مشکالت 
بي ش��ماري در زمین��ه ارائه فوري، کمک ه��ا و مخارج در 
کش��ورهایي که فاقد امکانات اجرایي مناسب بوده و قادر به 
رعایت حدود تعیین نظام هاي گزارش دهي هس��تند، وجود 
دارد. بازنگ��ري در این راس��تا حاکي از س��طوح کمک هاي 
قابل قیاس با س��طوح بدس��ت آمده جهت کمک هزینه ها 
در کشورهاي دیگر بوده است)بودجه جهاني 2005، رادلت 
و س��یدیکیو 2007(. با وجود اینکه خطر احتمالي راجع به 
ارائه مبل��غ هنگفتي از بودجه مالي طولی که باعث تحریف 
نظام س��المت و بهداشت مي ش��ود، در مناطق جنگ زده 
بیشتر است، انکار چنین استنتاجي که گزارشات مربوط به 
ابتکار عمل سریع که به صورت مغرضانه نسبت به گزارشات 

بودجه جهاني مقیاس مي شوند امکان پذیر نیست. 

GAVI پیمان
 پیم��ان GAVI در س��ال 2000، در گردهمای��ي اقتصاد 
جهان��ي منعقد گردید. ق��رارداد مذکور به همراه کمک هاي 
مالي از س��وي موسسه خیریه ملیندا شروع به فعالیت کرد. 
پیمان GAVI، یک نوع مشارکت جهاني در زمینه بهداشت 
و سالمت محسوب مي شود. که در راستاي، توسعه، توزیع 
و ارزیابي و اکسیناسیون پیشرفته کودکاني ه در کشورهاي 
بادرآمد ک��م زندگي مي کنند. FTI در تمامي موارد باال با 

پیمان GAVI ، فعالیت دارد. 

پیمان GAVI، همانند بودجه جهاني حمایت هاي خویش 
را ب��ه س��عت در مدت زمان��ي کوتاه افزای��ش داد. تعهدات 
کم��ک کنن��دگان در س��ال 2001 مبني بر ارائ��ه مبلغي 
براب��ر 3/8 بیلون دالر به همراه با پرداخت مخارج س��االنه 
جهت دس��تیابي به بیش از 1 بیلیون دالر در س��ال 2009 
بوده اس��ت. فاصله زماني بین درخواست کمک هاي مالي و 
ارائ��ه کمکها مرب��وط به پیمان GAVI 6 ماه بوده اس��ت. 

)سریدهار، مقرماشمرد2009(

 ،GAVI سازمان بهداشت جهاني اعالم کرد که حمایت هاي
از برنامه هاي واکسیناسیون کودکان و مصون سازي از مرگ 
 .)2009 GAVI 3 میلیون جلوگیري کرده اس��ت. )پیمان

 شکل 4.21: بودجه کل مبتنی بر حمایت های گسترده جهانی
کل کمک تأمین کنندگان برای مبارزه با AIDS و ماالریا، 2001-2009

 Source: Global Fund  2009c
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در ح��دود نیمي از 72 کش��ور کم درآمد و واجد ش��رایط 
عضو پیم��ان GAVI، مربوط ب��ه Sub-Sahora آفریقا 
مي ش��ود. در زمینه مقررات بخشیدن و استحکام بخشیدن 
به نظام هاي س��المت و بهداش��ت در کشورهاي تحت تأثیر 
جن��گ اقدامات ویژه اي صورت گرفته اس��ت. کش��ورهاي 
دریافت کننده ش��امل، افغانس��تان، جمهوري دموکراتیک 

کانگور لیبري هستند. 

ب��ا وجود اینکه پیم��ان GAVI در زمینه مقی��اس و ارائه 
خدمات با بودجه جهاني مغایرت دارد، اما س��اختار نظارتي 
یکساني در هر دو حاکم است. پیمان GAVI حمایت هاي 
گس��ترده اي را ه��م از طریق کمک کنن��دگان دو جانبه و 
ه��م کمک کنن��دگان خصوصي، ایجاد کرده اس��ت. دولت 
کش��ورهاي در ح��ال توس��عه و کمک کنن��دگان، به طور 
مس��اوي، در بین 28 نفر اعضاي هیئت مدیران که توس��ط 
کادر 120 نفري هیئت دبیران، پیش��تیباني مي ش��ود. به 
نمایندگي حضور بهم رس��اندند. کمک هاي مالي بر اساس، 

شیوه هاي کاربردي مشخص یا معین، تنظیم مي شوند.

کمیته بازنگري مس��تقل متش��کل از کارشناسي است که 
عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه انتخاب شده اند، کمیته 
مذکور طرحهاي پیش��نهادي کش��ور را بررسي و به هیئت 
رؤس��ا ارائه مي دهد. حدود %90 از طرح و برنامه ها پس از 
یک یا دوبار ارائه به هیئت روسا، مورد تأیید واقع مي شوند. 

ابت��کار بودجه جهاني نوع دیگري از تضاد آش��کار مي کند. 
پیم��ان GAVI، 2 رویکرد را که از طریق مش��ارکت هاي 
خصوص��ي و عمومي مورد حمایت واقع ش��د را ایجاد کرد: 
تعه��د تجاري س��ابق، کمک کنن��دگان را مج��از به تهیه 
واکس��ن هایي کرد هنوز تا آن زمان در دس��ترس اشخاص 
مرب��وط نبودند. ای��ن حرکت انگیزه های��ي را جهت تحقیق 
راجع به واکس��ن بیماري هاي مانند نپومونیا و عفونت دوتا 
وی��روس ایجاد کرد )مراکز کنترل و درماني بیماري 4( 41 
2008(. تس��هیالت مالي بین المللي جهت مصون س��ازي 
واکسیناسیون، اوراق قرضه را در بازارهاي بین المللي توزیع 
کرد. که این مسئله موج عظیمي از درآمد قابل پیش بیني را 
براي پیمان GAVI، فراهم نمود و بودجه مالي فراهم شده 
از سوي کمک کنندگان به صاحبان اوراق قرضه بازگردانده 
ش��د. IFTIM در س��ال 2000 حدود 102 بیلیون دالر را 

به همراه س��رمایه ویژه خود طي س��الهاي 2007 و 2008، 
فراهم نمود. به عنوان مثال در س��ال 2008، الکاییکا، یکي 
از بانکهاي مهم در اسپانیا دست به اقدامي در جهت افزایش 
بودج��ه مالي از طریق ایجاد اتحاد بین حامیان حس��اب در 
بانک زده اس��ت که اقدام مذکور مبلغ��ي برابر با 5 میلیون 

.)2009 ،GAVI دالر را فراهم کرده است ) پیمان

معرفي چند الگو برداري ابتکار عمل سریع: بودجه جهاني و 
پیمان GAVI هیچ گونه طرحي جهت اصالح و بازس��ازي 
ابتکار عمل سریع ارائه نکرده اند. اما آنها رویکردي را جهت 
نظارت و جمع آوري منابع مالي که در شکل گیري اقدامات 
و ابتکارات آموزش��ي موثر اس��ت،  ارائه کرده اند. در واقع 4 
الگو براي عملکرد FTI فراهم ش��ده اس��ت: اولین الگو این 
است که کش��ورهاي در حال توسعه از تمامي سطوح مورد 
توجه قرارگیرند. منظور از تمامي سطوح، طرح و برنامه هاي 
بین امللي و ش��کل دهي طرح هاي مالي و اتخاذ تصمیمات 
بین المللي، اس��ت. اولین الگو مربوط به چالش هاي موجود 

در زمینه تأیید برنامه ها و واگذاري منابع مالي است. 

در این راستا، هیئت بازنگري مستقلي جهت رفع مشکالت 
مذکور که مجاز به ارائه پیش��نهادهاي مالي به هیئت روسا 
باش��د، مورد نیاز اس��ت. همزمان با این روش، بودجه مالي 
سالمت و بهداشت تقریباً از ایجاد فواصل زماني موجود بین 
تصویب تعهدات و ارائه کمک ها، جلوگیري کرده اس��ت. به 
دلیل این که، بودجه مالي سالمت و بهداشت توسط قوانین 

بانک جهاني اداره نمي شود. 

س��ومین الگو به مش��ارکتهاي خصوص��ي و عمومي مربوط 
مي ش��ود. بسیاري از موسسات خیریه خصوصي و شرکتها، 
بخش آموزش را مورد حمایت خویش قرارداده اند. اما آن ها 
فاقد چارچوبهاي دو جانبه جهت هدایت حمایتهاي خویش 
بس��وي برآوردن اهداف توسعه مشترک هس��تند.  که این 
مس��ئله موجب افزایش هزینه ه��اي معامالتي و کاهش اثر 
بخش��ي کمک ها مي شود. بر خالف بودجه جهاني و پیمان 
FTI ،GAVI در زمین��ه ابت��کار عمل جهان��ي، در زمینه 
همکاري هاي خصوصي و عمومي کاري از پیش نبرده است.

آخری��ن الگ��و مربوط ب��ه حمایته��اي بین المللي اس��ت. 
مشارکت هاي مربوط به ابتکار عمل سریع، هنوز هیچ کدام 
از اهداف اصلي خویش را به مرحله عمل نرس��انده اس��ت. 
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به عن��وان مثال ب��ر انگیختن حمایت هاي سیاس��ي جهت 
فرآوردن منابع مالي یکي از اهداف اصلي آن محس��وب مي 
شود. علي رغم اینکه FTI تبدیل به یکي از بخشهاي ثابت 
 ،IMF در برنامه کار گروه 8 مي شود و در مذاکرات سالیانه
بانک جهاني، تلقي مي شود. اهداف اندکي از FTI به تحقق 

رسیده است. 

ابتکار عمل س��ریع در تضادي ش��دید با بودجه جهاني و تا 
حدي با پیمان GAVI درمان فعایت است. 

تا حدي، این قضیه تبدیل به مش��کل یا قضیه مرغ اول بود 
یا تخم مرغ ش��ده اس��ت. فعالیت کنن��دگان در حمایت از 
اقدامات و ابتکارات عملي که به مرحله عمل نرسیده است، 

یا ارائه نشده است مطلقاً با شکل روبرو خواهند شد. 

ب��ا این ک��ه اقدامات بخش س��المت و بهداش��ت مي تواند 
الگویي بس��وي بخش آموزش محس��وب ش��ود. این بخش 
نیز با چالش��هاي بس��یاري روبرو شده اس��ت و روبرو است. 
)س��ریدهارو تا ماش��یرو2-9( عالوه بر آن ارزش گذاري بر 
مش��کالت مربوط به ظرفیت ها و امکانات، مشارکت ضعیف 

 انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008، نتایجی مانند تصویب تعهدات 
قاطع در جهت پیش��رفت و توسعه و در اولویت قراردادن آموزش جهت افزایش 
برنامه های کمک رس��انی را به همراه داش��ته است. خانم هیالری کلینتون قبل 
از اینکه به عنوان وزیر امور خارجه برگزیده ش��وند، در مجلس س��نا، به عنوان 
حامی اصل��ی الیحه قانونی افزای��ش کمکهای ایاالت متح��ده آمریکا در بخش 
آم��وزش پایه از س��ال 2007 به از مبلغ 700 میلی��ون دالر به مبلغ 3 میلیون 
دالر تلقی می ش��د. بخش��ی از حمایت های فزاینده این دول��ت در زمینه فراهم 
کردن بودجه جهانی موجب استحکام کمک های چندجانبه آموزشی هستند و 
اثربخش��ی اقدامات اصالح طلبانه ابتکار عمل سریع را نیز افزایش دارد. جزئیات 
مرب��وط به اقدام��ات پیش رو هنوز به حال��ت ابهام باقی مانده اس��ت. در زمان 
انتخابات ریاست جمهوری اوباما اظهار داشت که بودجه جهانی آموزش را با مبلغ 

2 میلیون دالر حمایت خواهد کرد.
برخی از مفسران ، معتقدند که بودجه جهانی آموزش باید به عنوان کانون توجه 
در اقدامات بین المللی ، جایگزین ابتکار عمل س��ریع ش��ود. با وجود اینکه باید 
ویژگی سودمند این گفته در نظر گرفته شود، مبحث دیگری در این زمینه که 

FIT قابلیت حمایت های گسترده سیاسی را ندارد بوجود می آید.

منتقدان در ذکر مشکالت مربو به تعیین بازپردازی منابع مالی در حمایت از این 
استنتاج اغراق می نمایند. در واقع چنین ارزشیابی، عجوالنه و تاحدی نابجا است.

ارزیاب��ی فوق تا حدی نابهنگام اس��ت به دلیل اینک��ه جزئیات طرحهای ایاالت 
متحده هنوز نامعلوم اس��ت. بحران اقتصادی ، افزایش بودجه مالی آمریکا را در 
زمینه آموزش پایه به زیر س��وال برده اس��ت. بعالوه این مس��ئله به حالت ابهام 
باقی مانده است که آیا بودجه مالی به صورت برنامه ای دوجانبه )مانند گزارش 
چالش هزاره( ، و یا بصورت بودجه چندجانبه که توسط آمریکا هدایت می شود یا 
ب��ه صورت برنام��ه ای دو جانبه که می تواند جهت تامی��ن مالی بودجه جهانی 
مورداستفاده قرار گیرد )در کنار طرح اضطراری ریاست جمهوری درزمینه یاری و 
کمک به ......... PEPFAR AIDS جزئیات مربوط به بودجه مالی از طریق انتشار 
راهبرد آموزشی USAID در سال 2008 مستحق خواهد شد. عوامل بسیاری 
وابس��ته به برنامه ها نظارتی به بودجه مالی جهانی هستند. اقدامی مانند گزارش 
چالش هزاره مش��کالت بس��یاری را ایجاد می کنند. تنها کش��ورهایی که دارای 
برنامه های نظارتی مناس��ب و معیار و ضابطه های بازار آزاد هس��تند، شایستگی 
دریافت کمک های مالی را دارند. گزینه های دیگر می تواند تفسیرپذیری بیشتری 

را در این راستا ایجاد نمایند. با وضع قوانین مربوط به طرح PEPFAR در سال 
2003 مش��ارکتهایی را در جهت تامین بودجه جهانی ایجاد کرده است. قوانین 

مربوط حدود 3/1 از کل بودجه مالی را بخود اختصاص دادند.
در س��ال 2007 طرح PEPFAR ح��دود %27 تعهدات مالی بودجه جهانی را 
 PEPFAR بخ��ود اختص��اص داد. با این وجود حمایت های دو جانب��ه از طرح
نیازمند به اقدامات گزارش دهی ....... است و اکثر حمایت هایی که در این زمینه 
صورت گرفته است از جانب دانشگاه های ایاالت متحده ، سازمان های مذهبی و 

..... شرکت های بازرگانی بوده است.
دولت جدید اظهار داش��ت که وی درصدد استحکام بخشیدن به مشارکت ها از 
طریق تصویب تعهد قاطعانه در برابر حق مالکیت کشور با دیگر کمک کنندگان 
اس��ت. اما ماهیت گزارش دهی ایاالت متحده ، حرکت فوق را سخت تر خواهد 
نمود. هم چنین ممکن اس��ت مش��کالت از ناحیه ستفاده از خدمات ونظام های 

گزارش دهی کشور میزبان پدید آید.
در ح��ال حاضر تنها مبلغ اندکی از کمک های ایاالت متحده به بودجه های ملی 
اختصاص داده شده است. این مسئله حاکی از این مطلب است که ممکن است 
قس��مت اعظم هزینه های احتمالی مربوط به سازمان های غیردولتی آمریکائی و 

طرح های جداگانه باشد.
چنین اقداماتی نمی تواند اساس بودجه ای جهانی و اثربخشی را پایه ریزی نماید. 
اما چنین ش��رایطی نمی تواند سدی بر سر راه مش��ارکت های ایاالت متحده در 
زمینه س��ازمان دهی کمک های دوجانبه در بخش آموزش ایجاد نماید. افزایش 
بودج��ه کمک های مربوط به آم��وزش پایه از طریق بازآفرین��ی FIT می تواند 
به گس��ترش دامنه حمایت های ایاالت متحده ب��دون هزینه های معامالتی باال 
کمک کند. فعالیت های بیشتر ایاالت متحده در نظارت بر FIT نیز می تواند در 

استحکام بخشیدن به همکاری های کمک کنندگان مثمرالثمر واقع شود.
تجربه مربوط به بخش سالمت و بهداشت این مسئله را به اثبات رسانید. ایاالت 
متحده با طرح PEPFAR به عنوان یکی از اهداکنندگان اصلی به بودجه مالی 
جهانی بدون نیاز به ساختار های گزارش دهی مجزا، شناخته شده است. بازآفرینی 
FIT همراه با طرحهای حمایت شده در این فصل، شیوه های مشارکتی مشابهی 

را در بخش آموزش ایجاد می نماید.
.)Sources: PEPFAR )2009(; Ingram )2009

کادر4.17: بودجه جهانی جدید برای بخش آموزش
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جوامع داخل��ي، حمایت نکردن از افراد بیمار جامعه، دامنه 
زده است )بودجه جهاني،b 2008 السون، 2004(.

در برخي از کش��ورها اقدام��ات Veltical در زمینه بخش 
س��المت و بهداشت، بخصوص بودجه جهاني، منابع مالي را 
بسوي بیماري هایي که هدف اولي کمک کنندگان محسوب 
مي شوند، متمایل کرده اس��ت. این مسئله موجب تحریف 
نظام س��المت و بهداش��ت و موجب و کس��ر شدن سرمایه 
مالي در بخش سالمت و بهداشت مي شود. )گاریت 2007، 
س��ریدهاي، باتنیجي 2008، ویکتورا ات آل 2004( هیئت 
قضایي اتحادیه اروپ��ا نگراني خویش را در رابطه با تحریف 
اولوی��ت بندي کمک ها، ابراز داش��ت. در این باره که توجه 
بی��ش از اندازه ب��ه بیماریهاي خاص، اثر بخش��ي کمک ها و 
استحکام نظام بخش سالمت و بهداشت را کاهش مي دهد 
)کینم��ت 2009( پیمان GAVI، به دلی��ل تحریف نظام 
س��المت و بهداشت بسوي مصون س��ازي و واکسیناسیون، 
بجاي، توس��عه گسترده مراقبت هاي اولیه در زمینه سالمت 
و بهداش��ت م��ودر انتق��اد قرارگرف��ت. برنامه ه��اي پیمان 
GAVI نیز همچنین به دلیل وجود،محرک و مش��وق هاي 
ناخوش��ایند مورد انتقاد قرار گرفت. اقدامات ارزیابي اخیر، 
ش��واهد بسیاري در زمینه مرکز دولتي جهت گزارش تعداد 
کودکاني که تحت پوشش واکسیناسیون قرارگرفته اند را به 
اثبات رسانده اس��ت: این حرکت، به دلیل اطمینان حاصل 
کردن از افزایش منابع مالي بر اس��اس عملکردها از س��وي 

پیمان GAVI است.

هر گونه، افزایش برنامه هاي جهاني براي بخش آموزش، مي 
بایس��ت از چنین پیامدهایي محافظت شود، که این حرکت 
مي بایس��ت از طریق سرعت بخش��یدن به ارائه کمک هاي 

بین المللي و نظام هاي گزارش دهي صورت گیرد.

به سوی اقدامی نو کمک رسانی سریع به بخش آموزش

ش��یوه ها، ابتکار عمل س��ریع در زمینه تحقق اهداف بلکه 
در زمینه فعالیت به عنوان هس��ته اصلي اقدامات بین المل 
جهت فرآهم آوردن منابع مالي بیشتر بسوي بخش آموزش 
با شکس��ت روبرو ش��ده است. بسیاري از مفس��ران در این 
ب��اره به بحث مي پردازند که با وجود چنین ش��رایطي باید 
اینگونه فرض ش��ود که ابتکار عمل س��ریع قادر به پیشبرد 
اه��داف خوی��ش در راس��تاي روبرو ش��دن ب��ا چالش هاي 

پیش��رفت پرشتاب به سوي اهداف سال 2015 خواهد بود. 
بر خالف چنین تصوري، پاس��خ به این سوال که چرا عالقه 
به انتخاب ابتکار عمل س��ریع رو به قوانین اس��ت، مش��کل 
نیس��ت. پیشرفت هایي که در زمینه FIT در ایاالت متحده 
صورت گرفته اس��ت، توجه هات بس��یاري سوي خود جلب 
کرده اس��ت )برهین��گام 2009(. درزمان انتخاب ریاس��ت 
جمهوري، رئیس جمهور باراک اوباما تمایل ش��دید خویش 
را در جهت حمایت مالي بودجه جهاني به میزان 2 میلیون 

دالر را ابراز کرد.

هیالري کلینتون، وزیر امور خارجه ایالت متحده در مراسم 
تنفیذ و دفاع از خود، به معتمد فوق واریز به آموزش دوباره 
اش��اره نمود. دیگر اعضاي حکومت اوباما، بازنگري گسترده 
اي در زمینه بودجه جهاني جهت اس��تحکام بخش��یدن به 
پای��ة FIT در رو به رو ش��دن با کمبود بار مش��کالت آغاز 

کرده اند)اسپرنیگ 2008(.

پیش بیني هاي اعضاي دولت اوباما، نقش ریاستي مهمي در 
زمینه آموزش ایفا مي کند. خطر احتمالي دراین حرکت این 
است که طرح هاي پیش��نهادي براي بودجه جهاني جدید، 
مرکز توجهات و توانایي بس��یاري از مش��کالت اساسي در 
رابطه با اقدامات اصالح طلبانه ابتکار عمل س��ریع منحرف 

مي نماید. )کادر 4017(

درحال حاضر، ابتکار عمل س��ریع، در جایگاه حساسي بسر 
مي برد یا قرار گرفته اس��ت. به هر حال، همراه اقدام اصالح 
آمیز دراین راس��تا مي تواند، انگیزه هاي تازه اي را در جهت 
پیش��برد اهداف به س��وي اهداف نش��تاداکار، ایجاد نماید. 
اقدام��ات اصالح آمیز هم چنین مي تواند موجب تس��هیل 
توس��عه و پیشرفت ش��ود و به افزایش، تش��ریحي هر نوع 
بودجه جهاني که از س��وي ایاالت متحده فراهم شده است 
کمک کند. حمایت هاي مالي ای��االت متحده مانند بودجه 
جهاني و GAVI مش��ارکت ها و مداخالت کشور مذکور را 
در زمینه تامین بودجه جهاني س��المت و بهداش��ت هموار 
کرده اس��ت. در زمین��ه اصالح ابتکار عمل س��ریع 4 عامل 

اصلی نقش دارند:

 بازگشت به سوی اصول اولیه. شناخت و رفع فقدان های 
مال��ی موجود یکی از اصول مهم ابتکار عمل س��ریع ، ایجاد 
راهب��ری متحدانه ک��ه از طریق آن کش��ورهای کم درآمد 
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برنامه ه��ای خوی��ش را در راس��تای دس��تیابی ب��ه اهداف 
بلندپروازانه EFA گسترش دهند است. کمک کنندگان باید 
از طریق افزایش کمک های مالی و حمایت های مشارکتی، از 
این برنامه ها پشتیبانی نماین. ارائه نکردن کمک ها و هزینه ها 
از تنظیم چنین اهدافی نمی کاهد.کشورهای درحال توسعه 
نیازمند به طراحی ش��یوه های ارزیابی هزینه های مربوط به 
اجرای برنامه ابتدائی فرار گیرد. اهداف آموزشی گسترده تر 
و درنظر گرفتن هزینه های اضافی در راس��تای دست یابی به 

گروه های محروم از آموزش هستند. 

 کم��ک کنن��دگان نیازمند به فراهم ک��ردن منابع مالی 
بیش��تر هس��تند. طبق برآوردی که در این مقاله آمده است 
س��الیانه حدود 16 میلیون دالر برای برنامه ریزیهای 5 الی 
10 س��اله موردنیاز اس��ت. این به معنی چارچوب مصوبه را 
کار در جهت تعیین این موضوع است که هیچ کشور متعهد 
به اج��رای طرح آموزش برای ... به دلی��ل فقدان های مالی 
در دستیابی به اهداف آموزش از فعالیت بازنخواهد ایستاد. 

 FIT به عنوان پایگاهی مستقل. تاسیس FIT تاسیس 
به عنوان پایگاهی مستقل باید از طریق دبیرخانه ای مستقل 
و اصالح تمهیدات نظارتی جهت تقویت نقش کشورهای در 
حال توس��عه و ازطریق بکابردن الگوهای فراهم شده توسط 
 FIT .بودجه جهانی بخش سالمت و بهداشت صورت گیرد
باید به لحاظ قانونی به صورت پایگاهی مس��تقل س��ازمان 
دهی شود. پرسنل مرتبط با FIT باید شامل هیئت دبیرانی 
خودمختار باش��د و توسط گروه بازنگری تخصص و بازنگری 

امکانات و ظرفیت ها مورد حمایت واقع شود. 

 تطاب��ق اقدامات اصالح طلبانه FIT با چارچوبهای بانک 
جهانی به وضوح می تواند بهترین و دومین گزینه محس��وب 
ش��ود. به دلیل این که این مس��ئله بس��یاری از مش��کالت 
نظارت��ی را به حال خود رها می کند. یکی از این مش��کالت 
نف��وذ و تاثی��ر کمک کنندگان اس��ت. کش��ورهای در حال 
توس��عه باید به صورت عادالن��ه در کنار کمک کنندگان در 
تمامی س��طوح و در تمامی عرصه ها حضور داشته باشند که 
شامل تنظیم اقدامات راهبردی و اتخاذ تصمیمات در زمینه 

تامین بودجه های مالی است.

 بازس��ازی برنام��ه و ش��یوه های تامی��ن بودج��ه مالی. 
برنامه ه��ای بین المللی باید تحت بازآفرینی مس��تقلی قرار 

گیرند، هم��ان طور که تح��ت نظارت بودج��ه جهانی قرار 
گرفت. این مسئله از طریق ارائه پیشنهاد عینی که می تواند 
به عن��وان عاملی جهت تصویب طرح ه��ای تامین بودجه ی 
مالی از س��وی هیئت روسا گردد یا مورد حمایت های فنی و 

تخصصی آنان قرار گیرد.

 فراهم ک��ردن بودجه اولیه مطمئ��ن و قابل پیش بینی 
و تس��هیل مش��ارکت ها جهت ایجاد منابع مالی بیش��تر با 
بخش ه��ای خصوصی.کم��ک کنن��دگان باید ح��دود 102 
میلیون دالر را به منظور توسعه رویکردی اصالحی با هدف 
بازس��ازی FIT برای 18 ماه تا س��ال 2010 فراهم نمایند. 
س��رمایه گذاری های پی در پی، بای��د فقدان های مالی را با 
ش��روع از طرحهای بین المللی از میان بردارد. طرح جدید 
FIT بای��د اقدامات خصوص��ی و عمومی را م��ورد حمایت 
خوی��ش قرار دهد و موسس��ات خیری��ه را جهت حمایت از 

اهداف EFA به همکاری دعوت کند. 

 برآوردن نیازهای کش��ورهای جن��گ زده و تحت تاثیر 
جنگ. اصالح FIT فرصتی را جهت برآوردن نیازهای خاص 
کش��ورهای تحت تاثیر جنگ ایجاد می نماید. یکی از اصول 
رویکردی منحصر به فرد متحدانه قابل اجرا بودن آن است. 
فراهم کردن 1 میلیون دالر در زمینه بازسازی بودجه مالی 
بخش آموزش همراه با چارچوب های چندجانبه ابتکار عمل 
س��ریع اصالح شده ، می تواند باعث بهبود شرایط به صورت 
کوتاه مدت شود. علی رغم این که دولتها و کمک کنندگان 
در جهت برنامه ریزی های اهداف بلندمدت فعالیت می کنند.

 ایجاد ظرفیت و امکانات در س��طح بین الملل. FIT باید 
نیازهای کشورهای درحال توسعه را در زمینه ایجاد ظرفیت 
و امکانات بیشتر مورد توجه قرار دهد. شیوه متحدانه بودجه 
محرک و EPOF به همراه افزایش تعهدات مالی و سازمانی 
در جهت ایج��اد ظرفیت و امکانات می تواند در این راس��تا 

سودمند واقع شود.

 مدیریت سیاسی سطح باال یا پیشرفته. طرحهای اصالحی 
می توانند در تعیین مسیر در جهت توسعه FIT که مطابق با 
اهداف طرح EFA باشد موثر واقع شود. اما در نهایت نتایج 
بستگی به شیوه مدیریت سیاسی دارند. مدیریت سیاسی به 
عنوان رکنی است که تا بحال نادیده گرفته شده است. گروه 
عالی رتبه ای که جهت بررسی پیشبرد اهداف نظام پایشی 
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را پدی��د آورند، هنوز نتایج قابل توجهی را عرضه نکرده اند. 
این مس��ئله سواالت بس��یاری را در زمینه اقدامات فعلی و 
مرتبط با چالش های پیش رو برانگیخته اس��ت. نشست های 
پ��ی در پی گروه 8 در زمینه FIT به ش��یوه رایج و معمول 
همیش��گی بدون هیچ گونه اش��اره ای به نقوص موجود در 
اقدامات و بدون اش��اره به دالیل عملکردهای ضعیف کمک 
کنندگان گزارش ش��ده اس��ت. مدیریت تلفیقی متشکل از 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا بر نشست اهداف توسعه هزاره 
در سال 2010 و به نشست گروه 20 می تواند نقش محرکی 

را در جهت تنظیم روش جدید موثر واقع شود.

نتیجه
این مسئله که ابتکار عمل سریع به وعده های خویش جامعه 
عمل نپوشانده است امری بدیهی است. FIT در حال حاضر 
خ��ال بزرگ��ی را در زمین��ه کمکهای چندجانب��ه مربوط به 
بخش آموزش به جای گذاش��ته است. خطر فعلی در رابطه 
با این اس��ت که کمک کنندگان و مراک��ز چند جانبه قطعاً 
ب��ه دوره های تدریجی اصالحات ، تنها با هدف خاتمه دادن 
به شیوه هایی که در تکمیل اهداف اصلی FIT نقش ندارند 

متوسل خواهند شد. 

 FIT .در این راس��تا پیشنهاد طرحی س��ودمند خواهد بود
می توان��د جهت عملی کردن اهداف تعیین ش��ده و مرتبط 
با برنامه های بین المللی جهت افزایش کمکهای قابل پیش 
بینی همراه با تمرکز به پیش��رفت پرش��تاب س��وی اهداف 
EFA که بخوبی تنظیم ش��ده اند دوباره سازمان دهی شود. 
اقدامات فعل��ی برروی چرخه خطرناکی قرار گرفته اس��ت. 
ارائه ضعی��ف کمک ها، تعهدات کمک کنن��دگان را کاهش 
می دهد. این مس��ئله در مقابل تقویت ارائه کمک های مالی 
مثل اینکه بروی چرخه قرار گرفته باشد بسیار دشوار خواهد 

بود. 

طرح های اصالحی مطرح ش��ده در این قس��ت می تواند در 
تفس��یر چنین طرز تفکری موثر واقع شود. اقدامات جهانی 
س��المت و بهداش��ت، بکاربس��تن تمهیدات چندجانبه که 
منتهی به چرخه مطلوبی می شود را به اثبات رسانده است.

همان طور که قباًل ذکرش��ده تمهیدات فوق ش��امل فراهم 
آوردن مناب��ع مال��ی و تقویت تعهدات سیاس��ی ملی و بین 
المللی است. بازآفرینی  FIT نیازمند به مالکهایی کاربردی 

و فزاینده اس��ت که باید توس��ط مدیریت سیاسی سطح باال 
و از طری��ق ایجاد نگرش��ی جدید مورد حمایت واقع ش��ود. 
اصالحات فردی جه��ت اثبات این موضوع که FIT قادر به 
ارائه کمک و قادر به احیای روش های چند جانبه در زمینه 
کمک های آموزش��ی اس��ت موردنیاز است. مس��ئله بزرگتر 
مربوط ب��ه حمایت از بخش آموزش��ی در بین کش��ورهای 
در حال توس��عه می ش��ود. کمک کنندگان و جوامع داخلی 
به اتف��اق به طور موث��ر در حال فعالی��ت در زمینه تنظیم 
برنامه کاری قابل قبول و کامل جهت تفسیر شرایط موجود 

هستند.
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تحصیل در همه جا، حتی در قایق - مالی
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هیچ راهبرد منحصر به فردی برای حركت به سوي 
برابري آموزش��ی بیش��تری وجود ندارد. زماني كه 
بحث رس��یدگي درحاش��یه ماندگان پیش می آید، 
كش��ورها با چالش ها و نگران��ي هاي و تنش هاي 
بس��یاري روبرو مي ش��وند- به وی��ژه آن كه باید با 
منابعی ك��ه در اختیار دارند از عهده تعهداتش��ان 
برآیند. از آن جا كه درحاش��یه ماندگی  از راه روابط 
نابراب��ر قدرت پایدار می ماند، بنا براین مقابله با آن 
هم باید از مس��یر راهبردهاي سیاس��ي و تعهداتي 
ك��ه این روابط را به مبارزه می كش��د صورت گیرد. 
این فصل برخي الگوهاي كاربردي گس��ترده اي را 
كه از طریق تحلیل و بررس��ي هاي این گزارش به 
دس��ت آمده است را تثبیت كرده و آن ها در قالب 
چارچوبی 10 درجه ای ب��رای پرداختن به موضوع 
درحاش��یه ماندگی و تس��ریع تالش های مربوط به 

اهداف آموزش برای همه عرضه می كند.
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 با وارد ش��دن به پنجمین سال از اهداف برنامه ریزي شده 
س��ال %15 در نشس��ت داكار، بس��یاري از اهداف اصلي در 
جهت پیش��رفت پرشتاب به سوي اهداف آموزش براي همه 
در حال حاضر از مس��یر اصلي دور ش��ده است. اكثر اهداف 
تصویب ش��ده در نشس��ت داكار و درد دهه ي گذش��ته به 
تحقق رس��یدند. درحالي كه بسیاري از اهداف داكار مربوط 
هب بشترین كش��ورها، هنوز به مرحله ي عمل نرسیده اند. 
بس��یاري از آن ها از مس��یر تحقق یافتن فاصله ي بسیاري 
دارن��د. به دلیل ای��ن كه، پی��ش بیني هاي بهبود ش��رایط 
اقتصادي به حالت ابهام باقي مانده اس��ت. خطري احتمالي 
در این راس��تا وجود دارد كه، چنین روند آموزش از حركت 
باز خواهند ماند. در برخي از كش��ورها اهدافي كه به سختي 
در س��ال 2000 نائل ش��ده اند روندي عقب گ��رد خواهند 

گرفت. 

چنین پیامدهایي درواقع واقعه اي اجتناب نا پذیر تلقي مي 
ش��وند. سئواالت بي ش��ماري راجع به دست یابي به اهداف 
بلن��د پروازان��ه ي تصویب ش��ده در نشس��ت داكار درمورد 
بسیاري از كشورها، بي جواب مانده است. شخصاً چیزي كه 
درحال حاضر مورد سئوال واقع نمي شود، توانایي حفظ خط 
مش��ي هاي اثر بخش ملي و بین المللي در جهت پیش��رفت 
پرش��تاب در س��ال هاي آتي است. هش��دار بحران اقتصادي 
كامالض جدي استاد در حال حاضر واكنشي فوري در برابر 
این هش��دار الزامي اس��ت. خطر و هش��دار بزرگ تر در این 
راستا مربوط هب تجارت معمول مي شود كه جزئي از چشم 
انداز و ذهنیت بس��یاري از دولت هاي ملي ، موسسات مالي 
بی��ن المللي، و نظام ایاالت متحده ي آمریكا محس��وب مي 

شود. 

اگر جهان در صدد حركت به سوي اهداف داكار است. تمام 
فع��االن دراین زمینه باید، نظام مدیریت عالي رتبه اي را به 
كارگیرند گرد همایي سال 2010 مبني بر اهداف توسعه ي 

هزاره ، فرصتي را جهت روشي جدید فراهم خواهد كرد. 

این نوش��ته بر اهمیت قرار دادن گروه هاي محروم از آموزش 
در راس برنام��ه ي كار آم��وزش براي هم��ه تأكید مي كند. 
رس��یدگي به آن دس��ته از طبقات جامع��ه و مناطقي كه از 

دستیابي بهاهاف آموزشي بي نصیب مانده اند. 

درواق��ع از نظ��ر اخالقي كام��اًل امري پس��ندیده و از لحاظ 
تعهدات داولت ها در نشس��ت داكار، كاماًل قابل درك و قابل 
اجراس��ت. این جنبش امري اخالقي است، به دلیل این كه 
، اه��داف آموزش براي همه، همه ي افراد را در بر مي گیرد 
و از تعهدات مربوط به عدالت اجتماعي و حقوق بش��ر نشأت 
مي گیرند. حركت قابل درك و قابل اجراس��ت به دلیل این 
كه ، موجب تقویت تعهدات در راس��تاي برابریآموزش��ي مي 
ش��ود. وموثر ترین روش جهت پیش��رفت پرشتاب به سوي 

اهداف 2015  است. 

اگربخواهیم صادقانه بیان كنیم، اهداف سال 2015 در هیچ 
كش��وري تحقق نخواهد یافت مگر این ك��ه دولت ها، تمام 
توجه خویش را به منابع و س��ري مناطق محروم و آس��یب 
پذیر جامعه متمركز نمایند. رسیدگي به كساني كه به دلیل 
ن��ا برابري هاي مرتب��ط با فقط، نا برابري جنس��ي ، نژادي ، 
زباني و نش��انه هاي دیگر محرومیت باید در رأس برنامه هاي 

دولت ها قرار گیرد. 

فصل 2 به نكاتي كه در زمینه ي توس��عه ي آموزش فراگیر 
حائز اهمیت بسیاري هستند اشاره مي كند. 

تأكید و توجه بیشتر برتغذیه ي كودكان در دوران طفولیت 
، س��المت وبهداشت مادران ، دسترس��ي عادالنه به امكانات 

پیش دبستاني با كیفیت مناسب.

 آمار دقیق از تعداد كودكاني كه درخارج از مدرس��ه بس��ر 
مي برند، همراه با توس��عه ي تجهیزات كنترل و بررس��ي، كه 
ارزشیابي منس��جمي را از عوامل اصلي آموزش ابتدایي فراگیر 
دراختی��ار بگذارد. ورود ب��ه موقع به مدرس��ه، ارتقاي مقاطع 

تحصیلي و تكمیل چرخه.

 تصویب تعهدات صریح در زمینه ي كیفیت آموزش��ي، 
برابر بیشتر در دستیابي به اهداف یادگیري و آموزش.

 ایج��اد فرصت آموزش دوباره ب��راي میلیون ها نوجوان 
و جوانان��ي كه از فرصت هاي یادگیري اولیه بي نصیب مانده 

اند. 

 تقوی��ت آموزش هاي فني و حرفه ای جهت مبارزه علیه 
بیكاري جوانان را دچارپل ارتباطي میان مدرسه و كار. 

 بازنگ��ري تعه��دات جهت مبارزه با بي س��وادي بزرگ 

یام بر علیه چالش 
آموزش برای 

همه غلبه بر در 
حاشیه ماندگی 
آموزشی...........
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ساالن از طریق تنظیم برنامه ي بین المللي مناسب. 

 استحكام بخشیدن به تعهدات برابري جنسیتي و تقویت 
، كیفیت هریك از موارد فوق. 

تنظی��م برنامه هاي جهاني در جهت پیش��رفت پرش��تاب به 
س��وي اهداف آموزش براي همه بي حاصل بوده اس��ت. هر 
كشوري در برخورد با مشكالت، فرصت ها ، و محدودیت هاي 
متنوع مي بایست برنامه هاي خود را بر اساس شیوه هاي بین 
المللي سیاس��ي طراحي كند، با ای��ن وجود، در حال حاضر 
فرصت های��ي جهت یادگیري و آموزش بین كش��ورها وجود 
دارد از زماني كه دولت ها اهداف سال 2015 را مورد توجه 
قرار داده اند، این نوشته مشكالتي كه آن ها محبور به روبرو 
ش��دن با آن ها هس��تند را از طریق شواهد به دست آمده از 
تجارب كشورهاي مختلف جهت معرفي چند الگوي سیاسي 

موثر معرفي مي كند. 

1. تدوین اهداف برابری محور برای کل اهداف 
آموزش برای همه 

اه��داف توس��عه ي بین المللي مانند، اهداف نشس��ت داكار 
واه��داف توس��عه ي هزاره در راس��تاي تعلی��م اهداف بین 
المل��ل گام ب��ر م��ي دارند. اكث��ر راهبردهاي آموش��ي بین 
المللي، هم چنین نحو عمل مي كنند. اهداف بین المللي از 
اهمیت باالیي برخوردار هس��تند. به دلیل این كه ، آن ها ، 
مالك هایي ارزشمند جهت ارزیابي پیشرفت و توسعه ، ارائه 
مي دهند، اما چنین مالك هایي كافي نیستند. دلوت ها هم 
چنین باید، اهدافي را بر اس��اس برابري و تس��اوي در تمام 
زمین��ه ها و با تأكید بر محرومیت آموزش��ي تنظیم نمایند. 
گزارش ه��اي به دس��ت آمده از چنین هایي كه در راس��تاي 
چنین اهداف فعالیت مي كنند ، اهمیت رس��یدگي به گروه 
محروم از آموزش را آشكار تر مي كند و به معرفي راهبردها 

وشكل دهي روش هاي سیاسي كمك مي كند. 

2. ایجاد نظامی برای گردآوری دادهها با تأکید 
بر آمارههای جمع آوری نشده برای شناسایی 

گروههای در حاشیه مانده و پایش میزان 
پیشرفت آنها

كنترل و بررس��ي و ارزیابي در زمینه ي مبارزه با محرومیت 
آموزش��ي بس��یار حائز اهمیت اس��ت. كنترل و بررسي باید 
بخ��ش الزام��ي راهبردها با تأكی��د بر شناس��ایي گروه هاي 

اجتماعي، مناطق كه در این زمینه نادیده گرفته ش��ده اند، 
محسوب شد. 

بازنگري اثربخش��ي و موثر و اطالعات پراكنده هم چنین در 
ارزیابي پیش��رفت بسوي اهدافي كه بر اساس برابر و تساوي 
تنظیم ش��ده اند، ضروري اس��ت. بع��الوه ، تحقیقات آماري 
بین المللي به رسیدگي به موقعیت ها و شرایطي كه نادیده 
گرفته ش��ده اند. تا به حال مثمرالمثر واقع ش��ده است. در 

حقیقت به محرومیت آموزش  دامن زده است. 

جمع آوري اطالعات به هنگام در زمینه ي بررسي و كنترل 
خالء هاي موجود در راس��تاي برابري و تساوي بسیار مشكل 
اس��ت . اطالعات به دست آمده از محرومیت آموزشي دراین 
مقاله ، مي تواند به عنوان بخشي از تجهیزاتي كه جهت تمركز 
بیشتر بر برابري و تس��اوي مورد استفاده قرار گیرند. دولت 
ها در زمینه ي پیاده كردن سیاس��ت ها، نیازمند به سرمایه 
گذاري بیش��تر در نظام هاي اطالعاتي بین المللي رو به رشد 
هستند كه اساس��اً منتهي به شناخت بیشتر محرومیت هاي 
آموزشي و دالیل اصلي ایجاد چنین محرومیت هایي هستند. 
دولت ها باید از چنین اطالعاتي جهت پركردن خالء ناش��ي 
از نهابراب��ري از طری��ق تأمین منابعي ب��راي مناطق محروم 

ومدارسي كه از فعالیت باز مانده اند، استفاده نمایند. 

اطالعات به دس��ت آمده در این زمین��ه نباید به عنوان ابزار 
سیاس��ي منفرد و خود كفا درنظر گرفته ش��ود . شیوه هاي 
كنت��رل كیفي، كه گروه هاي مح��روم را مورد توجه قرار مي 
دهد. در زمینه ي توس��عه ي خط مشي هایي جهت آموزش  
فراگی��ر و بس��یار حائز اهمیت هس��تند. زمان��ي كه مبحث 
شناخت محرومیت آموزشي به بیان مي آید ، خود گروه هاي 
مح��روم در واقع ب��ه عنوان كارشناس��ان متبحر فعالیت مي 

كنند.

3. شناسایی عوامل پدیدآورنده در 
حاشیه ماندگی برخی گروهها

محرومیت هاي آموزش��ي حاصل اوض��اع نامطلوب موروثي، 
رویكرده��اي دیرینه ي اجتماعي، رواب��ط نا هموار، اقدامات 
اقتص��ادي نا عادالنه و خط مش��ي هاي نا مناس��ب اس��ت. 
پیامده��اي كلي محرومیت هاي آموزش��ي ، محدودش��دن 
مزیت هاي آموزش ي تحت ش��رایطي كه كودكان هیچ نوع 
دخالتي در آن ندارند مانند، وضعیت مالي خانواده، از لحاظ 

تدوین اهداف برابری 
محور برای کل 
اهداف آموزش برای 
همه .....
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جنس��یتي و زبان و نژاد است. با این حال، عواملي كه چنین 
پیامدهایي را بیشتر مي كنند. بسیار م تنوع هستند. فقر،بدنام 
س��ازي، اختالف طبقات��ي، محدود بودن اختی��ارات قانوني، 
حضور سیاسي كم رنگ همگي در تشدید پیامدهاي مذكور 
نقش دارند. همه ي این عوامل به نحوي در شرایط متفاوت 
و ب��ه روش هاي مختلف��ي با یك دیگر در ایج��اد پیامدهاي 
مذكور تلفیق مي ش��دند. مشكالتي كه ساكنین فقیر نشین 
با آن روبرو هس��تند، بیشتر به مش��كالت مناطق روستایي 
نیس��ت. درحالي كه فق��ر دلیل اصلي محرومیت آموزش��ي 
محسوب مي شود. دالیل دیگر مانند محرومیت هاي مرتبط 
با فقر، محرومیتي هایي كه دختران جوان را در بر مي گیرد، 
اقلیت هاي نژادي ، قومي ، كودكان نا توان و كم توان توسط 
نگرش هاي اجتماعي باعث تقویت محرومیت آموزش��ي مي 
ش��وند. این مسئله موجب كاهش اعتماد به نفس دركودكان 
مي شود و ارزش و اعتبار آموزش مي كاهد. شناخت و درك 
چنین مش��كالتي از اهمیت باالیي برخوردار است. به دلیل 
این كه ، مشاركت ها علیه مبارزه با محرومیت آموزشي باید 
در ص��دد رفع دالیل ایجاد محرومیت برآیند باید آن را مورد 

هدف قرار دهند. 

4. پذیرش رویکرد سیاستی تلفیقیای که عوامل 
اصلی محرومیت از داخل آموزش و پرورش و 

خارج از آن را تلفیق میکند
هیچ نوع جانش��یني براي مقا م مدیریت  سیاسي در مبارزه 
ي با محرومیت آموزش��ي وجود ن��دارد. دولت ها نیازمند به 
دست یابي به تساوي و برابري بیشتر به عنوان اقدامي مهم و 
بین المللي هستند. هم چنین آن ها نیاز به ابالغ مزیت هاي 
گس��ترده ي اجتماعي و سیاس��ي آموزش فراگیر هس��تند. 
آموزش جامعي كه در این مقاله با آن اش��اره ش��ده است 3 

اقدام اطالع آمیز را دراین راستا معرفي مي كند. 

 دولت ها باید استطاعت مالي خویش و قابلیت دسترسي 
به آموزش را از طریق از میان برداش��تن شهریه هاي رسمي 
و غیر رسمي مدارس و تأمین منابع مالي با هدف حمایت از 
محرومیت فراهم نمایند. س��اختن مدارس در جوامع محروم 
به خصوص به منظور ایجاد تس��اوي جنسیتي امري حیاتي 
اس��ت دولت باید راهبرده��اي تغییر پذیر بیش��تري جهت 
آماده س��ازي كه شامل مدارس سیار د ر مناطق روستایي، و 
آموزش هاي چند مقطعي در مناطق دور افتاده ، است، ایجاد 

كن��د. تمامي این اقدامات مي  تواند در رس��یدگي به برخي 
محروم ترین كودكان دنیا متأثر واقع شود. 

 ارزشیابي هاي فراگیر، جهت قدرت بخشیدن به وضعیت 
آموزش ضروري هستند. تعلیم و تربیت آماده سازي منصفانه 
ي معلمان . توس��عه ي آموزش ه��اي روزانه و چند فرهنگي 
از اهمیت باالیي در توس��عه ي آموزش محرومیت برخوردار 
اس��ت. حمایت از میان برداش��تن بدنام سازي اجتماعي نیز 

اقدام مهم دیگري در این راستا است. 

 م��ورد توج��ه ق��رار دادن حمایت هاي مال��ي و تربیتي 
م��دارس و تعداد كثیري از كودكان مح��روم از آموزش هم 

چنین مي تواند تغییراتي در وضعیت آموزشي ایجاد كند. 

گس��ترش، احتیاج��ات، امكان��ات و فرصت هاي آموزش��ي، 
گس��ترش قوانی��ن ض��د تبلیغ��ات اجتماع��ي، ایجادامنیت 
اجتماع��ي، توزیع دوب��اره ي منابع مال��ي عمومي ، همه ي 
دول��ت ها متعهد ب��ه تضمین این موضوع ك��ه وضع قوانین 
بین المللي باید با اصول حقوق بش��ر مطابقت داش��ته باشد. 
هس��تند. با وجود این ، فراه��م آوردن تمهیدات و تجهیزات 
سیاس��ي در مناطق و بخش هاي محروم امري حیاتي است. 
تجربه ي جنبش حقوق مدني در ایاالت متحده كه تجهیزات 
و تمیهدات سیاسي را به كار گرفت. ارتبقاطات قدرتمندي را 

در اختیار دارد. 

هی��چ كدام از عوام یاد ش��ده نمي توانن��د ، به طور جداگانه 
درنظر گرفته ش��وند. چون محرومیت آموزشي نشأت گرفته 
از محرومیت ه��اي پیوس��ته و پ��ي در پي  اس��ت. بنا براین 
رویكرد هاي آموزش ي فراگیر باید ، دست یابي به اختیارات 
بیشتر و ارزشیابي هاي متناوب را به برنامه ي كار خود اضافه 
نماین��د. حتي موثر ترین و منصفانه ترین روش ها در زمینه 
ي آموزش  در راس��تاي غلب��ه بر محرومیت آموزش��ي ، تا 
زماني كه آن ها جزئي از راهبردي گسترده در جهت مبارزه 
با فقر و نابرابري بیش از حد در نظر گرفته نشوند، موثر واقع 

نخواهند شد. 

به خاطر همین مسئله، این نوشته بر  اهمیت خط مشي هاي 
فراگیر و بین المللي، تأكید موكد مي كند. 

5. افزودن بر بسیج منابع و تقویت برابری در 
مصرف هزینه ها منظور شده به بخش

ایجاد نظامی برای 
گردآوری دادهها با 
تأکید بر آمارههای 

جمع آوری نشده 
برای شناسایی 

گروههای در حاشیه 
مانده و پایش میزان 

پیشرفت آنها ......
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بس��یاري از دولت ه��ا، منابع مالي خوی��ش را جهت بخش 
آم��وزش در س��ال 2000 افزای��ش داده اند. بی��ش از پیش 
بخ��ش آموزش  را مورد توجه قرار داده اند. این مس��ئله در 
واقع آغاز خوش��ایندي تلقي مي شود. اما این بخش نیازمند 
به اقدامات بیش��تري اس��ت . گزارش��ات حاكي از این است 
كه، كش��ورهاي كم در آمد، قابلیت افزایش مخارج خود در 
زمین��ه ي آموزش پایا تا 7 میلیون دالر را دارند. هم زمان با 
این مسئله ، فش��ارهاي وارد بر بودجه ي مالي در نتیجه ي 
ركود اقتصادي، بر اهمیت ایجاد برابري و تس��اوي درمخارج 
عموم��ي ، افزوده اس��ت.الگوهاي تخصیص بودجه هاي مالي 
عدم تساوي و نا برابري را تقویت مي كند و مانع از اقداماتي 

در راستاي مبارزه علیه محرومیت آموزشي مي شود.

توزیع دوباره ي مخارج عمومي یكي از عوامفل اصلي جهت 
ایجاد اختیارات وامكانات و فرصت هاي بیشتر تلقي مي شود. 
اكث��ر كش��ورها داراي عناصري جهت دوب��اره توزیع كردن 
مخارج عمومي خود هس��تند. اما این مس��ئله عموماً تحقق 
نیافته اس��ت. مشكل این است كه مناطق ثروتمند تمایل به 

صرف مخارج بیتر از سطوح منابع مالي دارند.

این مس��ئله كه دولت ها مي بایس��ت قوانی��ن  مالي خود را 
گسترش دهند و نیازهاي خود را اولویت بندي نمایند، بسیا 

رمهم است. 

آن ها باید در نظر داش��ته باشند كه مناطق محروم و متغیر 
در دریاف��ت منابع مالي در اولویت ق��رار داند. اصول مربوط 
ب��ه  برابري  تس��اوي در مخارج عمومي ، مي بایس��ت فراتر 
از هزینه هاي س��رانه را شامل شود. فراهم كردن فرصت هاي 
براب��ر ب��راي كودكاني كه در مناط��ق دور افتاده زندگي مي 
كنند وب راي خانواده هایي از تبعیض اجتماعي ش��دید را از 
فقر ش��دید رنج مي برند نس��بت به مناطق ثروتمندي كه از 
محرومیت هاي كمم تري رو برو هستند، امري حیاتي است. 

س��رمایه گ��ذاري در برنامه هاي اجتماع��ي مطابق با منطق 
محروم و گروه هاي مح��روم جامعه ، عامل مهمي در دوباره 
توزیع كردن منابع محسوب مي شوند. بهدلیل این كه آن ها 
قابلیت ایجاد برابر آموزشي ما دا دارا هستند. شواهد بسیاري 
در این زمینه وجود دارد كه نقل وانتقاالت پول نقد و مخارج 
در رفت��ه ي قابل اطمینان جامعه و دیگر مش��اركت هایي از 
ای��ن قبیل مي تواند موجب كاهش كمبودهایي كه منجر به 

این مس��ئله مي ش��ود كه خانواده ها از رفتن كودكانشان به 
مدرس��ه طي بحران هاي اقتصادي و خش��ك سالي در دیگر 
بحران ه��ا ، خود داري كنند، ش��ود. روش هاي امنیت ملي 
جامعه ، در گذش��ته و در بس��یاري از كش��ورهایي با درآمد 
متوس��ط رواج داش��ته اند. چنین روش هایي مي تواند نقش 
مهمي در زمینه ي رس��یدگي به محرومیت هاي آموزشي در 

فقیر ترین كشورها ایفا كند. 

6. برگزاری نشست و گردهم آیی خیرین متعهد 
به آموزش برای همه

ب��ا وجود عملكردهاي متنوع كش��ورها و دولت ها، هنوز در 
بخشي از مش��اركت هاي كمك كنندگان در حمایت از ارائه 
ي كمك ها، كمبود هایي به چشم مي خورند.  سطوح فعلي 
كم ها از س��طوح مورد انظار و مورد نیاز بسیار فاصله گرفته 

است. 

تعه��دات مربوط به آموزش پایه ، اختیار یا بیش��تر از حدود 
مورد نیاز جهت رفع كمبودها در دستیابي به اهداف آموزش 
  تعهدات س��ال 2007 

5
1 براي همه اس��ت. این میزان حدود

اس��ت. این مس��ئله حائز اهمیت اس��ت كه ، تعهدات س��ال 
2008 فقدان ه��اي موجود را تا حدي جبران كرد و تعهدات 

را در مسیري و روندي رو به رشد قرار داد. 

پیشرفت پرش��تاب به س��وي آموزش براي همه ي نیازمند 
ب��ه اجراي تعهدات مربوط به كل كمك ها ، كه در نشس��ت 
سال 2005 ، به تصویب رسیده اند است هم چنین نیازمند 
به افزایش تعهدات آموزش��ي است . یكي از اقدامات ضروري 
در این راس��تا مي تواند، اضافه كردن مبلغ 20 میلیون دالر 
به منابع مالي تا س��ال 2010 به منظور تحقق اهداف س��ال 
2015 باش��د. فشار وارد بر بودجه هاي مالي حاصل از بحران 
اقتصادي ، ابهامات بس��یاري را راجع ب��ه تأمین منابع مالي 
كمك ها در بس��یاري از كش��ورها ایجاد كرده است. كمك 
كنن��دگان بای��د از الگویي كه كش��ور انگلس��تان در بحران 
اقتصادي گذشته در زمینه ي جبران منابع مالي خویش در 
جهت جفظ كمك هاي واقعي تنظیم كرده بود، پیروي كنند. 

كمب��ود بودجه مالي براي آموزش همه نس��بت به گذش��ته 
بیش��تر شده است. كمبود مالي جهاني در حدود 16 میلیون 
دالر به طور س��االنه اس��ت ك��ه حدود 3/2 كس��ري بودجه 
مربوط به Sub-Saha در آفریقا مي شود. كمكهاي آموزش 

شناسایی عوامل 
پدیدآورنده در 
حاشیه ماندگی برخی 
گروهها ....
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پایه براي 46 كش��وري كه در این تحقیق مورد بررسي قرار 
گرفته باید از 207 بیلیون دالر افزایش پیدا كند. 

بحران مالي جهاني به ضرورت اقدامات بین المللي در زمینه 
كمكه��ا افزوده اس��ت. در برخي از كش��ورهایي كم درآمد. 
بحران اقتصادي منجر به فشارهاي شدیدي شده است. این 
مسئله ممكن است منتهي به مخارج عمومي كمتر در زمینه 
آموزش نس��بت به راهبردهاي در رویكردهاي ر نظر گرفته 
ش��ده شود و یا حتي ممكن اس��ت منتهي به توقف مكهاي 
مالي ب��ه بودجه هاي مالي ش��ود. ایجاد چنی��ن پیامدهایي 
ممكن اس��ت با روندي آهس��ته پیش رود و یا حتي ممكن 
است پیش��رفت آموزش توسط تضعیف س��رمایه گذاري در 
زمینه اس��تخدام معلمان جدید، س��اخت مدارس و توس��عه 

وضعیت آموزش مناسب روبه زوال رود.

با زمان باقي مانده در دستیابي به اهداف سال 2015 جهت 
آم��وزش براي همه، این امر براي كم��ك كنندگان ضروري 
است كه به شدت كمبودهاي مالي را مورد توجه قرار دهند. 
اكثر س��رمایه هاي مورد نیاز، اگر پیش��برد اه��داف در حال 
عملي ش��دن اس��ت، باید به اندازه 2 سال ش��ماري در نظر 
گرفته ش��وند. با در نظر گرفتن چنین دهنیتي، گرد همایي 
آموزش ب��راي همه باید با مدیریت دبی��ركل ایاالت متحده 
آمریكا در سال 2010 به عنون بخشي از رویكرد بین المللي 

جهت پیشرفت بسوي اهداف توسعه هزاره، برگزار شود.

7. بهبود اثربخشی کمک ها با توجه مؤکد بر 
برابری، به ویژه در کشورهای بحران زده 

كم��ك كنندگان نیازمند به قدرت بخش��یدن به تالش هاي 
خ��ود در جهت اج��راي برنامه پاریس در زمینه اثر بخش��ي 

كمك ها هستند. 

عل��ي رغم، پیش��رفت هایي كه در این راس��تا صورت گرفته 
اس��ت. كمك ها هنوز به دلیل مش��اركت هاي ضعیف كمك 
كنن��دگان و اس��تفاده نك��ردن از نظام هاي بی��ن المللي با 

هزینه هاي معامالتي بسیار روبرو است. 

چنین اقداماتي نه تنها باع��ث افزایش هزینه هاي معامالتي 
مي شود بلكه امكانات و ظرفیت هاي بین المللي و اثر بخشي 

كمك ها را نیز تضعیف مي كند. 

افزایش كمك ه��ا باید با تصویب تعه��دات قاطع در زمینه 

آموزش پایه در كش��ورهاي ك��م درآمد همراه باش��د. علي 
رغم اینكه تغییرات بس��یاري در این راس��تا از زمان پیمان 
نامه داكار صورت گرفته اس��ت، چندی��ن كمك كننده باید 
تخصیص بودجه هاي مالي خود را در زمینه س��طوح مختلف 
آم��وزش مورد بررس��ي قراردهند. كس��ري بودجه در زمینه 
آموزش پایه، توزیع مس��تقیم سهم عظیمي از منابع مالي به 
آموزش عالي توسط برخي از كمك كنندگان مانند، فرانسه، 
آلم��ان و ژاپن را به زیر س��وال مي برد. و همچنین اقداماتي 
نظی��ر، تخصیص منابع مالي بر موسس��ات آموزش عالي در 
خود كشورهاي كمك كننده، كسري بودجه آموزش پایه را 

مورد تردید قرار مي دهد. 

كشورهاي تحت تأثیر جنگ و درگیري به دلیل غفلت كمك 
كنندگان در برخي زمینه ها، رنج مي برند. حمایت از چنین 
كش��ورهایي از س��وي كمك كنندگان تا به امروز نا مناقض 
بوده اس��ت و بس��یاري از كش��ورها  به دلیل برآوره نكردن 
نیازهاي كم��ك كنندگان در زمین��ه اقدامات گزارش دهي 
سرسختانه نادیده گرفته شده اند. فرصتهاي بازسازي در این 
كش��ورها به ش��دت رو به انحطاط رفته است و در عوض به 
خطر احتمالي بازگشت به وضعیت اولیه جنگ افزوده است. 
فعالیت در كش��ورهاي تحت تأثیر جن��گ دولتها را با طیف 
وس��یعي از چالش هاي نظارتي روبرو مي كند. شواهد حاكي 
از آن است كه این چالشها از طریق ایجاد ابتكارات و انعطاف 
پذیري بیش��تر قابل حل مي باش��ند. به عنوان مثال، بودجه 
اماني كه توس��ط چندین كمك كننده فراهم شده است مي 
تواند تحت شرایط دشوار و وخیم نیز مورد استفاده قرا گیرد. 

8.  استحکام ساختار چند جانبه در کمک هاي 
آموزشي

كمك ه��اي بی��ن المللي ب��ه بخش آموزش��ي ت��ا تضعیف 
مش��اركت هاي دو جانب��ه ادام��ه خواهد داش��ت. س��اختار 
مشاركتي دو جانبه در حال حاضر با اهداف پیشرفت پرشتاب 
سري اهداف س��ال 2015 در تضاد است. ساختار فعلي هم 
چنین در فراهم آوردن منابع مالي بیشتر با توجه به مقیاس 
م��ورد نیاز در دو زمینه آموزش در رأس برنامه توس��عه بین 
المللي، موفقیت آمیز نبوده است. بر خالف بخش سالمت و 
بهداش��ت، كه ابتكارات جهاني در زمینه فراهم آوردن منابع 
مالي مؤثر بود ه اس��ت و حمایتهاي كش��وري و چند جانبه 
كمك كنن��دگان، منابع مالي بخش��هاي خصوصي را ایجاد 

پذیرش رویکرد 
سیاستی تلفیقیای 

که عوامل اصلی 
محرومیت از داخل 
آموزش و پرورش و 

خارج از آن را تلفیق 
میکند.........
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كرد،  ساختار كمكهاي چند جانبه در بخش آموزش بي ثمر 
باقي مانده اس��ت. مدیریت سیاس��ي دلیل اصل این مشكل 

محسوب مي شود. 

در حال حاضر، ابتكار عمل س��ریع پایه هاي مس��تحكمي را 
در زمینه س��اختار كمك هاي دوجانبه فراهم نكرده اس��ت. 
در حالي كه ابتكار عمل س��ریع برخي دستاوردها را به ثبت 
رس��انده است اما از بدو ش��روع فعالیت خود هنوز نتوانسته 
اس��ت تغییرات مورد انتظ��ار و مورد نیاز را ایج��اد كند. اما 
ش��واهد بس��یار كمي در این باره وجود دارد كه ابتكار عمل 
س��ریع موجب افزایش چش��م گیر كمكهاي دوجانبه ش��ده 
است. منابع مالي فراهم شده توسط بودجه هاي اماني ابتكار 
عمل س��ریع، یعني بودجه محرك و بوجه توسعه برنامه هاي 
آموزش��ي، محدود شده است. بعالوه بودجه محرك به دلیل 
حمایته��اي اندك كمك كنندگان از راهبردهاي بین المللي 
مربوط به خود FTI، تضعیف ش��ده است. كشورهاي تحت 

تأثیر جنگ حمایتهاي اندكي را دریافت كرده اند. 

جه��ت س��ودمند واقع ش��دن در آینده اقدام��ات اصالحي، 
اساسي در زمینه FTI، مورد نیاز است. كمك كنندگان باید 
در حدود 102 بیلیون دالر را جهت برآوردن نیازهاي بودجه 
مالي محرك فراهم نمایند و ب��ا پیروي از اقدامات اصالحي 
اولی��ه در زمینه ارزیابي تعه��دات، نرخ هزینه هاي خویش را 
افزایش دهن��د. كمك كنندگان نیازمند به حصول اطمینان 
بیضتر در زمینه اینكه آی��ا منابع مالي فعلي جهت برآوردن 
نیازه��ا، كارآمد خواهند بود و یا آیا نرخ مخارج افزایش پیدا 

خواهد كرد.

FTI باید به عنوان نقطه آغازین، به ش��كل س��ازماني خود 
مختار و مستقل از بانك جهاني دوباره سازماندهي شود. در 
آن صورت، كشورهاي در حال توسعه، در تمام سطوح بیش 

از پیش مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

طراح��ي برنامه هاي اصالح��ي FTI، باید با پی��روي و الگو 
گرفتن از بودجه جهاني در مبارزه با AIDS، توبركلوس��ید 
و ماالری��ا وابتكارات مش��ابه دیگر، تنظیم ش��ود. محدودیت 
منابع مالي سالمت و بهداشت باید اساساً با توجه به تحریف 
تخصی��ص منابع مالي م��ورد توجه قرار گی��رد. با این حال 
چنی��ن اقداماتي منجر به فراهم ش��دن مناب��ع مالي جدید 
شد و حمایتهاي گس��ترده كمك كنندگان را به خود جلب 

كرد و بخش��هاي خصوصي دریچه جدیدي را بر روي منابع 
مالي گش��ودند و حمایتهاي سیاس��ي خود را عرضه كردند. 
برنامه هاي آموزش نیز باید بر اساس سطوح مشابه و مطابق 
با بخش سالمت و بهداشت در كنار ابتكار عمل اصالح شده 
تحت مدیری��ت قاطعانه جهت رفع كمبوده��اي مالي براي 
آموزش ب��راي همه، فعالیت كند. گروه عالي رتبه مس��ئول 
آموزش براي همه كه جهت بررس��ي پیش��رفت ها در شكل 
ده��ي برنامه جهاني و جهت بر انگیخت��ن حمایت هاي بین 
المللي ش��كل گرفته است. به ش��كل موثري به وظیفه خود 
عمل نكرده اس��ت. نشانه هاي سالنه و دوره هیا برنامه ریزي، 
فاقد طرح هاي راهبردي اس��ت و عموم��اً منتهي به تصویب 
تعهداتي نامش��خص و مبهم یا با پیگیري اندكي شده است 
ش��واهد محكمي را جع به جایگزین ش��دن اقدامات فعلي با 

ساختارهیا نتیجه – محور وجود دارد.

9. تلقین اقدامات الزم سازمانهاي غیر دولتي با 
نظامهاي آموزش بین المللي

مسئولیت دس��تیابي به اهداف آموزش براي همه در نهایت 
به عهده دولت ها واگذار ش��د و از این پس دولت ها هستند 
كه مسئول پیامدها و نتایج پیش رو هستند. اما سازمان هاي 
غی��ر دولتي در زمینه فراهم كردن فرصت هاي آموزش براي 
گروههاي محروم از آموزش، پیش��گام ش��ده اند. بسیاري از 
این س��ازمان هاي غیر دولتي، برنامه هاي آموزش��ي بسیاري 
را ب��ه مناطق روس��تایي و دور افتاده ارائه ك��رده اند. آن ها 
هم چنین مستقیماً با كودكان كارگر، روستایي ناتوان تحت 

شرایط متفاوت به فعالیت پرداختند. 

آن ه��ا در فراهم كردن فرصتهاي آموزش��ي براي كودكان و 
نوجوان��ان و جواناني كه از فرصت ه��اي یادگیري و آموزش 
در مقاطع ابتدایي بي نصیب مانده اند، پیش��رفت هاي چشم 
گیري داش��ته اند. چنین مش��اركت هایي زمان��ي كه، آن ها 
گروه هاي محروم از آموزش را براي اشتغال سودمند هدایت 
مي نمایند و تمام نیروي خود را صرف آموزش رس��مي آنان 
م��ي نمایند و زماني كه آن ها مش��خصاً ب��ا حوزه گروه هاي 
محروم از آموزش به مذاكره و هم فكري مي پردازند بس��یار 

سودمند است. 

اتحاد همكاریهاي موفقیت آمیز از س��وي س��ازمان هاي غیر 
دولت��ي ب��ا نظام هاي آموزش��ي  بی��ن المللي م��ي تواند در 

افزودن بر بسیج 
منابع و تقویت 
برابری در مصرف 
هزینه ها منظور شده 
به بخش.........
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دستیابي به سطوح اثر بخش مؤثر واقع شود. 

10. توسعه اختیارات گروه هاي محروم از طریق 
تمهیدات سیاسي و اجتماعي

غلبه بر محرومیت آموزش��ي چیزي ماوراي تغییر راهبردها 
اس��ت. این حرك��ت نیازمند به تغییر روابط نیرو نیز اس��ت. 
اقدام��ات قانون گذاري م��ي تواند نقش تعیی��ن كننده اي 
در زمینه توس��عه اختیارات گروه هاي مح��روم، و در زمینه 
مناب��ع و خدمات ایفا كن��د. و قوانین مل��ي در ایجاد اصول 
فرصت هاي برابر مؤثر واقع ش��ود. اما اقدامات قانوني زماني 
كه، با تمهیدات و تجهیزات سیاسي و اجتماعي تلفیق شود، 
اثر بخشي بیش��تري را به ارمغان مي آورد. از زمان پیدایش 
جنبش حقوق من��ي درایاالت متحده آمریكا و جنبش افراد 
بوم��ي در آمریكاي التین و جنبش ماس��وري ها در زالندنو، 
گروههاي جوامع مدني، نقش بسزایي در تنظیم پیمان نامه 
ها و طراحي تقاضا و درخواس��ت هایي كه تغییرات اساسي را 
ایجاد نموده اس��ت. ایفا نموده اند. یكي ا درس��ها و الگوهاي 
كه مي توان از تجربه موارد فوق گرفت این اس��ت كه، تنها 
زماني كه در جهت اس��تحكام اختیارات خویش گام بردارند 
و تصمیمات سیاس��ي خویش را قدرت بهش��ند مورد توجه 
همگان قرار خواهند گرفت. س��ازمانهاي جوامع مدني نقش 
مهمي در س��طوح بی��ن المللي یا تضمین ای��ن موضوع كه 
گروههاي محرومین در نشس��تهاي بین دوس��مت ها، مورد 
توجه قرار خواهند و در نظر گرفته خواهند شد. ایفا كردند. 

آن ها همچنین مس��ئول حفظ كمكهاي  اعطایي و دولت ها 
جهت تخصیص آنها بر اس��اس تعهدات كمك كنندگان در 
نشس��ت داكار هستند. تالش��هاي جهاني در زمینه آموزش، 
اتحاد سازمانهاي غیر دولتي، اتحاد معلمان و دیگر گروههاي 
مدني، نقش سودمندي را در این راستا ایفا مي كنند. چنین 
اقدامات��ي بخ��ش آم��وزش را در برنامه توس��عه بین المللي 
برجس��ته تر خواهد كرد. ایجاد ارتباط��ات ابتكاري همراه با 
حمایتهاي گس��ترده و روش هاي ارتباطي پیشرفته با هدف 
جل��ب مخاطبان بیش��تر مانند اقدام��ات FIFA در انتخاب 
آفریقا به عنوان بازیهاي فوتبال جام جهاني 2010 نمونه اي 

در این زمینه محسوب مي شوند.

اقدامات جهاني در جهت آموزش، باید تالش��هاي خویش را 
جه��ت حفظ منابع مراكز ایاالت و بانك جهاني در راس��تاي 

ارائه كمك بر اس��اس تعهدات آنه��ا در زمینه آموزش براي 
هم��ه و در جهت فراهم آوردن س��طوح عال��ي عملكردها و 

مدیریتها افزایش دهد. 
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شاخص توسعه آموزش برای همه
مقدمه

برای همه مهماند،  اهداف ششگانه آموزش  یکایک  با آن که 
میزان  کلی  طور  به  تا  است  ابزارهایی  به  نیاز  همه  این  با 
دهد. شاخص  نشان  را  همه  برای  آموزش  پیشرفت  و  تحقق 
توسعه)EDI()EFA( ترکیبی از شاخصهای مرتبطی است که 
راهی برای دستیابی به نتایجی از پیشرفت EFA را دست کم 
در 4 هدف قابل کمیسازی ارایه میدهد. اهداف چهارگانه مورد 
ابتدایی فراگیر)UPE(، سوادآموزی  از: آموزش  نظر عبارتاند 

بزرگساالن، کیفیت آموزش و برابری جنسیتی.

تاکنون 2 هدف به مجموعه شاخصهای EDI  اضافه نشدهاند، 
که این شاخصها عبارتاند از : هدف 1 و هدف 3. این دو هدف 
آماج و اهداف کّمیای برای سال 2015 ندارند. هدف 1، دارای 
چند جنبه است، و دست کم مراقبتهای اوان کودکی و آموزش 
را در بر میگیرد. شاخصهای موجود در خصوص این هدف را 
داد، چون   EDI در مجموعه شاخصهای  نمیتوان  راحتی  به 
دادهها به قدر کافی استاندارد و قابل اتکاء نیستند و براساس 
آن ها نمیتوان کشورها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد)نگاه 
برای همه  آموزش  پایش جهانی  و گزارش   2 به فصل  کنید 
سال 2007(. هدف 3 که ناظر بر نیازهای یادگیری جوانان و 
بزرگساالن است هنوز به کامل و کافی برای اندازهگیری کّمی 

تعریف نشده است) نگاه کنید به فصل 2(.

بر پایه اصل برابر دانستن اهمیت هر یک از اهداف، فقط یک 
شاخص به مثابه شاخص جایگزین برای هر کدام از مولفههای 
EDI مورد استفاده قرار گرفت1، و در کل شاخص برای هر 
مولفه وزن برابر در نظر گرفته شد. با توجه به این که مقادیر 
مر بوط به مولفهها در  EDI به صورت درصدی ارائه می شود 
مقدار عددی هر مولفه میتواند از صفر تا صد در صد متغییر 
مقادیر  می شود  ارایه  نسبت  اساس  بر  وقتی شاخص  و  باشد 
 EDI دارای دامنهای برابر با عددی از 0 تا 1  هستند. مقدار
به   EFA پیشرفت  باالی  میزان  دارای  که،  باالست  کشوری 
 EFA لحاظ کلی، و نزدیکی زیاد به تحقق هریک از اهداف

در کل باشد. 

انتخاب شاخصها به مثابه 
EDI معیارهای جایگزین مولفههای

 در انتخاب شاخصها، تناسب دسترسی به دادهها باید مورد 
توجه قرار گیرد.

آمورش ابتدایی فراگیر

آموزش  به  فراگیر  دسترسی  هم  دهنده  نشان   UPEهدف
این  شکل  دو  هر  است.  ابتدایی  آموزش  دوره  تکمیل  هم  و 
هدف به راحتی قابل اندازهگیری است ولی توافق کلی بر روی 
بنابراین،  ندارد.  وجود  ابتدایی  آموزش  دوره  تکمیل  تعریف 
پیشرقت  و  تحقق  اندازهگیری  برای  شده  انتخاب  شاخص 
UPE هدف2- در EDI نسبت کل ثبت نام خاص در دوره 
دانشآموزان  درصد  مبین  که  است   ،)NER(است ابتدایی 
سنین مدرسهای است که در دوره ابتدایی یا متوسطه ثبتنام 
کردهاند. اگر NER برابر %100 باشد نشاندهنده آن است که 
همه کودکان الزمالتعلیم در مدارس ثبت نام شدهاند، گرچه 
الزاماً کودکانی که در مدرسه ثبت شدهاند دوره تحصیلی خود 

را به پایان نمی برند. 

سوادآموزی بزرگساالن

نرخ سوادآموزی بزرگساالن به مثابه معیار نمایانندهی پیشرفت 
در بخش اول هدف چهار2 است. این مورد دارای محدودیتهای 
سوادآموزی  شاخص  که،  آن  نخست  است.  خود  خاص 
که  است،  انسانی  سرمایه  انباشت  درباره  بیانیهای  بزرگساالن 
که  گفت  میتوان  دیگر سخن  به  است.  کند  بسیار  آن  تغییر 
پیشرقت  تعیین  برای  مناسبی  شاخص  اشاره  مورد  شاخص 
ساالنه نیست. دوم آن که، داده ها موجود در باره سوادآموزی 
داده های رضایت بخش نیستند. چون بسیاری از داده ها موجو 
بر اساس روشهای سنتی و آزمون نشده اعالم میشوند و معموالً 
سوادآموزی در بین سوادآموزان را بیش از اندازه برآورد کرده 
و عرضه میکنند3. روش شناسیهای جدید مبتنی بر آزمونها و 
بر اساس تعریف جدیدی از سوادآموزی، یعنی پیوستار مهارتی, 
داده ها سوادآموزی  بردن کیفیت  باال  برای  برخی کشورها  در 
تدوین شده و مورد استفاده قرار میگیرد. به هر روی فراهم آوری 
نیازمند گذشت  از کشورها  داده ها خوب و کیفی در بسیاری 
چندین سال است. در حال حاضر، نرخ سوادآموزی در مقیاس 

بین المللی شاخص مناسبی است. 

خود   EDI جنسیت  مولفه   .1
پیچیدهای  شاخص  تنهایی  به 

است.

هدف  از  بخش  نخستین   .2
بهبود  چهار«تحقق   شماره 
سوادآموزی  درصدی   50
برزگساالن  ویژه  به  بزرگساالن، 
پایش  قابل  برای  است«.  زن 
زمینه،  این  در  پیشرفت  کردن 
همانند  شد  گرفته  تصمیم 
آموزش  جهانی  پایش  گرارش 
برای همه سال 2006، تفسیر ها 
بیسوادی  کاهش  نرخ  اساس  بر 

انجام گیرند.

به  کشورها،  از  بسیاری  در   .3
حال  در  کشورهای  در  ویژه 
به صورت  دادهها عموماً  توسعه 
طریق  از  یا  و  خوداظهاری 
می شود.  عرضه  ثالث  بخش 
دادهها  پیشرفته  کشورهای  در 
معیارهای  مبنای  بر  عموماً 
پرورش  و  آموزش  به  دسیابی 
تدارک  آزمونها  مبنای  بر  و 
هر  در  صورت،  هر  در  میشوند. 
امکان  دادهها  تدارک  روش  دو 
عموماً  و  دارد  وجود  سوگیری 
بیش بر آورده های در این زمینه 

دیده می شود.
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کیفیت آموزش

و چگونه  کیفیت چیست  که  زمینه  این  در  فراوانی  بحثهای 
باید اندازهگیری شود یا چگونه قابل اندازهگیری است وجود 
دارد. شاخصهای نمایانگر زیادی عموماً به منظور اندازهگیری 
کیفیت آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد، که از میان آنها، 
آن  در  ویژه  به  دانشآموزان،  یادگیری  بازدههای  اندازهگیری 
هستند  مشابهی  رشد  سطح  دارای  که  کشورهایی  از  دسته 
اندازهگیری های  همه،  این  با  میگیرد.  قرار  استفاده  مورد 
بازدههای یادگیری یا پیشرفت و تحقق یادگیری چندان کامل 
نمینمایند. چون در این دسته از اندازهگیریها، مهارتهای غیر 
شناختیای ، نظیر ارزشها، و قابلیتها مورد توجه قرار نمیگیرند.
)یونسکو، b2004، صص.4-43(. همچنین، آنها درباره ارزش 
افزوده شناختی ناشی از تحصیل)در مقابل پیشینه خانوادگی( 
و توزیع توانایی میان کودکان ثبت نام شده در مدرسه ساکت 
به  یادگیری  بازدههای  این کاستیها، هنوز  با وجود  هستند4. 
آموزش  نسبی  کیفیت  برای  نماینده  مطلوبترین  میآید  نظر 
باشد؛ ولی از آن جا که داده ها قابل مقایسهای در دست وجود 

ندارد این شاخص در EDI مورد استفاده قرار نمیگیرد.

یادگیری  بازدههای  و   5 پایه  تا  1: نرخهای ماندگاری  شکل 
خواندن برابر سطح دوره اول متوسطه، 2006

شکل 2: نرخهای ماندگاری تا پایه 5 و بازدههای یادگیری 
ریاضیات برابر سطح دوره اول متوسطه، 2006 

نرخ  میآید  نظر  به  موجود،  نمایاننده  شاخصهای  میان  در 
شاخص  بهترین  پنجم  پایه  تا  تحصیل  چرخه  در  ماندگاری 
نشان   1 شکل  باشد5.   EDI آموزش  کیفیت  مولفه  برای 
این  از  ماندگاریی  نرخهای  بین  روشنی  ارتباط  که  میدهد 
دومین  در  شرکتکننده  آفریقایی  کشورهای  در  دست 
کنسرسیوم  جنوب و شرق آفریقا برای پایش سنجش کیفیت 
 )R2(وجود دارد. ضریب همبستگی)SACMEQ II(آموزشی
نزدیک به %34 است؛ یعنی آن که نظام آموزشی توانایی حفظ 
پایه پنجم، که عملکرد  تا  را  از دانشآموزان خود  عده زیادی 
داشته  دانشآموزان  سنجش  به  مربوط  آزمونهای  در  بهتری 
باشند را دارد. نرخ ماندگاری یا پایه پنجم تا حدود زیادی با 
بازدههای یادگیری در دوره اول متوسطه ارتباط دارد. شکل 
بین المللی  آزمون  سومین  در  را   41% همبستگی  ضریب   2
مطالعه ریاضیات و علوم)TIMSS(، و بیش %80 را در برنامه 

سنجش بین المللی دانش آموزان)PISA( نشان می دهد.

نسبت  آموزشی  کیفیت  برای  دیگر  نمایاننده  شاخص 
 ASCMEQاست. در بین کشورهای )PTR(دانشآموز-معلم
II، ارتباط بین این شاخص و بازده های یادگیری باالتر )44%( 
نشان دهنده  رقم  این  پنجم است-  پایه  تا  ماندگاری  نرخ  از 
%10 تفاوت است. البته  مطالعات زیادی هم هستند که رابطه 

4. به بیان بسیار خالصه و محدود 
آن که، دست کم الزم است سطوح 
متوسط رشد شناختی دانشآموزان 
با تکمیل پایه تحصیلی معینی در 
کشورهای مختلف با سطوح مشابه، 
از  مشابهی  و سطوح  درآمد  توزیع 
گیرد.  قرار  مقایسه  مورد   NER
میتوان  مقایسه  این  در  همچنین 
توانش  آثار  و  خانوادگی  پیشینه 

تجمعی نیز در نظر گرفته شود.

5. به گزارش پایش جهانی آموزش 
و  سال های2003/4  همه  برای 

ضمیمه2 نگاه کنید.
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نمی  نشان  روشنی  به  را  یادگیری  بازده های  و   PTR بین 
PTR ها  متغییری،  چند  بافتی  در   .)2004b دهند)یونسکو، 
در برخی مطالعات با بازده های یادگیری باالتری ارتباط دارند، 
اما این عمومیت ندارد. افزون بر این، به نظر می آید آن ارتباط 
با توجه به سطح نمرات آزمون میانگین متفاوت باشد. برای 
دانش  نسبت  تعداد  در  کاهش  آزمون،  نمرات  پایین  سطوح 
ولی  دارد،  یادگیری  بازده های  بر  مثبتی  تاثیر  معلم  به  آموز 
برای سطوح باالتر نمرات آزمون، معلمان بیشتری که از مقادار 
PTR ها بکاهد، تاثیر بسیار محدودی دارد. از این روست که 
بازده های  برای  مطمئنی  نماینگر  مثابه  به  ماندگاری  نرخ 
یادگیری و مولفه کیفیت آموزشی EDI منظور شده است6. 

شکل 3: نرخهای ماندگاری تا پایه 5 و بازدههای یادگیری 
علوم برابر سطح دوره اول متوسطه، 2006

جنسیت

چهارمین مولفه  EDI  با شاخص پیچیده ای، چون شاخص 
جنسیت-ویژه GEI(EFA( اندازه گیری می شود. مطلوب آن 
است که GEI کل هدف جنسیت ویژه EFA را برتابد. تحقق این 
هدف از آموزش برای همه مستلزم حذف نابرابری جنسیتی در 
آموزش ابتدایی و متوسطه تا سال 2005، تحقق برابری آموزشی 
تا سال 2015، با تاکید بر دسترسی برابر به آموزش کیفی برابر 
است. دو خرده هدف در این جا وجود دارد: برابری جنسیتی) 
و  ابتدایی  آموزش  در  پسران  و.  دختران  برابر  شرکت  تحقق 
بین  که  این  از  اطمینان  برابری جنسیتی) کسب   . متوسطه( 

دختران و پسران برابری آموزشی برقرار است(.

هدف نخست با شاخص های برابری جنسیتی)GPIs( از حیث 
نسبت های ثبت نام ناخالصGERs(( در دوره ابتدایی و متوسطه 
اندازه گیری می شود. به طوری که از گزارش های 2003/4 بر 
اندازه گیری و پایش جنبه های کلی برابری آموزشی  می آید، 
دشوار است)یونسکو،b2003). اساساً، اندازه گیری های مربوط به 
باز ده های یادگیری قابل جمع با اندازه  گیری های های مربوط 
به جنسیت قابل جمع نیستند. از این رو نیاز به در نظر آوری 
سطوح اموزشی است. چنین داده هایی برای انجام مقایسه های 
بین المللی در دسترس وجود ندارد. با این همه، GEI شامل 
مولفه برابری جنسیتی برای سواد آموزی بزرگساالن هست. بدین 
ترتیب، GEI به مثابه حد متوسط ساده ای از سه GPI محاسبه 
می شود: GER در آموزش ابتدایی،GER در آموزش متوسطه، 

 GEI که،  معناست  بدان  این  بزرگساالن.  اموزی  سواد  نرخ  و 
تصویرگر کامل برابری جنسیتی نیست.

وقتی GPI به مثابه نسبت زنان به مردان در نسبت ثبت نام ارایه 
می شود، در صورتی که نسبت دختران به زنان بیش از نسبت 
پسران به مردان با سواد یا ثبت نام شده باشد، مقدار آن می 
تواند بیش از 1 باشد. در شاخص جنسیت ویژه، در مواردی که 
GPI بیش از 1 است، فرمول F/M به M/F تبدیل می شود. 
این کار، مشکل محاسباتی وارد کردن GEI در EDI را)جایی 
که همه مولفه ها به لحاظ نظری حدی از 1 یا %100 هستند(. 
این در حالی است که مقصد، حفظ توان GEI برای به نمایش 
گذاشتن نابرابری جنسیتی باشد) نگاه کنید به شکل 3(. آن گاه 
که،  مقادیر GPI ها محاسبه و به GPI های تغییر یافته)از 0 تا 1( 
 GPI از طریق محاسبه متوسط ساده هر سه GEI ،تبدیل شدند
با در نظر گرفتن برابری وزنی که داده می شود، به دست می آید. 
شکل 4 محاسبات انجام شده برای آموزش و پرورش لسوتو در 
سال تحصیلی 2005 را نشان می دهد. GPI هایمحاسبه شده 
عبارت اند از: آموزش ابتدایی 0.998، آموزش متوسطه   1.265و 
گفت  توان  می  ترتیب  بدین  بزرگساالن 1.225،  آموزی  سواد 

GEI برابر 0.868 است.

EDIمحاسبه

EDI  میانگین حسابی چهار مولفه مربوطه است، این مولفه ها 
این حالت  پایه پنجم. در  تا  برای آ ی  از: NER کل  عبارتند 
احتمال آن می رود برخی نتایج به دست آمده از تالش برای 
دست یابی به اهداف مورد مسامحه قرارگیرد.موزش ابتدایی، نرخ 
سواد آموزی بزرگساالن، GEI و نرخ ماندگاراز آن جا که همه 
اهداف EFA دارای اهمیت یکسانی هستند، از این رو شاخص 
اطالع رسانی در حوزه سیاست  برای   EDI ای چون ترکیبی 
از این طریق می توان به هم  گزاری بسیار مفیدند. همچنین 

افزایی میان اهداف EFA پی برد.

شکل 4: محاسبه GPI گذرکرده
شکل 5 محسابه EDI را نشان می دهد، در این محاسبه هم 
مورد لسوتو مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که این محاسبه 
نشان می دهد، NER کل برای آموزش ابتدایی0.870، نرخ سواد 
آموزی بزرگساالنGEI  ،0.822  0.868و نرخ ماندگاری تا پایه 

پنجم 0.733 اسَت.

که،  است  آن  دیگر  دلیل   .6
سایر  همانند  ماندگاری  نرخ های 
بر  اما  هستند،   EDI مولفه های 
تا   0 از  دامنه  PTRها،  خالف 

%100 است. 
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GEI شکل 5: محاسبه

منابع داده ها و پوشش کشوری

پایان   EDI محاسبه  برای  استفاده  مورد  داده های  همه 
شده  ارایه  آماری  جداول  از  برگرفته   2005 تحصیلی  سال 
آمار  موسسه  داده های  بانک  و  ضمیمه،  یا  پیوست  این  در 
سواد  داده های  است.  استثناء  یک  با  البته   ،UIS((یونسکو
آموزی آن دسته از کشور های عضو OECD که به پیمایش 
UIS جواب ندادند از نتایج پیمایش 2005 نیروی کار اروپایی 

استخراج شده است.

 EDI محاسبه  برای 
کشوری   129 فقط 
داده های  دارای  که 
محاسبه  برای  الزم 
بودند  شاخص ها 
قرار  توجه  مورد 
به  الزم  گرفتند) 
یادآوری است که در 
سال2007  گزارش 
وارد     125 تنها  
محاسبات  جریان 
شدند(. تعداد زیادی از کشورهایی که وارد محاسبات نشدند، 
با  که  است  معنی  بدان  این  پذیرند.  آسیب  کشورهای  جزو 
بیرون کشیدن اهداف 1و 3 از محاسبه و هم تعاد زیادی از 
را   EFA از  جامعی  کاماًل  تصویر  تواند  نمی   EDI کشورها، 

نشان دهد.
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دسته بندی

براساس سطح 
EDA

EDIکشورها، قلمروها
NER کل

آموزش ابتدایی

نرخ سوادآموزی 
بزرگساالن

شاخص جنسیت

)GEI( EFA ویژه

نرخ ماندگاری تا 
پایه 5

EDA باال

0.9950.9900.9960.9931.000قزاقستان1

0.9940.9980.9920.9980.990ژاپن2

0.9940.9961.0000.9920.989آلمان3

0.9940.9811.0000.9960.999نروژ4

0.9930.9960.9980.9890.990انگلستان5

0.9920.9940.9880.9910.995ایتالیا6

0.9920.9861.0000.9910.990دانمارک7

0.9910.9930.9880.9950.990فرانسه8

0.9890.9870.9900.9830.996لوکسمبورگ9

0.9890.9890.9860.9830.997کرواسی10

0.9890.9950.9880.9820.990نیوزیلند11

0.9880.9761.0000.9870.991ایسلند12

0.9880.9680.9970.9970.989اسلونی13

0.9870.9701.0000.9850.994فنالند14

0.9870.9741.0000.9850.990اتریش15

0.9870.9950.9760.9850.991قبرس16

0.9860.9820.9870.9850.990هلند17

0.9850.9970.9740.9691.000اسپانیا18

0.9840.9491.0000.9970.990سوئد19

0.9840.9850.9910.9670.993جمهوری کره20

0.9840.9970.9700.9820.986یونان21

0.9810.9700.9980.9860.972کوبا22

0.9810.9950.9810.9800.967آروبا23

0.9810.9630.9830.9900.986لهستان24

0.9800.9690.9980.9850.969استونی25

0.9800.9700.9710.9840.995اسرائیل26

0.9790.9750.9900.9870.964بلژیک27

0.9790.9461.0000.9930.978مجارستان28

0.9790.9250.9990.9930.998جمهوری چک29

0.9760.9351.0000.9800.990سویس30

جدول 1: شاخص توسعه آموزش برای همه و مؤلفه/عناصر آن، 2006

توجه:

شامل  ابتدایی   Ner کل   .1
ابتدایی  دوره  شوندگان  ثبتنام 
مدارس دولتی و خصوصی است.

بزرگساالن  سوادآموزی  نرخ   .2
تابعی از میزان موفقیت آموزشی 

است.

سوادآموزی  نرخهای   .3
بزرگساالن با برآورد غیر رسمی 

.UIS
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0.9760.9720.9680.9810.982مقدونیه31

0.9760.9350.9930.9900.986قرقیزستان32

0.9760.9490.9940.9750.985ایرلند33

0.9740.9950.9180.9910.990سیکلس34

0.9720.9220.9980.9860.981التویا35

0.9720.9740.9460.9700.998برونی داروسالم36

0.9710.9730.9960.9270.987تاجیکستان37

0.9710.9210.9960.9910.974اسلواکی38

0.9700.9200.9970.9960.967لیتوانی39

0.9700.9030.9980.9771.000گرجستان40

0.9690.8990.9970.9870.992بالروس41

0.9690.9920.9460.9470.990پرتقال42

0.9670.9070.9950.9740.994ارمنستان43

0.9670.9840.9920.9700.921تونگا44

0.9650.9990.9150.9520.993مالزی45

0.9650.9550.9760.9910.937رومانی46

0.9631.0000.9780.9430.931اروگوئه47

0.9630.9380.9830.9810.948بلغارستان48

0.9590.9800.9700.9660.921مالدیو49

0.9590.9940.8830.9710.989بحرین50

0.9560.9910.9760.9610.897آرژانتین51

0.9560.9510.8980.9840.991امارات متحده عربی52

0.9560.9940.9170.9690.944مکزیک53

0.9550.9350.9140.9800.990مالتا54

0.9520.9720.9740.9540.909مغولستان55

0.9520.9360.9900.9810.899آلبانی56

 EDA
متوسط

0.9480.8520.9920.9790.970جمهوری مالدوا57

0.9480.8540.9930.9720.973آذربایجان58

0.9470.9130.9290.9550.990ماکائو، چین59

0.9460.9500.8700.9750.989موریتانی60

0.9430.9620.8840.9800.946باربادوس61

0.9430.9370.9270.9600.947اردن62

0.9420.9880.9010.9210.959سنت لوئیس63

0.9410.8940.9860.9740.910ترینیداد و توباگو64

0.9410.9910.9320.9600.880پاناما65
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0.9350.8850.9330.9660.958کویت66

0.9350.9820.8980.9880.871قطر67

0.9350.9490.9360.9770.877پاراگوئه68

0.9340.9320.9300.9540.920ونزوئال69

0.9310.9900.8870.9510.895پرو70

0.9250.9840.9100.9630.844اندونزی71

0.9210.9420.9290.9530.860فیجی72

0.9210.8840.9580.9900.850باهاما73

0.9190.9940.9240.9860.773اکوادور74

0.9150.9630.8980.9500.848بولیویا75

0.9130.9910.7690.9700.922بلیز76

0.9130.7980.9240.9490.981فلسطین77

0.9090.9140.8810.8730.969ترکیه78

0.9050.9200.9230.9620.817کلمبیا79

0.9010.9560.8960.9480.805برزیل80

جزیره سنت وینسنت 81
و گرناد

0.9010.9250.8810.9170.880

0.9000.9740.7690.8910.967تونس82

0.8980.9340.8760.9580.824آفریقای جنوبی83

0.8950.9960.8990.9690.715میانمار84

0.8880.9770.7460.8800.952الجزیره85

0.8880.9200.9330.9600.740فیلیپین86

0.8870.8300.8830.9240.909لبنان87

0.8870.9700.8260.9160.834عمان88

0.8850.7650.8370.9381.000تنگه ورد89

0.8830.8840.8300.8980.919مصر90

0.8770.9600.7140.8670.968بوتسوانا91

0.8670.8410.8210.9800.825السالوادور92

0.8670.9570.8360.9540.721نامیبیا93

0.8650.7640.8760.9510.868تونس94

0.8570.9770.8750.9350.641ساوتام و پرینسیپ95

0.8470.7850.7960.9660.841سوایزلند96

0.8420.9350.6800.8610.893زامبیا97

0.8240.7970.8880.9250.684جمهوری دومینیکن98

0.8190.9610.7250.9010.689گواتماال99

0.8160.7620.7360.9370.829کنیا100

EDA پایین

0.7990.9140.8010.9460.537نیکاراگوئه101
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0.7940.9610.6520.8340.730هند102

0.7880.7270.8220.8660.737لسوتو103

0.7780.8990.7560.8330.622کامبودیا104

0.7770.7990.5430.8330.932بوتان105

0.7680.7740.7410.7500.806عراق106

0.7570.7480.5930.8080.879بوروندی107

0.7530.8370.7250.8300.620الئو108

0.7530.9210.5250.9140.651بنگالدش109

0.7380.8010.5520.8150.785نپال110

0.7370.9600.7070.9210.358ماداگاسکار111

0.7350.9180.7090.8700.442ماالوی112

0.7250.6500.7100.8150.726نیجریه113

0.7120.8410.6490.8980.458رواندا114

0.6950.7990.5520.8560.574موریتانی115

0.6860.8270.5320.6410.746توگو116

0.6840.3830.7030.7500.899دی جی بوتی117

0.6520.6560.5420.7140.697پاکستان118

0.6430.7220.4200.7790.650سنگال119

0.6430.8220.3970.6370.715بنین120

0.6430.7540.5730.5810.663یمن121

0.6220.7600.4380.7130.576موزامبیک122

0.6210.4750.5760.6950.737اریتره123

0.6080.7270.2950.6000.809گینه124

0.5980.7230.3590.6670.644اتیوپی125

0.5700.6050.2290.6330.812مالی126

0.5380.4780.2600.6880.725بورکینا فاسو127

0.4700.4410.2980.5750.565نیجریه128

0.4080.6040.2570.4400.332چاد129
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جدول 2: کشورهایی که بر پایه مقدار EDI و مؤلفهها رتبهبندی شدهاند، 2005

کشورها، قلمروها
EDI

 NER
کل

آموزش 
ابتدایی

نرخ 
سوادآموزی 
بزرگساالن

شاخص 
جنسیت

 EFA ویژه
)GEI(

نرخ 
ماندگاری 
کشورها، قلمروهاتا پایه 5

EDI
NER کل
آموزش 
ابتدایی

نرخ
سوادآموزی 
بزرگساالن

شاخص 
جنسیت

 EFA ویژه
)GEI(

نرخ 
ماندگاری 
تا پایه 5

EDA متوسطEDA باال

 58   64   57   94   66  کویت 3   7   21   23   1  قزاقستان

 84   20   74   32   67  قطر 33   10   1   7   2  ژاپن

 83   48   55   64   68  پاراگوئه 20   1   28   3   3  کوبا

 70   75   59   76   69  ونزوئال 5   4   1   33   4  نروژ

 78   79   78   22   70  پرو 20   19   14   8   5  انگلستان

 89   65   70   30   71  اندونزی 11   12   34   15   6  ایتالیا

 86   76   60   67   72  فیجی 20   13   1   27   7  دانمارک

 87   17   52   96   73  باهاما 20   6   35   17   8  فرانسه

 101   26   63   16   74  اکوادور 9   34   31   26   9  لوکسمبورگ

 88   80   75   52   75  بولیویا 8   35   37   24   10  کرواسی

 67   55   96   20   76  بلیز 20   36   33   11   11  نیوزیلند

 44   81   64   108   77  فلسطین 17   23   1   37   12  ایسلند

 50   102   82   87   78  ترکیه 35   2   18   50   13  اسلونی

 95   66   65   83   79  کلمبیا 12   27   1   47   14  فنالند

 99   82   76   59   80  برزیل 20   29   1   41   15  اتریش

 81   94   83   77   81  سنت وینسنت 19   31   45   10   16  قبرس

 54   100   97   39   82  تونس 20   28   36   31   17  هلند

 94   71   85   75   83  آفریقای جنوبی 4   60   47   5   18  اسپانیا

 111   58   72   6   84  میانمار 20   3   1   63   19  سوئد

 59   101   99   35   85  الجزیره 15   61   29   28   20  جمهوری کره

 103   70   56   82   86  فیلیپین 39   37   49   4   21  یونان

 74   91   80   102   87  لبنان 48   25   11   48   22  کوبا

 91   95   91   45   88  هندوراس 53   44   41   9   23  آروبا

 2   86   88   112   89  عمان 38   18   39   51   24  لهستان

 71   99   90   95   90  تنگه ورد 51   30   12   49   25  استونی

 52   104   104   57   91  مصر 10   32   48   46   26  اسرائیل

 93   45   93   100   92  بوتسوانا 56   21   32   38   27  بلژیک

 109   73   89   58   93  ال سالوادور 45   8   1   66   28  مجارستان

 85   78   84   113   94  نامیبیا 6   9   10   78   29  جمهوری چک

 119   88   86   36   95  ساوتام و پرینسیپ 20   42   1   73   30  سویس

 90   62   95   110   96  سوایزلند 42   38   51   44   31  مقدونیه

توجه:

شامل  ابتدایی   Ner کل   .1
ابتدایی  دوره  شوندگان  ثبتنام 
مدارس دولتی و خصوصی است.

بزرگساالن  سوادآموزی  نرخ   .2
تابعی از میزان موفقیت آموزشی 

است.

سوادآموزی  نرخهای   .3
بزرگساالن با برآورد غیر رسمی 

.UIS
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 79   106   109   74   97  زامبیا 40   16   25   72   32  قرقیزستان

 114   90   77   109   98  دومینیکن 41   50   23   65   33  ایرلند

 113   97   102   54   99  گواتماال 20   11   66   12   34  سیکلس

 92   87   101   114   100  کنیا 43   24   13   79   35  التویا

 7   56   54   40   36  برونی داروسالم

EDA پایین 37   89   20   42   37  تاجیکستان

101869484125نیکاراگوئه 46   15   19   81   38  اسلواکی

10255110108106هند 55   5   17   84   39  لیتوانی

10311992105104لسوتو 1   47   15   90   40  گرجستان

1049198110120کلمبیا 16   22   16   92   41  بالروس

10510611710965بوتان 20   83   53   18   42  پرتقال

10611110011798عراق 13   52   22   89   43  ارمنستان

10711711211482بوروندی 69   57   26   29   44  تونگا

108101103111121الئو 14   77   68   2   45  مالزی

1098012096116بنگالدش 64   14   44   60   46  رومانی

110105115112100نپال 66   85   42   1   47  اروگوئه

1115610793128ماداگاسکار 60   40   40   68   48  بلغارستان

11285106103127ماالوی 68   63   50   34   49  مالدیو

113123105113107نیجریه 36   54   81   13   50  بحرین

1149911198126رواندا 77   67   43   19   51  آرژانتین

امارات متحده 
115107116107123موریتانی 18   33   73   61   52  عربستان

116103119123102توگو 63   59   67   14   53  مکزیک

11712910811676جی بوتی 20   41   69   71   54  مالتا

118122118118112پاکستان 73   74   46   43   55  مغولستان

119121122115117سنگال 75   39   30   70   56  آلبانی

120104123124110بنین

EDA متوسط
121116114127115یمن

122115121119122موزامبیک 49   46   27   98   57  جمهوری مولدوا

123127113120105اریتره)3( 47   53   24   97   58  آذربایجان

12411812612697گینه 20   72   61   88   59  ماکائو، چین

125120124122118اتیوپی 34   49   87   62   60  موریتانی

12612412912596مالی 62   43   79   53   61  باربادوس

127126127121108بورکینا فاسو 61   69   62   69   62  جردن

128128125128124نیجریه 57   92   71   25   63  سنت لوئیس

129125128129129چاد 72   51   38   93   64  ترینیداد و توباگو

 80   68   58   21   65  پاناما
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کشورها، قلمروها

EFAشاخص توسط 
 تغییر 1999

  تا 2006
 )با مبنای

نسبی

 بین 1999 تا 2006)% با مبنای نسبی(EDIتغییر در مؤلفه های 

19992006

  آموزشNER% کل 
ابتدایی

 % نرخ باسوادی
بزرگساالن

شاخص جنسیت

EFA(GEI)ویژه 

 نرخ ماندگاری تا
پایه 5

0.40.40.10.984-0.9840.9920.8ایتالیا

0.9700.9892.07.60.50.20.970کرواسی

0.9710.9871.61.60.80.80.971قبرس)2(

2.20.01.90.974-0.9740.9810.8کوبا

0.9740.9810.81.60.80.70.974آروبا

3.00.01.00.991-1.1-0.9910.980استونی

2.50.00.40.982-0.3-0.9820.979مجارستان)2(

0.80.60.50.965-0.9650.9761.1قرقیزستان

6.40.00.60.983-1.1-0.9830.972التویا

6.20.00.40.991-2.1-0.9910.970لیتوانی

4.40.30.90.978-1.3-0.9780.965رومانی

0.20.971-5.10.1-0.8-0.9710.963بلغارستان

0.9440.9591.60.82.02.00.944بحرین

1.70.963-0.60.4-0.7-0.9630.956آرژانتین

0.8870.9567.816.66.91.60.887امارات متحده عربی

0.44.10.920-0.9200.9523.56.4موقولستان

0.20.960-0.90.3-0.8-0.9600.952آلبانی

0.80.960-6.70.7-1.2-0.9600.948جمهوری مولدوا

2.30.951-0.10.6-0.3-0.9510.948آذربایجان

0.9270.9462.14.93.21.30.927موریتیوس

0.9220.9422.21.60.00.70.922سنت لوسیا

0.20.942-0.22.21.5-0.9420.941پاناما

1.71.51.00.909-0.9090.9352.9پاراگوئه

0.9100.9342.77.10.02.50.910ونزوئال

0.10.936-4.60.0-1.6-0.9360.921فیجی)3(

0.9130.9190.70.41.60.50.913اکوادور

0.8940.9152.30.43.52.40.894بولیویا

0.8660.9135.53.80.00.80.866بلیز

5.33.81.40.855-0.8550.8985.0آفریقای جنوبی

0.8640.8650.14.13.00.10.864نامیبیا

0.60.829-0.8290.8472.25.00.0سوایزلند

0.7480.84212.537.10.04.20.748زامبیا

توجه:

شامل  ابتدایی   Ner کل   .1
ابتدایی  دوره  شوندگان  ثبتنام 
مدارس دولتی و خصوصی است.

بزرگساالن  سوادآموزی  نرخ   .2
تابعی از میزان موفقیت آموزشی 

است.

سوادآموزی  نرخهای   .3
بزرگساالن با برآورد غیر رسمی 

.UIS

جدول 3: تغییر در EDI و مؤلفههای آن بین 1999 تا 2006



شاخص توسعه آموزش برای همه

323

0.20.850-6.32.1-3.1-0.8500.824جمهوری دومینیکن

0.7340.81911.615.14.96.10.734گواتماال

0.7490.7996.714.24.40.20.749نیکاراگوئه

0.7420.7886.226.00.04.60.742لسوتو

8.40.02.00.744-0.7440.7683.2عراق

0.7250.7533.76.710.50.00.725بنگالدش

0.6030.73822.519.713.620.60.603نپال

7.29.09.40.731-0.7310.7350.5ماالوی

0.6660.6954.524.37.83.30.666موریتانی

0.5850.6439.934.024.332.00.585یمن

0.4950.62225.645.110.312.80.495موزامبیک

0.4540.59831.7107.935.14.40.454اتیوپی

4.218.10.014.00.426-0.4260.408چاد
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الگوهای تصمیم گیری آموزشی
در سطح جهانی و منطقه ای

اصالحات شیوه حکمرانی در آموزش و پرورش، در برگیرنده 
تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری در همه سطوح حکمرانی 
است. این گونه بازآرایی ها بر نقش والدین،  معلمان، کارکنان 
دولت و سیاسیون در همه سطوح محلی و ملی اثر می گذارد. 
نظارت  برای  مالی  تامین  از  از حیث گستره  اساسا  امور  این 
بر مدارس، جذب معلمان تا مدیریت متغیرند. تمرکز زدایی 
مضمونی غالب در اصطالحات حکمرانی بوده است. در عمل 
این مورد در زمینه و بستر مکان یا سطح تصمیم گیری به 
چه معناست؟ جدول شماره 1 وضعیت184 کشور را از نظر 
سطوح تصمیم گیری آموزش ابتدایی به ازای کارکرد و منطقه 
گزارش می کند. یکی از یافته های اساسی آن است که دولت 
تداوم  به  متمرکز  غیر  آموزشی  های  نظام  در  مرکزی، حتی 
نقش خود در حوزه های مختلف ارائه خدمات آموزشی، نظیر 
برنامه ریزی درسی و تولید مواد آموزشی، مدیریت معلمان، 
مدیریت مالی و...ادامه می دهند. دولت های محلی، مدارس و 
جوامع محلی نقش های مختلفی را به عهده می گیرند. آنچه 
در ادامه می آید برگرفته از بررسی های انجام شده بر روی 

184 کشور است.

ها می کوشند مسئولیت  دولت  از کشورها،  بسیاری  در   
اصلی برنامه ریزی درسی و طراحی مواد آموزشی را به عهده 
بگیرند. در دو سوم کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، شمال 
آمریکا و اروپای غربی، برنامه ریزی درسی به صورت پروژه ای 
مشترک از سوی مدارس و معلمان با نظارت کلی  و چارچوب 

ارائه شده از سوی دولت مرکزی به انجام می رسد.

معلمان،  مدیریت  زمینه  در  را  قدرت خود  مرکزی  دولت 
به ویژه در تعیین استانداردهای تربیت معلم، سطوح حقوق و 
شرایط آنان حفظ می کند. تربیت معلم در 68 کشور از 76 
کشور بر مبنای اطالعات مناسب سازمان دهی و هدایت می 

شود.

به صورت متمرکز  به کارگیری معلم  آنگاه که، جذب و   
یا  شهرداری  مشارکت  با  معموال  نقش  این  افتد،  نمی  اتفاق 
استانداری ها به انجام می رسد. در یک چهارم از کشورهای 

زمینه  این  در  تصمیمات  کارائیب،  و  التین  امریکای  حوزه 
نظام  از  مختلف  سطوح  مشارکتی  گیری  تصمیم  طریق  از 
بر  ندکی  ا  مدارس کنترل   اتخاذ می شود. عموما،  آموزشی 

مدیریت معلمان دارند.

و  مدرسه  مکان  تهیه  ها،  ساخت  زیر  آوردن  نظر  در  با   
سایر تصمیمات مربوط به بازگشایی و بستن مدارس در همه 
سطوح حکمرانی به وقوع می پیوندد. تصمیمات امکان در یک 
حوزه مدیریتی  و تصمیم گیری در حوزه متفاوتی رخ دهد. 
مدارس  تعداد  به  مربوط  تصمیمات  دارد  امکان  مثال،  برای 
و  آموزشی  متفاوت  حوزه  در  مدارس  کیفیت  و  نیاز  مورد 
در  شود.  گرفته  مدارس  نوسازی  و  ساخت  در  بودجه  تامین 
نپال و سوریه کل  اتیوپی، گامبیا، التویا،  کشورهای کراوات، 
بودجه ساخت و نوسازی مدارس در دست دولت مرکزی، ولی  
تصمیمات مربوط به زیر ساخت ها باید در سطوح استانی یا 

شهرداری ها اتخاذ گردد.

 در بسیاری از کشورها، بازرسی مدارس و نظارت بر آن ها 
در سطوح ملی یا استانی به انجام می رسد.

 دولت مرکزی منبع اصلی تامین مالی آموزش ابتدایی در 
%75 از کشورهای مطالعه شده است. اگرچه مسئولیت تامین 
مالی آموزش ابتدایی با استان ها )%7 کشورها( یا شهرداری 
ها )%13 کشورها( واگذار شده است، با این همه این کار مانع 
از دخالت دولت مرکزی نیست. شهرداری ها، مسئولیت هزینه 
جاری را دارند. این مورد در یک سوم کشورهای مطالعه شده، 

غالبا بسیار پیشرفته و در حال گذار، صادق است.

از کشورها )کشورهای  آید در بسیاری  بر می  از شواهد   
و  مدرسه  مدیریت  در  والدین  مشارکت  مرکزی(  آفریقای 
از  و حمایت  مالی  تامین  از حیث  ویژه   به  آن  بر  حکمرانی 

ساخت مدرسه در حال محدود شدن است.

نیاز  ولی  است،  آگاهی دهنده  ارائه شده  اطالعات  این که  با 
از نحوه اتخاذ تصمیمات آگاهی یافت  است به طور تفصیلی 
و دانست که تصمیمات در چه سطحی، توسط چه کسی و 
کسانی، به چه منظوری و در چه بافت و بستری گرفته می 
شود. گاهی تصمیمات در بیش از یک سطح گرفته می شوند و 
الگوهای مربوط به تصمیم گیری استاتیک نیستند. کشورهایی 
به تمرکز گرایی  بودند پیش آمده است که  که غیر متمرکز 
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کادر 1- بررسی سطوح تصمیم گیری در آموزش ابتدایی

 )UNESCO_IBE ( دفتر بین المللی آموزش-یونسکو
اطالعات مربوط به نحوه حکمرانی، مدیریت، تامین آموزش 

رسمی را با تاکید بر “تصمیم گیرنده “، از 184 کشور 
گردآوری کرده است.

آدرس در  گزارش  این  در  استفاده  مورد  اطالعات کشوری 
است.  موجود   WWW.EFAREPORT.UNESCO.ORG

گزارش آماده شده عناصر ارائه شده در زیر شامل است:

 برنامه درسی و مواد یادگیری؛
 تربیت معلم، شرایط مدیریت و استخدام؛

 زیر ساخت مدارس؛
 نظارت و بازرسی مدارس؛

 آرایش مالی؛
 مدیریت/ اداره

آن  در  که  را  سطحی  اطالعاتی،  بانک  کارکرد،  هر  برابر 

دراین  گذارد.  می  نمایش  به  شود،  می  گرفته  تصمیمات 
گزارش پنج سطح مدیریتی در نظر گرفته شده است: دولت 
ناحیه،  استان،  ملی)ایالت،  سطح  زیر  های  دولت  مرکزی، 
فرمانداری(، دولت محلی)منطقه، شهرداری یا سایر نهادها(، 
مدرسه،  مدیریت  اندرکاران  دست  سایر  یا  مدارس  شورای 
غیر  های  سازمان  خصوصی،  )بخش  دولتی  غیر  نهادهای 
دولتی، جوامع محلی و خیرین (. جدول شماره 1 ارائه شده 
در این پیوست، خالصه ای از شاخص های تدارک شده در 

بانک اطالعاتی را نشان می دهد.

از  را  نیاز  مورد  اطالعات   )IBE(آموزش المللی  بین  دفتر 
منابع مختلفی گردآوری کرده است. برخی از آن ها عبارتند 
از: بانک اطالعات 2006/2007 داده های جهانی آموزش، 
سری 2004 گزارش های ملی، اطالعات ارائه شده در وب 
سایت های آموزش و پرورش، وزارت خانه های آموزش و 
از طرف  پرورش، بررسی هزینه های آموزش گزارش شده 

بانک جهانی، گزارشات سازمان بین المللی مختلف.

جدول 1: سطوح تصمیم گیری در آموزش ابتدایی به ازای کارکرد و ناحیه 2007 /2006

دولت مرکزی

واحدهای 
دولتی )استان، 
ناحیه، مرکز 

استان(

مسئولیت مدرسهدولت محلی
غیر دولتیمشترک

تعداد 
کشورهای 

نمونه

برنامه درسی و مواد یادگیری

برنامه ریزی درسی/ بازبینی برنامه درسی
  14   0   0   0   0   0   14 کشورهای عربی

  14   0   9   0   0   1   4 اروپای مرکزی و شرقی
  6   0   2   0   0   1   3 آسیای شرقی و اقیانوسیه
  15   0   2   0   0   2   11 آمریکای التین و کارائیب

  22   0   5   0   0   0   17 آمریکای شمالی و اروپای غربی
  17   0   11   0   0   1   5 جنوب و غرب آسیا

  8   0   0   0   0   0   8 کشورهای تابع صحرای آفریقا
  29   0   0   0   0   1   28 کشورهای عربی

  125   0   29   0   0   6   90 کل

تدوین مواد آموزشی
  15   0   0   0   0   0   15 کشورهای عربی

  2   0   0   0   0   0   2 اروپای مرکزی و شرقی
  5   0   0   0   0   0   5 آسیای شرقی و اقیانوسیه
  8   0   0   0   1   0   7 آمریکای التین و کارائیب

  6   0   0   0   0   0   6 آمریکای شمالی و اروپای غربی
  4   0   0   0   0   0   4 جنوب و غرب آسیا

  7   0   0   0   0   0   7 کشورهای تابع صحرای آفریقا
  15   0   0   0   0   0   15 کشورهای عربی

  62   0   0   0   1   0   61 کل

شده  بحث  سوم  فصل  در  که  طوری  به  آوردند.  روی  مجدد 
آثار  تواند  می  تصمیمات  اتخاذ  سطوح  و  تصمیمات  است 

چشمگیری بر نحوهارائه خدمات آموزشی داشته باشند.
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معلمان

تربیت معلم
  7   0   0   0   0   0   7 کشورهای عربی

  7   0   0   0   0   0   7 اروپای مرکزی و شرقی
  5   0   0   0   1   0   4 آسیای شرقی و اقیانوسیه
  10   0   0   0   0   1   9 آمریکای التین و کارائیب

  19   0   2   0   0   0   17 آمریکای شمالی و اروپای غربی
  5   0   0   0   0   2   3 جنوب و غرب آسیا

  5   0   0   0   0   0   5 کشورهای تابع صحرای آفریقا
  18   0   0   0   0   2   16 کشورهای عربی

  76   0   2   0   1   5   68 کل

آموزش ضمن خدمت
  9   0   0   0   0   0   9 کشورهای عربی

  7   0   1   0   0   0   6 اروپای مرکزی و شرقی
  3   0   0   0   1   0   2 آسیای شرقی و اقیانوسیه
  4   0   0   0   1   0   3 آمریکای التین و کارائیب

  9   0   0   1   0   1   7 آمریکای شمالی و اروپای غربی
  8   0   1   0   1   2   4 جنوب و غرب آسیا

  2   0   0   0   0   0   2 کشورهای تابع صحرای آفریقا
  19   0   0   0   0   4   15 کشورهای عربی

  61   0   2   1   3   7   48 کل

مدیریت معلمان )جذب، انتصاب، به کارگیری، ارتقاء، انتقال، انضباط، انفصال خدمت(
  3   0   0   0   0   3   0 کشورهای عربی

  1   0   0   1   0   0   0 اروپای مرکزی و شرقی
  0   0   0   0   0   0   0 آسیای شرقی و اقیانوسیه
  4   0   0   2   1   0   1 آمریکای التین و کارائیب

  16   0   4   0   1   1   10 آمریکای شمالی و اروپای غربی
  8   0   0   0   4   2   2 جنوب و غرب آسیا

  3   0   0   0   1   0   2 کشورهای تابع صحرای آفریقا
  16   0   2   0   2   1   11 کشورهای عربی

  51   0   6   3   9   7   26 کل

تعیین حقوق معلمان و سایر شرایط خدمت )پاداش، ارتقاء، مرخصی(
3000003کشورهای عربی

4000206اروپای مرکزی و شرقی
0000101آسیای شرقی و اقیانوسیه
1100002آمریکای التین و کارائیب

120100013آمریکای شمالی و اروپای غربی
6200008جنوب و غرب آسیا

1100002کشورهای تابع صحرای آفریقا
9000009کشورهای عربی

364103044کل

زیرساخت

تأسیس مدارس و تخریب آن ها و مکان یابی مدرسه
5220009کشورهای عربی

0070007اروپای مرکزی و شرقی
0020002آسیای شرقی و اقیانوسیه
1020003آمریکای التین و کارائیب

41500010آمریکای شمالی و اروپای غربی
0270009جنوب و غرب آسیا

0010001کشورهای تابع صحرای آفریقا
3230008کشورهای عربی

1372900049کل
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نظارت

نظارت آموزشی/ نظارت بر مدرسه  
2160009کشورهای عربی

50500010اروپای مرکزی و شرقی
0000000آسیای شرقی و اقیانوسیه
2020004آمریکای التین و کارائیب

110200013آمریکای شمالی و اروپای غربی
3130007جنوب و غرب آسیا

0110002کشورهای تابع صحرای آفریقا
92801020کشورهای عربی

3252701065کل

تخصیص مالی

کل
150000015کشورهای عربی

91600016اروپای مرکزی و شرقی
2060008آسیای شرقی و اقیانوسیه
142000117آمریکای التین و کارائیب

201001022آمریکای شمالی و اروپای غربی
114400019جنوب و غرب آسیا

4100005کشورهای تابع صحرای آفریقا
240000024کشورهای عربی

99916011126کل

هزینه سرمایه ای
6010007کشورهای عربی

2030005اروپای مرکزی و شرقی
0000000آسیای شرقی و اقیانوسیه
1023017آمریکای التین و کارائیب

6000208آمریکای شمالی و اروپای غربی
20800010جنوب و غرب آسیا

2100014کشورهای تابع صحرای آفریقا
60000511کشورهای عربی

2511432752کل

هزینه کارکنان
5000005کشورهای عربی

8010009اروپای مرکزی و شرقی
0000000آسیای شرقی و اقیانوسیه
4100005آمریکای التین و کارائیب

161000017آمریکای شمالی و اروپای غربی
64110012جنوب و غرب آسیا

3100004کشورهای تابع صحرای آفریقا
220100023کشورهای عربی

647310075کل

هزینه جاری و عملیاتی
5010006کشورهای عربی

1080009اروپای مرکزی و شرقی

0000000آسیای شرقی و اقیانوسیه

1013005آمریکای التین و کارائیب

100100011آمریکای شمالی و اروپای غربی

2061009جنوب و غرب آسیا

0100001کشورهای تابع صحرای آفریقا

100000212کشورهای عربی



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

پوست 

328

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

جداول آماري*
مقدمه 

آخری��ن داده ها درباره دانش آموزان، فراگيران ، معلمان و هزینه 
كه در این جداول آماري به نمایش درآمده مربوط به پایان سال 
تحصيل��ي 2005 مي ش��ود. این داده ها مبتني اس��ت بر نتایج 
تحقيق گزارش پردازش شده موسسه آمار یونسكو )UIS( تاقبل 
از م��ه 2007 داده هایي كه بع��د از این تاریخ دریافت و پردازش 
شده است در گزارش بعدي ، پایش جهاني EFA مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت تعداد كمي زا كش��ورها ) چين ، اتيوپي، غنا، 
جمه��وري عربي ليبي ، نپال ، عمان ، جمه��وري كره ، تایلند و 
جمهوري متح��ده تانزانيا ( كه داده هاي پایان س��ال تحصيلي 
2006 را ارائ��ه داده ان��د، در حداول آمار به صورت برجس��ته تر 
به نمایش در آمده اس��ت . این آماها به كل مدارس رس��مي، هم 
عمومي و هم خصوصي در سطوح آموزشي مربوط مي شود. این 
آمار ها كه با آمار هاي اقتصادي و جمعيت شناختي تكميل شده 
اند توس��ط سایر س��ازمان هاي بين المللي شامل برنامه توسعه 
س��ازمان ملل، بنياد كودكان سازمان ملل )UNICEF( . بخش 
بخش جمعيت سازمان ملل UNPD وبانك جهاني توليد وجمع 

آوري شده اند. 

مجموع 203 كشور و سرزمين دراین جداول آماري فهرست شده 
اند. اغلب آن ها داده هاش��ان را به UIS گزارش مي كنند كه از 
پرسشنامه هاي استاندارد همين مؤسسه استفاده مي كنند. براي 
برخ��ي از كش��ورها، اما داده هاي آموزش��ي از طریق  تحقيقاتي 
كه با كمك شاخص هاي آموزش جهاني انجام شده جمع آوري 
شده اس��ت )WEI( و یا توسط سازمان توسعه و همكاري هاي 
 Euro State،ودفتر آمار اتحادیه اروپ��ا )OECD( اقتص��ادي

فراهم آمده است. 

جمعيت 

ش��اخص هاي دسترسي و مشاركت در جداول آماري با استفاده 
از بازنگري 2004 برآورد جمعيت كه توسط UNDP تهيه شده 
برآورد ش��ده است. به دليل تفاوت هاي احتمالي بين برآوردهاي 
ملي و س��ازمان ملل ، این ش��اخص ها ممكن اس��ت از شاخص 
هاي  به دست آمده در كشورهاي خاص با سایر  سازمان متفاوت 
باش��د UNDP این داده ها را طي یك سال براي كشورهایي با 
كل جمعيت كمتر از 000/80 نفر آماده نمي كند . جایي كه بر 

آوردهاي UNDP وجود ندارد ، نمودارهاي جمعيت ملي ، وقتي 
كه در دسترس باشد، یابرآورد هاي UIS براي تخمين نرخ ثبت 

نام مورد استفاده قرار مي گرفت.

ISCED طبقه بندي

داده هاي آموزشي كه به UIS گزارش شده است با نسخه تجدید 
نظر ش��ده اس��تاندارد بين المللي طبقه بندي آموزش��ي 1997 
)SCED( منطبق اس��ت. در بعضي م��وارد، داده ها براي پيروي 
از طبقه بندي SCED 76 تنظيم ش��ده اس��ت. داده هاي پایان 
سال تحصيلي 1991 ممكن است با نسخه پيشين طبقه بندي 
SCED 76  منطبق باشد ودرنتيجه ممكن درمقایسه با برخي 
كش��ورها با سال بعد از 1997 منطبق نباش��د. ISCED  براي 
هماهنگي داده ها و معرفي مقایس��ه پذیري بين المللي بيش��تر 
در طول سيستم هاي آموزشي ملي مورد استفاده قرار مي گيرد 
. بنابرای��ن برخي از تف��اوت هاي بين نرخ هاي تع��داد ثبت نام 
شوندگان در گزارش هاي ملي و بين المللي ممكن است ناشي از 
استفاده از این سطوح آموزشي تعریف شده ملي به جاي استاندارد 

ISCED به عالوه نسخه جمعيت فوق الذكر باشد. 

مشاركت بزرگساالن در آموزش پايه 

ISCED برنامه هاي آموزشي را بر اساس سن مشاركت كنندگان 
طبقه بندي نمي كند. براي مثال ، هر برنامه با محتواي معادل با 
آموزش ابتدایي ، یا ISCED1 حتي اگر براي بزرگس��االن تهيه 
شده باشد ممكن است تحت عنوان ISCED1 طبقه بندي مي 
ش��ود. راهنماي UIS براي مس��ئوالن ، تحقيق معمول آموزش 
س��االنه را آماده مي كند، از طرفي دیگر ، از كشورها مي خواهد 
ك��ه داده هاي برنامه هایي راكه براي افراد خارج از س��ن معمول 
مدرسه طراحي مي كند به حساب نياورند. این بدان معني است 
كه فعاليت هاي طبقه بندي شده به عنوان آموزش مستمر ، غير 
رسمي و بزرگسال تا 2005 نيز باید همچنانكه براي راهنما و براي 
UISIO CE/EURO STATE )UOE( به حساب آید، اگر 
مطالع��ات را با محتواي موضوعات مش��ابه برنام��ه هاي معمول 
آموزشي درگير كند یا اگر برنامه هاي زیر بنایي به كيفيت هاي 
بالقوه مش��ابه هدایت مي شوند همانطور كه برنامه هاي معمول 
مي ش��وند . از سال 2005 ، با وجود این از كشورهاي دخيل در 
تحقيقات VOE/WEI خواسته شده است كه داده هاي چنين 
برنامه هایي را به صورت مجزا گزارش كنند، چنانكه UIS بتواند 
آن ها را هنگام بر آورد شاخص هاي مقایسه پذیر بين المللي به 
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حس��اب نياورد. عليرغم دس��تورالعمل هاي UIS ، داده اي این 
كشورها در بررسي ساالنه ممكن است هنوز شامل فراگيراني باشد 

كه اساساً باالتر از سن قانوني آموش پایه قرار دارند. 

دادههاي سوادآموزي 

یونس��كو از سوادآموزي تعریف مفصلي ارائه داده است: به عنوان 
توانایي خواندن و نوش��تن ، با درك مطلب ، بيان ش��فاهي ساده 
كوت��اه در باره زندگي روزانه یك س��وادآموز. اما تعریفي موازي با 
ارائه 1978 عقيده س��وادآموزي كاربردي ظهور كرد. تعریفي كه 
در كنفرانس عمومي یونس��كو كه به تصویب رسيد آن سال بيان 
شد كه با س��واد كسي است كه در همه فعاليت هایي كه در آن 
سوادآموزي براي كاربرد مؤثر در اجتماع یا گروه سوادآموز ضرورت 
دارد و همچنين براي توانمند ساختن سوادآموز براي استمرار به 
كارگيري خواندن، نوش��تن و برآورد توسعه اویا اجتماعش به كار 

آید.

دربعضي موارد، آمار سوادآموزي رایج UIS متكي است بر اولين 
تعریف و به صورت وس��يعي مبتني است بر منابع داده هایي كه 
روش خود اظهاري را به كار مي گيرند: از پاسخ دهندگان پرسيده 
مي ش��ود كه آیا خود و اعضاي خانواده ش��ان با سودند ، به جاي 
این كه از ان ها سئواالت جامع تري پرسيده شود یا مهارت ها را 
به اجرا در آورند. برخي كشورها وانمود مي كنند افرادي كه یك 
س��طح معيني از آموزش را تكميل مي كنند با س��واد تلقي مي 
شوند . همانطور ي كه تعاریف و روش شناسي مجموعه داده ها به 
صورت متفاوتي در كش��ورها به كار مي رود، داده ها نيز ضرورت 

دارد كه با احتياط مورد استفاده قرار گيرند. 

به داده هاي س��وادآموزي در این گزارش بزرگس��االن 15 سال و 
باالتر را همچون جوانان 15 تا 24 سال دربر مي گيرد. گزارش ها 
ب��ه دو دوره بر مي گردد ، 1994 – 1985 و 2004 – 1995 ، و 
غالباً مبتني بر شاهدات به دست آمده از برسي و سرشماري هایي 
هس��تند كه در طول این دوره ها گردآوري ش��ده است. تعاریف 
س��وادآموزي و س��ال هاي ارجاعي براي هر كشور بعد از 1978 
ارائه مي شود. جدول آماري سوادآموزي عالوه بر آن ، بر آوردهاي 
UIS براي كش��ورهاي فاقد دادههاي سوادآموزي به دست آمده 
مل��ي را همچون پروژه c 2015 نش��ان مي ده��د. هر دو جدول 
توليد ش��ده از مدل پروژه هاي جهاني سوادآموزي خاص سنين 
استفاده مي كنند. براي توصيف روش شناسي پروژه به ص 261 
گزارش پایش جهاني EFA 2006 نيز  مدل پروژه هاي جهاني 

س��وادآموزي س��نين خاص )GALPI( نرمافزار، روش شناسي 
m et/gro.ocsenu.siu.www  و منط��ق  قابل دس��ترس در

.fdp.plag/ycaretil/ycaretil/fdp/etalp

دربسياري ازكشورها ، گرایش به ارزیابي مهارت هاي سوادآموزي 
جمعيت درحال گس��ترش است. در پاسخ به این نياز، UIS ابزار 
جدید مجموعه داده ها و روش شناسي را مرسوم به برنامه پایش 
و ارزیابي  س��وادآموزي )LAMP( توسعه داده است. پيرومثال 
 )AMP, IALS( بررسي س��وادآموزي بزگس��االن بين المللي
مبتني اس��ت بر ارزیابي كاربردي عملي مهارت هاي سوادآموزي 
. ای��ن ارزیابي درنظر دارد داده اي س��وادآموزي با كيفيت باال را 
فراهم آورد ومبتني است بر مفهوم تداوم مهارت هاي سوادآموزي 

به جاي دوگانگي ما سواد/ بي سواد عمومي .

برآوردها و دادههاي مفقود

ه��م داده هاي برآورد ش��ده و هم عمل ش��ده در جداول آماري 
به نمایش در آمده اس��ت. وقتي داده هایي كه به UIS  گزارش 
نشده است از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده مي كند، برآوردها 
اغلب ضرورت داد. هرگاه ممكن باش��د، UIS كشورها را تشویق 
مي كننند كه خودش��ان برآورد كنن��د كه در برآوردهاي ملي به 

نمایش در مي آید. 

هر جاكه چنين اتفاقي نيافتد ، UIS اگر اطالعات تكميلي كافي 
در دس��ترس باشد، خودش بر آورد مي كند . خالء هاي  موجود 
درجداول ممكن است جایي كه داده اي عرضه شده توسط كشور 
ناهماهنگي دیده شده باش��د افزایش یابد. UIS هر تالشي مي 
كند تا چنين معضالتي را كه به كش��ورها مربوط مي ش��ود حل 
كند، اما تصميم نهایي را براي حذف داده هاي مس��ئله ساز را به 

تقویت مي اندازد. 

ب��راي پركردن خالء هاي موجود در جداول آماري ، از داده هاي 
سال هاي تحصيلي قبلي وقتي اطالعات سال تحصيلي منتهي به 
2005 در دسترس نباشد استفاده مي شود. چنين مواردي با زیر 

نویس مشخص مي شود. 

جدول زماني پردازش داده ها 

جدول زماني جمع آوري وانتش��ار داده ها دراین گزارش به شرح 
زیر به كار مي رود:

 ژوئن 2005 ) یا دس��امبر 2005 برا یكش��ورهاي داراي یك 
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تقویم س��ال تحصيلي ( : سال تحصيلي نهایي در دوره مجموعه 
داده ها پایان مي یابد. 

 نوامبر 2005 وژوئن 2005 : پرسش��نامه ها به كش��ورهایي 
ارسال شد كه داده ا را مستقيماً یا توسط UIS یا در پرسشنامه 
هاي UOE , WEI  جمع آوري ش��ده اس��ت، با مهارت عرضه 
داده ها به ترتيب تا 31 مارس 2006 ، اول اگوست 2006 و 30 

سپتامبر 2006
 ژوئن 2006 : بعد از ارسال یادآوري ها با ایميل ، نمابر وتمس 
تلفني و یا پست ، UIS  پردازش داده ها و برآورد شاخص ها را 

شروع مي كند.
 سپتامبر 2006 : پيش بيني براي داده هاي جا افتاده انجام 

مي شود. 
 اكتبر 2006 : جداول آماري موقتي تهيه مي ش��ود و پيش 
نویس شاخص ها به كشورهاي عضو براي بررسي ارسال مي شود.

 پای��ان فوریه 2007 : اولين پيش نویس جداول آماري براي 
گزارش پایش جهاني EFA تهيه مي شود. 

 آوریل 2007 : جداول آماري نهایي براي تهيه گزارش پایش 
جهاني EFA ارسال مي شود.

ميانگينهاي منطقهاي 

نمودار هاي منطقه��اي براي نرخ هاي س��وادآموزي ، نرخ هاي 
مص��رف ناخالص ، نرخ هاي تعداد ثبت نام ش��وندگان خالص و 
ناخالص ، نرخ هاي اس��تاد شاگردي و اميد به زندگي مدارس به 
صورت ميانگين محاس��به ش��ده واندازه نسبي جمعيت مربوطه 
هركشور در هر منطقه در نظر گرفته شده است . ميانگين ها هم 
از داده هاي منتشر شده و هم از برآوردهاي گسترده كشورهایي 
كه براي آن داده هاي منتش��ر شده قابل اتكا در دسترس نباشد 

حاصل شده است. 

بنابراین نمودارهاي كش��ورهاي پرجمعيت تر به طور نس��بي بر 
حاصل جمع هاي منطقه اي نفوذ بيش��تري دارد. هر جا كه داده 
اي قابل اتكاي كافي براي تهيه ميانگين محاسبه شده فراگير در 
دسترس نباش��د ، یك نمودار مياني فقط براي كشورهاي داراي 

داده هاي مناسب بر آورد مي شود. 

نمودارهاي در برگرفته 

مواردي وجود دارد كه یك ش��اخص به طور نظري نباید از 100 
فراتر برود ) براي مثال NER( ، اما با این حال تا سازگاري داده ها 

ممكن است به یك شاخص منتج شود كه از محدودیت تئوریك 
تجاوز كند . در این موارد ، ش��اخص 100 ر ا در بر مي گيرد اما 
توازن جنس��يتي به دست مي آید: ارزش بيشتر خواه مذكر خواه 
مؤنت برابر است با 100 و بنا بر این دو ارزش دیگر – تعداد كمتر 
مرد یا زن به عالوه نمودار براي هر دو جنس  دوباره بر آورد مي 
شود چنانكه شاخص برابري جنسي براي نمودار هاي در برگرفته 

همانند نمودارهاي غير در بر گرفته است. 

زی��ر نویس ها در ج��داول ، در واژه نامه پایان جداول آماري مي 
آید كمك زیادي براي تفسير اطالعات و داده ها فراهم مي كند

نماد هاي مورد اس��تفاده در جداول آماري ) نسخه هاي چاپي و 
اینتر نتي (

      برآورد ملي 
UIS برآورد  

¬¬¬       داده هاي مفقود
-          صفر مقدار یابي مقدار

¬          طبقه بندي غير قابل اجرا
%         داده هاي موجود زیر طبقه بندي دیگر

تركيببندي مناطق 

طبقهبندي جهاني 

 كشورهاي در حال گذار )12( : 

كش��ورهاي تازه استقالل یافته مش��ترك المنافع ، شامل چهار 
كشور اروپاي مركزي و ش��رقي ) بالروس ، جمهوري مولداوي ، 
فدراسيون روسيه ، اوكراین ( وكشورهاي آسياي مركزي منهاي 

مغولستان

  كشورهاي توسعه يافته )43( :

آمریكاي ش��مالي و اروپاي غربي ) منهاي قبرس و اس��رائيل ( ، 
اروپاي ش��رقي و مركزي ) منهاي ب��الروس ، جمهوري مولداوي 
، فدراس��يون روس��يه ، تركيه و اوكراین (، استراليا، برمودا ، ژاپن 

و نيوزیلند.

  كشورهاي در حال توسعه )148( :

كش��ورهاي عربي ؛ آسياي ش��رقي و اقيانوسيه ) منهاي استراليا 
، ژاپ��ن و نيوزیلند(؛ آمریكاي التي��ن و كارائيب)منهاي برمودا(؛ 
آس��ياي غربي و جنوبي ؛ صح��راي آفریقا ؛ قبرس ؛ اس��رائيل ؛ 
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مغولستان و تركيه 

EFA مناطق

  كشورهاي عربي )20 كشور / سرزمين ( :

الجزای��ر ، بحرین ، جيبوتي ، مصر ، عراق ، اردن، كویت ، لبنان ، 
جماهير عربي ليبي ، موریتاني ، مراكش ، عمان ، سرزمين خود 
مختار فلسطين، قطر، عربستان سعودي، سودان، جمهوري عربي 

سوریه ، تونس، امارات متحده 

  اروپاي مركزي و شرقي )20 كشور( :

آلباني ، بالروس ، بوس��ني وهرزه گوین ، بلغارستان ، كروواسي ، 
جمهوري چك ، اس��توني ، مجارستان ، الویا، ليتواني ، لهستان 
، جمهوري مولداوي ، روماني ، فدراس��يون روسيه ، صربستان و 
مونته نگرو، اس��لواكي ، اس��لواني و جمهوري یوگوسالوي سابق 

مقدونيه ، تركيه ، اوكراین 

 آسياي مركزي  )9 كشور( :

ارمنس��تان، آذربایجان، گرجس��تان، قزاقس��تان، قرقيزس��تان، 
مغولستان، تاجيكستان، تركمنستان، ازبكستان

 آسياي شرقي و اقيانوسيه  )33 كشور / سرزمين(:

استراليا، برونئي دارالسالم، كامبوج، چين، جزایر قناري ، جمهوري 
دموكراتي��ك خل��ق كره ، فيج��ي، اندونزي ، ژاپ��ن ، كيریباتي، 
جمه��وري دموكراتيك خلق الئو، ماكائو ) چين ( ، مالزي، جزایر 
مارش��ال، ایاالت فدرال ميكرونزي ، ميانمار، فائرو، نيوزیلند، نيو، 
پاالئ��و، پاپائو، گينه ي جدید، فيليپين، جمهوري كره ، س��اموآ، 
سنگاپور، جزایر س��ليمان، تایيلند، تيمورشرقي، توكالئو ، تونگا، 

توالو، وانوآتو، ویتنام.

 اقيانوسيه  )18 كشور / سرزمين ( :

استرالياتو، جزایر قناري، فيجي، كيبریاتي ، جزایر مارشال، ایاالت 
فدراتيو ميكرون��زي، نائورو نيوزیلند، نيو، پاالئ��و، پاپوآ، گينه ي 
جدید، ساموآ، جزایر سليمان، تيمورشرقي ، توكالئو، تونگابا توالو، 

وانوآتا. 

 آمريكاي التين و كارائيب  )41 كشور / سرزمين ( :

آنگوال، آنجيگوآوبارب��ودا، آرژانتين، آروبا ،باهاما، باربادوس، بلينز، 

برمودا، بوليوي، برزیل ، جزایر بریتانيایي و یرجين، جزایر كيمن 
، شيلي ، كلمبيا، كاستاریكا، كوبا، جمهوري دومينيكن ، اكوادور، 
السالوادور، گرانادا، گواتماال، گویان، هائيتي، هندوراس، جامائيكا، 
مكزیك ، مونتس��رات، جزای��ر آنتيل ، نيكاراگ��وآ، پاناما،پاراگوئه 
،پرو، س��نت كيتس و نویس، سنت لوسيا، سنت ونسان و گرنادا، 

ترینيدادو كوباگو ، جزایر ترك و كایكوس، اروگوئه، ونزوئال

  كارائيب  )22 كشور / سرزمين ( :

آنگوال، آنتيگوآو باربودا، آروبا، باهاما ، باربادوس، بليز، برمودا، جزایر 
بریتانيایي ویرجين، جزایر كيم��ن ، دومينيكن، گرانادا ، گویان، 
هایئيتي، جامائيكا، مونتسرات، جزایر آنتيل ، سنت كيتس ونویس 
، س��نت لوسيا، سنت ونسان وگرانادا، سورینام ، ترینيدادوتوباگو، 

جزایر كایكوس و ترك

  آمريكاي التين )19 كشور( :

آرژانتي��ن ، بولي��وي، برزیل، ش��يلي، كلمبيا، كاس��تاریكا، كوبا، 
جمهوري دومينيكن ، اكوادور ، الس��الوادور  گواتماال، هندوراس، 

مكزیك، نيكاراگوآ،پاناما، پاراگوئه ، پرو، اروگوئه ، ونزوئال

 آمريكاي شمالي واروپاي غربي  )26 كشور( :

آندورا، اتریش، بلژیك ، كانادا، قبرس، دانمارك، فنالند، فرانس��ه 
،آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، اسرائيل ، ایتاليا، لوكزامبورك ، مالت 
، موناكو، هلند، نروژ ، پرتغال ، سن مارینو، اسپانيا، سوئد، سوئيس 

، بریتانياي كبير ، ایاالت متحده

 آسياي غربي و جنوبي  )9 كشور( :

افغانستان، بنگالدش ، یونان، هندوستان، جمهوري اسالمي ایران، 
مالدیو، نپال ، پاكستان، سري النكا 

 صحراي آفريقا )45 كشور( :

 Cape ،آنگوال ، نبين، بوتس��وانا، بوركينافاسو، بوروندي، كامرون
Verde، جمه��وري آفریق��اي مرك��زي ، چاد، كوم��ور، كنگو ، 
Coted lvoire ، جمه��وري دموكراتيك كنگو، گينه اكوادور، 
اریتره ، اتيوپي، گابن، گامبيا، غنا، گينه، گينه سيائو،كنيا، لسوتو، 
ليبریا، ماداگاسكار، ماالوي، مالي ، موریتاني ، موزامبيك، ناميبيا، 
نيجر، نيجریه ، رواندا ، س��ائوتوم و پرنس��يپ، س��نگالع سيچل، 
سيرالئون،س��ومالي، آفریقاي جنوبي ، س��وازیلند، توگو، اوگاندا، 

جمهوري متحده تانزانيا، زامبيا، زیمباوه
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كشورهايي كه داده هاي آموزشي آن ها با پرسشنامه هاي 
VOE جمع آوري شده است. 

WEI كشورهاي پروژه

  كشورهاي كمتر توسعه يافته )LDC( )50 كشور( :

افغانستان ، آنگوال، بنگالدش، بنين، بوتان، بوركينافاسو، بورندي، 
كامبوج ، Cope Verde، جمهوري آفریقاي مركزي چاد، كومورو 
، جمهوري دموكراتيك كنگو، جيبوتي ، گينه اكواتوري ، اریتره ، 
اتيوپي ،گامبيا، گينه ، گينه بيسائو، هائيتي ، گيبریتائي ، جمهوي 
دموكراتيك خلق الئو، لسوتو، ليبریا، ماداگاسكار، ماالوي، مالدیو، 
مالي ، موریتاني ، موزامبيك، ميانمار، نپال ، نيجر، رواندا، س��اموآ، 
س��ائوتوم و پرنسيپ، سنگال، سيرالئون، جزایر سليمان، سومالي، 
سودان، تيمورشرقي ، توگو، توالو، اوگاندا، جمهوري متحده تانزانيا، 

وانواتو، یمن و زامبيا.
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كشورها، قلمروها

HIV / ایدزنمودار جمعيت )1(

نرخ متوسط 
رشد ساالنه 

)%( كل 
جمعيت

نرخ متوسط 
رشد ساالنه 

جمعيت

4 تا 5 سال

نرخ گسترش 
HIV در 
بزرگساالن 

)%(

% زنان مبتال 
به HIV در 
بين جمعيت 

)15+(

ایتام به جا 
مانده از ایدز 

)...( كل جمعيت 
اميد به زندگی در تولد )سالها()...(

نرخ بارداری 
كل )كودكان 

به زن(

20062010m20052010m2005

2010m2005

2010m2005200720072007 كل
زنمردكل

كشورهای عربی
…331.51.77271742.40.129 351الجزیره
………0.47674772.3-7391.8بحرین

8191.70.35554563.93.1585جی بوتی
…29…741.80.97169742.9 166مصر
………281.80.06058614.3 506عراق
………53.01.67371743.1 729اردن

………22.42.37876802.2 779كویت
…>41.10.07270742.20.133 055لبنان

………62.01.57472772.7 039جماهير عرب ليبی
32.51.26462664.40.8283 044موریتانی
…301.21.07169732.40.128 853مراكش

………22.01.27674773.0 546عمان
………33.21.77372755.1 889فلسطين

………8212.11.67675762.7قطر
………242.21.47371753.4 175عربستان سعودی

…372.20.85957604.21.459 707سودان
………192.51.67472763.1 408جمهوری عربی سوریه

…101.10.87472761.90.128 215تونس
………42.83.47977812.3 248امارت متحده عربی

………213.02.76361645.5 732یمن

اروپای مركزی و شرقی
………30.60.07673802.1 172آلبانی

…0.36963751.20.230-0.6-9 742بالروس
……>3.17572771.20.1-30.1 926بوسنی و هرزگووین

………0.47369771.3-0.7-7 693بلغارستان
……>0.27672791.30.1-0.1-4 556كرواسی

…>33…100.00.47673801.2 189جمهوری چك
…0.31.77166771.51.324-1 340استونی

…>0.77369771.30.130-0.3-10 058مجارستان
…0.50.87367781.30.827-2 289التویا

…>0.27367781.30.145-0.5-3 408ليتوانی
………0.30.57572771.8-601مونتنگرو
…0.20.27671801.20.129-38 140لهستان

…0.86965721.40.430-0.9-3 833جمهوری مولداوی
…0.87269761.30.150-0.4-21 532رومانی

…0.51.16559731.31.126-143 221فدراسيون روسيه

جدول 1
آمارهای پايه
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كشورها، قلمروها

HIV / ایدزنمودار جمعيت )1(

نرخ متوسط 
رشد ساالنه 

)%( كل 
جمعيت

نرخ متوسط 
رشد ساالنه 

جمعيت

4 تا 5 سال

نرخ گسترش 
HIV در 
بزرگساالن 

)%(

% زنان مبتال 
به HIV در 
بين جمعيت 

)15+(

ایتام به جا 
مانده از ایدز 

)...( كل جمعيت 
اميد به زندگی در تولد )سالها()...(

نرخ بارداری 
كل )كودكان 

به زن(

20062010m20052010m2005

2010m2005

2010m2005200720072007 كل
زنمردكل

كشورهای عربی
…331.51.77271742.40.129 351الجزیره
………0.47674772.3-7391.8بحرین

8191.70.35554563.93.1585جی بوتی
…29…741.80.97169742.9 166مصر
………281.80.06058614.3 506عراق
………53.01.67371743.1 729اردن

………22.42.37876802.2 779كویت
…>41.10.07270742.20.133 055لبنان

………62.01.57472772.7 039جماهير عرب ليبی
32.51.26462664.40.8283 044موریتانی
…301.21.07169732.40.128 853مراكش

………22.01.27674773.0 546عمان
………33.21.77372755.1 889فلسطين

………8212.11.67675762.7قطر
………242.21.47371753.4 175عربستان سعودی

…372.20.85957604.21.459 707سودان
………192.51.67472763.1 408جمهوری عربی سوریه

…101.10.87472761.90.128 215تونس
………42.83.47977812.3 248امارت متحده عربی

………213.02.76361645.5 732یمن

اروپای مركزی و شرقی
………30.60.07673802.1 172آلبانی

…0.36963751.20.230-0.6-9 742بالروس
……>3.17572771.20.1-30.1 926بوسنی و هرزگووین

………0.47369771.3-0.7-7 693بلغارستان
……>0.27672791.30.1-0.1-4 556كرواسی

…>33…100.00.47673801.2 189جمهوری چك
…0.31.77166771.51.324-1 340استونی

…>0.77369771.30.130-0.3-10 058مجارستان
…0.50.87367781.30.827-2 289التویا

…>0.27367781.30.145-0.5-3 408ليتوانی
………0.30.57572771.8-601مونتنگرو
…0.20.27671801.20.129-38 140لهستان

…0.86965721.40.430-0.9-3 833جمهوری مولداوی
…0.87269761.30.150-0.4-21 532رومانی

…0.51.16559731.31.126-143 221فدراسيون روسيه

نابرابر در آمد یا هزینه)GNP)4، كمك و فقر

كشورها، قلمروها

كمك خالص 
به سرانه)4(

% جمعيت 
زندگی با كمتر 
از 1 دالر آمریكا 

در روز)4(

% جمعيت 
زندگی با كمتر 
از 2 دالر آمریكا 

در روز)4(

معيار نابرابریدرصد سهم درآمد یا هزینهGNP به سرانه)3(

جاری

$US

PPP

$US
غنيترینفقيرترین

%20 فقيرترین 
به 20% 

غنيترین)6(

شاخص 
جينی)7(

199820061998200620052005m1990)5(2005m1990)5(2005m1992)5(2005m1992)5(2005m1992)5(2005m1992)5(

كشورهای عربی

الجزیره15743635…511 4940 3110 1030 570

بحرین……………………22 020…9 940

جی بوتی………………299 1180 1590 730060

مصر413344944534 3940 1360 1360 240

عراق……………………………

اردن7746739…4115 2820 2960 1650 590

كویت……………………40 180…17 770

لبنان………………968 7600 5330 4580 250

جماهير عرب ليبی…………………11 630…7 290…

موریتانی1622663646739 1970 560760350

مراكش14747740…322 2860 2480 1160 310

عمان………………12…13 590…6 270

فلسطين………………304…………

قطر……………………………

عربستان سعودی………………221 17300 13060 8980 030

سودان………………151 1780 310800000

جمهوری عربی سوریه………………44 3110 1270 920560

تونس7647840…638 4490 2070 2970 050

امارت متحده عربی……………………28 880…20 020

یمن2161645741633 1090 380760710

اروپای مركزی و شرقی

آلبانی10840531…6102 3000 2180 890930

بالروس938530………9 4700 3490 1470 550

بوسنی و هرزگووین1036426……6140 4780 3490 1230 430

بلغارستان6938429……10 5270 3240 1990 270

كرواسی840529……1328 8850 9600 4310 600

جمهوری چك1036425………20 13920 12380 5790 580

استونی8743636……18 8090 11370 3400 730

مجارستان1037427………16 9970 10920 4870 320

التویا5745738……14 6840 8560 2100 650

ليتوانی8743636……14 7550 7060 2930 600

مونتنگرو…………………8 930…4 130…

لهستان842635………14 8250 8950 4210 300

جمهوری مولداوی21841533…246 1660 1260 460080

رومانی13839531……10 5150 4730 1830 520

فدراسيون روسيه12647840……12 6740 5000 2770 140
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…90.10.87472761.80.128 851صربستان
……>50.00.67571791.30.1 388اسلواكی
……>20.00.27874821.30.1 001اسلونی

……>1.77472771.40.1-20.1 036مقدونيه
………731.30.37269742.1 922تركيه
…0.81.06862741.21.644-46 557اكراین

آسيای مركزی
…>0.22.17268751.40.142-3 010ارمنستان
…80.83.36764711.80.217 406آذربایجان
…>1.57167751.40.137-0.8-4 433گرجستان
…150.74.26762722.30.128 314قزاقستان

…51.11.96662702.50.126 259قرقيزستان
…>0.26764701.90.120-21.0 605مغولستان

…61.50.16764693.30.321 640تاجيكستان
……>41.30.56359682.50.1 899تركمنستان

…261.40.66764702.50.129 981ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
…201.00.58179841.80.27 530استراليا

………3822.10.37775802.3برونی داروسالم
…141.71.26057623.20.829 197كامبوج

…0.17371751.70.129-10.6 320 864چين
……………………2.2-14جزایر قناری

………2.16765691.9-230.3 708جمهوری دموكراتيك خلق كره
……1.16967712.80.1-8330.6فيجی

…0.67169732.20.220-2281.2 864اندونزی
…24…1.48379861.3-1270.0 953ژاپن

……………………941.6كریباتی
…51.70.86463663.20.224 759الئو

………4780.71.18179830.9ماكائو، چين
…0.17472772.60.527-261.7 114مالزی

……………………582.2جزایر مارشال
………1.46968693.7-1110.5ميكرونزی

…0.36259652.10.742-480.9 379ميانمار
……………………100.3نائورو

…>40.90.38078822.00.136 140نيوزیلند
……………………1.8-2نيو

……………………200.4پاالئو
…0.55755603.81.540-62.0 202گينه جدید پاپوا

…27…861.90.47270743.2 264فيليپين
…28>1.87975821.20.1-480.3 050جمهوری كره

………2.57169753.9-1850.9ساموا
…3.08078821.30.229-41.2 382سنگاپور

………4842.30.76463643.9جزایر سليمان
…630.70.07166751.91.442 444تایلند

………13.54.66160626.5 114تيمور-لست
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صربستان…………………9 320…4 030…

اسلواكی29935426……17 10060 9660 4610 100

اسلونی936428………23 14970 18990 10660 530

مقدونيه646839……7113 5850 3450 1070 930

تركيه86319550944 5410 5970 3400 070

اكراین 28   4   38   9    5   …   …   6 110   2 870   1 940   850  

آسيای مركزی

ارمنستان 34   5   43   9    31   …   64   4 950   1 830   1 920   590  

آذربایجان 37   6   45   7    33   4   27   5 430   1 850   1 840   510  

گرجستان 40   8   46   6    25   7   69   3 880   1 970   1 580   770  

قزاقستان 34   6   42   7    16   …   15   8 700   4 000   3 870   1 390  

قرقيزستان 30   4   39   9    21   …   52   1 790   1 150   500   350  

مغولستان 33   5   41   8    45   11   83   2 810   1 700   1 000   460  

تاجيكستان 33   5   41   8    43   7   37   1 560   760   390   180  

تركمنستان 41   8   48   6    …   …   6   …   …   …   560  

ازبكستان 37   6   45   7    …   …   7   2 190   1 320   610   620  

آسيای شرقی و اقيانوسيه

استراليا641735………33 24940 35760 21860 890

برونی داروسالم…………………49 40900 26260 14930 480

كامبوج1383478750742 280490720550

چين4110354521247 1660 2960 790000

جزایر قناری……………………………

جمهوری دموكراتيك خلق كره……………………………

فيجی………………476 3450 3030 2720 290

اندونزی311852843534 2310 1140 670420

ژاپن1136325………32 24840 38240 32630 970

كریباتی…………………6 5230 1520 1240 150

الئو1502774843535 1740 310500100

ماكائو، چين……………………20 880…15 260

مالزی94541249…121 7160 5630 3620 630

جزایر مارشال…………………8 6040 2490 2980 070

ميكرونزی…………………6 5070 2020 2390 030

ميانمار………………3…410……

نائورو……………………………

نيوزیلند644736………25 17750 26020 15750 480

نيو……………………………

پاالئو…………………14 340…7 990…

گينه جدید پاپوا5571351……145 1630 810740480

فيليپين371543551945 2430 1260 1390 080

جمهوری كره838532………22 12990 17590 9690 200

ساموا………………5238 3090 2300 1270 330

سنگاپور5491043………43 28300 28130 23730 490

جزایر سليمان………………1415 1850 870690880

120 2050 3410 4440 7m3…25649842تایلند

تيمور-لست………………5189 100…840…



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

پوست 

338

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

……………………10.0توكالئو
………1000.50.97372743.8تونگا
……………………100.4توالو

………2212.41.17068723.7وانواتو
…861.30.07472762.10.527 206ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
……………………121.4آنگوال

……………………841.2آنتيگوا و باربودا
…391.00.67572792.30.527 134آرژانتين

………1.77471772.0-1040.0آروبا
…0.17371762.03.026-3271.2باهاما

…>1.27774801.51.245-2930.3باربادوس
…0.17673792.92.159-2822.1بليز

……………………640.3برمودا
…91.80.16663683.50.228 354بوليوی
…1891.30.07269762.20.634 323برزیل

……………………221.1جزایر دست نخوره انگلستان
……………………461.5جزایر سيمن

…161.00.27975821.90.328 465شيلی
…1.07369772.20.629-451.3 558كلمبيا

…41.50.27976812.10.428 399كاستا ریكا
…2.97876801.50.129-110.0 267كوبا

……………………0.3-68دومينيكا
…91.50.27269752.81.151 615جمهوری دومينيكن

…0.87572782.60.328-131.1 202اكوادور
…0.37269752.70.829-61.4 762السالوادور

………3.46967702.3-1060.0گرینادا
…132.51.27067744.20.898 029گواتماال

…4.26764702.32.559-0.2-739گویان
…91.60.56159633.52.253 446هائيتی

…61.90.57067743.30.728 969هندوراس
…1.27370752.41.629-20.5 699جامائيكا
…1.07674792.20.329-1051.1 342مكزیك

……………………61.2مونتسرات
………1.37571791.9-1891.3بخش خود مختار هلند

…51.30.37370762.80.228 532نيكاراگوئه
…31.60.17673782.61.029 288پاناما

…61.80.37270743.10.629 016پاراگوئه
…271.20.27169742.50.528 589پرو

……………………501.3ساینت كيتس و نویس
………1631.11.17472762.2سنت لوسيا

………0.17269742.2-1200.5جزیره سنت وینسنت و گرناد
…1.07067742.42.428-4550.6سورینام

…10.40.97068721.61.559 328ترینيداد و توباگو
……………………251.4جزایر تركس و كایكوس
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……………………10.0توكالئو
………1000.50.97372743.8تونگا
……………………100.4توالو

………2212.41.17068723.7وانواتو
…861.30.07472762.10.527 206ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
……………………121.4آنگوال

……………………841.2آنتيگوا و باربودا
…391.00.67572792.30.527 134آرژانتين

………1.77471772.0-1040.0آروبا
…0.17371762.03.026-3271.2باهاما

…>1.27774801.51.245-2930.3باربادوس
…0.17673792.92.159-2822.1بليز

……………………640.3برمودا
…91.80.16663683.50.228 354بوليوی
…1891.30.07269762.20.634 323برزیل

……………………221.1جزایر دست نخوره انگلستان
……………………461.5جزایر سيمن

…161.00.27975821.90.328 465شيلی
…1.07369772.20.629-451.3 558كلمبيا

…41.50.27976812.10.428 399كاستا ریكا
…2.97876801.50.129-110.0 267كوبا

……………………0.3-68دومينيكا
…91.50.27269752.81.151 615جمهوری دومينيكن

…0.87572782.60.328-131.1 202اكوادور
…0.37269752.70.829-61.4 762السالوادور

………3.46967702.3-1060.0گرینادا
…132.51.27067744.20.898 029گواتماال

…4.26764702.32.559-0.2-739گویان
…91.60.56159633.52.253 446هائيتی

…61.90.57067743.30.728 969هندوراس
…1.27370752.41.629-20.5 699جامائيكا
…1.07674792.20.329-1051.1 342مكزیك

……………………61.2مونتسرات
………1.37571791.9-1891.3بخش خود مختار هلند

…51.30.37370762.80.228 532نيكاراگوئه
…31.60.17673782.61.029 288پاناما

…61.80.37270743.10.629 016پاراگوئه
…271.20.27169742.50.528 589پرو

……………………501.3ساینت كيتس و نویس
………1631.11.17472762.2سنت لوسيا

………0.17269742.2-1200.5جزیره سنت وینسنت و گرناد
…1.07067742.42.428-4550.6سورینام

…10.40.97068721.61.559 328ترینيداد و توباگو
……………………251.4جزایر تركس و كایكوس

توكالئو……………………………

تونگا………………5310 3470 2790 1250 720

توالو……………………………

وانواتو………………3187 3480 1270 1690 300

ویتنام944534……223 1310 350700220

آمریكای التين و كارائيب

آنگوال……………………………

آنتيگوا و باربودا………………1589 10130 11490 7050 810

آرژانتين1137173551851 9670 5160 8150 020

آروبا……………………………

باهاما…………………………12 920

680 7………m8………………باربادوس

بليز………………744 4080 3650 2740 710

برمودا……………………………

بوليوی36423422634260 3810 1000 1100 000

برزیل818213612257 6700 4540 4710 880

جزایر دست نخوره انگلستان……………………………

جزایر سيمن……………………………

شيلی64601655…119 8300 6700 5810 270

كلمبيا6117183632559 4130 3720 2120 440

كاستا ریكا973104541650 6220 4180 3980 500

كوبا………………8…………

دومينيكا………………211…5 660…3 300

جمهوری دومينيكن593164571452 3550 2410 1910 770

اكوادور61618413581754 4810 2760 1910 810

السالوادور52919413562152 4610 2340 1680 870

گرینادا………………421…6 010…3 020

گواتماال52014323602055 4120 2060 1590 670

گویان………………3182 2410 1420 880150

هائيتی16054782632759 1070 400430130

هندوراس39515363581754 2420 1520 750270

جامائيكا145521046…714 5050 3590 2560 660

مكزیك1123124551346 8990 7440 4830 020

مونتسرات……………………………

بخش خود مختار هلند……………………………

نيكاراگوئه21354580649943 1720 670930820

پاناما867183602456 5690 5960 3000 550

پاراگوئه4814302622658 3040 1480 1410 650

پرو61411314571552 4490 2630 2980 240

ساینت كيتس و نویس………………73…9 990…6 150

سنت لوسيا………………67…6 870…3 880

جزیره سنت وینسنت و گرناد………………41…4 670…2 620

سورینام………………798 5720 4840 2210 500

ترینيداد و توباگو1239645839- 162 7800 12610 4500 440

جزایر تركس و كایكوس……………………………
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…0.87673802.10.628-30.3 331اروگوئه
………271.70.57471772.5 191ونزوئال

آمریكای شمالی و اروپای غربی
……………………740.4آندورا
…0.38077831.40.230-80.4 327اتریش
…0.57976821.60.227-100.2 430بلژیك
…320.90.38178831.50.427 577كانادا

………8461.11.57976821.6قبرس
…1.17876811.80.223-50.2 430دانمارك

…>50.30.67976821.80.142 261فنالند
…0.38177841.90.427-610.5 330فرانسه
…1.27977821.40.129-0.1-82 641آلمان
…110.20.27977821.30.227 123یونان

…>2980.80.68280832.10.240ایسلند
…41.82.27976812.00.227 221ایرلند

…61.70.48179832.80.159 810اسرائيل
…0.18178831.40.427-580.1 779ایتاليا

……4611.10.37976821.70.2لوگزامبورگ
……4050.40.07977811.40.1مالت

……………………330.3موناكو
…2.08078821.70.227-160.2 379هلند
…>0.18078831.80.133-40.6 669نروژ

…100.40.07875811.50.528 579پرتغال
……………………310.8سن مارینو

…430.81.88178841.40.520 887اسپانيا
…90.41.28179831.80.147 078سوئد

…0.88279841.40.637-70.4 455سویس
…600.41.07977821.80.229 512انگلستان

…3021.00.87876812.10.621 841ایاالت متحده

جنوب و غرب آسيا
………263.93.64444447.1 088افغانستان
…17…0.36463652.8-1551.7 991بنگالدش

…>1.66664672.20.120-6491.4بوتان
…0.16563662.80.338-11.5 151 751هند

…701.43.07169732.00.228 270جمهوری اسالمی ایران
………3001.83.16868692.6مالدیو

…272.00.86463643.30.525 641نپال
…1601.81.96565663.50.129 943پاكستان
…38…1.17269761.9-190.5 207سریالنكا

كشورهای تابع صحرای آفریقا
162.82.54341446.42.16150 557آنگوال
83.02.45756585.41.26329 760بنين

11.20.75150512.923.96195 858بوتسوانا
142.92.45251546.01.651100 359بوركينا فاسو

83.95.35048516.82.059120 173بوروندی
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…0.87673802.10.628-30.3 331اروگوئه
………271.70.57471772.5 191ونزوئال

آمریكای شمالی و اروپای غربی
……………………740.4آندورا
…0.38077831.40.230-80.4 327اتریش
…0.57976821.60.227-100.2 430بلژیك
…320.90.38178831.50.427 577كانادا

………8461.11.57976821.6قبرس
…1.17876811.80.223-50.2 430دانمارك

…>50.30.67976821.80.142 261فنالند
…0.38177841.90.427-610.5 330فرانسه
…1.27977821.40.129-0.1-82 641آلمان
…110.20.27977821.30.227 123یونان

…>2980.80.68280832.10.240ایسلند
…41.82.27976812.00.227 221ایرلند

…61.70.48179832.80.159 810اسرائيل
…0.18178831.40.427-580.1 779ایتاليا

……4611.10.37976821.70.2لوگزامبورگ
……4050.40.07977811.40.1مالت

……………………330.3موناكو
…2.08078821.70.227-160.2 379هلند
…>0.18078831.80.133-40.6 669نروژ

…100.40.07875811.50.528 579پرتغال
……………………310.8سن مارینو

…430.81.88178841.40.520 887اسپانيا
…90.41.28179831.80.147 078سوئد

…0.88279841.40.637-70.4 455سویس
…600.41.07977821.80.229 512انگلستان

…3021.00.87876812.10.621 841ایاالت متحده

جنوب و غرب آسيا
………263.93.64444447.1 088افغانستان
…17…0.36463652.8-1551.7 991بنگالدش

…>1.66664672.20.120-6491.4بوتان
…0.16563662.80.338-11.5 151 751هند

…701.43.07169732.00.228 270جمهوری اسالمی ایران
………3001.83.16868692.6مالدیو

…272.00.86463643.30.525 641نپال
…1601.81.96565663.50.129 943پاكستان
…38…1.17269761.9-190.5 207سریالنكا

كشورهای تابع صحرای آفریقا
162.82.54341446.42.16150 557آنگوال
83.02.45756585.41.26329 760بنين

11.20.75150512.923.96195 858بوتسوانا
142.92.45251546.01.651100 359بوركينا فاسو

83.95.35048516.82.059120 173بوروندی

اروگوئه65511045…94 7940 5880 6310 610

ونزوئال10219403521648 8970 6430 3070 360

آمریكای شمالی و اروپای غربی

آندورا……………………………

اتریش938429………36 25040 39790 27750 250

بلژیك941533………33 24860 38580 25460 950

كانادا740633………36 24280 36530 20650 310

قبرس…………………25 19060 23260 14270 770

دانمارك836425………36 25190 52620 32110 960

فنالند1037427………33 20170 41950 24360 910

فرانسه740633………32 23240 36620 25560 200

آلمان937428………32 23680 36840 27810 170

یونان742634………30 19870 27600 15390 050

ایسلند…………………33 24740 49060 28960 390

ایرلند742634………34 20730 44640 20830 780

اسرائيل645839………23 16840 20960 16170 880

ایتاليا742736………28 22970 31220 21990 240

لوگزامبورگ…………………60 43870 71020 43240 620

مالت…………………20 15990 15630 8310 790

موناكو……………………………

هلند839531………37 26940 43340 25050 820

نروژ1037426………50 35070 68710 35440 400

پرتغال646839………19 15960 17620 11850 560

سن مارینو………………………45 130…

اسپانيا742635………28 19200 27500 15340 220

سوئد937425………34 22310 43470 28530 930

سویس841634………40 30840 58210 41050 560

انگلستان644736………33 23650 40090 22560 860

ایاالت متحده546841………44 31070 44650 30710 620

جنوب و غرب آسيا

افغانستان……………………………

بنگالدش194184943533 340450750230

بوتان………………498 1000 1910 600430

هند223480845637 1460 420820340

جمهوری اسالمی ایران75501043…92 6800 2350 1930 730

مالدیو………………4203 2740 3550 1010 930

نپال1162469655947 210320730010

پاكستان2111774940431 1410 470800590

سریالنكا361642748740 2730 1250 810310

كشورهای تابع صحرای آفریقا 

آنگوال………………328 1890 1810 460970

بنين1413174745637 340530960250

بوتسوانا114028563652061 7730 5640 3570 350

بوركينا فاسو1502772747740 240440760130

بوروندی1401003003204855885481042
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182.00.45050514.35.160300 175كامرون
………5192.21.17268743.4تنگه ورد

41.81.04543464.66.36572 265جمهوری مركزی آفریقا
102.92.35149526.23.56185 468چاد

>50>8182.51.06563674.30.1كاموروس
32.11.25554574.53.55969 689كونگو

181.80.84848494.53.960420 914ساحل عاج
………603.23.54645486.7 644جمهوری دموكراتيك كنگو

4962.42.05250535.43.4605گينه استوایی
43.23.15856605.01.36018 692اریتره
812.51.65352545.32.160650 021اتيوپی
11.50.45756573.15.95918 311گابون
12.61.35959604.70.9603 663گامبيا

232.00.66060603.81.960160 008غنا
92.21.55654585.41.65925 181گينه

13.03.14645487.11.8586 646گينه بيسائو
………362.72.95453555.0 553كنيا

0.44343423.423.258110-10.6 995لسوتو
34.54.74645476.81.75915 579ليبری

192.71.55958614.80.1263 159ماد اگاسكار
132.61.54848485.611.958560 571ماالوی

113.03.25452576.51.56044 968مالی
0.57370761.91.729-10.8 252موریتيوس
201.90.64242425.112.558400 971موزامبيك

21.30.45352533.215.36166 047ناميبيا
133.53.15758567.20.83025 737نيجر

1 1442.31.24746475.33.158200 720نيجریه
92.84.04645485.92.860220 464رواندا

………1551.60.36664673.9ساو تام و پرینسيپ
122.51.36361654.71.0598 072سنگال

……………………860.5سيكلس
52.01.94341446.51.75916 743سيرا لئون

82.92.04847496.00.5289 445سومالی
1 0.54949502.618.159400-480.6 282آفریقای جنوبی

10.60.24040393.426.15956 134سوایزلند
62.61.45857604.83.35868 410توگو

1 293.23.15251526.55.459200 899اوگاندا
392.51.25351545.26.258970 459جمهوری متحده تانزانيا

111.90.94242425.215.257600 696زامبيا
1 131.00.34344433.215.357000 228زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنیجمع

15 61.20.568.666.570.82.60.850000 578 149جهان

………0.11.266.561.072.51.6-278 295كشورهای در حال گذار
………10.40.279.276.282.01.7 015 689كشورهای توسعه یافته
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182.00.45050514.35.160300 175كامرون
………5192.21.17268743.4تنگه ورد

41.81.04543464.66.36572 265جمهوری مركزی آفریقا
102.92.35149526.23.56185 468چاد

>50>8182.51.06563674.30.1كاموروس
32.11.25554574.53.55969 689كونگو

181.80.84848494.53.960420 914ساحل عاج
………603.23.54645486.7 644جمهوری دموكراتيك كنگو

4962.42.05250535.43.4605گينه استوایی
43.23.15856605.01.36018 692اریتره
812.51.65352545.32.160650 021اتيوپی
11.50.45756573.15.95918 311گابون
12.61.35959604.70.9603 663گامبيا

232.00.66060603.81.960160 008غنا
92.21.55654585.41.65925 181گينه

13.03.14645487.11.8586 646گينه بيسائو
………362.72.95453555.0 553كنيا

0.44343423.423.258110-10.6 995لسوتو
34.54.74645476.81.75915 579ليبری

192.71.55958614.80.1263 159ماد اگاسكار
132.61.54848485.611.958560 571ماالوی

113.03.25452576.51.56044 968مالی
0.57370761.91.729-10.8 252موریتيوس
201.90.64242425.112.558400 971موزامبيك

21.30.45352533.215.36166 047ناميبيا
133.53.15758567.20.83025 737نيجر

1 1442.31.24746475.33.158200 720نيجریه
92.84.04645485.92.860220 464رواندا

………1551.60.36664673.9ساو تام و پرینسيپ
122.51.36361654.71.0598 072سنگال

……………………860.5سيكلس
52.01.94341446.51.75916 743سيرا لئون

82.92.04847496.00.5289 445سومالی
1 0.54949502.618.159400-480.6 282آفریقای جنوبی

10.60.24040393.426.15956 134سوایزلند
62.61.45857604.83.35868 410توگو

1 293.23.15251526.55.459200 899اوگاندا
392.51.25351545.26.258970 459جمهوری متحده تانزانيا

111.90.94242425.215.257600 696زامبيا
1 131.00.34344433.215.357000 228زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنیجمع

15 61.20.568.666.570.82.60.850000 578 149جهان

………0.11.266.561.072.51.6-278 295كشورهای در حال گذار
………10.40.279.276.282.01.7 015 689كشورهای توسعه یافته

كامرون2251751651945 1060 630990470

تنگه ورد………………2317 1590 2700 1130 240

جمهوری مركزی آفریقا2803506106902467842653361

چاد………………139 220450820170

كاموروس………………142 420660940140

كونگو………………362…1 940…560

ساحل عاج1715495511045 1580 730880520

جمهوری دموكراتيك كنگو………………11013024027032

گينه استوایی………………1678 5620 8100 1510 120

اریتره………………21019075068081

اتيوپی130170410630272378939430

گابون………………1139 12180 5240 4360 070

گامبيا13859835531150 300290810110

غنا1514579647841 370510820240

گينه746739……119 470400840130

گينه بيسائو5531047……14019039046050

كنيا1222358649843 1470 440580140

لسوتو13836562674463 1810 650980320

ليبری…………………130130250260

ماد اگاسكار2502807008705061855541148

ماالوی200230600690452163747739

مالی1513672647840 280460690000

موریتيوس………………1026 6640 5740 3430 760

موزامبيك2203104006606536745541047

ناميبيا46135561795674 3770 3360 2210 030

نيجر2002705406303761863532151

نيجریه14971925491044 1410 270620010

رواندا2602505307306460885531047

ساو تام و پرینسيپ………………1204 490…800…

سنگال1591756748741 1560 510760140

سيكلس………………14223 12360 8770 7870 320

سيرا لئون1602403406106257751635863

سومالی……………………………

آفریقای جنوبی81611344621858 6900 5140 3390 280

سوایزلند44148784561350 3700 2820 1400 460

توگو………………30035068077014

اوگاندا653946……28030060088042

جمهوری متحده تانزانيا220350630980395890742635

زامبيا18164874551551 310630800140

زیمبابوه2856835561250………570

متوسط وزنیمتوسط وزنی

جهان………………916 209…7 448…

كشورهای در حال گذار…………………………

كشورهای توسعه یافته…………………………
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………51.40.566.765.168.52.8 284 165كشورهای در حال توسعه

………3142.01.268.867.070.73.2 822كشورهای عربی
………0.10.569.965.374.81.5-403 456اروپای مركزی و شرقی

………771.01.567.263.471.02.3 546آسيای مركزی
………0.273.071.075.11.9-20.7 119 172آسيای شرقی و اقيانوسيه

…0.272.970.975.11.90.127-20.7 085 044        آسيای شرقی
…341.20.175.773.378.22.30.430 128        اقيانوسيه

………0.273.470.276.62.2-5591.2 994آمریكای التين و كارائيب
…161.10.065.463.267.63.01.150 628        كارائيب

…0.273.670.576.82.20.532-5431.3 365        آمریكای التين
………7440.60.479.376.682.01.8 476آمریكای شمالی و اروپای غربی

………11.60.364.763.466.22.9 612 841جنوب و غرب آسيا
11 7452.41.850.349.451.25.25.059592 842كشورهای تابع صحرای آفریقا

1. بخش جمعيت سازمان 
ملل)2007(، متغير در حد متوسط 

3. بانك جهانی   
  .)2008(
  

5. جدیدترین دادههای موجود در 
محدوده زمانی تعيين شده

  .(2008( UNAIDS .2
  

  .)2007( UNDP .4
      
 UNDP برای اطالعات بيشتر به

)2007( مراجعه كنيد.
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………51.40.566.765.168.52.8 284 165كشورهای در حال توسعه

………3142.01.268.867.070.73.2 822كشورهای عربی
………0.10.569.965.374.81.5-403 456اروپای مركزی و شرقی

………771.01.567.263.471.02.3 546آسيای مركزی
………0.273.071.075.11.9-20.7 119 172آسيای شرقی و اقيانوسيه

…0.272.970.975.11.90.127-20.7 085 044        آسيای شرقی
…341.20.175.773.378.22.30.430 128        اقيانوسيه

………0.273.470.276.62.2-5591.2 994آمریكای التين و كارائيب
…161.10.065.463.267.63.01.150 628        كارائيب

…0.273.670.576.82.20.532-5431.3 365        آمریكای التين
………7440.60.479.376.682.01.8 476آمریكای شمالی و اروپای غربی

………11.60.364.763.466.22.9 612 841جنوب و غرب آسيا
11 7452.41.850.349.451.25.25.059592 842كشورهای تابع صحرای آفریقا

كشورهای در حال توسعه………………17………

كشورهای عربی………………94…………

اروپای مركزی و شرقی……………………………

آسيای مركزی……………………………

آسيای شرقی و اقيانوسيه………………45 359…1 856…

             آسيای شرقی……………………………

               اقيانوسيه……………………………

آمریكای التين و كارائيب………………811 682…4 785…

                كارائيب……………………………

                آمریكای التين……………………………

آمریكای شمالی و اروپای غربی……………………………

جنوب و غرب آسيا……………………………

كشورهای تابع صحرای آفریقاا………………142 681…829…
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كشورها، قلمروها

بزرگساالن بيسواد )+15(درصد نرخ باسوادی بزرگساالن)+15(

1994m19852006m20002015 1994پيشبينی شدهm19852006m2000 پيشبينی شده
2015

كل زنمردكلزنمردكلزنمردكل
كل % زن)000(

كل % زن)000(
% زن)000(

كشورهای عربی
568 668392 64030*6 36758465818874572*63*50*الجزیره

5664495549.*7788908692939056.*89.*84*بحرین

………………………………………جی بوتی

1370 1471822 62213.*16 31718360778668428.*57.*44.*مصر

……69.*4 327……………64.*84.*74.*………عراق

2667421573……939689959893………اردن

5011448.*48145.*91969695276.*95.*93.*69.*78.*74.*كویت

………………………………………لبنان

768863869478919784685735807847281جماهير عرب ليبی

8175993457……556347616655………موریتانی

967 966458 62826.*9 29556842627451602.*55.*42.*مراكش

2786024262……848976899384………عمان

1617813576……929788959893………فلسطين

3066285430.*7290909093939368.*77.*76.*قطر

260 258176 59506.*2 57848978899285907.*80.*71.*عربستان سعودی

……63.*8 674……………52.*71.*61.*………سودان

270 269037 169……838976879282………جمهوری عربی سوریه

171 169464 764……778668839076………تونس

313473125939.*69909089949592473.*72.*71.*امارت متحده عربی

475 572961 66076.*4 17577639708555686.*57.*37.*یمن

اروپای مركزی و شرقی
24661959……999999999999………آلبانی

8725681650.*97100100100100100100166.*99.*98.*بالروس

……86.*110……………94.*99.*97.*………بوسنی و هرزگووین

1146311858……989998989898………بلغارستان

8252813174.*959999989910099120.*99.*97.*كرواسی

………………………………………جمهوری چك

79250247.*1001001001001001001003.*100.*100.*استونی

………………………………………مجارستان

80454451.*9910010010010010010011.*100.*99.*التویا

76952852.*9810010010010010010044.*99.*98.*ليتوانی

………………………………………مونتنگرو

………………………………………لهستان

8226781263.*949910099100100100113.*99.*96.*جمهوری مولداوی

784436739458.*95989897989897589.*99.*97.*رومانی

886047239861.*2 9710010099100100100290.*99.*98.*فدراسيون روسيه

6. دادهها، سهم درآمد یا هزینه 
گروه غنيتر را نسبت به گروه 

فقيرتر نشان ميدهند.

7. عدد 0 نشان دهنده برابری 
كامل و عدد 100 نشان دهنده 

نابرابری كامل است.

)24m15(درصد باسوادی جوانان)24m15(جوانان بيسواد

كشورها، قلمروها

1994m19852006m20002015 1994پيشبينی شدهm19852006m20002015 پيشبينی شده

كل زنمردكلزنمردكلزنمردكل
كل % زن)000(

كل % زن)000(
% زن)000(

كشورهای عربی

الجزیره735936332048.*1 62929490959595215.*86.*74.*

بحرین530.5420.145.*971001001001001001003.*97.*97.*

جی بوتی………………………………………

مصر155 266435 60238.*3 54859080919290473.*71.*63.*

عراق……63.*877……………80.*89.*85.*………

اردن1145730……9999999999100………

كویت450.0537.*627.*9810010010037.*99.*99.*84.*91.*87.*

لبنان………………………………………

جماهير عرب ليبی9599919910098100100100558918880.767

موریتانی2075421152……667062717370………

مراكش167 168017 65704.*2 46748364838978239.*71.*58.*

عمان1062363……9899989910099………

فلسطين752636……9999999999100………

قطر313281.0560.*919796989999996.*89.*90.*

عربستان سعودی74150667576.*81979896999998369.*94.*88.*

سودان……64.*1 659……………71.*85.*77.*………

جمهوری عربی سوریه2986316360……939591969795………

تونس100653957……959794989897………

امارت متحده عربی381760578.*85979896991009836.*81.*82.*

یمن18258787 78003.*1 35799364909783122.*83.*60.*

اروپای مركزی و شرقی

آلبانی444441……999999999999………

بالروس43337333.*1001001001001001001003.*100.*100.*

بوسنی و هرزگووین……38.*1……………100.*100.*100.*………

بلغارستان25502846……989898969696………

كرواسی53248244.*1001001001001001001002.*100.*100.*

جمهوری چك………………………………………

استونی……350.437.*1001001001001001001000.3.*100.*100.*

مجارستان2033…………………………………

التویا401.0410.842.*1001001001001001001000.8.*100.*100.*

ليتوانی441460.850.*1001001001001001001002.*100.*100.*

مونتنگرو………………………………………

لهستان………………………………………

جمهوری مولداوی48248249.*1001001001001001001002.*100.*100.*

رومانی5381478642.*9998979896969735.*99.*99.*

فدراسيون روسيه4472405336.*10010010010010010010056.*100.*100.*
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كشورها، قلمروها

بزرگساالن بيسواد )+15(درصد نرخ باسوادی بزرگساالن)+15(

1994m19852006m20002015 1994پيشبينی شدهm19852006m2000 پيشبينی شده
2015

كل زنمردكلزنمردكلزنمردكل
كل % زن)000(

كل % زن)000(
% زن)000(

كشورهای عربی
568 668392 64030*6 36758465818874572*63*50*الجزیره

5664495549.*7788908692939056.*89.*84*بحرین

………………………………………جی بوتی

1370 1471822 62213.*16 31718360778668428.*57.*44.*مصر

……69.*4 327……………64.*84.*74.*………عراق

2667421573……939689959893………اردن

5011448.*48145.*91969695276.*95.*93.*69.*78.*74.*كویت

………………………………………لبنان

768863869478919784685735807847281جماهير عرب ليبی

8175993457……556347616655………موریتانی

967 966458 62826.*9 29556842627451602.*55.*42.*مراكش

2786024262……848976899384………عمان

1617813576……929788959893………فلسطين

3066285430.*7290909093939368.*77.*76.*قطر

260 258176 59506.*2 57848978899285907.*80.*71.*عربستان سعودی

……63.*8 674……………52.*71.*61.*………سودان

270 269037 169……838976879282………جمهوری عربی سوریه

171 169464 764……778668839076………تونس

313473125939.*69909089949592473.*72.*71.*امارت متحده عربی

475 572961 66076.*4 17577639708555686.*57.*37.*یمن

اروپای مركزی و شرقی
24661959……999999999999………آلبانی

8725681650.*97100100100100100100166.*99.*98.*بالروس

……86.*110……………94.*99.*97.*………بوسنی و هرزگووین

1146311858……989998989898………بلغارستان

8252813174.*959999989910099120.*99.*97.*كرواسی

………………………………………جمهوری چك

79250247.*1001001001001001001003.*100.*100.*استونی

………………………………………مجارستان
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………………………………………لهستان
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784436739458.*95989897989897589.*99.*97.*رومانی

886047239861.*2 9710010099100100100290.*99.*98.*فدراسيون روسيه

)24m15(درصد باسوادی جوانان)24m15(جوانان بيسواد

كشورها، قلمروها

1994m19852006m20002015 1994پيشبينی شدهm19852006m20002015 پيشبينی شده

كل زنمردكلزنمردكلزنمردكل
كل % زن)000(

كل % زن)000(
% زن)000(

كشورهای عربی

الجزیره735936332048.*1 62929490959595215.*86.*74.*

بحرین530.5420.145.*971001001001001001003.*97.*97.*

جی بوتی………………………………………

مصر155 266435 60238.*3 54859080919290473.*71.*63.*

عراق……63.*877……………80.*89.*85.*………

اردن1145730……9999999999100………

كویت450.0537.*627.*9810010010037.*99.*99.*84.*91.*87.*

لبنان………………………………………

جماهير عرب ليبی9599919910098100100100558918880.767

موریتانی2075421152……667062717370………

مراكش167 168017 65704.*2 46748364838978239.*71.*58.*

عمان1062363……9899989910099………

فلسطين752636……9999999999100………

قطر313281.0560.*919796989999996.*89.*90.*

عربستان سعودی74150667576.*81979896999998369.*94.*88.*

سودان……64.*1 659……………71.*85.*77.*………

جمهوری عربی سوریه2986316360……939591969795………

تونس100653957……959794989897………

امارت متحده عربی381760578.*85979896991009836.*81.*82.*

یمن18258787 78003.*1 35799364909783122.*83.*60.*

اروپای مركزی و شرقی

آلبانی444441……999999999999………

بالروس43337333.*1001001001001001001003.*100.*100.*

بوسنی و هرزگووین……38.*1……………100.*100.*100.*………

بلغارستان25502846……989898969696………

كرواسی53248244.*1001001001001001001002.*100.*100.*

جمهوری چك………………………………………

استونی……350.437.*1001001001001001001000.3.*100.*100.*

مجارستان2033…………………………………

التویا401.0410.842.*1001001001001001001000.8.*100.*100.*

ليتوانی441460.850.*1001001001001001001002.*100.*100.*

مونتنگرو………………………………………

لهستان………………………………………

جمهوری مولداوی48248249.*1001001001001001001002.*100.*100.*

رومانی5381478642.*9998979896969735.*99.*99.*

فدراسيون روسيه4472405336.*10010010010010010010056.*100.*100.*
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………………………………………صربستان

………………………………………اسلواكی

60657557.*991001001001001001007.*100.*100.*اسلونی

7752773673.*9197999598999787.*97.*94.*مقدونيه

584 83282.*6 75285.*7 80919786640.*96.*88.*69.*90.*79.*تركيه

129708358……100100100100100100………اكراین

آسيای مركزی
771373863.*98991009910010010031.*99.*99.*ارمنستان

42782476……9910099100100100………آذربایجان

………………………………………گرجستان

8246743465.*9610010099100100100278.*99.*98.*قزاقستان

27672155……9999999910099………قرقيزستان

49448532……979798969598………مغولستان

7416701162.*971001009910010010068.*99.*98.*تاجيكستان

18711261……9910099100100100………تركمنستان

……68.*565……………96.*98.*97.*………ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
………………………………………استراليا

6715651165.*8295969397989621.*92.*88.*برونی داروسالم

269 272146 188……768667818875………كامبوج

4974 7373848 70232.*184 68939690969893214.*87.*78.*چين

………………………………………جزایر قناری

………………………………………جمهوری دموكراتيك خلق كره

………………………………………فيجی

1171 1471158 68772.*21 75919587949692577.*88.*82.*اندونزی

………………………………………ژاپن

………………………………………كریباتی

9676499362……728066788373………الئو

28742273……939690959793………ماكائو، چين

163 164244 66527.*1 77929489949693989.*89.*83.*مالزی

………………………………………جزایر مارشال

………………………………………ميكرونزی

……70.*3 529……………86.*94.*90.*………ميانمار

………………………………………نائورو

………………………………………نيوزیلند

………………………………………نيو

………………………………………پاالئو

152 155831 579……576253616360………گينه جدید پاپوا

446 348073 53711.*2 93939394949495325.*94.*94.*فيليپين

………………………………………جمهوری كره

60158154.*979999989999992.*98.*98.*ساموا

782077615774.*83949791969894259.*95.*89.*سنگاپور

………………………………………جزایر سليمان

265 366387 022……949692969794………تایلند
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………………………………………صربستان

………………………………………اسلواكی

60657557.*991001001001001001007.*100.*100.*اسلونی

7752773673.*9197999598999787.*97.*94.*مقدونيه

584 83282.*6 75285.*7 80919786640.*96.*88.*69.*90.*79.*تركيه

129708358……100100100100100100………اكراین

آسيای مركزی
771373863.*98991009910010010031.*99.*99.*ارمنستان

42782476……9910099100100100………آذربایجان

………………………………………گرجستان

8246743465.*9610010099100100100278.*99.*98.*قزاقستان

27672155……9999999910099………قرقيزستان

49448532……979798969598………مغولستان

7416701162.*971001009910010010068.*99.*98.*تاجيكستان

18711261……9910099100100100………تركمنستان

……68.*565……………96.*98.*97.*………ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
………………………………………استراليا

6715651165.*8295969397989621.*92.*88.*برونی داروسالم

269 272146 188……768667818875………كامبوج

4974 7373848 70232.*184 68939690969893214.*87.*78.*چين

………………………………………جزایر قناری

………………………………………جمهوری دموكراتيك خلق كره

………………………………………فيجی

1171 1471158 68772.*21 75919587949692577.*88.*82.*اندونزی

………………………………………ژاپن

………………………………………كریباتی

9676499362……728066788373………الئو

28742273……939690959793………ماكائو، چين

163 164244 66527.*1 77929489949693989.*89.*83.*مالزی

………………………………………جزایر مارشال

………………………………………ميكرونزی

……70.*3 529……………86.*94.*90.*………ميانمار

………………………………………نائورو

………………………………………نيوزیلند

………………………………………نيو

………………………………………پاالئو

152 155831 579……576253616360………گينه جدید پاپوا

446 348073 53711.*2 93939394949495325.*94.*94.*فيليپين

………………………………………جمهوری كره

60158154.*979999989999992.*98.*98.*ساموا

782077615774.*83949791969894259.*95.*89.*سنگاپور

………………………………………جزایر سليمان

265 366387 022……949692969794………تایلند

صربستان………………………………………

اسلواكی………………………………………

اسلونی440.4370.330.*1001001001001001001000.7.*100.*100.*

مقدونيه62457452.*999999999999984.*99.*99.*

تركيه7838875.*76507.*94979996867.*98.*96.*88.*97.*93.*

اكراین15411239……100100100100100100………

آسيای مركزی

ارمنستان491381.333.*1001001001001001001000.5.*100.*100.*

آذربایجان1280.618……100100100100100100………

گرجستان………………………………………

قزاقستان44538536.*1001001001001001001008.*100.*100.*

قرقيزستان438631……1001001009999100………

مغولستان25304624……969497918696………

تاجيكستان56247244.*1001001001001001001003.*100.*100.*

تركمنستان241233……100100100100100100………

ازبكستان……52.*39……………99.*99.*99.*………

آسيای شرقی و اقيانوسيه

استراليا………………………………………

برونی داروسالم490.3530.1257.*98100100991001001000.9.*98.*98.*

كامبوج4956231359……858981919389………

چين15890751 73703.*14 91999999100100100352.*97.*94.*

جزایر قناری………………………………………

جمهوری دموكراتيك خلق كره………………………………………

فيجی………………………………………

اندونزی655065333542.*1 95999999999999421.*97.*96.*

ژاپن………………………………………

كریباتی………………………………………

الئو2285819658……828579878985………

ماكائو، چين0.2370.0522……100100100100100100………

مالزی5390475143.*95989898999999155.*96.*96.*

جزایر مارشال………………………………………

ميكرونزی………………………………………

ميانمار……60.*509……………93.*96.*95.*………

نائورو………………………………………

نيوزیلند………………………………………

نيو………………………………………

پاالئو………………………………………

گينه جدید پاپوا4344849040……646365686374………

فيليپين459504299738.*97949495959496428.*96.*97.*

جمهوری كره………………………………………

ساموا490.2420.237.*99999999100991000.3.*99.*99.*

سنگاپور44238131.*991001001001001001006.*99.*99.*

جزایر سليمان………………………………………

تایلند1875213249……989898999999………
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………………………………………تيمور-لست

………………………………………توكالئو

0.5460.445……999999999999………تونگا

………………………………………توالو

………………848582………………وانواتو

……69.*5 72892.*4 789………87.*94.*90.*83.*93.*88.*ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
………………………………………آنگوال

………………………………………آنتيگوا و باربودا

537015160250.*96989898989898889.*96.*96.*آرژانتين

254154……989898989998………آروبا

………………………………………باهاما

………………………………………باربادوس

…………49.*32………………70.*70.*70.*بليز

………………………………………برمودا

715977647177.*72909585939790825.*88.*80.*بوليوی

1149 50275.*14 242……90939293.*89.*90.*………برزیل

………………………………………جزایر دست نخوره انگلستان

………………………………………جزایر سيمن

534475236751.*94969696979797547.*95.*94.*شيلی

151 52876.*2 52461.*4 92959595458.*92.*92.*81.*81.*81.*كلمبيا

1334712446……969696979697………كاستا ریكا

19531754……100100100100100100………كوبا

………………………………………دومينيكا

7184964148……898889929192………جمهوری دومينيكن

596785763656.*86929391949593731.*90.*88.*اكوادور

6159460.*58729.*81899187830.*87.*84.*71.*77.*74.*السالوادور

…………………………………گرینادا

263 263106 61047.*1 57727867798374915.*72.*64.*گواتماال

………………………………………گویان

………………………………………هائيتی

7344974746……838283868588………هندوراس

2693321830……858091898594………جامائيكا

464 64880.*6 62037.*6 90949693397.*94.*92.*85.*90.*88.*مكزیك

………………………………………مونتسرات

54655554.*959696969797977.*95.*95.*بخش خود مختار هلند

6934968546……807981848285………نيكاراگوئه

521565515055.*88939493959594175.*89.*89.*پاناما

592505524253.*89949493959595255.*92.*90.*پاراگوئه

175 74578.*2 72126.*1 83939690848.*94.*89.*82.*93.*87.*پرو

………………………………………ساینت كيتس و نویس

………………………………………سنت لوسيا

………………………………………جزیره سنت وینسنت و گرناد

32632762……909388929491………سورینام

7014671062.*9699999899999926.*98.*97.*ترینيداد و توباگو
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………………………………………تيمور-لست

………………………………………توكالئو

0.5460.445……999999999999………تونگا

………………………………………توالو

………………848582………………وانواتو

……69.*5 72892.*4 789………87.*94.*90.*83.*93.*88.*ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
………………………………………آنگوال

………………………………………آنتيگوا و باربودا

537015160250.*96989898989898889.*96.*96.*آرژانتين

254154……989898989998………آروبا

………………………………………باهاما

………………………………………باربادوس

…………49.*32………………70.*70.*70.*بليز

………………………………………برمودا

715977647177.*72909585939790825.*88.*80.*بوليوی

1149 50275.*14 242……90939293.*89.*90.*………برزیل

………………………………………جزایر دست نخوره انگلستان

………………………………………جزایر سيمن

534475236751.*94969696979797547.*95.*94.*شيلی

151 52876.*2 52461.*4 92959595458.*92.*92.*81.*81.*81.*كلمبيا

1334712446……969696979697………كاستا ریكا

19531754……100100100100100100………كوبا

………………………………………دومينيكا

7184964148……898889929192………جمهوری دومينيكن

596785763656.*86929391949593731.*90.*88.*اكوادور

6159460.*58729.*81899187830.*87.*84.*71.*77.*74.*السالوادور

…………………………………گرینادا

263 263106 61047.*1 57727867798374915.*72.*64.*گواتماال

………………………………………گویان

………………………………………هائيتی

7344974746……838283868588………هندوراس

2693321830……858091898594………جامائيكا

464 64880.*6 62037.*6 90949693397.*94.*92.*85.*90.*88.*مكزیك

………………………………………مونتسرات

54655554.*959696969797977.*95.*95.*بخش خود مختار هلند

6934968546……807981848285………نيكاراگوئه

521565515055.*88939493959594175.*89.*89.*پاناما

592505524253.*89949493959595255.*92.*90.*پاراگوئه

175 74578.*2 72126.*1 83939690848.*94.*89.*82.*93.*87.*پرو

………………………………………ساینت كيتس و نویس

………………………………………سنت لوسيا

………………………………………جزیره سنت وینسنت و گرناد

32632762……909388929491………سورینام

7014671062.*9699999899999926.*98.*97.*ترینيداد و توباگو

تيمور-لست………………………………………

توكالئو………………………………………

تونگا0.1400.145……100100100100100100………

توالو………………………………………

وانواتو………………………………………

ویتنام……39.*1 53771.*831………94.*94.*94.*93.*94.*94.*

آمریكای التين و كارائيب

آنگوال………………………………………

آنتيگوا و باربودا………………………………………

آرژانتين4360394837.*9999999999999992.*98.*98.*

آروبا0.1440.0740……99999910099100………

باهاما………………………………………

باربادوس………………………………………

بليز…………49.*9………………77.*76.*76.*

برمودا………………………………………

بوليوی7030681863.*9298999899999983.*96.*94.*

برزیل3337526.*853……98999899.*97.*98.*………

جزایر دست نخوره انگلستان………………………………………

جزایر سيمن………………………………………

شيلی4128411739.*99999999999910038.*98.*98.*

كلمبيا4213934.*43181.*98989899693.*98.*98.*92.*89.*91.*

كاستا ریكا18381335……989898989899………

كوبا0.4520.264……100100100100100100………

دومينيكا………………………………………

جمهوری دومينيكن76375234……969597979798………

اكوادور5489468841.*9696969797969779.*97.*96.*

السالوادور454535.*5164.*95979698173.*94.*95.*85.*85.*85.*

گرینادا………………………………………

گواتماال623966036256.*71858882899088462.*82.*76.*

گویان………………………………………

هائيتی………………………………………

هندوراس1463814031……908893928995………

جامائيكا30192017……949098969499………

مكزیك5721545.*56402.*98999999828.*98.*98.*95.*96.*95.*

مونتسرات………………………………………

بخش خود مختار هلند440.4500.349.*979898989999990.9.*97.*97.*

نيكاراگوئه1403610929……888591928895………

پاناما5222522150.*9596979697979725.*95.*95.*

پاراگوئه5247473944.*9596969697979737.*96.*96.*

پرو677954.*67121.*97999998215.*99.*98.*94.*97.*95.*

ساینت كيتس و نویس………………………………………

سنت لوسيا …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

جزیره سنت وینسنت و گرناد …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

سورینام 53   3   56   4   …   …    96   96   96   94   96   95   …   …   …  

ترینيداد و توباگو 48   0.8    49   1  50.*   2    100   100   100   99   99   99   99.*   99.*   99.*  
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………………………………………جزایر تركس و كایكوس

454542.*4656.*98989899102.*97.*98.*96.*95.*95.*اروگوئه

……52.*1 54318.*1 242………93.*93.*93.*89.*91.*90.*ونزوئال

آمریكای شمالی و اروپای غربی
………………………………………آندورا

………………………………………اتریش

………………………………………بلژیك

………………………………………كانادا

811778975.*9198999699999829.*98.*94.*قبرس

………………………………………دانمارك

………………………………………فنالند

………………………………………فرانسه

………………………………………آلمان

742897020067.*89979896989997615.*96.*93.*یونان

………………………………………ایسلند

………………………………………ایرلند

………………………………………اسرائيل

5966338662……999999999999………ایتاليا

………………………………………لوگزامبورگ

5029412437.*8891909393929531.*88.*88.*مالت

………………………………………موناكو

………………………………………هلند

………………………………………نروژ

674866826868.*85959693979896965.*92.*88.*پرتغال

………………………………………سن مارینو

739887278772.*1 95979996989997103.*98.*96.*اسپانيا

………………………………………سوئد

………………………………………سویس

………………………………………انگلستان

………………………………………ایاالت متحده

جنوب و غرب آسيا
……59.*9 916……………13.*43.*28.*………افغانستان

4853 4855189 56392.*44 26525847616458458.*44.*35.*بنگالدش

2026019860……546640647354………بوتان

26165 27065687 61058.*283 34657653728162848.*62.*48.*هند

669 867504 62133.*11 56848978899385124.*74.*66.*جمهوری اسالمی ایران

47648646.*969797979897985.*96.*96.*مالدیو

767 767346 63620.*7 17556942667756619.*49.*33.*نپال

4964 64588.*47 060……40627349.*68.*54.*………پاكستان

159 61061.*1 339……89939492.*93.*91.*………سریالنكا

كشورهای تابع صحرای آفریقا
……74.*2 828……………54.*83.*67.*………آنگوال

361 261476 59959.*2 17405227475935131.*40.*27.*بنين

472155117649.*71828282878788247.*65.*69.*بوتسوانا
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………………………………………جزایر تركس و كایكوس

454542.*4656.*98989899102.*97.*98.*96.*95.*95.*اروگوئه

……52.*1 54318.*1 242………93.*93.*93.*89.*91.*90.*ونزوئال

آمریكای شمالی و اروپای غربی
………………………………………آندورا

………………………………………اتریش

………………………………………بلژیك

………………………………………كانادا

811778975.*9198999699999829.*98.*94.*قبرس

………………………………………دانمارك

………………………………………فنالند

………………………………………فرانسه

………………………………………آلمان

742897020067.*89979896989997615.*96.*93.*یونان

………………………………………ایسلند

………………………………………ایرلند

………………………………………اسرائيل

5966338662……999999999999………ایتاليا

………………………………………لوگزامبورگ

5029412437.*8891909393929531.*88.*88.*مالت

………………………………………موناكو

………………………………………هلند

………………………………………نروژ

674866826868.*85959693979896965.*92.*88.*پرتغال

………………………………………سن مارینو

739887278772.*1 95979996989997103.*98.*96.*اسپانيا

………………………………………سوئد

………………………………………سویس

………………………………………انگلستان

………………………………………ایاالت متحده

جنوب و غرب آسيا
……59.*9 916……………13.*43.*28.*………افغانستان

4853 4855189 56392.*44 26525847616458458.*44.*35.*بنگالدش

2026019860……546640647354………بوتان

26165 27065687 61058.*283 34657653728162848.*62.*48.*هند

669 867504 62133.*11 56848978899385124.*74.*66.*جمهوری اسالمی ایران

47648646.*969797979897985.*96.*96.*مالدیو

767 767346 63620.*7 17556942667756619.*49.*33.*نپال

4964 64588.*47 060……40627349.*68.*54.*………پاكستان

159 61061.*1 339……89939492.*93.*91.*………سریالنكا

كشورهای تابع صحرای آفریقا
……74.*2 828……………54.*83.*67.*………آنگوال

361 261476 59959.*2 17405227475935131.*40.*27.*بنين

472155117649.*71828282878788247.*65.*69.*بوتسوانا

جزایر تركس و كایكوس …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

اروگوئه 30   6   34.*   6   37.*   6    99   99   99   99.*   98.*   99.*   99.*   98.*   99.*  

ونزوئال …   …   34.*   148   39.*   176    …   …   …   98.*   96.*   97.*   96.*   95.*   95.*  

آمریكای شمالی و اروپای غربی

آندورا …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

اتریش …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

بلژیك …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

كانادا …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

قبرس 36   0.1   37   0.2   44.*   0.4    100   100   100   100   100   100   100.*   100.*   100.*  

دانمارك …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

فنالند …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

فرانسه …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

آلمان …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

یونان 56   6.0   50   10   49.*   16    99   100   99   99   99   99   99.*   99.*   99.*  

ایسلند …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

ایرلند …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

اسرائيل …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

ایتاليا 46   4   46   7   …   …    100   100   100   100   100   100   …   …   …  

لوگزامبورگ …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

مالت 21   0.9   24   2   26.*   1    99   97   98   99   96   97   99.*   97.*   98.*  

موناكو …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

هلند …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

نروژ …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

پرتغال 42   2   44   5   46.*   13    100   100   100   100   100   100   99.*   99.*   99.*  

سن مارینو …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

اسپانيا 50   12   48   17   47.*   29    100   100   100   100   100   100   100.*   100.*   100.*  

سوئد …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

سویس …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

انگلستان …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

ایاالت متحده …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

جنوب و غرب آسيا

افغانستان …   …   60.*   3 324   …   …    …   …   …   18.*   51.*   34.*   …   …   …  

بنگالدش 41   5 908   48   9 175   55.*   12 833    85   80   83   72   70   71   38.*   52.*   45.*  

بوتان 55   17   59   36   …   …    87   90   88   70   81   76   …   …   …  

هند 58   29 320   62   41 644   64.*   63 893    86   90   88   76   86   81   49.*   74.*   62.*  

جمهوری اسالمی ایران 52   169   61   423   70.*   1 399    99   99   99   97   98   98   81.*   92.*   87.*  

مالدیو 37   1   42   1   45.*   1    99   98   98   98   98   98   98.*   98.*   98.*  

نپال 60   819   64   1 228   67.*   1 847    85   91   88   71   85   78   33.*   68.*   50.*  

پاكستان 60   8 771   65.*   11 151   …   …    72   83   78   58.*   79.*   69.*   …   …   …  

سریالنكا 35   43   40.*   90   …   …    99   98   99   98.*   97.*   97.*   …   …   …  

كشورهای تابع صحرای آفریقا

آنگوال …   …   70.*   888   …   …    …   …   …   63.*   84.*   72.*   …   …   …  

بنين 61   895   61   870   62.*   612    51   69   60   40   63   51   27.*   55.*   40.*  

بوتسوانا 43   20   39   26   35.*   31    96   95   95   95   93   94   92.*   86.*   89.*  
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656 556567 55740.*4 8263418364330136.*20.*14.*بوركينا فاسو

……61.*1 61831.*1 945………52.*67.*59.*28.*48.*37.*بوروندی

……62.*3 367……………60.*77.*68.*………كامرون

7054694568.*5383897889938670.*75.*63.*تنگه ورد

……67.*1 63263.*1 085………33.*65.*49.*20.*48.*34.*جمهوری مركزی آفریقا

……60.*4 133….3 177………13.*41.*26.*……12.*چاد

………………………………………كاموروس

748365869281929589404672997021672كونگو

……60.*5 55541.*4 180………39.*61.*49.*23.*44.*34.*ساحل عاج

……71.*10 486……………54.*81.*67.*………جمهوری دموكراتيك كنگو

……75.*38……………80.*93.*87.*………گينه استوایی

………………………………………اریتره

 …   …   64.*   28 859   57.*   23 045    …   …   …   23.*   50.*   36.*   19.*   36.*   27.*  اتيوپی

 66   92   65   124   64.*   165    88   94   91   81   90   85   65.*   79.*   72.*  گابون

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  گامبيا

 58   5 152   59   5 053   …   …    66   76   71   57   71   64   …   …   …  غنا

 …   …   59.*   3 628   …   …    …   …   …   18.*   43.*   29.*   …   …   …  گينه

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  گينه بيسائو

 …   …   58.*   5 473   …   …    …   …   …   70.*   78.*   74.*   …   …   …  كنيا

 …   …   31.*   205   …   …    …   …   …   90.*   74.*   82.*   …   …   …  لسوتو

 51   946   56   865   60   652    64   65   64   49   60   54   30   52   41  ليبری

 …   …   60.*   3 154   …   …    …   …   …   65.*   77.*   71.*   …   …   …  ماد اگاسكار

 61   2 009   64   2 094   68.*   2 197    74   83   79   63   79   71   34.*   65.*   49.*  ماالوی

 57   6 146   58   4 832   …   …    20   34   27   16   31   23   …   …   …  مالی

 60   103   62   124   63.*   150    89   92   90   84   90   87   75.*   85.*   80.*  موریتيوس

 60   7 112   64   6 566   …   …    41   58   49   32   57   44   …   …   …  موزامبيك

 49   150   54   156   56.*   198    91   90   90   87   88   88   74.*   78.*   76.*  ناميبيا

 60   6 334   60   5 014   …   …    23   48   36   16   44   30   …   …   …  نيجر

 63   21 577   65   23 451   64.*   23 296    74   85   79   63   79   71   44.*   68.*   55.*  نيجریه

 …   …   61.*   1 871   …   1 468    …   …   …   60.*   71.*   65.*   …   …   58.*  رواندا

 68   10   74   11   73.*   17    88   94   91   82   93   87   62.*   85.*   73.*  ساو تام و پرینسيپ

 59   4 802   60   4 067   56.*   2 964    38   56   47   32   53   42   18.*   37.*   27.*  سنگال

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   92.*   91.*   92.*   89.*   87.*   88.*  سيكلس

 61   2 080   61   2 066   …   …    37   58   47   26   49   37   …   …   …  سيرا لئون

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  سومالی

 55   3 107   55   4 088   …   …    91   92   91   87   88   88   …   …   …  آفریقای جنوبی

 …   …   56.*   141   59.*   126    …   …   …   78.*   81.*   80.*   65.*   70.*   67.*  سوایزلند

 …   …   67.*   1 706   …   …    …   …   …   38.*   69.*   53.*   …   …   …  توگو

 64   4 045   66   4 154   64.*   4 185    75   86   81   64   81   73   45.*   68.*   56.*  اوگاندا

 59   7 185   63   6 157   65.*   5 217    70   79   74   65   79   72   48.*   71.*   59.*  جمهوری متحده تانزانيا

 …   …   63.*   2 039   62.*   1 541    …   …   …   60.*   76.*   68.*   57.*   73.*   65.*  زامبيا

 65   532   67   754   66.*   990    93   96   94   88   94   91   79.*   89.*   84.*  زیمبابوه

% زنجمع% زنجمع% زنجمعمتوسط وزنی

 64   706 130   64   775 894   63   871 096    83   90   87   79   88   84   70   82   76  جهان
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656 556567 55740.*4 8263418364330136.*20.*14.*بوركينا فاسو

……61.*1 61831.*1 945………52.*67.*59.*28.*48.*37.*بوروندی

……62.*3 367……………60.*77.*68.*………كامرون

7054694568.*5383897889938670.*75.*63.*تنگه ورد

……67.*1 63263.*1 085………33.*65.*49.*20.*48.*34.*جمهوری مركزی آفریقا

……60.*4 133….3 177………13.*41.*26.*……12.*چاد

………………………………………كاموروس

748365869281929589404672997021672كونگو

……60.*5 55541.*4 180………39.*61.*49.*23.*44.*34.*ساحل عاج

……71.*10 486……………54.*81.*67.*………جمهوری دموكراتيك كنگو

……75.*38……………80.*93.*87.*………گينه استوایی

………………………………………اریتره

 …   …   64.*   28 859   57.*   23 045    …   …   …   23.*   50.*   36.*   19.*   36.*   27.*  اتيوپی

 66   92   65   124   64.*   165    88   94   91   81   90   85   65.*   79.*   72.*  گابون

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  گامبيا

 58   5 152   59   5 053   …   …    66   76   71   57   71   64   …   …   …  غنا

 …   …   59.*   3 628   …   …    …   …   …   18.*   43.*   29.*   …   …   …  گينه

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  گينه بيسائو

 …   …   58.*   5 473   …   …    …   …   …   70.*   78.*   74.*   …   …   …  كنيا

 …   …   31.*   205   …   …    …   …   …   90.*   74.*   82.*   …   …   …  لسوتو

 51   946   56   865   60   652    64   65   64   49   60   54   30   52   41  ليبری

 …   …   60.*   3 154   …   …    …   …   …   65.*   77.*   71.*   …   …   …  ماد اگاسكار

 61   2 009   64   2 094   68.*   2 197    74   83   79   63   79   71   34.*   65.*   49.*  ماالوی

 57   6 146   58   4 832   …   …    20   34   27   16   31   23   …   …   …  مالی

 60   103   62   124   63.*   150    89   92   90   84   90   87   75.*   85.*   80.*  موریتيوس

 60   7 112   64   6 566   …   …    41   58   49   32   57   44   …   …   …  موزامبيك

 49   150   54   156   56.*   198    91   90   90   87   88   88   74.*   78.*   76.*  ناميبيا

 60   6 334   60   5 014   …   …    23   48   36   16   44   30   …   …   …  نيجر

 63   21 577   65   23 451   64.*   23 296    74   85   79   63   79   71   44.*   68.*   55.*  نيجریه

 …   …   61.*   1 871   …   1 468    …   …   …   60.*   71.*   65.*   …   …   58.*  رواندا

 68   10   74   11   73.*   17    88   94   91   82   93   87   62.*   85.*   73.*  ساو تام و پرینسيپ

 59   4 802   60   4 067   56.*   2 964    38   56   47   32   53   42   18.*   37.*   27.*  سنگال

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   92.*   91.*   92.*   89.*   87.*   88.*  سيكلس

 61   2 080   61   2 066   …   …    37   58   47   26   49   37   …   …   …  سيرا لئون

 …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  سومالی

 55   3 107   55   4 088   …   …    91   92   91   87   88   88   …   …   …  آفریقای جنوبی

 …   …   56.*   141   59.*   126    …   …   …   78.*   81.*   80.*   65.*   70.*   67.*  سوایزلند

 …   …   67.*   1 706   …   …    …   …   …   38.*   69.*   53.*   …   …   …  توگو

 64   4 045   66   4 154   64.*   4 185    75   86   81   64   81   73   45.*   68.*   56.*  اوگاندا

 59   7 185   63   6 157   65.*   5 217    70   79   74   65   79   72   48.*   71.*   59.*  جمهوری متحده تانزانيا

 …   …   63.*   2 039   62.*   1 541    …   …   …   60.*   76.*   68.*   57.*   73.*   65.*  زامبيا

 65   532   67   754   66.*   990    93   96   94   88   94   91   79.*   89.*   84.*  زیمبابوه

% زنجمع% زنجمع% زنجمعمتوسط وزنی

 64   706 130   64   775 894   63   871 096    83   90   87   79   88   84   70   82   76  جهان

بوركينا فاسو 51   2 068   54   1 912   54.*   1 495    43   47   45   28   40   34   14.*   27.*   20.*  

بوروندی …   …   56.*   473   56.*   495    …   …   …   70.*   77.*   73.*   48.*   59.*   54.*  

كامرون …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

تنگه ورد 20   1    40   4  58.*   8    100   98   99   98   96   97   86.*   90.*   88.*  

جمهوری مركزی آفریقا …   …   65.*   365   64.*   270    …   …   …   47.*   70.*   59.*   35.*   63.*   48.*  

چاد …   …   63.*   1 235   ….   1042    …   …   …   23.*   56.*   38.*   …   …   17.*  

كاموروس …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

كونگو 60   3   67   14   69   35    100   100   100   97   99   98   91   96   94  

ساحل عاج …   …   62.*   1 587   60.*   1 054    …   …   …   52.*   71.*   61.*   38.*   60.*   49.*  

جمهوری دموكراتيك كنگو …   …   63.*   3 512   …   …    …   …   …   63.*   78.*   70.*   …   …   …  

گينه استوایی …   …   49.*   5   …   …    …   …   …   95.*   95.*   95.*   …   …   …  

اریتره …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

اتيوپی …   …   62.*   8 068   54.*   7 404    …   …   …   39.*   62.*   50.*   28.*   39.*   34.*  

گابون 72   5   66   9   59.*   13    97   99   98   96   98   97   92.*   94.*   93.*  

گامبيا …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

غنا 48   867   54   1 111   …   …    84   84   84   75   79   77   …   …   …  

گينه …   …   61.*   967   …   …    …   …   …   34.*   59.*   47.*   …   …   …  

گينه بيسائو …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

كنيا …   …   49.*   1 588   …   …    …   …   …   81.*   80.*   80.*   …   …   …  

لسوتو …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

ليبری 31   200   44   212   54   196    87   72   80   74   67   70   47   56   51  

ماد اگاسكار …   …   54.*   1 108   …   …    …   …   …   68.*   73.*   70.*   …   …   …  

ماالوی 45   380   53   484   64.*   616    91   89   90   81   83   82   49.*   70.*   59.*  

مالی 55   2 175   55   1 732   …   …    27   38   33   22   36   29   …   …   …  

موریتيوس 31   6   37   8   46.*   18    98   96   97   97   95   96   92.*   91.*   91.*  

موزامبيك 52   2 225   56   1 977   …   …    56   59   57   46   58   52   …   …   …  

ناميبيا 32   34   39   34   40.*   35    96   91   94   94   91   93   90.*   86.*   88.*  

نيجر 60   1 884   64   1 493   …   …    36   56   46   25   53   38   …   …   …  

نيجریه 51   3 078   58   4 171   67.*   5 091    91   92   92   84   88   86   62.*   81.*   71.*  

رواندا …   …   52.*   524   …   305    …   …   …   77.*   79.*   78.*   …   …   75.*  

ساو تام و پرینسيپ 35   2   48   2   65.*   1    96   93   95   95   95   95   92.*   96.*   94.*  

سنگال 55   1 322   58   1 224   58.*   849    51   61   56   43   58   51   28.*   49.*   38.*  

سيكلس …   …   …   …   …   …    …   …   …   99.*   99.*   99.*   99.*   98.*   99.*  

سيرا لئون 63   430   61   522   …   …    59   76   67   42   63   52   …   …   …  

سومالی …   …   …   …   …   …    …   …   …   …   …   …   …   …   …  

آفریقای جنوبی 35   218   41   491   …   …    98   97   98   96   94   95   …   …   …  

سوایزلند …   …   44.*   33   51.*   24    …   …   …   90.*   87.*   88.*   84.*   83.*   84.*  

توگو …   …   69.*   346   …   …    …   …   …   64.*   84.*   74.*   …   …   …  

اوگاندا 52   711   58   893   62.*   1 061    91   92   91   83   88   85   63.*   77.*   70.*  

جمهوری متحده تانزانيا 49   2 306   53   1 795   62.*   831    77   76   77   76   79   78   78.*   86.*   82.*  

زامبيا …   …   55.*   758   51.*   543    …   …   …   66.*   73.*   69.*   66.*   67.*   66.*  

زیمبابوه 16   25   41   62   62.*   102    100   99   99   98   98   98   94.*   97.*   95.*  

% زنجمع% زنجمع% زنجمعمتوسط وزنی

جهان 54   92 655   59   130 498   62   166 725    91   93   92   86   91   89   79   88   84  
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 59   752   71   1 519   84   3 730    100   100   100   99   100   99   97   99   98  كشورهای در حال گذار

 59   7 047   62   7 660   64   8 686    99   100   99   99   99   99   99   99   99  كشورهای توسعه یافته

 64   698 332   64   766 716   63   858 680    79   88   84   73   85   79   59   77   68  كشورهای در حال توسعه

 69   53 339   67   57 798   63   55 311    71   87   79   61   82   72   46   70   58  كشورهای عربی

 79   6 801   80   8 235   78   11 945    97   99   98   96   99   97   94   98   96  اروپای مركزی و شرقی

 50   328   68   784   74   960    100   99   99   98   99   99   97   99   98  آسيای مركزی

 71   81 398   71   112 637   69   229 172    94   97   95   90   96   93   75   89   82  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 71   79 420   71   110 859   69   227 859    94   97   96   90   96   93   75   89   82          آسيای شرقی

 52   1 979   55   1 778   56   1 313    93   93   93   92   93   93   93   94   94          اقيانوسيه

 54   31 225   55   36 946   55   39 575    93   94   93   90   91   91   86   88   87  آمریكای التين و كارائيب

 45   2 749   48   2 803   50   2 870    81   75   78   76   72   74   67   65   66          كارائيب

 55   28 476   56   34 142   55   36 705    93   94   94   90   92   91   86   88   87          آمریكای التين

 59   5 115   61   5 682   63   6 400    99   99   99   99   99   99   99   99   99  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 63   380 256   63   392 725   61   394 719    62   79   71   52   74   64   34   60   48  جنوب و غرب آسيا

 60   147 669   62   161 088   61   133 013    67   78   72   53   71   62   45   63   53  كشورهای تابع صحرای آفریقا

1. دادها براساس آخرین اطالعات 
موجود تا محدوده زمانی تعيين 
شده برای تدارك، ارائه شدهاند. 

برای آگاهی 

بيشتر دربارهی تعاریف سواد، 
روشهای سنجش، منابع و دادههای 

سالها به مقدمه مربوط به جداول 
مراجعه كنيد.

2. دادههای سالهای اخير مربوط به 
سواد، برخی مناطق جغرافيایی را 

شامل نميشود.



جداول آماري

357

 59   752   71   1 519   84   3 730    100   100   100   99   100   99   97   99   98  كشورهای در حال گذار

 59   7 047   62   7 660   64   8 686    99   100   99   99   99   99   99   99   99  كشورهای توسعه یافته

 64   698 332   64   766 716   63   858 680    79   88   84   73   85   79   59   77   68  كشورهای در حال توسعه

 69   53 339   67   57 798   63   55 311    71   87   79   61   82   72   46   70   58  كشورهای عربی

 79   6 801   80   8 235   78   11 945    97   99   98   96   99   97   94   98   96  اروپای مركزی و شرقی

 50   328   68   784   74   960    100   99   99   98   99   99   97   99   98  آسيای مركزی

 71   81 398   71   112 637   69   229 172    94   97   95   90   96   93   75   89   82  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 71   79 420   71   110 859   69   227 859    94   97   96   90   96   93   75   89   82          آسيای شرقی

 52   1 979   55   1 778   56   1 313    93   93   93   92   93   93   93   94   94          اقيانوسيه

 54   31 225   55   36 946   55   39 575    93   94   93   90   91   91   86   88   87  آمریكای التين و كارائيب

 45   2 749   48   2 803   50   2 870    81   75   78   76   72   74   67   65   66          كارائيب

 55   28 476   56   34 142   55   36 705    93   94   94   90   92   91   86   88   87          آمریكای التين

 59   5 115   61   5 682   63   6 400    99   99   99   99   99   99   99   99   99  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 63   380 256   63   392 725   61   394 719    62   79   71   52   74   64   34   60   48  جنوب و غرب آسيا

 60   147 669   62   161 088   61   133 013    67   78   72   53   71   62   45   63   53  كشورهای تابع صحرای آفریقا

كشورهای در حال گذار 33   133   43   149   46   122    100   100   100   100   100   100   100   100   100  

كشورهای توسعه یافته 52   786   52   789   53   752    99   99   99   99   99   99   99   99   99  

كشورهای در حال توسعه 54   91 736   59   129 559   62   165 852    90   92   91   84   90   87   75   85   80  

كشورهای عربی 63   5 192   67   8 949   66   10 934    90   95   93   81   91   86   67   84   76  

اروپای مركزی و شرقی 63   643   67   774   71   1 056    98   99   99   98   99   99   97   99   98  

آسيای مركزی 27   108   43   82   47   58    100   99   99   100   99   99   100   100   100  

آسيای شرقی و اقيانوسيه 47   3 935   54   6 449   68   19 961    99   99   99   98   98   98   93   97   95  

             آسيای شرقی 47   3 404   54   5 974   69   19 607    99   99   99   98   98   98   93   97   95  

               اقيانوسيه 40   531   48   475   54   354    92   89   90   91   90   91   92   93   92  

آمریكای التين و كارائيب 38   2 170   43   3 290   46   5 638    98   97   98   97   96   97   94   93   94  

                كارائيب 26   303   36   462   44   578    95   87   91   90   82   86   81   75   78  

                آمریكای التين 40   1 867   45   2 828   46   5 060    99   98   98   97   97   97   95   94   94  

آمریكای شمالی و اروپای غربی 52   497   52   495   52   476    99   100   99   99   100   99   99   100   99  

جنوب و غرب آسيا 56   46 007   60   67 074   62   92 147    85   89   87   74   84   79   49   72   61  

كشورهای تابع صحرای آفریقا 53   34 101   59   43 385   59   36 456    80   82   81   67   76   71   58   70   64  

جمعيت مورد نظر معموالً در محاسبه عده بيسوادان در بخش جمعيت بهكار ميآید. آخرین توجه: برای كشورهایی كه با عالمت )*( نشانهگذاری شدهاند، دادههای سود ملی محاسبه شده است. برای سایر  

بازنگری مربوط به سال 2006 است. در كشورهایی كه دادههای سوادآموزیشان به صورت ملّی كشورها دادههای تخمينی مؤسسه آمار یونسكو استفاده شده است. دادههای تخمينی براساس الگوی  

گردآوری ميشود، بهجای آمار مستقل از دادههای آمار جمعيتی بهرهگيری ميشود. پيشبينی جهانی سواد سن-ویژه مؤسسه آمار یونسكو برآورده است. دادههای مربوط به 2006  

مبتنی بر دادههای مشاهده شده هر كشور است.
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كشورها، قلمروها

بهداشت كودكماندگاری اطفال

درصد كودكان زیر 5 سال كه از :
درصد كودكانی كه :

نرخ مرگ و 
مير اطفال 

)0%(

نرخ مرگ و 
مير زیر 5 
سال )0%(

اطفال كموزن 
در حين تولد 

)%(

كموزنی 
متوسط و 

زیاد

كاهش وزن 
شدید و 

خفيف رنج 
ميبرند

عقبماندگی 
خفيف و 

شدید رنج 
ميبرند

كاماًل با شير 
مادر تغذیه 

ميكنند

)زیر 6 ماه(

از شير مادر 
و غذای 

مكمل تغذیه 
ميكنند

)زیر 6 ماه(

در حال 
تغذیه از شير 
مادر )20 تا 

23 ماه(

2010m20052010m20052006m1999)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(
2006m2000)3(

كشورهای عربی
 22   39   7   11   3   4   6   33   31  الجزیره
 41   65   34   10   5   9   8   14   11  بحرین

 18   23   1   33   21   29   10   126   85  جی بوتی
 37   67   38   18   4   6   14   34   29  مصر
 36   51   25   21   5   8   15   105   82  عراق
 12   70   27   9   2   4   12   22   19  اردن

 9   26   12   24   11   10   7   10   8  كویت
 11   35   27   11   5   4   6   26   22  لبنان

 23   …   …   15   3   5   7   20   18  جماهير عرب ليبی
 57   78   20   35   13   32   …   92   63  موریتانی
 15   66   31   18   9   10   15   36   31  مراكش

 73   92   …   10   7   18   8   14   12  عمان
 …   …   27   10   1   3   7   20   18  فلسطين

 21   48   12   8   2   6   10   10   8  قطر
 30   60   31   20   11   14   11   22   19  عربستان سعودی

 40   47   16   43   16   41   31   105   65  سودان
 16   37   29   22   9   10   9   18   16  جمهوری عربی سوریه

 22   …   47   12   2   4   7   22   20  تونس
 29   52   34   17   15   14   15   9   8  امارت متحده عربی

 …   76   12   53   12   46   32   79   59  یمن

اروپای مركزی و شرقی
 20   38   2   22   7   8   7   22   19  آلبانی

 4   38   9   3   1   1   4   12   9  بالروس
 10   29   18   7   3   2   5   14   12  بوسنی و هرزگووین

 …   …   …   …   …   …   10   14   12  بلغارستان
 …   …   23   1   1   1   6   8   6  كرواسی

 …   …   …   …   …   …   7   5   4  جمهوری چك
 …   …   …   …   …   …   4   10   7  استونی

 …   …   …   …   …   …   9   8   7  مجارستان
 …   …   …   …   …   …   5   14   10  التویا
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كشورها، قلمروها

بهداشت كودكماندگاری اطفال

درصد كودكان زیر 5 سال كه از :
درصد كودكانی كه :

نرخ مرگ و 
مير اطفال 

)0%(

نرخ مرگ و 
مير زیر 5 
سال )0%(

اطفال كموزن 
در حين تولد 

)%(

كموزنی 
متوسط و 

زیاد

كاهش وزن 
شدید و 

خفيف رنج 
ميبرند

عقبماندگی 
خفيف و 

شدید رنج 
ميبرند

كاماًل با شير 
مادر تغذیه 

ميكنند

)زیر 6 ماه(

از شير مادر 
و غذای 

مكمل تغذیه 
ميكنند

)زیر 6 ماه(

در حال 
تغذیه از شير 
مادر )20 تا 

23 ماه(

2010m20052010m20052006m1999)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(2006m2000)3(
2006m2000)3(

كشورهای عربی
 22   39   7   11   3   4   6   33   31  الجزیره
 41   65   34   10   5   9   8   14   11  بحرین

 18   23   1   33   21   29   10   126   85  جی بوتی
 37   67   38   18   4   6   14   34   29  مصر
 36   51   25   21   5   8   15   105   82  عراق
 12   70   27   9   2   4   12   22   19  اردن

 9   26   12   24   11   10   7   10   8  كویت
 11   35   27   11   5   4   6   26   22  لبنان

 23   …   …   15   3   5   7   20   18  جماهير عرب ليبی
 57   78   20   35   13   32   …   92   63  موریتانی
 15   66   31   18   9   10   15   36   31  مراكش

 73   92   …   10   7   18   8   14   12  عمان
 …   …   27   10   1   3   7   20   18  فلسطين

 21   48   12   8   2   6   10   10   8  قطر
 30   60   31   20   11   14   11   22   19  عربستان سعودی

 40   47   16   43   16   41   31   105   65  سودان
 16   37   29   22   9   10   9   18   16  جمهوری عربی سوریه

 22   …   47   12   2   4   7   22   20  تونس
 29   52   34   17   15   14   15   9   8  امارت متحده عربی

 …   76   12   53   12   46   32   79   59  یمن

اروپای مركزی و شرقی
 20   38   2   22   7   8   7   22   19  آلبانی

 4   38   9   3   1   1   4   12   9  بالروس
 10   29   18   7   3   2   5   14   12  بوسنی و هرزگووین

 …   …   …   …   …   …   10   14   12  بلغارستان
 …   …   23   1   1   1   6   8   6  كرواسی

 …   …   …   …   …   …   7   5   4  جمهوری چك
 …   …   …   …   …   …   4   10   7  استونی

 …   …   …   …   …   …   9   8   7  مجارستان
 …   …   …   …   …   …   5   14   10  التویا

زنان شاغل و مرخصی زایمانپيش برای زیر سه سالهابهداشت كودك

% كودكان ایمن شده در برابر

كشورها، قلمروها

برنامههای 
رسمی مربوط 
به كودكان زیر 

3 سال

گروه نوجوانان 
هدف برنامه 

)سالها(

نرخ مشاركت 
نيروی كار زن، 
15 سال به باال

مدت مرخصی 
زایمان تحضيعی 

)هفتهها(

هپاتيت Bسرخكفلج اطفالدیفتریسل

واكسن های مرتبط

هپاتيت B3سرخكفلج اطفال 3دی پی تی 3ب ث ژ

200620062006200620062005 c 200520032007m2005

كشورهای عربی

الجزیره 14   34    …   …    80   91   95   95   99  

بحرین …   0m2    29   بلی    98   99   98   98   …  

جی بوتی …   53    …   …    …   67   72   72   88  

مصر 2m3    21   13   بلی    98   98   98   98   99  

عراق …   20    …   …    75   60   63   60   91  

اردن …   0m3    26   بلی    98   99   98   98   95  

كویت …   45    .  خير    99   99   99   99   …  

لبنان …   0m2    30   بلی    88   96   92   92   …  

جماهير عرب ليبی 12   28    …   …    98   98   98   98   99  

موریتانی 14   54    …   …    68   62   68   68   86  

مراكش 14   27    .  خير    95   95   97   97   95  

عمان …   20    .  خير    99   96   98   98   99  

فلسطين …   …    0m4   بلی    97   99   96   96   99  

قطر …   36    …   …    96   99   95   96   99  

عربستان سعودی …   17    …   …    96   95   96   96   95  

سودان 0m6    23   0   بلی    60   73   77   78   77  

جمهوری عربی سوریه …   0m2    37   بلی    98   98   99   99   99  

تونس 4   27    .  خير    99   98   99   99   99  

امارت متحده عربی …   36    .  خير    92   92   94   94   98  

یمن …   29    .  خير    85   80   85   85   70  

اروپای مركزی و شرقی

آلبانی 52   50    .  خير    98   97   97   98   98  

بالروس 18   53    …   …    98   97   97   99   99  

بوسنی و هرزگووین …   0m3    55   بلی    82   90   91   87   97  

بلغارستان 19   45    .  خير    96   96   96   95   98  

كرواسی 58   45    …   …    …   96   96   96   98  

جمهوری چك 28   51    .  خير    98   97   98   98   99  

استونی 1m6    53   20   بلی    95   96   95   95   99  

مجارستان 0m2    43   24   بلی    …   99   99   99   99  

التویا 16   51    .  خير    97   95   98   98   99  
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 …   …   …   …   …   …   4   11   9  ليتوانی
 13   35   19   5   3   3   4   24   22  مونتنگرو
 …   …   …   …   …   …   6   8   7  لهستان

 2   18   46   8   4   4   6   19   16  جمهوری مولداوی
 …   41   16   10   2   3   8   18   15  رومانی

 …   …   …   13   4   3   6   21   17  فدراسيون روسيه
 8   39   15   6   3   2   5   14   12  صربستان
 …   …   …   …   …   …   7   8   7  اسلواكی
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  اسلونی

 10   8   37   9   2   2   6   17   15  مقدونيه
 24   38   21   12   1   4   16   32   28  تركيه
 11   83   6   3   0   1   4   16   13  اكراین

آسيای مركزی
  57   33   13   5   4   8   34   29  ارمنستان
 1   39   7   13   2   7   12   86   72  آذربایجان
  12   18   12   2   3   7   41   39  گرجستان
  39   17   13   4   4   6   29   24  قزاقستان

  49   32   14   4   3   5   64   53  قرقيزستان
  57   57   21   2   6   6   54   40  مغولستان

 3   15   25   27   7   17   10   78   60  تاجيكستان
  54   11   15   6   11   4   95   75  تركمنستان

  45   26   15   3   5   5   66   55  ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
 …   …   …   …   …   …   7   6   4  استراليا

 …   …   …   …   …   …   10   7   6  برونی داروسالم
 54   82   60   37   7   36   11   89   63  كامبوج

 15   32   51   11   …   7   2   29   23  چين
 …   …   19   …   …   10   3   …   …  جزایر قناری

 37   31   65   37   7   23   7   62   48  جمهوری دموكراتيك خلق كره
 …   …   47   …   …   …   10   24   20  فيجی

 59   75   40   …   …   28   9   32   27  اندونزی
 …   …   …   …   …   …   8   4   3  ژاپن

 …   …   80   …   …   13   5   …   …  كریباتی
 47   10   23   42   15   40   14   67   51  الئو

 …   …   …   …   …   …   …   8   7  ماكائو، چين
 12   …   29   …   …   8   9   11   9  مالزی

 …   …   63   …   …   …   12   …   …  جزایر مارشال
 …   …   60   …   …   15   18   42   34  ميكرونزی

 67   66   15   32   9   32   15   97   66  ميانمار
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  نائورو

 …   …   …   …   …   …   6   6   5  نيوزیلند
 …   …   …   …   …   …   0   …   …  نيو

 …   …   59   …   …   …   9   …   …  پاالئو
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 …   …   …   …   …   …   4   11   9  ليتوانی
 13   35   19   5   3   3   4   24   22  مونتنگرو
 …   …   …   …   …   …   6   8   7  لهستان

 2   18   46   8   4   4   6   19   16  جمهوری مولداوی
 …   41   16   10   2   3   8   18   15  رومانی

 …   …   …   13   4   3   6   21   17  فدراسيون روسيه
 8   39   15   6   3   2   5   14   12  صربستان
 …   …   …   …   …   …   7   8   7  اسلواكی
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  اسلونی

 10   8   37   9   2   2   6   17   15  مقدونيه
 24   38   21   12   1   4   16   32   28  تركيه
 11   83   6   3   0   1   4   16   13  اكراین

آسيای مركزی
  57   33   13   5   4   8   34   29  ارمنستان
 1   39   7   13   2   7   12   86   72  آذربایجان
  12   18   12   2   3   7   41   39  گرجستان
  39   17   13   4   4   6   29   24  قزاقستان

  49   32   14   4   3   5   64   53  قرقيزستان
  57   57   21   2   6   6   54   40  مغولستان

 3   15   25   27   7   17   10   78   60  تاجيكستان
  54   11   15   6   11   4   95   75  تركمنستان

  45   26   15   3   5   5   66   55  ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
 …   …   …   …   …   …   7   6   4  استراليا

 …   …   …   …   …   …   10   7   6  برونی داروسالم
 54   82   60   37   7   36   11   89   63  كامبوج

 15   32   51   11   …   7   2   29   23  چين
 …   …   19   …   …   10   3   …   …  جزایر قناری

 37   31   65   37   7   23   7   62   48  جمهوری دموكراتيك خلق كره
 …   …   47   …   …   …   10   24   20  فيجی

 59   75   40   …   …   28   9   32   27  اندونزی
 …   …   …   …   …   …   8   4   3  ژاپن

 …   …   80   …   …   13   5   …   …  كریباتی
 47   10   23   42   15   40   14   67   51  الئو

 …   …   …   …   …   …   …   8   7  ماكائو، چين
 12   …   29   …   …   8   9   11   9  مالزی

 …   …   63   …   …   …   12   …   …  جزایر مارشال
 …   …   60   …   …   15   18   42   34  ميكرونزی

 67   66   15   32   9   32   15   97   66  ميانمار
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  نائورو

 …   …   …   …   …   …   6   6   5  نيوزیلند
 …   …   …   …   …   …   0   …   …  نيو

 …   …   59   …   …   …   9   …   …  پاالئو

ليتوانی 18   53    .  خير    95   97   94   94   99  

مونتنگرو …   …    …   …    90   90   90   90   98  

لهستان 16   48    …   …    98   99   99   99   94  

جمهوری مولداوی 18   57    …   …    98   96   98   97   99  

رومانی 17   49    .  خير    99   95   97   97   99  

فدراسيون روسيه 20   54    …   …    98   99   99   99   97  

صربستان …   …    …   …    93   88   97   92   99  

اسلواكی 28   53    …   …    99   98   99   99   98  

اسلونی 1m3    50   15   بلی    …   96   97   97   …  

مقدونيه …   43    .  خير    89   94   92   93   92  

تركيه 0m2    27   12   بلی    82   98   90   90   88  

اكراین 0m3    51   18   بلی    96   98   99   98   97  

آسيای مركزی

ارمنستان 20   50    2   بلی    78   92   87   87   91  

آذربایجان 0m2    60   18   بلی    93   96   97   95   99  

گرجستان 0m2    57   8   بلی    83   95   88   87   95  

قزاقستان 1m6    64   18   بلی    99   99   99   99   99  

قرقيزستان 1m3    55   18   بلی    90   97   93   92   99  

مغولستان …   2m3    54   بلی    98   99   98   99   98  

تاجيكستان …   49    .  خير    86   87   81   86   94  

تركمنستان 0m2    61   16   بلی    98   99   98   98   99  

ازبكستان 2m3    56   18   بلی    97   95   94   95   98  

آسيای شرقی و اقيانوسيه

استراليا 1m4    55   52   بلی    94   94   92   92   …  

برونی داروسالم …   44    …   …    99   97   99   99   96  

كامبوج …   0m6    74   بلی    80   78   80   80   87  

چين 0m3    70   13   بلی    91   93   94   93   92  

جزایر قناری …   …    …   …    99   99   99   99   99  

جمهوری دموكراتيك خلق كره …   0m3    51   بلی    96   96   98   89   96  

فيجی …   50    .  خير    81   99   83   81   93  

اندونزی 0m6    51   0   بلی    70   72   70   70   82  

ژاپن 0m6    49   14   بلی    …   99   97   99   …  

كریباتی …   …    .  خير    88   61   86   86   99  

الئو 0m2    54   12   بلی    57   48   56   57   61  

ماكائو، چين …   54    .  خير    …   …   …   …   …  

مالزی 0m3    45   0   بلی    87   90   96   96   99  

جزایر مارشال 0   …    …   …    97   96   95   74   92  

ميكرونزی …   …    …   …    84   83   81   67   55  

ميانمار 12   68    …   …    75   78   82   82   85  

نائورو …   …    …   …    99   99   45   72   99  

نيوزیلند 0m5    59   14   بلی    87   82   89   89   …  

نيو …   …    …   …    99   99   99   99   99  

پاالئو …   …    …   …    98   98   98   98   …  
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 66   74   59   …   …   …   11   84   61  گينه جدید پاپوا
 32   58   34   30   6   28   20   27   23  فيليپين

 …   …   …   …   …   …   4   5   4  جمهوری كره
 …   …   …   …   …   …   4   27   22  ساموا

 …   …   …   2   2   3   8   4   3  سنگاپور
 …   …   65   …   …   …   13   72   55  جزایر سليمان

 19   43   5   12   4   9   9   15   11  تایلند
 …   …   …   …   …   …   …   92   67  تيمور-لست

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  توكالئو
 …   …   62   …   …   …   3   22   19  تونگا
 …   …   …   …   …   …   5   …   …  توالو

 …   …   50   …   …   …   6   34   28  وانواتو
 23   70   17   30   7   25   7   23   20  ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  آنگوال

 …   …   …   …   …   …   5   …   …  آنتيگوا و باربودا
 …   …   …   4   1   4   7   16   13  آرژانتين

 …   …   …   …   …   …   …   20   17  آروبا
 …   …   …   …   …   …   7   17   14  باهاما

 …   …   …   …   …   …   13   11   10  باربادوس
 23   54   24   18   1   7   6   20   16  بليز

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  برمودا
 46   74   54   27   1   8   7   61   46  بوليوی
 17   30   …   11   2   6   8   29   24  برزیل

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر دست نخوره انگلستان
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر سيمن

 …   47   63   1   0   1   6   9   7  شيلی
 32   65   47   12   1   7   9   26   19  كلمبيا

 12   47   35   6   2   5   7   11   10  كاستا ریكا
 9   42   41   5   2   4   5   7   5  كوبا

 …   …   …   …   …   …   10   …   …  دومينيكا
 15   36   4   7   1   5   11   33   30  جمهوری دومينيكن

 23   77   40   23   2   9   16   26   21  اكوادور
 43   76   24   19   1   10   7   29   22  السالوادور

 …   …   39   …   …   …   9   41   34  گرینادا
 47   67   51   49   2   23   12   39   30  گواتماال

 31   42   11   11   11   14   13   57   43  گویان
 35   87   41   24   9   22   25   72   49  هائيتی

 48   69   30   25   1   11   10   42   28  هندوراس
 24   36   15   3   4   4   12   17   14  جامائيكا
 21   36   38   13   2   5   8   20   17  مكزیك

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  مونتسرات
 …   …   …   …   …   …   …   17   15  بخش خود مختار هلند

 39   68   31   20   2   10   12   26   21  نيكاراگوئه



جداول آماري

363

 66   74   59   …   …   …   11   84   61  گينه جدید پاپوا
 32   58   34   30   6   28   20   27   23  فيليپين

 …   …   …   …   …   …   4   5   4  جمهوری كره
 …   …   …   …   …   …   4   27   22  ساموا

 …   …   …   2   2   3   8   4   3  سنگاپور
 …   …   65   …   …   …   13   72   55  جزایر سليمان

 19   43   5   12   4   9   9   15   11  تایلند
 …   …   …   …   …   …   …   92   67  تيمور-لست

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  توكالئو
 …   …   62   …   …   …   3   22   19  تونگا
 …   …   …   …   …   …   5   …   …  توالو

 …   …   50   …   …   …   6   34   28  وانواتو
 23   70   17   30   7   25   7   23   20  ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  آنگوال

 …   …   …   …   …   …   5   …   …  آنتيگوا و باربودا
 …   …   …   4   1   4   7   16   13  آرژانتين

 …   …   …   …   …   …   …   20   17  آروبا
 …   …   …   …   …   …   7   17   14  باهاما

 …   …   …   …   …   …   13   11   10  باربادوس
 23   54   24   18   1   7   6   20   16  بليز

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  برمودا
 46   74   54   27   1   8   7   61   46  بوليوی
 17   30   …   11   2   6   8   29   24  برزیل

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر دست نخوره انگلستان
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر سيمن

 …   47   63   1   0   1   6   9   7  شيلی
 32   65   47   12   1   7   9   26   19  كلمبيا

 12   47   35   6   2   5   7   11   10  كاستا ریكا
 9   42   41   5   2   4   5   7   5  كوبا

 …   …   …   …   …   …   10   …   …  دومينيكا
 15   36   4   7   1   5   11   33   30  جمهوری دومينيكن

 23   77   40   23   2   9   16   26   21  اكوادور
 43   76   24   19   1   10   7   29   22  السالوادور

 …   …   39   …   …   …   9   41   34  گرینادا
 47   67   51   49   2   23   12   39   30  گواتماال

 31   42   11   11   11   14   13   57   43  گویان
 35   87   41   24   9   22   25   72   49  هائيتی

 48   69   30   25   1   11   10   42   28  هندوراس
 24   36   15   3   4   4   12   17   14  جامائيكا
 21   36   38   13   2   5   8   20   17  مكزیك

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  مونتسرات
 …   …   …   …   …   …   …   17   15  بخش خود مختار هلند

 39   68   31   20   2   10   12   26   21  نيكاراگوئه

گينه جدید پاپوا …   72    .  خير    70   65   75   75   75  

فيليپين 9   52    .  خير    77   92   88   88   91  

جمهوری كره 0m5    49   12   بلی    99   99   98   98   98  

ساموا …   40    …   …    56   54   57   56   84  

سنگاپور 2m6    50   12   بلی    94   93   95   95   98  

جزایر سليمان 0   55    .  خير    93   84   91   91   84  

تایلند 0m5    65   13   بلی    96   96   98   98   99  

تيمور-لست …   54    …   …    …   64   66   67   72  

توكالئو …   …    …   …    …   …   …   …   …  

تونگا …   46    …   …    99   99   99   99   99  

توالو …   …    …   …    97   84   97   97   99  

وانواتو 12   79    …   …    85   99   85   85   92  

ویتنام 0m2    72   17   بلی    93   93   94   94   95  

آمریكای التين و كارائيب

آنگوال …   …    …   …    …   …   …   …   …  

آنتيگوا و باربودا 13   …    …   …    99   99   99   99   …  

آرژانتين 0m5    52   13   بلی    84   97   92   91   99  

آروبا …   …    …   …    …   …   …   …   …  

باهاما 13   64    …   …    96   88   94   95   …  

باربادوس 0m2    65   12   بلی    84   92   85   84   …  

بليز 14   42    …   …    98   99   98   98   97  

برمودا 4   …    …   …    …   …   …   …   …  

بوليوی 0m4    63   13   بلی    81   81   79   81   93  

برزیل 0m3    57   17   بلی    97   99   99   99   99  

جزایر دست نخوره انگلستان 0m3    54   13   بلی    …   …   …   …   …  

جزایر سيمن …   …    …   …    …   …   …   …   …  

شيلی 0m2    37   18   بلی    94   91   94   94   98  

كلمبيا 0m5    60   12   بلی    86   88   86   86   88  

كاستا ریكا 0m3    42   17   بلی    90   89   91   91   88  

كوبا 1m6    43   18   بلی    89   96   99   89   99  

دومينيكا 12   …    …   …    7   99   88   95   99  

جمهوری دومينيكن 12   44    …   …    74   99   85   81   95  

اكوادور 0m4    54   12   بلی    98   97   97   98   99  

السالوادور 0m3    47   12   بلی    96   98   96   96   93  

گرینادا 0m2    …   12   بلی    91   98   91   91   …  

گواتماال 0m6    33   12   بلی    80   95   81   80   96  

گویان 13   43    .  خير    93   90   92   93   96  

هائيتی …   0m3    55   بلی    …   58   52   53   75  

هندوراس 0m3    44   12   بلی    87   91   87   87   90  

جامائيكا 8   57    .  خير    87   87   86   85   90  

مكزیك 0m3    39   12   بلی    98   96   98   98   99  

مونتسرات …   …    …   …    …   …   …   …   …  

بخش خود مختار هلند …   50    …   …    …   …   …   …   …  

نيكاراگوئه 0m3    36   12   بلی    87   99   88   87   99  
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 21   38   25   18   1   8   10   24   18  پاناما
 …   60   22   14   1   5   9   38   32  پاراگوئه

 41   81   64   24   1   8   11   29   21  پرو
 …   …   56   …   …   …   9   …   …  ساینت كيتس و نویس

 …   …   …   …   …   …   12   16   13  سنت لوسيا
 …   …   …   …   …   …   5   28   23  جزیره سنت وینسنت و گرناد

 11   25   9   10   7   13   13   35   28  سورینام
 22   43   13   4   4   6   19   18   12  ترینيداد و توباگو

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر تركس و كایكوس
 …   …   …   11   2   5   8   16   13  اروگوئه
 31   50   7   13   4   5   9   22   17  ونزوئال

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  آندورا
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  اتریش
 …   …   …   …   …   …   8   5   4  بلژیك
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  كانادا

 …   …   …   …   …   …   …   7   6  قبرس
 …   …   …   …   …   …   5   6   4  دانمارك

 …   …   …   …   …   …   4   5   4  فنالند
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  فرانسه
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  آلمان
 …   …   …   …   …   …   8   8   7  یونان

 …   …   …   …   …   …   4   4   3  ایسلند
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  ایرلند

 …   …   …   …   …   …   8   6   5  اسرائيل
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  ایتاليا

 …   …   …   …   …   …   8   7   5  لوگزامبورگ
 …   …   …   …   …   …   6   8   6  مالت

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  موناكو
 …   …   …   …   …   …   …   6   5  هلند
 …   …   …   …   …   …   5   4   3  نروژ

 …   …   …   …   …   …   8   7   5  پرتغال
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  سن مارینو

 …   …   …   …   …   …   6   5   4  اسپانيا
 …   …   …   …   …   …   4   4   3  سوئد

 …   …   …   …   …   …   6   5   4  سویس
 …   …   …   …   …   …   8   6   5  انگلستان

 …   …   …   1   0   2   8   8   6  ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

 54   29   …   54   7   39   …   235   157  افغانستان
 89   52   37   43   13   48   22   69   52  بنگالدش

 …   …   …   40   3   19   15   65   45  بوتان
 …   56   46   48   20   43   30   79   55  هند



جداول آماري

365

 21   38   25   18   1   8   10   24   18  پاناما
 …   60   22   14   1   5   9   38   32  پاراگوئه

 41   81   64   24   1   8   11   29   21  پرو
 …   …   56   …   …   …   9   …   …  ساینت كيتس و نویس

 …   …   …   …   …   …   12   16   13  سنت لوسيا
 …   …   …   …   …   …   5   28   23  جزیره سنت وینسنت و گرناد

 11   25   9   10   7   13   13   35   28  سورینام
 22   43   13   4   4   6   19   18   12  ترینيداد و توباگو

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  جزایر تركس و كایكوس
 …   …   …   11   2   5   8   16   13  اروگوئه
 31   50   7   13   4   5   9   22   17  ونزوئال

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  آندورا
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  اتریش
 …   …   …   …   …   …   8   5   4  بلژیك
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  كانادا

 …   …   …   …   …   …   …   7   6  قبرس
 …   …   …   …   …   …   5   6   4  دانمارك

 …   …   …   …   …   …   4   5   4  فنالند
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  فرانسه
 …   …   …   …   …   …   7   5   4  آلمان
 …   …   …   …   …   …   8   8   7  یونان

 …   …   …   …   …   …   4   4   3  ایسلند
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  ایرلند

 …   …   …   …   …   …   8   6   5  اسرائيل
 …   …   …   …   …   …   6   6   5  ایتاليا

 …   …   …   …   …   …   8   7   5  لوگزامبورگ
 …   …   …   …   …   …   6   8   6  مالت

 …   …   …   …   …   …   …   …   …  موناكو
 …   …   …   …   …   …   …   6   5  هلند
 …   …   …   …   …   …   5   4   3  نروژ

 …   …   …   …   …   …   8   7   5  پرتغال
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  سن مارینو

 …   …   …   …   …   …   6   5   4  اسپانيا
 …   …   …   …   …   …   4   4   3  سوئد

 …   …   …   …   …   …   6   5   4  سویس
 …   …   …   …   …   …   8   6   5  انگلستان

 …   …   …   1   0   2   8   8   6  ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

 54   29   …   54   7   39   …   235   157  افغانستان
 89   52   37   43   13   48   22   69   52  بنگالدش

 …   …   …   40   3   19   15   65   45  بوتان
 …   56   46   48   20   43   30   79   55  هند

پاناما 2m4    47   14   بلی    99   94   99   99   99  

پاراگوئه 0m4    64   9   بلی    73   88   72   73   75  

پرو 0m5    58   13   بلی    94   99   95   94   99  

ساینت كيتس و نویس 13   …    …   …    99   99   99   99   99  

سنت لوسيا 0m2    52   12   بلی    85   94   85   85   94  

جزیره سنت وینسنت و گرناد 13   52    …   …    99   99   99   99   99  

سورینام …   35    …   …    84   83   84   84   …  

ترینيداد و توباگو 0m5    49   13   بلی    89   89   89   92   …  

جزایر تركس و كایكوس …   …    2   بلی    …   …   …   …   …  

اروگوئه 0m3    55   12   بلی    95   94   95   95   99  

ونزوئال 0m2    53   24   بلی    71   55   73   71   83  

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

آندورا 0m3    …   16   بلی    84   91   93   93   …  

اتریش 1m3    50   16   بلی    83   80   83   83   …  

بلژیك 1m3    43   15   بلی    78   88   97   97   …  

كانادا 0m6    61   17   بلی    14   94   94   94   …  

قبرس 0m5    54   16   بلی    93   87   97   97   …  

دانمارك 0m2    60   18   بلی    …   99   93   93   …  

فنالند 0m6    57   18   بلی    …   97   97   97   98  

فرانسه 0m3    48   16   بلی    29   87   98   98   84  

آلمان 0m2    50   14   بلی    86   94   96   90   …  

یونان 0m3    41   17   بلی    88   88   87   88   88  

ایسلند 0m6    70   13   بلی    …   95   97   97   …  

ایرلند 0m5    49   26   بلی    …   86   91   91   93  

اسرائيل 0m4    49   12   بلی    95   95   93   95   …  

ایتاليا 0m2    37   21   بلی    96   87   97   96   …  

لوگزامبورگ 16   44    …   خير    95   95   99   99   …  

مالت 14   30    …   …    86   94   83   85   …  

موناكو 16   …    …   …    99   99   99   99   90  

هلند 0m3    55   16   بلی    …   96   98   98   …  

نروژ 0m5    62   9   بلی    …   91   93   93   …  

پرتغال 0m3    55   17   بلی    94   93   93   93   89  

سن مارینو 72   …    …   …    95   94   95   95   …  

اسپانيا 0m3    44   16   بلی    81   97   98   98   …  

سوئد 1m6    60   15   بلی    …   95   99   99   17  

سویس 0m5    59   16   بلی    …   86   94   95   …  

انگلستان 1m3    55   26   بلی    …   85   92   92   …  

ایاالت متحده 0m4    59   12   بلی    92   93   92   96   …  

 
جنوب و غرب آسيا

افغانستان 12   38    …   …    …   68   77   77   90  

بنگالدش 12   55    .  خير    88   81   88   88   96  

بوتان …   39    .  خير    95   90   96   95   92  

هند 0m6    35   12   بلی    6   59   58   55   78  
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 0   …   44   15   5   11   7   35   31  جمهوری اسالمی ایران
 …   85   10   25   13   30   22   42   34  مالدیو

 95   75   53   49   13   39   21   72   54  نپال
 56   31   16   37   13   38   19   95   67  پاكستان
 73   …   53   14   14   29   22   13   11  سریالنكا

 
كشورهای تابع صحرای آفریقا

 37   77   11   45   6   31   12   231   132  آنگوال
 57   50   70   38   7   23   16   146   98  بنين

 11   57   34   23   5   13   10   68   46  بوتسوانا
 85   50   7   35   23   37   16   181   104  بوركينا فاسو

 …   88   45   53   7   39   11   169   99  بوروندی
 21   64   21   30   6   19   11   144   88  كامرون

 13   64   57   …   …   …   13   29   25  تنگه ورد
 47   55   23   38   10   29   13   163   97  جمهوری مركزی آفریقا

 65   77   2   41   14   37   22   189   119  چاد
 45   34   21   44   8   25   25   63   48  كاموروس

 21   78   19   26   7   14   13   102   70  ساحل عاج
 37   54   4   34   7   20   17   183   117  جمهوری دموكراتيك كنگو

 52   79   24   38   13   31   12   196   114  گينه استوایی
 …   …   24   39   7   19   13   155   92  اریتره
 62   43   52   38   13   40   14   77   55  اتيوپی
 …   54   49   47   11   38   20   145   87  گابون
 9   62   6   21   3   12   14   86   54  گامبيا

 53   44   41   22   6   20   20   128   74  غنا
 56   58   54   22   5   18   9   90   57  گينه

 71   41   27   35   9   26   12   156   103  گينه بيسائو
 …   …   …   …   …   …   …   195   113  كنيا

 57   84   13   30   6   20   10   104   64  لسوتو
 60   79   36   38   4   20   13   98   65  ليبری

 45   70   35   39   6   26   …   205   133  ماد اگاسكار
 64   78   67   48   13   42   17   106   66  ماالوی

 73   89   56   46   3   19   13   132   89  مالی
 69   32   25   38   11   33   23   200   129  موریتيوس
 …   …   21   10   14   15   14   17   14  موزامبيك

 65   80   30   41   4   24   15   164   96  ناميبيا
 37   57   19   24   9   24   14   66   42  نيجر

 62   62   14   50   10   44   13   188   111  نيجریه
 34   64   17   38   9   29   14   187   109  رواندا

 77   69   88   45   4   23   6   188   112  ساو تام و پرینسيپ
 18   60   60   23   8   9   8   95   72  سنگال

 42   61   34   16   8   17   19   115   66  سيكلس
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  سيرا لئون

 57   52   8   40   9   30   24   278   160  سومالی
 35   15   9   38   11   36   11   193   116  آفریقای جنوبی
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 0   …   44   15   5   11   7   35   31  جمهوری اسالمی ایران
 …   85   10   25   13   30   22   42   34  مالدیو

 95   75   53   49   13   39   21   72   54  نپال
 56   31   16   37   13   38   19   95   67  پاكستان
 73   …   53   14   14   29   22   13   11  سریالنكا

 
كشورهای تابع صحرای آفریقا

 37   77   11   45   6   31   12   231   132  آنگوال
 57   50   70   38   7   23   16   146   98  بنين

 11   57   34   23   5   13   10   68   46  بوتسوانا
 85   50   7   35   23   37   16   181   104  بوركينا فاسو

 …   88   45   53   7   39   11   169   99  بوروندی
 21   64   21   30   6   19   11   144   88  كامرون

 13   64   57   …   …   …   13   29   25  تنگه ورد
 47   55   23   38   10   29   13   163   97  جمهوری مركزی آفریقا

 65   77   2   41   14   37   22   189   119  چاد
 45   34   21   44   8   25   25   63   48  كاموروس

 21   78   19   26   7   14   13   102   70  ساحل عاج
 37   54   4   34   7   20   17   183   117  جمهوری دموكراتيك كنگو

 52   79   24   38   13   31   12   196   114  گينه استوایی
 …   …   24   39   7   19   13   155   92  اریتره
 62   43   52   38   13   40   14   77   55  اتيوپی
 …   54   49   47   11   38   20   145   87  گابون
 9   62   6   21   3   12   14   86   54  گامبيا

 53   44   41   22   6   20   20   128   74  غنا
 56   58   54   22   5   18   9   90   57  گينه

 71   41   27   35   9   26   12   156   103  گينه بيسائو
 …   …   …   …   …   …   …   195   113  كنيا

 57   84   13   30   6   20   10   104   64  لسوتو
 60   79   36   38   4   20   13   98   65  ليبری

 45   70   35   39   6   26   …   205   133  ماد اگاسكار
 64   78   67   48   13   42   17   106   66  ماالوی

 73   89   56   46   3   19   13   132   89  مالی
 69   32   25   38   11   33   23   200   129  موریتيوس
 …   …   21   10   14   15   14   17   14  موزامبيك

 65   80   30   41   4   24   15   164   96  ناميبيا
 37   57   19   24   9   24   14   66   42  نيجر

 62   62   14   50   10   44   13   188   111  نيجریه
 34   64   17   38   9   29   14   187   109  رواندا

 77   69   88   45   4   23   6   188   112  ساو تام و پرینسيپ
 18   60   60   23   8   9   8   95   72  سنگال

 42   61   34   16   8   17   19   115   66  سيكلس
 …   …   …   …   …   …   …   …   …  سيرا لئون

 57   52   8   40   9   30   24   278   160  سومالی
 35   15   9   38   11   36   11   193   116  آفریقای جنوبی

جمهوری اسالمی ایران 0m6    35   16   بلی    99   99   99   99   99  

مالدیو …   0m3    40   بلی    98   97   98   98   99  

نپال 7   51    .  خير    69   85   91   89   93  

پاكستان 0m6    32   12   بلی    83   80   83   83   89  

سریالنكا 12   35    …   …    98   99   98   99   99  

 
كشورهای تابع صحرای آفریقا

آنگوال …   74    …   …    …   48   44   44   65  

بنين 2m5    54   14   بلی    93   89   93   93   99  

بوتسوانا 0m4    48   12   بلی    85   90   97   97   99  

بوركينا فاسو 14   77    …   …    76   88   94   95   99  

بوروندی 12   91    …   …    74   75   64   74   84  

كامرون 1m6    52   14   بلی    81   73   78   81   85  

تنگه ورد 6   34    …   …    69   65   72   72   70  

جمهوری مركزی آفریقا 2m5    71   14   بلی    …   35   40   40   70  

چاد 14   65    …   …    …   23   36   20   40  

كاموروس …   58    …   …    69   66   69   69   84  

ساحل عاج 15   61    …   …    …   66   79   79   84  

جمهوری دموكراتيك كنگو 14   39    …   …    77   73   76   77   77  

گينه استوایی 14   61    …   …    …   73   78   77   87  

اریتره 12   50    …   …    …   51   39   33   73  

اتيوپی …   0m6    59   بلی    97   95   96   97   99  

گابون 6   71    .  خير    …   63   69   72   72  

گامبيا 14   61    …   …    38   55   31   38   89  

غنا …   59    …   …    95   95   95   95   99  

گينه 0m2    71   0   بلی    84   85   84   84   99  

گينه بيسائو …   0m3    79   بلی    …   67   70   71   90  

كنيا …   62    …   …    …   60   74   77   87  

لسوتو 8   69    …   …    80   77   77   80   92  

ليبری …   47    .  خير    85   85   80   83   96  

ماد اگاسكار …   2m6    55   بلی    …   94   87   88   89  

ماالوی 0m3    79   14   بلی    61   59   63   61   72  

مالی 0   85    …   …    99   85   99   99   99  

موریتيوس 0m3    72   14   بلی    90   86   83   85   85  

موزامبيك 0m2    41   12   بلی    97   99   98   97   97  

ناميبيا …   85    …   …    72   77   70   72   87  

نيجر …   0m1    47   بلی    …   63   74   74   88  

نيجریه 2m6    71   14   بلی    …   47   55   39   64  

رواندا 0m3    46   12   بلی    41   62   61   54   69  

ساو تام و پرینسيپ 8   81    …   …    99   95   99   99   98  

سنگال 9   30    …   …    75   85   97   99   98  

سيكلس 0m5    57   14   بلی    89   80   89   89   99  

سيرا لئون 0m3    …   10   بلی    99   99   99   99   99  

سومالی 0   56    .  خير    …   67   64   64   82  

آفریقای جنوبی …   59    …   …    …   35   35   35   50  
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 …   46   7   25   3   12   15   66   45  سوایزلند
 25   60   24   30   1   10   9   114   71  توگو

 44   35   28   24   14   26   12   126   89  اوگاندا
 54   80   60   32   5   20   12   127   77  جمهوری متحده تانزانيا

 55   91   41   38   3   22   10   118   73  زامبيا
 58   87   40   50   6   20   12   157   93  زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنیمتوسط وزنی

 39   56   38   31   11   25   15   74   49  جهان

 …   …   …   …   …   …   …   38   31  كشورهای در حال گذار
 …   …   …   …   …   …   …   7   6  كشورهای توسعه یافته

 40   56   38   32   11   26   16   81   54  كشورهای در حال توسعه

 25   57   28   25   8   17   16   54   41  كشورهای عربی
 …   …   …   …   …   …   …   21   17  اروپای مركزی و شرقی

 …   …   …   …   …   …   …   62   51  آسيای مركزی
 27   45   43   16   …   14   6   31   24  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 …   …   …   …   …   …   …   31   24          آسيای شرقی
 …   …   …   …   …   …   …   36   26          اقيانوسيه

 …   …   …   16   2   7   9   27   22  آمریكای التين و كارائيب
 …   …   …   …   …   …   …   56   39          كارائيب

 …   …   …   …   …   …   …   26   21          آمریكای التين
 …   …   …   …   …   …   …   7   5  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 …   …   …   …   …   …   …   83   58  جنوب و غرب آسيا
 50   67   30   38   9   28   14   158   95  كشورهای تابع صحرای آفریقا

4. زنان شاغل و غيرشاغل به مثابه سهمی از جمعيت سن كار،  شامل زنان  1. بخش جمعيت سازمان ملل)2007(، متغير در حد متوسط    
دارای مشاغل موقت)برای مثال، در 

UNICEF .2 )2007(.         مرخصی زایمان(، شاغل در منزل برای توليد كاال و خدمات برای مصرف 
خانگی خود، خدمات محلی و شخصی 

3. جدیدترین دادههای موجود در محدوده زمانی تعيين شده.       توليد شده از طریق استخدام كاركنان محلی، از آمار، زنان شاغل برای 
)2008 ،ILO(خدمات منزل كسر شدهاند
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 …   46   7   25   3   12   15   66   45  سوایزلند
 25   60   24   30   1   10   9   114   71  توگو

 44   35   28   24   14   26   12   126   89  اوگاندا
 54   80   60   32   5   20   12   127   77  جمهوری متحده تانزانيا

 55   91   41   38   3   22   10   118   73  زامبيا
 58   87   40   50   6   20   12   157   93  زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنیمتوسط وزنی

 39   56   38   31   11   25   15   74   49  جهان

 …   …   …   …   …   …   …   38   31  كشورهای در حال گذار
 …   …   …   …   …   …   …   7   6  كشورهای توسعه یافته

 40   56   38   32   11   26   16   81   54  كشورهای در حال توسعه

 25   57   28   25   8   17   16   54   41  كشورهای عربی
 …   …   …   …   …   …   …   21   17  اروپای مركزی و شرقی

 …   …   …   …   …   …   …   62   51  آسيای مركزی
 27   45   43   16   …   14   6   31   24  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 …   …   …   …   …   …   …   31   24          آسيای شرقی
 …   …   …   …   …   …   …   36   26          اقيانوسيه

 …   …   …   16   2   7   9   27   22  آمریكای التين و كارائيب
 …   …   …   …   …   …   …   56   39          كارائيب

 …   …   …   …   …   …   …   26   21          آمریكای التين
 …   …   …   …   …   …   …   7   5  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 …   …   …   …   …   …   …   83   58  جنوب و غرب آسيا
 50   67   30   38   9   28   14   158   95  كشورهای تابع صحرای آفریقا

سوایزلند 0m5    47   26   بلی    99   85   99   99   97  

توگو …   0m6    31   بلی    68   57   67   68   78  

اوگاندا 14   51    …   …    …   83   87   87   96  

جمهوری متحده تانزانيا …   80    …   …    80   89   81   80   85  

زامبيا 12   86    …   …    90   93   91   90   99  

زیمبابوه 0m6    66   0   بلی    80   84   80   80   94  

جهان 14   52    …   …    60   80   80   79   87  

كشورهای در حال گذار 18   55    …   …    …   …   …   …   …  

كشورهای توسعه یافته 16   51    …   …    …   …   …   …   …  

كشورهای در حال توسعه 12   53    …   …    59   78   79   78   86  

كشورهای عربی …   30    …   …    88   89   91   91   92  

اروپای مركزی و شرقی 19   51    …   …    …   …   …   …   …  

آسيای مركزی 18   55    …   …    …   …   …   …   …  

آسيای شرقی و اقيانوسيه …   55    …   …    86   89   89   89   91  

             آسيای شرقی 12   55    …   …    …   …   …   …   …  

               اقيانوسيه …   …    …   …    …   …   …   …   …  

آمریكای التين و كارائيب 13   54    …   …    89   93   92   92   96  

                كارائيب 13   54    …   …    …   …   …   …   …  

                آمریكای التين 12   54    …   …    …   …   …   …   …  

آمریكای شمالی و اروپای غربی 16   54    …   …    …   …   …   …   …  

جنوب و غرب آسيا 12   40    …   …    …   …   …   …   …  

كشورهای تابع صحرای آفریقا 13   60    …   …    48   72   74   72   82  

منبع: برای محاسبه موقعيت زنان مرخصی گرفته برای زایمان از دادههای مدیریت بيمه  5. مربوط به زنانی كه در مرخصی زایمان حقوق دریافت كردهاند.    
اجتماعی ایاالت متحده و  

)2006 ،a2007 ،b2007 ،2008( .استفاده شده است )2008( OECD 6. مرخصی زایمان بدون پرداخت حقوق، فقدان خط مشی مرخصی زایمان)مگر برای بيماریهای خاص( 

7. مرخصی زایمان به مرخصی بدون پرداخت حقوق اطالق ميشود.
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كشورها، قلمروها

گروه 
سنی

% كل ثبت نام در ثبت نام در پيش دبستانی
% ناخالص ثبت نام در آموزش پيش دبستانیمؤسسات خصوصی

پایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی در

1999 19992006

GPI )زن/زنمردكل% زنكل )000(% زنكل )000(2006
مرد(

كشورهای عربی
 4m5    36   49   166   47   .   45    3   3   3   1.01  الجزیره
 3m5    14   48   19   48    100   100    36   37   36   0.96  بحرین

 4m5    0.2   60   1   47    100   72    0.4   0.3   0.5   1.50  جی بوتی
 4m5    328   48  580  47    54  30    11   11   10   0.95  مصر
 4m5    68   48   93z   49z   . z   5   5   5   0.98  عراق
 4m5    74   46   95   47    100   94    29   30   27   0.91  اردن

 4m5    57   49   67   48    24   40    78   78   79   1.02  كویت
 3m5    143   48   148   48    78   78    61   62   60   0.97  لبنان

 4m5    10   48   22   48   .   17    5   5   5   0.97  جماهير عرب ليبی
 .…   …   …   …    3m5    …   …   5z   …    …   78z  موریتانی
 4m5    805   34   705   40    100   100    62   82   43   0.52  مراكش

 4m5    7   45   10   47    100   100    6   6   6   0.88  عمان
 4m5    77   48   77   48    100   100    39   40   39   0.96  فلسطين

 3m5    8   48   16   49    100   90    25   25   25   0.98  قطر
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  عربستان سعودی

 .…   …   …   4m5    366   …   505   49    90   70    19  سودان
 3m5    108   46   155   47    67   75    8   9   8   0.90  جمهوری عربی سوریه

 3m5    78   47   …   …    88   …    14   14   13   0.95  تونس
 4m5    64   48   90   48    68   77    64   65   63   0.97  امارت متحده عربی

 3m5    12   45   18z   45z    37   49z    0.7   0.7   0.6   0.86  یمن

اروپای مركزی و شرقی
 3m5    82   50   80y   48y   .   5y    40   39   41   1.06  آلبانی

 3m5    263   *.47   271   48    –   5    75   *.77   *.73   *0.95  بالروس
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  بوسنی و هرزگووین

 3m6    219   48   206   48    0.1   0.3z    67   67   66   0.99  بلغارستان
 3m6    81   48   90   48    5   10    40   40   39   0.98  كرواسی

 3m5    312   50   284   48    2   1    90   87   93   1.07  جمهوری چك
 3m6    55   48   45   48    1   2    87   88   87   0.99  استونی

 3m6    376   48   327   48    3   5    78   79   77   0.98  مجارستان
 3m6    58   48   65   48    1   3    53   54   51   0.95  التویا

 3m6    94   48   89   48    0.3   0.2    50   50   49   0.97  ليتوانی
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    …  مونتنگرو
 3m6    958   49   840   49    3   9    50   50   50   1.01  لهستان

 3m6    103   48   102   48    …   0.2    48   49   48   0.96  جمهوری مولداوی
 3m6    625   49   648   49    1   1    62   61   63   1.02  رومانی

 .…   …   …   3m6    379 4   …   530 4   47    …   2    68  فدراسيون روسيه
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كشورها، قلمروها

گروه 
سنی

% كل ثبت نام در ثبت نام در پيش دبستانی
% ناخالص ثبت نام در آموزش پيش دبستانیمؤسسات خصوصی

پایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی در

1999 19992006

GPI )زن/زنمردكل% زنكل )000(% زنكل )000(2006
مرد(

كشورهای عربی
 4m5    36   49   166   47   .   45    3   3   3   1.01  الجزیره
 3m5    14   48   19   48    100   100    36   37   36   0.96  بحرین

 4m5    0.2   60   1   47    100   72    0.4   0.3   0.5   1.50  جی بوتی
 4m5    328   48  580  47    54  30    11   11   10   0.95  مصر
 4m5    68   48   93z   49z   . z   5   5   5   0.98  عراق
 4m5    74   46   95   47    100   94    29   30   27   0.91  اردن

 4m5    57   49   67   48    24   40    78   78   79   1.02  كویت
 3m5    143   48   148   48    78   78    61   62   60   0.97  لبنان

 4m5    10   48   22   48   .   17    5   5   5   0.97  جماهير عرب ليبی
 .…   …   …   …    3m5    …   …   5z   …    …   78z  موریتانی
 4m5    805   34   705   40    100   100    62   82   43   0.52  مراكش

 4m5    7   45   10   47    100   100    6   6   6   0.88  عمان
 4m5    77   48   77   48    100   100    39   40   39   0.96  فلسطين

 3m5    8   48   16   49    100   90    25   25   25   0.98  قطر
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  عربستان سعودی

 .…   …   …   4m5    366   …   505   49    90   70    19  سودان
 3m5    108   46   155   47    67   75    8   9   8   0.90  جمهوری عربی سوریه

 3m5    78   47   …   …    88   …    14   14   13   0.95  تونس
 4m5    64   48   90   48    68   77    64   65   63   0.97  امارت متحده عربی

 3m5    12   45   18z   45z    37   49z    0.7   0.7   0.6   0.86  یمن

اروپای مركزی و شرقی
 3m5    82   50   80y   48y   .   5y    40   39   41   1.06  آلبانی

 3m5    263   *.47   271   48    –   5    75   *.77   *.73   *0.95  بالروس
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  بوسنی و هرزگووین

 3m6    219   48   206   48    0.1   0.3z    67   67   66   0.99  بلغارستان
 3m6    81   48   90   48    5   10    40   40   39   0.98  كرواسی

 3m5    312   50   284   48    2   1    90   87   93   1.07  جمهوری چك
 3m6    55   48   45   48    1   2    87   88   87   0.99  استونی

 3m6    376   48   327   48    3   5    78   79   77   0.98  مجارستان
 3m6    58   48   65   48    1   3    53   54   51   0.95  التویا

 3m6    94   48   89   48    0.3   0.2    50   50   49   0.97  ليتوانی
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    …  مونتنگرو
 3m6    958   49   840   49    3   9    50   50   50   1.01  لهستان

 3m6    103   48   102   48    …   0.2    48   49   48   0.96  جمهوری مولداوی
 3m6    625   49   648   49    1   1    62   61   63   1.02  رومانی

 .…   …   …   3m6    379 4   …   530 4   47    …   2    68  فدراسيون روسيه

% نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش 
پيش دبستانی

% نرخ ثبت نام در آموزش پيش 
دبستانی

% نرخ ثبت نام خالص در آموزش پيش 
ECCE دبستانی و سایر برنامههای

% ورودی های جدید پایه 
ECCE اول با تجربه

پایان سال تحصيلی در

2006

پایان سال تحصيلی در

2006

پایان سال تحصيلی در

2006

پایان سال تحصيلی در

2006

GPI )زن/زنمردكل
GPI )زن/زنمردكلمرد(

GPI )زن/زنمردكلمرد(
زنمردكلمرد(

كشورهای عربی

  15   15   14   0.93    6z   6z   6z   0.96z    …   …   …   ….    4   4   4 1

  52   52   51   0.98    51   51   50   0.98    55   56   54   0.97    82   83   81 2

  2   2   2   0.92    1   1   1   0.99    2   2   2   0.92    2   2   2 3

 17  18  17  0.94   16  17  16  0.93   17  18  17  0.94    …   …   … 4

  6z   6z   6z   1.00z    6z   6z   6z   1.00z    6z   6z   6z   1.00z    …   …   … 5

  32   33   31   0.94    30   31   29   0.95    32   33   31   0.94    50   52   49 6

  75   76   73   0.96    50   50   49   0.98    75   76   73   0.96    87   87   87 7

  64   65   63   0.97    62   63   61   0.97    64   65   63   0.97    95   95   95 8

  9   9   9   0.97    8   8   7   0.96    …   …   …   ….    …   …   … 9

  2z   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    50   52   48 10

  59   70   48   0.69    52   62   43   0.70    59   70   48   0.69    …   …   … 11

  8   9   8   0.94    7   7   7   0.95    8   9   8   0.94    …   …   … 12

  30   31   30   0.98    25   25   25   0.98    30   31   30   0.98    …   …   … 13

  43   43   43   1.00    40   39   40   1.02    43   43   43   1.00    …   …   … 14

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 15

  24   24   24   1.00    24z   24z   24z   1.00z    24   24   24   1.00    51   47   55 16

  11   11   11   0.93    11   11   10   0.93    11   11   11   0.93    12z   12z   12z 17

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 18

  78   79   77   0.98    56   57   56   0.98    78   79   77   0.98    83   83   83 19

  0.9z   1.0z   0.8z   0.85z    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 20

اروپای مركزی و شرقی

  49y   49y   49y   1.00y    47y   47y   47y   1.00y    49y   49y   49y   1.00y    …   …   … 21

  103   104   102   0.98    90   90   89   0.99    120   122   119   0.98    …   …   … 22

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 23

  82   82   82   0.99    79   79   78   0.99    82   82   82   0.99    …   …   … 24

  50   50   49   0.98    50   50   49   0.98    50   50   49   0.98    …   …   … 25

  114   116   112   0.96    …   …   …   ….    114   116   112   0.96    …   …   … 26

  93   93   92   0.99    88   88   88   1.00    …   …   …   ….    …   …   … 27

  86   87   86   0.99    85   86   85   1.00    86   87   86   0.99    …   …   … 28

  89   90   88   0.98    87   87   86   0.99    89   90   88   0.98    …   …   … 29

  69   70   68   0.98    68   68   67   0.98    69   70   68   0.98    …   …   … 30

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 31

  57   57   58   1.01    56   55   56   1.01    57   57   58   1.01    …   …   … 32

  71   71   70   0.99    69   69   68   0.99    71   71   70   0.99    …   …   … 33

  72   72   73   1.01    71   71   72   1.02    72   72   73   1.01    …   …   … 34

  87   90   85   0.95    70y   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 35
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 3m6    175   46  173  49    …  0.1    54   57   51   0.90  صربستان
 .…   …   …   3m5    169   …   145   48    0.4   2    82  اسلواكی
 3m5    59   46   43   48    1   2    75   78   71   0.91  اسلونی

 3m6    33   49   33z   49z   .   z    27   27   28   1.01  مقدونيه
 3m5    261   47   550   48    6   9    6   6   6   0.94  تركيه
 3m5    103 1   48   032 1   48    0.04   3    50   50   49   0.98  اكراین

آسيای مركزی
 .…   …   …   3m6    57   …   49   51    –   2    26  ارمنستان
 3m5    111   46   109   47    –   0.1    21   22   20   0.89  آذربایجان
 3m5    74   48   76   46    0.1   –    36   36   36   1.00  گرجستان
 3m6    165   48  331  48    10  5    14   15   14   0.96  قزاقستان

 3m6    48   43   57   49    1   1    10   11   9   0.80  قرقيزستان
 3m6    74   54   95   52    4   1z    25   23   27   1.21  مغولستان

 3m6    56   42   62   46   .  .    8   9   7   0.76  تاجيكستان
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m6  تركمنستان

 3m6    616   47  562  48    …  4    24   24   23   0.94  ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
 .…   …   …   …    4m4    …   …   263   48    …   67  استراليا

 3m5    11   49   12   48    66   66    50   49   51   1.04  برونی داروسالم
 3m5    58   50   106   51    22   29    5   5   5   1.03  كامبوج

 4m6    030 24   46   790 21   45    …   31    38   38   37   0.97  چين
 4m4    0.4   47   0.5z   45z    25   19z    86   87   85   0.98  جزایر قناری

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    4m5  جمهوری دموكراتيك خلق كره
 3m5    9   49   9   49    …   100z    16   16   16   1.02  فيجی

 5m6    1981   49   143 3   50    99   99    23   23   23   1.01  اندونزی
 3m5    962 2   49   073 3   …    65   67    83   82   84   1.02  ژاپن

 .…   …   …   …    …   …    …   3m5    …   …   5y  كریباتی
 3m5    37   52   49   51    18   30    8   7   8   1.11  الئو

 3m5    17   47   10   49    94   95    87   89   85   0.95  ماكائو، چين
 5m5    572   50   668z   51z    49   43z    108   105   110   1.04  مالزی

 4m5    2   50  1  48    19   …    59   57   60   1.04  جزایر مارشال
 .…   …   …   3m5    3   …   …   …    …   …    37  ميكرونزی

 .…   …   …   3m4    41   …   93   50    90   50    2  ميانمار
 .…   …   …   …    …   …    3m5    …   …  1  49  نائورو

 3m4    101   49   102   49    …   98    85   85   85   1.00  نيوزیلند
 4m4    0.1   44   0.03z   58z   .   …    154   159   147   0.93  نيو

 3m5    0.7   54   1z   53z    24   20z    63   56   69   1.23  پاالئو
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    6m6  گينه جدید پاپوا

 5m5    593   50   912   49    47   43    30   30   31   1.05  فيليپين
 5m5    535   47  547  48    75  78    80   83   77   0.92  جمهوری كره

 3m4    5   53   5y   54y    100   …    53   48   58   1.21  ساموا
 .…   …   …   …    …   …    …   …   3m5    99   32  سنگاپور

 3m5    13   48   …   …    …   …    35   35   35   1.02  جزایر سليمان
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 59   .59   .59   .1.00    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 36

  93   95   92   0.97    86z   88z   85z   0.96z    93   95   92   0.97    …   …   … 37

  81   82   80   0.97    79   79   78   0.98    81   82   80   0.97    …   …   … 38

  33z   33z   34z   1.03z    32z   31z   32z   1.02z    …   …   …   ….    …   …   … 39

  13   14   13   0.96    13   14   13   0.96    …   …   …   ….    …   …   … 40

  90   91   88   0.97    68   69   67   0.97    90   91   88   0.97    …   …   … 41

آسيای مركزی

  36   33   40   1.21    *.26   *.24   *.29   *.1.20    36   33   40   1.21    …   …   … 42

  32   32   32   1.02    22   22   23   1.04    32   32   33   1.02    7   7   7 43

  55   56   54   0.96    39   40   38   0.95    55   56   54   0.96    2y   2y   2y 44

 38  38  38  0.98   38  38  37  0.98    …   …   …   ….    …   …   … 45

  14   14   14   1.00    11   11   11   1.00    14   14   14   1.00    13   13   13 46

  54   51   57   1.13    47   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 47

  9   10   9   0.88    7   7   7   0.91    …   …   …   ….    …   …   … 48

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 49

 27  27  26  0.94    21   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 50

آسيای شرقی و اقيانوسيه

  104   106   103   0.97    63   63   62   0.97    104   106   103   0.97    …   …   … 51

  51   51   51   1.00    46   45   46   1.02    55   55   55   1.01    99   99   99 52

  11   11   11   1.06    10   10   10   1.07    12   12   13   1.06    16   15   17 53

  39   40   38   0.95    …   …   …   ….    39   40   38   0.95    …   …   … 54

  94z   99z   89z 0.90z   88z   92z   83z   0.91z    94z   99z   89z   0.90z    100z   100z   100z 55

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 56

  16   16   16   1.01    15   15   15   1.01    16   16   16   1.01    …   …   … 57

  37   36   38   1.03    26   26   27   1.03    37   36   38   1.03    42   42   42 58

  86   …   …   ….    85   …   …   ….    101   …   …   ….    …   …   … 59

  75y   …   …   ….    …   …   …   ….    75y   …   …   ….    …   …   … 60

  11   11   12   1.06    11   10   11   1.07    11   11   12   1.06    10   9   10 61

  87   87   86   0.99    82   82   81   0.99    87   87   86   0.99    97   97   97 62

  125z   120z   131z   1.10z    74z   73z   77z   1.05z    125z   120z   131z   1.10z    76z   74z   79z 63

 45  45  45  1.00   9  9  10  1.05   45  45  45  1.00    …   …   … 64

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 65

  6   5   6   1.02    6   5   6   1.02    …   …   …   ….    11   11   11 66

 89  89  88  0.99    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 67

  92   91   93   1.02    91   89   92   1.02    …   …   …   ….    …   …   … 68

  119z   108z   129z   1.19z    …   …   …   ….    119z   108z   129z   1.19z    …   …   … 69

64z59z68z1.16z   …   …   …   ….    64z   59z   68z   1.16z    …   …   … 70

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 71

  45   44   45   1.02    35   36   35   0.96    45   44   45   1.02    58   57   60 72

 101  100  103  1.03   54  54  55  1.03   101  100  103  1.03    …   …   … 73

48y43y54y1.26y   …   …   …   ….    48y   43y   54y   1.26y    …   …   … 74

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 75

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 76
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 3m5    745 2   49   462 2   49    19   21    97   96   97   1.01  تایلند
 .…   …   …   …    …   …    4m5    …   …   7z   51z  تيمور-لست

 .…   …   …   …    …   …    3m4    …   …   0.1y   48y  توكالئو
 3m4    2   53   1z   56z    …   12y    30   27   33   1.24  تونگا
 .…   …   …   …    …   …    3m5    …   …   0.7   52  توالو

 .…   …   …   …    3m5    …   …  5  48    …  83  وانواتو
 3m5    179 2   48   713 2   48    49   61    39   41   38   0.94  ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
 .…   …   …   …    3m4    0.5   52   0.5   49    100   100  آنگوال

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m4  آنتيگوا و باربودا
 3m5    191 1   50   334z 1   50z    28   30z    57   56   57   1.02  آرژانتين

 4m5    3   49   3   49    83   75    99   99   99   1.00  آروبا
 3m4    1   51   …   …    …   …    12   11   12   1.09  باهاما

 3m4    6   49   6   49    …   16    74   75   73   0.98  باربادوس
 3m4    4   50   5   52    …   81    27   27   27   1.03  بليز

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    4m4  برمودا
 4m5    208   49   241   49    …   10    45   44   45   1.01  بوليوی
 4m6    733 5   49   298z 7   49z    28   29y    58   58   58   1.00  برزیل

 3m4    0.5   53   0.7   52    100   100    62   57   66   1.16  جزایر دست نخوره انگلستان
 .…   …   …   …    4m4    0.5   48   0.7   52    88   92  جزایر سيمن

 3m5    450   49   402   50    45   52    77   77   76   0.99  شيلی
 3m5    034 1   50   084 1   49    45   39    37   37   38   1.02  كلمبيا

 4m5    70   49   110   49    10   11    84   84   85   1.01  كاستا ریكا
 3m5    484   50   465   48   .  .    109   107   111   1.04  كوبا

 3m4    3   52   2z   50z    100   100z    80   76   85   1.11  دومينيكا
 3m5    195   49   212   49    45   44    32   31   32   1.01  جمهوری دومينيكن

 5m5    181   50   261   49    39   43    64   63   66   1.04  اكوادور
 4m6    194   49   240   50    22   18    43   42   43   1.01  السالوادور

 3m4    4   50   3z   52z    …   …    93   93   93   1.01  گرینادا
 3m6    308   49   451   50    22   20    46   46   45   0.97  گواتماال

 4m5    37   49   33   49    1   8    124   125   124   0.99  گویان
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  هائيتی

 .…   …   …   …    3m5    …   …   211   50    …   14  هندوراس
 3m5    138   51   154z   50z    88   91z    78   75   81   1.08  جامائيكا
 4m5    361 3   50   463 4   49    9   15    74   73   75   1.02  مكزیك

 .…   …   …   …    –   .   3m4    0.1   52   0.1   56  مونتسرات
 4m5    7   50   …   …    75   …    111   110   112   1.02  بخش خود مختار هلند

 3m5    161   50   210   49    17   16    27   27   28   1.04  نيكاراگوئه
 4m5    49   49   92   49    23   17    39   39   40   1.01  پاناما

 3m5    123   50   148z   49z    29   28z    29   29   30   1.03  پاراگوئه
 3m5    017 1   50   131 1   49    15   22    55   54   56   1.02  پرو

 .…   …   …   …    3m4    …   …  2  52    …  68  ساینت كيتس و نویس
 3m4    4   50   4   50    …   100    70   69   71   1.03  سنت لوسيا

 .…   …   …   …    3m4    …   …   4z   49z    …   100z  جزیره سنت وینسنت و گرناد
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 3m5    745 2   49   462 2   49    19   21    97   96   97   1.01  تایلند
 .…   …   …   …    …   …    4m5    …   …   7z   51z  تيمور-لست

 .…   …   …   …    …   …    3m4    …   …   0.1y   48y  توكالئو
 3m4    2   53   1z   56z    …   12y    30   27   33   1.24  تونگا
 .…   …   …   …    …   …    3m5    …   …   0.7   52  توالو

 .…   …   …   …    3m5    …   …  5  48    …  83  وانواتو
 3m5    179 2   48   713 2   48    49   61    39   41   38   0.94  ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
 .…   …   …   …    3m4    0.5   52   0.5   49    100   100  آنگوال

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m4  آنتيگوا و باربودا
 3m5    191 1   50   334z 1   50z    28   30z    57   56   57   1.02  آرژانتين

 4m5    3   49   3   49    83   75    99   99   99   1.00  آروبا
 3m4    1   51   …   …    …   …    12   11   12   1.09  باهاما

 3m4    6   49   6   49    …   16    74   75   73   0.98  باربادوس
 3m4    4   50   5   52    …   81    27   27   27   1.03  بليز

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    4m4  برمودا
 4m5    208   49   241   49    …   10    45   44   45   1.01  بوليوی
 4m6    733 5   49   298z 7   49z    28   29y    58   58   58   1.00  برزیل

 3m4    0.5   53   0.7   52    100   100    62   57   66   1.16  جزایر دست نخوره انگلستان
 .…   …   …   …    4m4    0.5   48   0.7   52    88   92  جزایر سيمن

 3m5    450   49   402   50    45   52    77   77   76   0.99  شيلی
 3m5    034 1   50   084 1   49    45   39    37   37   38   1.02  كلمبيا

 4m5    70   49   110   49    10   11    84   84   85   1.01  كاستا ریكا
 3m5    484   50   465   48   .  .    109   107   111   1.04  كوبا

 3m4    3   52   2z   50z    100   100z    80   76   85   1.11  دومينيكا
 3m5    195   49   212   49    45   44    32   31   32   1.01  جمهوری دومينيكن

 5m5    181   50   261   49    39   43    64   63   66   1.04  اكوادور
 4m6    194   49   240   50    22   18    43   42   43   1.01  السالوادور

 3m4    4   50   3z   52z    …   …    93   93   93   1.01  گرینادا
 3m6    308   49   451   50    22   20    46   46   45   0.97  گواتماال

 4m5    37   49   33   49    1   8    124   125   124   0.99  گویان
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  هائيتی

 .…   …   …   …    3m5    …   …   211   50    …   14  هندوراس
 3m5    138   51   154z   50z    88   91z    78   75   81   1.08  جامائيكا
 4m5    361 3   50   463 4   49    9   15    74   73   75   1.02  مكزیك

 .…   …   …   …    –   .   3m4    0.1   52   0.1   56  مونتسرات
 4m5    7   50   …   …    75   …    111   110   112   1.02  بخش خود مختار هلند

 3m5    161   50   210   49    17   16    27   27   28   1.04  نيكاراگوئه
 4m5    49   49   92   49    23   17    39   39   40   1.01  پاناما

 3m5    123   50   148z   49z    29   28z    29   29   30   1.03  پاراگوئه
 3m5    017 1   50   131 1   49    15   22    55   54   56   1.02  پرو

 .…   …   …   …    3m4    …   …  2  52    …  68  ساینت كيتس و نویس
 3m4    4   50   4   50    …   100    70   69   71   1.03  سنت لوسيا

 .…   …   …   …    3m4    …   …   4z   49z    …   100z  جزیره سنت وینسنت و گرناد

  92   91   92   1.01    84   84   85   1.01    …   …   …   ….    …   …   … 77

  10z   10z   11z   1.09z    …   …   …   ….    10z   10z   11z   1.09z    …   …   … 78

125y126y125y1.00y   …   …   …   ….    125y   126y   125y   1.00y    …   …   … 79

23z19z26z1.37z   …   …   …   ….    23z   19z   26z   1.37z    …   …   … 80

  107   98   116   1.18    92   84   100   1.19    …   …   …   ….    …   …   … 81

 29  29  29  0.98   20  20  20  1.02   29  29  29  0.98    …   …   … 82

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 83

آمریكای التين و كارائيب

  103   110   97   0.88    93   100   87   0.87    103   110   97   0.88    100   100   100 84

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 85

  66z   65z   66z   1.02z    65z   65z   66z   1.02z    66z   65z   66z   1.02z    94z   94z   94z 86

  99   99   98   1.00    96   96   97   1.00    99   99   98   1.00    90z   90z   90z 87

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 88

  94   94   94   1.00    83   82   83   1.01    94   94   94   1.00    100   100   100 89

  34   32   35   1.09    32   31   34   1.10    34   32   35   1.09   .  .  . 90

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 91

  50   50   51   1.01    42   41   42   1.02    50   50   51   1.01    66   66   66 92

  69z   69z   68z   0.98z    53z   53z   53z   1.00z    …   …   …   ….    …   …   … 93

  93   88   97   1.11    84   80   88   1.10    166   158   175   1.11    99   102   97 94

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    *.90   *.90   *.90 95

  55   54   55   1.03    …   …   …   ….    55   54   55   1.03    …   …   … 96

  40   41   40   0.99    35   35   35   1.00    40   41   40   0.99    …   …   … 97

  70   70   70   1.00    …   …   …   ….    74   74   74   1.00    86   86   86 98

  113   113   113   1.00    100   99   100   1.01    193   193   193   1.00    99   99   99 99

  77z   72z   82z   1.13z    …   …   …   ….    77z   72z   82z   1.13z    100y   100y   100y 100

  32   32   32   1.00    28   28   28   1.02    …   …   …   ….    …   …   … 101

  90   89   90   1.02    74   74   75   1.01    193   187   200   1.07    58   57   59 102

  51   51   52   1.03    45   44   46   1.05    51   51   52   1.03    68   66   69 103

  81z   77z   84z 1.09z   80y   76y   83y   1.09y    81z   77z   84z   1.09z    …   …   … 104

  29   29   29   1.01    27   27   27   1.01    29   29   29   1.01    …   …   … 105

  99   99   100   1.01    84   83   84   1.00    99   99   100   1.01    …   …   … 106

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 107

  38   37   39   1.05    28   27   28   1.04    44   43   45   1.05    …   …   … 108

  92z   91z   94z   1.03z    91z   90z   93z   1.04z    92z   91z   94z   1.03z    …   …   … 109

  106   106   106   1.00    93   93   93   1.00    106   106   106   1.00    …   …   … 110

  91   76   108   1.42    79   65   95   1.47    91   76   108   1.42    78z   114z   48z 111

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 112

  52   52   53   1.02    52   52   53   1.02    74   …   …   ….    42   42   43 113

  67   67   67   1.01    60   59   60   1.01    67   67   67   1.01    69   68   70 114

  34z   34z   34z   1.01z    30z   30z   31z   1.03z    34z   34z   34z   1.01z    75y   74y   76y 115

  68   67   68   1.02    67   66   68   1.02    68   67   68   1.02    61   61   62 116

 99  91  107  1.18    …   …   …   ….   143  133  153  1.15    …   …   … 117

  69   67   70   1.05    53   53   54   1.03    …   …   …   ….    …   …   … 118

  88z   89z   86z 0.97z   …   …   …   ….    88z   89z   86z   0.97z    100z   100z   100z 119
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 .…   …   …   …    4m5    …   …   16   47    …   48  سورینام
 3m4    23   50   z,*.30   z,*.49    100   z,*.100    58   57   58   1.01  ترینيداد و توباگو

 .…   …   …   …    4m5    0.8   54   1z   47z    47   65z  جزایر تركس و كایكوس
 3m5    100   49   122   49    …   43    60   59   60   1.02  اروگوئه
 3m5    738   50   011 1   49    20   19    45   44   45   1.03  ونزوئال

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

 .…   …   …   …    3m5    …   …   3   47    …   2  آندورا
  3m5    225   49   217   48    25   27    82   82   82  اتریش
  3m5    399   49   412   49    56   53    111   112   110  بلژیك
  4m5    512   49   494y   49y    8   …    64   64   64  كانادا

  3m5    19   49   20   48    54   50    60   59   60  قبرس
  3m6    251   49   253   49    27   …    90   90   90  دانمارك

  3m6    125   49   140   49    10   9    48   49   48  فنالند
  3m5    393 2   49   628 2   49    13   13    112   112   112  فرانسه
  3m5    333 2   48   418 2   48    54   63    94   94   93  آلمان
  4m5    143   49   143   49    3   3    68   67   68  یونان

  3m5    12   48   12   49    5   8    88   88   87  ایسلند
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m3  ایرلند

  3m5    355   48   362   49    7   3    105   106   105  اسرائيل
  3m5    578 1   48   662 1   48    30   30    95   96   95  ایتاليا

  3m5    12   49   15   48    5   7    73   73   73  لوگزامبورگ
  3m4    10   48   9z   50z    37   39z    103   103   102  مالت

 .…   …   …   …    3m5    0.9   52   1y   …    26   19y  موناكو
  4m5    390   49   355   49    69   70y    97   98   97  هلند
  3m5    139   50   159   …    40   44    75   73   77  نروژ

  3m5    220   49   262   49    52   47    69   69   69  پرتغال
 .…   …   …   …    3m5    …   …   1y   …    …   y  سن مارینو

  3m5    131 1   49   490 1   49    32   35    100   100   100  اسپانيا
  3m6    360   49   333   50    10   12    76   76   76  سوئد

  5m6    158   48   156   48    6   9    89   89   88  سویس
  3m4    155 1   49   990   50    6   29    77   77   77  انگلستان

  3m5    183 7   48   342 7   49    34   37    58   59   57  ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

 .…   …   …   …    …   …    3m6    …   …   25y   43y  افغانستان
 3m5    825 1   50   109y 1   49y    …   52y    17   17   17   1.04  بنگالدش

 4m5    0.3   48   0.4   47    100   100    1   1   1   0.93  بوتان
 3m5    869 13   48   254z 29   49z    …   …    18   18   19   1.02  هند

 5m5    220   50   549   51    …   8    13   13   14   1.05  جمهوری اسالمی ایران
 3m5    12   48   14   49    30   38z    54   54   54   1.00  مالدیو

 3m4    238   41   392   46    …   …    11   13   10   0.73  نپال
 .…   …   …   …    …   …    3m4    …   …   075z 4   46z  پاكستان
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    4m4  سریالنكا
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  84   87   80   0.93    83z   82z   84z   1.02z    …   …   …   ….    100   100   100 120

z,*.85z,*.86z,*.84z,*.0.97   z,*.68   z,*.68   z,*.67   z,*.1.00    z,*.85   z,*.86   z,*.84   z,*.0.97    y,*.81   y,*.80   y,*.82 121

118z132z106z0.80z   73z   80z   68z   0.85z    118z   132z   106z   0.80z    100z   101z   100z 122

7979801.01   79   79   80   1.01    94   94   95   1.02    96   96   96 123

  60   60   60   1.01    54   54   54   1.02    80   80   80   1.01    75   74   76 124

آمریكای شمالی و اروپای غربی

  102   102   102   1.00    86   86   87   1.00    102   102   102   1.00    …   …   … 125

  90   90   89   0.99    87   87   86   0.99    90   90   89   0.99    …   …   … 126

1211221210.99   100   100   100   1.00    121   122   121   0.99    …   …   … 127

68y68y68y1.00y   …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 128

  79   80   78   0.98    71   72   70   0.98    79   80   78   0.98    …   …   … 129

  95   95   96   1.01    92   90   93   1.04    95   95   96   1.01    …   …   … 130

  62   62   62   0.99    61   61   61   1.00    62   62   62   0.99    …   …   … 131

  116   116   115   1.00    100y   100y   100y   1.00y    116   116   115   1.00    …   …   … 132

  105   106   105   0.99    …   …   …   ….    105   106   105   0.99    …   …   … 133

  69   68   70   1.02    69   68   70   1.02    69   68   70   1.02    …   …   … 134

  96   96   96   1.00    96   96   96   1.00    96   96   96   1.00    …   …   … 135

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 136

  91   91   91   1.00    86   85   87   1.02    91   91   91   1.00    …   …   … 137

  104   105   104   0.98    99   100   98   0.98    104   105   104   0.98    …   …   … 138

  88   88   88   1.00    86   86   86   1.01    88   88   88   1.00    …   …   … 139

  97z   95z   100z   1.05z    83z   82z   85z   1.04z    97z   95z   100z   1.05z    …   …   … 140

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 141

  90   90   90   0.99    90   90   90   0.99    90   90   90   0.99    …   …   … 142

  90   …   …   ….    90   …   …   ….    90   …   …   ….    …   …   … 143

  79   79   80   1.01    78   78   79   1.02    79   79   80   1.01    …   …   … 144

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 145

  121   121   120   1.00    100   100   100   1.00    …   …   …   ….    …   …   … 146

  95   93   98   1.05    95   92   98   1.06    95   93   98   1.05    …   …   … 147

  99   99   98   1.00    74   74   74   0.99    99   99   98   1.00    …   …   … 148

  72   71   73   1.03    67   67   68   1.03    72   71   73   1.03    …   …   … 149

  61   61   61   1.00    56   56   57   1.02    61   61   61   1.00    …   …   … 150

جنوب و غرب آسيا

  0.8y   0.9y   0.7y   0.80y    …   …   …   ….    0.8y   0.9y   0.7y   0.80y    …   …   … 151

  10y   10y   10y   1.01y    9y   9y   9y   1.01y    …   …   …   ….    …   …   … 152

  2   2   2   0.93    …   …   …   ….    1.6   1.7   1.5   0.93    …   …   … 153

  39z   38z   40z   1.04z    …   …   …   ….    39z   38z   40z   1.04z    …   …   … 154

  53   50   56   1.11    …   …   …   ….    53   50   56   1.11    31z   34z   29z 155

  82   82   82   1.00    69   69   69   0.99    82   82   82   1.00    94   94   93 156

  27   28   26   0.91    …   …   …   ….    27   28   26   0.91    19z   19z   18z 157

  52z   55z   50z   0.90z    43z   45z   40z   0.89z    …   …   …   ….    57z   52z   63z 158

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 159
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كشورهای تابع صحرای آفریقا
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  آنگوال
 4m5    18   48   31   50    20   37z    4   4   4   0.97  بنين

 .…   …   …   …    3m5    …   …   20z   50z    …   96z  بوتسوانا
 4m6    20   50   27   48    34   …    2   2   2   1.04  بوركينا فاسو

 4m6    5   50   12   52    49   54    0.8   0.8   0.8   1.01  بوروندی
 4m5    104   48   195   50    57   62    11   11   11   0.95  كامرون

 .…   …   …   …    –   …    3m5    …   …   21   50  تنگه ورد
 .…   …   …   …    …   …    3m5    …   …   6y   51y  جمهوری مركزی آفریقا

 .…   …   …   …    3m5    …   …   8z   33z    …   47y  چاد
 3m5    1   51   2z   48z    100   62z    2   2   2   1.07  كاموروس

 3m5    6   61   28   52    85   79    2   2   3   1.59  كونگو
 3m5    36   49   54   50    46   53    2   2   2   0.96  ساحل عاج

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  جمهوری دموكراتيك كنگو
 3m6    17   51   25z   45z    37   49z    34   33   34   1.04  گينه استوایی

 5m6    12   47   36   50    97   44    5   6   5   0.89  اریتره
 4m6    90   49  219  49    100  95    1   1   1   0.97  اتيوپی
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  گابون
 3m6    29   47   30y   50y    …   100y    18   19   17   0.91  گامبيا

 3m5    667   49  1105  50    33  19    39   39   39   1.02  غنا
 .…   …   …   …    3m6    …   …   80   49    …   84  گينه

 4m6    4   51   …   …    62   …    3   3   3   1.05  گينه بيسائو
 3m5    188 1   50   672 1   48    10   31z    44   44   43   1.00  كنيا

 3m5    33   52   30   64    100   100    21   20   22   1.08  لسوتو
 3m5    112   42   358   51    39   32    41   47   35   0.74  ليبری

 3m5    50   51   146   51    93   94    3   3   3   1.02  ماد اگاسكار
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  ماالوی

 3m6    21   51   51   49    …   …    2   2   2   1.06  مالی
 3m4    42   50   37   50    85   83    96   95   97   1.02  موریتيوس
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  موزامبيك

 3m5    35   53   33   50    100   100y    21   19   22   1.15  ناميبيا
 4m6    12   50   24   51    33   31    1   1   1   1.04  نيجر

 .…   …   …   …    …   …    3m5    …   …   753y 1   49y  نيجریه
 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    4m6  رواندا

 3m6    4   52  6  51    –   z–    25   24   26   1.12  ساو تام و پرینسيپ
 4m6    24   50   95   52    68   76    3   3   3   1.00  سنگال

 4m5    3   49  3  48    5  6    109   107   111   1.04  سيكلس
 .…   …   …   …    3m5    …   …  25  52    …  50  سيرا لئون

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m5  سومالی
 6m6    207   50   387y   50y    26   7y    21   20   21   1.01  آفریقای جنوبی

 .…   …   …   …    3m5    …   …   15z   49z    …   z  سوایزلند
 3m5    11   50   13y   50y    53   59y    2   2   2   0.99  توگو

 4m5    66   50   69   50    100   100    4   4   4   1.00  اوگاندا
 .…   …   …   …    5m6    …   …  795  51    …  2  جمهوری متحده تانزانيا

 .…   …   …   …    …   …    …   …   …   …    3m6  زامبيا
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كشورهای تابع صحرای آفریقا

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 160

  6   6   6   1.05    3z   3z   3z   1.03z    …   …   …   ….    …   …   … 161

  15z   15z   15z   1.00z    11z   11z   11z   1.01z    15.4z   15.4z   15.3z   1.00z    …   …   … 162

  2   2   2   0.97    …   …   …   ….    2   2   2   0.97    3y   3y   3y 163

  2   2   2   1.09    …   …   …   ….    2   2   2   1.09    1   1   1 164

  19   19   19   1.01    …   …   …   ….    19   19   19   1.01    …   …   … 165

  53   53   53   1.00    50   49   50   1.01    53   53   53   1.00    85   84   86 166

2y2y2y1.05y   2y   2y   2y   1.05y    2y   2y   2y   1.05y    …   …   … 167

0.8z1.1z0.5z0.49z   …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 168

3z3z3z0.96z   …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 169

  9   8   9   1.11    9   8   9   1.11    9   8   9   1.11    12z   11z   13z 170

  3   3   3   0.99    …   …   …   ….    3   3   3   0.99    …   …   … 171

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 172

  44z   48z   40z   0.83z    …   …   …   ….    44z   48z   40z   0.83z    70z   67z   72z 173

  14   13   14   1.03    7   7   7   1.01    18   17   18   1.06    …   …   … 174

 3  3  3  0.96   2  2  2  0.96   3  3  3  0.96    …   …   … 175

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 176

  17y   16y   17y 1.04y   …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 177

 60  59  62  1.04   42  41  43  1.05    …   …   …   ….    …   …   … 178

  7   7   7   1.01    7   7   7   1.01    7   7   7   1.01    17z   17z   18z 179

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 180

  49   51   48   0.94    27   27   27   0.98    …   …   …   ….    …   …   … 181

  18   13   23   1.79    12   7   16   2.19    …   …   …   ….    …   …   … 182

  100   97   102   1.05    35   34   36   1.08    …   …   …   ….    …   …   … 183

  8   8   8   1.04    8   7   8   1.05    8   8   8   1.04    …   …   … 184

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 185

  3   3   3   0.99    …   …   …   ….    3   3   3   0.99    3   0.4   7 186

  101   100   101   1.02    90   89   91   1.02    101   100   101   1.02    100   100   100 187

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 188

  22   22   22   1.01    …   …   …   ….    …   …   …   ….    y   y   y 189

  2   2   2   1.10    1   1   2   1.09    2   2   2   1.10    …   …   … 190

  14y   14y   13y   0.98y    10y   10y   10y   0.95y    …   …   …   ….    …   …   … 191

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 192

 34  33  35  1.07   34  32  35  1.08    …   …   …   ….   42  42  43 193

  9   9   10   1.11    6   6   7   1.12    …   …   …   ….    4y   4y   5y 194

 109  110  107  0.97   95  97  92  0.95   109  110  107  0.97    …   …   … 195

 5  4  5  1.07   4  4  4  1.07    …   …   …   ….    …   …   … 196

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 197

  38y   37y   38y   1.02y    …   …   …   ….    58y   …   …   ….    …   …   … 198

  17z   17z   17z 0.99z   11y   11y   11y   0.99y    17z   17z   17z   0.99z    …   …   … 199

  2y   2y   2y 0.98y   2y   2y   2y   0.98y    2y   2y   2y   0.98y    …   …   … 200

  3   3   3   1.03    2   2   2   1.01    …   …   …   ….    …   …   … 201

 32  31  33  1.07   32  31  33  1.07   32  31  33  1.07    …   …   … 202

  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    17   16   17 203
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 3m5    439   51   …   …    …   …    41   40   41   1.03  زیمبابوه

متوسط وزنیميانه% زنجمع% زنجمع

 0.97   32   33   33    34   30    48   138 895   48   112 367    …  جهان

 0.94   44   47   46    2   0.02    47   7 316   47   7 139    …  كشورهای در حال گذار
 0.99   73   73   73    9   6    49   26 049   49   25 376    …  كشورهای توسعه یافته

 0.96   26   28   27    49   47    48   105 529   47   79 851    …  كشورهای در حال توسعه

 0.77   13   17   15    76   83    46   3 078   43   2 441    …  كشورهای عربی
 0.97   49   50   49    2   0.7    48   9 597   48   9 455    …  اروپای مركزی و شرقی

 0.92   20   21   21    1   0.1    48   1 476   47   1 365    …  آسيای مركزی
 0.98   39   40   40    55   49    47   36 833   47   37 027    …  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 0.98   39   40   40    50   57    47   36 323   47   36 615    …          آسيای شرقی
 1.00   61   61   61    …   …    48   510   49   412    …          اقيانوسيه

 1.02   56   55   56    39   29    49   20 335   49   16 392    …  آمریكای التين و كارائيب
 1.05   67   64   65    86   88    51   792   50   672    …          كارائيب

 1.01   56   55   55    20   23    49   19 544   49   15 720    …          آمریكای التين
 0.98   74   76   75    27   26    49   19 881   48   19 133    …  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 0.94   20   22   21    …   …    48   38 807   46   21 425    …  جنوب و غرب آسيا
 0.98   9   10   9    53   53    49   8 887   49   5 129    …  كشورهای تابع صحرای آفریقا

5. تنزل ثبتنام اساساً ناشی از طبقهبندی مجدد برنامه است. از سال 2004  1. دادههای ملی جمعيت برای محاسبه نرخهای ثبتنام استفاده شدهاند.   
تصميم گرفته شد كودكان 4 تا 5 سال

در آمار ثبت كنندگان دوره ابتدایی ارائه شوند. در ثبتنام آموزش ابتدایی، اگر  2. دادههای ثبتنام جمعيت سّيار را شامل نميشود.     
پيشدبستانيها همزمان با 

دانشآموزان ثبتنام در آمار دانشآموزان ابتدایی وارد نميشوند. 3. نرخ ثبتنام به دليل فقدان دادههای جمعيتی ملل متحد، بر اساس گروه سنی محاسبه نشدهاند.  

)DOM-TOM(.4. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند
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  …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   …   ….    …   …   … 
204

ميانهمتوسط وزنیمتوسط وزنیمتوسط وزنی

  41   41   40   0.98    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
I

  62   64   61   0.95    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
II

  79   79   79   1.00    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
III

  36   36   35   0.98    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
IV

  18   19   17   0.89    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
V

  62   63   61   0.96    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
VI

  28   29   28   0.96    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
VII

  45   45   44   0.97    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
VIII

  44   45   44   0.97    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
IX

  74   75   73   0.98    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
X

  65   65   65   1.00    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XI

  79   77   82   1.06    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XII

  64   64   64   1.00    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XIII

  81   81   81   1.00    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XIV

  39   39   39   1.01    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XV

  14   14   14   0.97    …   …   …   …    …   …   …   …    …   …   … 
XVI

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2005 6. به دليل افزودن آمارهای جدید مربوط به سوادآموزی، شاخص مربوط به برابری جنسيتی، افزایش نشان ميدهد. 

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2004 دادههای داخل كادر سياه، تخمينهای مؤسسه آمار یونسكو هستند.    

)*( تخمينهای ملی دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصيلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.   
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كشورها، قلمروها

آموزش 
اجباری 
)گروه 
سنی(

تضمينهای 
قانونی 
برای 

آموزش 
رایگان

نرخ جذب ناخالص در آموزش ابتداییورودیهای جدید )000(

پایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی در

1999200619992006

GPI )زن/زنمردكل
GPI )زن/زنمردكلمرد(

مرد(

كشورهای عربی
 0.98   97   99   98   0.98   100   102   101    569   745   بلی   6m14  الجزیره
 1.02   126   124   125   1.04   107   103   105    15   13   بلی   6m15  بحرین

 0.85   48   57   52   0.74   25   33   29    11   6   خير   6m15  جی بوتی
 0.97  102  105  103  0.96   91   94   92    1702  1451   بلی   6m14  مصر
 844z    102   109   95   0.88   108z   111z   105z   0.94z   709   بلی   6m11  عراق
 1.01   90   89   90   1.00   101   100   101    131   126   بلی   6m15  اردن

 0.97   93   96   94   1.01   98   97   97    41   35   بلی   6m14  كویت
 0.99   86   86   86   0.92   90   97   93    68   71   بلی   6m15  لبنان

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   6m14  جماهير عرب ليبی
 1.04   129   124   127   .…   …   …   …    103   …   بلی   6m14  موریتانی
 0.96   100   104   102   0.94   108   115   112    615   731   بلی   6m14  مراكش

 1.01   76   76   76   1.00   87   87   87    44   52   بلی   6m15  عمان
 6m15   …   95   95    103   103   104   1.01   78   78   78   1.01  فلسطين

 1.02   109   107   108   0.98   107   109   108    13   11   بلی   6m17  قطر
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   6m11  عربستان سعودی

 0.87   72   83   77   .…   …   …   …    795   …   بلی   6m13  سودان
 0.97   122   125   123   0.94   103   109   106    568   466   بلی   6m14  جمهوری عربی سوریه

 1.02   100   97   98   1.00   100   100   100    158   204   بلی   6m16  تونس
 0.99   101   103   102   0.97   92   95   93    56   47   بلی   6m14  امارت متحده عربی

 0.83   102   122   112   0.71   63   88   76    730   440   بلی   6m14  یمن

اروپای مركزی و شرقی
 56y    96   97   95   0.98   99y   100y   99y   0.99y   67   بلی   6m13  آلبانی

 0.98   100   102   101   0.99   131   132   131    91   173   بلی   6m15  بالروس
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   …  بوسنی و هرزگووین

 1.00   100   100   100   0.98   100   102   101    64   93   بلی   7m14  بلغارستان
 1.00   97   97   97   0.98   93   95   94    46   50   بلی   7m14  كرواسی

 1.00   108   109   109   0.98   99   101   100    92   124   بلی   6m15  جمهوری چك
 0.99   95   96   96   0.99   100   101   100    12   18   بلی   7m15  استونی

 1.00   96   97   97   0.97   101   104   102    97   127   بلی   7m16  مجارستان
 1.00   95   95   95   1.00   98   99   98    18   32   بلی   7m15  التویا

 0.96   94   98   96   0.99   104   105   104    35   54   بلی   7m15  ليتوانی
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   …   …  مونتنگرو
 1.00   98   97   97   0.99   100   101   101    386   535   بلی   7m15  لهستان

 0.99   97   98   98   1.00   104   105   105    40   62   بلی   7m15  جمهوری مولداوی
 1.00   97   97   97   0.99   94   95   94    217   269   بلی   7m14  رومانی

 0.99   100   101   100   .…   …   …   96    1 288   1 866   بلی   6m15  فدراسيون روسيه
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نرخ جذب خالص در آموزش ابتدایی
نرخ اميد به تحصيل

)تعداد سالهای مورد برای تحصيل رسمی در ابتدایی تا دوره سوم(

پایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی در

2006199920061999

GPI )زن/زنمردكل
GPI )زن/زنمردكلمرد(

كشورها، قلمروهازنمردكلزنمردكلمرد(

كشورهای عربی

  77   79   76   0.97   85   86   84   0.98    …   …   …   13z   13z 13zالجزیره

بحرین 16   14   15   14   13   13    1.01   100   99   99   1.06   91   86   89  

جی بوتی 4   5   4   3   4   3    0.81   33   41   37   0.75   18   24   21  

  …   …   …   ….   93y   93y   92y   0.99y    13   …   …   12y   …   … مصر

  79   83   74   0.90   83z   86z   79z   0.92z    8   9   7   10z   11z   8z عراق

  67   67   68   1.02   62y   63y   62y   0.99y    …   …   …   13   13   13 اردن

  62   63   61   0.97   55z   54z   55z   1.01z    14   13   14   13   12   13 كویت

لبنان 13   13   13   12   12   12    0.97   59   61   60   0.95   67   70   69  

جماهير عرب ليبی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

موریتانی 8   8   8   …   …   7    1.04   39   38   38   .…   …   …   …  

مراكش …   …   10   7   9   8    0.96   82   86   84   0.92   48   53   51  

عمان 11   12   12   …   …   …    1.01   54   53   54   1.01   71   70   70  

فلسطين 14   13   14   12   12   12    0.99   58   58   58   .…   …   …   …  

قطر 14   13   13   14   12   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

عربستان سعودی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

سودان …   …   …   …   …   5    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

جمهوری عربی سوریه …   …   …   …   …   …    1.00   52   52   52   0.98   59   60   60  

تونس 14   13   14   13   13   13    1.02   89   88   88   .…   …   …   …  

امارت متحده عربی …   …   …   11   10   11    0.94   37   39   38   1.00   49   49   49  

یمن 7   11   9   5   10   8    .…   …   …   …   0.68   20   30   25  

اروپای مركزی و شرقی

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    11   11   11   11y   11y   11y آلبانی

بالروس 15   14   15   14   13   14    0.98   83   85   84   0.99   76   77   76  

بوسنی و هرزگووین …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

بلغارستان 14   13   14   13   13   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

كرواسی 14   13   14   12   12   12    .…   …   …   …   0.97   66   69   68  

جمهوری چك 15   15   15   13   13   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

استونی 17   15   16   15   14   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   65z   67z   63z   0.94z    14   14   14   15   15   16 مجارستان

التویا 17   14   16   14   13   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ليتوانی 17   15   16   14   13   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

مونتنگرو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

لهستان 16   15   15   15   14   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

جمهوری مولداوی 13   12   12   12   11   11    1.00   71   71   71   .…   …   …   …  

رومانی 14   14   14   12   12   12    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

فدراسيون روسيه 14   13   14   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  
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 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   7m14  صربستان
 0.99   101   102   101   0.99   101   102   102    56   75   بلی   6m15  اسلواكی
 1.00   96   95   96   0.99   97   98   98    17   21   بلی   6m14  اسلونی

 26z    102   102   102   1.00   99z   99z   99z   1.01z   32   بلی   7m14  مقدونيه
 0.97   92   95   94   .…   …   …   …    1 311   …   بلی   6m14  تركيه
 1.00.*   99.*   99.*   99.*   1.00   97   97   97    395.*   623   بلی   6m17  اكراین

آسيای مركزی
 1.05   106   102   104   .…   …   …   …    40   …   بلی   7m14  ارمنستان
 0.98   97   99   98   1.01   95   94   94    124   175   بلی   6m16  آذربایجان
 1.06   103   97   100   1.02   100   99   99    49   74   بلی   6m14  گرجستان
 1.00  110  110  110  .…   …   …   …    235  …   بلی   7m17  قزاقستان

 0.99   97   98   97   1.02.*   100.*   99.*   100.*    103   120.*   بلی   7m15  قرقيزستان
 1.00   122   122   122   1.00   109   109   109    56   70   بلی   7m15  مغولستان

 0.95   99   103   101   0.95   96   102   99    173   177   بلی   7m15  تاجيكستان
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   7m15  تركمنستان

 0.97  92  95  93  .…   …   …   102    505  677   بلی   7m15  ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
 269z    …   …   …   ….   106z   106z   105z   1.00z   …   بلی   5m15  استراليا

 1.00   105   105   105   0.99   106   107   107    8   8   خير   5m16  برونی داروسالم
 0.94   127   135   131   0.95   106   112   109    435   404   بلی   …  كامبوج

 0.99   87   88   88   .…   …   …   …    16 764   …   بلی   6m14  چين
 5m15   …   0.6   0.3z    131   …   …   ….   68z   67z   70z   1.04z  جزایر قناری

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   6m15  جمهوری دموكراتيك خلق كره
 1.00   96   96   96   .…   …   …   …    18   …   خير   6m15  فيجی

 0.96   119   123   121   .…   …   …   …    5 122   …   خير   7m15  اندونزی
 1.01   99   99   99   1.00   101   102   101    1 205   1 222   بلی   6m15  ژاپن

 3z    109   106   113   1.06   120z   119z   121z   1.02z   3   خير   6m15  كریباتی
 0.93   120   129   124   0.89   108   121   114    186   180   خير   6m10  الئو

 5m14   …   6   4    88   88   89   1.02   95   94   96   1.02  ماكائو، چين
 520z    …   …   …   ….   98z   98z   98z   0.99z   …   خير   …  مالزی

 0.91  96  105  100  1.01   123   122   123    1.6  1   خير   6m14  جزایر مارشال
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   6m13  ميكرونزی

 0.98   136   139   138   1.03   133   130   132    1 173   1 226   بلی   5m9  ميانمار
 1.19  77  65  71  .…   …   …   …    0.2  …   خير   …  نائورو

 58z    …   …   …   ….   104z   105z   104z   1.00z   …   بلی   5m16  نيوزیلند
 5m16   …   0.05   0.02z    105   79   137   1.73   81z   69z   93z   1.34z  نيو

 .…   …   …   0.3y    118   120   115   0.96   87y   0.4   بلی   6m14  پاالئو
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   6m14  گينه جدید پاپوا

 0.93   121   131   126   0.95   129   136   133    2 547   2 551   بلی   6m12  فيليپين
 1.02  109  106  107  0.94   103   109   106    606  711   بلی   6m14  جمهوری كره

 6y    105   106   104   0.98   101y   101y   101y   1.00y   5   خير   5m14  ساموا
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   6m16  سنگاپور

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   …  جزایر سليمان
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صربستان …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

اسلواكی 15   14   15   13   13   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

اسلونی 17   16   17   15   14   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    12   12   12   12z   12z   12z مقدونيه

  …   …   …   ….   74z   75z   73z   0.97z    …   …   …   11   12   11 تركيه

اكراین 15.*   14.*   14   13   13   13    1.00.*   75.*   75.*   75.*   .…   …   …   69  

آسيای مركزی

ارمنستان 12   11   11   …   …   11    1.08   58   53   55   .…   …   …   …  

آذربایجان 11   11   11   10   10   10    0.98   69   71   70   .…   …   …   …  

گرجستان 13   12   12   12   12   12    1.05   76   73   74   1.02   69   68   69  

قزاقستان 16  15  15  12   12   12    0.93  57  61  59  .…   …   …   …  

قرقيزستان 13   12   12   12   11   11    0.96   58   60   59   0.99.*   58.*   59.*   58.*  

مغولستان 14   12   13   10   8   9    1.00   79   79   79   0.99   81   81   81  

تاجيكستان 10   12   11   9   11   10    0.95   95   100   98   0.95   90   95   93  

تركمنستان …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ازبكستان 11  12  11  10   11   11    .…   …   …   77   .…   …   …   …  

آسيای شرقی و اقيانوسيه

  …   …   …   ….   72z   69z   75z   1.08z    20   20   20   20   20   21 استراليا

برونی داروسالم 14   14   14   14   13   14    1.03   69   67   68   .…   …   …   …  

كامبوج 9   10   10   …   …   …    1.00   82   83   82   0.97   63   65   64  

چين 11   11   11   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   51z   49z   53z   1.08z    11   11   11   10z   10z   10z جزایر قناری

جمهوری دموكراتيك خلق كره …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   70z   70z   70z   1.00z    …   …   …   13z   13z   13z فيجی

اندونزی …   …   12   …   …   …    0.97   41   42   41   .…   …   …   …  

ژاپن 15   15   15   14   15   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    12   11   12   12z   12z   13z كریباتی

الئو 8   10   9   7   9   8    1.00   66   66   66   0.96   51   53   52  

ماكائو، چين 14   16   15   12   12   12    1.02   79   78   78   1.07   65   61   63  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    12   12   12   13z   12z   13z مالزی

جزایر مارشال …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ميكرونزی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ميانمار …   …   …   8   7   8    .…   …   …   …   .…   …   …   90  

نائورو 9.*   8.*   8.*   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   100z   100z   100z   1.00z    17   17   18   19   19   20 نيوزیلند

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    12   12   12   12z   12z   12z نيو

پاالئو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

گينه جدید پاپوا …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

فيليپين 12   11   12   12   11   12    1.12   47   42   45   0.95   45   47   46  

جمهوری كره 15  18  17  14   16   15    1.04  100  97  98  0.94   94   100   97  

ساموا …   …   …   13   12   12    .…   …   …   …   1.00   77   77   77  

سنگاپور …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    7   8   7   8z   9z   8z جزایر سليمان
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 .…   …   …   …   0.96   107   111   110    …   1 037   بلی   6m14  تایلند
 37z    …   …   …   ….   112z   118z   105z   0.89z   …   بلی   7m15  تيمور-لست

 0.04y    …   …   …   ….   78y   48y   109y   2.28y   …   …   …  توكالئو
 0.97   114   118   116   0.94   100   107   104    3   3   خير   6m14  تونگا
 0.86   104   120   112   0.89   83   94   89    0.3   0.2   خير   7m14  توالو

 7y    109   109   109   1.00   120y   122y   117y   0.96y   6   خير   6m12  وانواتو
 .…   …   …   …   0.93   103   110   106    1355   2 035   بلی   6m14  ویتنام

آمریكای التين و كارائيب
 1.36   137   101   116   .…   …   …   …    0.2   0.2   بلی   5m17  آنگوال

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   5m16  آنتيگوا و باربودا
 743z    112   111   112   1.00   109z   109z   108z   0.99z   781   بلی   5m14  آرژانتين

 6m16   …   1   1    109   112   106   0.94   98   93   103   1.10  آروبا
 1.01   108   106   107   0.91   111   122   116    6   7   خير   5m16  باهاما

 0.97   109   112   111   0.99   98   99   99    4   4   بلی   5m16  باربادوس
 1.02   124   122   123   0.98   126   129   128    9   8   بلی   5m14  بليز

 .…   …   …   5m16   …   …   1    …   …   …   ….   103  برمودا
 1.00   122   122   122   1.01   125   124   124    287   282   بلی   6m13  بوليوی
 .…   …   …   323z 4    …   …   …   ….   125z   …   بلی   7m14  برزیل

 5m16   …   0.4   0.4    106   109   103   0.95   113   110   115   *.1.04  جزایر دست نخوره انگلستان
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    5m16   …   1   1  جزایر سيمن

 0.98   99   100   99   0.99   94   95   95    252   284   بلی   6m13  شيلی
 0.97   123   127   125   0.96   134   140   137    1 129   1 267   خير   5m14  كلمبيا

 1.00   108   108   108   1.01   105   104   104    86   87   بلی   6m15  كاستا ریكا
 1.02   104   102   103   0.95   104   109   106    145   164   بلی   6m14  كوبا

 1.07   85   79   82   0.88   104   118   111    1   2   خير   5m16  دومينيكا
 0.98   100   102   101   0.94   128   137   132    217   267   بلی   5m13  جمهوری دومينيكن

 0.99   137   138   137   1.00   134   134   134    399   374   بلی   5m14  اكوادور
 0.96   116   121   119   0.94   129   138   134    183   196   بلی   7m15  السالوادور

 2z    …   …   …   ….   100z   102z   99z   0.96z   …   خير   5m16  گرینادا
 0.98   122   125   124   0.94   127   135   131    460   425   بلی   7m15  گواتماال

 20y    126   123   128   1.05   126y   126y   127y   1.02y   18   بلی   6m15  گویان
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   6m11  هائيتی

 0.96   134   139   137   .…   …   …   …    252   …   بلی   6m11  هندوراس
 52z    …   …   …   ….   93z   94z   92z   0.98z   …   خير   6m11  جامائيكا
 0.98   110   112   111   1.00   111   111   111    2 355   2 509   بلی   6m15  مكزیك

 5m16   …   0.1   0.1    …   …   …   ….   110   108   113   1.04  مونتسرات
 .…   …   …   …   6m15   …   4   …    112   109   115   1.06  بخش خود مختار هلند

 0.94   163   173   168   0.95   137   144   141    228   203   بلی   6m12  نيكاراگوئه
 0.98   114   116   115   0.99   111   113   112    78   69   بلی   6m11  پاناما

 158z    131   134   128   0.96   111z   113z   110z   0.97z   179   بلی   6m14  پاراگوئه
 1.01   110   109   109   1.00   110   110   110    615   676   بلی   6m16  پرو

 0.9z    …   …   …   ….   95z   92z   99z   1.08z   …   خير   5m16  ساینت كيتس و نویس
 1.05   110   104   107   0.97   106   109   107    3   4   خير   5m15  سنت لوسيا

 2z    …   …   …   ….   95z   101z   90z   0.89z   …   خير   5m15  جزیره سنت وینسنت و گرناد



جداول آماري

387

تایلند 14   13   14   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   39z   39z   38z   0.97z    …   …   …   …   …   … تيمور-لست

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   11y   10y   11y توكالئو

  48   50   47   0.94   …   …   …   ….    13   13   14   13y   13y   13y تونگا

توالو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   55y   56y   54y   0.97y    9   …   …   10y   11y   10y وانواتو

ویتنام …   …   …   10   11   10    .…   …   …   …   .…   …   …   79  

آمریكای التين و كارائيب

  …   …   …   ….   78z   …   …   ….    …   …   …   11   11   11 آنگوال

آنتيگوا و باربودا …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   98z   100z   97z   0.97z    15   14   16   15z   14z   16z آرژانتين

  90   91   89   0.98   81z   80z   82z   1.02z    13   13   14   14   13   14 آروبا

باهاما …   …   …   …   …   …    1.09   73   67   70   0.96   82   85   84  

باربادوس …   …   …   14   13   13    1.00   87   87   87   0.99   76   77   77  

  78   80   76   0.95   68   68   68   1.00    …   …   …   13y   13y   13y بليز

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   13z   13z   14z برمودا

بوليوی …   …   …   …   …   13    1.01   72   71   71   1.03   69   68   69  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    14   14   14   14z   14z   15z برزیل

  73   70   76   1.09   70z   66z   74z   1.12z    16   15   17   17z   15z   19z جزایر دست نخوره انگلستان

جزایر سيمن …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

شيلی 14   14   14   13   13   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

كلمبيا 13   12   12   11   11   11    .…   …   …   …   0.96   59   61   60  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    10   10   10   12z   12z   12z كاستا ریكا

كوبا 17   15   16   13   12   12    1.02   100   98   99   .…   …   …   98  

  80   83   78   0.94   46y   46y   46y   1.01y    12   12   13   13z   13z   14z دومينيكا

  58   58   58   1.00   68z   68z   68z   1.00z    …   …   …   12y   12y   13y جمهوری دومينيكن

اكوادور …   …   …   …   …   …    1.00   89   89   89   1.01   84   83   84  

السالوادور 12   12   12   11   11   11    1.01   61   60   60   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   12z   12z   12z گرینادا

گواتماال 10   11   10   …   …   …    0.97   70   72   71   0.92   54   58   56  

  91   90   93   1.03   …   …   …   ….    …   …   …   13z   13z   14z گویان

هائيتی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   70   69   72   1.05    …   …   …   11y   11y   12y هندوراس

  …   …   …   ….   75z   74z   76z   1.03z    …   …   …   …   …   … جامائيكا

  89   89   89   1.01   90y   90y   89y   0.99y    12   12   12   13   14   13 مكزیك

  …   …   …   ….   56z   42z   73z   1.76z    …   …   …   16   15   16 مونتسرات

بخش خود مختار هلند …   …   …   15   14   15    .…   …   …   …   1.14   82   72   77  

نيكاراگوئه …   …   …   …   …   …    1.04   68   66   67   0.95   38   40   39  

  84   84   84   1.00   88y   87y   89y   1.02y    13   12   13   13   13   14 پاناما

  …   …   …   ….   69z   68z   70z   1.04z    11   11   11   12z   12z   12z پاراگوئه

پرو 14   14   14   …   …   …    1.02   82   81   82   1.00   79   79   79  

  …   …   …   ….   66y   66y   67y   1.00y    …   …   …   12z   12z   13z ساینت كيتس و نویس

سنت لوسيا 14   13   14   …   …   …    1.05   77   73   75   0.99   75   76   76  

  …   …   …   ….   62z   66z   58z   0.88z    …   …   …   12z   12z   12z جزیره سنت وینسنت و گرناد
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 0.97   111   115   113   .…   …   …   …    11   …   بلی   6m12  سورینام
z,*.17    94   94   93   0.98   z,*.94   z,*.96   z,*.92 z,*.0.96   20   بلی   5m11  ترینيداد و توباگو

 4m16   …   0.3   0.4z    …   …   …   ….   83z   83z   84z   1.01z  جزایر تركس و كایكوس
 1.01   101   100   101   1.00   107   107   107    52   60   بلی   6m15  اروگوئه
 0.97   99   102   101   0.98   97   99   98    561   537   بلی   6m15  ونزوئال

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

 6m16   …   …   1    …   …   …   ….   96   96   96   1.01  آندورا
 87z    106   107   105   0.98   101z   102z   100z   0.98z   100   بلی   6m14  اتریش
 1.02   99   98   99   .…   …   …   …    114   …   بلی   6m18  بلژیك
 362y    …   …   …   ….   96y   97y   95y   0.99y   …   بلی   6m16  كانادا

 0.97   105   108   106   .…   …   …   …    9   …   بلی   6m14  قبرس
 1.01   98   97   98   1.00   100   100   100    67   66   بلی   7m16  دانمارك

 1.00   96   97   96   1.00   100   100   100    57   65   بلی   7m16  فنالند
 .…   …   …   …   0.98   101   103   102    …   736   بلی   6m16  فرانسه
 0.99   103   104   104   1.00   100   101   100    820   869   بلی   6m18  آلمان
 0.99   99   100   100   0.98   105   107   106    104   113   بلی   6m14  یونان

 1.03   99   96   98   0.96   97   101   99    4   4   بلی   6m16  ایسلند
 1.02   99   97   98   0.98   99   101   100    57   51   بلی   6m15  ایرلند

 1.03   98   95   96   .…   …   …   …    124   …   بلی   5m15  اسرائيل
 0.99   104   105   105   0.99   99   101   100    555   558   بلی   6m14  ایتاليا

 1.03   100   97   99   .…   …   …   97    6   5   بلی   6m15  لوگزامبورگ
 4z    102   103   102   0.99   94z   93z   95z   1.02z   5   بلی   5m15  مالت

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    0.4y   …   خير   6m15  موناكو
 0.98   101   103   102   0.99   99   100   99    202   199   بلی   5m17  هلند
 1.00   100   100   100   0.99   99   100   100    60   61   بلی   6m16  نروژ

 1.01   109   108   109   .…   …   …   …    119   …   بلی   6m14  پرتغال
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    0.3y   …   خير   6m16  سن مارینو

 1.00   104   104   104   1.00   104   104   104    414   403   بلی   6m16  اسپانيا
 93z    104   105   103   0.98   95z   96z   95z   0.99z   127   بلی   7m16  سوئد

 1.04   92   88   90   1.04   95   91   93    74   82   بلی   7m15  سویس
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   5m16  انگلستان

 0.97   102   105   104   0.95   101   107   104    4 142   4 322   خير   6m17  ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

 742z    …   …   …   ….   96z   113z   79z   0.70z   …   بلی   6m15  افغانستان
 318y 4    113   115   112   0.98   123y   122y   124y   1.02y   4 005   بلی   6m10  بنگالدش

 0.98   117   119   118   0.90   75   83   79    16   12   بلی   6m16  بوتان
 0.95   126   133   130   0.86   111   129   120    32 366   29 639   بلی   6m14  هند

 1.35   150   112   130   0.99   91   91   91    1400   1 563   بلی   6m10  جمهوری اسالمی ایران
 0.99   99   100   100   1.01   102   101   102    6   8   خير   6m12  مالدیو

 1.00.*   160.*   160.*   160.*   0.76   113   150   132    1 155.*   879   بلی   5m9  نپال
 0.80   100   125   113   .…   …   …   …    4 425   …   خير   5m9  پاكستان
 324z    …   …   …   ….   109z   109z   109z   1.00z   …   خير   5m13  سریالنكا

 



جداول آماري

389

سورینام …   …   …   …   …   …    1.00   86   86   86   .…   …   …   …  

  67   66   67   1.02   65z   64z   66z   1.03z    11   11   12   11z   11z   11z ترینيداد و توباگو

  …   …   …   ….   54z   57z   51z   0.90z    …   …   …   11z   11z   12z جزایر تركس و كایكوس

اروگوئه 16   14   15   15   13   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ونزوئال …   …   13   …   …   …    1.00   65   65   65   1.01   60   60   60  

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

  …   …   …   ….   47z   48z   46z   0.97z    …   …   …   11   11   11 آندورا

اتریش 16   15   15   15   15   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

بلژیك 16   16   16   18   18   18    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   17y   17y   17y كانادا

قبرس 14   13   14   13   12   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   73z   69z   77z   1.11z    16   16   17   17   16   17 دانمارك

  …   …   …   ….   93z   91z   95z   1.04z    17   17   18   17   17   18 فنالند

فرانسه 17   16   16   16   15   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

آلمان 16   16   16   16   16   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  97   97   96   0.99   94z   93z   94z   1.00z    14   13   14   17   17   17 یونان

  98   100   96   0.97   96z   98z   95z   0.97z    17   16   17   18   17   19 ایسلند

ایرلند 18   17   18   17   16   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

اسرائيل 16   15   15   15   15   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ایتاليا 17   16   16   15   15   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

لوگزامبورگ 14   13   14   14   13   14    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   15z   15z   15z مالت

موناكو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

هلند 16   17   16   16   17   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

نروژ 18   17   17   18   17   17    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

پرتغال 16   15   15   16   15   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

سن مارینو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

اسپانيا 17   16   16   16   15   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

سوئد 17   15   16   20   17   19    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

سویس 15   15   15   14   15   15    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

انگلستان 17   16   16   16   16   16    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   70z   69z   72z   1.03z    16   …   …   16   15   16 ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   8y   11y   4y افغانستان

  74   74   74   1.00   86y   83y   88y   1.07y    8   9   8   8y   8y   8y بنگالدش

بوتان 10   11   10   7   8   7    0.95   42   44   43   0.91   19   21   20  

  …   …   …   ….   …   …   …   ….    …   …   …   10z   11z   9z هند

  44   45   43   0.97   94z   …   …   ….    12   12   11   13z   13z   13z جمهوری اسالمی ایران

مالدیو 12   12   12   12   12   12    1.01   79   78   78   1.01   87   86   87  

نپال …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

پاكستان 6   7   7   …   …   …    0.80   78   97   88   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   97y   …   …   ….    …   …   …   …   …   … سریالنكا
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كشورهای تابع صحرای آفریقا
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   6m9  آنگوال
 0.89   108   122   115   .…   …   …   …    291   …   خير   6m11  بنين

 53z    114   115   113   0.99   122z   124z   120z   0.97z   50   خير   6m15  بوتسوانا
 0.85   67   79   73   0.72   37   52   45    306   154   خير   6m16  بوركينا فاسو

 1.00   164   164   164   0.83   64   78   71    366   146   خير   7m12  بوروندی
 0.88   100   114   107   0.81   67   82   74    517   335   خير   6m11  كامرون

 0.99   85   86   86   0.98   100   102   101    11   13   خير   6m11  تنگه ورد
 0.73   52   70   61   .…   …   …   …    74   …   خير   6m15  جمهوری مركزی آفریقا

 287z    72   84   60   0.71   94z   109z   79z   0.73z   175   بلی   6m11  چاد
 16z    70   76   64   0.84   70z   74z   66z   0.89z   13   خير   6m13  كاموروس

 0.94   87   92   90   1.02   37   36   37    91   32   بلی   6m16  كونگو
 0.83   61   73   67   0.80   57   71   64    344   309   خير   6m15  ساحل عاج

 .…   …   …   …   1.07   52   49   50    …   767   بلی   6m13  جمهوری دموكراتيك كنگو
 15z    …   …   …   ….   112z   116z   107z   0.92z   …   بلی   7m11  گينه استوایی

 0.86   46   53   49   0.81   49   60   54    61   57   خير   7m14  اریتره
 0.89  128  144  136  0.69   63   92   78    3221  1 537   خير   7m12  اتيوپی
 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   بلی   6m16  گابون
 1.09   71   65   68   0.95   76   80   78    30   28   بلی   7m12  گامبيا

 1.05   110   105   107   0.96   83   87   85    627   469   بلی   6m14  غنا
 0.92   87   94   91   0.80   46   58   52    231   119   خير   7m12  گينه

 .…   …   …   …   0.74   79   106   92    …   35   بلی   7m12  گينه بيسائو
 113z 1    102   104   101   0.97   110z   112z   108z   0.96z   892   خير   6m13  كنيا

 0.94   99   105   102   1.01   100   99   99    56   51   خير   6m12  لسوتو
 0.98   106   109   108   0.63   46   73   60    117   50   خير   5m11  ليبری

 0.97   176   181   178   0.98   106   108   107    1 000   495   بلی   6m10  ماد اگاسكار
 1.07   156   145   150   1.02   177   174   175    664   616   خير   6m13  ماالوی

 0.85   76   89   83   0.75   50   67   58    301   171   بلی   7m15  مالی
 1.00   104   104   104   1.04   99   96   98    19   22   بلی   6m11  موریتيوس
 0.93   143   153   148   0.84   95   112   104    930   536   خير   6m12  موزامبيك

 1.01   105   104   104   1.02   98   96   97    53   54   بلی   6m15  ناميبيا
 0.78   59   76   68   0.71   35   50   43    279   133   بلی   7m12  نيجر

 431z 4    102   114   89   0.79   108z   116z   99z   0.85z   3 714   بلی   6m14  نيجریه
 0.99   206   209   208   0.97   126   129   127    527   295   بلی   7m12  رواندا

 1.01  114  113  114  0.97   105   108   106    5  4   بلی   7m12  ساو تام و پرینسيپ
 1.03   98   95   97   0.96   65   68   66    313   190   بلی   7m12  سنگال

 0.94  124  131  127  1.02   118   116   117    1  2   بلی   6m15  سيكلس
 0.92  172  188  180  .…   …   …   …    296  …   خير   6m12  سيرا لئون

 .…   …   …   …   .…   …   …   …    …   …   خير   …  سومالی
 173y 1    115   117   114   0.97   115y   118y   112y   0.95y   1 157   خير   7m15  آفریقای جنوبی

 31z    99   101   97   0.96   107z   111z   103z   0.92z   31   بلی   6m12  سوایزلند
 0.94   95   101   98   0.88   86   97   91    178   139   خير   6m15  توگو

 1.02   147   145   146   .…   …   …   …    1 448   …   خير   6m12  اوگاندا
 0.99  106  108  107  0.99   74   75   75    1267  714   خير   7m13  جمهوری متحده تانزانيا

 1.05   125   119   122   1.01   84   84   84    435   252   خير   7m13  زامبيا
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كشورهای تابع صحرای آفریقا

آنگوال …   …   …   3   4   4    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   48z   51z   45z   0.89z    6   8   5   8z   …   … بنين

  23   21   25   1.20   31z   28z   34z   1.22z    11   11   12   12z   12z   12z بوتسوانا

بوركينا فاسو 4   5   5   3   4   3    0.83   25   30   27   0.71   16   22   19  

بوروندی 7   8   7   …   …   …    1.02   55   54   54   .…   …   …   …  

كامرون 8   10   9   …   …   7    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

تنگه ورد 12   11   12   …   …   …    1.01   71   70   70   1.03   66   64   65  

جمهوری مركزی آفریقا …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  22   25   18   0.72   …   …   …   ….    …   …   …   6z   7z   4z چاد

  16   18   13   0.70   …   …   …   ….    7   7   6   8y   9y   7y كاموروس

كونگو …   …   …   …   …   …    0.96   52   54   53   .…   …   …   …  

ساحل عاج …   …   …   5   7   6    .…   …   …   …   0.79   23   29   26  

جمهوری دموكراتيك كنگو …   …   …   …   …   4    .…   …   …   …   1.09   24   22   23  

گينه استوایی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  17   18   16   0.89   22   23   21   0.91    4   5   3   5y   6y   4y اریتره

اتيوپی 7  8  8  3   5   4    0.94  57  61  59  0.80   18   23   20  

گابون …   …   …   13   14   13    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  46   47   45   0.97   38   36   40   1.09    7   8   6   7y   7y   7y گامبيا

غنا 9  10  9  …   …   …    1.06   34   32   33   1.00   29   29   29  

گينه 7   10   8   …   …   …    0.98   40   41   40   0.87   18   21   20  

گينه بيسائو …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  30   29   31   1.05   …   …   …   ….    …   …   …   10y   10y   9y كنيا

  26   25   27   1.06   48z   48z   49z   1.01z    9   9   10   10   10   10 لسوتو

ليبری …   …   …   7   10   8    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

ماد اگاسكار 9   10   9   …   …   …    1.01   82   82   82   .…   …   …   …  

  …   …   …   ….   62   60   65   1.09    11   12   10   9y   10y   9y ماالوی

مالی …   …   7   4   6   5    0.83   26   32   29   .…   …   …   …  

  72   71   73   1.03   91   91   91   1.00    12   12   12   14z   14z   13z موریتيوس

  18   19   17   0.93   53   53   53   0.99    5   …   …   8z   9z   7z موزامبيك

ناميبيا 11   11   11   …   …   …    1.05   61   58   59   1.06   57   54   55  

نيجر 3   5   4   …   …   …    0.76   39   51   45   0.68   22   32   27  

  …   …   …   ….   67y   73y   61y   0.85y    7   8   7   8y   9y   7y نيجریه

  …   …   …   ….   96   97   95   0.99    6   …   …   9z   8z   9z رواندا

ساو تام و پرینسيپ 10   10   10   …   …   …    1.04  46  44  45  .…   …   …   …  

  37   38   36   0.96   59   58   59   1.02    5   …   …   7z   …   … سنگال

سيكلس 15  14  15  14   14   14    0.97   94   97   96   1.03   77   74   75  

سيرا لئون …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

سومالی …   …   …   …   …   …    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

  44   45   43   0.95   52y   53y   51y   0.98y    13   13   14   13y   13y   13y آفریقای جنوبی

  42   40   43   1.06   48z   48z   47z   0.99z    10   10   9   10z   10z   10z سوایزلند

توگو …   …   …   7   11   9    0.94   41   44   42   0.87   35   40   37  

  …   …   …   ….   62   62   63   1.02    10   11   9   10y   11y   10y اوگاندا

جمهوری متحده تانزانيا …   …   …   5   5   5    1.01   87   86   86   1.16   15   13   14  

زامبيا …   …   …   6   7   7    1.08   46   43   44   1.07   38   36   37  
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 .…   …   …   …   0.97   109   113   111    …   398   خير   6m12  زیمبابوه

متوسط وزنیجمعجمع

 0.95   108   114   111   0.92   100   109   104    135 340   130 195   …   …  جهان

 0.99   100   101   100   0.99   99   100   99    3 175   4 449   …   …  كشورهای در حال گذار
 0.99   101   103   102   0.98   101   103   102    11 575   12 380   …   …  كشورهای توسعه یافته

 0.95   109   115   112   0.91   100   110   105    120 589   113 366   …   …  كشورهای در حال توسعه

 0.96   98   102   100   0.93   87   93   90    7 191   6 297   …   …  كشورهای عربی
 0.99   97   98   98   0.97   96   99   97    4 370   5 635   …   …  اروپای مركزی و شرقی

 0.98   100   103   102   1.00   101   101   101    1 416   1 795   …   …  آسيای مركزی
 0.98   97   99   98   0.99   102   103   103    31 830   37 045   …   …  آسيای شرقی و اقيانوسيه

 0.98   97   99   98   0.99   102   103   103    31 288   36 513   …   …          آسيای شرقی
 0.96   99   103   101   0.97   101   104   102    542   533   …   …          اقيانوسيه

 0.96   117   122   119   0.95   116   122   119    13 142   13 176   …   …  آمریكای التين و كارائيب
 0.99   156   157   157   1.04   159   153   156    585   565   …   …          كارائيب

 0.96   115   120   118   0.95   115   121   118    12 557   12 612   …   …          آمریكای التين
 0.99   102   103   103   0.97   101   104   103    8 932   9 328   …   …  آمریكای شمالی و اروپای غربی

 0.94   123   130   127   0.85   104   123   114    44 823   40 522   …   …  جنوب و غرب آسيا
 0.92   106   116   111   0.87   84   96   90    23 637   16 397   …   …  كشورهای تابع صحرای آفریقا

5. دادههای ملی جمعيت ملی برای محاسبه نرخهای        )2006( Tomasevski :1. منبع
ثبتنام استفاده شدهاند.

6. دادههای ثبتنام جمعيت سّيار را شامل نميشود.  2. اطالعات مربوط به آموزش اجباری از گزارشات پيماننامههای حقوق بشر ملل متحد است.  

7. كودكان ميتوانند زیر سنين 6 یا 7 سالگی وارد مدرسه شوند. 3. عليرغم تضمينهای قانونی برای آموزش رایگان، برای آموزش ابتدایی شهریه دریافت ميشود.  

8. نرخ ثبتنام به دليل فقدان دادههای جمعيتی ملل متحد، بر اساس گروه  4. شهریهای برای برخی هزینههای مستقيم گزارش نشده است.    
سنی محاسبه نشدهاند.
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زیمبابوه …   …   …   …   …   10    .…   …   …   …   .…   …   …   …  

متوسط وزنیميانه

جهان 11   11   11   9   10   10    1.01   68   67   68   …   …   …   …  

كشورهای در حال گذار 13   13   13   12   12   12    …   …   …   …   …   …   …   …  

كشورهای توسعه یافته 16   15   16   16   15   15    …   …   …   …   …   …   …   …  

كشورهای در حال توسعه 10   11   10   8   10   9    1.00   67   66   66   …   …   …   …  

كشورهای عربی 10   11   11   9   11   10    0.97   59   61   60   0.99   64   65   65  

اروپای مركزی و شرقی 13   13   13   12   12   12    …   …   …   …   …   …   …   …  

آسيای مركزی 12   12   12   11   11   11    1.02   73   72   72   …   …   …   …  

آسيای شرقی و اقيانوسيه 12   12   12   10   11   10    …   …   …   …   …   …   …   …  

             آسيای شرقی 11   12   12   10   11   10    1.01   67   66   67   …   …   …   …  

               اقيانوسيه 14   14   14   15   15   15    …   …   …   …   …   …   …   …  

آمریكای التين و كارائيب 14   13   13   13   12   13    1.12   74   66   70   1.14   82   72   77  

                كارائيب 11   11   11   11   11   11    1.09   73   67   70   …   …   …   …  

                آمریكای التين 14   13   13   13   12   13    0.99   71   72   71   1.03   69   68   69  

آمریكای شمالی و اروپای غربی 16   15   16   16   15   16    …   …   …   …   …   …   …   …  

جنوب و غرب آسيا 9   10   9   7   9   8    0.92   83   90   87   …   …   …   …  

كشورهای تابع صحرای آفریقا 8   9   8   6   7   7    0.98   51   53   52   0.92   27   29   27  

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2005    )DOM-TOM(.9. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2004 10. به دليل افزودن آمارهای جدید مربوط به سوادآموزی، شاخص مربوط به برابری جنسيتی، افزایش نشان ميدهد. 

)*( تخمينهای ملی دادههای داخل كادر سياه، تخمينهای مؤسسه آمار یونسكو هستند.    

دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصيلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.  
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كشورها، قلمروها

مدت آموزش 
ابتدایی

% نرخ تكرار پایه بر حسب پایه در آموزش ابتدایی

پایان سال تحصيلی در

پایه چهارمپایه سومپایه دومپایه اول

زنمردكلزنمردكلزنمردكلزنمردكل2006

كشورهای عربی
612.614.610.410.612.98.15.67.13.910.112.87.1الجزیره
63.0y2.4y3.5y3.2y3.7y2.6y3.4y4.0y2.8y2.5y3.2y1.8yبحرین

63.94.13.59.69.59.76.36.06.85.55.65.4جی بوتی
……4.1……2.5……1.8–––6مصر
69.2y10.3y7.9y7.7y8.7y6.5y6.4y7.4y5.2y7.2y8.5y5.5yعراق
……1.4……0.4……0.4……60.5اردن

52.62.72.51.51.51.61.92.21.51.72.11.3كویت
65.46.44.46.68.15.06.37.84.716.619.014.1لبنان

………………………………6جماهير عرب ليبی
68.99.18.79.49.69.310.410.410.510.210.110.3موریتانی
616.217.314.913.715.411.813.816.011.211.313.88.4مراكش

60.30.30.20.10.10.00.10.10.10.00.00.0عمان
40.0y0.0y0.0y0.0y0.0y0.0y0.4y0.4y0.4y2.2y2.4y2.1yفلسطين

61.41.91.01.01.30.71.62.21.00.80.80.7قطر
………………………………6عربستان سعودی

61.4y1.1y1.8y1.6y1.4y1.9y1.8y1.6y2.1y2.1y1.7y2.5yسودان
410.711.79.57.38.46.04.35.13.42.83.42.1جمهوری عربی سوریه

61.01.20.99.410.87.92.12.61.612.114.49.4تونس
52.62.52.81.92.01.71.82.01.62.02.81.2امارت متحده عربی

………………………64.34.34.3یمن

اروپای مركزی و شرقی
4x.3.2x.3.7x.2.7x.2.1x.2.5x.1.6x.1.5x.1.9x.1.1x.1.7x.2.0x.1.4آلبانی

40.20.20.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0بالروس
………………………………4بوسنی و هرزگووین

40.80.90.62.83.32.32.32.81.82.73.02.5بلغارستان
40.70.70.60.30.40.20.20.20.10.10.10.1كرواسی

51.11.31.00.60.70.50.50.60.40.60.70.5جمهوری چك
61.62.01.11.11.40.81.31.80.91.92.51.2استونی

43.74.13.21.51.71.21.11.30.81.11.40.8مجارستان
44.86.43.02.02.71.31.82.41.12.23.01.4التویا

41.21.40.90.60.60.50.40.50.20.30.50.2ليتوانی
…………………………………مونتنگرو
……0.9……0.4……0.4……60.8لهستان

40.50.60.30.10.10.10.10.10.10.10.10.0جمهوری مولداوی
44.04.53.51.82.21.41.31.61.01.41.81.1رومانی

………………………40.80.80.8فدراسيون روسيه
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% تكرار كنندگان، همه پایهها% نرخ تكرار پایه بر حسب پایه در آموزش ابتدایی

پایان سال تحصيلی درپایان سال تحصيلی در 2005

پایه هفتمپایه ششمپایه پنجم
19992006

زنمردكلزنمردكلزنمردكلزنمردكلزنمردكل

كشورهای عربی

12.115.28.417.319.714.7...11.914.68.712.014.49.21

2.8y3.5y2.1y1.9y3.1y0.8y...3.84.63.12.73.02.32

………………...16.616.916.17.57.67.23

3.9……6.8……...6.07.14.63.13.92.24

13.1y15.2y10.2y4.2y4.4y3.8y...10.010.79.28.0z9.1z6.5z5

2.0……2.1……...0.70.70.71.11.11.16

2.73.81.4………...3.33.43.12.12.51.67

11.112.69.410.111.58.8...9.110.57.79.611.27.98

………………...………………9

12.311.812.818.217.419.0...………10.210.110.310

8.610.96.09.011.46.2...12.414.110.212.614.610.211

1.40.91.91.30.81.9...8.09.56.40.60.40.812

………………...2.12.22.00.7z0.7z0.7z13

3.34.12.51.52.30.6...2.73.51.91.52.01.014

………………...………………15

1.8y1.5y2.2y1.9y1.5y2.4y...11.310.911.81.7z1.4z2.1z16

………………...6.57.25.66.47.35.417

2.32.81.77.08.55.3...18.320.016.46.17.34.718

1.82.51.0………...3.54.42.52.02.31.719

………5.05.73.7...10.6*.11.7*.8.74.95.34.320

اروپای مركزی و شرقی

.........3.94.63.22.1y2.6y1.7y21

.........0.50.50.50.10.10.122

.........………………23

.........3.23.72.72.32.62.024

.........0.40.50.30.30.40.225

0.50.70.4......1.21.51.00.70.80.626

2.23.01.43.24.71.5...2.53.51.42.12.91.327

.........2.22.12.21.92.21.528

.........2.12.71.32.83.81.829

.........0.91.30.50.60.80.530

………………...………………31

0.9……0.5……...1.2……0.71.00.332

.........0.90.90.90.20.20.133

.........3.44.12.62.22.61.834

.........1.4……0.60.60.635
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………………………………4صربستان
45.05.34.72.32.52.01.61.91.41.92.11.6اسلواكی
………………………50.50.60.4اسلونی

40.3y0.3y0.2y0.2y0.2y0.2y0.1y0.1y0.1y0.2y0.2y0.1yمقدونيه
64.14.43.71.91.91.91.91.72.22.31.82.7تركيه
………………0.30.10.10.1.*0.3.*40.3اكراین

آسيای مركزی
………0.30.20.40.20.20.2–––3ارمنستان
40.30.30.30.30.30.30.20.20.20.30.30.2آذربایجان
……0.2……0.2……60.40.50.40.2گرجستان
40.10.10.00.10.20.10.10.10.10.10.10.0قزاقستان

40.20.20.20.10.20.10.10.10.10.10.10.0قرقيزستان
………………………50.50.50.4مغولستان

40.00.00.00.40.40.30.20.20.20.20.20.2تاجيكستان
………………………………3تركمنستان

………………………–––4ازبكستان

آسيای شرقی و اقيانوسيه
………………………………7استراليا

60.50.60.30.50.80.30.30.50.21.52.10.8برونی داروسالم
622.223.021.314.715.813.312.013.510.38.69.97.3كامبوج

………………………………5چين
………………………………6جزایر قناری

………………………………4جمهوری دموكراتيك خلق كره
64.04.73.22.12.71.41.31.70.81.21.80.6فيجی

66.57.55.45.06.13.74.25.23.23.13.72.4اندونزی
………………………–––6ژاپن

………………6yyyyyyكریباتی
532.933.731.918.019.316.512.113.610.47.89.06.3الئو

………62.32.71.92.53.41.64.55.73.1ماكائو، چين
6yyyyyyyyyyyyمالزی

6x...x...x...x.0.0x...x.0.0x.0.0x...x.0.0x.0.0x...x.0.0جزایر مارشال
………………………………6ميكرونزی

50.80.80.80.50.60.50.50.60.40.40.70.1ميانمار
………………………………6نائورو

………………………………6نيوزیلند
………………………………6نيو

………………………………5پاالئو
………………………………6گينه جدید پاپوا

65.66.64.53.03.92.02.33.01.41.72.41.0فيليپين
60.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0جمهوری كره

………………………6x...2.6x...2.9x...2.2ساموا
………………………………6سنگاپور

………………………………6جزایر سليمان
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.........………………36

.........2.32.62.02.83.02.537

.........1.01.30.70.50.60.338

.........0.00.10.00.2z0.2z0.2z39

………………...………2.92.73.140

.........0.8……0.10.10.141

آسيای مركزی

.........………0.20.10.242

.........0.40.40.40.30.30.343

0.3……0.30.40.2...0.30.50.20.30.40.244

.........0.3……0.10.10.145

.........0.30.40.20.10.10.146

0.20.20.1......0.91.00.80.30.30.347

.........0.50.50.60.20.20.248

.........………………49

.........0.1……–––50

آسيای شرقی و اقيانوسيه

  …   …   …   …   …   …  .  .  .    …   …   …   …   …   … 51

  1.0   1.5   0.5   5.5   7.6   3.3  .  .  .   .  .  .   1.6   2.2  52

  5.9   6.8   4.8   2.7   3.1   2.2  .  .  .    24.6   25.4   23.5   12.7   13.8  53

  …   …   …  .  .  .  .  .  .    …   …   …   0.3   0.3  54

  …   …   …   …   …   …  .  .  .    2.6   …   …   z–   z–   z– 55

  …   …   …  .  .  .  .  .  .    …   …   …   …   …   … 56

1.01.40.73.43.53.4...………2.22.71.757

2.12.51.60.20.20.1...………3.74.52.958

………………...………………59

………………......zzz60

4.55.53.3......20.922.419.118.219.317.061

………………...6.37.35.15.77.04.262

y……y……......zzz63

x.0.0x..x.0.0x..x..x...........64

………………...………………65

0.20.30.2......1.71.71.70.50.60.466

………………...………………67

………………...………………68

………………......zzz69

………......–––4.7y……70

………………...………………71

1.52.10.80.81.10.4...1.92.41.42.73.51.972

0.00.00.00.00.00.0...–––0.00.00.073

………x...0.3x...0.4x...0.1...1.01.10.90.9y1.1y0.7y74

………………...………………75

………………...………………76
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………………………………6تایلند
………………………………6تيمور-لست

............6توكالئو
............6تونگا
………………………...6توالو

………………………6x...13.2x...13.4x...13.0وانواتو
……0.6……0.7……0.9……52.9ویتنام

 
آمریكای التين و كارائيب

–71.4y3.2yy–y–y–y–0.5y0.9yy–y–y–yآنگوال
………………………………7آنتيگوا و باربودا

69.8y11.2y8.2y6.7y7.9y5.5y5.9y7.0y4.7y5.8y7.0y4.6yآرژانتين
……8.0……615.518.812.011.813.310.08.5آروبا

––––––––––––6باهاما
............6باربادوس

616.519.014.09.610.98.310.611.69.58.59.87.1بليز
…….…….…….…….6برمودا

6x...1.4x...1.5x...1.4x...1.3x...1.4x...1.2x...1.6x...1.6x...1.5x...1.5x...1.6x...1.3بوليوی
……4x.27.3……x.20.5……x.15.4……x.15.4برزیل

……………………4.2……78.3جزایر دست نخوره انگلستان
–61.3y2.1y0.4yy–y–y–y–y–y–y–y–yجزایر سيمن

62.53.02.12.22.61.82.02.31.61.82.11.4شيلی
56.67.25.94.14.63.53.23.62.72.52.92.1كلمبيا

613.314.911.58.39.56.97.28.35.98.810.37.2كاستا ریكا
0.81.10.4–––1.52.00.9–––6كوبا

……2.6……2.7……712.215.88.73.8دومينيكا
66.57.85.08.09.85.912.415.39.17.49.65.1جمهوری دومينيكن

63.13.52.82.02.31.71.41.61.11.01.10.8اكوادور
614.716.113.16.77.95.55.46.24.65.36.44.2السالوادور

………71.72.60.83.03.32.62.93.72.0گرینادا
624.425.722.913.514.612.410.111.09.17.07.86.2گواتماال

………………………61.1y1.2y1.0yگویان
………………………………6هائيتی

616.417.615.19.510.88.26.47.25.54.14.63.5هندوراس
………………………63.9y5.1y2.6yجامائيكا
66.77.85.46.67.85.34.55.53.53.74.72.8مكزیك

……………………………712.3yمونتسرات
………………………………6بخش خود مختار هلند

618.019.216.59.610.98.28.49.57.26.67.85.3نيكاراگوئه
69.510.78.28.29.37.06.07.24.74.45.33.3پاناما

610.2y11.5y8.7y6.9y8.3y5.5y5.1y6.1y4.0y3.4y4.2y2.5yپاراگوئه
65.15.34.914.014.313.611.211.610.98.48.78.1پرو

………………7yyyyyyساینت كيتس و نویس
………………………76.27.64.8سنت لوسيا

………………………75.3y6.5y3.9yجزیره سنت وینسنت و گرناد
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………………...3.53.43.5………77

………………...………………78

...………...………yyy79

...20.222.717.3...8.88.59.25.25.94.480

………............81

………x...13.5x...13.5x...13.5...10.611.19.910.7y11.5y9.7y82

0.1……......3.84.23.21.0……83

آمریكای التين و كارائيب

y–……0.5y……y–……0.30.40.3–––84

………………………………………85

5.4y6.5y4.2y4.4y5.5y3.4y...6.17.15.06.4z7.6z5.2z86

7.5……3.9……...7.79.55.98.89.87.787

––––––......–––88

.…….…….........89

9.310.08.47.68.76.5...9.710.88.410.411.78.990

.…….……...………...91

x...1.4x...1.6x...1.3x...2.9x...3.3x...2.5...2.42.62.30.90.90.892

………......24.024.024.018.7z……93

………………………3.84.13.66.88.54.994

y–……y–……...0.20.20.1–––95

………………...2.42.91.92.32.81.796

2.12.61.7......5.25.84.63.84.43.397

6.47.35.30.70.80.5...9.210.47.97.38.46.198

0.40.50.20.10.20.1...1.92.61.10.50.70.399

2.1……2.3……0.2……3.63.83.53.84.63.0100

5.47.23.64.35.92.7...4.14.53.77.89.95.5101

0.70.80.50.40.40.3...2.73.02.41.51.71.3102

4.55.53.64.25.13.3...7.17.76.47.58.76.3103

………………………………3.4z4.1z2.8z104

4.75.24.01.51.71.2...14.915.813.812.113.011.1105

………0.7y0.8y0.6y...3.13.62.50.9z1.1z0.8z106

………………...………………107

2.63.12.10.70.90.6...………7.48.36.5108

………………...………2.8z3.3z2.3z109

2.63.41.80.60.70.5...6.67.65.54.25.13.3110

………………………0.81.4–3.13.33.0111

………………...12.014.59.3………112

4.75.53.92.53.21.9...4.75.34.19.510.88.2113

3.14.02.21.31.51.0...6.47.45.25.66.64.6114

2.0y2.5y1.4y1.0y1.3y0.7y...7.88.86.75.1z6.1z4.1z115

7.27.56.94.04.33.7...10.210.59.98.79.08.4116

………………………………...117

………………………2.42.82.02.22.61.7118

………………16.0y21.9y11.2y………4.1z5.0z3.0z119
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………………………………6سورینام
7y,*.10.8y,*.12.8y,*.8.6y,*.3.5y,*.2.7y,*.4.3y,*.4.1y,*.5.1y,*.3.0y,*.4.1y,*.4.9y,*.3.2ترینيداد و توباگو

………………………–.6x.0.9x.1.8xجزایر تركس و كایكوس
613.916.011.69.510.78.36.88.25.55.46.54.2اروگوئه
610.011.88.07.89.45.97.59.25.55.46.93.9ونزوئال

 
آمریكای شمالی و اروپای غربی

………………………………6آندورا
4x.1.2x.1.4x.1.1x.1.3x.1.5x.1.2x.1.3x.1.5x.1.0x.1.0x.1.1x.0.9اتریش
2.52.72.3………66.56.96.14.44.44.4بلژیك
………………………………6كانادا

–61.11.40.80.10.20.10.00.00.00.00.0قبرس
6yyyyyyyyyyyyدانمارك

60.91.10.60.91.10.70.30.40.20.20.20.1فنالند
………………………………5فرانسه
41.21.31.11.21.21.11.41.51.30.80.80.7آلمان
61.31.41.20.70.70.60.50.60.40.40.50.4یونان

––––––––––––7ایسلند
81.82.01.71.21.41.10.70.90.60.40.50.4ایرلند

61.72.11.20.81.00.60.91.20.61.21.50.9اسرائيل
50.40.50.30.20.20.10.10.20.10.10.20.1ایتاليا

65.46.34.65.26.34.15.15.25.14.04.53.5لوگزامبورگ
………………60.8y0.8y0.8y0.8y0.9y0.7yمالت

……–..5x..–……x..–……x..–……xموناكو
………………………...6هلند
––––––––––––7نروژ

………………………–––6پرتغال
………………………………5سن مارینو

………………………–––6اسپانيا
………………………………6سوئد

………………………………6سویس
………………………………6انگلستان

––––––––––––6ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسيا

………………………68.8y8.1y10.5yافغانستان
5x.7.1x.6.8x.7.4x.6.7x.6.6x.6.7x.9.2x.9.4x.8.9x.7.7x.8.2x.7.3بنگالدش

78.18.67.57.88.96.67.98.77.15.96.55.4بوتان
………………………53.73.73.7هند

………………………54.04.93.2جمهوری اسالمی ایران
……………………0.4……70.5مالدیو

16.0.*15.9.*15.115.9.*15.0.*20.115.0.*18.5.*37.319.3.*36.8.*537.0نپال
………………………52.32.52.1پاكستان
……………………50.3y……0.7yسریالنكا

 



جداول آماري

401

………………...………20.3z22.3z18.1z120

y,*.4.2y,*.5.0y,*.3.3y,*.5.2y,*.6.5y,*.4.0y,*3.2y,*.2.9y,*.3.44.74.94.4z,*.5.2z,*.6.0z,*.4.4121

………………...………2.9z3.2z2.6z122

4.25.13.22.02.61.4...7.99.36.57.08.25.7123

3.64.62.61.51.91.0...7.08.55.56.17.54.6124

آمریكای شمالی و اروپای غربی

………………...………–––125

.........1.51.81.31.2y1.4y1.1y126

2.52.72.31.11.21.1...………3.23.33.1127

………………...………………128

0.0–0.10.10.10.1...0.40.50.30.20.30.2129

yyyyyy......–––130

0.20.20.10.20.20.1...0.40.60.30.40.50.3131

………………...4.24.24.2………132

.........1.71.91.51.11.21.1133

0.40.40.30.40.40.3...–––0.60.70.5134

–––––––––––––––135

0.50.50.50.4……0.7……1.82.11.60.70.80.7136

1.31.70.90.91.20.7...………1.41.71.0137

0.30.30.2………...0.40.50.30.20.30.2138

3.94.73.10.91.00.9...………4.24.83.6139

………………...2.12.41.82.6z2.9z2.2z140

x.–……………...–––y–……141

……………….........142

–––––––––...–––143

………………...………10.2z……144

………………...………y–……145

………………...………2.3z2.6z1.9z146

………………...………………147

………………...1.81.91.61.41.51.3148

………………...––––––149

–……–……...––––––150

جنوب و غرب آسيا

………………...………16.3z17.6z13.9z151

x.5.1x.5.5x.4.7......6.56.86.27.0y7.2y6.9y152

9.110.47.75.86.15.53.53.73.412.112.511.76.97.66.1153

4.04.13.8......4.04.04.13.43.43.4154

………......………2.02.81.4155

………………...………4.75.53.7156

12.0*.11.8*.12.3......22.922.223.820.6*.20.8*.20.4157

2.22.41.8......………2.22.41.9158

………......………0.8z0.9z0.7z159
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كشورهای تابع صحرای آفریقا
...………………………4آنگوال
61.41.61.19.39.49.211.211.111.311.511.012.2بنين

7yyyyyyyyyyyyبوتسوانا
66.46.56.39.69.89.311.912.111.614.014.013.9بوركينا فاسو

636.536.137.035.135.434.732.732.532.931.831.532.2بوروندی
………………………631.833.429.8كامرون

61.41.61.224.829.019.813.415.711.016.819.114.2تنگه ورد
629.629.829.323.523.923.031.330.332.727.627.128.4جمهوری مركزی آفریقا

623.2y22.8y23.7y21.9y21.2y22.7y21.5y19.5y24.7y21.3y20.3y22.8yچاد
633.3y35.0y31.2y28.9y27.5y30.4y28.5y30.4y26.2y24.1y26.0y21.9yكاموروس

……………………………627.7yكونگو
………………………………6ساحل عاج

………………………………6جمهوری دموكراتيك كنگو
………………………………5گينه استوایی

513.713.913.514.214.414.013.513.813.214.814.814.7اریتره
67.17.46.85.25.64.85.86.45.17.68.26.8اتيوپی
………………………………6گابون
………………………………6گامبيا

………………………69.7y10.1y9.3yغنا
63.23.23.312.311.912.84.34.04.713.312.514.5گينه

………………………………6گينه بيسائو
66.2y6.4y5.9y5.8y6.0y5.6y6.1y6.4y5.8y6.2y6.5y5.9yكنيا

728.131.524.124.528.220.121.025.016.621.124.917.1لسوتو
………………………………6ليبری

512.512.912.127.828.926.628.429.227.58.28.48.0ماد اگاسكار
625.726.125.421.622.021.222.622.922.317.317.816.9ماالوی

612.212.112.411.511.111.918.418.018.920.519.521.7مالی
............6موریتيوس
73.63.73.58.28.48.04.44.64.13.53.73.3موزامبيك

719.121.316.713.416.110.612.014.19.814.417.211.5ناميبيا
60.20.20.23.03.03.14.74.54.95.65.36.1نيجر

………………………61.2y1.3y1.2yنيجریه
………………………617.715.819.4رواندا

628.030.425.528.729.927.525.526.324.716.618.514.5ساو تام و پرینسيپ
65.35.45.29.69.79.59.39.49.311.311.111.5سنگال

6yyyyyyyyyyyyسيكلس
………………………………6سيرا لئون

………………………………7سومالی
7x.10.2x.10.7x.9.6x.8.0x.8.6x.7.4x.9.1x.9.8x.8.3x.9.5x.9.9x.8.9آفریقای جنوبی

720.5y22.9y17.9y18.1y21.1y14.6y19.7y22.7y16.4y17.6y19.9y15.1yسوایزلند
………………………627.628.127.1توگو

712.3y11.1y13.6y12.2y12.5y11.9y14.3y15.2y13.4y13.2y13.2y13.2yاوگاندا
78.58.68.44.95.14.74.24.24.28.78.78.8جمهوری متحده تانزانيا

76.46.46.45.96.05.86.06.15.96.87.16.5زامبيا
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كشورهای تابع صحرای آفریقا

………......29.029.029.0………160

12.211.513.24.44.64.1...………7.87.97.8161

yyyyyyyyy3.33.92.7zzz162

15.114.615.832.131.033.4...17.717.518.012.012.111.8163

42.240.744.146.344.248.9...20.320.320.428.829.228.4164

………26.028.722.5...26.726.826.525.126.823.1165

10.612.68.712.213.710.8...11.612.810.314.016.411.5166

27.327.926.533.734.332.9...………28.228.228.2167

22.6y21.1y25.1y23.2y22.9y23.9y...25.925.726.322.5z21.8z23.5z168

22.7y23.6y21.7y26.2y27.9y24.3y...26.026.425.527.1z28.2z25.9z169

………………...39.140.038.221.221.520.9170

………………...23.722.824.923.523.423.7171

………………...………………172

………......11.89.314.925.6z25.5z25.6z173

8.99.18.7......19.418.220.813.713.913.5174

9.09.68.37.18.15.7...10.69.811.96.06.65.4175

………………...………………176

………………...12.212.112.36.16.35.9177

………………...4.24.34.15.8z6.0z5.7z178

4.23.74.817.816.320.0...26.225.527.48.68.39.0179

………………...24.023.624.5………180

5.9y……5.5y……...………5.8z6.0z5.6z181

17.620.414.913.415.112.116.014.517.120.322.917.918.621.315.8182

………………...………5.75.65.8183

22.122.022.1......28.327.728.919.720.419.0184

16.516.816.113.313.213.4...14.414.414.420.821.120.4185

25.424.327.025.524.427.0...17.417.217.717.016.717.3186

...20.123.216.7...3.84.13.54.45.23.6187

9.49.49.41.41.61.210.010.010.123.823.224.75.35.55.1188

22.525.619.315.116.813.516.917.516.412.313.910.716.418.614.1189

8.07.68.716.816.118.0...12.212.411.84.94.75.0190

………1.9y1.9y1.9y...………2.9z2.8z3.0z191

………………...29.129.229.014.614.614.6192

24.724.724.733.633.134.1...30.732.628.725.927.424.5193

12.011.812.222.221.822.7...14.414.514.210.610.810.5194

yyyyyy.........195

………………...………9.99.710.2196

………………...………………197

x.7.3x.7.8x.6.7x.5.8x.5.7x.5.8x.5.4x.5.6x.5.310.411.69.28.0y8.4y7.5y198

18.3y20.0y16.6y16.8y18.0y15.6y7.3y7.7y7.0y17.119.514.517.3z19.5z15.0z199

………17.616.818.8...31.230.931.622.922.623.3200

13.8y13.7y13.9y13.2y11.9y14.5y10.2y10.8y9.5y………13.1z13.0z13.3z201

0.10.10.10.00.00.00.00.00.03.23.13.24.24.34.2202

6.66.86.57.67.87.412.613.211.66.16.45.86.97.26.5203
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………………………………7زیمبابوه

2.22.61.92.32.91.62.52.92.1……2.9…جهان

0.20.20.20.10.20.10.10.10.10.10.10.0…كشورهای در حال گذار
0.70.70.60.50.60.40.50.60.4……0.8…كشورهای توسعه یافته

5.46.44.46.36.95.65.16.14.05.46.74.0…كشورهای در حال توسعه

2.83.42.1……2.82.53.13.23.72.62.5…كشورهای عربی
1.01.10.90.81.00.61.11.30.81.11.40.8…اروپای مركزی و شرقی

……0.2……0.2……0.10.10.10.3…آسيای مركزی
………………………0.80.80.8…آسيای شرقی و اقيانوسيه

1.52.10.8……1.5……2.32.71.91.7…        آسيای شرقی
…………………………………        اقيانوسيه

6.67.25.96.67.85.35.16.14.04.14.83.4…آمریكای التين و كارائيب
………………2.83.81.71.51.71.3…        كارائيب

9.811.28.27.89.45.96.07.24.75.36.44.2…        آمریكای التين
0.80.80.80.70.80.60.20.30.20.20.20.1…آمریكای شمالی و اروپای غربی

………………4.04.93.26.76.66.7…جنوب و غرب آسيا
12.212.112.411.811.811.911.913.110.713.213.213.2…كشورهای تابع صحرای آفریقا

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2005 1. مدت آموزش ابتدایی براساس 97ISCED تعریف شده است و امكان دارد با گزارش ملی تفاوت داشته باشد. 

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2004 2. همه مقادیر بهصورت ميانهاند.      

)x( دادههای مربوط به پایان سال تحصيلی در 2003 دادههای داخل كادر سياه، تخمينهای مؤسسه آمار یونسكو هستند.    

)*( تخمينهای ملی دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصيلی دوره ابتدایی در سال 2006 هستند و نرخهای تكرار 

برحسب پایه محاسبه شدهاند و درصد تكراركنندگان كل برای پایان سال تحصيلی در 2007 آمده است)همه پایهها(. 
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………………………...………204

1.81.52.20.5……...3.84.23.22.92.71.8I

.........0.50.50.50.20.2.II

.........1.2……0.71.0.III

4.25.13.21.93.10.8...6.88.15.55.35.54.2IV

3.13.82.35.05.73.7...8.09.56.44.04.63.1V

………………...1.21.51.00.70.9…VI

………………...0.30.50.20.20.2…VII

………0.00.00.0...1.71.71.71.0……VIII

1.01.50.50.00.00.0...2.72.92.41.62.21.0IX

………………...0.00.00.00.00.0…X

2.93.72.01.11.40.8...4.75.34.14.15.12.9XI

………………...3.13.62.52.93.2…XII

3.64.62.61.41.71.0...6.57.55.46.47.63.6XIII

0.00.00.10.10.10.1...0.40.50.30.40.50.0XIV

5.15.54.7......………4.75.55.1XV

12.211.513.213.313.213.4...17.417.217.713.113.012.2XVI
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کشورها، قلمروها

مدت 
آموزش 
ابتدایی

% نرخ ترک تحصیل بر حسب پایه در آموزش ابتدایی

پایان سال تحصیلی در 2005

پایه پنجمپایه چهارمپایه سومپایه دومپایه اول

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل2006

کشورهای عربی
61.21.70.61.00.71.40.70.31.21.51.91.03.94.53.3الجزیره
6y–y–y–y–y–y–0.0yy–0.4y0.2yy–0.5y0.1yy–0.2yبحرین

………64.11.57.02.72.72.72.32.02.80.71.00.4جی بوتی
……–……3.0……0.3……–61.92.41.3مصر
611.1y9.1y13.4y1.4yy–3.7y1.1yy–2.9y5.2y3.2y7.8y11.2y8.8y14.6yعراق
……3.6……0.7……–……0.2……–6اردن

………4.55.33.7–––––––50.71.5کویت
62.22.51.81.31.61.11.11.40.63.84.92.53.85.12.4لبنان

………………………………………6جماهیر عرب لیبی
67.67.77.68.37.78.813.112.114.017.317.017.619.618.920.4موریتانی
65.45.25.82.72.43.24.33.84.95.95.36.67.56.68.7مراکش

1.91.22.6–––––––––60.20.30.1عمان
………………40.9y0.9y0.9yy–y–y–1.2y1.2y1.4yفلسطین

––––––64.95.54.35.56.15.03.20.65.9قطر
………………………………………6عربستان سعودی

66.1y6.7y5.3y6.3y5.6y7.1y4.9y4.8y5.0y5.7y6.6y4.6y5.5y5.8y5.0yسودان
………………44.44.14.71.51.71.31.41.71.0جمهوری عربی سوریه

60.20.20.30.70.80.60.40.30.41.71.91.42.32.52.2تونس
………–––––––––50.81.20.4امارت متحده عربی

613.5y15.1y11.5y8.9y8.5y9.4y6.7y5.4y8.5y7.9y6.7y9.9y9.6y8.4y11.7yیمن

اروپای مرکزی و شرقی
...………4x.3.5x.4.1x.2.8x.3.4x.3.8x.3.1x.3.3x.3.5x.3.0آلبانی

...………–0.10.4–0.20.5–40.00.2بالروس
...………………………………4بوسنی و هرزگووین

...………42.02.02.11.91.81.91.21.11.3بلغارستان
...………–––––––––4کرواسی

...–––––––––50.50.50.5جمهوری چک
61.01.10.80.70.80.50.60.60.50.90.61.30.61.10.1استونی

...………41.71.91.40.20.20.20.20.30.1مجارستان
...………–0.80.10.4–41.41.61.20.3التویا

...………41.51.81.21.00.91.00.80.61.0لیتوانی
…………………………………………مونتنگرو
……0.2……0.3……0.3……0.2……60.6لهستان

...………40.70.90.41.32.00.71.01.20.8جمهوری مولداوی
...………43.13.23.01.71.91.41.51.61.3رومانی

...………………………42.73.42.0فدراسیون روسیه
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کشورها، قلمروها

مدت 
آموزش 
ابتدایی

% نرخ ترک تحصیل بر حسب پایه در آموزش ابتدایی

پایان سال تحصیلی در 2005

پایه پنجمپایه چهارمپایه سومپایه دومپایه اول

زنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل2006

کشورهای عربی
61.21.70.61.00.71.40.70.31.21.51.91.03.94.53.3الجزیره
6y–y–y–y–y–y–0.0yy–0.4y0.2yy–0.5y0.1yy–0.2yبحرین

………64.11.57.02.72.72.72.32.02.80.71.00.4جی بوتی
……–……3.0……0.3……–61.92.41.3مصر
611.1y9.1y13.4y1.4yy–3.7y1.1yy–2.9y5.2y3.2y7.8y11.2y8.8y14.6yعراق
……3.6……0.7……–……0.2……–6اردن

………4.55.33.7–––––––50.71.5کویت
62.22.51.81.31.61.11.11.40.63.84.92.53.85.12.4لبنان

………………………………………6جماهیر عرب لیبی
67.67.77.68.37.78.813.112.114.017.317.017.619.618.920.4موریتانی
65.45.25.82.72.43.24.33.84.95.95.36.67.56.68.7مراکش

1.91.22.6–––––––––60.20.30.1عمان
………………40.9y0.9y0.9yy–y–y–1.2y1.2y1.4yفلسطین

––––––64.95.54.35.56.15.03.20.65.9قطر
………………………………………6عربستان سعودی

66.1y6.7y5.3y6.3y5.6y7.1y4.9y4.8y5.0y5.7y6.6y4.6y5.5y5.8y5.0yسودان
………………44.44.14.71.51.71.31.41.71.0جمهوری عربی سوریه

60.20.20.30.70.80.60.40.30.41.71.91.42.32.52.2تونس
………–––––––––50.81.20.4امارت متحده عربی

613.5y15.1y11.5y8.9y8.5y9.4y6.7y5.4y8.5y7.9y6.7y9.9y9.6y8.4y11.7yیمن

اروپای مرکزی و شرقی
...………4x.3.5x.4.1x.2.8x.3.4x.3.8x.3.1x.3.3x.3.5x.3.0آلبانی

...………–0.10.4–0.20.5–40.00.2بالروس
...………………………………4بوسنی و هرزگووین

...………42.02.02.11.91.81.91.21.11.3بلغارستان
...………–––––––––4کرواسی

...–––––––––50.50.50.5جمهوری چک
61.01.10.80.70.80.50.60.60.50.90.61.30.61.10.1استونی

...………41.71.91.40.20.20.20.20.30.1مجارستان
...………–0.80.10.4–41.41.61.20.3التویا

...………41.51.81.21.00.91.00.80.61.0لیتوانی
…………………………………………مونتنگرو
……0.2……0.3……0.3……0.2……60.6لهستان

...………40.70.90.41.32.00.71.01.20.8جمهوری مولداوی
...………43.13.23.01.71.91.41.51.61.3رومانی

...………………………42.73.42.0فدراسیون روسیه

% نرخ تکمیل تجمعی آموزش % نرخ ماندگاری تا پایه آخر% نرخ ماندگاری تا پایه پنجم
ابتدایی

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

2005 1999200519992005

کشورها، قلمروهازنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکلزنمردکل

کشورهای عربی

95949695959691909391909286y84y88y
الجزیره

97979899y100y98y92919399y100y97y………
بحرین

777185909287………………………
جی بوتی

999999………99999997……………
مصر

66676381y87y73y49514770y78y61y68y75y60y
عراق

989897………97979796……………
اردن

………969597949395969597868390
کویت

918895918894918895878391837888
لبنان

………………………………………
جماهیر عرب لیبی

68706657595661……45464321y21y20y
موریتانی

828282808279757576747672606356
مراکش

949494100100100929292991009998y98y97y
عمان

………………991009998y99y97y………
فلسطین

………………………898989………
قطر

………………………………………
عربستان سعودی

84818879y78y79y77748174y73y75y………
سودان

929291………878787929293………
جمهوری عربی سوریه

929193979697878688949495………
تونس

9293929998100909089999810098……
امارت متحده عربی

87……66y67y65y80……59y61y57y………
یمن

اروپای مرکزی و شرقی

………………929095x.90x.89x.91………
آلبانی

………………99999999991009796100
بالروس

………………………………………
بوسنی و هرزگووین

………………939393959595………
بلغارستان

………………1009910010099100………
کرواسی

989899100100100989899100100100………
جمهوری چک

999999979797999899969697………
استونی

………………979698989798………
مجارستان

………………979797989898………
التویا

………………9999100979797………
لیتوانی

………………………………………
مونتنگرو

99……99……98……98……………
لهستان

………………95……979698………
جمهوری مولداوی

………………969596949394………
رومانی

………………95……………………
فدراسیون روسیه
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...………………………………4صربستان
...………41.51.81.30.40.20.50.60.60.5اسلواکی
...………………………………5اسلونی

...………41.0y1.5y0.5y0.1y0.0y0.3y0.6y0.8y0.5yمقدونیه
60.1y0.5yy–0.8y0.7y0.9y1.0y0.9y1.2y1.1y0.6y1.6y2.9y1.9y3.9yترکیه
...………………41.21.41.00.70.70.7اکراین

آسیای مرکزی
......………–––31.21.11.3ارمنستان
...………1.5–1.60.90.21.60.3–40.5آذربایجان
–––……0.9––––––……60.3گرجستان
...………–––0.30.20.3–––4قزاقستان

...………–0.50.40.50.61.3–40.31.0قرقیزستان
………………5x.5.6x.5.5x.5.7x.2.0x.1.9x.2.0x.1.7x.2.2x.1.2مغولستان

...………1.3–0.6––––––4تاجیکستان
...………………………………3ترکمنستان

...………0.70.90.50.40.40.5–40.20.7ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
………………………………………7استرالیا

1.51.51.5––––––0.60.11.2–60.30.9برونی داروسالم
69.49.39.69.59.89.29.29.88.510.110.69.510.811.010.5کامبوج

………………………………………5چین
………………………………………6جزایر قناری

………………………………………4جمهوری دموکراتیک خلق کره
4.34.63.94.64.64.75.75.75.8–––67.16.97.4فیجی

64.14.73.51.61.81.43.03.62.27.07.46.75.75.95.6اندونزی
………………………………………6ژاپن

–.6x.12.0x.11.4x.12.5x.2.9x.4.2x.1.6x.0.8x.1.6x.0.1x.3.3x.8.7x.–x.0.6x.1.5xکریباتی
………513.012.713.26.86.76.97.77.87.77.26.58.0الئو

………………–––––––––6ماکائو، چین
……–6y–y–y–y–y–y–y–y–y–0.0y0.0y0.0yyمالزی

………………………………………6جزایر مارشال
………………………………………6میکرونزی

………511.312.010.65.94.96.96.77.36.27.98.17.7میانمار
………………………………………6نائورو

………………………………………6نیوزیلند
………………………………………6نیو

………………………………………5پاالئو
………………………………………6گینه جدید پاپوا

614.415.912.84.95.74.14.05.02.94.05.02.94.76.03.4فیلیپین
0.20.20.20.30.30.20.40.40.30.40.40.4–––6جمهوری کره

………………………………………6ساموا
………………………………………6سنگاپور

………………………………………6جزایر سلیمان
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...………………………………4صربستان
...………41.51.81.30.40.20.50.60.60.5اسلواکی
...………………………………5اسلونی

...………41.0y1.5y0.5y0.1y0.0y0.3y0.6y0.8y0.5yمقدونیه
60.1y0.5yy–0.8y0.7y0.9y1.0y0.9y1.2y1.1y0.6y1.6y2.9y1.9y3.9yترکیه
...………………41.21.41.00.70.70.7اکراین

آسیای مرکزی
......………–––31.21.11.3ارمنستان
...………1.5–1.60.90.21.60.3–40.5آذربایجان
–––……0.9––––––……60.3گرجستان
...………–––0.30.20.3–––4قزاقستان

...………–0.50.40.50.61.3–40.31.0قرقیزستان
………………5x.5.6x.5.5x.5.7x.2.0x.1.9x.2.0x.1.7x.2.2x.1.2مغولستان

...………1.3–0.6––––––4تاجیکستان
...………………………………3ترکمنستان

...………0.70.90.50.40.40.5–40.20.7ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
………………………………………7استرالیا

1.51.51.5––––––0.60.11.2–60.30.9برونی داروسالم
69.49.39.69.59.89.29.29.88.510.110.69.510.811.010.5کامبوج

………………………………………5چین
………………………………………6جزایر قناری

………………………………………4جمهوری دموکراتیک خلق کره
4.34.63.94.64.64.75.75.75.8–––67.16.97.4فیجی

64.14.73.51.61.81.43.03.62.27.07.46.75.75.95.6اندونزی
………………………………………6ژاپن

–.6x.12.0x.11.4x.12.5x.2.9x.4.2x.1.6x.0.8x.1.6x.0.1x.3.3x.8.7x.–x.0.6x.1.5xکریباتی
………513.012.713.26.86.76.97.77.87.77.26.58.0الئو

………………–––––––––6ماکائو، چین
……–6y–y–y–y–y–y–y–y–y–0.0y0.0y0.0yyمالزی

………………………………………6جزایر مارشال
………………………………………6میکرونزی

………511.312.010.65.94.96.96.77.36.27.98.17.7میانمار
………………………………………6نائورو

………………………………………6نیوزیلند
………………………………………6نیو

………………………………………5پاالئو
………………………………………6گینه جدید پاپوا

614.415.912.84.95.74.14.05.02.94.05.02.94.76.03.4فیلیپین
0.20.20.20.30.30.20.40.40.30.40.40.4–––6جمهوری کره

………………………………………6ساموا
………………………………………6سنگاپور

………………………………………6جزایر سلیمان

………………………………………
صربستان

………………979698979798………
اسلواکی

………………………………………
اسلونی

………………97969998y98y99y………
مقدونیه

………97y97y97y………94y95y93y………
ترکیه

………………97……………………
اکراین

آسیای مرکزی

………………………9910099………
ارمنستان

………………97969897100949610093
آذربایجان

………100……9999100100……84……
گرجستان

………………………1001001009999100
قزاقستان

………………*.95*.95*.949997100959297
قرقیزستان

………………878590x.91x.91x.91………
مغولستان

………………9710094991009797y……
تاجیکستان

………………………………………
ترکمنستان

………………10010099999899………
ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه

………………………………………
استرالیا

………100100100………989899838184
برونی داروسالم

565854626164495245555457………
کامبوج

………………………………………
چین

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جزایر قناری

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جمهوری دموکراتیک خلق کره

  87   89   86   86   85   87   82   82   82   81   80   82   …   …   … 
فیجی

  …   …   …   84   83   86   …   …   …   79   78   81   …   …   … 
اندونزی

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
ژاپن

  …   …   …   x.82   x.76   x.88   …   …   …   x.81   x.75   x.89   …   …   … 
کریباتی

  54   55   54   62   62   62   54   55   54   62   62   62   58y   58y   57y 
الئو

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
ماکائو، چین

  …   …   …   99y   99y   100y   …   …   …   99y   …   …   …   …   … 
مالزی

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جزایر مارشال

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
میکرونزی

  …   …   …   72   71   72   …   …   …   72   71   72   70y   68y   71y 
میانمار

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
نائورو

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
نیوزیلند

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
نیو

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
پاالئو

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
گینه جدید پاپوا

  …   …   …   74   70   78   …   …   …   70   66   75   …   …   … 
فیلیپین

  100   100   100  99  99  99   100   100   100  99  99  99   …   …   … 
جمهوری کره

  94   *.91   *.96   …   …   …   92   *.91   *.94   …   …   …   …   …   … 
ساموا

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
سنگاپور

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جزایر سلیمان
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………………………………………6تایلند
………………………………………6تیمور-لست

………………………………………6توکالئو
1.32.30.2–––64.24.34.01.60.23.12.83.81.5تونگا
………………………………………6توالو

………………………………………6وانواتو
……………2.3……2.0……1.6……52.1ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
……–71.0y3.2yy–y–y–y–0.9yy–1.9y1.0y0.9y1.3yyآنگوال

………………………………………7آنتیگوا و باربودا
63.4y3.7y3.1y1.9y2.2y1.6y1.9y2.2y1.6y2.7y3.0y2.4y3.0y3.7y2.4yآرژانتین

……–……–……–2.22.71.6–60.20.9آروبا
68.710.66.73.05.30.72.00.73.22.02.31.74.34.24.3باهاما

……––1.61.02.6–0.8–63.21.64.80.51.6باربادوس
–––0.81.30.2–64.02.55.60.70.70.71.43.3بلیز

……3.7–––……9.8……1.4……61.6برمودا
6x...7.9x...8.2x...7.7x...1.6x...1.5x...1.6x...3.8x...3.6x...4.0x...2.6x...2.4x...2.8x...2.7x...1.7x...3.8بولیوی
……………………4x.8.4……x.2.0……x.5.5برزیل

...……………………0.7……71.4جزایر دست نخوره انگلستان
……–65.6y4.9y6.3y5.7y1.9y9.9y6.6y7.8y5.4y6.4y9.8y2.0yyجزایر سیمن

6x.0.4x.0.4x.0.5x.1.3x.1.5x.1.1x.–x.–x.–x.–x.–x.–x.0.5x.0.7x.0.3شیلی
………–––510.912.09.53.44.42.34.14.93.3کلمبیا

62.32.52.00.81.30.30.40.20.62.22.32.23.33.72.9کاستا ریکا
0.30.10.20.1–0.1–––61.41.91.01.32.10.4کوبا

……3.5……1.3……3.5……–74.63.55.6دومینیکا
68.08.08.07.17.56.78.910.27.49.09.78.210.111.38.9جمهوری دومینیکن

613.113.212.93.53.53.43.73.83.53.84.23.42.22.12.3اکوادور
611.211.710.76.16.45.74.85.34.36.16.85.46.36.66.1السالوادور

………………………………………7گرینادا
68.78.58.86.15.66.67.26.48.18.37.88.87.87.68.0گواتماال

………………………………………6گویان
………………………………………6هائیتی

66.98.05.72.73.51.92.83.42.33.23.52.92.93.72.1هندوراس
………………………………………6جامائیکا
61.82.11.60.91.00.81.61.71.41.21.40.92.32.62.0مکزیک

………………………………………7مونتسرات
………………………………………6بخش خود مختار هلند

617.117.816.310.011.38.69.110.27.814.415.413.46.17.74.6نیکاراگوئه
64.54.54.52.32.81.81.92.41.33.03.12.83.02.93.2پاناما

64.9y5.2y4.5y1.7y2.1y1.2y2.0y2.4y1.5y3.4y4.0y2.8y4.2y4.7y3.6yپاراگوئه
62.62.42.82.52.32.72.42.02.82.42.22.74.74.64.9پرو

………………………………………7ساینت کیتس و نویس
71.5y1.8y1.1y1.1yy–2.3y0.2y0.1y0.3y1.2y1.8y0.6y2.0y3.3y0.7yسنت لوسیا

………………………………………7جزیره سنت وینسنت و گرناد
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………………………………………6تایلند
………………………………………6تیمور-لست

………………………………………6توکالئو
1.32.30.2–––64.24.34.01.60.23.12.83.81.5تونگا
………………………………………6توالو

………………………………………6وانواتو
……………2.3……2.0……1.6……52.1ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
……–71.0y3.2yy–y–y–y–0.9yy–1.9y1.0y0.9y1.3yyآنگوال

………………………………………7آنتیگوا و باربودا
63.4y3.7y3.1y1.9y2.2y1.6y1.9y2.2y1.6y2.7y3.0y2.4y3.0y3.7y2.4yآرژانتین

……–……–……–2.22.71.6–60.20.9آروبا
68.710.66.73.05.30.72.00.73.22.02.31.74.34.24.3باهاما

……––1.61.02.6–0.8–63.21.64.80.51.6باربادوس
–––0.81.30.2–64.02.55.60.70.70.71.43.3بلیز

……3.7–––……9.8……1.4……61.6برمودا
6x...7.9x...8.2x...7.7x...1.6x...1.5x...1.6x...3.8x...3.6x...4.0x...2.6x...2.4x...2.8x...2.7x...1.7x...3.8بولیوی
……………………4x.8.4……x.2.0……x.5.5برزیل

...……………………0.7……71.4جزایر دست نخوره انگلستان
……–65.6y4.9y6.3y5.7y1.9y9.9y6.6y7.8y5.4y6.4y9.8y2.0yyجزایر سیمن

6x.0.4x.0.4x.0.5x.1.3x.1.5x.1.1x.–x.–x.–x.–x.–x.–x.0.5x.0.7x.0.3شیلی
………–––510.912.09.53.44.42.34.14.93.3کلمبیا

62.32.52.00.81.30.30.40.20.62.22.32.23.33.72.9کاستا ریکا
0.30.10.20.1–0.1–––61.41.91.01.32.10.4کوبا

……3.5……1.3……3.5……–74.63.55.6دومینیکا
68.08.08.07.17.56.78.910.27.49.09.78.210.111.38.9جمهوری دومینیکن

613.113.212.93.53.53.43.73.83.53.84.23.42.22.12.3اکوادور
611.211.710.76.16.45.74.85.34.36.16.85.46.36.66.1السالوادور

………………………………………7گرینادا
68.78.58.86.15.66.67.26.48.18.37.88.87.87.68.0گواتماال

………………………………………6گویان
………………………………………6هائیتی

66.98.05.72.73.51.92.83.42.33.23.52.92.93.72.1هندوراس
………………………………………6جامائیکا
61.82.11.60.91.00.81.61.71.41.21.40.92.32.62.0مکزیک

………………………………………7مونتسرات
………………………………………6بخش خود مختار هلند

617.117.816.310.011.38.69.110.27.814.415.413.46.17.74.6نیکاراگوئه
64.54.54.52.32.81.81.92.41.33.03.12.83.02.93.2پاناما

64.9y5.2y4.5y1.7y2.1y1.2y2.0y2.4y1.5y3.4y4.0y2.8y4.2y4.7y3.6yپاراگوئه
62.62.42.82.52.32.72.42.02.82.42.22.74.74.64.9پرو

………………………………………7ساینت کیتس و نویس
71.5y1.8y1.1y1.1yy–2.3y0.2y0.1y0.3y1.2y1.8y0.6y2.0y3.3y0.7yسنت لوسیا

………………………………………7جزیره سنت وینسنت و گرناد

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
تایلند

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
تیمور-لست

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
توکالئو

  …   …   …   92   92   92   …   …   …   91   90   92   …   …   … 
تونگا

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
توالو

  72   72   72   …   …   …   69   67   71   …   …   …   …   …   … 
وانواتو

  83   80   86   92   …   …   83   80   86   92   …   …   …   …   … 
ویتنام

آمریکای التین و کارائیب

  …   …   …   97y   94y   100y   …   …   …   93y   …   …   88y   …   … 
آنگوال

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
آنتیگوا و باربودا

  90   90   90   90y   88y   91y   89   88   89   87y   85y   89y   …   …   … 
آرژانتین

  …   …   …   97   …   …   97   99   95   96   …   …   95y   93y   97y 
آروبا

  …   …   …   85   82   88   …   …   …   81   79   84   …   …   … 
باهاما

  …   …   …   …   …   …   94   95   93   97   …   …   …   …   … 
باربادوس

  78   …   …   92   …   …   77   77   76   92   91   94   …   …   … 
بلیز

  …   …   …   90   …   …   …   …   …   86   …   …   …   …   … 
برمودا

  82   83   81   x...85   x...85   x...85   80   82   77   x...82   x...83   x...81   …   …   … 
بولیوی

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   x.80   …   …   …   …   … 
برزیل

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جزایر دست نخوره انگلستان

  74   …   …   …   …   …   …   …   …   78y   …   …   …   …   … 
جزایر سیمن

  100   100   100   x.99   x.99   x.99   100   99   100   x.98   x.98   x.98   …   …   … 
شیلی

  67   64   69   82   78   86   67   64   69   82   78   86   75y   73y   77y 
کلمبیا

  91   90   93   94   93   95   88   86   89   90   89   92   81   80   83 
کاستا ریکا

  94   94   94   97   96   98   93   92   93   97   96   98   …   …   … 
کوبا

  91   …   …   92   …   …   …   …   …   88   …   …   x.83   x.83   x.83 
دومینیکا

  75   71   79   68   66   71   71   66   75   61   58   65   …   …   … 
جمهوری دومینیکن

  77   77   77   77   77   78   75   74   75   76   75   76   x...70   x...70   x...71 
اکوادور

  65   64   66   72   70   74   62   63   62   67   65   70   63   60   65 
السالوادور

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
گرینادا

  56   55   58   69   70   68   52   50   54   63   65   62   61y   63y   59y 
گواتماال

  95   …   …   …   …   …   93   …   …   …   …   …   …   …   … 
گویان

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
هائیتی

  …   …   …   83   80   87   …   …   …   81   77   85   …   …   … 
هندوراس

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
جامائیکا

  89   88   90   94   94   95   87   86   88   92   91   93   …   …   … 
مکزیک

  …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   …   … 
مونتسرات

  …   …   …   …   …   …   84   78   91   …   …   …   …   …   … 
بخش خود مختار هلند

  48   44   53   54   50   57   46   42   50   50   46   55   47y   44y   51y 
نیکاراگوئه

  92   92   92   88   87   89   90   90   91   85   84   86   84   …   … 
پاناما

78768088y86y90y73717684y82y86y………
پاراگوئه

878887899089838482858684………
پرو

………………………………………
ساینت کیتس و نویس

90……………………96y95y97y………
سنت لوسیا

………………………………………
جزیره سنت وینسنت و گرناد
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………………………………………6سورینام
7y,*..–y,*..–y,*..–y,*..3.8y,*..5.1y,*..2.4y,*..3.9y,*..4.7y,*..3.1y,*..1.6y,*..1.4y,*..1.9y,*..4.1y,*..4.3*..3.8ترینیداد و توباگو

………………………………………6جزایر ترکس و کایکوس
64.24.73.70.40.50.30.50.80.21.01.30.60.70.90.5اروگوئه
62.83.42.10.91.20.51.72.11.12.22.91.52.12.71.4ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
………………………………………6آندورا
...………–.4x.1.4x.3.0x.–x.–x.–x.–x.–x.–xاتریش
61.72.11.30.80.80.70.40.40.40.50.60.52.83.12.5بلژیک
………………………………………6کانادا

––––0.30.50.10.10.3–––0.1–60.0قبرس
61.0y0.8y1.3y4.8y4.8y4.9y1.6y1.6y1.6yy–y–y–1.4y1.5y1.3yدانمارک

–––––––––––––60.00.4فنالند
………………………………………5فرانسه
...………1.21.31.00.60.50.6–––4آلمان
––––––––––––61.82.60.9یونان

–––––––––––––––7ایسلند
–––––––––––––80.41.5ایرلند

–––––––––––––––6اسرائیل
………––––––––––––5ایتالیا

1.82.31.311.612.710.3–––––––––6لوگزامبورگ
………………………………………6مالت

………………………………………5موناکو
………………………………………6هلند
–––––––––––––––7نروژ

………………………………………6پرتغال
………………………………………5سن مارینو

–6y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–yاسپانیا
………………………………………6سوئد

………………………………………6سویس
………………………………………6انگلستان

……–1.3–1.80.0–0.8–62.23.70.70.02.0ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………………………6افغانستان
………5x.14.6x.17.6x.11.2x.9.9x.11.4x.8.3x.5.8x.5.2x.6.4x.7.2x.5.5x.8.9بنگالدش

1.81.81.83.13.92.21.52.40.74.45.13.8–––7بوتان
………514.0y14.3y13.6y6.8y6.6y7.0y6.0y6.2y5.9y1.9y1.4y2.4yهند

………………………………–51.84.0جمهوری اسالمی ایران
……………………………–……–7مالدیو

………1.4.*2.8.*1.02.1.*1.5.*1.3–.*1.1.*9.30.3.*12.2.*510.8نپال
………515.3y15.4y15.1y4.7y6.1y2.5y3.8y4.7y2.5y9.2y9.1y9.4yپاکستان
………………………………………5سریالنکا
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………………………………………6سورینام
7y,*..–y,*..–y,*..–y,*..3.8y,*..5.1y,*..2.4y,*..3.9y,*..4.7y,*..3.1y,*..1.6y,*..1.4y,*..1.9y,*..4.1y,*..4.3*..3.8ترینیداد و توباگو

………………………………………6جزایر ترکس و کایکوس
64.24.73.70.40.50.30.50.80.21.01.30.60.70.90.5اروگوئه
62.83.42.10.91.20.51.72.11.12.22.91.52.12.71.4ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
………………………………………6آندورا
...………–.4x.1.4x.3.0x.–x.–x.–x.–x.–x.–xاتریش
61.72.11.30.80.80.70.40.40.40.50.60.52.83.12.5بلژیک
………………………………………6کانادا

––––0.30.50.10.10.3–––0.1–60.0قبرس
61.0y0.8y1.3y4.8y4.8y4.9y1.6y1.6y1.6yy–y–y–1.4y1.5y1.3yدانمارک

–––––––––––––60.00.4فنالند
………………………………………5فرانسه
...………1.21.31.00.60.50.6–––4آلمان
––––––––––––61.82.60.9یونان

–––––––––––––––7ایسلند
–––––––––––––80.41.5ایرلند

–––––––––––––––6اسرائیل
………––––––––––––5ایتالیا

1.82.31.311.612.710.3–––––––––6لوگزامبورگ
………………………………………6مالت

………………………………………5موناکو
………………………………………6هلند
–––––––––––––––7نروژ

………………………………………6پرتغال
………………………………………5سن مارینو

–6y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–y–yاسپانیا
………………………………………6سوئد

………………………………………6سویس
………………………………………6انگلستان

……–1.3–1.80.0–0.8–62.23.70.70.02.0ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………………………6افغانستان
………5x.14.6x.17.6x.11.2x.9.9x.11.4x.8.3x.5.8x.5.2x.6.4x.7.2x.5.5x.8.9بنگالدش

1.81.81.83.13.92.21.52.40.74.45.13.8–––7بوتان
………514.0y14.3y13.6y6.8y6.6y7.0y6.0y6.2y5.9y1.9y1.4y2.4yهند

………………………………–51.84.0جمهوری اسالمی ایران
……………………………–……–7مالدیو

………1.4.*2.8.*1.02.1.*1.5.*1.3–.*1.1.*9.30.3.*12.2.*510.8نپال
………515.3y15.4y15.1y4.7y6.1y2.5y3.8y4.7y2.5y9.2y9.1y9.4yپاکستان
………………………………………5سریالنکا

………………………………………
سورینام

………y,*..91y,*..90y,*..92………y,*..84y,*..80y,*.87………
ترینیداد و توباگو

………………………………………
جزایر ترکس و کایکوس

………939295………929194………
اروگوئه

918894929094888492908793………
ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی

………………………………………
آندورا

………………………x.98x.97x.100………
اتریش

………969697………949394………
بلژیک

………………………………………
کانادا

96959799981009695979998100………
قبرس

………93y93y93y10010010092y92y92y………
دانمارک

………99991001001001009999100………
فنالند

989897………989897………………
فرانسه

………………9999100999899………
آلمان

………9997100………9897100………
یونان

………9998100100……9998100………
ایسلند

9594979997100………………………
ایرلند

………………………10010099………
اسرائیل

97……1009910097……10099100………
ایتالیا

969310010099100898494888690………
لوگزامبورگ

9910099………99……………………
مالت

………………………………………
موناکو

100100100………100100100………………
هلند

………10010010010010010010099100………
نروژ

………………………………………
پرتغال

………………………………………
سن مارینو

………100y100y100y………100y100y100y………
اسپانیا

………………………………………
سوئد

………………………………………
سویس

………………………………………
انگلستان

94……97969892……96……………
ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا

………………………………………
افغانستان

656070x.65x.63x.67656070x.65x.63x.67x.55x.52x.58
بنگالدش

908992939195817886848188………
بوتان

62636073y73y73y62636073y73y73y………
هند

………………………………………
جمهوری اسالمی ایران

………………………………………
مالدیو

58566179*.75*.8358566179*.75*.8338.6y35.4y42.8y
نپال

………70y68y72y………70y68y72y48y47y51y
پاکستان

………………………………………
سریالنکا
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کشورهای تابع صحرای آفریقا
...………………………………4آنگوال
610.010.39.76.66.96.45.04.75.57.97.38.77.65.910.1بنین

78.8y9.2y8.3y2.6y2.9y2.4yy–y–y–8.5y10.4y6.4y3.5y3.8y3.1yبوتسوانا
69.59.49.75.04.75.58.19.06.95.05.74.19.49.98.8بورکینا فاسو

2.83.91.4–1.92.71.00.31.2–62.83.32.20.10.6بوروندی
………………………………610.28.612.1کامرون

2.12.61.61.01.40.74.45.73.02.93.22.7–––6تنگه ورد
69.37.911.25.03.96.714.614.115.214.814.215.814.212.916.2جمهوری مرکزی آفریقا

620.0y18.9y21.6y12.2y11.2y13.5y22.4y25.3y17.8y19.7y18.3y21.9y17.6y15.9y20.3yچاد
61.4y1.7y1.2y2.2y2.3y2.2y3.2y4.1y2.3y7.0y6.1y8.2y7.4y8.8y5.9yکاموروس

………………………………………6کونگو
………………………………………6ساحل عاج

………………………………………6جمهوری دموکراتیک کنگو
………………………………………5گینه استوایی

………56.97.06.85.34.85.94.93.07.28.26.810.0اریتره
615.715.815.612.913.212.58.58.78.31.41.80.99.29.78.7اتیوپی
………………………………………6گابون
………………………………………6گامبیا

………………………………………6غنا
5.23.96.87.97.68.26.46.46.56.35.47.5–––6گینه

………………………………………6گینه بیسائو
……–69.1y9.9y8.3y5.9y6.6y5.1yy–y–y–4.0y4.2y3.8yyکنیا

79.39.88.82.02.90.93.74.82.56.37.84.77.19.74.6لسوتو
………………………………………6لیبری

………524.524.724.318.418.418.411.611.811.318.418.618.1ماد اگاسکار
622.121.722.46.45.77.014.915.314.512.212.511.815.615.316.0ماالوی

62.92.93.03.52.94.15.14.75.65.35.05.67.16.38.2مالی
0.20.30.01.21.31.0–0.40.9––––––6موریتیوس
714.413.715.312.912.213.69.69.010.312.011.013.221.321.520.9موزامبیک

75.56.44.61.92.31.52.32.81.81.82.21.46.67.85.4نامیبیا
616.115.217.418.917.920.38.98.49.57.37.07.75.95.17.1نیجر

6x...8.7x...9.1x...8.3x...2.7x...3.0x...2.3x...7.1x...7.4x...6.7x...11.1x...12.0x...9.9x...13.5x...13.3x...13.7نیجریه

6x.21.0x.21.4x.20.5x.11.7x.11.7x.11.7x.10.8x.13.4x.8.3x.12.4x.13.8x.11.0x.24.9x.23.9x.25.9رواندا
12.010.613.43.25.01.3–611.610.712.54.27.40.63.27.7ساو تام و پرینسیپ

617.417.617.26.66.27.08.78.98.64.34.44.115.615.216.2سنگال
………………………………………6سیکلس

………………………………………6سیرا لئون
………………………………………7سومالی

7x.10.0x.10.6x.9.4x.2.9x.3.1x.2.7x.1.7x.1.1x.2.3x.2.2x.2.7x.1.6x.2.6x.2.9x.2.2آفریقای جنوبی
75.5y5.7y5.3y0.6y0.8y0.5y4.0y4.8y3.0y3.3y4.3y2.2y5.2y5.8y4.5yسوایزلند

66.5y6.0y7.1y2.5y1.7y3.5y6.0y5.2y7.0y5.5y4.1y7.3y6.0y4.0y8.7yتوگو
731.6y32.8y30.5y3.9y4.7y3.0y7.1y4.5y9.6y11.4y11.7y11.1y15.2y14.4y16.0yاوگاندا

7.97.28.51.31.31.2–71.22.30.12.12.51.71.12.4جمهوری متحده تانزانیا
3.02.04.02.92.63.28.17.98.3–––75.75.16.3زامبیا
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کشورهای تابع صحرای آفریقا
...………………………………4آنگوال
610.010.39.76.66.96.45.04.75.57.97.38.77.65.910.1بنین

78.8y9.2y8.3y2.6y2.9y2.4yy–y–y–8.5y10.4y6.4y3.5y3.8y3.1yبوتسوانا
69.59.49.75.04.75.58.19.06.95.05.74.19.49.98.8بورکینا فاسو

2.83.91.4–1.92.71.00.31.2–62.83.32.20.10.6بوروندی
………………………………610.28.612.1کامرون

2.12.61.61.01.40.74.45.73.02.93.22.7–––6تنگه ورد
69.37.911.25.03.96.714.614.115.214.814.215.814.212.916.2جمهوری مرکزی آفریقا

620.0y18.9y21.6y12.2y11.2y13.5y22.4y25.3y17.8y19.7y18.3y21.9y17.6y15.9y20.3yچاد
61.4y1.7y1.2y2.2y2.3y2.2y3.2y4.1y2.3y7.0y6.1y8.2y7.4y8.8y5.9yکاموروس

………………………………………6کونگو
………………………………………6ساحل عاج

………………………………………6جمهوری دموکراتیک کنگو
………………………………………5گینه استوایی

………56.97.06.85.34.85.94.93.07.28.26.810.0اریتره
615.715.815.612.913.212.58.58.78.31.41.80.99.29.78.7اتیوپی
………………………………………6گابون
………………………………………6گامبیا

………………………………………6غنا
5.23.96.87.97.68.26.46.46.56.35.47.5–––6گینه

………………………………………6گینه بیسائو
……–69.1y9.9y8.3y5.9y6.6y5.1yy–y–y–4.0y4.2y3.8yyکنیا

79.39.88.82.02.90.93.74.82.56.37.84.77.19.74.6لسوتو
………………………………………6لیبری

………524.524.724.318.418.418.411.611.811.318.418.618.1ماد اگاسکار
622.121.722.46.45.77.014.915.314.512.212.511.815.615.316.0ماالوی

62.92.93.03.52.94.15.14.75.65.35.05.67.16.38.2مالی
0.20.30.01.21.31.0–0.40.9––––––6موریتیوس
714.413.715.312.912.213.69.69.010.312.011.013.221.321.520.9موزامبیک

75.56.44.61.92.31.52.32.81.81.82.21.46.67.85.4نامیبیا
616.115.217.418.917.920.38.98.49.57.37.07.75.95.17.1نیجر

6x...8.7x...9.1x...8.3x...2.7x...3.0x...2.3x...7.1x...7.4x...6.7x...11.1x...12.0x...9.9x...13.5x...13.3x...13.7نیجریه

6x.21.0x.21.4x.20.5x.11.7x.11.7x.11.7x.10.8x.13.4x.8.3x.12.4x.13.8x.11.0x.24.9x.23.9x.25.9رواندا
12.010.613.43.25.01.3–611.610.712.54.27.40.63.27.7ساو تام و پرینسیپ

617.417.617.26.66.27.08.78.98.64.34.44.115.615.216.2سنگال
………………………………………6سیکلس

………………………………………6سیرا لئون
………………………………………7سومالی

7x.10.0x.10.6x.9.4x.2.9x.3.1x.2.7x.1.7x.1.1x.2.3x.2.2x.2.7x.1.6x.2.6x.2.9x.2.2آفریقای جنوبی
75.5y5.7y5.3y0.6y0.8y0.5y4.0y4.8y3.0y3.3y4.3y2.2y5.2y5.8y4.5yسوایزلند

66.5y6.0y7.1y2.5y1.7y3.5y6.0y5.2y7.0y5.5y4.1y7.3y6.0y4.0y8.7yتوگو
731.6y32.8y30.5y3.9y4.7y3.0y7.1y4.5y9.6y11.4y11.7y11.1y15.2y14.4y16.0yاوگاندا

7.97.28.51.31.31.2–71.22.30.12.12.51.71.12.4جمهوری متحده تانزانیا
3.02.04.02.92.63.28.17.98.3–––75.75.16.3زامبیا

کشورهای تابع صحرای آفریقا

………………………………………
آنگوال

………727271………65676336y38y34y
بنین

87848983y80y85y82798675y71y78y69y……
بوتسوانا

686770727174615963646366………
بورکینا فاسو

………888492………78748336y38y32y
بوروندی

81……………78……………………
کامرون

………928994………89869282y……
تنگه ورد

………505345………394335………
جمهوری مرکزی آفریقا

55585033y34y32y47504126y27y23y………
چاد

………80y79y81y………72y69y74y………
کاموروس

………………………………………
کونگو

697365………626756………………
ساحل عاج

………………………………………
جمهوری دموکراتیک کنگو

………………………………………
گینه استوایی

959793747770959793747770………
اریتره

565559646465514954585759………
اتیوپی

………………………………………
گابون

………………………………………
گامبیا

………………………………………
غنا

………818378………767972x.65x.69x.59
گینه

………………………………………
گینه بیسائو

………………………84y……71y……
کنیا

746780746880585066625371………
لسوتو

………………………………………
لیبری

51515236353751515236353727……
ماد اگاسکار

495543444444373934363636………
ماالوی

787977818379666763737570………
مالی

9910099999810099100999997100………
موریتیوس

434737586055283125404139………
موزامبیک

929293878490827984777380x...63x...59x...67
نامیبیا

………565854………53555039y40y36y
نیجر

………x...73x...71x...75………x...63x...61x...64………
نیجریه

45……x.46x.43x.4930……x.31x.30x.32x.13x.15x.12
رواندا

………645871………615469………
ساو تام و پرینسیپ

………656565………535453302437
سنگال

………………9999100………………
سیکلس

………………………………………
سیرا لئون

………………………………………
سومالی

656564x.82x.82x.83575956x.77x.75x.79………
آفریقای جنوبی

80728884y81y87y64626671y66y75y………
سوایزلند

………75y79y70y………68y74y62y63y70y55y
توگو

………49y49y49y………25y26y25y………
اوگاندا

………878589………838185………
جمهوری متحده تانزانیا

818378899287667062767973………
زامبیا
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………………………………………7زیمبابوه

2.02.31.6……1.51.71.42.3……2.62.42.81.4…جهان
 

...………0.31.00.00.40.30.40.40.21.0…کشورهای در حال گذار
...……………0.3……1.01.10.90.1…کشورهای توسعه یافته

……5.25.35.02.12.61.62.83.61.93.34.32.23.5…کشورهای در حال توسعه
 

3.85.12.4……2.02.51.61.21.21.21.10.71.82.3…کشورهای عربی
...………1.21.41.00.50.50.50.60.60.5…اروپای مرکزی و شرقی

...………0.40.30.40.40.40.5……0.3…آسیای مرکزی
…………………………………………آسیای شرقی و اقیانوسیه

………4.05.02.9……2.5……1.6……3.1…        آسیای شرقی
…………………………………………        اقیانوسیه

4.13.64.61.82.11.42.00.73.22.12.32.02.82.73.0…آمریکای التین و کارائیب
……–………………1.10.02.3……1.6…        کارائیب

2.42.02.82.62.72.63.03.72.4……4.95.24.52.0…        آمریکای التین
–––––––––––––––…آمریکای شمالی و اروپای غربی

………10.812.29.33.24.02.23.84.72.52.12.81.4…جنوب و غرب آسیا
9.37.911.24.06.11.85.14.75.56.76.66.97.19.74.6…کشورهای تابع صحرای آفریقا

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004 1. مدت آموزش ابتدایی براساس 97ISCED تعریف شده است و امکان دارد با گزارش ملی تفاوت داشته باشد. 

)x( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2003 2. همه مقادیر مربوط به مناطق بهصورت میانه آمدهاند.    

)*( تخمینهای ملی دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    

دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2006 هستند.   
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………………………………………7زیمبابوه

2.02.31.6……1.51.71.42.3……2.62.42.81.4…جهان
 

...………0.31.00.00.40.30.40.40.21.0…کشورهای در حال گذار
...……………0.3……1.01.10.90.1…کشورهای توسعه یافته

……5.25.35.02.12.61.62.83.61.93.34.32.23.5…کشورهای در حال توسعه
 

3.85.12.4……2.02.51.61.21.21.21.10.71.82.3…کشورهای عربی
...………1.21.41.00.50.50.50.60.60.5…اروپای مرکزی و شرقی

...………0.40.30.40.40.40.5……0.3…آسیای مرکزی
…………………………………………آسیای شرقی و اقیانوسیه

………4.05.02.9……2.5……1.6……3.1…        آسیای شرقی
…………………………………………        اقیانوسیه

4.13.64.61.82.11.42.00.73.22.12.32.02.82.73.0…آمریکای التین و کارائیب
……–………………1.10.02.3……1.6…        کارائیب

2.42.02.82.62.72.63.03.72.4……4.95.24.52.0…        آمریکای التین
–––––––––––––––…آمریکای شمالی و اروپای غربی

………10.812.29.33.24.02.23.84.72.52.12.81.4…جنوب و غرب آسیا
9.37.911.24.06.11.85.14.75.56.76.66.97.19.74.6…کشورهای تابع صحرای آفریقا

………………………………………
زیمبابوه

………………………888889………
جهان

………………97……9910097………
کشورهای در حال گذار

………………989899989898………
کشورهای توسعه یافته

………838087………817983………
کشورهای در حال توسعه

929093………908992929293………
کشورهای عربی

………………979698979798………
اروپای مرکزی و شرقی

………………979896999998………
آسیای مرکزی

………………………………………
آسیای شرقی و اقیانوسیه

………848386………797881………
             آسیای شرقی

………………………………………
               اقیانوسیه

87……908891847891858486………
آمریکای التین و کارائیب

………………………………………
                کارائیب

858684888690818380848286………
                آمریکای التین

………………………9998100………
آمریکای شمالی و اروپای غربی

………737373………737373………
جنوب و غرب آسیا

………747770………677162………
کشورهای تابع صحرای آفریقا
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کشورها، قلمروها

% گذراندن آموزش ابتدایی به 
ثبت نام در آموزش متوسطهآموزش متوسطه عمومی

پایان سال تحصیلی در

2005

گروه 
سنی

جمعیت 
سن 
مدرسه

کل ثبت نام

% کل 
ثبت 
نام در 

مؤسسات 
خصوصی

ثبت نام آموزش فنی و 
حرفهای

پایان پایان سال تحصیلی در
سال 

تحصیلی 
در 

2006

پایان سال تحصیلی 
در 2006 19992006

% زنکل )000(% زنکل )000(% زنکل )000(20062005زنمردکل

کشورهای عربی
3756z51zz–464z39z……4 17450-76747912الجزیره

177259517450171539-96959812بحرین

181351642304017237-73757012جی بوتی

x....86x...83x...8912-17457 9671 747330y 847y5y525y 244yمصر

70y73y66y12-17953 3105 138751z 139zz140z32zعراق

177325794964949173235-96979612اردن

1726723549236502958-989510011کویت

174493725236652555040-86838812لبنان

……733532……18783-12………جماهیر عرب لیبی

34.*3.*17.*45.*99.*173976342-48514512موریتانی

…5119…2 143061 3470 17930-77787712مراکش

..1733822949299481-98999812عمان

1773044450686504631-98989910فلسطین

–17584450594932z0.6-989610012قطر

…………………2 17958-12………عربستان سعودی

14884447 447…4965 16281-979410012سودان

248411442 147465 3030 17541-96959710جمهوری عربی سوریه

151511339 149247 1059 18469-88869012تونس

.173312025029849461-999910011امارت متحده عربی

83y83y82y12-17281 3042 126455z 132z2z10z6zیمن

اروپای مرکزی و شرقی
x...100x...100x...9910-1750236448397y48y3y24y34yآلبانی

1691497850879490.1627-1009910010بالروس

…………………17405-10………بوسنی و هرزگووین

1762970048667480.9z20339-96969611بلغارستان

184344164939650115147-10010010011کرواسی

19285096649738146 18005-99999911جمهوری چک

18120116501204921934-13……98استونی

149949491012938 18994007-99999911مجارستان

18262255502584913839-97979711التویا

1841540749411490.43835-98989911لیتوانی

………………………………مونتنگرو

348377936 349317 3984 18332-13……92لهستان
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کشورها، قلمروها

% گذراندن آموزش ابتدایی به 
ثبت نام در آموزش متوسطهآموزش متوسطه عمومی

پایان سال تحصیلی در

2005

گروه 
سنی

جمعیت 
سن 
مدرسه

کل ثبت نام

% کل 
ثبت 
نام در 

مؤسسات 
خصوصی

ثبت نام آموزش فنی و 
حرفهای

پایان پایان سال تحصیلی در
سال 

تحصیلی 
در 

2006

پایان سال تحصیلی 
در 2006 19992006

% زنکل )000(% زنکل )000(% زنکل )000(20062005زنمردکل

کشورهای عربی
3756z51zz–464z39z……4 17450-76747912الجزیره

177259517450171539-96959812بحرین

181351642304017237-73757012جی بوتی

x....86x...83x...8912-17457 9671 747330y 847y5y525y 244yمصر

70y73y66y12-17953 3105 138751z 139zz140z32zعراق

177325794964949173235-96979612اردن

1726723549236502958-989510011کویت

174493725236652555040-86838812لبنان

……733532……18783-12………جماهیر عرب لیبی

34.*3.*17.*45.*99.*173976342-48514512موریتانی

…5119…2 143061 3470 17930-77787712مراکش

..1733822949299481-98999812عمان

1773044450686504631-98989910فلسطین

–17584450594932z0.6-989610012قطر

…………………2 17958-12………عربستان سعودی

14884447 447…4965 16281-979410012سودان

248411442 147465 3030 17541-96959710جمهوری عربی سوریه

151511339 149247 1059 18469-88869012تونس

.173312025029849461-999910011امارت متحده عربی

83y83y82y12-17281 3042 126455z 132z2z10z6zیمن

اروپای مرکزی و شرقی
x...100x...100x...9910-1750236448397y48y3y24y34yآلبانی

1691497850879490.1627-1009910010بالروس

…………………17405-10………بوسنی و هرزگووین

1762970048667480.9z20339-96969611بلغارستان

184344164939650115147-10010010011کرواسی

19285096649738146 18005-99999911جمهوری چک

18120116501204921934-13……98استونی

149949491012938 18994007-99999911مجارستان

18262255502584913839-97979711التویا

1841540749411490.43835-98989911لیتوانی

………………………………مونتنگرو

348377936 349317 3984 18332-13……92لهستان

% نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه

کل متوسطهکل متوسطهکل دومکل اول

پایان سال 
تحصیلی در 

2006

پایان سال 
تحصیلی در 

2006
پایان سال تحصیلی در

پایان سال تحصیلی در 2006
19992006

GPI زنمردکل
GPI زنمردکلزن/مرد

GPI زنمردکلزن/مرد
GPI زنمردکلزن/مرد

GPI زنمردکلزن/مرد
زن/مرد

کشورهای عربی
108zz111z105z0.95z58z50z67z1.36z………….83z80z86z1.08z66y65y68y1.06y1

1041041041.00100961041.089591981.081021001041.049391961.052

2732220.691620130.631416120.722227180.6722z26z17z0.66z3

98y102y95y0.93y77y79y75y0.95y8286790.9288y91y85y0.94y………….4

58z70z45z0.64z32z38z26z0.70z3441260.6345z54z36z0.66z38z45z32z0.70z5

9494951.017875801.068988901.028988901.038281831.036

9191921.018580901.129898991.028987911.057775781.057

8885921.097470781.127470771.098178851.107370761.108

1161171150.997765911.41………….94861011.17………….9

2729260.88*.22*.24*.20*.0.841921160.77*.25*.27*.23*.0.861616150.9010

69……….36……….3741320.7952……….………….11

9496920.958384820.977575751.008990870.967777770.9912

100981021.047368781.168079821.049491971.069087921.0613

1011031000.971011031000.978783921.111011031000.979191900.9914

………….………….………….………….………….15

4749450.922524251.0126……….3434330.96………….16

9295890.943333330.994042380.917071680.956364610.9517

1071071061.007063771.227272731.028581891.10………….18

9797960.998178851.097674781.069089911.027978801.0219

51z67z34z0.52z40z54z25z0.46z4158220.3746z61z30z0.49z37z48z26z0.53z20

اروپای مرکزی و شرقی

97y98y97y0.98y56y58y53y0.93y7172700.9877y78y75y0.96y73y74y72y0.97y21

1091111070.977165771.198583871.059695971.028887891.0222

………….………….………….………….………….23

9193880.951231251220.979192900.981061081040.968990880.9824

9897991.028583861.048484851.029190931.038786881.0225

1001001001.009291941.038381841.049695971.01………….26

1101131070.959287961.109391951.04100991011.029190921.0227

9798960.989494951.009493941.029696950.999090901.0028

1031041010.979391961.068887901.049998991.00………….29

100101990.989593981.069595961.019999991.009292931.0130

………….………….………….………….………….31

1011021000.989899980.9999100990.99100100990.999493941.0232
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415503825013843…17-99989911جمهوری مولداوی

2490.768344 249013 2218 18344-98989811رومانی

137 11480.6958 548……13 17746-11………فدراسیون روسیه

73749616490.222047…18-11………صربستان

186796745064049822046-98979810اسلواکی

18183220491744916042-11………اسلونی

100y100y99y11-1825121948214z48z0.6z58z43zمقدونیه

92y93y90y12-16851 6……388 5442112 138ترکیه

34.*480.4311.*3 50896.*5 4214 16171-10………اکراین

آسیای مرکزی
356501233…16398347-1001009910ارمنستان

1480.4329 192949052 16267-991009810آذربایجان

1637044249314504631-999810012گرجستان

1491874490.810631 2966 17091-10010010011قزاقستان

17832633507195012935-10010010011قرقیزستان

1736820555329524z2246-97959912مغولستان

17694699945.2528 17209-11……98تاجیکستان

…………………16804-10………ترکمنستان

349459849.107549 4411 17528-10010010011ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
1 24727048 249537 1491 17687-12………استرالیا

18473451464913340-94929612برونی داروسالم

2318348254332643 17162-81838012کامبوج

1551 101487306 195…77 134436 17016-12………چین

2502z49z14zzz…17-11………جزایر قناری

…………………2 15456-10………جمهوری دموکراتیک خلق کره

1811998511005192z234-999910012فیجی

242 164944232 424……25 18575-88888913اندونزی

7491996143 849561 7959 17456-12………ژاپن

–95311z52z…z–z…17-12………کریباتی

1691024040395431535-77797511الئو

17473251464995244-90879312ماکائو، چین

100y100y99y12-18634 3177 251489z 251z3z146z43zمالزی

0.250…650549…17-12………جزایر مارشال

…………15……1716-12………میکرونزی

––.249 250696 5059 15503-74767210میانمار

..…0.751………17-12………نائورو

……17437437505225021-11………نیوزیلند

..…0.3540.2z48z…16-11………نیو

……2492z…27z…17-11………پاالئو

…………………18808-13………گینه جدید پاپوا

..65220 551302 7117 15582-991009812فیلیپین

4483864473249446 3368 17958-99999912جمهوری کره



جداول آماري

421

415503825013843…17-99989911جمهوری مولداوی

2490.768344 249013 2218 18344-98989811رومانی

137 11480.6958 548……13 17746-11………فدراسیون روسیه

73749616490.222047…18-11………صربستان

186796745064049822046-98979810اسلواکی

18183220491744916042-11………اسلونی

100y100y99y11-1825121948214z48z0.6z58z43zمقدونیه

92y93y90y12-16851 6……388 5442112 138ترکیه

34.*480.4311.*3 50896.*5 4214 16171-10………اکراین

آسیای مرکزی
356501233…16398347-1001009910ارمنستان

1480.4329 192949052 16267-991009810آذربایجان

1637044249314504631-999810012گرجستان

1491874490.810631 2966 17091-10010010011قزاقستان

17832633507195012935-10010010011قرقیزستان

1736820555329524z2246-97959912مغولستان

17694699945.2528 17209-11……98تاجیکستان

…………………16804-10………ترکمنستان

349459849.107549 4411 17528-10010010011ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
1 24727048 249537 1491 17687-12………استرالیا

18473451464913340-94929612برونی داروسالم

2318348254332643 17162-81838012کامبوج

1551 101487306 195…77 134436 17016-12………چین

2502z49z14zzz…17-11………جزایر قناری

…………………2 15456-10………جمهوری دموکراتیک خلق کره

1811998511005192z234-999910012فیجی

242 164944232 424……25 18575-88888913اندونزی

7491996143 849561 7959 17456-12………ژاپن

–95311z52z…z–z…17-12………کریباتی

1691024040395431535-77797511الئو

17473251464995244-90879312ماکائو، چین

100y100y99y12-18634 3177 251489z 251z3z146z43zمالزی

0.250…650549…17-12………جزایر مارشال

…………15……1716-12………میکرونزی

––.249 250696 5059 15503-74767210میانمار

..…0.751………17-12………نائورو

……17437437505225021-11………نیوزیلند

..…0.3540.2z48z…16-11………نیو

……2492z…27z…17-11………پاالئو

…………………18808-13………گینه جدید پاپوا

..65220 551302 7117 15582-991009812فیلیپین

4483864473249446 3368 17958-99999912جمهوری کره

9392931.018277871.138384820.988987911.048180831.0433

9899980.987776781.037979801.018686861.007374730.9834

8080801.009194880.94………….8485830.98………….35

9797960.998077821.079393941.018887891.03………….36

9697960.999291931.038584861.029494951.01………….37

9292921.009898991.00100981011.039595951.009090911.0138

94z93z94z1.01z75z77z72z0.95z8283810.9784z85z83z0.98z81z82z80z0.98z39

8894830.887280630.79………….7986710.836974640.8640

93*.93*.93*.1.0094*.96*.91*.0.9598*.97*.100*.1.0393*.94*.93*.0.9884*.83*.84*.1.0141

آسیای مرکزی

9393941.028178851.0991……….9088911.048684881.0442

9092880.966668650.957676761.008385810.967879760.9643

9392941.037472761.067980780.988583861.047977811.0544

1031021031.007174690.949292921.009393920.998686861.0045

9191911.017574761.038383841.028686871.018080811.0246

9490981.098174881.195851651.278984951.128277871.1347

9499880.895568420.617480680.868390750.838087740.8448

………….………….………….………….………….49

9798960.981151161140.988687860.981021031010.98………….50

آسیای شرقی و اقیانوسیه

1141141140.992232342110.901571581571.001501541460.958787881.0251

1161181140.968479901.148581891.0998961001.049088921.0552

5459490.842125160.651722120.533843340.793133280.8553

9898981.005554561.0362……….7675761.01………….54

………….………….6058631.0872z71z74z1.04z………….55

………….………….………….………….………….56

99961021.066357691.198076841.118480881.107976831.1057

7877791.025151500.97………….6464641.005959591.0058

1011011011.001021021021.001021011021.011011011011.009999991.0059

112z109z115z1.06z65z57z74z1.30z8477911.1888z82z94z1.14z68z65z72z1.11z60

5258460.803539290.753339270.694349380.783538320.8661

1151181130.968380861.077673791.089898981.007776791.0562

90z89z91z1.02z53z48z58z1.22z6563681.0769z66z72z1.10z69z66z72z1.10z63

8282831.015959601.027270741.066666671.024543471.0864

100100990.99………….………….91……….………….65

5656560.993535361.043636361.014949491.004646461.0066

………….………….………….4642501.19………….67

1041041031.001411341481.111131101151.051201171231.05………….68

………….………….98931031.1099z96z102z1.07z………….69

107z……….97z92z103z1.12z101981051.07102z……….………….70

………….………….………….………….………….71

8683901.097366801.227672791.098379881.116055661.2172

101106970.919394920.971001001001.0198100940.949699930.9473
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x...96x...95x...9711-1731225024z51z32zzzساموا

2636…1724821548…15-12………سنگاپور

1877174122z43z…zz-12………جزایر سلیمان

4511570345 530……5 17802-12………تایلند

75z49z…3z40z……17147-12………تیمور-لست

…0.2y45y…y………15-11………توکالئو

………161515501448-62626211تونگا

……………………17-12………توالو

183694514y45y…3y30y-64636512وانواتو

94910z50054 747975 401…17-11……93ویتنام

 
آمریکای التین و کارائیب

…….98y100y96y12-16…153152آنگوال

……………………16-12………آنتیگوا و باربودا

93y92y94y12-17138 4722 351476z 352z28z1234z54zآرژانتین

16765175092138-12……99آروبا

..16362749335028-99999911باهاما

..1520225121505-991009711باربادوس

16382251305171240-86858811بلیز

..55142………17-11……95برمودا

..x...90x...90x...9012-17264 183048043 14813بولیوی

x.81……11-17439 23983 2452863z 2452z12y754z50zبرزیل

247253110.358…16-941008912جزایر دست نخوره انگلستان

..24834930…16-11………جزایر سیمن

97y96y98y12-17792 1305 150634 1505439547شیلی

4522425454 352484 5589 16453-999910011کلمبیا

164362355137450105650-981009712کاستا ریکا

179917405092849.27144-98989912کوبا

757750320.267…16-12……93دومینیکا

16115579454233561 17150-84818712جمهوری دومینیکن

1503325151 190450103 17633-78807512اکوادور

1882040649529501810753-91919213السالوادور

z,*.14z,*.50…z,*.0.7z,*.46………16-12………گرینادا

143545809487423951 17513-91929013گواتماال

………166866507150-12………گویان

…………………1 18512-12………هائیتی

635z56z33z241z58z……16854-71687412هندوراس

–99y100y97y12-1628523150246z50z6zz–zجامائیکا

156 105115602 850883 12722 17486-94959312مکزیک

...0.3470.346…16-12………مونتسرات

……………17171554-12………بخش خود مختار هلند

166813215444853262354-12………نیکاراگوئه

173682305125751164850-94929512پاناما

89y89y89y12-1780342550529z50z21z47z47zپاراگوئه

2502422061 248760 2278 16921-95979412پرو



جداول آماري

423

x...96x...95x...9711-1731225024z51z32zzzساموا

2636…1724821548…15-12………سنگاپور

1877174122z43z…zz-12………جزایر سلیمان

4511570345 530……5 17802-12………تایلند

75z49z…3z40z……17147-12………تیمور-لست

…0.2y45y…y………15-11………توکالئو

………161515501448-62626211تونگا

……………………17-12………توالو

183694514y45y…3y30y-64636512وانواتو

94910z50054 747975 401…17-11……93ویتنام

 
آمریکای التین و کارائیب

…….98y100y96y12-16…153152آنگوال

……………………16-12………آنتیگوا و باربودا

93y92y94y12-17138 4722 351476z 352z28z1234z54zآرژانتین

16765175092138-12……99آروبا

..16362749335028-99999911باهاما

..1520225121505-991009711باربادوس

16382251305171240-86858811بلیز

..55142………17-11……95برمودا

..x...90x...90x...9012-17264 183048043 14813بولیوی

x.81……11-17439 23983 2452863z 2452z12y754z50zبرزیل

247253110.358…16-941008912جزایر دست نخوره انگلستان

..24834930…16-11………جزایر سیمن

97y96y98y12-17792 1305 150634 1505439547شیلی

4522425454 352484 5589 16453-999910011کلمبیا

164362355137450105650-981009712کاستا ریکا

179917405092849.27144-98989912کوبا

757750320.267…16-12……93دومینیکا

16115579454233561 17150-84818712جمهوری دومینیکن

1503325151 190450103 17633-78807512اکوادور

1882040649529501810753-91919213السالوادور

z,*.14z,*.50…z,*.0.7z,*.46………16-12………گرینادا

143545809487423951 17513-91929013گواتماال

………166866507150-12………گویان

…………………1 18512-12………هائیتی

635z56z33z241z58z……16854-71687412هندوراس

–99y100y97y12-1628523150246z50z6zz–zجامائیکا

156 105115602 850883 12722 17486-94959312مکزیک

...0.3470.346…16-12………مونتسرات

……………17171554-12………بخش خود مختار هلند

166813215444853262354-12………نیکاراگوئه

173682305125751164850-94929512پاناما

89y89y89y12-1780342550529z50z21z47z47zپاراگوئه

2502422061 248760 2278 16921-95979412پرو

100z100z100z1.00z72z66z79z1.20z7976841.1081z76z86z1.13z66y62y70y1.14y74

………….………….………….………….………….75

46z49z44z0.89z17z19z14z0.74z2528210.7630z32z27z0.84z………….76

98961001.045955641.18………….7875821.097168751.1177

68z67z69z1.02z37z38z37z0.96z………….53z53z53z1.00z………….78

………….………….………….101y107y94y0.88y………….79

99100991.008175881.17102971081.119492961.046054671.2580

………….………….………….………….………….81

46y46y47y1.04y31y39y23y0.58y3032280.8740y43y37y0.86y38y41y35y0.87y82

………….………….6265580.90………….………….83

 آمریکای التین و کارائیب

8283810.988480881.10………….8382841.0281z83z79z0.96z84

………….………….………….………….………….85

102z99z104z1.05z67z61z73z1.21z9491971.0784z80z89z1.11z78z75z82z1.10z86

1191261110.888880961.2099961031.07100981021.047470771.1087

9595950.998685881.037979780.999190911.018483851.0288

100101990.991051001111.11100981031.051021001041.048988891.0289

8785891.056159641.096462671.087977811.066764691.0890

9193890.967974851.15………….8482871.06………….91

9395910.967778750.967880750.938284810.967172700.9892

114z111z116z1.05z95z87z103z1.19z99941041.11105z100z111z1.10z79z75z83z1.11z93

1151101211.1093851011.1899103940.911071001131.1388z82z95z1.16z94

………….………….………….………….………….95

99101980.978785891.057978811.049190921.02………….96

9087941.086660721.197067741.118278871.116561681.1197

1041021051.036056651.155755601.098683891.06………….98

9698950.979189941.077775801.079493941.028786881.0399

1251341170.877868881.2990771041.351061071050.988177851.10100

7974831.136457711.255751631.246963751.205247571.22101

7778760.985856601.075756571.036867681.025757581.03102

8080801.014846501.105252510.986563661.045453551.05103

102z104z100z0.96z97z89z104z1.17z………….100z99z102z1.03z79z78z80z1.02z104

5862540.874646471.013336300.845356510.923840370.92105

………….6868691.018282831.021051051040.98………….106

………….………….………….………….………….107

65z60z70z1.18z93z75z110z1.45z………….76z66z86z1.30z………….108

93z93z93z1.00z77z73z81z1.11z8887881.0287z86z88z1.03z78z76z80z1.05z109

1121091141.046161611.007069701.018786881.027071700.99110

1311461160.80115981361.39………….1251271240.98y,*.96……….111

………….………….9285991.16………….………….112

7371761.075447611.295247561.196662701.144340471.16113

8483861.035551601.176765691.077067731.096461671.11114

79z79z80z1.01z53z52z55z1.05z5857591.0466z66z67z1.03z57z56z59z1.06z115

1091071121.057273710.978487810.949493961.037272721.00116
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..x...90……12-16………5503ساینت کیتس و نویس

71y63y79y12-16161256145440.637سنت لوسیا

84y79y88y12-1613……10z55z25z0.4z34zجزیره سنت وینسنت و گرناد

4756202051……1860-12………سورینام

y,*.93y,*.94y,*.9212-1612111752z,*.97z,*.50z,*.240.9z28zترینیداد و توباگو

88y84y92y12-16…1512z48z16z0.1z48zجزایر ترکس و کایکوس

173202845332353115046-81768712اروگوئه

2522511551 154105 2439 16734-99999912ونزوئال

 
آمریکای شمالی و اروپای غربی

x.96x.95x.9612-17………45040.250آندورا

1776874848783481030344-10………اتریش

151822486833543 17749033-12………بلژیک

………999y 248y……2 17592-12………کانادا

6349654914417…17-10010010012قبرس

100y100y99y13-1838842250464491412444دانمارک

183874805143350712546-99989913فنالند

142 54925165 549994 5955 17260-11………فرانسه

142 8488813 848185 8185 18128-99999910آلمان

176837714970548612537-991009912یونان

1931325034496741-10010010013ایسلند

99y……12-16281346503135105054ایرلند

176655694961349.12443-73737212اسرائیل

140 4485676 449532 4450 18519-991009911ایتالیا

183833503750191248-12………لوگزامبورگ

94y93y94y11-1738……38z49z28z4z33zمالت

…3513y…23y0.5y…17-11………موناکو

x...98x...96x...10012-17204 1365 148423 14883y65746هلند

1836537849412497z13443-1009910013نروژ

1767984851662511611142-12………پرتغال

……………………18-11………سن مارینو

3502848250 350091 2299 17603-12………اسپانیا

1872794655751491121044-13………سوئد

196305444758447718240-13……100سویس

5492597649 549358 5192 17470-11………انگلستان

..24498 552…22 26445 17149-12………ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسیا

651z23z…9z10z……3 18589-13………افغانستان

x.89x.86x.9211-17010 24912 949355y 1050y96y168y27yبنگالدش

18922044454880.736-93929413بوتان

85y87y83y11-17545 167090 6739462z 8943z…742z15zهند

947942z 947z8z876z38z 11727 17922-88938311جمهوری اسالمی ایران

……17391551335012-81768513مالدیو

x...77x...79x...7410-16596 4265 140984 14527z2222نپال



جداول آماري

425

..x...90……12-16………5503ساینت کیتس و نویس

71y63y79y12-16161256145440.637سنت لوسیا

84y79y88y12-1613……10z55z25z0.4z34zجزیره سنت وینسنت و گرناد

4756202051……1860-12………سورینام

y,*.93y,*.94y,*.9212-1612111752z,*.97z,*.50z,*.240.9z28zترینیداد و توباگو

88y84y92y12-16…1512z48z16z0.1z48zجزایر ترکس و کایکوس

173202845332353115046-81768712اروگوئه

2522511551 154105 2439 16734-99999912ونزوئال

 
آمریکای شمالی و اروپای غربی

x.96x.95x.9612-17………45040.250آندورا

1776874848783481030344-10………اتریش

151822486833543 17749033-12………بلژیک

………999y 248y……2 17592-12………کانادا

6349654914417…17-10010010012قبرس

100y100y99y13-1838842250464491412444دانمارک

183874805143350712546-99989913فنالند

142 54925165 549994 5955 17260-11………فرانسه

142 8488813 848185 8185 18128-99999910آلمان

176837714970548612537-991009912یونان

1931325034496741-10010010013ایسلند

99y……12-16281346503135105054ایرلند

176655694961349.12443-73737212اسرائیل

140 4485676 449532 4450 18519-991009911ایتالیا

183833503750191248-12………لوگزامبورگ

94y93y94y11-1738……38z49z28z4z33zمالت

…3513y…23y0.5y…17-11………موناکو

x...98x...96x...10012-17204 1365 148423 14883y65746هلند

1836537849412497z13443-1009910013نروژ

1767984851662511611142-12………پرتغال

……………………18-11………سن مارینو

3502848250 350091 2299 17603-12………اسپانیا

1872794655751491121044-13………سوئد

196305444758447718240-13……100سویس

5492597649 549358 5192 17470-11………انگلستان

..24498 552…22 26445 17149-12………ایاالت متحده

 
جنوب و غرب آسیا

651z23z…9z10z……3 18589-13………افغانستان

x.89x.86x.9211-17010 24912 949355y 1050y96y168y27yبنگالدش

18922044454880.736-93929413بوتان

85y87y83y11-17545 167090 6739462z 8943z…742z15zهند

947942z 947z8z876z38z 11727 17922-88938311جمهوری اسالمی ایران

……17391551335012-81768513مالدیو

x...77x...79x...7410-16596 4265 140984 14527z2222نپال

………….………….………….1051101000.916570610.87117

94871001.157869871.267162791.298780951.1973z65z80z1.24z118

90z83z96z1.16z54z44z64z1.46z………….75z67z83z1.24z64z57z71z1.23z119

96891051.185436721.97………….7766901.3768z57z79z1.38z120

z,*.79z,*.78z,*.80z,*.1.03z,*.73z,*.70z,*.76z,*.1.077774811.10z,*.76z,*.75z,*.78z,*.1.0565z64z66z1.04z121

86z89z84z0.95z85z89z82z0.92z………….86z89z83z0.94z70z72z69z0.96z122

1091051131.0893821041.269284991.17101941091.16………….123

8784911.086155681.235651621.227773821.126662711.14124

آمریکای شمالی و اروپای غربی

9192910.997265781.20………….8583871.047473751.03125

1031031020.99101104980.9499101970.961021041000.96………….126

1141161110.951081091060.971431381481.071101111080.978789850.96127

100y101y100y0.99y134y137y132y0.97y………….117y119y116y0.97y………….128

9696971.009795981.039392951.039796971.029493951.02129

1161151171.021231211261.041251211281.061201181211.038988901.03130

1021021021.001211171261.081211161261.091121091141.049696961.00131

1121131120.991161151171.021111111111.001141141141.0099981001.02132

1011011011.00100103960.949899970.98101102990.98………….133

1011031000.971051061040.989089921.041031041020.979292931.01134

1021031010.981161131201.061101071131.061101081111.039089911.02135

1071051081.031191121261.131071041111.061121081161.078785901.05136

7676761.001091091080.999090901.009293920.998988891.00137

1041061020.979898981.009292910.991001011000.999493941.01138

1071071081.018885911.089896991.049694981.048482861.05139

104z103z105z1.03z89z92z87z0.94z………….99z99z100z1.00z87z84z90z1.07z140

………….………….………….………….………….141

1281311250.961081081081.011241261210.961181191170.988888891.01142

1001001011.001261271250.991201181211.021131131120.999696971.01143

1141141151.018174891.201061021101.0897941021.098278861.10144

………….………….………….………….………….145

1161161171.001231141331.171081051121.071191151221.069492961.03146

1041051040.991021031021.001571371771.291031041030.999999991.00147

1091081101.038085750.879498900.929395900.958284800.96148

99991001.019795991.041011011011.009897991.039290941.04149

100101990.998888881.0095……….9494940.998888881.00150

جنوب و غرب آسیا

25z37z13z0.35z12z18z5z0.28z………….19z28z9z0.33z………….151

60y57y63y1.10y31y32y30y0.94y4545451.0144y43y45y1.03y41y40y42y1.04y152

5960580.972934240.703741330.814951460.913838391.01153

71z75z66z0.88z41z46z35z0.75z4452360.7154z59z49z0.82z………….154

86z90z82z0.91z77z79z76z0.96z7881750.9381z83z78z0.94z77z79z75z0.94z155

1241171321.13………….4342441.078380861.076764701.09156

6670630.892426220.873440280.704346400.89………….157
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8423228439 421……28 16057-72697510پاکستان

………98y……10-17602 2……2332y49yسریالنکا

 
کشورهای تابع صحرای آفریقا

……………230043 16915-10………آنگوال

121331435z35z25z58z43z 18377-71727012بنین

97y97y98y13-1722015851169z51z…11z38zبوتسوانا

21733832041392349 19203-44454313بورکینا فاسو

19243111249……1 19347-34373113بوروندی

262645698442811839 18941-33323412کامرون

615314242……1777-84818712تنگه ورد

…………………18690-47445112جمهوری مرکزی آفریقا

51y56y42y12-18617 112321237z25z…3z41zچاد

63y70y55y12-18125294443z43z41z0.2z7zکاموروس

58y58y58y12-18572……235y46y22y43y48yکونگو

……………359235 18169-12………ساحل عاج

……………134 8235 17205-12………جمهوری دموکراتیک کنگو

……………18742027-12………گینه استوایی

1873311541228385243-83867912اریتره

19144…140343040 10060 18911-89908713اتیوپی

……………182098746-12………گابون

––182025039904739y-13………گامبیا

144158146133250 3024 17171-12………غنا

1172264833416414 19384-71756613گینه

…………………17178-13………گینه بیسائو

2486z2362 149584 5822 17140-12………کنیا

17254745794563253-68686813لسوتو

……………1748211439-12………لیبری

73049433234……3 17072-55565411ماد اگاسکار

..1556415654510 17946-72747112ماالوی

12183446338245141 18635-57634813مالی

1714610449128z49z…18z31z-67617211موریتیوس

21034136742132631 17368-54525613موزامبیک

..1726811653153535-75727713نامیبیا

1105382173910648 19939-60615813نیجر

–347398z 645z…z–z 20845 17204-12………نیجریه

110551204z48z…73z48z 18502-13………رواندا

851z–0.118……1718-55535613ساو تام و پرینسیپ

……1237394474323z 19883-50524813سنگال

..x.95x.93x.9712-16…8508506سیکلس

2404171260……17738-12………سیرا لئون

…………………17876-13………سومالی

x.90x.89x.9114-18886 4239 453593y 452y3y276y40yآفریقای جنوبی

88y88y89y13-17153625071z50zzzzسوایزلند

123229399z34z28z22z18z 18014-65686112توگو
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8423228439 421……28 16057-72697510پاکستان

………98y……10-17602 2……2332y49yسریالنکا

 
کشورهای تابع صحرای آفریقا

……………230043 16915-10………آنگوال

121331435z35z25z58z43z 18377-71727012بنین

97y97y98y13-1722015851169z51z…11z38zبوتسوانا

21733832041392349 19203-44454313بورکینا فاسو

19243111249……1 19347-34373113بوروندی

262645698442811839 18941-33323412کامرون

615314242……1777-84818712تنگه ورد

…………………18690-47445112جمهوری مرکزی آفریقا

51y56y42y12-18617 112321237z25z…3z41zچاد

63y70y55y12-18125294443z43z41z0.2z7zکاموروس

58y58y58y12-18572……235y46y22y43y48yکونگو

……………359235 18169-12………ساحل عاج

……………134 8235 17205-12………جمهوری دموکراتیک کنگو

……………18742027-12………گینه استوایی

1873311541228385243-83867912اریتره

19144…140343040 10060 18911-89908713اتیوپی

……………182098746-12………گابون

––182025039904739y-13………گامبیا

144158146133250 3024 17171-12………غنا

1172264833416414 19384-71756613گینه

…………………17178-13………گینه بیسائو

2486z2362 149584 5822 17140-12………کنیا

17254745794563253-68686813لسوتو

……………1748211439-12………لیبری

73049433234……3 17072-55565411ماد اگاسکار

..1556415654510 17946-72747112ماالوی

12183446338245141 18635-57634813مالی

1714610449128z49z…18z31z-67617211موریتیوس

21034136742132631 17368-54525613موزامبیک

..1726811653153535-75727713نامیبیا

1105382173910648 19939-60615813نیجر

–347398z 645z…z–z 20845 17204-12………نیجریه

110551204z48z…73z48z 18502-13………رواندا

851z–0.118……1718-55535613ساو تام و پرینسیپ

……1237394474323z 19883-50524813سنگال

..x.95x.93x.9712-16…8508506سیکلس

2404171260……17738-12………سیرا لئون

…………………17876-13………سومالی

x.90x.89x.9114-18886 4239 453593y 452y3y276y40yآفریقای جنوبی

88y88y89y13-17153625071z50zzzzسوایزلند

123229399z34z28z22z18z 18014-65686112توگو

4247360.762124190.80………….3034260.783033260.77158

103y100y106y1.05y73y74y72y0.97y………….87y86y88y1.02y………….159

کشورهای تابع صحرای آفریقا

………….………….1315110.76………….………….160

41z51z30z0.58z20z27z14z0.52z1926120.4732z41z23z0.57z………….161

89z86z92z1.07z58z58z58z1.00z7472761.0776z75z78z1.05z56z52z60z1.14z162

1922170.757950.61101270.621517120.721214100.71163

1922170.777960.64………….1416120.74………….164

3033260.801517130.782527230.832426210.79………….165

99931041.116155671.22………….8075861.155956631.13166

*.15*.18*.12*.0.68………….………….………….………….167

19z28z10z0.36z10z15z4z0.26z101640.2615z23z8z0.33z………….168

41z47z35z0.75z27z30z24z0.78z2528220.8135z40z30z0.76z………….169

57y60y53y0.88y23y27y19y0.69y………….43y47y39y0.84y………….170

………….………….2228150.54………….………….171

………….………….1824120.52………….………….172

………….………….3348180.37………….………….173

4656360.631925140.542125170.693139230.602530200.67174

3947320.67111380.641215100.683036240.672429190.64175

………….………….4953460.86………….………….176

6062590.952831250.803238250.664547430.903840370.94177

6972660.912831260.823741330.804952460.884547430.91178

4354310.582332130.42142180.373545240.532835200.57179

………….………….………….………….………….180

8991870.963132290.913839370.965052490.934243420.97181

4540511.292422271.223126351.353733411.272419291.55182

………….………….2935230.65………….………….183

3233320.961112110.89………….2424230.951717181.04184

3942360.871720150.773642300.702932270.842425230.93185

3948300.631721120.561622110.522835210.61………….186

99z98z100z1.02z80z81z78z0.96z7676750.9888z89z88z0.99z82z81z82z1.02z187

2225180.725640.665640.691618130.724440.89188

7468791.163029321.125552581.125753611.153530401.31189

1518120.655640.617950.60111490.6391270.63190

35z38z32z0.84z30z33z26z0.79z2324220.8932z36z29z0.82z26z28z23z0.84z191

18z19z17z0.89z10z10z9z0.89z91090.9913z14z13z0.89z………….192

7065741.132828280.97………….4644471.0733z31z34z1.11z193

3236280.781215100.671519120.642427200.762023180.76194

1161111211.09106961161.211131111151.041121051191.1394……….195

4654370.691720140.69………….3237260.692327190.71196

………….………….………….………….………….197

98y96y100y1.05y92y89y96y1.08y8983941.1395y92y98y1.07y………….198

56z55z56z1.02z33z34z32z0.94z4545451.0047z47z47z1.00z32z29z35z1.21z199

54z69z39z0.57z20z31z10z0.31z2840160.4040z54z27z0.51z………….200
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431840760z44z45y32z32z 18294-43424313اوگاندا

……………527145 19252-46474514جمهوری متحده تانزانیا

123743409z45z4y8z8z 18377-54496014زامبیا

..…28354783148 18080-13………زیمبابوه

% زنجمعمیانه% زنجمع% زنجمعجمعمیانه

5146 5134711575 43747261 782287 637…939294جهان

 

339 27480.6389 3149229 30633 758…10010099کشورهای در حال گذار

1343 84498685 8449414 83564 553………99کشورهای توسعه یافته

3447 4014714502 32146618 668090 325…889383کشورهای در حال توسعه

 

343 28475449 2246208 41682 613…929093کشورهای عربی

639 33481540 3949661 38582 380…989899اروپای مرکزی و شرقی

145 10480.9098 949853 11270 868…999999آسیای مرکزی

2149 1624819564 13347445 216770 003…………آسیای شرقی و اقیانوسیه

2049 1584813419 13047963 212498 747………91        آسیای شرقی

144 145…347 349482 3272 256…………        اقیانوسیه

553 595122964 5251033 66953 038………93آمریکای التین و کارائیب

150204049 150270 2151 239………94        کارائیب

553 575123924 5151764 63802 799…929292        آمریکای التین

843 624910619 6049899 62661 429…999999آمریکای شمالی و اروپای غربی

231 1234419336 9741089 242783 452…879083جنوب و غرب آسیا

241 334413006 2045071 103585 854…626657کشورهای تابع صحرای آفریقا

5. دادههای ثبتنام آموزش متوسطه دوم شامل بزرگساالن هم      .)ISCED 3 1. مربوط به آموزش متوسطه اول و دوم)سطوح 2 و
هست)دانشآموزان باالی 25 سال(. به ویژه 

دانشآموزان برنامهای حرفهای/پیش حرفهای که در آن مردان دارای  2. دادههای 2005، مگر برای کسورهایی که تقویم سال تحصیلی آنها تا 2006 ادامه دارد.  
اکثریتاند. به این دلیل سطح GER باال و سطح

GPI پایین است. 3. دادههای ملی جمعیت ملی برای محاسبه نرخهای ثبتنام استفاده شدهاند.   

4. دادههای ثبتنام جمعیت سّیار را شامل نمیشود.    



جداول آماري
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431840760z44z45y32z32z 18294-43424313اوگاندا

……………527145 19252-46474514جمهوری متحده تانزانیا

123743409z45z4y8z8z 18377-54496014زامبیا

..…28354783148 18080-13………زیمبابوه

% زنجمعمیانه% زنجمع% زنجمعجمعمیانه

5146 5134711575 43747261 782287 637…939294جهان

 

339 27480.6389 3149229 30633 758…10010099کشورهای در حال گذار

1343 84498685 8449414 83564 553………99کشورهای توسعه یافته

3447 4014714502 32146618 668090 325…889383کشورهای در حال توسعه

 

343 28475449 2246208 41682 613…929093کشورهای عربی

639 33481540 3949661 38582 380…989899اروپای مرکزی و شرقی

145 10480.9098 949853 11270 868…999999آسیای مرکزی

2149 1624819564 13347445 216770 003…………آسیای شرقی و اقیانوسیه

2049 1584813419 13047963 212498 747………91        آسیای شرقی

144 145…347 349482 3272 256…………        اقیانوسیه

553 595122964 5251033 66953 038………93آمریکای التین و کارائیب

150204049 150270 2151 239………94        کارائیب

553 575123924 5151764 63802 799…929292        آمریکای التین

843 624910619 6049899 62661 429…999999آمریکای شمالی و اروپای غربی

231 1234419336 9741089 242783 452…879083جنوب و غرب آسیا

241 334413006 2045071 103585 854…626657کشورهای تابع صحرای آفریقا

22z24z20z0.84z10z12z8z0.68z101280.6618z20z16z0.81z1617150.91201

………….………….6750.82………….………….202

47z50z44z0.87z18z21z16z0.73z2023180.7730z33z27z0.82z28z31z25z0.80z203

5859580.993133280.874346400.884041380.933738360.96204

متوسط وزنیمتوسط وزنی

7880760.955354510.956062570.926667640.955859570.96I

 

8989880.998891860.949090911.018990870.978283810.98II

1031041030.999999991.001001001001.001011011011.009190911.01III

7577720.944648450.935255490.896062580.945354510.95IV

 

8185770.905455530.976063570.896870650.925961570.94V

8990890.988588830.948788870.988889860.968182800.97VI

9596930.978487810.938384820.989193900.968385820.97VII

9292921.005858591.036566640.967575761.016969701.01VIII

9292921.005757581.036465630.967574751.016969701.02IX

8991880.971391431350.941111111110.991071091040.966666650.99X

1021001041.047470791.128078831.078986931.077068731.07XI

7271721.024342441.055353541.035756571.034039421.07XII

1031011051.057671801.138178841.079187941.077169741.07XIII

1031041030.999898981.001001011000.991011011011.009190911.01XIV

6670620.893943340.804551380.755155460.854548410.86XV

3843340.792427210.802426210.823235280.802527230.83XVI

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2005 6. نرخ ثبتنام به دلیل فقدان دادههای جمعیتی ملل متحد، بر اساس گروه سنی محاسبه نشدهاند.  

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004    )DOM-TOM(.7. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند

دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.     )x( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2003

)*( تخمینهای ملی دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2006 هستند. برای محاسبه  

نرخهای گذر مورد استفاده قرار میگیرد و دادههای پایان سال تحصیلی 2007 برای محاسبه نسبت ثبتنام 
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کشورها، قلمروها

ثبت نام در دوره سوم آموزش

% نرخ ناخالص ثبت نام کل دانشآموزان ثبت نام شده

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

1999200619992006

کل 
کل % زن)000(

GPI )زن/زنمردکل% زن)000(
GPI )زن/زنمردکلمرد(

مرد(

کشورهای عربی
2219241.26.………8185514…456الجزیره

116018682216281.763219472.46بحرین

0.2512400.30.30.31.052320.68جی بوتی

.………2594z…37……….35z…2 447مصر

27234425z36z111580.5416z20z12z0.59zعراق

3937411.11.…………22052……اردن

326838652314332.401811262.32کویت

11350173533333331.004845511.16لبنان

.…………5051500.98……30849جماهیر عرب لیبی

4520.36.………10265…13موریتانی

273423854591180.711213110.81مراکش

2525261.04.…………6850……عمان

6646169542526230.894844531.22فلسطین

97210682311413.821910333.41قطر

35057615592016241.502923351.50عربستان سعودی

.…………6660.92……20147سودان

.………….……………………جمهوری عربی سوریه

15748325581717170.973126371.42تونس

.…………1810292.97……4067امارت متحده عربی

1642120926101640.2891450.37یمن

اروپای مرکزی و شرقی
396053y62y1512171.4319y15y23y1.60yآلبانی

38756544575144581.306656761.37بالروس

.………….……………………بوسنی و هرزگووین

27059243534536551.544641501.21بلغارستان

9653137543128331.164440491.23کرواسی

23150338542626271.035045551.22جمهوری چک

495868625042591.406549821.67استونی

27954439583330371.246956821.47مجارستان

8262131635038631.657453951.80التویا

10760199604435531.537660931.56لیتوانی

.………….……………………مونتنگرو

2574538521.386655771.40 157146 399لهستان

10456144573329371.293933461.38جمهوری مولداوی
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کشورها، قلمروها

ثبت نام در دوره سوم آموزش

% نرخ ناخالص ثبت نام کل دانشآموزان ثبت نام شده

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

1999200619992006

کل 
کل % زن)000(

GPI )زن/زنمردکل% زن)000(
GPI )زن/زنمردکلمرد(

مرد(

کشورهای عربی
2219241.26.………8185514…456الجزیره

116018682216281.763219472.46بحرین

0.2512400.30.30.31.052320.68جی بوتی

.………2594z…37……….35z…2 447مصر

27234425z36z111580.5416z20z12z0.59zعراق

3937411.11.…………22052……اردن

326838652314332.401811262.32کویت

11350173533333331.004845511.16لبنان

.…………5051500.98……30849جماهیر عرب لیبی

4520.36.………10265…13موریتانی

273423854591180.711213110.81مراکش

2525261.04.…………6850……عمان

6646169542526230.894844531.22فلسطین

97210682311413.821910333.41قطر

35057615592016241.502923351.50عربستان سعودی

.…………6660.92……20147سودان

.………….……………………جمهوری عربی سوریه

15748325581717170.973126371.42تونس

.…………1810292.97……4067امارت متحده عربی

1642120926101640.2891450.37یمن

اروپای مرکزی و شرقی
396053y62y1512171.4319y15y23y1.60yآلبانی

38756544575144581.306656761.37بالروس

.………….……………………بوسنی و هرزگووین

27059243534536551.544641501.21بلغارستان

9653137543128331.164440491.23کرواسی

23150338542626271.035045551.22جمهوری چک

495868625042591.406549821.67استونی

27954439583330371.246956821.47مجارستان

8262131635038631.657453951.80التویا

10760199604435531.537660931.56لیتوانی

.………….……………………مونتنگرو

2574538521.386655771.40 157146 399لهستان

10456144573329371.293933461.38جمهوری مولداوی

ISCED دانشآموزان خارجی% توزیع دانشآموزان بر حسب سطح

درصد زنان در هر سطحکل دانشآموزان

پایان سال تحصیلی در

پایان سال تحصیلی در 2006

پایان سال 
تحصیلی در 

2006

19992006

کشورها، قلمروها% زنکل )000(% زنکل )000(

کشورهای عربی
الجزیره…6……82135583645

بحرین0.749……–92807051

جی بوتی––––.6832.3746

مصر…………………………

78z17z5z39z22z35z……4y19yعراق

اردن2228……87121516131

کویت…………97.366.51

لبنان1754…8415154493816

جماهیر عرب لیبی…………………………

973.2612.……0.2y…موریتانی

مراکش75196464733416626

عمان…0.2……80201514625

فلسطین––9010.5447.329

97z3z1z……………2z61zقطر

8414265214062513z33zعربستان سعودی

سودان…………………………

جمهوری عربی سوریه…………………………

………………j.3…2y…تونس

امارت متحده عربی…………………………

یمن…………………………

اروپای مرکزی و شرقی
99y1yy,1./.62y73yy,1./.0.8270.5y25yآلبانی

بالروس…4…712815854543

بوسنی و هرزگووین…………………………

بلغارستان88102545450842941

66331555247j.0.5…3…کرواسی

جمهوری چک84975368385412151

استونی633436262530.858156

9262586647j.9541448مجارستان

85141646060j.2…2z…التویا

702916059570.5220.9z48zلیتوانی

مونتنگرو…………………………

9712578049j.6481152لهستان

جمهوری مولداوی235…891015856632
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40851835552221231.095246591.30رومانی

7261831.36.…………957 167……فدراسیون روسیه

.………….……………………صربستان

12352198582625281.114538531.42اسلواکی

7956115585345611.368368991.46اسلونی

355549z57z2219241.2830z25z35z1.38zمقدونیه

2422225170.683539300.75 140343 465ترکیه

1.23.*81.*65.*544744501.1573.*2 153740 737اکراین

آسیای مرکزی
615499552422251.11322934ارمنستان

10839132471519120.64151514آذربایجان

13052145523635371.07383641گرجستان

32453773582423261.15514261قزاقستان

13151233562928301.04433848قرقیزستان

6565138612618341.88473758مغولستان

762513327142070.35192710تاجیکستان

.………….……………………ترکمنستان

29645289411314120.8210118ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
1556559721.22736482 84654040استرالیا

3.766566128161.98151020برونی داروسالم

563.…………7633……کامبوج

222221.………23476 361…6 366چین

............جزایر قناری

.………….……………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

13z53z………….15z14z17z1.20z……فیجی

.………17.……………3 657……اندونزی

4464549410.855761540.88 345085 941ژاپن

............کریباتی

123257402320.4991170.68الئو

74623462832240.765764510.81ماکائو، چین

47350697z56z2323231.0229z25z32z1.29zمالزی

.………….……………………جزایر مارشال

.………….………14………2میکرونزی

.…………7691.61……33561میانمار

............نائورو

16759238596452771.468064961.51نیوزیلند

............نیو

.………….……………………پاالئو

.…………2310.55……1035گینه جدید پاپوا

2542925321.262825321.24 255484 209فیلیپین

2353204376683470.5793111720.65 636جمهوری کره

.…………1111121.04……1.947ساموا
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رومانی…943356584813409

فدراسیون روسیه…77……77212585343

صربستان…………………………

اسلواکی246……9315586743

اسلونی544516254460.740154

94z6zz–57z50zz–0.3430.3z49zمقدونیه

69291434139v.18281932ترکیه

اکراین…27…5418.*52.*55.*80181

آسیای مرکزی
ارمنستان442……98.255.37

آذربایجان99.148.27235320

گرجستان…0.1…99.152.630.3

قزاقستان…12…99.158.668

قرقیزستان99.156.601512762

مغولستان95316166580.350150

تاجیکستان99.127.36525131

ترکمنستان…………………………

ازبکستان…0.1……99.141.47

آسیای شرقی و اقیانوسیه
8115455535011749207z46zاسترالیا

برونی داروسالم623806962190.1530.254

کامبوج0.02250.110–.33–.100

چین3645………49……46…

جزایر قناری..........

جمهوری دموکراتیک خلق کره…………………………

86z12z1z52z63z43z……4y53yفیجی

78……47……0.3…0.4y…اندونزی

ژاپن74242416130574313049

........yyکریباتی

الئو4753.4040.0.1140.228

ماکائو، چین1234……85132446225

59z40z1z59z52z38z4…40z…مالزی

جزایر مارشال…………………………

میکرونزی…………………………

میانمار…………………………

........yyنائورو

7127259595175141z50zنیوزیلند

........yyنیو

پاالئو…………………………

گینه جدید پاپوا……0.332………………

891005553614…5z…فیلیپین

جمهوری کره623713738343382247

ساموا……0.139………………
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.………….……………………سنگاپور

..........….جزایر سلیمان

2513331361.164644471.07 153339 814تایلند

.………….……………………تیمور-لست

............توکالئو

0.4550.7y60y3341.296y5y8y1.68yتونگا

..........….توالو

1y36y4……….5y6y4y0.59y…0.6وانواتو

.…………81043355z 141z111290.76ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
5284.86....0.0583..آنگوال

yy....yyyy..آنتیگوا و باربودا

162083z 259z4937601.6364z52z76z1.45z 601آرژانتین

1.4542602725291.193225391.56آروبا

.………….……………………باهاما

.…………3320452.28……769باربادوس

0.7y70y………….3y2y4y2.43y……بلیز

.………….…………0.971……برمودا

.………346y…33……….41y…253بولیوی

572z 456z1413161.2625z22z29z1.30z…2 457برزیل

0.9701z69z6036862.4075z46z106z2.28zجزایر دست نخوره انگلستان

.………….…………0.4740.672جزایر سیمن

45147661493839360.914747461.00شیلی

1512221231.113130321.09 87852315کلمبیا

5953111z54z1615171.1725z23z28z1.26zکاستا ریکا

15353682612119221.1988671101.65کوبا

zz....zzzz..دومینیکا

294y61y………….35y27y42y1.59y……جمهوری دومینیکن

.………….……………………اکوادور

11855125551816201.242119231.21السالوادور

zz....zzzz..گرینادا

80.82.*10.*9.*.…………46.*112.*……گواتماال

127162.17.…………769……گویان

.………….……………………هائیتی

8556123y59y1413161.2417y14y20y1.41yهندوراس

.………….……………………جامائیکا

2501819170.912627250.93 447…1 838مکزیک

.....…………....مونتسرات

.…………1918201.11……253بخش خود مختار هلند

.………….……………………نیکاراگوئه

10961131614131501.594535561.61پاناما

6657156z52z1311151.3826z24z27z1.13zپاراگوئه

3534361.06.…………95251……پرو

zz....zzzz..ساینت کیتس و نویس
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سنگاپور…………………………

جزایر سلیمان……........

83170524854j.255……تایلند

تیمور-لست…………………………

........zzتوکالئو

30y42y28y34y95y36y…………تونگا

توالو..........

وانواتو…………………………

67z30z3z47z29z28z0.5152z21zویتنام

آمریکای التین و کارائیب
آنگوال––...7228.8285

yyyyyy..……آنتیگوا و باربودا

74z26z0z55z69z56z…………آرژانتین

آروبا0.259…….3169.7454

باهاما…………………………

باربادوس…………………………

100yyy70yyy……y–y–بلیز

برمودا………….71..100.

بولیوی…………………………

93z5z3z57z36z55z……1y…برزیل

67z33zz75z56zz..yyجزایر دست نخوره انگلستان

جزایر سیمن0.271…….1189.9069

663305244412…2z…شیلی

کلمبیا…………72270534734

کاستا ریکا…1……………………

کوبا…15……99.161.43

zzzzzz..yyدومینیکا

91y8y1y65y25y40y…………جمهوری دومینیکن

اکوادور…………………………

السالوادور0.647……87130555310

zzzzzz……yyگرینادا

گواتماال…………..*70.*45.*..*4.*96.*

4357.6770.……0.04z51zگویان

هائیتی…………………………

91y9y0y58y67y33y…………هندوراس

جامائیکا………0.6………………

مکزیک………96315143412

مونتسرات..........

بخش خود مختار هلند…………………………

نیکاراگوئه…………………………

پاناما…………9190615863

90z10z…51z66z……………پاراگوئه

پرو……………4757…6040

zzzzzz..yyساینت کیتس و نویس
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103165.46.…………1.685……سنت لوسیا

zz....zzzz..جزیره سنت وینسنت و گرناد

.………….……………………سورینام

7.65717z56z6571.3811z10z13z1.28zترینیداد و توباگو

zz....zzzz..جزایر ترکس و کایکوس

9163113623425441.764635581.68اروگوئه

.………52.*.……………1 381.*……ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
109111.25.…………0.453……آندورا

25350253545452551.055045551.21اتریش

35253394555753611.156356701.25بلژیک

1561327y56y6052691.3462y53y72y1.36y 221کانادا

115621512119231.253333341.05قبرس

19056229575648641.338067931.39دانمارک

26354309548274911.2393841031.22فنالند

2555247581.245650631.27 254201 012فرانسه

.………….……………………آلمان

38850653514745491.1195891011.13یونان

86216644030501.697351961.87ایسلند

15154186554642501.205952661.27ایرلند

24758310554840571.445851651.29اسرائیل

2574741531.286756781.38 155029 797ایتالیا

2.7523521110111.101010111.12لوگزامبورگ

6519z56z2018211.1332z27z36z1.35zمالت

............موناکو

47049580514949501.016058621.08هلند

18757215606655771.407861941.54نروژ

35756367554539511.305548611.28پرتغال

.………….……………….…سن مارینو

1545752621.186761741.23 153789 787اسپانیا

33558423606453751.417962961.55سوئد

15642205473641300.734648430.90سویس

2576055641.165950691.40 253336 081انگلستان

17577363831.318268961.41 1356487 769ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
28y20y………….1y2y1y0.28y……افغانستان

70932912z33z5740.516z8z4z0.53zبنگالدش

1.5364333320.586740.59بوتان

1214100.72.…………1240 853……هند

2521921170.802725281.11 143399 308جمهوری اسالمی ایران

––––....––..مالدیو

147y28y………….6y8y3y0.40y……نپال

5540.85.…………82045……پاکستان
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سنت لوسیا0.133…….7525.9164

zzzzzz..zzجزیره سنت وینسنت و گرناد

سورینام…………………………

51z34z…60z48z…1461.0y55yترینیداد و توباگو

zzzzzz..yyجزایر ترکس و کایکوس

اروگوئه………400.9……0……

*.64*.36………………2y…ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی

آندورا………….4060.5949

اتریش849753684630493953

بلژیک…46522515841364825

73y24y3y58y52y46y115………کانادا

قبرس22761734449239524

دانمارک8512259464612611259

فنالند93075416525411243

فرانسه24849…131.72243565646±

………4861…17846260z50zآلمان

یونان…17……59373534844

ایسلند97216539580.2720.764

68293584948eo.7511351ایرلند

اسرائیل…………79183555552

ایتالیا971257605223504958

68……………j.0.7…1…لوگزامبورگ

85z14z1z56z57z30zj.0.3530.6z57zمالت

........yyموناکو

هلند99.151.4114462756

نروژ97126057469531458

پرتغال1749……9316555756

سن مارینو…………………………

اسپانیا8213454515133511854

سوئد905561504924452148

سویس7417849424025442847

انگلستان742245566452334733048

ایاالت متحده…7721257605245242585

جنوب و غرب آسیا
افغانستان…………………………

91z9z0z35z20z28z……1z…بنگالدش

بوتان––…….–33.–100

100–040–40……8y…هند

جمهوری اسالمی ایران328……69301564328

مالدیو……..––––––

99yy1y28yy23y…………نپال

پاکستان…………9451454527
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.………….……………………سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا
.………83948z…0.60.70.50.633zآنگوال

.………3510.255…192043بنین

5.54411z50z3330.795z5z5z1.00zبوتسوانا

102330310.91.40.40.302310.46بورکینا فاسو

53017311.01.40.60.412310.43بوروندی

7860.72.………120425…67کامرون

8881.09.………4.6522…0.7تنگه ورد

616422230.60.18120.50.28جمهوری مرکزی آفریقا

10z13z………….1z2z0.3z0.14z……چاد

0.6431.8y43y1.01.10.90.752y3y2y0.77yکاموروس

.…………4610.26……1121کونگو

.…………6930.36……9726ساحل عاج

.………….………1………60جمهوری دموکراتیک کنگو

.………….……………………گینه استوایی

4.0145y13y1.01.70.30.161y2y0.3y0.15yاریتره

5219210250.91.40.30.233410.34اتیوپی

.…………7950.54……7.536گابون

1.2231.5y19y120.50.301y2y0.4y0.24yگامبیا

6840.54.…………14034……غنا

5820.28.…………4321……گینه

.…………0.40.70.10.18……0.516گینه بیسائو

103y38y………….3y3y2y0.60y……کنیا

4649552231.654341.19لسوتو

.…………81330.24……2119لیبری

314650472220.843330.87ماد اگاسکار

3285y35y0.30.40.20.370.4y0.5y0.3y0.55yماالوی

193233z31z2310.453z4z2z0.45zمالی

7.64617537760.881716181.15موریتیوس

28z33z0.6……….1z2z1z0.49z…10موزامبیک

6650.88.…………1347……نامیبیا

120.50.29.…………1127……نیجر

69943392z 141z6750.7610z12z8z0.69zنیجریه

26z39z1……….3z3z2z0.62z…6رواندا

............ساو تام و پرینسیپ

.………z,*.59…3……….z,*.6…29سنگال

............سیکلس

.………….……………………سیرا لئون

.………….……………………سومالی

63354741551413151.161514171.24آفریقای جنوبی

5486505540.864440.98سوایزلند

.…………3510.21……1517توگو

413588y38y2210.533y4y3y0.62yاوگاندا
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سریالنکا…………………………

کشورهای تابع صحرای آفریقا
100zzz–…………………آنگوال

بنین…………………………

94z6zz–52z16zz–……0.7z…بوتسوانا

7030–3327–……0.9z38zبورکینا فاسو

بوروندی………356403926190.1

کامرون…2……………87122

تنگه ورد…………–.52–.100

جمهوری مرکزی آفریقا0.59…….7723.2030

چاد…………………………

68y32yy39y52yy..……کاموروس

……………………0.1y…کونگو

ساحل عاج…………………………

جمهوری دموکراتیک کنگو…………………………

گینه استوایی…………………………

77y23yy12y16yy0.116……اریتره

اتیوپی…………100.025.2

گابون………0.4………………

100yyy19yyy……y–y–گامبیا

غنا252……73260353326

گینه0.926……………………

گینه بیسائو…………………………

66y34yy–35y43yy–…………کنیا

لسوتو…7921.5170.1460.1

لیبری…………………………

ماد اگاسکار123…761954745421

100yyy35yyy…………ماالوی

95z5zz31z51zz1………مالی

56431535438……0.1y53yموریتیوس

100zzz33zzz…………موزامبیک

نامیبیا…0.2……61390435245

8020–2245–……0.2z25zنیجر

52z47z1z36z46z24z…………نیجریه

65z35zz41z35zz0.1………رواندا

........zzساو تام و پرینسیپ

سنگال………1………………

سیکلس..........

سیرا لئون…………………………

سومالی…………………………

آفریقای جنوبی5448……62361555642

سوایزلند…0.1…99.150.500.1

توگو……0.533………………

62y36y2y41y35y37y…………اوگاندا
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192155320.61.00.30.271210.48جمهوری متحده تانزانیا

.…………2310.46……2332زامبیا

.………….………3………43زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنی% زنجمع% زنجمع

143501818170.962524251.06 9248723 272جهان

 

14563935421.205750641.29 854432 684کشورهای در حال گذار

43555551601.196758751.28 3653961 358کشورهای توسعه یافته

85471112100.781718170.93 4743331 229کشورهای در حال توسعه

 

7491922160.742222221.00 542038 165کشورهای عربی

20553835411.186053661.25 1253125 421اروپای مرکزی و شرقی

1521819180.932524261.10 148974 223آسیای مرکزی

43471416120.752525240.94 2242621 674آسیای شرقی و اقیانوسیه

42471315110.732425230.94 2141313 635        آسیای شرقی

1554742521.245245591.31 155308 039        اقیانوسیه

16542120231.123129341.16 1053247 664آمریکای التین و کارائیب

8157107636561.306581.69        کارائیب

16532221231.123230341.15 1053140 583        آمریکای التین

33566155681.237060801.33 2854742 230آمریکای شمالی و اروپای غربی

17417960.64111290.76 937253 758جنوب و غرب آسیا

3404430.675640.67 240723 136کشورهای تابع صحرای آفریقا

4. نرخ ثبتنام به دلیل فقدان دادههای جمعیتی ملل متحد،  1. دادههای در سطح A5 از ISCED گرفته شدهاند.     
بر اساس گروه سنی محاسبه نشدهاند. 

)DOM-TOM(.5. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند 2. دادههای ملی جمعیت ملی برای محاسبه نرخهای ثبتنام استفاده شدهاند.   

3. دادههای ثبتنام جمعیت سّیار را شامل نمیشود.    
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……………………0.3y20yجمهوری متحده تانزانیا

زامبیا…………………………

زیمبابوه…………………………

% زنجمع% زنجمعمیانهمیانه

جهان…………523922……78

کشورهای در حال گذار…………99.155.37

کشورهای توسعه یافته…………82134565730

کشورهای در حال توسعه…………75223455713

کشورهای عربی…………84151534731

اروپای مرکزی و شرقی…………84124585558

آسیای مرکزی…………53–154–99

آسیای شرقی و اقیانوسیه…………62371405115

             آسیای شرقی…………74242472928

               اقیانوسیه…………......

آمریکای التین و کارائیب…………66330555310

                کارائیب…………......

                آمریکای التین…………90100555310

آمریکای شمالی و اروپای غربی…………78193556145

جنوب و غرب آسیا…………9451352028

کشورهای تابع صحرای آفریقاا…………76212362312

 فقط تمام وقت    دادههای بخشی      دادههای مربوط به پایان سال 
تحصیلی در 2005

دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    دادههای   دادهها فقط به سطوح 5 و 6  معطوفاند 
مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004

دادههای ، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.   تخمینهای   دادهها شامل سطح 6   معطوفاند.  
ملی
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کشورها، قلمروها
کل ثبت نام

درصد توزیع رشته مطالعاتی

علوم 
انسانی و 

هنر

علوم 
اجتماعی، 
کسب کار 

و قانون
علوم

مهندسی، 
ساخت و 

تولید
سالمت و کشاورزی

ناشناخته خدماترفاه
و نامعین

% زن)000(

کشورهای عربی
818551.717.538.98.39.92.26.61.014.0الجزیره

18682.18.851.89.28.6.7.0z3.09.6بحرین

–4.3..1.940.23.343.922.65.9جی بوتی

…………………………594z 2مصر

–425z36z20.1y10.7y21.3y5.2y19.0y4.0y8.1y11.8yyعراق

2205214.215.626.09.812.51.712.80.47.1اردن

4.5.….…………386527.8کویت

173533.416.244.512.811.60.39.51.00.6لبنان

……………………………جماهیر عرب لیبی

10263.6z13.0z19.8z6.2zz–z–z–z–57.4zموریتانی

385451.317.653.016.25.60.64.41.10.2مراکش

685029.7z8.3z20.5z10.7z9.3z0.2z3.1zz–18.2zعمان

1695434.510.731.79.66.60.66.10.20.0فلسطین

106812.6y6.4y48.3y14.5y4.7y0.2y3.9yy–9.3yقطر

6155923.8z32.4z14.6z14.1z3.3z0.4z5.2z0.1z6.1zعربستان سعودی

……………………………سودان

……………………………جمهوری عربی سوریه

325581.020.017.514.810.72.77.712.912.6تونس

……………………………امارت متحده عربی

………………………20926یمن

اروپای مرکزی و شرقی
–53y62y16.6y13.0y40.2y4.2y8.0y7.6y8.0y1.7yyآلبانی

–5445712.85.538.62.425.47.94.03.3بالروس

……………………………بوسنی و هرزگووین

…243537.07.942.55.021.02.56.47.6بلغارستان

…137544.39.940.57.416.33.87.510.2کرواسی

3385414.7z9.5z28.1z9.5z19.7z3.8z9.8z4.5z0.5zجمهوری چک

…68627.611.639.010.012.32.58.58.5استونی

…4395813.48.041.65.212.42.98.28.3مجارستان

…1316312.27.054.25.210.01.25.24.9التویا

…1996012.37.041.86.118.02.39.23.4لیتوانی

……………………………مونتنگرو

…25714.59.240.99.712.62.25.75.4 146لهستان

………………………14457جمهوری مولداوی

835552.310.550.04.718.22.95.73.02.8رومانی

………………………957 167فدراسیون روسیه

……………………………صربستان

–1985816.56.028.39.016.42.815.25.8اسلواکی
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درصد زنان در هر رشته تحصیلی

علوم انسانی آموزش
و هنر

علوم 

اجتماعی، کسب 
کار و قانون

مهندسی، علوم
ناشناخته و خدماتسالمت و رفاهکشاورزیساخت و تولید

نامعین

کشورها، قلمروها

کشورهای عربی
الجزیره707458573147592638

بحرین5183707521.856972

جی بوتی–49..48472221.

مصر………………………

50y38y33y51y19y30y41y37yy–عراق

اردن846640412755475465

کویت64.….…………80

لبنان956652492148665060

جماهیر عرب لیبی………………………

17z24z26z21zz–z–z–z–25zموریتانی

مراکش41474740273266471

69z60z41z53z20z25z67zz–40zعمان

فلسطین706640462818573140

89y73y65y75y16yy–100yy–94yقطر

71z64z43z60z15z0z44z27z45zعربستان سعودی

سودان………………………

جمهوری عربی سوریه………………………

تونس………………………

امارت متحده عربی………………………

یمن………………………

اروپای مرکزی و شرقی
82y71y60y74y26y39y74y21yy–آلبانی

بالروس–7875705129308142

بوسنی و هرزگووین………………………

بلغارستان…6863604932436747

کرواسی…9271644225457426

74z63z60z36z21z54z75z38z11zجمهوری چک

استونی…9075653927538951

مجارستان…7366653119457659

التویا…8577673021498652

لیتوانی…7873683425478443

مونتنگرو………………………

لهستان…7370623727537349

جمهوری مولداوی………………………

رومانی756962543037674647

فدراسیون روسیه………………………

صربستان………………………

اسلواکی–7559633629408144
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…115588.87.543.55.415.63.17.48.7اسلونی

–49z57z13.3z10.9z32.8z7.4z18.1z4.0z9.0z4.5zzمقدونیه

–24212.36.947.47.513.33.55.63.5 343ترکیه

548.95.142.24.122.14.65.36.01.7.*2 740اکراین

آسیای مرکزی
995519.64.627.10.26.23.26.93.428.8ارمنستان

………………………13247آذربایجان

145522.839.130.34.67.43.29.43.20.0گرجستان

………………………77358قزاقستان

2335623.912.834.58.19.71.13.36.70.0قرقیزستان

138619.311.839.46.516.32.97.85.01.0مغولستان

–133277.031.226.413.314.42.73.51.5تاجیکستان

……………………………ترکمنستان

–2894132.812.021.05.815.33.87.02.2ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
…1559.011.737.910.610.41.415.43.5 040استرالیا

56651.89.313.96.86.6.6.8.4.9برونی داروسالم

6.7–763314.60.952.612.23.63.46.0کامبوج

100.0……………………2347 361چین

...........جزایر قناری

……………………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

………………………13z53zفیجی

…………………………3 657اندونزی

4467.215.829.32.916.12.112.25.78.7 085ژاپن

...........کریباتی

574021.614.215.31.97.76.82.02.827.7الئو

–5.48.3–23464.36.969.33.72.2ماکائو، چین

–697z56z13.2z9.8z27.1z19.4z18.4z2.9z6.7z2.5zzمالزی

……………………………جزایر مارشال

……………………………میکرونزی

……………………………میانمار

...........نائورو

2385910.217.534.813.96.61.012.62.70.7نیوزیلند

...........نیو

……………………………پاالئو

……………………………گینه جدید پاپوا

25416.9y3.2y28.0y11.8y15.5y3.2y13.2y0.7y7.3y 484فیلیپین

–3204376.318.321.68.628.91.38.86.2جمهوری کره

……………………………ساموا

……………………………سنگاپور

...........جزایر سلیمان

100.0……………………251 339تایلند

……………………………تیمور-لست
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اسلونی…8073663324558047

74z68z60z55z32z34z74z38zz–مقدونیه

ترکیه–5346454019446131

اکراین………………………

آسیای مرکزی
ارمنستان945548273030361352

آذربایجان………………………

گرجستان556244572833751322

قزاقستان………………………

قرقیزستان–8360534829215020

مغولستان777164473961803653

تاجیکستان………………………

ترکمنستان………………………

ازبکستان–5763245612154630

آسیای شرقی و اقیانوسیه
7463543521537652z67zاسترالیا

برونی داروسالم7159635837.78.75

کامبوج10–3929401462435

چین47……………………

جزایر قناری.........

جمهوری دموکراتیک خلق کره………………………

فیجی………………………

اندونزی………………………

ژاپن706735251239608049

کریباتی.........

الئو494138401124572246

ماکائو، چین–7466–6374401414

61z55z60z56z39z79z66z70zz–مالزی

جزایر مارشال………………………

میکرونزی………………………

میانمار………………………

نائورو.........

8264564325588048z63نیوزیلند

نیو.........

پاالئو………………………

گینه جدید پاپوا………………………

فیلیپین………………………

جمهوری کره–7056362916326331

ساموا………………………

سنگاپور………………………

جزایر سلیمان.........

تایلند51……………………

تیمور-لست………………………
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...........توکالئو

………………………0.7y60yتونگا

...........توالو

………………………1.0y36yوانواتو

………………………355z 141zویتنام

آمریکای التین و کارائیب
......0.058340.4.59.6آنگوال

………………………yyآنتیگوا و باربودا

083z 259z10.7z12.5z39.6z10.0z8.1z3.5z12.6z2.9z0.2zآرژانتین

..2.16017.9.44.2.19.5.18.5آروبا

……………………………باهاما

……………………………باربادوس

0.7y70y25.3y3.7y29.4y9.1y0.1yy–8.9yy–23.4yبلیز

7.73.324.3–0.9714.19.333.012.56.0برمودا

…………………………346yبولیوی

572z 456z19.8z3.4z40.5z8.3z7.5z2.1z13.6z2.1z2.7zبرزیل

………………………1.2z69zجزایر دست نخوره انگلستان

2.6....81.016.4..0.672جزایر سیمن

…6614913.87.725.78.018.54.514.87.1شیلی

––8.5–1518.84.242.83.332.3 315کلمبیا

111z54z26.5y4.0y25.7y8.5y14.9y3.0y11.1y3.3y3.0yکاستا ریکا

6826116.61.324.02.52.11.017.36.728.5کوبا

………………………zzدومینیکا

………………………294y61yجمهوری دومینیکن

……………………………اکوادور

–125558.34.447.111.211.91.116.00.0السالوادور

zzzzzzzzzzzگرینادا

9.4.*–.*7.0.*2.9.*18.6.*2.3.*46.0.*0.7.*13.1.*46.*112.*گواتماال

76930.52.941.79.96.52.24.90.80.7گویان

……………………………هائیتی

………………………123y59yهندوراس

……………………………جامائیکا

…25010.64.339.612.618.62.58.42.8 447مکزیک

...........مونتسرات

……………………………بخش خود مختار هلند

……………………………نیکاراگوئه

1316114.99.839.68.011.21.18.06.90.5پاناما

………………………156z52zپاراگوئه

66.3…5.96.70.61.29.0…9525110.3پرو

………………………zzساینت کیتس و نویس

37.8....1.68515.50.319.10.1سنت لوسیا

zzzzzzzzzzzجزیره سنت وینسنت و گرناد

……………………………سورینام

17z56z4.9y8.4y26.7y13.7y22.6y3.6y9.9y4.2y5.9yترینیداد و توباگو
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توکالئو.........

تونگا………………………

توالو.........

وانواتو………………………

ویتنام………………………

آمریکای التین و کارائیب
آنگوال......89.79

آنتیگوا و باربودا………………………

81z65z58z47z31z42z68z57z54zآرژانتین

آروبا..79.63.12.87

باهاما………………………

باربادوس………………………

…………y–y–…y–…بلیز

برمودا936275–897278594

بولیوی………………………

74z60z52z34z26z40z71z66z54zبرزیل

جزایر دست نخوره انگلستان………………………

جزایر سیمن80....7460..

شیلی…6950523224476946

کلمبیا––71–6645574937

73y57y57y35y29y41y55y50y61yکاستا ریکا

کوبا716566452531783052

دومینیکا………………………

جمهوری دومینیکن………………………

اکوادور………………………

السالوادور–7554573725367359

zzzzzzzzzگرینادا

گواتماال43.*–59.*17.*25.*61.*51.*68.*56.*

گویان857571441636736873

هائیتی………………………

هندوراس………………………

جامائیکا………………………

مکزیک…7156574025376459

مونتسرات.........

بخش خود مختار هلند………………………

نیکاراگوئه………………………

پاناما776065463124765858

پاراگوئه………………………

پرو46…5542193080…63

ساینت کیتس و نویس………………………

سنت لوسیا67....–8410075

zzzzzzzzzجزیره سنت وینسنت و گرناد

سورینام………………………

69y78y70y51y21y55y64y66y67yترینیداد و توباگو
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zzyyyyyyyyyجزایر ترکس و کایکوس

1136220.2z4.5z40.0z5.3z11.1z2.9z11.5z0.6z3.6zاروگوئه

98.3.*…1.7.*…………………1 381.*ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
––13.5––6.755.124.7–0.453آندورا

…2535412.814.935.012.411.81.69.42.1اتریش

…3945510.210.527.56.910.62.522.11.5بلژیک

………………………327y 156yکانادا

…21519.48.547.412.76.10.16.69.2قبرس

–2295711.415.029.58.010.11.522.22.3دانمارک

…309545.314.522.511.425.92.213.34.8فنالند

…2553.116.534.512.311.51.014.23.5 201فرانسه

…7.315.627.415.215.71.414.72.5……آلمان

–653516.5z11.6z31.9z15.7z16.5z5.9z6.9z5.0zzیونان

…166417.414.838.08.07.30.512.41.5ایسلند

…186555.315.723.111.610.41.212.84.5ایرلند

….3105513.811.138.79.617.90.67.2اسرائیل

…2576.415.536.57.915.62.312.52.6 029ایتالیا

……0.4…35222.78.245.28.415.0لوگزامبورگ

…9z56z15.7z13.5z41.6z5.9z7.8z0.8z14.5z0.2zمالت

yyyyyyyyy..موناکو

5805114.68.337.56.68.21.216.25.81.8هلند

2156014.7z11.5z32.2z9.4z6.9z0.9z19.0z3.8z1.6zنروژ

…367557.28.631.57.321.91.916.05.6پرتغال

……………………………سن مارینو

1549.210.431.911.417.83.49.95.60.5 789اسپانیا

4236015.212.626.29.716.30.917.21.80.2سوئد

…2054710.313.037.110.713.41.210.23.8سویس

2578.917.027.013.78.20.918.80.74.9 336انگلستان

…17579.410.627.38.96.70.613.95.1 487ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………28y20yافغانستان

912z33z2.7z24.2z33.9z15.5z5.0z0.9z2.4z0.2z15.1zبنگالدش

––43338.317.414.83.214.46.15.8بوتان

12401.3z36.0z13.5z14.3z5.9zz–2.2zz–26.8z 853هند

–2526.512.326.911.030.35.35.62.0 399جمهوری اسالمی ایران

………………………––مالدیو

………………………147y28yنپال

820454.611.518.34.65.61.57.5.46.3پاکستان

……………………………سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا
…………………………48zآنگوال
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yyyyyyyyyجزایر ترکس و کایکوس

78z67z63z49z36z41z72z12z62zاروگوئه

ونزوئال………………………

آمریکای شمالی و اروپای غربی
آندورا––78––786311–

اتریش…7566553421616751

بلژیک…7356533224517245

کانادا………………………

قبرس…6939–8876483614

دانمارک–7162503333528022

فنالند…8171634019518470

فرانسه…7569613623417140

آلمان…6966493518477451

70z73z55z39z28z44z74z44zz–یونان

ایسلند…8366593832438782

ایرلند…7864564216457948

اسرائیل….83625640275676

ایتالیا…8772575028456648

لوگزامبورگ………………………

72z57z56z35z28z31z67z33z…مالت

yyyyyyyyyموناکو

هلند745447161550744941

75z62z56z32z24z57z81z49z59zنروژ

پرتغال…8261594926567749

سن مارینو………………………

اسپانیا786159342854765745

سوئد766261432860815974

سویس…7159462915496951

انگلستان746255372061786562

ایاالت متحده…7958563916508053

جنوب و غرب آسیا
افغانستان………………………

36z41z33z26z15z17z38z33z36zبنگالدش

بوتان––36373332202045

44z44z36z40z24zz–35zz–38zهند

جمهوری اسالمی ایران–7171567026417657

مالدیو………………………

نپال………………………

پاکستان65432221151647.58

سریالنکا………………………

کشورهای تابع صحرای آفریقا
آنگوال………………………
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…………………………43بنین

11z50z21.4z25.7z24.8z11.8z5.5zz–z–0.3z10.6zبوتسوانا

–8.20.2–30311.411.553.219.95.6بورکینا فاسو

………………………1731بوروندی

120420.97.764.519.74.90.61.30.40.1کامرون

………………………552تنگه ورد

………………………422جمهوری مرکزی آفریقا

………………………10z13zچاد

………………………2y43yکاموروس

……………………………کونگو

……………………………ساحل عاج

……………………………جمهوری دموکراتیک کنگو

……………………………گینه استوایی

–5y13y21.9y1.8y23.7y9.3y27.9y9.0y6.5yy–yاریتره

2102526.82.936.97.08.08.59.1.0.8اتیوپی

……………………………گابون

2193.6y34.6y18.8y20.5yyy15.1yy7.4yگامبیا

1403411.4y39.1y12.0y14.6y11.6y4.3y3.7y1.8y1.5yغنا

43214.311.132.019.43.910.97.81.19.5گینه

……………………………گینه بیسائو

………………………103y38yکنیا

21.0–4.24.2–95517.29.034.010.5لسوتو

……………………………لیبری

50472.911.257.712.16.02.77.10.10.3ماد اگاسکار

………………………5y35yماالوی

………………………33z31zمالی

175318.619.335.28.915.41.90.10.30.4موریتیوس

28z33z7.6z11.1z43.9z13.9z9.9z5.2z5.2z2.7z0.5zموزامبیک

………………………1347نامیبیا

………………………1127نیجر

392z 141z0.0z0.0z0.2z0.2z0.0z0.0z0.0z0.0z99.5zنیجریه

………………………26z39zرواندا

zzzzzzzzz..ساو تام و پرینسیپ

…………………………z,*.59سنگال

...........سیکلس

……………………………سیرا لئون

……………………………سومالی

7415513.34.952.910.49.51.85.91.20.0آفریقای جنوبی

.65010.721.145.55.73.16.17.00.8سوایزلند

……………………………توگو

88y38y32.1y5.3y40.3y3.3y7.2y1.6y4.4y3.7y2.1yاوگاندا

553212.9z7.1z20.2z15.2z9.0z4.7z6.6z1.7z22.4zجمهوری متحده تانزانیا

……………………………زامبیا

……………………………زیمبابوه
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بنین………………………

58z62z56z9z12zz–z–87z53zبوتسوانا

بورکینا فاسو–3175–2040312343

بوروندی………………………

کامرون………………………

تنگه ورد………………………

جمهوری مرکزی آفریقا………………………

چاد………………………

کاموروس………………………

کونگو………………………

ساحل عاج………………………

جمهوری دموکراتیک کنگو………………………

گینه استوایی………………………

9y41y16y21y10y6y20yy–y–اریتره

اتیوپی24323123151526.26

گابون………………………

2y19y14y14yyy13yy68yگامبیا

36y37y42y27y8y20y37y22y33yغنا

گینه302024161217331520

گینه بیسائو………………………

کنیا………………………

لسوتو………………………

لیبری………………………

ماد اگاسکار405950341837514361

ماالوی………………………

مالی………………………

موریتیوس57635847275721978

33z36z41z21z10z27z54z21z23zموزامبیک

نامیبیا………………………

نیجر………………………

49z38z31z4z11z23z33z29z41zنیجریه

رواندا………………………

zzzzzzzzzساو تام و پرینسیپ

سنگال………………………

سیکلس.........

سیرا لئون………………………

سومالی………………………

آفریقای جنوبی726157442643676650

سوایزلند.536349369186562

توگو………………………

39y41y41y24y19y22y40y53y55yاوگاندا

38z56z41z24z10z26z29z16z32zجمهوری متحده تانزانیا

زامبیا………………………

زیمبابوه………………………
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میانه% زنجمع

…143501011277112222 723جهان

 

–145613639225843 432کشورهای در حال گذار

…435591127971145 961کشورهای توسعه یافته

66…67119…854710 331کشورهای در حال توسعه

 

749810341020.12.33 038کشورهای عربی

–205512745716373 125اروپای مرکزی و شرقی

1521483331137415 974آسیای مرکزی

–434761822929196 621آسیای شرقی و اقیانوسیه

42471454016113613 313        آسیای شرقی

.........155 308        اقیانوسیه

16541274361331015 247آمریکای التین و کارائیب

107634930131429415        کارائیب

…1653134365194114 140        آمریکای التین

…3356910371160107 742آمریکای شمالی و اروپای غربی

1741512185628.46 253جنوب و غرب آسیا

………………………340 723کشورهای تابع صحرای آفریقا

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2005    )DOM-TOM(.1. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004 دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    

)*( تخمینهای ملی دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.   
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میانه

جهان–7056362916326331

کشورهای در حال گذار………………………

کشورهای توسعه یافته756659432747744853

کشورهای در حال توسعه556650491717623122

کشورهای عربی707458573147592638

اروپای مرکزی و شرقی–7559633629408144

آسیای مرکزی777164473961803653

آسیای شرقی و اقیانوسیه………………………

             آسیای شرقی………………………

               اقیانوسیه.........

آمریکای التین و کارائیب716566452531783052

                کارائیب697870512155646667

                آمریکای التین726161402736674057

آمریکای شمالی و اروپای غربی756256322457814959

جنوب و غرب آسیا38–35–4444364024

کشورهای تابع صحرای آفریقاا………………………



مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

پیوست

454

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
گ

مه
ی ه

 برا
ش

موز
ش آ

 پای
نی

جها
ش 

زار
کشورها، قلمروهاگ

آموزش پیش دبستانی

نرخ دانش آموزان معلم)2(% معلمان آموزش دیدهکارکنان آموزشی

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

199920061999200619992006

کل 
کل % زن)000(

زنمردکلزنمردکل% زن)000(

کشورهای عربی
2824………………193769الجزیره

1858100582116–0.7100110018بحرین

100z100z100z2916………0.011000.0545جی بوتی

2425………………14992399مصر

51006z100z………100yy100y1516zعراق

2220………………3100599اردن

410051001001001001001001001512کویت

9991316………11951099لبنان

89………………1100296جماهیر عرب لیبی

0.3z100z………100yy100y…19z……موریتانی

100z100z100z2017………40404057مراکش

0.41000.510093.93100.1002018عمان

1001001002926………3100399فلسطین

3667352118………0.4960.999قطر

………………………………عربستان سعودی

6060603029………12841795سودان

5967968784872426242424جمهوری عربی سوریه

…20……………………495تونس

3100510059715950z80z50z1918امارت متحده عربی

0.8931z97z………………1715zیمن

اروپای مرکزی و شرقی
41004y100y………………2021yآلبانی

64646456………4499…53بالروس

………………………………بوسنی و هرزگووین

1111………………1910018100بلغارستان

1314………6100699768676کرواسی

1812………………1710024100جمهوری چک

88………………71006100استونی

1211………………3210031100مجارستان

910………………7996100التویا

78………………139911100لیتوانی

………………………………مونتنگرو

1217………………4998…77لهستان

131001010092.9290.90810جمهوری مولداوی

1718………………3710036100رومانی
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آموزش ابتدایی

نرخ دانشآموزان معلم)2(% معلمان آموزش دیدهکارکنان آموزشی

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

199920061999200619992006

کشورها، قلمروهازنمردکلزنمردکل% زنکل )000(% زنکل )000(

کشورهای عربی
الجزیره170461715294929699991002824

بحرین………………………………

جی بوتی7980774034………128227

مصر2327………………3465236956

14172216z72z………100y100y100y2521zعراق

اردن………………………………

کویت107320871001001001001001001310

لبنان1314121414……2882328515

جماهیر عرب لیبی………………………………

موریتانی1001001004741………7261132

1233914647………100z100z100z2827مراکش

عمان12522065100100991001001002514

10541267100100100100z100z100z3832فلسطین

قطر5251531311………575785

عربستان سعودی………………………………

سودان34…597352………11368……

جمهوری عربی سوریه…25……………81……11065

تونس2419………………60505952

17731884………60z69z58z1615امارت متحده عربی

یمن…22……………………10320

اروپای مرکزی و شرقی
137512y76y………………2321yآلبانی

بالروس1001001002016………32992399

بوسنی و هرزگووین………………………………

بلغارستان1816………………23911793

کرواسی1917………11891190100100100

جمهوری چک1816………………36853095

استونی1611………………886889

مجارستان1110………………47854196

التویا1512………………997797

لیتوانی1714………………13981198

مونتنگرو………………………………

لهستان11…………………23284……

جمهوری مولداوی2117………………12961097

رومانی1917………………69865687
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77………………628100…642فدراسیون روسیه

2117………………8981098صربستان

1014………………1610011100اسلواکی

1818………………3992100اسلونی

3993z99z………………1011zمقدونیه

1526………………17992194ترکیه

88………………14310012499اکراین

آسیای مرکزی
56y20y56y79………5100…8ارمنستان

121001110078.789010090910آذربایجان

1311………………61007100گرجستان

911………………3199…19قزاقستان

324140411824–3100210032قرقیزستان

2529………3100399997599مغولستان

82.821113………51005100تاجیکستان

………………………………ترکمنستان

10010010099………66966195ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
………………………………استرالیا

2019.*699367………830.695.*0.6.*برونی داروسالم

2724……85………299496کامبوج

2723………………8759495298چین

0.031000.02z91z………61zz–67z1421zجزایر قناری

………………………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

19……………………0.5……فیجی

1716…………………11898202اندونزی

3129………………10798…96ژاپن

………………………………کریباتی

210039986100868036811816الئو

0.51000.410093.9398.983123ماکائو، چین

2110030z96z………………2723zمالزی

…11………………………0.1جزایر مارشال

………………………………میکرونزی

5029512216………699…2میانمار

18…84–82………0.0497……نائورو

1514………………798799نیوزیلند

…11……………………0.01100نیو

………………………………پاالئو

………………………………گینه جدید پاپوا

3333……………18922897100فیلیپین

2420………………231002899جمهوری کره

0.1y94y…………………42y……ساموا

………………………………سنگاپور
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فدراسیون روسیه1817………………3679830198

صربستان1713…………………22…23

اسلواکی1917………………17931489

اسلونی1415………………696697

6666z70z………………2219zمقدونیه

ترکیه………………………………

اکراین2017……100………1079810299

آسیای مرکزی
……699………77z22z78z…21ارمنستان

آذربایجان1913……37834386100100100100

179225y95y………………1715yگرجستان

قزاقستان17…………………5798……

قرقیزستان199518974849486161612424

مغولستان3233………………893895

تاجیکستان2222……93………31563165

ترکمنستان………………………………

ازبکستان1001001002118………1238411985

آسیای شرقی و اقیانوسیه
استرالیا…18………………………105

برونی داروسالم1413.*859282………66473.*3.*

کامبوج4850……98………45375142

چین18…………………555 968……

0.1860.1z77z………95z……1816zجزایر قناری

جمهوری دموکراتیک خلق کره………………………………

……4z57z…………………28zفیجی

اندونزی20……………………1 428……

ژاپن2119………………38665…367

0.6620.7z75z………………2525zکریباتی

الئو274329467669858681913131

ماکائو، چین2872878162848972913121

14366190z66z………………2117zمالزی

جزایر مارشال…15………………………0.6

میکرونزی17……………………1……

میانمار15573166826060609898983130

نائورو23…………………0.0591……

نیوزیلند1816………………20822283

0.021000.02z100z………………1612zنیو

0.1820.2z…………………1513zپاالئو

گینه جدید پاپوا36…………………1543……

فیلیپین3535……………3608737687100

جمهوری کره3127………………1246414876

1711y73y………………2425yساموا

سنگاپور2723………………11801383
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………………………………جزایر سلیمان

2525………………111799978تایلند

0.2z97z…………………29z……تیمور-لست

0.01y100y…………………14y……توکالئو

…18……………………0.1100تونگا

………………………………توالو

11…………………0.591……وانواتو

2317……941001609844.4471ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
551811–0.031000.049838.3854آنگوال

………………………………آنتیگوا و باربودا

509669z96z………………2419zآرژانتین

0.11000.199100.1001001001002621آروبا

…9………535053……0.297باهاما

63z29z65z1818………0.3930.495باربادوس

103391917………0.2980.399بلیز

………………………………برمودا

5936z92z………………4241zبولیوی

30498396z97z………………1918zبرزیل

1315………0.031000.0510029.29جزایر دست نخوره انگلستان

0.1960.05100925094100.100913جزایر سیمن

20…………………2098……شیلی

1822...………59945096کلمبیا

831915.*66.*82……49779492کاستا ریکا

100100.1001917–26982710098کوبا

0.11000.2z100z75.7578yy78y1814zدومینیکا

8958945459537669762426جمهوری دومینیکن

7361751817………10901587اکوادور

33…906293………791……السالوادور

0.2960.3z99z………………1810zگرینادا

25.*26………………91.*18.*…12گواتماال

29929938413848z21z49z1816گویان

………………………………هائیتی

64y53y65y…26…………8……هندوراس

7z98z………………2522z…5جامائیکا

2228………………1509415996مکزیک

0.011000.01100100.100100.1001211مونتسرات

…21………100100100……0.399بخش خود مختار هلند

6979923219333333332625نیکاراگوئه

398595363536458471919پاناما

6y88y…………………26y……پاراگوئه

23…………………5096……پرو

0.3z100z………46zz46z…6z……ساینت کیتس و نویس

56zz–56z1311…………0.31000.3سنت لوسیا
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جزایر سلیمان…19……………………341

تایلند2118………………2986332060

……5z31z…………………34zتیمور-لست

……0.04y69y…………………6yتوکالئو

تونگا2122…………………0.8670.8

0.1…0.1y…………………1919yتوالو

1492y54y………………2420yوانواتو

ویتنام33778354787875789693963021

آمریکای التین و کارائیب
آنگوال0.1870.09937678766417672217

آنتیگوا و باربودا………………………………

22188279z88z………………2217zآرژانتین

آروبا0.5780.68210010010099971001918

باهاما2632815857598971931415

176178………73z78z72z1815باربادوس

بلیز3937402423………264271

برمودا8…100100100………0.689……

586164y61y………………2524yبولیوی

80793887z88z………………2621zبرزیل

جزایر دست نخوره انگلستان0.2860.2887255757430801815

جزایر سیمن0.2890.3889896989794981512

شیلی3226………………56776678

کلمبیا2428………………2157718876

کاستا ریکا882720.*88.*88……2080288093

کوبا917989771001001001001001001210

دومینیکا0.6750.5846446706444682017

جمهوری دومینیکن23…888190………5576……

اکوادور7170712723………71688970

السالوادور40.*…95.*92.*94.*………70.*26.*……

……0.9z76z………67z65z68z…18zگرینادا

گواتماال31.*38………………64.*78.*…48

4864z86z52525257z52z58z2728zگویان

هائیتی………………………………

……46…………87y86y88y…28هندوراس

……12z89z…………………28zجامائیکا

مکزیک2728………………5406252167

مونتسرات772117–0.02840.0310010010010077

بخش خود مختار هلند…20………100100100……186

نیکاراگوئه248329747963827459793433

پاناما157518767986779194902625

……33y72y…………………28yپاراگوئه

پرو22…………………18464……

ساینت کیتس و نویس15………64………0.487……

سنت لوسیا8098772224………184186
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0.3z100z………59zz59z…11z……جزیره سنت وینسنت و گرناد

31…………………0.599……سورینام

2100z,*.2z,*..10020–2025yy25y13z,*..14ترینیداد و توباگو

0.1920.1z95z61406376z25z78z1312zجزایر ترکس و کایکوس

3123…………………3985اروگوئه

63z94z………86z70z87z…15z……ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
12…100100100………0.295……آندورا

1614………………14991699اتریش

14…………………2998……بلژیک

…17……………………3068کانادا

1918………………199199قبرس

…6……………………4592دانمارک

1212………………10961297فنالند

1918………………1287814281فرانسه

12…………………20898……آلمان

1612………………91001299یونان

56………………298297ایسلند

………………………………ایرلند

………………………………اسرائیل

1312………………11999134100ایتالیا

12…………………198……لوگزامبورگ

0.9990.9z99z………………1210zمالت

0.11000.1y100y………………1817yموناکو

………………………………هلند

………………………………نروژ

15…………………1798……پرتغال

0.1y……………………8y……سن مارینو

1713………………689311189اسپانیا

10…………………3496……سوئد

14…………………1198……سویس

22…………………4497……انگلستان

2216………………3279545891ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
4y100y…………………7y……افغانستان

683333y90y………41y50y40y2734yبنگالدش

2223………100100100…0.01310.02بوتان

717z100z…………………41z……هند

99819z89z………………2327zجمهوری اسالمی ایران

0.4900.6984746474546453123مالدیو

…24………–––……1031نپال

86y45y…………………41y……پاکستان

………………………………سریالنکا
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……1z73z………74z68z76z…18zجزیره سنت وینسنت و گرناد

سورینام16…………………491……

876z,*.8z,*.72717471y,*.81y,*.72y,*.8421z,*.17ترینیداد و توباگو

0.1920.1z89z81638282z81z83z1815zجزایر ترکس و کایکوس

اروگوئه2020…………………189219

……184z81z………84z70z87z…19zونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
آندورا10…100100100………0.476……

اتریش1312………………29892989

بلژیک11…………………6579……

کانادا…17……………………14168

قبرس1816………………467483

دانمارک…10……………………3763

فنالند1716………………22712476

فرانسه1919………………2097821882

آلمان1714………………2218223884

یونان1411………………48576164

ایسلند1110………………376380

ایرلند2217………………21852785

اسرائیل1313………………6086…54

ایتالیا1111………………2549526496

لوگزامبورگ11…………………372……

2873z86z………………2012zمالت

0.1870.1y80y………………1614yموناکو

هلند………………………………

……41y73y…………………11yنروژ

پرتغال11…………………7181……

……0.2y……………………6yسن مارینو

اسپانیا1514………………1726818470

سوئد1210………………62806381

سویس13…………………4179……

انگلستان1918………………2447625081

ایاالت متحده1514………………189 186761 618

جنوب و غرب آسیا
26–52z34z………36z……3683zافغانستان

31233353y34y64646448y47y52y5651yبنگالدش

بوتان2324501001001009292924229

*.135 3*.33388y 344y………………*.3540yهند

3275337462………100z100z100z2719جمهوری اسالمی ایران

مالدیو3603706770656870672416

92231133046503531z32z27z3940نپال

پاکستان39…859275………42845……

……75z79z…………………22zسریالنکا
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کشورهای تابع صحرای آفریقا
………………………………آنگوال

0.6610.678100100100100y100y100y2849بنین

0.9z55z………50z………22z……بوتسوانا

29…389614………0.971……بورکینا فاسو

66y25y69y28*.29………93.*0.4.*0.299بوروندی

4851482321………497999کامرون

22…11.11………1.0100……تنگه ورد

………………………………جمهوری مرکزی آفریقا

0.2z……………………38z……چاد

…26……………………0.194کاموروس

53zz–62z1019………0.6100197کونگو

2316………………296390ساحل عاج

………………………………جمهوری دموکراتیک کنگو

…43……………………0.436گینه استوایی

0.3971966522666554663635اریتره

3627……63376576…2938اتیوپی

………………………………گابون

0.8y56y…………………38y……گامبیا

24142522z25z22z2532…269134غنا

29…343138………350……گینه

…21……………………0.273گینه بیسائو

7155732722………44557587کنیا

z–z–z–…19………299……لسوتو

1814………………6192522لیبری

37…131013………497……ماد اگاسکار

………………………………ماالوی

………………………………مالی

31003100100.10088.881615موریتیوس

………………………………موزامبیک

…27………771286……188نامیبیا

2127……0.6980.99496919695نیجر

………………………………نیجریه

………………………………رواندا

2823………………0.195048ساو تام و پرینسیپ

100z100z100z1936………178382سنگال

1615………0.21000.210086.86سیکلس

20…525352………179……سیرا لئون

………………………………سومالی

68011y78y………………3634yآفریقای جنوبی

0.5z75z…………………32z……سوایزلند

0.6970.7y91y………………2018yتوگو

2542………………370270اوگاندا

43…14819………1856……جمهوری متحده تانزانیا
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کشورهای تابع صحرای آفریقا
آنگوال………………………………

بنین162331175852777271765344

128113z78z90819287z89z86z2724zبوتسوانا

بورکینا فاسو8785914946………17253030

12542455………88z83z91z5754بوروندی

کامرون675245.*58.*62.*………41366740

تنگه ورد8177842925………362366

جمهوری مرکزی آفریقا………………………………

12920z12z………27z21z70z6863zچاد

2263z33z………………3535zکاموروس

کونگو8984956155………5421147

ساحل عاج4346………………45204623

جمهوری دموکراتیک کنگو…26……………………15521

گینه استوایی…57……………………128

اریتره6358437375698892824747

اتیوپی…46……………………11228

6428y45y………………4436yگابون

گامبیا35.*7833.*75.*76.*34727272.*5.*529

غنا3035……8032953772648959

گینه6865744744………16252825

گینه بیسائو…44……………………320

14842154z45z………99y98y99y3240zکنیا

لسوتو88011787868816649714440

لیبری3919………………10192827

43587757………36z30z40z4748ماد اگاسکار

ماالوی………………………………

مالی6256.*………………232930.*15.*

موریتیوس5546641001001001001001002622

موزامبیک6557866167………37256226

1267136729273092z83z97z3231نامیبیا

نیجر133128409898989292924140

44047599z51z………50z39z60z4137zنیجریه

رواندا245531534952469898985466

ساو تام و پرینسیپ3631………………155…0.7

21233825………100z100z100z4939سنگال

سیکلس1512………0.7850.785827683

سیرا لئون44…494563………3026……

سومالی………………………………

22778209y76y626561………3536yآفریقای جنوبی

6757z73z91899291z89z91z3333zسوایزلند

23132812………37z37z38z4138توگو

1103315039………85z84z86z5749اوگاندا

جمهوری متحده تانزانیا1001001004053………1044515749
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………………………………زامبیا

………………………………زیمبابوه

متوسط وزنیمیانه% زنجمع% زنجمع

2121………………693 591656 430جهان

 

82.8278………9849894199کشورهای در حال گذار

1815………………193 194717 448کشورهای توسعه یافته

2726………………392 287997 998کشورهای در حال توسعه

 

1001001002120………1177715186کشورهای عربی

89………………1100 199048 122اروپای مرکزی و شرقی

82.821011………1369813898آسیای مرکزی

2622………………197 194684 430آسیای شرقی و اقیانوسیه

2622………………197 194654 405        آسیای شرقی

1617………………26942992        اقیانوسیه

6453652221………7489696896آمریکای التین و کارائیب

2297259961406359.593131        کارائیب

7565762221………7269694396        آمریکای التین

1714………………192 192388 100آمریکای شمالی و اروپای غربی

3640………………6016996889جنوب و غرب آسیا

2929………………1776931171کشورهای تابع صحرای آفریقا

دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2006  1. دادههای معلمان آموزش دیده)تعریف شده براساس دادههای ملی( کشورهایی که آمار آموزشی از طریق  
هستند.

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2005 Eurosat ، OECD یا پرسشنامهی شاخصهای آموزش جهانی گردآوری شده بود، جمعآوری نشدند.  

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004 2. برمبنای سرشماریهای دانشآموزان و معلمان.     

)*( تخمینهای ملی دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    
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زامبیا4751………33495248949395

زیمبابوه4138…………………604764

متوسط وزنیمیانه% زنجمع% زنجمع

جهان2525………………2762 2558192 795

کشورهای در حال گذار1001001002018………8439374894

کشورهای توسعه یافته1614………………483 481633 485

کشورهای در حال توسعه8592792728………2157 2052811 466

کشورهای عربی100991002322………158 152832 554

اروپای مرکزی و شرقی1918………………181 182226 384

آسیای مرکزی2119……93………3328431987

آسیای شرقی و اقیانوسیه2220………………960 1055671 094

             آسیای شرقی2220………………960 955502 938

               اقیانوسیه2019………………1567116975

آمریکای التین و کارائیب8085812623………377 276016 684

                کارائیب10450111577678767430802422

                آمریکای التین8887882623………278 277905 580

آمریکای شمالی و اروپای غربی1514………………385 381687 443

جنوب و غرب آسیا6870673740………445 435859 301

کشورهای تابع صحرای آفریقاا8584864145………245 243581 004
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کشورها، قلمروهاگ

آموزش متوسطه

% معلمان آموزش دیده)1(کارکنان آموزشی

کل متوسطهکل متوسطهمتوسطه دوممتوسطه اول

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

2006 199920061999200619992006

کل 
کل % زن)000(

کل % زن)000(
کل % زن)000(

کل % زن)000(
کل % زن)000(

زنمردکل% زن)000(

کشورهای عربی
………113y51y……64y46y……176y49y……الجزیره

………………………………………بحرین

………0.7221.023……0.217……0.524جی بوتی

………20744231y45y24738257y38y45441488y41yمصر

347761z59z235732z56z566993z58z100y100y100yعراق

…………………104810y35y…………اردن

22562453100z100z100z……1153……1158کویت

275719611542224742514153121411لبنان

…………………7471………………جماهیر عرب لیبی

100.*100.*100.*11.*4.*11210.*2.*111211110موریتانی

………533560y36y352940y29y8833100y33yمراکش

748125455174813501952100100100عمان

………1449195133854618482550فلسطین

256356257357457657564565قطر

………………………………………عربستان سعودی

……665480……306718473642……سودان

………………404754………………جمهوری عربی سوریه

………274633523035324556406549تونس

854135685511531655245546z47z46zامارت متحده عربی

……………4819……1918……2920یمن

اروپای مرکزی و شرقی
………225223y56y……654……1651آلبانی

………1077710380……………………بالروس

………………………………………بوسنی و هرزگووین

………277624802970327656735677بلغارستان

………166718711862236433644167کرواسی

………9265……4857……4374……جمهوری چک

………5855826783811181882استونی

………4786497853594164100719072مجارستان

………16831585976108525802585التویا

………36794181……248139821276لیتوانی

………………………………………مونتنگرو

………26169……13465……12873……لهستان

………2574237786887333723176جمهوری مولداوی
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کشورها، قلمروها

آموزش متوسطه

% معلمان آموزش دیده)1(کارکنان آموزشی

کل متوسطهکل متوسطهمتوسطه دوممتوسطه اول

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

2006 199920061999200619992006

کل 
کل % زن)000(

کل % زن)000(
کل % زن)000(

کل % زن)000(
کل % زن)000(

زنمردکل% زن)000(

کشورهای عربی
………113y51y……64y46y……176y49y……الجزیره

………………………………………بحرین

………0.7221.023……0.217……0.524جی بوتی

………20744231y45y24738257y38y45441488y41yمصر

347761z59z235732z56z566993z58z100y100y100yعراق

…………………104810y35y…………اردن

22562453100z100z100z……1153……1158کویت

275719611542224742514153121411لبنان

…………………7471………………جماهیر عرب لیبی

100.*100.*100.*11.*4.*11210.*2.*111211110موریتانی

………533560y36y352940y29y8833100y33yمراکش

748125455174813501952100100100عمان

………1449195133854618482550فلسطین

256356257357457657564565قطر

………………………………………عربستان سعودی

……665480……306718473642……سودان

………………404754………………جمهوری عربی سوریه

………274633523035324556406549تونس

854135685511531655245546z47z46zامارت متحده عربی

……………4819……1918……2920یمن

اروپای مرکزی و شرقی
………225223y56y……654……1651آلبانی

………1077710380……………………بالروس

………………………………………بوسنی و هرزگووین

………277624802970327656735677بلغارستان

………166718711862236433644167کرواسی

………9265……4857……4374……جمهوری چک

………5855826783811181882استونی

………4786497853594164100719072مجارستان

………16831585976108525802585التویا

………36794181……248139821276لیتوانی

………………………………………مونتنگرو

………26169……13465……12873……لهستان

………2574237786887333723176جمهوری مولداوی

دوره سوم آموزشآموزش متوسطه

کارکنان آموزشینرخ دانشآموز معلم)2(

کل متوسطهمتوسطه دوممتوسطه اول
پایان سال تحصیلی در

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

19992006199920061999200619992006

کشورها، قلمروها% زنکل )000(% زنکل )000(

کشورهای عربی

…21y…20y…21y……3034
الجزیره

……………………0.8z41z
بحرین

26…16…23310.02300.116
جی بوتی

2220y1314y1717y……81y…
مصر

2219z1619z2019z123119z35z
عراق

……1717y…………821
اردن

12…9…11102…227
کویت

91088999282137
لبنان

………5……1213……
جماهیر عرب لیبی

282824*.2426*.26……0.44
موریتانی

1920y1417y1719y16231924
مراکش

191316201816……334
عمان

262919222428313617
فلسطین

13108910100.7320.7z32z
قطر

………………20362733
عربستان سعودی

…282217…22423……
سودان

………1119……………
جمهوری عربی سوریه

2320151919196411741
تونس

141410101212…………
امارت متحده عربی

22…21…22…516z16z
یمن

اروپای مرکزی و شرقی

16…17…1618y2362y41y
آلبانی

…………9930514256
بالروس

…………………………
بوسنی و هرزگووین

13121211131224412246
بلغارستان

14111181210735941
کرواسی

…11…10…1119382338
جمهوری چک

111110191014649648
استونی

1110912101121382539
مجارستان

101010111010652657
التویا

11811…111015501353
لیتوانی

…………………………
مونتنگرو

…13…13…1376…9842
لهستان

131212141312750855
جمهوری مولداوی
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………104678968736068651776415767رومانی

………180 284…………………………فدراسیون روسیه

…………52…276348…24…25…24صربستان

………297727762566236954725073اسلواکی

………17691671……962……777اسلونی

………8469z51z5536z56z134915z53zمقدونیه

…………………16842………………ترکیه

………79.*40076349……………………اکراین

آسیای مرکزی
………4383…………………………ارمنستان

………1186312966……………………آذربایجان

………597734y82y……………………گرجستان

………18085…………………………قزاقستان

48685373787678……………………قرقیزستان

………869117536757011691673مغولستان

……4743614792y……………………تاجیکستان

………………………………………ترکمنستان

3075735263100100100……………………ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
………………………………………استرالیا

348459909190……47.*1.*……48.*2.*برونی داروسالم

……142821334249311827293295کامبوج

………545 766……243 117……346 341649 213چین

0.1z61z97z100z95z…………………………جزایر قناری

………………………………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

………3y50y……2y50y……5y50y……فیجی

…………1347………600………748……اندونزی

…………610…630…350…362…259…268ژاپن

………0.2590.3z52z0.3380.3z42z0.5460.7z47zکریباتی

940104234064412401643959595الئو

0.9591630.549154156259685577ماکائو، چین

………147z63z……………………7665مالزی

………………0.3………0.2………0.1جزایر مارشال

………………………………………میکرونزی

547759841473207968768082959695میانمار

………0.0481…………………………نائورو

………136317661554195828583661نیوزیلند

………0.03440.03z68z……0.050……0.0243نیو

……………0.251……0.149……0.154پاالئو

………………………………………گینه جدید پاپوا

………1007611876507651771507616976فیلیپین

………90541006510227114401924021452جمهوری کره

………0.3760.4y74y0.8490.8y53y1571y60yساموا
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12111315131326373243
رومانی

……………9……65657
فدراسیون روسیه

171314111512…………
صربستان

13131213131311381342
اسلواکی

14…13…1311221534
اسلونی

1614z1616z1615z3423z44z
مقدونیه

………17……60358539
ترکیه

…………1311133…192…
اکراین

آسیای مرکزی

……………89421346
ارمنستان

…………8813361641
آذربایجان

…………89y14491239
گرجستان

……………1027584363
قزاقستان

…………13148321356
قرقیزستان

192117191920647855
مغولستان

…………1616629932
تاجیکستان

…………………………
ترکمنستان

…………111317362336
ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه

…………………………
استرالیا

*.12…*.10…11110.5320.639
برونی داروسالم

163021251828119311
کامبوج

1717…18…18504…332 142
چین

……………16z....
جزایر قناری

…………………………
جمهوری دموکراتیک خلق کره

…22y…22y…22y…………
فیجی

…13…11…12……272z39z
اندونزی

161413111412465…51118
ژاپن

2121z1913z2017z....
کریباتی

202322272025131334
الئو

2423212023220.7…232
ماکائو، چین

18…………17z……45z48z
مالزی

28…18…22……………
جزایر مارشال

………………0.1………
میکرونزی

283438323034976……
میانمار

……………16....
نائورو

18151314151511431550
نیوزیلند

6…21…118z....
نیو

14…12…13……………
پاالئو

………………120……
گینه جدید پاپوا

41422126343794…113z56z
فیلیپین

2221231623181272519331
جمهوری کره

2625y1719y2021y0.241……
ساموا
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………9651267……………………سنگاپور

……………133……………………جزایر سلیمان

………20955……8353……12656……تایلند

………2z26z……1z24z……3z25z……تیمور-لست

………0.03y44y…………………………توکالئو

……………148……0.348……0.749تونگا

………………………………………توالو

……………0.447……………………وانواتو

……1947030668645113354258654396498ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
0.07630.16967z71z65z……………………آنگوال

………………………………………آنتیگوا و باربودا

………17173120z72z……137z63z……257z68zآرژانتین

0.4490.554939592……0.249……0.249آروبا

0.6731590.675158174359908990باهاما

158159575757……0.558……0.758باربادوس

0.7631610.2600.5520.962258362941بلیز

0.767100100100……0.467……0.468……برمودا

………145919y61y254825y47y395245y53yبولیوی

………70384966z88z40170646z70z104 179612z 181zبرزیل

………0.2640.1670.05570.08680.2630.267جزایر دست نخوره انگلستان

0.1520.1610.1410.2560.2460.35810099100جزایر سیمن

………167823782954445445626763شیلی

………1875016552……4850……13850کلمبیا

79.*81.*80.*58.*21.*591352.*6.*57454.*15.*951کاستا ریکا

406846642549424865608956100100100کوبا

0.3680.2630.1670.2650680.564342937دومینیکا

3362807285……137614472053……جمهوری دومینیکن

77.*64.*70.*49.*77.*495450.*33.*314944502350اکوادور

90.*87.*89.*48.*19.*……44.*7.*……51.*12.*……السالوادور

0.6z60z……0.3z57z……0.9z59z35z39z33z……گرینادا

………43.*50.*…4233.*18.*…4313.*31.*…20گواتماال

0.9631.06346346355z46z60z……363گویان

………………………………………هائیتی

11y56y……5y52y……17y55y64y59y69y……هندوراس

………13z68z…………………………جامائیکا

………321463664919840245435194461047مکزیک

0.03620.0363522071……0.0160……0.063مونتسرات

……………153……0.466……0.746بخش خود مختار هلند

561453534659.*10.*56458.*3.*56950.*7.*نیکاراگوئه

85596065575414551658908892پاناما

………44y62y…………………………پاراگوئه

………17345…………………………پرو

……0.46646…………………………ساینت کیتس و نویس



جداول آماري

471

…………1918…………
سنگاپور

…………13…..zz
جزایر سلیمان

…22…21…2250537051
تایلند

…28z…18z…24z…………
تیمور-لست

……………7y....
توکالئو

15…13…15…0.0721……
تونگا

………………....
توالو

…………23……………
وانواتو

292129272923283748z40z
ویتنام

آمریکای التین و کارائیب

…………1510..0.0250
آنگوال

………………..yy
آنتیگوا و باربودا

1318z…10z…14z10254139z50z
آرژانتین

16…16…16140.2430.246
آروبا

231323122313…………
باهاما

18…18…18150.641……
باربادوس

241823152417……0.1z49z
بلیز

…6…6…6……0.155
برمودا

24…2024y21…13…18y…
بولیوی

2316z2115z2315z17441293z44z
برزیل

6111087100.08490.1z55z
جزایر دست نخوره انگلستان

111177990.02420.0524
جزایر سیمن

322527242924…………
شیلی

19…20…19278634*.87*.35
کلمبیا

18*.1818*.1718*.18…………
کاستا ریکا

121010111110244811658
کوبا

212115111916..zz
دومینیکا

…242824…24……11y41y
جمهوری دومینیکن

171417*.1417*.14…………
اکوادور

…*.29…*.26…*.28732933
السالوادور

…14z…z,*.18…z,*.15..zz
گرینادا

15*.1711*.1413*.16……431
گواتماال

19…19181918……0.548
گویان

…………………………
هائیتی

…28y…45y…33y……7y38y
هندوراس

……………18z…………
جامائیکا

182014151718192…262…
مکزیک

11…10…1012....
مونتسرات

12…21…15…0.242……
بخش خود مختار هلند

*.313331323133…………
نیکاراگوئه

1717151516168…1246
پاناما

……………12y…………
پاراگوئه

……………16…………
پرو

……………11..zz
ساینت کیتس و نویس
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0.764164575359……0.4650.8640.362سنت لوسیا

0.4z58z……0.2z57z……1z58z55z58z53z……جزیره سنت وینسنت و گرناد

………359……152……264……سورینام

3613z62z2552z62z6596z62z56y58y54yترینیداد و توباگو

0.1610.1z61z0.05630.07z64z0.1620.2z62z100z100z100zجزایر ترکس و کایکوس

…………197221…5657…147514اروگوئه

116z65z……72z60z……188z63z83z76z86z……ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
………0.4z61z……0.07z51z……0.5z59z……آندورا

………436443693049295173577262اتریش

………8257………………4360……بلژیک

……………13968……6868……7168کانادا

………254368249355551661قبرس

……………4445……2430……2063دانمارک

………207121z72z……14z59z……35z67zفنالند

………4955752458………240………255فرانسه

………365574126116839182475335159457آلمان

………376442663849444875568657یونان

………178180144253358365ایسلند

………3062…………………………ایرلند

………5171…306555…217936…19اسرائیل

………177731787624559249604226542767ایتالیا

………447…………………………لوگزامبورگ

………3503z60z0.231……4484z57zمالت

………0.4610.4y66y……0.254……0.269موناکو

………10746…………………………هلند

………20y73y264426y47y……46y58y……نروژ

………9466……4765……4767……پرتغال

……………………………0.1y69y……سن مارینو

………28257……12150……16162……اسپانیا

………7959…40663550395163…28سوئد

………4247………………3249……سویس

………14255153z61z21256235z61z35556388z61zانگلستان

………162 156680 76460921687405175856504ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………………32zz……افغانستان

13613186y17y12913192y19y26513378y18y32y31y35yبنگالدش

0.4321490.2320.8280.632241929292بوتان

………312y 137y……1274y31y995 134586y 234y……هند

17945236z49z14344294z47z32245530z48z100z100z100zجمهوری اسالمی ایران

……………0.925……0.8253390.0527مالدیو

……………221230y16y187……409نپال

………y,*.197y,*.51…………………………پاکستان
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0.764164575359……0.4650.8640.362سنت لوسیا

0.4z58z……0.2z57z……1z58z55z58z53z……جزیره سنت وینسنت و گرناد

………359……152……264……سورینام

3613z62z2552z62z6596z62z56y58y54yترینیداد و توباگو

0.1610.1z61z0.05630.07z64z0.1620.2z62z100z100z100zجزایر ترکس و کایکوس

…………197221…5657…147514اروگوئه

116z65z……72z60z……188z63z83z76z86z……ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
………0.4z61z……0.07z51z……0.5z59z……آندورا

………436443693049295173577262اتریش

………8257………………4360……بلژیک

……………13968……6868……7168کانادا

………254368249355551661قبرس

……………4445……2430……2063دانمارک

………207121z72z……14z59z……35z67zفنالند

………4955752458………240………255فرانسه

………365574126116839182475335159457آلمان

………376442663849444875568657یونان

………178180144253358365ایسلند

………3062…………………………ایرلند

………5171…306555…217936…19اسرائیل

………177731787624559249604226542767ایتالیا

………447…………………………لوگزامبورگ

………3503z60z0.231……4484z57zمالت

………0.4610.4y66y……0.254……0.269موناکو

………10746…………………………هلند

………20y73y264426y47y……46y58y……نروژ

………9466……4765……4767……پرتغال

……………………………0.1y69y……سن مارینو

………28257……12150……16162……اسپانیا

………7959…40663550395163…28سوئد

………4247………………3249……سویس

………14255153z61z21256235z61z35556388z61zانگلستان

………162 156680 76460921687405175856504ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………………32zz……افغانستان

13613186y17y12913192y19y26513378y18y32y31y35yبنگالدش

0.4321490.2320.8280.632241929292بوتان

………312y 137y……1274y31y995 134586y 234y……هند

17945236z49z14344294z47z32245530z48z100z100z100zجمهوری اسالمی ایران

……………0.925……0.8253390.0527مالدیو

……………221230y16y187……409نپال

………y,*.197y,*.51…………………………پاکستان

191116…1817……0.247
سنت لوسیا

…18z…18z…18z..zz
جزیره سنت وینسنت و گرناد

…16…11…14…………
سورینام

2216z1916z2116z0.5312z33z
ترینیداد و توباگو

99z99z99z..zz
جزایر ترکس و کایکوس

12132320151511…14…
اروگوئه

…12z…9z…11z……*.109…
ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی

…7z…14z…8z……0.0840
آندورا

991214101126…4035
اتریش

…7………10……2641
بلژیک

17……………12941……
کانادا

141112111311134240
قبرس

10…9…10……………
دانمارک

1010z…17z…12z18461946
فنالند

13…11…121110240136y39y
فرانسه

1513161615142723028835
آلمان

10810810817312935
یونان

111014121311143244
ایسلند

……………1110331238
ایرلند

12129121012…………
اسرائیل

101011111111732810034
ایتالیا

……………10…………
لوگزامبورگ

…8z………10z0.7250.7z23z
مالت

10…7…89y....
موناکو

……………13……4436
هلند

…9y88y…9y14361840
نروژ

…8…6…7……3743
پرتغال

…6y……………………
سن مارینو

…12…9…111083514639
اسپانیا

121018915929…3643
سوئد

…9………148163331
سویس

1615z1414z1515z923212641
انگلستان

16141415151599241290 145
ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا

…14z………………2y12y
افغانستان

4334y3221y3727y451452z15z
بنگالدش

3530271232230.2…0.4…
بوتان

…37y…28y3433y……539y40y
هند

3019z3119z3019z651712220
جمهوری اسالمی ایران

18119…17…..––
مالدیو

3840y24…32……………
نپال

……………42y……4537
پاکستان
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………67y64y……52y62y……119y63y……سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا
……………1633……………………آنگوال

………1y 0 1y 1134 1y 4y 1592 1y 4 1y 12 62بنین

………4z 12z 54 95……………………بوتسوانا

1117262530…6………1………5بورکینا فاسو

………y 8y 21…………………………بوروندی

………26284326……1328……1328کامرون

3z 2 6z 60z 65 38……3 16……4 20……تنگه ورد

………………………………………جمهوری مرکزی آفریقا

…………45z 7……16……25چاد

………z 2z 16……z 1z 9……z 3z 13……کاموروس

………4y15y……3y11y……7y13y……کونگو

………………20……713………13ساحل عاج

……………8910……………………جمهوری دموکراتیک کنگو

……………0.95……0.17……0.75گینه استوایی

112210111212212411494764اریتره

………………………………………اتیوپی

……………316……0.715……217گابون

83.*90.*89.*16.*4.*12215.*0.9.*180.612.*3.*216گامبیا

………402467231216181952228522غنا

……………611……41195110گینه

………………………………………گینه بیسائو

………78z38z…………………………کنیا

351455877895……1.053……251لسوتو

……………716……316……416لیبری

………3147………8………22……ماد اگاسکار

…………………1018………………ماالوی

……………14.*8.*……171017310.*5.*مالی

………5477z55z……………………موریتیوس

1016646280……215……816……موزامبیک

……54665097z……149……445نامیبیا

223518212213418717212120نیجر

………159z36z…………………………نیجریه

………8z20z…………………………رواندا

………0.413…………………………ساو تام و پرینسیپ

91415z14z51y50y55y……313……614سنگال

………0.6540.655……0.255……0.454سیکلس

1016828189…………………………سیرا لئون

………………………………………سومالی

………14550149y52y……………………آفریقای جنوبی

4z46z99z98z99z…………………………سوایزلند

71313z7z47y47y39y……215……513توگو

36z22z82y81y86y…………………………اوگاندا

…20y…19y…20y…………
سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا

…………18…0.820……
آنگوال

2727y1516y2424y0.79……
بنین

…………1814z0.5280.5z37z
بوتسوانا

29…23…28300.8…17
بورکینا فاسو

……………19y0.4…0.7z14z
بوروندی

26…21…24163…3z…
کامرون

…21…17…19……0.543
تنگه ورد

………………0.35……
جمهوری مرکزی آفریقا

41…23…3434z……1z3z
چاد

…16z…11z…14z0.1100.1y15y
کاموروس

…45y…18y…34y0.45……
کونگو

34…21…29……………
ساحل عاج

…………14…46……
جمهوری دموکراتیک کنگو

25…15…23……………
گینه استوایی

5559454751540.2130.4y14y
اریتره

………………2689
اتیوپی

28…28…28…0.617……
گابون

20*.2325*.2822*.240.1150.1y16y
گامبیا

201719252019213411
غنا

314026…30………13
گینه

………………0.0318……
گینه بیسائو

……………32z…………
کنیا

24…17…22250.4450.647
لسوتو

17…18…17…0.615……
لیبری

…27…16…24131228
ماد اگاسکار

………16……0.5250.4y32y
ماالوی

*.313524…*.28…1.0…1z…
مالی

…………2017z0.626……
موریتیوس

…39…24…36……3z21z
موزامبیک

25…21…2425……0.842
نامیبیا

343312202430……16
نیجر

……………40z523137y17y
نیجریه

……………26z0.4102z12z
رواندا

……………22....
ساو تام و پرینسیپ

29…19…2526z…………
سنگال

14…14…1413....
سیکلس

……………24…………
سیرا لئون

…………………………
سومالی

…………2931y……4451
آفریقای جنوبی

……………17z0.2320.540
سوایزلند

40…23…3530z0.410……
توگو

……………21z2174y19y
اوگاندا
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…20y…19y…20y…………
سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا

…………18…0.820……
آنگوال

2727y1516y2424y0.79……
بنین

…………1814z0.5280.5z37z
بوتسوانا

29…23…28300.8…17
بورکینا فاسو

……………19y0.4…0.7z14z
بوروندی

26…21…24163…3z…
کامرون

…21…17…19……0.543
تنگه ورد

………………0.35……
جمهوری مرکزی آفریقا

41…23…3434z……1z3z
چاد

…16z…11z…14z0.1100.1y15y
کاموروس

…45y…18y…34y0.45……
کونگو

34…21…29……………
ساحل عاج

…………14…46……
جمهوری دموکراتیک کنگو

25…15…23……………
گینه استوایی

5559454751540.2130.4y14y
اریتره

………………2689
اتیوپی

28…28…28…0.617……
گابون

20*.2325*.2822*.240.1150.1y16y
گامبیا

201719252019213411
غنا

314026…30………13
گینه

………………0.0318……
گینه بیسائو

……………32z…………
کنیا

24…17…22250.4450.647
لسوتو

17…18…17…0.615……
لیبری

…27…16…24131228
ماد اگاسکار

………16……0.5250.4y32y
ماالوی

*.313524…*.28…1.0…1z…
مالی

…………2017z0.626……
موریتیوس

…39…24…36……3z21z
موزامبیک

25…21…2425……0.842
نامیبیا

343312202430……16
نیجر

……………40z523137y17y
نیجریه

……………26z0.4102z12z
رواندا

……………22....
ساو تام و پرینسیپ

29…19…2526z…………
سنگال

14…14…1413....
سیکلس

……………24…………
سیرا لئون

…………………………
سومالی

…………2931y……4451
آفریقای جنوبی

……………17z0.2320.540
سوایزلند

40…23…3530z0.410……
توگو

……………21z2174y19y
اوگاندا
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………………………………………جمهوری متحده تانزانیا

……………1027……627……428زامبیا

……………3137……………………زیمبابوه

میانه% زنجمع% زنجمع% زنجمع% زنجمع% زنجمع% زنجمع

………24180522890653……………………جهان

 

………276 274674 785……………………کشورهای در حال گذار

………659 655595 286……………………کشورهای توسعه یافته

………1948 1547637 109……………………کشورهای در حال توسعه

 

………150 146776 387……………………کشورهای عربی

………274 372971 158……………………اروپای مرکزی و شرقی

………8736692369……………………آسیای مرکزی

………947 746415 702……………………آسیای شرقی و اقیانوسیه

………946 746166 476……………………        آسیای شرقی

………2265724956……………………        اقیانوسیه

366666567 264594 746……………………آمریکای التین و کارائیب

53446639565656……………………        کارائیب

………366 264527 693……………………        آمریکای التین

………461 456851 487……………………آمریکای شمالی و اروپای غربی

………435 235138 956……………………جنوب و غرب آسیا

………130 87231238……………………کشورهای تابع صحرای آفریقا

2. برمبنای سرشماریهای دانشآموزان و معلمان.  1. دادههای معلمان آموزش دیده)تعریف شده براساس دادههای ملی( کشورهایی که آمار آموزشی از طریق  

3. کارکنان آموزشی دوره دوم متوسطه شامل معلمان تمام و پاره وقت  Eurosat ، OECD یا پرسشنامهی شاخصهای آموزش جهانی گردآوری شده بود، جمعآوری نشدند.  
هستند.
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………………214318
جمهوری متحده تانزانیا

29…19…23……………
زامبیا

…………27……………
زیمبابوه

% زنجمع% زنجمعمتوسط وزنی

…………1818422 639156 941
جهان

…………111074454032 155
کشورهای در حال گذار

…………1313784 234414 338
کشورهای توسعه یافته

…………2120893 239711 441
کشورهای در حال توسعه

…………16162053328034
کشورهای عربی

…………131194150255 152
اروپای مرکزی و شرقی

…………11121024414249
آسیای مرکزی

…………1717608 133701 237
آسیای شرقی و اقیانوسیه

…………1717533 133628 237
             آسیای شرقی

…………141475447343
               اقیانوسیه

…………191683245249 146
آمریکای التین و کارائیب

…………2219647850
                کارائیب

…………191682645241 146
                آمریکای التین

…………1413043 238600 241
آمریکای شمالی و اروپای غربی

…………33305733177735
جنوب و غرب آسیا

…………24271162915328
کشورهای تابع صحرای آفریقاا

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در  دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    
2005

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در  دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.   
2004

)*( تخمینهای ملی        
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کشورها، قلمروها
درصد کل هزینه 
GNP آموزش از

کل هزینه عمومی به 
مثابه درصدی از کل 

هزینه دولتی

هزینه جاری آموزش 
به مثابه درصدی از 

کل هزینه عمومی در 
آموزش

هزینه جاری عمومی 
در آموزش ابتدایی 
به مثابه درصدی از 
هزینه جاری عمومی 

در آموزش

هزینه جاری عمومی 
در آموزش به ازای هر 
دانشآموز)هزینه واحد( 
در PPP ثابت 2005 

به دالر آمریکا

هزینه جاری عمومی 
در آموزش عمومی 
به مثابه درصدی از 

GNP

199920061999200619992006199920061999200619992006

کشورهای عربی
x...692…x...1.6………………………الجزیره

………………………………بحرین

……………………23…7.57.6جی بوتی

……………………13…4.2…مصر

………………………………عراق

568695z1.91.8z……………21…5.0اردن

204z 2…0.7…21…92…13…3.4…کویت

2.02.81011z…93…33z…402z…0.9zلبنان

……………12…68…………جماهیر عرب لیبی

62z…224z…1.4z…99…10…2.82.8موریتانی

6.26.8z2627z9195z3945z697005z 12.22.9zمراکش

50z……1.41.8y…92…4.25.02131عمان

………………………………فلسطین

………………20z…88y………قطر

……………………7.06.7y2628yعربستان سعودی

………………………………سودان

3496111.71.9……………………جمهوری عربی سوریه

7.27.7z…21z…87z…35z…1581z…2.4zتونس

y,*.1.6…28z…………19971636y0.70.4y…امارت متحده عربی

………………………………یمن

اروپای مرکزی و شرقی
………………………………آلبانی

0.5…1196…9…94…13…6.06.2بالروس

………………………………بوسنی و هرزگووین

4.5z…6y…91z…20z…045z 2…0.8z…بلغارستان

4.6y…x.10…95y…18y…x...2197…0.8y…کرواسی

4.14.7y1010y9190y1815y1688242y 20.70.6yجمهوری چک

7.05.4y…15y…91y…26y…511y 2…1.3yاستونی

5.05.8z1311z9193z2021z339 2479z 40.91.1zمجارستان

……………………5.85.2y…14yالتویا

5.3z…15z…94z…15z…166z 2…0.7z…لیتوانی

………………………………مونتنگرو

4.75.7z1113y9395z…30z…155z 3…1.7zلهستان

………………86…4.66.61620جمهوری مولداوی

3.63.6z…9y…94z…14z…941z…0.5zرومانی

……………………3.9z…13y…فدراسیون روسیه

………………………………صربستان
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هزینه جاری عمومی 
در آموزش ابتدایی به 
ازای هر دانشآموز به 

 GNP مثابه درصدی از
در سرانه

هزینه جاری عمومی در 
آموزش متوسطه به مثابه 
درصدی از هزینه جاری 

عمومی در آموزش

هزینه جاری عمومی در 
آموزش متوسطه به ازای 
هر دانشآموز)هزینه واحد( 
در PPP ثابت 2005 به 

دالر آمریکا

هزینه جاری عمومی در 
آموزش متوسطه به مثابه 

GNP درصدی از

هزینه جاری عمومی 
در آموزش متوسطه به 
ازای هر دانشآموز به 

 GNP مثابه درصدی از
در سرانه

جبران خدمات معلمان 
ابتدایی به مثابه درصدی 
از هزینه جاری عمومی 

کشورها، قلمروهادر آموزش ابتدایی

199920061999200619992006199920061999200619992006

کشورهای عربی
…x...11………x...1049…x...1.9…x...17……الجزیره

بحرین………………………………

جی بوتی………………………………

مصر………………………………

عراق………………………………

1312z……658858z1.81.7z1515z7885zاردن

…8…38…280z 3…1.2…13…77کویت

…8z…30z…449z…0.8z…8z6984zلبنان

جماهیر عرب لیبی………………………10……

…10z…33z…564z…0.7z…24z……موریتانی

1822z4438z830 11738z2.52.5z4738z……مراکش

1115y…41z……2.01.6y2114y7591yعمان

فلسطین………………………………

قطر………………………………

عربستان سعودی………………………………

سودان………………………………

جمهوری عربی سوریه………18…1.1…602……1016

…20z…43z…832z 1…2.9z…23z……تونس

87y……605 2115y 20.70.6y109y…77yامارت متحده عربی

یمن………………………………

اروپای مرکزی و شرقی
آلبانی………………………………

بالروس……26…2.4…2 247…41…14…

بوسنی و هرزگووین………………………………

…22z…46z…955z 1…1.9z…21z…55zبلغارستان

…x...19…51y…x...777 2…2.2y…x...24……کرواسی

1012y5052y3328221y 41.82.2y2023y4547yجمهوری چک

…18y…47y…362y 3…2.3y…25y……استونی

1826z4141z435 2983z 31.82.2z1923z……مجارستان

التویا………………………………

…16z…51z…784z 2…2.5z…20z……لیتوانی

مونتنگرو………………………………

…23z…36z…979z 2…2.0z…22z……لهستان

جمهوری مولداوی………………………………

…11z…46z…407z 1…1.5z…16z……رومانی

فدراسیون روسیه………………………………

صربستان………………………………
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4.24.1z1411y9694z1417z1245149z 20.60.6zاسلواکی

6.0z…13z…93z…20z…5206z…1.1z…اسلونی

……………………………4.2مقدونیه

4.04.1y………90y…40y…059y 1…1.5yترکیه

……………………3.76.41419اکراین

آسیای مرکزی
……………………………3.1ارمنستان

0.4…356…17…4.32.424179998آذربایجان

………………97y…2.03.2109گرجستان

………………………4.02.5z14قزاقستان

………………3.75.0z……9995zقرقیزستان

6.05.3y………94y…24y…261y…1.2yمغولستان

2.23.512199088z…27z…106z…0.9zتاجیکستان

………………………………ترکمنستان

………………………………ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
4.94.7z……9696z3333z4637181z 51.61.5zاسترالیا

…………………97…9……برونی داروسالم

………………………1.01.8y9کامبوج

…0.6………34…93…13…1.9چین

…0.2………53…99…13…0.4جزایر قناری

………………………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

5.76.5y18……97y…40y…143y 1…2.5yفیجی

……………………18…3.8…اندونزی

……………………3.63.5z99zژاپن

……………………………7.7کریباتی

46z…61z…0.5z…37…14…1.03.4الئو

………………1414z…89y…3.6ماکائو، چین

6.16.6y2525y…88y…29y…324y 1…1.7yمالزی

……………………13.39.5y…x.16جزایر مارشال

……………………………6.5میکرونزی

…………………64…8…0.6میانمار

………………………………نائورو

15z9510027243971831 41.81.5…7.26.1نیوزیلند

……………32…100…………نیو

………………………………پاالئو

………………………………گینه جدید پاپوا

2.3z…15z…93z…54z…418z…1.2z…فیلیپین

3.84.6y1316y8088y4434y2621379y 31.31.4yجمهوری کره

…1.4…443…32…99…13…4.5ساموا

………………………………سنگاپور

……………………………3.3جزایر سلیمان

……………………5.14.3z2825zتایلند
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1014z5650z246 2336z 22.21.9z1815z6254zاسلواکی

…24z…49z…711z 6…2.7z…30z…41zاسلونی

مقدونیه………………………………

…13y…34y…313y 1…1.2y…16y……ترکیه

اکراین………………………………

آسیای مرکزی
ارمنستان………………………………

آذربایجان……10…1.2…547…50…6…

گرجستان………………………………

قزاقستان………………………………

قرقیزستان…47…………………………

…13y…32y…241y…1.6y…12y……مغولستان

…8z…50z…138z…1.6z…11z……تاجیکستان

ترکمنستان………………………………

ازبکستان………………………………

آسیای شرقی و اقیانوسیه
1616z4039z4218675z 41.91.8z1414z6063zاسترالیا

برونی داروسالم………………………………

کامبوج………………………………

چین………11…0.7…455…38……

جزایر قناری………2.*…0.2………40…2.*

جمهوری دموکراتیک خلق کره………………………………

…19y…33y…060y 1…2.1y…17y……فیجی

اندونزی………………………………

ژاپن………………………………

کریباتی………………………………

…3z…30z…91z…0.3z…5z……الئو

ماکائو، چین………………………………

…13y…34y…923y 1…2.0y…19y7064yمالزی

جزایر مارشال………………………………

میکرونزی………………………………

میانمار………………………………

نائورو………………………………

نیوزیلند……52.72.62420 4617 19174042947

نیو………………………59……

پاالئو………………………………

گینه جدید پاپوا………………………………

…7z…27z…435z…0.6z…8z…94yفیلیپین

1616y3843y177 2814y 41.21.7y1323y7864yجمهوری کره

ساموا………10…1.2…468…27…9

سنگاپور………………………………

جزایر سلیمان………………………………

تایلند………………………………
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………………………………تیمور-لست

……………………x.15………توکالئو

……………………6.74.9y…x.13تونگا

………………………………توالو

…6.7x.10.017…84…39…409…2.2وانواتو

………………………………ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
4.0z…14z…90z…30z………1.1z…آنگوال

…………………100………3.5آنتیگوا و باربودا

4.64.0y1313y9499y3737y16371703z1.61.5zآرژانتین

5.1z1415z9084z3030z………1.3z…آروبا

………………………………باهاما

5.37.2z1516z9296z2128z……1.02.0zباربادوس

5.75.8y17x.18…88y…47y…846y…2.4yبلیز

97z…41z………0.8z………1.2…برمودا

5.8x.6.616x.1884x.9641x.46295x.4352.0x.2.9بولیوی

4.04.1y10…9594y3332y788005y 11.31.3yبرزیل

12z…95…27………1.0…4.0…جزایر دست نخوره انگلستان

…………………………2.9…جزایر سیمن

11.51.2 1287 4.03.6161688954536256شیلی

4.54.91711z…99…41…257 1…2.0کلمبیا

2110079y4756y14691623y2.62.3y…5.54.9کاستا ریکا

2.6………32…88…7.79.31414کوبا

……………………………5.5دومینیکا

644z…1.2z………96…17…3.9…جمهوری دومینیکن

…………………93.*…10…2.0اکوادور

1.4…478…48…89……2.43.217السالوادور

x.6.0…x.13…x...87…x...35…x...766…x...1.8…گرینادا

1.6…390…66…92………2.6…گواتماال

752z…2.1…27…91…9.38.61815گویان

………………………………هائیتی

………………………………هندوراس

5.6z…9z…97z…34z…547z…1.8z…جامائیکا

4.55.6z2326y9597z4139z11141604z1.82.2zمکزیک

………………4765y…11……مونتسرات

…………………94…14……بخش خود مختار هلند

4.0x...3.36………………331…1.6نیکاراگوئه

…5.14.1y…9y…………867…1.9پاناما

5.14.1y910y8896y…46y…518y…1.8yپاراگوئه

3.42.72115889340423664461.21.1پرو

………………5.610.8z13x.13…37zساینت کیتس و نویس

8.07.121197974533911979493.32.0سنت لوسیا

7.28.8z…16z…68z…50z…227z 1…3.0zجزیره سنت وینسنت و گرناد

………………………………سورینام
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تیمور-لست………………………………

توکالئو………………………………

تونگا………………………………

توالو………………………………

وانواتو…94…61…2.9…2 081…52…12

ویتنام………………………………

آمریکای التین و کارائیب
…9z…x.17……………………آنگوال

آنتیگوا و باربودا…66…………………………

1212z3538y044 2789z 21.51.8z1520z…57zآرژانتین

…13z3232z………1.4z…20z……آروبا

باهاما………………………………

1124z3130z……1.52.1z1826z……باربادوس

…13y…44y…226y 1…2.2y…19y…86yبلیز

…11z…52z………1.0z…14z……برمودا

11x.1722x.25278x.3501.1x.1.611x.13……بولیوی

1012y3640y714926y1.41.5y911y……برزیل

…8…36………1.4…15…81zجزایر دست نخوره انگلستان

جزایر سیمن89……………………………

شیلی85…11.31.31513 1435 13123638424

کلمبیا9181.*14…1.4…1 052…29…17…

1817y2934y127 2632y 11.61.4y2617y……کاستا ریکا

…33…36………3.0…36…69zکوبا

دومینیکا………………………………

…9z………460z…0.5z…6z…71zجمهوری دومینیکن

اکوادور………………………………

السالوادور73…9…0.7…457…24…9…

…x...11…x...35…x...841…x...1.8…x...13…x.93گرینادا

…8…10…179…0.2…4…88zگواتماال

…18z…35…327 1…2.8…29…75zگویان

هائیتی………………………………

هندوراس………………………………

…15z…38z…820z…2.0z…22z…87zجامائیکا

1215z…30z…722z 1…1.7z…16z8684zمکزیک

مونتسرات………………………………

بخش خود مختار هلند………………………………

نیکاراگوئه88…4…0.3…146………9…

14………236 1…1.5…19……99zپاناما

…11y3030y816600y1.31.2y1613y…82yپاراگوئه

پرو7828364915540.90.91098866

……………………………68zساینت کیتس و نویس

سنت لوسیا12.01.627188879 1231 20143330601

…20z…30z…235z 1…1.8z…20z…85zجزیره سنت وینسنت و گرناد

سورینام………………………………
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…1.5…1012…40…96…16…3.9ترینیداد و توباگو

…………1712z7388z3020z……جزایر ترکس و کایکوس

…0.8…748…32…1292…2.83.0اروگوئه

1.0…583…30…92………3.7…ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
0.5………25…94………2.3…آندورا

6.45.5z1211z9496z1919z112 7596z 71.11.0zاتریش

6.0y…12y…98y…24y…303y 6…1.4y…بلژیک

………………6.05.1z……9895zکانادا

5.46.5y…15z8687z3430z……1.61.7yقبرس

8.28.3z1516z…95z…22z7345949z 71.61.8zدانمارک

6.36.4z1213z9494z2120z4615373z 51.21.2zفنالند

5.75.7z1111z9191z2021z4697224z 51.11.1zفرانسه

4.54.6y1010y…98y…15y…837y 4…0.7yآلمان

3.54.4z79z7878z2526z21483562z0.70.9zیونان

7.9y…17y…90y…34y…788y 7…2.4y…ایسلند

4.95.6z1314z9192z3233z112 3100z 51.41.7zایرلند

7.57.1y14x.149495y3436y4835135y 52.42.4yاسرائیل

4.74.5z109z9494z2625z6425347z 61.21.0zایتالیا

9953z…1.4z………………8…3.7لوگزامبورگ

4.95.2y…11y…95y…22y…549y 2…1.1yمالت

…………9291y1817y…5……موناکو

4.55.2z1011z9694z2626z606 4572z 51.11.3zهلند

7.27.1z1617z9092z2524z456 6072z 71.61.6zنروژ

5.45.5z1311z9398z3131z872 3908z 41.51.7zپرتغال

………………………………سن مارینو

4.44.3z1111z9191z2826z112 4800z 41.11.0zاسپانیا

7.57.2z1413y…100z…26z…415z 8…1.9zسوئد

5.05.3z15x.139092z3229z70667811z1.41.4zسویس

4.65.5z1112z…93z…26z…596z 5…1.3zانگلستان

……………………5.05.3z…14zایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
………………………………افغانستان

2.32.6z1514z6479z3935z64115z0.60.7zبنگالدش

7.2z…17z…59z…27z………1.1z…بوتان

…4.53.3z13x.1198…30…288…1.3هند

1.4…927…29…4.55.219199193جمهوری اسالمی ایران

15z…81z…54z………3.5z…8.3…مالدیو

2.9x.3.212x.1574x.7753x...4997x...1191.1x...1.2نپال

………………128975…2.62.7پاکستان

………………………………سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا
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ترینیداد و توباگو…78…13…1.2…1 163…31…11

……4030z………………63…جزایر ترکس و کایکوس

8…37…100 1…1.0…11…7152yاروگوئه

ونزوئال……8…0.6…588…18…8…

آمریکای شمالی و اروپای غربی
آندورا50…9…0.5………22…9…

2323z4547z8768608z 82.72.5z2926z7155zاتریش

…19y…43y…662y 10…2.5y…33y…66yبلژیک

کانادا………………………………

1721y5349z……2.42.9y2734y…78zقبرس

2323z…36z578 11440z 112.92.9z3733z4951zدانمارک

1717z3941z6858755z 92.32.5z2530z5958zفنالند

1616z5047z7678774z 72.62.4z2624z…53zفرانسه

…16y…49y…427y 6…2.2y…22y……آلمان

1216z3837z674 2578z 41.01.3z1420z…91zیونان

…23y…35y…556y 7…2.5y…22y……ایسلند

1215z3735z685 4731z 71.61.8z1823z8376zایرلند

2021y3030y422 5429y 52.12.0y2322y……اسرائیل

2322z4747z7398429z 72.12.0z2626z…65zایتالیا

…18z………142z 12…1.7z…22z…74zلوگزامبورگ

…14y…42y…622y 3…2.0y…20y…58yمالت

……5146y……………………موناکو

1416z3940z619 6861z 71.72.0z2023z……هلند

1717z3235z082 9072z 112.12.3z2427z…79zنروژ

1924z4441z280 5224z 72.22.2z2635z…85zپرتغال

سن مارینو………………………………

1718z4741z435 5909z 51.91.6z2322z7873zاسپانیا

…26z…38z…973z 10…2.7z…34z5054zسوئد

1920z4038z790 8382z 91.81.9z2424z7272zسویس

…17z…35z…096z 6…1.8z…18z5253zانگلستان

…………………………5655zایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
افغانستان………………………………

46z4247z140265z0.61.0z813z……بنگالدش

………44z………1.9z…………بوتان

12…38…600…1.7…24…7980yهند

…13…47…720z…2.3…11z……جمهوری اسالمی ایران

…20z…………………………مالدیو

7x...829x.28151x.1440.6x.0.711x.10……نپال

پاکستان………………………………

سریالنکا………………………………

کشورهای تابع صحرای آفریقا
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3.42.7z6…8942z…20z………0.2zآنگوال

3.04.4y1617y8882y…50y…120z…1.7zبنین

158z 1…1.3…19…75…21…9.3…بوتسوانا

2.6…328…66…95…15…4.2…بورکینا فاسو

3.55.2z…18z9498z3952z85132z1.32.7zبوروندی

341281071.00.8…74…2.13.31017کامرون

2.8…1 052…58…74…16…6.6…تنگه ورد

0.7…88…52…98………1.4…جمهوری مرکزی آفریقا

1.72.3z…10z…50z…48z…54z…0.6zچاد

………………………………کاموروس

6.02.5z228z9391z3627z19139z2.00.6zکونگو

1.80.1z…274…43…74………5.6ساحل عاج

………………………………جمهوری دموکراتیک کنگو

………………x...1.4…x...4…x...90…گینه استوایی

0.8…99…39…7080……5.32.4اریتره

2.0…130…51…65…18…3.66.0اتیوپی

…………………87………3.5گابون

………………3.12.1y14…87x...86گامبیا

4.25.5z………86z…34z…300z…1.6zغنا

…………………………2.11.7zگینه

…………………41…12…5.6گینه بیسائو

18z9594…55…237…3.6…5.46.9کنیا

10.210.82630z749143385666633.23.8لسوتو

………………………………لیبری

25z…84…46…57…1.2…2.53.1ماد اگاسکار

4.7x.5.925…82x.82…x.63…x.90…x.3.0ماالوی

17907349601361831.31.9…3.04.4مالی

11.21.0 1205 4.23.9181391883228067موریتیوس

2.55.3z…23y…77z…70y…156y…2.6yموزامبیک

7.9x.6.8……94…59…416 1x.9444.4x.3.9نامیبیا

1.7…178…64…81…18…3.3…نیجر

………………………………نیجریه

3.8z…19…94…45…109z…1.9z…رواندا

………………………………ساو تام و پرینسیپ

46z…299z…2.1z…92…26…3.55.0سنگال

399y 2…1.3…21…88…13…5.56.8سیکلس

3.9z………99z…x...52………x...2.3…سیرا لئون

………………………………سومالی

1383z 12.72.4 403.*6.25.5221898974545آفریقای جنوبی

5.76.9z……100100y3338y437484y1.92.3yسوایزلند

…1.8…150…43…97…26…4.3توگو

5.3y…18y…75y…62y…110y…2.5y…اوگاندا

……………………………2.2جمهوری متحده تانزانیا

2.02.1z…15y…99z…59z…55z…1.3zزامبیا

………………………………زیمبابوه
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………66z………0.8z…………آنگوال

…11z…28y…267y…1.0y…24y……بنین

…11z…48…732z 3…3.4…37z……بوتسوانا

بورکینا فاسو……20…0.5…264…12…25…

1219z3733z…506z1.21.7z…74z……بوروندی

کامرون……552797460.61.41532…75

تنگه ورد86…15…1.8…861…36…18…

جمهوری مرکزی آفریقا…………0.3………24…7…

…4z…29z…177z…0.3z…14z……چاد

کاموروس………………………………

244z2441z……1.30.9z…………کونگو

16…36…743…1.50.5z42………ساحل عاج

جمهوری دموکراتیک کنگو………………………………

گینه استوایی………………………………

اریتره……5…0.2…52…13…9…

اتیوپی……9…0.4…95…10…13…

گابون………………………………

……………………………75yگامبیا

…12z…37z…707z…1.8z…29z……غنا

گینه………………………………

گینه بیسائو………………………………

کنیا……21…1.5…245…23…20…

لسوتو…11.91.8453584 1439 15162419655

لیبری………………………………

ماد اگاسکار……14…0.6…134…21…6…

…x.13…x.10…x...80…x.0.5…x...12……ماالوی

مالی……161734274122910.90.94827

موریتیوس……117781.41.51614 11103743576

…14y…17y…538y…0.6y…49y…93yموزامبیک

21x.1928…313 2x.140 12.1x.1.634x.23……نامیبیا

نیجر……45…0.7…366…25…22…

نیجریه………………………………

…9z…20…197z…0.4z…17z……رواندا

ساو تام و پرینسیپ………………………………

…17z…26z…590z…1.2z…34z……سنگال

…15y…21…2828y…1.3…18y…68سیکلس

………x...27………x...1.2…………سیرا لئون

سومالی………………………………

*.1414z3431*.973 1726z 12.01.6*.2017z…78آفریقای جنوبی

912y2728y237 1203y 11.51.7y2531y……سوایزلند

توگو…79…31…1.4…484…34…10

…9y…20y…376y…0.8y…30y……اوگاندا

جمهوری متحده تانزانیا………………………………

…6z…15z…84z…0.3z…9z…93yزامبیا

زیمبابوه………………………………
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…1 005…33…92.1…15…4.54.9جهان

 

………………94.2…3.73.91417کشورهای در حال گذار

…5 100…24…93.8…4.95.31112کشورهای توسعه یافته

……………89.5…16…4.54.4کشورهای در حال توسعه

 

…………………21…4.6…کشورهای عربی

…2 182…19…93.0…13…4.45.3اروپای مرکزی و شرقی

………………94.6………3.73.4آسیای مرکزی

……………………………4.7آسیای شرقی و اقیانوسیه

……………………3.63.61316        آسیای شرقی

……………………………6.5        اقیانوسیه

………37…91.9…4.94.11615آمریکای التین و کارائیب

………32…88.0…15…5.8…        کارائیب

…614…41…4.54.015159394.5        آمریکای التین

51.3 4584 5.05.512129293.62625697آمریکای شمالی و اروپای غربی

………35…158977.9…2.93.3جنوب و غرب آسیا

…167…48…86.4…18…3.64.4کشورهای تابع صحرای آفریقا

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2005 1. همه مقادیر مربوط به مناطق بهصورت میانه آمدهاند.    

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004 دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند.    

)x( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2003 دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2007 هستند.   

)*( تخمینهای ملی        
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جهان……20…1.6………36…14…

کشورهای در حال گذار………………………………

کشورهای توسعه یافته……23…2.2…6 427…42…17…

کشورهای در حال توسعه…………1.4……………13…

کشورهای عربی…………………………12…

اروپای مرکزی و شرقی……21…1.4…1 203…46…17…

آسیای مرکزی………………………………

آسیای شرقی و اقیانوسیه………………………………

             آسیای شرقی………………………………

               اقیانوسیه………………………………

آمریکای التین و کارائیب82…14…1.4………32…12…

                کارائیب……………………33…13…

                آمریکای التین81…13…1.3…594…30…12…

آمریکای شمالی و اروپای غربی65…72.12.12524 6753 17184240858

جنوب و غرب آسیا………………………………

کشورهای تابع صحرای آفریقاا……20…1.0…376…26…13…
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کشورها، قلمروها

نیازهای یادگیری جوانان و بزرگساالنآموزش ابتدایی فراگیرورودیهای جدید )000(

% نرخ ثبت نام ناخالص در 
نرخ سوادآموزی جوانان )15-24 سال(% نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش ابتداییآموزش پیشدبستانی

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

1991199920061991199920061994-19852006-2000

کل)%(کل)%(کل)%(کل)%(
 GPI

)زن/
مرد(

کل)%(
 GPI

)زن/
مرد(

کل)%(
 GPI

)زن/
مرد(

کل)%(
 GPI

)زن/
مرد(

کل)%(
 GPI

)زن/
مرد(

کشورهای عربی
0.72920.95.*315890.88910.96950.9874…الجزیره

273652991.00961.0398z1.00z97*.0.991001.00بحرین

.…….……0.60.42290.72270.73380.82جی بوتی

0.76850.89.*61117860.84940.93960.9663مصر

856z940.88850.8589z0.86z…….85*.0.91عراق

991.00.……212932941.01911.01901.02اردن

1.00.*0.9399.*337875490.93871.01830.9987کویت

.…….……6164660.97860.96820.99…لبنان

950.92990.98.…….……59930.96…جماهیر عرب لیبی

2z360.78640.99791.05…….660.88……موریتانی

0.64740.78.*586259560.70700.85880.9458مراکش

980.99.……368690.95811.00741.02عمان

991.00.……971.00761.00……213930فلسطین

1.03971.01.*282543890.98921.01941.0190قطر

0.86970.98.*88.…….……590.80……7عربستان سعودی

0.84.*77.…….…….……181924400.75سودان

930.96.…….……6811910.91920.93جمهوری عربی سوریه

950.97.……930.93930.98961.01…814تونس

1.04970.98.*566478990.98790.99881.0082امارت متحده عربی

0.70.70.9z500.38560.5975z0.76z60*.0.43790.69یمن

اروپای مرکزی و شرقی
594049y951.01940.9894y0.99y…….991.00آلبانی

1.001001.00.*890.98100.……8475103850.96بالروس

1.00.*100.…….…….……791.00………بوسنی و هرزگووین

981.00.……916782851.00970.98920.99بلغارستان

1.001001.00.*284050791.00850.98900.99100کرواسی

.…….……9590114871.00971.0093z1.03zجمهوری چک

1.001001.00.*7687931000.99960.98940.99100استونی

.…….……1137886911.01880.99880.99مجارستان

475389940.99970.9890z1.03z100*.1.001001.00التویا
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هدف پنجمهدف چهارم

برابر جنسیتی در سطح آموزش متوسطهبرابر جنسیتی در سطح آموزش ابتداییبهبود سطوح سوادآموزی بزرگساالن

نرخ سوادآموزی بزرگساالن

)15 سال و باالتر(
نرخ ثبت نام ناخالصنرخ ثبت نام ناخالص

پایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی درپایان سال تحصیلی در

1994-19852004-1995199119992006199119992006

GPI زن/کل)%(
GPI زن/کل)%(مرد

GPI )زن/کل)%(مرد
GPI )زن/کل)%(مرد(

GPI )زن/کل)%(مرد(
GPI )زن/کل)%(مرد(

GPI )زن/کل)%(مرد(
کل)%(مرد(

GPI

کشورها، قلمروها )زن/مرد(

کشورهای عربی

50*.0.57750.78960.851050.911100.93600.80…….83z1.08z
الجزیره

84*.0.87880.951101.001071.011201.001001.04951.081021.04
بحرین

جی بوتی340.72330.71440.81110.66140.72220.67.…….……

44*.0.55710.72940.831020.911050.95710.79820.9288y0.94yمصر

…….74*.0.761080.83920.8299z0.83z440.63340.6345z0.66zعراق

اردن930.921011.01981.00971.02631.04891.02891.03.……

کویت0.96600.951001.01960.99430.98981.02891.05.*0.8893.*74

لبنان741.09811.10.……970.971050.95940.97.…….……

جماهیر عرب لیبی941.17.…….…760.71860.821010.941200.981100.9580

موریتانی0.86.*25.*550.76520.77890.991021.05140.49190.77.……

مراکش.…0.52550.62640.69860.811060.89360.72370.7952.*42

عمان840.86850.92910.97821.01450.81751.00890.96.……

فلسطین801.04941.06.……1051.01831.00.……920.91.……

قطر0.94901.001010.931020.961050.99841.06871.111010.97.*76

عربستان سعودی.…….……440.80.…………0.72840.89730.85.*71

سودان340.96.…0.73490.77490.85660.87210.7926.*61.……

جمهوری عربی سوریه830.851010.901020.921260.96480.73400.91700.95.……

تونس770.791130.901130.951080.97450.79721.02851.10.……

امارت متحده عربی0.95900.981140.97900.971040.99681.16761.06901.02.*71

37*.0.30570.51630.35710.5687z0.74z…….410.3746z0.49zیمن

اروپای مرکزی و شرقی

…….990.991001.001030.98105y0.99y780.86710.9877y0.96yآلبانی

بالروس851.05961.02.…0.971001.00950.961110.99960.9893.*98

بوسنی و هرزگووین.…….…….…….………….……0.95.*97.……

بلغارستان980.99970.981060.981000.99751.04910.981060.96.……

کرواسی0.96990.98850.99920.98991.00761.10841.02911.03.*97

جمهوری چک971.001030.991000.99910.97831.04961.01.…….……

استونی1.001001.001120.971020.97990.981001.08931.041001.02.*100

مجارستان951.001020.98970.98791.01941.02960.99.…….……

التویا0.991001.00981.001000.98950.96921.02881.04991.00.*99
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1.001001.00.*950.99890.99100……585069لیتوانی

.…….…….…….…………………مونتنگرو

.…….……475057971.00961.00961.01لهستان

1.001001.00.*881.00100.…704871861.0193جمهوری مولداوی

1.00981.00.*766272811.00960.99931.0099رومانی

1.001001.00.*911.00100.……746887981.00فدراسیون روسیه

.…….……951.00.…………5459…صربستان

.…….……92z1.01z.…………868293اسلواکی

1.001001.00.*667581961.01960.99951.00100اسلونی

2733z940.99930.9892z1.00z99*.0.99991.00…مقدونیه

0.96.*0.9296.*910.9693.……4613890.92ترکیه

1001.00.……1.00.*90.……865090811.00اکراین

آسیای مرکزی
1.001001.00.*821.05100.…………372636ارمنستان

1001.00.……192132890.99851.01850.97آذربایجان

.…….……1.00891.03.*77.*593655971.00گرجستان

1.001001.00.*901.00100.……731438880.99قزاقستان

1001.00.……0.99860.99.*88.*341014921.00قرقیزستان

961.03.……392554901.02891.04911.02مغولستان

1.001001.00.*970.96100.……1689770.98تاجیکستان

1001.00.…….…….…………………ترکمنستان

1.00.*99.…….…….……732427780.99ازبکستان

آسیای شرقی و اقیانوسیه
.…….……104991.00941.01961.01…71استرالیا

1.00100.*941.0098.……485051920.98برونی داروسالم

85.……4511720.84830.91900.98کامبوج

0.94991.00.*94.…….……223839980.96چین

.…….……8694z……850.9674z1.03z…جزایر قناری

.…….…….…….…………………جمهوری دموکراتیک خلق کره

.…….……991.01911.00……141616فیجی

0.98991.00.*960.9696.……182337960.96اندونزی

.…….……4883861001.001001.001001.00ژاپن

.…….…….……75y……971.01……کریباتی

820.93.……7811620.86760.92840.94الئو

1001.00.……898787810.98851.01910.98ماکائو، چین

37108125z930.99980.98100z1.00z96*.0.99981.00مالزی

.…….……660.99.…………5945…جزایر مارشال

.…….…….…….……981.04…37…میکرونزی

0.98.*95.……920.991001.01…2699…میانمار

.…….…….…….…………89……نائورو

.…….……768592981.00991.00991.00نیوزیلند

.…….…….……154119z……991.00…نیو

.…….…….……6364z……970.94…پاالئو
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لیتوانی951.01991.00.…0.991001.00920.951020.98950.9992.*98

مونتنگرو.…….…….…….………….…….…….……

لهستان980.99980.98981.00811.05990.991000.99.…….……

جمهوری مولداوی0.96990.99901.021001.00970.99781.10830.98891.04.*96

رومانی0.96980.98911.001050.981050.99920.99791.01861.00.*97

فدراسیون روسیه840.98.……0.971001.001081.001080.98961.00931.06.*98

صربستان931.01881.03.……1120.99971.00.…….…….……

اسلواکی851.02941.01.……1030.991000.98.…….…….……

اسلونی1001.03951.00.…1000.991000.9989.…1.001001.00100.*100

94*.0.94970.97990.981010.9898z1.00z560.99820.9784z0.98zمقدونیه

ترکیه790.83.……940.95480.63……0.84990.92.*0.7688.*79

اکراین0.98.*1.0393.*98.…1001.00891.001090.991021.0094.……

آسیای مرکزی

ارمنستان901.04.…91.……981.04…100.……0.99991.00.*99

آذربایجان990.991110.99941.00960.97881.01761.00830.96.……

گرجستان971.00981.00961.03950.97790.98851.04.…….……

قزاقستان0.971001.00890.99971.011051.001001.03921.00930.99.*98

قرقیزستان980.99970.991001.02831.02861.01.……991.00.……

مغولستان971.01971.02971.041011.02821.14581.27891.12.……

تاجیکستان740.86830.83.…0.981001.00910.98980.951000.95102.*98

ترکمنستان.…….…….…….………….……991.00.……

ازبکستان0.98810.98981.00950.97990.91860.981020.98.*97.……

آسیای شرقی و اقیانوسیه

استرالیا…1080.991001.001051.00831.031571.00150.…….……

برونی داروسالم0.89950.961140.941140.971070.99771.09851.099888.*88

کامبوج…760.78900.81970.871220.93250.43170.5338.……

چین761.01.…1110.99490.7562……0.78930.931260.93.*78

…….…….…….960.9580z1.01z…….601.0872z1.04zجزایر قناری

جمهوری دموکراتیک خلق کره.…….…….…….………….…….…….……

فیجی1331.001090.991000.98640.95801.11841.10.…….……

اندونزی641.00.……1140.96450.83……0.86910.921140.98.*82

ژاپن1001.001011.001001.00971.021021.011011.00.…….……

…….…….…….1041.01113z1.01z…….841.1888z1.14zکریباتی

الئو0.62330.69430.78.*23.*720.831030.791110.851160.89.……

ماکائو، چین1.11761.08981.00.*65.*930.94990.961000.961060.94.……

83*.0.87920.95930.99980.98100z1.00z571.05651.0769z1.10zمالزی

جزایر مارشال721.06661.02.……1010.98930.97.…….…….……

میکرونزی.…91.…….……1101.01…….…….…….……

میانمار0.921140.971000.991141.01230.99361.01491.00.*90.……

نائورو461.19.…….……791.03…….…….…….……

نیوزیلند1020.991001.001021.00901.021131.051201.05.…….……

…….…….…….991.00105z0.95z…….981.1099z1.07zنیو

…….…….…….1140.93104z0.94z…….1011.07102z….پاالئو
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641.03.…….…….……660.86……0.3گینه جدید پاپوا

1.01941.02.*123045960.99921.00911.0297فیلیپین

.…….…….…55801011001.01940.9798جمهوری کره

5348y……920.9990y1.00y99*.1.00991.00…ساموا

1.001001.00.*99.…….……960.99………سنگاپور

.…….……62z0.99z.……840.86…3635جزایر سلیمان

981.00.……940.99.……499792880.99تایلند

.…….……10z………….68z0.96z……تیمور-لست

.…….…….…….…………125y……توکالئو

3023z970.97880.9696z0.97z…….1001.00…تونگا

.…….…….…….…………107……توالو

.…….……29711.01910.99870.99……وانواتو

ویتنام

آمریکای التین و کارائیب
.…….……921.00.…………103……آنگوال

.…….…….…….…………………آنتیگوا و باربودا

505766z941.00*.99*.1.0099z0.99z98*.1.00991.00آرژانتین

991.00.……981.031001.00……9999…آروبا

.…….……901.03890.99881.03…12…باهاما

.…….……7494790.98940.99960.99…باربادوس

.……1.01.*232734940.99940.99971.0176بلیز

.…….…….…92.…………………برمودا

0.95980.99.*324550910.92951.00951.0194بولیوی

485869z850.9591….94z1.02z…….98*.1.02برزیل

.…….……961.02951.00……6293…جزایر دست نخوره انگلستان

.…….…….…….…………………جزایر سیمن

1.01991.00.*98.…….……727755890.98شیلی

1.01.*1.0398.*133740681.15891.01881.0091کلمبیا

981.01.…….…….……658470871.01کاستا ریکا

1001.00.……102109113941.00971.01971.01کوبا

.…….……8077z……940.98771.06…دومینیکا

961.02.……3232562.15841.01771.03…جمهوری دومینیکن

0.99961.01.*426490981.01971.01971.0196اکوادور

1.01.*1.0095.*941.0085.……214351751.01السالوادور

.…….……9381z1001.00…….84z0.99z…گرینادا

0.87850.94.*254629640.91820.91940.9676گواتماال

.…….…….…….……7412499891.00گویان

.…….…….…….……211.05……33هائیتی

901.06.……961.02.……38881.01…13هندوراس

787892z961.00881.0090z1.00z…….941.08جامائیکا

1.00.*0.9998.*6374106980.97971.00980.9995مکزیک

.…….…….…99.…………91……مونتسرات

1.01981.00.*97.…….……………111…بخش خود مختار هلند

881.07.……132752701.03761.01901.00نیکاراگوئه
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گینه جدید پاپوا.…….……550.84120.62……570.85650.85.……

فیلیپین0.99931.011090.991131.001100.99711.04761.09831.11.*94

جمهوری کره1051.01950.971050.97900.971001.01980.94.…….……

98*.0.99990.991241.02990.98100z1.00z331.96791.1081z1.13zساموا

سنگاپور.…….……670.93.…………0.87940.941030.97.*89

…….…….880.87880.94101z0.96z150.61250.7630z0.84zجزایر سلیمان

تایلند781.09.……940.961130.981060.991081.00330.96.……

…….…….…….……99z0.92z…….…….53z1.00zتیمور-لست

…….…….…….……93y1.35y…….…….101y0.88yتوکالئو

تونگا991.001120.981080.961130.95981.041021.11941.04.……

توالو.…….…….……981.021060.99.…….…….……

…….…….950.961110.981080.97180.80300.8740y0.86yوانواتو

ویتنام.……620.90.…32.……0.931070.931080.93.*0.8990.*88

آمریکای التین و کارائیب

آنگوال831.02.…….……930.99…….…….…….……

آنتیگوا و باربودا.…….…….…….………….…….…….……

96*.1.00981.00108….1171.00112z0.99z72….941.0784z1.11zآرژانتین

آروبا991.071001.04.……1140.991150.98.……981.00.……

باهاما790.99911.01.……961.03950.98981.00.…….……

باربادوس1001.051021.04.……921.00980.981030.98.…….……

بلیز1120.981180.971230.97441.15641.08791.06.……1.00.*70

برمودا841.06.…….……1000.85…….…….…….……

بولیوی780.93820.96.……0.82900.89970.921130.981091.00.*80

…….90*.1.01104….1540.94137z0.94z40….991.11105z1.10zبرزیل

جزایر دست نخوره انگلستان990.911071.13.……1120.971120.97.…….…….……

جزایر سیمن.…….…….…….………….…….…….……

شیلی0.99961.001010.981010.971040.95731.07791.04911.02.*94

کلمبیا1.001031.021141.001160.99501.19701.11821.11.*1.0092.*81

کاستا ریکا961.001030.991080.981110.99451.06571.09861.06.……

کوبا1001.001000.971110.971010.97941.15771.07941.02.……

دومینیکا901.351060.98.……1040.95861.02.…….…….……

جمهوری دومینیکن571.24691.20.……891.01911.001130.98980.95.……

اکوادور571.03681.02.…55.*0.95920.981160.991141.001171.00.*88

السالوادور0.93811.011120.961140.96251.22520.98651.04.*0.9284.*74

…….…….1170.85……93z0.96z1001.16…….100z1.03zگرینادا

گواتماال330.84530.92.…0.80720.86810.871010.871140.9323.*64

…….…….940.991210.98124z0.99z791.06821.021050.98گویان

هائیتی.…….……0.94.*21.*.…………460.95.…….……

…….831.011071.04……1180.99331.23…….76z1.30zهندوراس

…….851.131010.99921.0095z1.00z651.06881.0287z1.03zجامائیکا

مکزیک0.961120.971110.981130.97530.99701.01871.02.*0.9492.*88

مونتسرات1250.98.…….……1141.00…….…….…….……

بخش خود مختار هلند.……931.19921.16.……1310.95.……1.00961.00.*95

نیکاراگوئه801.02911.061001.011160.98421.20521.19661.14.……
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0.99961.00.*573967921.00960.99980.9995پاناما

312934z940.99961.0094z1.01z96*.0.99961.00پاراگوئه

0.98.*0.9798.*305568880.99981.00961.0195پرو

.…….……711.22.……99990.99……ساینت کیتس و نویس

.…….……517069950.97960.99980.98سنت لوسیا

.…….……88z910.99…….90z0.96z…45جزیره سنت وینسنت و گرناد

950.99.……961.03.……84811.06…79سورینام

858z,*.85891.00871.01z,*.85z,*.1.0099*.1.00991.00ترینیداد و توباگو

.…….……118z………….78z1.07z……جزایر ترکس و کایکوس

1.01.*1.0199.*1001.0099.……436079911.01اروگوئه

1.02.*1.0297.*404560871.03861.01911.0095ونزوئال

آمریکای شمالی و اروپای غربی
.…….……831.01.…………102……آندورا

.…….……698290881.02971.01971.01اتریش

.…….……105111121961.02991.00971.00بلژیک

.…….…….……616468y981.00991.00کانادا

1.00100.*486079871.00951.00991.00100قبرس

.…….……999095981.00971.00961.01دانمارک

.…….……344862981.00991.00971.00فنالند

.…….……831121161001.00991.00991.00فرانسه

.…….……981.00.……94105841.03…آلمان

1.0099.*576869950.99921.01991.0099یونان

.…….……88961000.99990.98980.99…ایسلند

.…….……901.02941.01951.01……101ایرلند

.…….……8510591921.03981.00971.01اسرائیل

100.……94951041001.00990.99990.99ایتالیا

.…….……971.03971.01……927388لوگزامبورگ

10310397z970.99951.0291z0.99z98*.1.0297مالت

.…….…….…….…………………موناکو

.…….……999790951.04990.99980.99هلند

.…….……8875901001.001001.00981.01نروژ

1.00100.*980.9999.……516979981.00پرتغال

.…….…….…….…………………سن مارینو

1.00100.*581001211001.001001.001001.00100اسپانیا

.…….……6576951001.001001.00951.00سوئد

.…….……608999841.02941.00890.99سویس

.…….……527772981.001001.00981.01انگلستان

.…….……635861971.00941.00921.02ایاالت متحده

جنوب و غرب آسیا
0.8y250.55…….…….…….34*.0.36……افغانستان

1710y760.87*.83*.1.00y,*.89y,*.1.0445*.0.73711.02…بنگالدش

760.86.……560.89791.00…0.9255…بوتان

31839z………….890.9662*.0.67810.88هند
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پاناما671.07701.09.…1080.971120.9762.…0.99930.99105.*89

90*.0.96940.981060.971190.96111z0.97z311.05581.0466z1.03zپاراگوئه

پرو0.891180.971220.991161.01670.94840.94941.03.*0.8889.*87

ساینت کیتس و نویس1050.91.……941.20851.11……1191.02.…….……

سنت لوسیا1390.941090.981180.94531.45711.29871.19.…….……

…….…….1120.98……971.06581.24…….75z1.24zجزیره سنت وینسنت و گرناد

سورینام771.37.……1211.00581.16……900.951041.03.……

97*.0.98990.99941.00961.00z,*.95z,*.0.98821.04771.10z,*.76z,*.1.05ترینیداد و توباگو

…….…….…….……90z1.04z…….…….86z0.94zجزایر ترکس و کایکوس

اروگوئه921.171011.16.…1.011080.991110.991150.9784.*1.0198.*95

ونزوئال0.99951.031000.981040.98341.38561.22771.12.*0.9893.*90

آمریکای شمالی و اروپای غربی

آندورا851.04.…….……901.00…….…….…….……

اتریش1011.001030.991020.991020.93990.961020.96.…….……

بلژیک1001.011050.991020.991011.011431.071100.97.…….……

…….…….1040.98991.00100y0.99y1011.00…….117y0.97yکانادا

قبرس0.93980.97901.00971.001021.00721.02931.03971.02.*94

دانمارک981.001011.00991.001091.011251.061201.03.…….……

فنالند990.99991.00981.001161.191211.091121.04.…….……

فرانسه1080.991070.991100.99981.051111.001141.00.…….……

آلمان1011.011060.991031.00980.97980.981010.98.…….……

یونان0.93970.98980.99941.001021.00940.98901.041030.97.*93

ایسلند1010.99990.98980.991000.961101.061101.03.…….……

ایرلند1021.001040.991040.991001.091071.061121.07.…….……

اسرائیل981.031120.991101.02881.08901.00920.99.…….……

ایتالیا990.991041.001030.991030.99831.00920.991000.99.……

لوگزامبورگ981.04961.04.…911.081011.021021.0175.…….……

88*.1.01911.041080.961071.01100z0.98z830.94…….99z1.00zمالت

موناکو.…….…….…….………….…….…….……

هلند1021.031080.981070.981200.921240.961180.98.…….……

نروژ1001.001011.00981.011031.031201.021130.99.…….……

پرتغال0.92950.961190.951230.961150.95661.161061.08971.09.*88

سن مارینو.…….…….…….………….…….…….……

اسپانیا0.97970.981060.991060.991050.981051.071081.071191.06.*96

سوئد1001.001101.03961.00901.051571.291030.99.…….……

سویس901.011021.00970.99990.95940.92930.95.…….……

انگلستان1051.011011.001051.01871.041011.00981.03.…….……

ایاالت متحده940.99.…1030.981011.03981.01921.0195.…….……

جنوب و غرب آسیا

…….28*.0.29290.55280.08101z0.59z160.51…….19z0.33zافغانستان

35*.0.58520.81…….1020.99103y1.03y…….451.0144y1.03yبنگالدش

بوتان370.81490.91.……750.851020.98.……540.61.……

48*.0.55650.70940.77930.841120.96420.60440.7154z0.82zهند
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0.88980.99.*87.…121353920.92820.9794جمهوری اسالمی ایران

1.00981.01.*5482871.00981.01971.0098…مالدیو

0.7979y0.87y50*.0.48780.84.*65.*1127630.50…نپال

52z33……….660.78…….69*.0.74……پاکستان

97y….…….97*.1.01.……840.95………سریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا
0.75.*72.…….…….……500.95……47آنگوال
0.48510.63.*0.68800.8440.*50.*246410.54بنین

15z881.08801.0484z1.03z89*.1.07941.03……بوتسوانا
0.53340.69.*0.822270.65350.70470.8220بورکینا فاسو

0.92.*0.8173.*750.9754.……0.82530.85…بوروندی
.…….…….…….……121119690.88کامرون

0.96971.01.*53910.95990.98880.9988……تنگه ورد
2y520.66…….460.7248*.0.5659*.0.67…6جمهوری مرکزی آفریقا

1z340.45510.62…….17….38*.0.42……چاد
.…….…….……23z570.73490.85…کاموروس

550.90940.95980.99.……329820.94کونگو
0.74.*0.6361.*49.……0.923450.71520.75ساحل عاج

0.81.*70.…….…….……540.78………جمهوری دموکراتیک کنگو
3444z960.97890.79…….…….95*.1.00…گینه استوایی

.…….……514151.00330.86470.87…اریتره
0.62.*0.7150.*113220.75340.69710.9234اتیوپی
0.98970.98.*93.…….……941.00………گابون
.…….……1817y460.72640.89621.09…گامبیا

770.94.……3960540.89570.96720.97…غنا
0.57.*47.……7270.52450.69720.86……گینه

.…….…….……380.56450.71…3…گینه بیسائو
1.01.*80.……354449761.01631.01751.02کنیا

.…….……2118721.24571.12721.04…لسوتو
420.77390.97510.84701.10……41100…لیبری

0.94.*70.……38641.00631.01961.00…ماد اگاسکار
0.70820.98.*490.93980.98911.0659………ماالوی

290.61.……23250.60460.70610.79…مالی
1.01961.02.*96101911.00911.01951.0291…موریتیوس
520.79.……420.79520.79760.93………موزامبیک

1.06931.04.*132122861.08731.07761.0688نامیبیا
380.46.……112240.61260.68430.73نیجر

14y550.77580.8263z0.86z71*.0.77860.95……نیجریه
79z1.06z75….78*.0.98.……670.94………رواندا

0.96951.00.*2534960.94860.99981.0194…ساو تام و پرینسیپ
0.57510.74.*239450.75540.88710.9838سنگال

99y1.01y99*.1.0199*.1.01.…………109109…سیکلس
520.66.…….…….……5430.73……سیرا لئون

.…….…….…….……90.55………سومالی
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66*.0.76840.881090.90960.951181.27570.75780.9381z0.94zجمهوری اسالمی ایران

مالدیو431.07831.07.……1341.011160.97.……1.00971.00.*96

نپال0.35550.611100.631140.771260.95340.46340.70430.89.*33

پاکستان300.78.……840.78250.48…….……0.59.*54.……

…….91*.0.961150.96……108z1.00z711.09…….87y1.02yسریالنکا

کشورهای تابع صحرای آفریقا

آنگوال.……130.76.…11.……0.92640.86.*0.6580.*67.……

27*.0.42400.52540.51740.67960.83100.42190.4732z0.57zبنین

69*.1.09821.001071.071041.00107z0.99z481.18741.0776z1.05zبوتسوانا

بورکینا فاسو0.42260.52330.64430.70600.8270.54100.62150.72.*14

بوروندی140.74.……0.78710.84600.801030.9150.58.*0.5759.*37

کامرون0.78940.86840.821070.84260.71250.83240.79.*68.……

تنگه ورد801.15.…….…21.*0.71830.881110.941190.961060.95.*63

جمهوری مرکزی آفریقا.…….……610.69110.40……0.52630.64.*0.4249.*34

*.12….26*.0.31510.45630.5876z0.68z70.20100.2615z0.33zچاد

…….…….750.73760.8585z0.88z180.65250.8135z0.76zکاموروس

740.79860.881210.90560.951080.90460.72…….43y0.84yکونگو

ساحل عاج.……210.48220.54.*0.63640.71690.74710.79.*0.5349.*34

جمهوری دموکراتیک کنگو.……180.52.…….……0.67700.75480.90.*67.……

…….87*.0.861730.961420.79122z0.95z…….330.37…….گینه استوایی

اریتره210.69310.60.……200.95520.82620.81.…….……

اتیوپی0.46300.66480.61910.88130.75120.68300.67.*0.5136.*27

72*.0.82850.911550.981481.00152y0.99y…….490.86…….گابون

گامبیا590.70770.87741.08170.50320.66450.90.…….……

غنا640.80740.85750.92980.99340.65370.80490.88.……

گینه0.43370.48570.64880.84100.34140.37350.53.*29.……

گینه بیسائو.…….…….…….……500.55700.67.…….……

کنیا0.90940.96930.971060.97280.77380.96500.93.*74.……

لسوتو1.231091.221021.081141.00241.42311.35371.27.*82.……

لیبری.……290.65.……850.74910.90.……410.57540.83

ماد اگاسکار240.95.……0.85930.98930.971390.96170.97.*71.……

ماالوی0.51710.80660.841370.961191.0480.46360.70290.84.*49

مالی230.50300.59590.70800.7980.50160.52280.61.……

80*.0.88870.941091.001051.001021.00551.04760.9888z0.99zموریتیوس

موزامبیک440.56600.74700.741050.8670.5750.69160.72.……

نامیبیا0.95880.981281.031041.011071.00451.22551.12571.15.*76

نیجر300.36280.61310.68510.7370.3770.60110.63.……

55*.0.65710.79830.79880.7996z0.83z240.72230.8932z0.82zنیجریه

58*.….65*.0.84710.93920.981401.0490.7390.9913z0.89zرواندا

ساو تام و پرینسیپ461.07.…….……1080.971271.00.……0.73870.88.*73

سنگال0.48420.60550.73640.86800.98150.53150.64240.76.*27

سیکلس1131.041121.13.……1160.991250.99.……1.01.*1.0292.*88

سیرا لئون320.69.……1470.90170.57……370.52530.70.……

سومالی.…….…….…….………….…….…….……
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212138y901.03941.0188y1.00y…….951.02آفریقای جنوبی
17z751.05741.0278z1.01z84*.1.0188*.1.03……سوایزلند

322y640.71790.79800.87…….74*.0.76توگو
0.82850.94.*70.…….……43510.83…اوگاندا

0.90780.96.*32511.02501.04980.9982……جمهوری متحده تانزانیا
0.91.*0.9769.*780.96680.96921.0366………زامبیا

0.98981.01.*841.00831.01881.0195…41…زیمبابوه

متوسط وزنیمتوسط وزنیمتوسط وزنی

3341810.88820.93860.97840.90890.95…جهان
 

4662890.99880.99900.991001.001001.00…کشورهای در حال گذار
7379961.00971.00951.01991.00991.00…کشورهای توسعه یافته

2736780.86810.92850.96800.88870.94…کشورهای در حال توسعه
 

1518730.81780.90840.93760.80860.89…کشورهای عربی
4962910.98910.97920.98980.98990.99…اروپای مرکزی و شرقی

2128840.99870.99890.981001.00991.00…آسیای مرکزی
4045970.97961.00931.00950.96981.00…آسیای شرقی و اقیانوسیه

4044970.97961.00941.00950.96981.00…        آسیای شرقی
6174910.97900.98840.97920.98911.00…        اقیانوسیه

5665860.99920.98941.00941.01971.01…آمریکای التین و کارائیب
6579511.02750.97720.97781.07861.09…        کارائیب

5564870.99930.98951.00941.01971.01…        آمریکای التین
7581961.00971.00951.01991.00991.00…آمریکای شمالی و اروپای غربی

2139700.67750.84860.95610.69790.88…جنوب و غرب آسیا
914540.86560.89700.92640.83710.87…کشورهای تابع صحرای آفریقا

3. دادههای ملی جمعیت ملی برای محاسبه نرخهای ثبتنام استفاده شدهاند   web 1. دادههای مدت اجرای برنامه وجود دارد. از مقدمه جداول آماری برای بهرهگیری از نسخه تحت

4. دادههای ثبتنام و جمعیتی مورد استفاده برای محاسبه نرخهای ثبتنام  استفاده کنید. کشورهایی که با عالمت )*( نشانهگذاری شدهاند، از دادههای ملی آنها استفاده شده است  
Transnistria را شامل نمیشود.

5.در فدراسیون روسیه دو نظام آموزشی وجود دارد، در هر دو دانشآموزان از  و برای سایر کشورها از دادههای مؤسسه آمار یونسکو استفاده شده است.   
7 سالگی وارد دورههای تحصیلی دارای

رسمی میشوند. دادههای فراگیرترین سیستم وارد سیستمهای محاسباتی  2. دادههای سوادآموزی سالهای اخیر برخی مناطق جغرافیایی را شامل نمیشود.   
میشود. فراگیرتر سیستم آموزش دوره

ابتدایی سه ساله است، نوع دوم نظامها دارای آموزش ابتدایی 4 ساله است. از         
2004 این نظام در حال گسترش است.
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…….880.981090.991160.97106y0.96y691.18891.1395y1.07yآفریقای جنوبی

67*.0.9480*.0.97940.991000.95106z0.93z420.96451.0047z1.00zسوایزلند

…….53*.0.56940.651120.751020.86200.34280.4040z0.51zتوگو

56*.0.66730.79700.841250.921171.01110.59100.6618z0.81zاوگاندا

جمهوری متحده تانزانیا.……0.67720.83700.98671.001120.9850.7760.82.*59

65*.0.7968*.0.7895….800.921170.9823….200.7730z0.82zزامبیا

زیمبابوه0.88910.941060.971000.971010.99490.79430.88400.93.*84

متوسط وزنیمتوسط وزنیمتوسط وزنی

جهان760.85840.89980.89990.921050.95510.83600.92660.95

کشورهای در حال گذار980.98991.00970.991040.99990.99951.03901.01890.97

کشورهای توسعه یافته990.99991.001020.991021.001011.00931.011001.001011.00

کشورهای در حال توسعه680.77790.85970.87990.911060.94420.75520.89600.94

کشورهای عربی580.66720.75840.80900.87970.90510.76600.89680.92

اروپای مرکزی و شرقی960.96970.97980.981020.96970.98820.98870.98880.96

آسیای مرکزی980.98990.99900.99980.991000.98980.99830.98910.96

آسیای شرقی و اقیانوسیه820.84930.941180.951120.991090.99520.83650.96751.01

             آسیای شرقی820.84930.941180.951130.991100.99510.83640.96751.01

               اقیانوسیه940.99930.99980.97950.97910.97661.001110.991070.96

آمریکای التین و کارائیب870.98910.981030.971210.971180.97511.09801.07891.07

                کارائیب661.02741.05700.981120.981080.99441.03531.03571.03

                آمریکای التین870.97910.981040.971220.971180.97521.09811.07911.07

آمریکای شمالی و اروپای غربی990.99991.001040.991031.011011.00941.021000.991011.00

جنوب و غرب آسیا480.57640.71890.77900.841080.95390.60450.75510.85

کشورهای تابع صحرای آفریقاا530.71620.75720.84780.85950.89210.75240.82320.80

دادههای داخل کادر سیاه، تخمینهای مؤسسه آمار یونسکو هستند 6. کودکان در سنین 6 یا 7 سال وارد آموزش ابتدایی میشوند. نرخ ثبتنام برپایه گروه سنی 7 تا 11 سال 

دادههای Bold، مربوط به پایان سال تحصیلی دوره ابتدایی در سال 2007  محاسبه شده است.      
هستند

)z( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2005 7. نرخ ثبتنام به دلیل فقدان دادههای جمعیتی ملل متحد، بر اساس گروه سنی محاسبه نشدهاند.  

)y( دادههای مربوط به پایان سال تحصیلی در 2004    )DOM-TOM(.8. دادههای دپارتمانها و مناطق فرانسه ارائه شدهاند

)*( تخمینهای ملی        
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واژه نامه
آرایش تصادف�ی   randomizationابزار اطمینان از همانند 

بودن یا معرف بودن کاربندی یا انتخاب 

فهرس��ت بندی دانش آموزان   rank order آرایش رتبه ای
یا موارد براس��اس شایستگی، اکتس��اب یا  سایر ویژگی های مورد 

توافق   

standardized testآزمون استاندارد

 scholastic aptitude test   آزم�ون اس�تعداد تحصیل�ی
آزمون های پیش بین مورد اس��تفاده برای ارزیابی دانش آموزان 

آینده 

آزمون  تی   t-test ش��یوه ای برای آزمون تفاوت آماری بین دو 
میانگین .  

آزمون عینی Objective testآزم��ون یا مواد آزمونی که می 
تواند به صورت عینی نمره گذاری  شود  

آزمون هنجار-مرج�ع  Norm- referenced testآزمونی 
که می تواند عملکرد یک فرد را با عملکرد نرمال یا متوس��ط  کل 

گروه افراد مشابه مقایسه کند 

 international(استاندارد بین المللي طبقه بندي آموزش
 :)]standard classification of education ]ISCED
نظام طبقه بندي است که براي جمع آوري، انجام و ارائه شاخصها 
و آمارهاي قابل مقایسه از آموزش براي داخت کشور و خارج مورد 
اس��تفاده قرار میگیرد. این نظام در س��ال 1976 ارائه و در س��ال 
1997 مورد بازنگري قرار گرفت. نس��خه اصالح شده این نظام با 

نام ISCED97 معروف است.

الگو:model  ارائه یک مفهوم یا نظام به صورت نمودارهای 
دو یا س�ه بع�دی و یا یک  نما دریاضی یا اش�کال مش�ابه 

دیگر 

آموزش)تعلیم و تربی�ت()education(: تربیت معلم و علوم 
تربیتي.

آموزش)تعلیم(  trainingاقدام نظام مند اجرای یک مهارت)به 

واژه آموزش مراجعه شود(  

آم�وزش اجب�اري)compulsory education(: برنامه هاي 
آموزش��ي که کودکان و نوجوانان باید ب��ه لحاظ قانوني مجبور به 
حضور در آنها هستند، معمواٌل، آموزش اجباري بر حسب پایه هاي 

تحصیلي یا دامنه سني یا هر دو تعریف مي شود.

آموزش اولیه)elementary(: نگاه کنید به آموزش ابتدایي

آموزش بزرگساالن)adult education(: فعالیتهاي آموزشي 
که از طریق چارچوب هاي رس��مي یا غیر رس��مي به بزرگساالن 
ارائه مي ش��ود و هدف از آن ایجاد، توس��عه یا جایگزیني آموزش 
و پرورش اس��ت. مقصد، امکان دارد)الف( تکمیل س��طح خاصي 
از آم��وزش رس��مي یا صالحی��ت حرفهاي،)ب( کس��ب دانش و 
مه��ارت در رش��ته جدید)نه الزامٌا براي کس��ب صالحیت(، و)پ( 
روز آمدس��ازي دانش و مهارت مي باش��د. همچنین، نگاه کنید به 

آموزش پایه و آموزش مداوم.

آم�وزش پای�ه)basic education(: این اصط��الح به دامنه 
گسترده اي از فعالیتهاي آموزشي اطالق مي شود که در حوضه هاي 
گوناگوني، نظیر آموزش زس��مي، نیمه رس��مي و غیر رسمي ارائه 
مي ش��ود و ه��دف آن برآورد نیازه��اي یادگیري پایه اس��ت، در 
چارچوب برنامه عمل داکار، آن معادل یا مترادف دستور کار کلي 
EFA اس��ت. تا ح��دودي، OECD-DAC و طبقه بندي هاي 
مبتني بر اس��تاندارد، تعریفي را به کار مي برند که شامل آ»وزش 
اوان کودکي، آموزش ابتدایي و مهارتهاي زندگي پایه براي جوانان 
و بزرگس��االن بوده و دربرگیرنده سواد آموزي هم هست. بر وفق 
 ،)ISCED(اس��تاندارد بین المللي طبقه بندي آم��وزش، آموزش
آم��وزش پایه دربرگیرن��ده آموزش ابتدایي)اولی��ن مرحله یا پایۀ 

آموزش پایه( و پایه دوم از دوره دوم متوسطه است.

آموزش پودمانی module training روش آموزش��ی مبتنی 
بر مفهوم ایجاد مهارتها و دانش ها در واحدهای  مجزا    

 pre- primary education(دبس�تاني پی�ش  آم�وزش 
ISCED LEVEL 0[[(. برنامه هایي که براي کودکان 3 س��اله 
و باالتر تدارك ش��ده و در محیط پیش دبستاني قابل اجرا بوده و 
پلي بین خانه و مدرسه ایجاد مي کنند. این برنامه ها، از برنامه ها یا 
مؤلفه هاي رسمي ECCE بشمار مي آیند. آموزش پیش دبستاني 
infant e - )با نامهاي مختلف معرفي شده است: آموزش اطفال

ucation(، آموزش کودکس��تاني)kindergarten(، و آموزش 

ظ ظ
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.)childhood education early(اوان کودکي

آموزش عموم�ي)general education(: برنامه اي که بطور 
خاص ب��راي هدایت دانش آموزان براي درك و فهم عمیق تري از 
موضوع یا دسته اي از موضوعات طراحي شده است، اما این برنامه 
الزامٌا به قصد آماده س��ازي دانش آم��وزان براي آموزش اضافي یا 
سطحي باالتر از یک س��طح معین آماده نمي شود. این برنامه ها، 
نوعٌا مدرس��ه اي هس��تند و امکان دارد دایره ب��ر عناصر حرفه اي 
باش��ند یا نباشند. تکمیل آموزش ابتدایي مي تواند زمینه اي براي 

کسب صالحیت به دنیاي کار شود یا نشود.

 .)non- formal education(رس�مي غی�ر  آم�وزش 
فعالیتهاي یادگیري که نوعٌا خارج از نظام آموزشي رسمي تدارك 
شده یا مهیا مي شوند. این اصطالح در برابر و متفاوت از دو اصالح 
آموزش رسمي و شبه رس��مي)informal( است. در بسترهاي 
مختلف، آموزش غیر رس��مي به ص��ورت آموزش مهارتهاي کار و 
فرهنگ عامه، آموزش پایه براي کودکان بازمانده از تحصیل و نیز 

آموزش بزرگساالن ارائه مي شود.

 :)non–formal education )NFE آموزش غیر رس�می
آموزش غیررس��می)NFE( از فعالیت های س��ازماندهی ش��دة 
یادگیری تش��کیل میشود که برای افرادی که در آموزش رسمی 
ثب��ت ن��ام نکردهاند تدارك دیده میش��ود. در برنام��ه آموزش و 
پرورش اس��تان، آموزش غیررس��می، ش��امل برنامههای جبرانی 
ابتدایی و متوس��طه برای کودکان خارج از مدرسه و سوادآموزی 
پای��ه و برنامههای پس از س��وادآموزی جوانان خارج از مدرس��ه 

میشود.

technical voc -( يآموزش فني و حرفه اي و كار آموزش
tional education and training ]TVET[(. برنامه ای��ي 
هستند که اساس��ٌا دانش آموزان را براي ورود به دنیاي کار، خواه 

صفت، تجارت، یا خدمات آماده مي کنند .

 secondary()ISCED آموزش متوسطه)س��طح دوم و سوم
education ]ISCED level2 and 3(. برنام��ه اي ک��ه ه��ر 
دوس��طح آموزش متوس��طه، یعني آموزش متوسطه پایین و باال 
ی��ا آم��وزش متوس��طه دورة اول و دوم را در برمي گیرد. آموزش 
متوسطه پایین)س��طح ISCED 2(عمومٌا براي ادامه برنامه هاي 
پایۀ س��طح ابتدایي طراحي ش��ده است. با وجود این، تدریس در 
این س��طح موضوع محور بوده و مس��تلزم معلمان متخصصتري 

اس��ت . پایان این دوره غالبٌا با پای��ان دورة آموزش ابتدایي قرین 
اس��ت. در بس��یاري از کش��ورها، دورة دوم متوسطه)سطح سوم 
ISCED(.مرحله نهایي آموزش متوس��طه است. آموزش در این 
دوره عمومٌا بر موضوعات عمیق تري استوار است و معلمان نیاز به 

تخصص بیشتري نسبت به دورة اول متوسطه دارند.

lower- secondary ed -(( هدوره اول آموزش متوس�ط
cation ]ISCED[. نگاه کنید به آموزش متوسطه.

 upper – secondary(متوس�طه آم�وزش  دوم  دوره 
education]ISCED level 3[(. ن��گاه کنی��د ب��ه آم��وزش 

متوسطه.

 professional secondary آموزش متوس�طه حرف�ه ای
education: تمام��ی برنامه های آموزش��ی دورة متوس��طه و 
مؤسس��اتی که شامل دورة آموزشی متوسطۀ عمومی نمی شوند. 
آموزش متوس��طه حرفه ای شامل برنامه های فنی و حرفه ای و 
غیره اس��ت که منجر به اخذ گواهینامه دبیرستان می شود. این 

دوره آموزش شغلی نیست.

آموزش متوس�طه غیر از دوره س�وم آموزش)س��طح چهار 
post- secondary non- tertiary educ -()ISCED

tion ]ISCED level4(. برنامه های��ي ب��ا دید بین المللي، بین 
س��طوح آموزش دوره دوم متوس��طه و دوره س��وم آموزش قرار 
مي گیرن��د، البته آنها باید در س��طح ملي هم ب��ا چنین دامنه اي 
مورد توجه قرار گیرند. برنامه ها این دوره پیش��رفته از برنامه هاي 
سطح سوم ISCED نیستند، اما دانش فراگیران را تا حد سطح 
سوم ISCED افزایش مي دهد. دانش آموزاني که معمواٌل بزرگتر 
از دانش آموزاني هس��تند که در سطح س��وم ISCED تحصیل 
مي کنند، برنامه هاي ش��ش تا دو سالۀ سطح چهارم ISCED ره 

دریافت مي کنند.

continuing )or further(()آم�وزش مداوم)ی�ا اضاف�ي
education(: اصطالحي اس��ت کلي که به دامنه گستردهاي از 
فعالیتهاي آموزش��ي طراحي شده براي تحقق نیازهاي یادگیري 
پایۀ بزرگس��االن اش��اره مي کند. همچنین نگاه کنید به آموزش 

بزرگساالن.

برنامه هاي   :)equivalency education(مع�ادل آم�وزش 
ابتدایي س��ازمان یافته اس��ت که براي ک��ودکان و نوجواناني که 
دسترس��ي اندك به آموزش پایۀ یا آموزش ابتدایي رسمي دارند 

ظ ظ
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یا این دورة آموزش��ي را ترك کرده اند، فراهم مي آید. نوعٌا، چنین 
برنامه هایي به قصد تدارك فرصتهاي معادل برنامه رس��مي براي 
کودکان ترتیب داده مي ش��وند و کس��اني که ب��ا موفقیت آنها را 

پشت سر مي گذارند مي توانند وارد جریان عادي تحصیل شوند.

 ECCE )آم�وزش و مراقبت اوان كودكی)پیش دبس�تانی
pre–School((: آم��وزش و مراقب��ت اوان کودکی اصطالحی 
اس��ت که برای برنامه های آموزشی گروه سنی 3-5 سال به کار 
م��ی رود. در الگوی تجزی��ه و تحلیل و پیش بینی به عنوان دورة 

پیش دبستانی به آن اشاره شده است.

امید به حیات تحصیلي)school life expectancy(. تعداد 
س��الهایي که انتظار مي رود فرد از زمان ثبت تا پایان تحصیل در 
مدرس��ه یا دانشگاه سپري کند. این زمان، زمان صرف شده براي 
تکرار پایه را ه��م دربرمي گیرد. امید به جهات تحصیلي، مجموع 
age- specific enrolment r - )نسبتهاي ثبت نام  سن ویژه

tio(. دوره ابتدایي، متوس��طه، پس از متوسطه غیر از دورة سوم 
آموزش، و دورة سوم آموزش است .

اندازه گیری   :measurementعمل پیدا کردن ابعاد هر شئی 
و اختصاص کمیت به آن   

اوان كودك�ي))early childhood: دوره اي از زندگي کودك 
که از تولد تا 8 سالگي را دربرمي گیرد.

با س�واد/بي س�واد)literate/illiterate(. بط��ور کلي که در 
جداول آماري آمده اس��ت، این اصطالحات ناظر را بر افرادي که 
داراي توانای��ي ی��ا فاقد توانایي خواندن و نوش��تن همراه با درك 
بیانیه یا گزاره هاي ساده متن مربوط به زندگي خودشان هستند.

بازده ها   out comesیک هدف نهایی، کلی که از هر موقعیت 
رفتاری حاصل شود)به  هدف های کلی مراجعه شود(.   

برابري)equity(: در آموزش، میزاني که کودکان و بزرگس��االن 
فرصت دسترس��ي دارند را در برمي گی��رد. برابري ناظر بر کاهش 
نابرابري ناشي از جنسیت، فقر، جغرافیاي سکونت، قومیت، زبان 

و سایر ویژگي هاست.

 purchasing power parity(خری�د ق�درت  براب�ري 
ppp[[(. نرخ تبدیلي اس��ت ک��ه متوجه تغییرات قیمتي در بین 
کشورهاس��ت، بر اس��اس نرخ تبدیلي اس��ت که امکان مقایس��ه 
 .)quintile(بین المللي درآمدها و برون دادها نسبت یک پنجمي

در آمار، س��هم یا نس��بت یک توزیع فراواني که شامل یک پنجم 
کل نمونه است .

برنامه   programmeمولفه ای از برنامه درسی که یک حیطه 
یادوره آموزش��ی را نش��ان    م��ی دهد- جوش��کاری، مراقبت از 

کودك، الکترونیک.  

برنامه ریزی   planningفرآیند تصمیم گیری ش��امل انتخاب 
دوره های عملی که باید دنبال  شود.  

Sector- wide pr -( يبرنام�ه كل بخش�ي/تمام بخش�
gramme(. برنام��ه اي اس��ت که در آن تم��ام منابع الزم براي 
هدای��ت بخش در نظر گرفته مي ش��ود و مدیریت آن را دولت بر 

عهده مي گیرد .

 :equivalent programmesبرنامههای ه�م ارز یا معادل
برنامههای آموزش��ی برای جوانانی که مدرس��ه را ترك کردهاند 
یا خارج از مدرس��ه هس��تند که به منظور آمادهکردن آنان برای 
آموزش��ی که معادل آموزشی رسمی است صورت میگیرد. چنین 

برنامههایی غالباً بخشی از آموزش غیررسمی است.

برنام�ه های ویژه special programmes: برنامه های ویژه 
حیط��ه ای از فعالیت ه��ا را ارائه می دهد که فراتر از کارکردها و 
وظایف معمول مدرسه اس��ت. قابل توجه این که این اقدامات از 
اهمیت استراتژیک جهت تقویت کارکرد کلی آموزش و پرورش و 
یا تحقق اهداف ملی برخوردار است. برای مثال: برنامه های ویژه 
عبارت اند از: برنامه ریزی درسی، بکارگیری استانداردهای سطح 
کیفی پایۀ مدرسه، برنامه های حین خدمت ویژه معلمان و غیره. 
 چنی��ن برنامه هایی معموالً در ردیف های بودجه ای خاصی ارائه 
می ش��وند و در ردیف های بودجه متداول وارد نمی ش��وند. این 
برنام��ه ها معموالً برای یک س��ال در نظر گرفته می ش��وند. در 
الگ��وی تجزیه و تحلیل و پیش بینی همۀ برنامه های ویژه تحت 

عنوان هزینۀ جاری قرار می گیرند.

بهره- نس�بت ratio  خارج قس��مت مشخص شده دو عدد که 
اندازه های دو کمیت مشابه را  نشان می دهد.  

بودجه Budget   :    تخصیص مالی که براس��اس یک س��ال مالی 
تنظیم می شود. 

.literate((نگاه کنید به باسواد :illiterate((بیسواد
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بیماري هاي عفون�ي)infectious diseases(: . بیماریهایي 
هستند که به صورت میکروارگانیسم هاي آسیب زا، نظیر باکتري 
ها، ویروس ها و قارچ ها بوجود  مي آیند و بصورت مستقیم یا غیر 
مس��تقیم قابل سرایت از فردي به فردي دیگرند. از بیماري هاي 
عفون��ي مي توان به آنفوالنزاي مرغ��ي، ماالریا، تب زرد، هپاتیت، 

سل، سرخک، تب استخوان شکن)dengue( اشاره کرد.

پایه)grade(: مرحله اي از آموزش که معمواٌل معادل یک س��ال 
تحصیلي است.

پداگوژي))pedagogy. حرفه، علم یا نظریۀ تدریس .

پس آزم�ون   post testآزمون اجرا ش��ده درپایان یک برنامه 
برای بررسی اثربخشی برنامه ویا  عملکرد دانش آموزان 

پش�تیبانی مدیریتی administrative Support:)هزینه 
مدیریت)administration Expenditure(( هزینه مربوط 
به ام��ور جاری و روزم��رة مدیریت آموزش و پرورش در س��طح 
اس��تان، این هزینه به هیچ یک از خرده بخش های ویژه مربوط 
نمی ش��ود. و به عنوان هزینۀ مدیری��ت بخش آموزش و پرورش 
استان به کار می رود. این هزینه در صفحه 4 الگو: خالصه هزینۀ 

کل خرده بخش ها، جدول ES9 نشان داده شده است.

پی�ش آزمونpretest  آزمون ارائه ش��ده به دانش آموز قبل از 
شرکت آموزشی یا برنامه  آموزشی به منظوربررسی شایستگی وی 
درآن برنامه، و مقایس��ه آن با  پس آزمون به منظور اندازه گیری 

اثربخشی برنامه   

پیش�رفت)achievement(: عملک��رد در آزمونها یا امتحانات 
استاندارد که دانش یا قابلیتي را در زمینه موضوعي خاص اندازه 
مي گیرند. گاه، این اصالح به مش��ابه نمایه اي از کیفیت در درون 
نظام آموزش��ي و مقایس��ه گروهي از مدارس مورد استفاده قرار 

مي گیرد. 

 provision )تدارک راهنمایی ه�ای معلم)درصد دریافت
of teacher guides )percent(: معلمانی که مجموعه ای از 
راهنمای معل��م را دریافت کرده اند و به عنوان درصدی از تعداد 

کل معلمان محسوب می شوند.

تدری�س   teaching به��ره مند س��اختن دیگ��ران از دانش یا 
مهارت، تدریس به دیگران،  آموزش یا تعلیم دیگران؛ آسان سازی 

یادگیری)به واژه تعلیم مراجعه  شود(   

تسهیالت پشتیبان support facilities: تسهیالتی هستند 
که در یک اس��تان در مؤسس��ات مختلف برای ارائه آموزش های 
مختلف به کار گرفته می شوند. این تسهیالت شامل مراکز تربیت 

معلم، مرکز منابع، مراکز IT، کتابخانه ها و غیره می شود. 

تعداد س�اعات اختصاص داده ش�ده به گروه های كالسی 
pupil class contact hours: تع��داد س��اعاتی ک��ه دانش 

آموزان در هر هفته در کالس صرف می کنند.

provision of textbooks )pe - یتهیة كتاب های درس
cent of pupils received(: دان��ش آموزانی که مجموعه ای 
از کتاب های درسی را دریافت کرده اند. به عنوان درصدی از کل 

افرادی که ثبت نام کرده اند محاسبه می شوند.

تهیه جدول زمانی scheduling   برنامه ریزی و س��ازماندهی 
زمان ارزشیابی و جدول زمانی مدرسه   

 gross domestic product(داخل�ي ناخال�ص  تولی�د 
GDP[[(: ارزش هم��ه کاالهل و خدمات نهایي تولید ش��ده در 
هر کش��ور در یک س��ال }همچنین نگاه کنید به تولید ناخالص 
ملي{. تولید ناخالص داخلي را مي توان با افزودن همه درآمد یک 
اقتصاد }س��ود، اجاره بها، بهره، کارمزدها{ ی��ا هزینه }مصرف، 
س��رمایه گذاري و خریدهاي دولتي{ آن، باضافۀ صادرات خالص 
}ص��ادرات منه��اي  واردات{ اندازه گیري کرد. هم��ه نتایج باید 
همس��ان باش��ند، چون هزینه یک شخص همیشه درآمد شخص 
دیگر اس��ت، بنابراین، جمع همه درآمدها، باید مس��اوي با جمع 

همه هزینه ها باشد.

gross domestic pro -( هتولید ناخالص داخلي به سران
uct per capita(: ب��راي محاس��به  تولی��د ناخالص داخلي به 

سرانه، آنرا به کل جمعیت در نیمسال تقسیم مي کنند.

 :)]gross national product ]GNP(تولید ناخالص ملي
ارزش کل کاالها و خدماتي است که در کشوري در طول یکسال 
تولی��د مي ش��ود)تولید ناخال��ص داخلي( به اظاف��ه درآمدي که 
ش��هروندان س��اکن در کش��ور از خارج دریافت مي کنند، منهاي 
درآمدي که غیر س��اکن بدس��ت مي آورن��د. GNP باید کمتر از 
GDP باش��د، البته این در شرایطي است که بیشتر درآمد کشور 
از تولید کش��وري بیش از اشخاص یا ش��رکت در خارجي باشد. 
اگر افراد یا ش��رکتهاي یک کشور سهم زیادي از درآمد را داشته 

باشند، GNP امکان دارد بیشتر از GDP باشد.
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 gross national product(تولید ناخالص ملي به س�رانه
.) per capita

 .)]pupil / teacher ratio ]PTR(ثبت دانش آموز/ معلمe
عده متوسطه دانش آموزان یک معلم در کالس درس در سطح یا 

دوره اي از آموزش، بر اساس سرشماري دانش آموزان و معلمان.

ثبت نام عموم�ي)public enrolment(. عده دانش آموزاني 
که در نهادها و مؤسسات تحت کنترل و مدیریت دولت در سطح 

ملي، ناحیه اي، منطقه اي، استاني ثبت نام مي شوند.

ثبت نام)enrolment(: تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در هر 
سطحي از آموزش، بدون در نظر گرفتن سن. همچنین نگاه کنید 

به نرخ ثبت نام ناخالص و نرخ ثبت نام خالص.

ثبت نام خصوصي)private enrolment(. عده دانش آموزاني 
ک��ه از طرف نهادهاي غیردولتي، نظیر س��ازمان هاي غیردولتي، 
بنیادها و نظایر اینها براي کسب آموزش رسمي ثبت نام مي شوند.

جبران خدمت معل�م)teacher compensation(. جبران 
یاجب��ران خدمت معلم ش��امل حقوق پایه معلم ب��ه اضافۀ همۀ 
بن هاي نقدي و غیر نقدي اس��ت که به او داده مي ش��ود. حقوق 
پایۀ معلماني که اس��تخدام تمام وقت هس��تند معمواٌل با افزایش 

ساالنه حقوقها، افزایش مي یابد . 

 .)school- age population(مدرس�ه س�ن  جمعی�ت 
جمعیتي از گروه س��ني که بصورت رس��مي به س��طح معیني از 

آموزش تعلق دارند، خواه در مدرسه وارد شده یا نشده باشند.

school – age popul (جمعیت مدرسه رو)سن مدرسه -
tion:  تعداد کل کودکانی که شمول سن رسمی ورود به مدرسه 
می شوند)یا حدود سال ها(، چه در مدرسه ثبت نام کرده باشند 
  school – related expe - هیا نه. هزینه مربوط به مدرس��

diture : هزینه ای که  مس��تقیماً به تعداد م��دارس مربوط می 
شود. مثاًل تخته سیاه، صنایع همگانی)برق،  گاز، تلفن( و غیره.)به 

الگوی تجزیه و تحلیل و پیش بینی جدول 3-2 مراجعه  شود(. 

GNP  به کل جمعیت در نیمسال تقسیم مي شود.

خدم�ات)services(: خدماتهاي ف��ردي، خدمات حمل و نقل، 
حفاظت محیطي، خدمات ایمني.

داده ه�ای خ�ط پای�هbase Line data   :  داده ه��ای آماری 

مربوط به سال ماقبل اولین سال پیش بینی

range اصطالح آماری برای نشان دادن تفاوت بین  دامنه   
بیشترین و کمترین   ارزش  ها در مجموعه ای از اندازه ها 

دانش آموزان خارج�ي)foreign students(: دانش آموزاني 
که در برنامۀ آموزشي کش��وري ثبت نام مي کنند و جزو ساکنان 

دائمي به شمارنمي آیند.

درجه بندی ratings  رتبه بندی دانش آموزان یا موارد براساس 
یک ویژگی خاص مثل  زیاد، متوسط یا کم 

کار دری��ک دوره  module courseواح��د  دوره پودمان�ی 
آموزشی که درواقع به صورت خود گردان  است 

 ISCED)tertiary دورۀ سوم آموزش)سطوح پنجم و ششم
 or higher education ]ISCED level 5 and
6[(. برنامه های��ي هس��تند که محتواي آنها بس��یار پیش��رفته تر 
 ISCEDاز برنامه های��ي اس��ت که در س��طوح س��وم و چه��ارم
ارائه مي ش��وند . اولین مرحله دوره س��وم آموزش، س��طح پنجم 
ISCED، ش��امل سطح A5 اس��ت که برنامه هاي نظري زیادي 
اس��ت که قصد آنها ایجاد قابلیت الزم ب��راي ورود یادگیرندگان 
به برنامه هاي پژوهش��ي پیش��رفته تر است. س��طحB5 دورة سوم 
آموزش، دربرگیرن��دة برنامه ه��اي عملي تري اس��ت،  این برنامه ها 
عمومٌا فني ی��ا حرفه اي اند. مرحله دوم از مرحله س��وم آموزش، 
دربرگیرندة برنامه هایي اس��ت که اختصاص به پژوهش و مطالعه 
پیش��رفته و اصیل دارن��د، و یادگیرندگان را ب��ه دریافت قابلیت 

پژوهشي پیشرفته هدایت مي کنند . 

راهبردها    strategies مورد استفاده در یادگیری وتفکر 

رتبه بندی   rankingتوزیع نمرات یا موارد براساس شایستگی 
یا اهمیت   

رشته هاي مطالعاتي در دورۀ سوم آموزش یا آموزش عالي.
)fields of study in tertiary or higher education(

رش�د ش�ناختي)cognitive development(: رشد کنش 
ذهني یا فرایند کسب شناخت از طریق تفکر، تجربه و حواس.

روش ه�ای تدری�سteaching methods : ش��یوه ه��ای 
استاندارد در ارائه مواد و محتوای آموزشی فعالیتها   
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زبان محل�ي))indigenous language: زباني که اختصاص 
به یک حیطه یا قلمرو خاصي دارد و از جایي دیگر گرفته نش��ده 

است.

س�ازماندهی   organising  فرآیندی که شامل تعیین فعالیت 
های موردنیاز برای رس��یدن به اهداف،  گ��روه بندی این فعالیت 
ها، تعیین افراد برای انجام آنها، تعیین مرجعی  برای انجام آن، و 

هماهنگی این اقدامات است.  

 pupil – year س�ال تحصیلی برای هر ف�ارغ التحصی�ل
"per graduate: تع��داد کل س��ال های��ی ک��ه ی��ک گ��روه از 
دان��ش آموزان در یک دورة آموزش��ی معین)مث��اًل ابتدایی( طی 
می کنند تقس��یم بر تعداد فارغ التحصیالن همان گروه از دانش 

آموزان.

سال مبدأBase year   :    سال ماقبل اولین سال پیش بینی

fundamental school qua هسطح كیفیت پایه مدرس -
ity level )FSQL(: برنامه ای ش��امل بستۀ کوچک مربوط به 
درون دادهای فرآیند یاددهی – یادگیری در س��طح مدرسه که 

برای فراهم کردن کیفیت آموزش و پرورش ضروری است.

س�المت و بهداشت)health and welfare(: علوم بهداشتي 
و علوم مرتبط با سالمت، خدمات اجتماعي.

س�ن ورود)رس�مي()entrance age ]official[(: سني که 
دانش آموزان باید به برنامه اي معین یا س��طح آموزش وارد شود. 
س��ن ورود، سني است که دانش آموزان باید به لحاظ قانوني وارد 
سطح معیني از آموزش شود. سن ورود نظري امکان دارد با سن 

ورود واقعي متفاوت باشد.

س�واد))literacy. طبق تعریف ارائه ش��ده از سوي یونسکو در 
سال 1958، سواد عبارت است از توانایي خواندن و نوشتن همراه 
با درك و فهم گزاره ها یا عبارات ارائه ش��ده در یک متن س��اده 
ک��ه مربوط به زندگي روزانه اس��ت. این مفهوم، امروزه مهارتهاي 
زیادي را در بر مي گیرد. امروز، سواد را توانایي شناسایي، تفسیر، 
تولید، برقراري ارتباط و محاس��به با اس��تفاده از مواد نوشتاري و 
چاپي در ش��رایط مختلف تعریف مي کنند. سوادآموزي، فرآیندي 
از یادگیري اس��ت که افراد را قادر مي سازد به اهداف خود دست 
یافته، دانش و توان خود را بس��ط داده و بطور کامل بطور محلي 

و در سطح گسترده اجتماعي مشارکت کند.

 gender parity index(جنس�یتي براب�ري  ش�اخص 
GPI[[(: ن��رخ مقادی��ر زن به مرد در ش��اخص معین. ش��اخص 
برابري جنس��یتي 1 نش��ان دهندة برابري کامل دو جنس است، 
ش��اخص برابر جنسیتي باالتر از 1 نش��ان دهندة نابرابري جنس 

زن و مرد یا مرد و زن است.

شاخص برابری جنس�یتیgender parity index   : نسبت 
ن��رخ ثبت نام  مذک��ر به مونث که پیش��رفت در جهت تس��اوی 
جنس��یتی، ثبت نام در دورة پیش  دبس��تانی، ابتدایی، متوسطه 
و آموزش غیررس��می و سطح فرصت های  یادگیری موجود برای 

دختران در مقایسه با پسران را می سنجد. 

 Education for all(ش�اخص توس�عه آموزش براي همه
Development Index ]EDI[( ش��اخصي ک��ه ه��دف آن 
اندازه گیري پیش��رفت کلي براي دستیابي به اهداف EFA است. 
در ح��ال حاضر، EDI چهار هدف کمی��ت پذیر EFA را هو در 
هم مي آمیزد- آموزش ابتدایي فراگیر که بر حس��ب نرخ ثبت نام 
خالص اندازه گیري مي ش��ود، باس��وادي بزرگساالن که بر حسب 
ن��رخ ثبت نام خالص اندازه گیري مي ش��ود، برابري جنس��یتي بر 
حس��ب ش��اخص جنس��یت- ویژه EFA و کیفی��ت آموزش بر 
حس��ب نرخ ماندگاري تا پایه پنجم اندازه گیري مي ش��ود. مقدار 
این ش��اخص، میانگین حسابي مقادیر مشاهده شدة شاخص هاي 

چهارگانه است.

 EFA)gender- specific EFA شاخص جنس�یت-ویژه
index ]GEI[(: ش��اخص مرکب که پیش��رفت نس��بي برابري 
جنس��یتي در کل ش��رکت دانش آم��وزان در آم��وزش ابتدایي و 
متوس��طه و همچنین برابر جنس��یتي در باس��وادي بزرگساالن 
را اندازه مي گیرد. ش��اخص جنس��یت-ویژه به ص��ورت میانگین 
حسابي از ش��اخصهاي برابر جنسیتي نسبتهاي برابري جنسیتي 
در آموزش ابتدایي و متوسطه و نرخ باسوادي بزرگساالن محاسبه 

مي شود.

دان�ش آم�وز)pupil(. کودک��ي اس��ت که در آم��وزش پیش 
دبس��تاني یا ابتدایي ثبت نام ش��ده اس��ت. به نوجوان��ان و افراد 
بزرگتر که در دوره هاي باالتر و پیش��رفته تر ثبت نام مي ش��وند، 
دانش آموز)student( گفته مي ش��ود- البته در زبان فارسي این 

تفکیک معنایي مورد توجه قرار نمي گیرد.

ش�غل، پیش�ه occupation: حرفه یا ابزار اصل��ی درآمد در 
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زندگی؛ گروهی از مش��اغل با تعداد معینی وظیفه و مهارت های 
مشترك. 

coefficient of )internal( e یضریب كارآی�ی درون� -
ficiency: یک ش��اخص اندازه گیری ب��رای کارآیی درونی یک 
نظام آموزش��ی است. که از تقسیم تعداد سال های ایده آل برای 
گروهی از دانش آموزان که یک سطح یا دورة آموزشی را به پایان 
برس��انند)مثاًل 6 سال برای گذراندن دورة ابتدایی( بر تعداد سال 
ه��ای واقعی که هم��ان گروه دانش آموزان ب��رای گذراندن دوره 

صرف می کنند به دست می آید)گذراندن دورة ابتدایی(.

طرح س�ری های زمان�ی   time series designابزار مربوط 
به برنامه ای که قراراس��ت ش��روع ش��ود در فواصل زمانی  منظم 
قبل از ش��روع برنامه، حی��ن برنامه وپس از پای��ان برنامه توزیع 

میشود.  

ظرفیت جذب  intake capacity   )مربوط به مؤسسات تربیت 
معل��م(  )Of teacher training institution(     : تع��داد کل 
دانش آموزان که در تمامی  مراکز تربیت معلم در یک اس��تان در 
اولین سال دورة آموزش پیش از  خدمت می توانند شرکت کنند. 

عق�ب ماندگي رش�دي)stunting(. نس��بتي از دانش آموزان 
زیر پنج س��ال که داراي 2 تا 3 انح��راف معیار منفي از میانه قد 
جمعیت مرجع اس��ت. کوتاه قدي مربوط به گروه س��ني، یکي از 

نشانه ها سوء تغذیه است .

علوم)sciences(: علوم فیزیکي و حیاتي، ریاضیات، آماروعلوم 
کامپیوتر)رایانه(.

 social sciences ,(علوم اجتماعي، كس�ب و كار و حقوق
business and law(: علوم اجتماعي و رفتاري، رونامه نگاري 

و اطالعات، کسب و کار و مدیریت، حقوق.

علوم انساني و هنر)humanities and arts(: علوم انساني، 
دین و خدا شناسي، هنرهاي کاربردي و تجسمي.

عملک�رد performanceاقدامات ش��خص یاگ��روه در قبال 
تکلیف یادگیری که به آنان ارائه     می شود 

فارغ التحصیالنgraduates  : دانش آموزانی که پایۀ آخر یک 
دوره را به  اتمام رس��انده اند و شایس��تۀ ورود به اولین پایه دورة 
باالت��ر بعدی هس��تند، دانش  آموزانی که ارتق��اء یافته اند.   )فارغ 

التحصیالن شامل کسانی که پایه آخر را تکرار کرده اند یا آخرین 
پایه  تحصیلی را ترك کرده اند نمی شود، بنابراین تعداد کل فارغ 

التحصیالن  تعداد همان ثبت نام کنندگان در پایه آخر نیست(. 

فارغ التحصیل)graduate(: ش��خصي اس��ت که ب��ا موفقیت 
آخرین س��ال تحصیل��ي یک دوره آموزش��ي یا یک��ي از مقاطع 
تحصیلي را به پایان رس��انده اس��ت. در برخي از کشورها تکمیل 
ی��ک دوره تحصیلي از طریق گذراندن آزم��ون یا مجموعهاي از 
امتحانات اتفاق مي افتد. در بعضي از کشورها هم به پایان رساندن 
ی��ک دوره تحصیلي از طریق گذران��دن تعدادي درس پیش نیاز 
اس��ت. در مواردي نیز هر دو نظام براي فراغت از تحصیل اعمال 

مي شود.

فلس�فه philosophy دیدگاهی که جه��ت هدایت اقدامات و 
تفکر مدرسه ارائه می شود.  

فن�ون تدری�س teaching techniques روش های خاص 
ارائه مواد آموزشی یاهدایت فعالیت های آموزشی 

 constant price )constant)قیمت ثابت)هزین�ة ثاب�ت
cost(: تمامی پیش بینی ه��ای مالی در الگوی تجزیه و تحلیل 
و پیش بینی براس��اس قیمت ثابت س��ال پایه محاسبه می شود. 
بدی��ن معین ک��ه افزایش احتمالی قیمت ها ب��ا توجه به تورم را 

شامل نمی شود. سال پایه سال 2004  است.

قیمتهاي ثابت)constant prices(: شیوه اي است براي بیان 
مقادیر مالي بر حسب عبارات واقعي که امکان مقایسه را در طول 
زمان به وج��ود مي آورد. براي اندازه گی��ري تغییرات در تولید یا 
درآمد واقعي ملي، اقتصاددانان مقدار تولید کل را در هر س��ال با 
اس��تفاده از مجموع قیمتهایي که در یک سال پایه مورد استفاده 

قرار مي گیرند محاسبه مي کنند.

كار كودک)child Labour(: کاري که سبب مي شود کودکان 
از کودکي ش��ان باز بمانند، و از شکوفه س��ازي توان بالقوه خود، 
ش��أن  شان درو افتند. به دیگر سخن، کار کودك، کاري است که 

براي رشد ذهني و جسماني خود آسیب رسان است.

كشاورزي)agriculture(: کش��اورزي، جنگل داري و شیالت، 
مطالعات دامداري.

least developed cou -( هكش�ورهاي كمتر توسعه یافت
tries ]LDCS[(. کش��ورهاي ک��م درآمدي هس��تند که بنا به 
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تعریف ملل متحد، داراي منابع انساني ضعیف)طبق شاخص هاي 
تغذیه، بهداش��ت، آم��وزش و با س��وادي بزرگس��االن( و از نظر 

اقتصادي آسیب پذیرند.

كل سرویس دیون)total debt service(. مجموع بازپرداخت 
هاي کلي و پرداخت افتخاري با پول خارجي به کاالها و خدماتي 
از طریق کوتاه و بلند مدت را در برمي گیرد. این مورد،  بازپرداخت 

صندوق بین المللي پول را هم دربرمي گیرد. 

كل نرخ باروري)total fertility rate(. ناظر بر عدة متوس��ط 
کودکاني است که یک زن مي تواند بین سنین باروري)15 تا 49 

سال( به دنیا آورد.

 total primary(كل نس�بت ثبت نام خاص دورۀ ابتدای�ي
net enrolment ratio ]TNER[(. ثبت ن��ام کودکان س��ن 
رس��مي مدرس��ه در مدرس��ه ابتدایي یا متوس��طه، که به مشابه 

درصدي از جمعیت در آن گروه سني به نمایش در مي آید.

out- of- school chi -(( لك�ودكان بازمان�ده از تحصی�
dren. کودکاني که در س��ن رسمي ورود به ودرسه هستند ولي 
ن��ه در دورة ابتدای��ي و نه در دورة متوس��طه ثبت نام نش��ده یا 

نکرده اند.

كارآیی درون�یinternal efficiency   : میزان کارایی جریان 
دانش آموزی  را در طی یک دوره نشان  می دهد که به شیوه های 
متعددی بیان می ش��ود:  - نرخ ارتقاء، نرخ مردودی)تکرار پایه(، 

نرخ ترك تحصیل،  - ضریب کارآیی درونی، و - نرخ ماندگاری .

ف��رم تهیه ش��ده   planning sheet كاربرگ برنامه ریزی
برای کمک به ارزشیابان در سازماندهی موثر کارشان 

كاره�ای اس�تاندارد   standard worksکت��اب های��ی که 
ش��ناخته ش��ده هس��تند و بطور منظم ب��ه عنوان مناب��ع معتبر 

 اطالعات در موضوعاتشان مورد استفاده قرار می گیرند.  

كالس Class:  گروهی از     دانش آموزان یا کودکان که در همان 
لحظه و همان مکان به یک  فعالیت آموزشی دست می یابند. یک 

کالس)گروه دانش آموزان( یک کالس درس  نیست. 

direct pa نكم�ک ه�ای مش�اركتی مس�تقیم والدی� -
ent contributions: کم��ک های مالی مس��تقیم والدین به 
مدرس��ه)در برخی کشورها، در سطح ناحیه( جهت برخی مقاصد 

ش��امل؛ مواد آموزش��ی/ یادگیری، فعالیت های فوق برنامه، ثبت 
نام و غیره.

گ�روه دانش آموزی pupil cohort: گروعی از دانش آموزان 
که وارد پایۀ اول یک دوره آموزش��ی در یک سال تحصیلی معین 
می ش��وند، ارتقاء می یابند، مردود می ش��وند، ترك تحصیل می 

کنند و در پایان دوره فارغ التحصیل می شوند.

گ�روه ه�دف target groupآن گ��روه از اف��راد که اطالعات 
ارزشیابی برای آنان جمع آوری شده  است 

آموزش ابتدایي)س��طح اول )ISCED . برنامه هاي هس��تند که 
بص��ورت عادي باي ارائ��ه آموزش پایۀ مس��تحکم در زمینه هاي 
خواندن و نوشتن، ریاضیات و درك مقدماتي از موضوعاتي، چون 
تاریخ، جغرافی��ا، علوم طبیعي، علوم اجتماعي، هنر و موس��یقي 
طراحي مي شوند. در آموزش ابتدایي امکان دارد تصمیمات دیني 
هم ارائه ش��ود. ای��ن موضوعات، موضوعاتي هس��تند که در خرد 
توانایي کس��ب و کار و کارب��رد اطالعات در زمین��ۀ خوانوادگي، 
محلي و کشوري را ایجاد مي کنند. گاه به آموزش ابتدایي آموزش 

اولیه هم گفته مي شود.

متغیر مس�تقلindependent variable   : مقداری)ارزشی( 
که وارد  الگوی تجزیه و تحلیل و پیش بینی می شود، این مقدار 
به وس��یله الگو  محاسبه نمی شود. تمامی مقاصد و مفروضات در 

الگو متغیرهای مستقل  هستند)بخش 4-1 کتاب را ببینید(. 

متغی�ر وابس�ته dependent variable: رقم��ی در الگوی 
تجزیه و تحلیل و پیش بینی اس��ت که نتیجه محاس��بات انجام 

شده توسط الگو است.

ave همتوسط س�ال های تحصیلی به تحصیل در هر پای -
 :age number of pupil – years per pupil by grade
تعداد کل س��ال های تحصیلی گذرانده شده برای گروه معینی از 
دانش آموزان در پایه های معین بخش بر تعداد دانش آموزان در 
گروه معین. اثر تکرار پایه و ترك تحصیل س��بب افزایش نسبت 

این تعداد به بیش از یک می شود.

محی�ط باس�وادي))literate environment. این اصطالح 
دس��ت کم مي تواند داراي دو معنا باشد:)الف( در دسترس بودن 
مواد چاپي، مکتوب و بصري که یادگیرنده را براي کاربرد مهارت 
هاي خواندن و نوش��تن اش توانا مي سازد؛)ب( نفوذ و گستردگي 
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س��واد در س��طح خوانوادهها و جامعه محلي ، که به نحوي کسب 
موفقیت آمیز مهارت هاي س��واد از س��وي سوادآموزان را تقویت 

مي کند.

non-public school)غیرعمومی(:  مدرس�ه غیر دولتی 
مدارسی که تحت نظر مدیریت خصوصی عمل می کنند

 early childhood(مراقب�ت های اوان كودكي و آم�وزش
care and education ]ECCE[(: برنامه های��ي ک��ه عالوه 
ب��ر مهیا کردن مراقبت از کودکان، مجموعه اي س��اختار یافته یا 
قصدمندي از فعالیتهاي یادگیري را در قالب فعالیتهاي یادگیري 
رس��مي)پیش دبس��تاني یا مرحله صفر ده ]ISCED[( یا نیمه 
رس��مي براي کودکان تدارك مي بینن��د. برنامه هاي ECCE به 
صورت نرمال براي کودکان 3 س��ال به باال طراحي مي شود، این 
برنامه ها ش��امل یادگیري براي 100 روز در س��ال یا 2 ساعت در 

روز است.

provincial learning ce - اس�تا  یادگی�ری  نمرك�ز 
ter: مرکزی اس��ت برای آموزش غیر رس��می به کل استان: نام 
تس��هیالت آموزش های غیر رس��می از کش��وری به کشور دیگر 

ممکن است تغییر کند.

 :)district learning center )DLC مركز یادگیری ناحیه
مرکزی برای آموزش غیر رس��می که به نواحی جغرافیایی بزرگ 
تر خدمت رس��انی می کن��د. نام چنین تس��هیالت آموزش غیر 

رسمی از کشوری به کشور دیگر ممکن است تغییر کند.

معلم   Teacherکس��ی که تدریس می کند، بویژه شخصی که 
بوسیله مدرسه برای  تدریس استخدام شده است.  

معلم آموزش دی�ده)trained teacher(. معلمي اس��ت که 
حداقل برنامه هاي مورد نیاز براي ارائۀ خدمات آموزشي بر اساس 

قوانین کشوري دریافت کرده است.

معلمان اس�تاندارد  standard teachers: معلمانی هستند 
که عملک��رد آن ها با اس��تانداردهای وزارت آم��وزش و پرورش 

انطباق دارد.

 non – standard )معلمان غیرحرفه ای)غیر اس�تاندارد
teachers: معلمانی که صالحیتش��ان با توجه به استانداردهای 

تعیین شده از سوی وزارت آموزش و پرورش تأیید نشده است.

 .)teachers teaching staff(معلمان/كاركن�ان آموزش�ي
ع��ده افرادي که ب��ه منظور آموزش تمام یا پ��اره وقت یا هدایت 
تج��ارب یادگی��ري دانش آموزان ب��دون درنظرآوري نح��وة ارائه 
آموزش، یعني حضوري یا غیرحضوري، اس��تخدام ش��ده اند . سر 
گروهه��اي آموزش��ي، معاونان آموزش��ي، مدیر و غی��ره که نقش 
فعالي ک��ه در تدریس یا ارائۀ آم��وزش در کالس درس یا خارج 
از آن ندارند، جزو کارکنان آموزش��ي در نظر گرفته نمي ش��وند. 
اف��زون بر این، افرادي که بطور داوطلب یا هر از چند گاه تدریس 

مي کنند، کارکنان آموزشي بشمار نمي آیند .

معی�ن داری آم�اری statistical significanceجای��ی که 
یک پیش��امد می تواند براساس ش��واهد آماری پیش بینی شود 
 و احتم��ال اینکه این پیش��امد براثر ش��انس رخ داده باش��د کم 

است.  

معیار)استاندارد(   standardهرمالکی که بوسیله آن افراد یا 
اشیاء مورد قضاوت قرار می گیرند   

مفروض�ه assumption: ی��ک مق��دار)ارزش( در الگو که به 
شاخص های فنی مانند حقوق پایه، هزینه ساختمان هر مدرسه، 
جمعیت سن مدرسه رو در خالل دورة پیش بینی و غیره مربوط 
می ش��ود. این مقدار همیش��ه خارج از الگو مورد بحث اس��ت و 
باید وارد الگو شود. همۀ مفروضات متغیرهای مستقل هستند)به 

بخش 4-1 کتاب مراجعه شود(

مقص�د target: مقاصد مبین اهداف کلی و عینی در قالب آمار 
و ارقام است که نشان می دهد چه تعداد از اهداف در چه زمانی 
محقق ش��ده اند. مقاصد اغلب به صورت کتبی عرضه می شوند. 
درب��ارة مقاصد ملی در س��طح وزارت آم��وزش و پرورش تصمیم 
گیری می ش��ود. و دربارة مقاصد اس��تانی مس��ئوالن آموزشی و 
پرورش��ی استان تصمیم گیری می کنند. همۀ مقاصد متغیرهای 
مس��تقل هس��تند و در الگو وارد می شوند ولی آن ها توسط الگو 

محاسبه نمی گردند. 

افراد، فضا، م��واد، تجهیزات، زمان و پول   resources   منابع
منابع اصلی هستند.  

engineering , manufa -( دمهندس�ي، س�اخت و تولی
turing and construction(: مهندسي و مهندسي تجارت، 

تولید و پردازش، معماري و ساخت.



پیوست

511

ناتوان�ي)Disability(: وضعیت جس��ماني و ذهني اس��ت که 
امکان دارد به طور دائمي یا موقت، فرصت شخص را براي شرکت 

در اجتماع همراه با همساالن خود یا دیگران محدود سازد.

نرخ  ج�ذب مج�دد re – integration rate: تعداد دانش 
آموزانی که در س��ال قبل در یک پایۀ معین ترك تحصیل کرده 
ان��د و مجدداً در مدرس��ه عموم��ی ثبت نام کرده ان��د. به عنوان 
درص��دی از تارکان تحصیل در همان پایۀ س��ال قبل محس��وب 
می ش��وند. این گونه دانش آموزان ک��ه مجدداً ثبت نام کرده اند 
ممکن است چند سال پیش ترك تحصیل کرده باشند اما برآورد 

براساس تارکان تحصیل سال قبل صورت می گیرد.

نرخ ارتق�اء promotion rate: درصدی از دانش آموزان که 
از ی��ک پایه معی��ن به پایه باالتر در س��ال تحصیلی بعدی ارتقاء 

می یابند.

 life expectancy at(ن�رخ امید به زندگ�ي در  آغاز تول�د
birth(. عدد نظریي اس��ت که تعداد س��الهاي مورد انتظار براي 

زندگي یک نوزاد را ارائه مي دهد.

ن�رخ باس�وادي بزرگس�االن)adult literacy rate(: تعداد 
افراد باس��واد 15 س��ال و باالت��ر، که به ص��ورت درصدي از کل 
جمعیت گروه س��ني نمایش داده مي شود. ش��یوه هاي تعریف و 
س��نجش مختلف نتای��ج متفاوتي از تعداد افراد تعیین ش��ده به 

عنوان باسواد به دست مي دهد.

نرخ باس�وادي جوان�ان)youth literacy rate(. عده افراد 
باسوادبین س��نین 15 تا 24 است که معمواٌل به صورت درصدي 

از کل جمعیت گروه سني ارائه مي شود.

ن�رخ پذیرش admission Rate:)به نرخ دسترس��ی مراجعه 
شود(

ن�رخ پیش�رفت)در آموزش متوس�طه حرف�ه ای و تربیت 
progression rate )in professional secon -  معل�م(

ary and in teacher training(: تعداد دانش آموزانی که از 
یک پایه)در سالی معین( به پایۀ بعدی می روند)در سال بعدی(. 
و ب��ه عنوان درصدی از کل ثبت نام کنن��دگان در پایه پایین تر 

محسوب می شوند.

 dropout rate by(نرخ ت�رک تحصیلي بر حس�ب پای�ه
grade(: درص��د دانش آم��وزان ی��ا س��وادآموزاني که در س��ال 

تحصیلي یا پایۀ معیني ترك تحصیل مي کنند. ترك تحصیل در 
%100 مجموع نرخهاي ارتقاء و تکرار پایه متفاوت است.

ن�رخ ترک تحصیل drop – out rate: درصد دانش آموزانی 
ک��ه یک پایه یا دورة آموزش��ی معین در یک س��ال تحصیلی را 
به پایان نمی رس��انند. مثاًل کس��ی که نظام آموزش رسمی دورة 

ابتدایی یا متوسطه را کامل نکرده ترك کند.

نرخ تکرار در پایه)repetition rate by grade(. عده تکرار 
کنن��دگان در پایه معیني در س��ال تحصیلي معیني، که بصورت 
درصدي ازکل ثبت کنندگان پایه در س��ال قبل محاس��به و ارائه 

مي شود .

 primary cohort(ن�رخ تکمی�ل تجمع�ي دوره ابتدای�ي
completion rate(. عده دانش آموزاني که س��ال پایاني دورة 
ابتدایي را پشت س��ر مي گذارند به مشابه درصدي از عدهاي که 

وارد مدرسه شدهاند محاسبه و ارائه مي شود.

age-specific enrolment r -( هنرخ ثبت نام س�ن-ویژ
tio ]ASER[(: ثب��ت نام گروه س��ني یا س��ن معیني بدون در 
نظرآوري س��طح آموزشي که دانش آموزان یا سواد آموزان در آن 
ثب��ت نام کرده اند و به عنوان درصدي از جمعیت همان س��ن یا 

گروه سني ارائه مي شود.

ن�رخ ج�ذبintake rate   : تعداد دانش آم��وزان ورودی پایه 
اول م��دارس  متوس��طه حرفه ای که به عن��وان درصدی از فارغ 

التحصیالن آموزش متوسطۀ  عمومی بیان می شوند. 

نرخ جذب خال�ص))net intake rate ]NIR[. ورودي هاي 
جدید برابر با س��ن رس��مي ورود به مدرس��ه، به پایۀ اول که به 

صورت درصدي از جمعیت آن سن ارائه مي شود.

نرخ جذب ناخالص)gross intake rate ]GIR[(: تعداد کل 
ورودي هاي جدید به پای��داري معیني در دورة آموزش ابتدایي ، 
بدون در نظرآوري سن، که به صورت درصدي از جمعیت مشمول 

سن رسمي تحصیل در پایه اي خاص ارائه مي شود.

ن�رخ جذب ناخالصgross intake rate   : تعداد ورودی های 
جدی��د در  اولین پایه یک دوره آموزش��ی معین، ب��دون در نظر 
گرفتن سن، که به عنوان  درصدی از جمعیت سن رسمی ورود به 

مدرسه در نظر گرفته می شود. 
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نرخ حض�ور خالص))Net attendance rate ]NAR[. عده 
دانش آموزاني الزم التعلیمي که در س��طح خاص��ي از آموزش در 
مدرسه حضور دارند. این نرخ به صورت درصدي از جمعیت گروه 

سني محاسبه مي شود.

ن�رخ خالص ثبت نام )net enrolment rate )NER   : تعداد 
دانش آموزان،  جمعیت س��ن رسمی مدرس��ه که در مدرسه ثبت 
نام کرده اند و به عنوان  درصدی از کل جمعیت همان گروه سنی 

بیان می شوند. 

نرخ دسترسی access rate: تعداد دانش آموزان مدرسه رو)6 
سال( که وارد پایۀ اول ابتدایی می شوند، و به درصدی از جمعیت 

همان سن مدرسه)6 سال( محسوب می شوند.

   gross enrolment rateنرخ رش�د ناخال�ص ثب�ت ن�ام
 )GER( : تع��داد  کل دان��ش آموزان ثبت نام ش��ده در یک دوره 
آموزشی معین)مثاًل دورة ابتدایی(،  بدون در نظر گرفتن سن، که 
به عنوان درصدی از کل جمعیت، مطابق)مثاًل  ابتدایی( با جمعیت 

سن مدرسه محاسبه می شود. 

نرخ گذر pass rate: تعداد دانش آموزانی که موفق به رس��یدن 
به پایان دورة آموزش��ی می شوند و به عنوان درصدی از کل ثبت 

نام کنندگان در پایه آخر آن دوره بیان می شوند.

نرخ گذر transition rate)از آموزش ابتدایی به متوسطه( 
تع��داد   :)from primary to secondary education(
دانش آموزانی که به پایه اول متوس��طه وارد می شوند به صورت 
درصدی از فارغ التحصیالن آموزش ابتدایی نشان داده می شوند.

transition rate to se -( هنرخ گ�ذر به آموزش متوس�ط
ondary education(. ورودي ه��اي جدی��د ب��ه اولین پایه از 
آموزش متوس��طه در س��ال معین، که به مش��ابه درصدي از عده 
دانش آموزان ثبت نام ش��ده در س��ال نهایي آموزش ابتدایي ارائه 
 under malnutrition(مي شود. س��وء تغذیه/زیر خط تغذیه
nutrition /(. ش��رایطي اس��ت که در آن می��زان جذب انرژي 
افراد کمت��ر از مقدار مورد نیاز براي حفظ زندگي س��الم و انجام 
فعالیتهاي جس��ماني مناسب است . س��وء تغذیه به کاستي مواد 

مغذي از حیث کمي و کیفي اشاره دارد .

ن�رخ مان�دگاری retention rate)ابقاء(: درص��دی از گروه 
دان��ش آموزان که تا س��ال آخر دوره باقی م��ی مانند)به کارآیی 

درونی مراجعه شود(.

نرخ مان�دگاری survival rate: درصد گروه دانش آموزی که 
به هر ترتیب به پایان دورة تحصیل میرس��ند. فارغ از تعداد سال 

هایی که در مدرسه بوده اند.

نرخ ماندگاري در پایه)survival rate by grade(. درصدي 
از کل دانش آموزان��ي ک��ه در پایۀ اول ثبت نام ک��رده و یک دورة 

آموزشي را با تکرار یا بدون تکرار به پایان رسانده اند.

نرخ مرگ و میر اطف�ال)infant mortality rate(: احتمال 
مردن از بدو تولد تا اولین یال تولد. این نرخ به هزار نفر تولد زنده 

محاسبه میشود.

 child-or(ن�رخ مرگ و میر كودک یا كودكان زیر 5 س�ال
under-5mortaling rate(: احتمال مرگ و میر بین تولد تا 
پنج س��الگي است. نرخ مرگ و میر کودکان بر اساس 1000 تولد 

زنده بیان مي شود.

 Labour force participation((نرخ مشاركت نیروي كار
rate . سهم افراد استخدام شده به اضافه افراد استخدام نشده در 

مقایسه با جمعیت سن کار.

نرخ نف�وذ HIV  prevalence rate( HIV(. عدة تخمیني 
مبتالیان به HIV/AIDS در سن معیني تا پایان سال معین. نرخ 

مزبور بصورت درصدي از کل جمعیت محاسبه و ارائه مي شود.

 .]net enrolment ratio ]NER((نس�بت ثبت نام خالص
ثبت نام دانش آموزان الزم التعلیم در س��طح معیني از آموزش که 

به صورت درصدي از جمعیت گروه سني نمایش داده مي شود.

 gross enrolment ration(ناخال�ص ثبت ن�ام  نس�بت 
GER[[(: کل ثبت نام در س��طح خاص��ي از آموزش، بدون توجه 
به جنس، که به صورت درصدي از جمعیت مش��مول سن رسمي 
تحصیل ارائه مي ش��ود. رقم این نس��بت مي تواند به س��بب ورود 

اولیه یا تأخري و یا تکرار پایه به %100 برسد.

نس�بت دانش آموز – س�ال  pupil – year: س��الی که یک 
دان��ش آموز در یک پایۀ معین در مدرس��ه طی م��ی کند. یعنی 
یک دانش آموز ثبت نام ش��ده در س��ال معین��ی در یک پایه به 
ازای هر دانش آموز – س��ال محاسبه می شود. نسبت دانش آموز 
– سال مبین ش��یوة غیرمالی مناس��بی برای اندازه گیری درون 
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دادهای آموزشی است)معلمان، س��اختمان های مدارس، کالس 
های درس، تجهیزات، و غیره(. نسبت دانش آموز – سال بر همۀ 
منابعی که جهت حفظ دانشآموز در یک سال تحصیلی صرف می 
ش��ود استوار است. نس��بت دو دانش آموز – سال بر همۀ منابعی 
اس��توار اس��ت که برای حفظ یک دانش��آموز در 2 سال تحصیلی 
صرف میش��ود. به دیگر سخن جهت حفظ 2 دانشآموز در مدرسه 

طی هر سال تحصیلی و مواردی از این دست.

 pupil / trained –(نسبت دانش آموز/ معلم آموزش دیده
teacher ratio(. عده متوسط دانش آموز به معلم آموزش دیدة 
در س��طح خاصي از آموزش، بر مبناي سرشماري دانش آموزان و 

معلمان .

نس�بت كالس به دانش آم�وز pupil – class ratio: تعداد  
دانش آموزان هر کالس. همراه با نسبت کالس به معلم، به عنوان 

نسبت معلم به دانش آموز را مشخص می کند.

نسبت معلم / كالس teacher/ class ratio)به نسبت دانش 
آموز – کالس نگاه کنید(

نمونه sample  گروهی که از یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب 
می ش��ود و مورد  بررس��ی قرار می گیرد و نتایج بدس��ت آمده از 

بررسی این گروه به  جامعه تصمیم داده می شود.  

نمون�ه گی�ری sampling اصطالح آماری ب��رای فرآیند کلی 
انتخ��اب یک نمونه از جامعه مورد  مطالع��ه به طورکلی در نمونه 
گیری س��عی می ش��ود تا نمونه ها به صورت  تصادفی اس��تخراج 
ش��وند. دربرخی ارزشیابی های آموزش��ی آرایش  تصادفی امکان 
پذیر نیس��ت. دو نوع اصلی نمونه غیرتصادف��ی عبارتند  از: نمونه 
ه��ای احتماالتی که تا ح��دودی تصادفی هس��تند و نمونه های 

 غیراحتماالتی که عنصر تصادفی ندارند.  

 random sample تصادف�ی  نحوگی�ری  ی�ا  نمون�ه 
 )sampling(   افراد انتخاب ش��ده برای یک بررسی به شیوه ای 
که ش��انس تمامی افراد  برای انتخاب از بین افراد جامعه یکس��ان 

باشد.  

نیازه�اي یادگی�ري پای�ه)basic learning needs(: بنا به 
تعریف ارائه ش��ده در بیانیه جهاني آم��وزش براي همه)جومتین، 
تایلن��د، 1990(، نیازهاي یادگی��ري پایه دربرگیرن��ده ابزارهاي 
یادگیري)براي مثال، س��واد، بیان ش��غاهي، حل مسأله و توانش 

مدرس( و محتواي یادگی��ري پایه اي)براي مثال، دانش، مهارتها، 
ارزش��ها و نگرش��ها( که موجودات انس��اني براي بقاء، بروز کامل 
ظرفیتها، کار با ش��أن، مشارکت در توسعه، بهبود کیفیت زندگي 
خود، اتخ��اذ تصمیم هاي آگاهانه و یادگیري مداوم اس��ت. دامنه 
نیازهاي یادگیري پایه و نحوه برآورد آنها در کشورها و فرهنگهاي 

مختلف متفاوت است و در طول زمان تغییر مي یابد.

واریانس)variance(. میزاني از پراکندگي یک توزیع است.

ورودی ه�ا entrants : تعداد کودکانی که به پایۀ اول س��طح 
آموزش��ی ارائه شده وارد می شوند.)یک خرده بخش(. برای مثال: 
تع��داد کودکان وارد ش��ده به پایه اول ابتدایی ی��ا تعداد کودکان 
وارد شده به پایۀ هفتم، اولین پایه دورة آموزشی متوسطه و غیره

ورودی ه�ای جدیدnew entrants   : دان��ش آموزان ورودی 
اولین پایه هر  دورة آموزشی)مثاًل ابتدایی، متوسطه و غیره( برای 

اولین بار. 

 new(ECCE ورودي هاي جدید به آموزش ابتدایي با تجربه
 entrants to the first grade of primary education
with experience of ECCE(. عده دانش آموزاني که دست 
کم200 س��اعت از برنامه هاي مربوط به ECCE اس��تفاده کرده، 
این ورودي ها به صورت درصدي از کل ورودي هاي پایۀ اول دورة 

ابتدایي ارائه مي شود.

ورودي هاي جدی�د)new entrants(. دانش آموزاني که براي 
اولین بار وارد سطح معیني از آموزش مي شوند.

zeه�دف های ارزش�یابی   evaluation objectivesبیانات 
خ��اص بازده های قابل مش��اهده ک��ه یک ارزش��یابی تولید می 

کند 

هدف های رفت�اریbehavioral objectives بیانات خاص 
رفتار قابل مشاهده ای که یک فراگیر نشان می دهد 

هزینة ج�اری )recurrent expenditure( یا مخارج جاری 
:)recurrent cost( ش��امل کلی��ۀ دروندادهایی اس��ت که باید 
به طور منظم فراهم ش��ود)معموالً بر مبنای س��ال(، مثل: مخارج 
پرس��نل)حقوق و مخارج مربوطه(و مخارج غیرپرسنلی)تدارکات، 
صنایع همگانی)برق، گاز، تلفن(، مخارج عملیاتی، مواد آموزش��ی 
یادده��ی – یادگیری، ابزار آزمایش��گاهی، نگه��داری و تعمیرات 

جزئی و غیره( می شود.
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 Costs به هزینه ها(recurrent expenditure هزینة جاری
مراجعه شود(

هزینة سرمایه ای )capital expenditure(:)یا هزینه سرمایه 
 investment-)گذاری یا مخارج س��رمایه گ��ذاری - عمران��ی
expenditure ی��ا investment cost  -ش��امل دروندادهای 
بادوام، مانند مالکیت مکان ها، س��اختمان ها، تعمیرات اساس��ی، 

تجهیزات اساسی و غیره می شود 

هزینة عملیاتی operating expenditure: هزینۀ موردنیاز 
عملیات روزمرة مدرس��ه. در الگ��وی تجزیه و تحلیل و پیش بینی 
این هزینه شامل صنایع همگانی)آب، برق، گاز، تلفن(، ارتباطات، 
مواد آموزش��ی یادده��ی – یادگیری و همچنی��ن آموزش ضمن 

خدمت معلمان می شود.

pupil – related expe زهزینة مربوط ب�ه دانش آم�و -
diture: هم��ه هزینه هایی که مس��تقیماً به تعداد دانش آموزان 
مربوط می شود، برای مثال کپی کتاب ها، سایر نوشت افزار، بازی 
ه��ا)در هر کالس( و غیره)به الگوی تجزیه و تحلیل و پیش بینی، 
ج��دول 3-1: الگ��وی خرده بخش پیش دبس��تانی و جدول 2-3 

الگوهای خرده بخش ابتدایی و متوسطه مراجعه شود(.

هزین�ه س�رمایه ایcapital expenditure   :)ب��ه هزینه ها 
مراجعه شود( 

public expenditure in ed -( شهزینه عمومي در آموز
cation(. کل هزینه جاري و سرمایه اي در آموزش، شامل هزینه 
آموزش��ي ناحیه، منطقه و کشور. هزینه جاري دربرگیرندة هزینۀ 
کاالها و خدماتي است که یک سال مصرف و براي سال آینده باید 
مجدداٌ تأمین گردن��د. هزینه هایي نظیر: حقوق و مزایاي معلمان، 
خدمات خریداري ش��ده، خدمات بهداش��تي، مبلم��ان، تعمیرات 
جزئي، س��وخت، ارتباطات، س��فر، بیمه و اجاره، هزینه سرمایه اي 
دربرگیرندة هزینۀ س��اخت، باز سازسي و تعمیرات اساسي ابنیه و 

خرید اثاثیه سنگین و ماشین آالت.

هزین�ه فرص�ت))opportunity cost . هزینه اي که به دلیل 
اس��تفاده از منبع کمیابي در مقصدي غیر از مقصد اصلي از دست 

مي رود.

هزینه ها)مخ�ارج( costs )expenditure(: هزینه آموزش و 
پرورش مقدار پولی اس��ت که ص��رف دروندادهای فرآیند آموزش 

و پرورش می ش��ود)معلمان، ساختمان ها، مواد آموزشی و غیره( 
اغلب اصطالح مخارج مترادف با اصطالح هزینه در برنامۀ آموزش 
و پرورش اس��تان در نظر گرفته می شود. مخارج، هزینه)بودجه( 
موردنیاز برای رس��یدن به تمامی مقاصد را نشان می دهد. هزینه 
های عمومی آموزش و پرورش هزینه های درون دادها هستند که 
توس��ط بخش های عمومی)مثل دولت(،)وزارتخانه ها، بخش های 
اس��تانی و غیره( فراهم می شوند و از بودجۀ عمومی)مثل دولت( 

تأمین می شوند.

هزینه های خصوص�ی )private costs()ی��ا غیر – عمومی، 
کارب��ر، یا هزین��ه های مس��تقیم والدین(: هزین��ه درون دادهای 
آموزشی هس��تند که مستقیماً توس��ط جامعۀ محلی و به وسیلۀ 
اولیاء و غیره پرداخت می ش��وند، نه از بودجۀ عمومی. این هزینه 
ها با توجه به کش��ور معموالً شامل مبالغ شهریه، مبالغ مربوط به 
س��رمایۀ س��اختمان، اعانه های مربوط به نگهداری مدرسه و مواد 
آموزش��ی یادگیری، خرید کتاب های درس��ی و س��ایر اعانه های 

مستقیم می شود.
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اختصارات
عالئم اختصاري مورد استفاده در جداول

عنوان اختصاری عنوان کامل به انگلیسی/و سایر زبان ها عنوان به فارسی

ADEA Association for the Development of Education in Africa انجمن آفریقایي توسعه ي آموزش

BECAS Basic Education Comprehensive Exam, Ghana آزمون جامع آموزش پایه ، غنا

CADR Centre for Ability Development Research, Hungary مرکز پژوهشی پرورش توانایي، مجارستان

CES Centre for Evaluation Studies, Hungary مرکز مطالعات ارزشیابي، مجارستان

DFID  Department for International Development, United
Kingdom دپارتمان توسعه ي بین المللي، بریتانیا

EDK Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education کنفرانس روسای آموزش و پرورش مناطق 
در سوئیس

ERDD Educational Research Development Directorate,Turkey مدیریت توسعه ي تحقیقات آموزشي، 
ترکیه

EU European Union اتحادیه اروپا

HSRC Human Sciences Research Council, South Africa شوراي تحقیقات علوم انساني، افریقاي 
جنوبي

ICFES  Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, Colombia

IADB Inter-American Development Bank بانك توسعه بین آمریكایي

IEQ Improving Educational Quality Project, USAID USAID ،پروژه بهبود کیفیت آموزش

INEADE Institut national d’études et d’action pour le développ -
ment de l’éducation, Senegal

INEE  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
Mexico انستیتو ملي ارزشیابی آموزشي، مكزیك

INEP  National Institute for Educational Studies and Research,
Brazil

انستیتو ملي تحقیقات ومطالعات آموزشي 
، برزیل

INVALSI  National Institute for the Evaluation of the Education
System, Italy

انستیتو ملي ارزشیابي سیستم آموزشي 
، ایتالیا
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IPST  Institute for the Promotion of Teaching Science and
Technology, Thailand

انستیتوی ترویج آموزش علوم و تكنولوژی، 
تایلند

LEAPS  Learning and Educational Achievement in Punjab Schools,
Pakistan

پیشرفت آموزشي و یادگیري در مدارس 
پنجاب ، پاکستان

MOE Ministry of Education or country equivalent وزارت آموزش و پرورش یا معادل کشوری 
آن

NCERT  National Council of Educational Research and Training,
India

شوراي ملي تحقیقات تربیتی و آموزش، 
هند

NIER National Institute for Educational Policy Research, Japan انستیتوي ملي پژوهش سیاستگزاری 
آموزشي، ژاپن

OKEV Education, Assessment and Examination Centre, Hungary مرکز آموزش، سنجش و امتحان، مجارستان

PARQE  Programme d’appui au renforcement de la qualité de
l’éducation en Haïti

RAMA  National Authority for Measurement and Evaluation in
Education, Israel

مرجع ملي اندازه گیري و ارزشیابي آموزشي 
، اسرائیل

SCRIPT  Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques, Luxembourg

SEDEP  Service de développement et d’évaluation de programmes
de formation, Niger

SPBEA South Pacific Board of Educational Assessment هیئت سنجش آموزشي جنوب اقیانوسیه

USAID United States Agency for International Development آژانس امریكایی توسعه بین المللي
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عالئم اختصاري موضوعات مربوط به برنامه درسی
زبان )lan(  ، ریاضیات )math(  ، علوم )sci(  ، علوم اجتماعي )soc sci(  ، علوم محیطي )env sci(  ، تكنولوژي ارتباطات 

.)ICT( و اطالعات

جدول 1 : کشورهای آفریقایی

کشور نام یا توصیفی از مطالعه مبتنی 
بر سنجش

سازمان/موسسه)ها(ی مسئول 
سنجش

جامعه ي 
هدف

موضوع)عات( سنجش شده از   
برنامه درسی سال

بورکینافاسو

 Le Français des
Scolaires au

Burkina Faso: Évalu -
tion des Niveaux

des Compétences

 Atelier de recherche
sur

 l’enseignement du
créole et

français

3 پایه آخر 
دوره ابتدایي Lan A2004

گزارش ارزیابي 2005 وزارت آموزش وپرورش پایه 3 و1 Lan, math 2005
جمهوري 

آفریقاي مرکزي کیفیت آموزش -- پایه ي باالي 
5 و4 Lan, math 1997

اریتره تحقق یادگیري وزارت آموزش وپرورش پایه هاي       
4 و1 Lan, math 1999

اتیوپي

ارزیابي ملي یادگیري اولیه 
اتیوپي

آژانس آزمون ها و تضمین 
کیفیت آموزش عمومي ، 

USAID

پایه هاي                       
8 و4

math, envsci :4 پایه

خواندن:انگلیسي

پایه8: انگلیسيmath , , زیست 
شناسي ، شیمي  و )از2004( فیزیك

2000

ارزیابي ملي یادگیري ثانویه 
–اتیوپي 2004

مطالعه آزمایشي ارزیابي 
یادگیري اتیوپیایي طراحي براي 2007

گامبیا تست تحقق ملي وزارت آموزش وپرورش پایه های   
5 و3 ,soc sci, math, env sciانگلیسي از سال 2002 ساالنه

غنا

سنت هامرجعي – معیاري خدمات آموزشي غنا , وزارت 
آموزش وپرورش پایه ي 6 ,Lan,math انگلیسي از1992تا 2002 

ساالنه

سنجش آموزش ملي خدمات آموزش غنا، 
)USAID )BECAS

پایه هاي     6 
و 3 , Lan,mathانگلیسي 2005

سنجش آموزش مدرسه اي خدمات آموزشي غنا پایه هاي      
4 و2 Lan,math  , انگلیسی 2006

گینه

Évaluation du Pr -
gramme de

 Formation Initiale des
Maîtres

)en Guinée )FIMG

 Cellule Nationale de
Coordination

 des Évaluations du
Système

Éducatif

پایه هاي    5 
و2 Lan,math

 Évaluation du niveau
des élèves

پایه هاي   6 
و4 و2 Lan,math از1997تا2000 

ساالنه
Évaluation des comp -

tences

des élèves

پایه هاي      
4 و2 خواندن

کنیا سنجش ملي پایش پیشرفت 
یادگیرنده شوراي ملی امتحانات کنیا سن 9 مهارت هاي زندگي، سوادآموزي  

,ریاضي طراحي براي 2007

لسوتو

اولین سنجش ملي آزمایشي 
پایه )دومین پروژه توسعه 
بخشي  آموزش و پرورش(

بانك جهاني ، مرکز توسعه 
برنامه ریزیدرسی ، شوراي 

امتحانات  لسوتو

پایه هاي   6 
و3 Sesoth   ,انگلیسی ,Math, 2004

پروژه آموزش ابتدایي USAID پایههاي 6و3 Math, English Sesoth 1993
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ماالوي

سطحپیشرفت یادگیردنده 
مدارس ابتدایي آمارگیري ساالنه آموزش پایه پایه هاي   7 

و5 و3 math ،چیچاوا، انگلیسي 2005،2004،2006

کیفیت یادگیری وتدریس 
درکشورهاي درحال توسعه: 
سنجش سوادآموزي وریاضي 

درسري النكاوماالوي
DFID

پایه ي 4 زبان مادري، انگلیسي  ،1996 ،1997
1998

خواندن انگلیسي درمدارس 
ابتدایي

پایه هاي   3 
و4 و6 انگلیسي 1993

سطوح خواندن و سوادآموزي 
دوزبانه در مدارس ابتدایي

پایه هاي        
6 و3 انگلیسي، زبان محلي 1998

توسعه سواداز طریق زبان هاي 
محلي وشرایط چند زباني USAID, IEQ پایه هاي   

4 و2 مهارت هاي سواد 2000-1999

ماداگاسكار

Étude sur la progre -
sion scolaire

 et la performance
académique

à Madagascar

وزارت آموزش و پرورش پایه هاي    5 
و2

)شفاهي وکتبي(Lan math مهارت 
هاي زندگي 2005

Étude sur la progre -
sion scolaire

 et les performances
académiques

à Madagasca

MOE ودانشگاه کرنل 
( )USA سنین 14و7 ماالگاسی و فرانسه 2004

 Évaluation des acquis
des élèves

 dans le cadre de la
réforme

MOE, UNICEF پایه هاي   
3 و1 mathفرانسه و ماالگاسي و 2004-2006

موریتاني مطالعه آزمایشي سنجش 
مبتني بر قابلیت وزارت آموزش و پرورش

پایه 13 Math فرانسه انگلیسي ، sci مهارت 
هاي زندگي برنامه ریزی مطالعه 

آزمایشي براي 2007
سن 15 Lan, math, Sci, ICT

موزامبیك برنامه سنجش ملي وزارت آموزش و پرورش math پرتغالي 1997

نامیبیا اولین سنجش ملي یادگیرنده
دانشگاه ایالتي فلوریداو وزارت 
آموزش و پرورش ودانشگاه 

)USA( هاروارد

پایه هاي    7 
و 4

انگلیسيmath ؛ هئلتذت شتیذت ؛ 
com )منطقه اي ( 1994

نیجر

ارزشیابي ملي MOE, SEDEP
پایه هاي

6و 4 و 2
Lan, math, sci 2000

Évaluation Nationale

 Division de
l’évaluation du suivi

 des acquis, MoE;
World Bank

پایه هاي   6 
و4 و2 Lan, math, sci 2005

 Évaluation du niveau
d’acquisition

en français, en math -
matiques et

 en sciences des élèves
des écoles

 traditionnelles du
cycle de base 1
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نیجریه

سنجش ملی پیشرفت یادگیری دولت فدرال، یونیسف ، 
یونسكو پایه 4 سوادآموزي، ریاضي مهارت هاي 

زندگي 1997

سنجش تعقیبی
کمیسیون آموزش پایه ي 

فراگیر

پایه 5 math انگلیسي 2001
سنجش ملی برنامه آموزش 

پایه فراگیر
پایه هاي   6 

و4 math, sci, soc sci انگلیسي 2003

سی شیلس آزمون ملي وزارت آموزش و پرورش پایه 6
,math انگلیسي ، فرانسه

sci ,سی شیلیسی
از 2002 ساالنه

سنگال

 Système national
d’évaluation des

 rendements scolaires
))SNERS I&II

INEADE پایه هاي 
6/4/3 Lan, math

2006

پایه 9 Lan, math, sci )حیاتی، زمین 
، فیزیكي(

آفریقاي جنوبي

سنجش پیشرفت  یادگیري وزارت آموزش و پرورش دوره متوسطه 
اول و دوم

انگلیسي, math، مطالعات اجتماعي 
و علوم تلفیقی 2003

پایش کیفیت آموزش HSRC پایه 9 Sci, math انگلیسي از1996 به صورت 
ساالنه

نتایج سنجش یادگیرنده HSRC، برنامه حمایتي 
USAIDتوسعه منطقه و پایه 3 خواندن 2003

مطالعه ارزشیابي سیستماتیك وزارت آموزش و پرورش و 
HSEC پایه 6 Lan, math, Sci 2005

تحلیل تاثیر اجراي برنامه 
پشتیباني توسعه منطقه 

آموزشی برعملكرد دانش آموز
MOE USAID پایه 3 سوادآموزي، ریاضي 2001و 2000و 

2003

سوازیلند --- شوراي امتحانات سوازیلند پایه هاي   10 
و 7 و4 --- پس ازداکار1

اوگاندا سنجش ملي پیشرفت آموزشی هءیت امتحانات ملی اوگاندا

پایه هاي    6 
و3 سواد، ریاضي 2005

پایه هاي   6 
و3 سواد انگلیسي، سوادزبان , ریاضیات 2006

زامبیا

سطوح خواندن و سوادآموزي 
دوزبانه در مدارس ابتدایي DFID پایه هاي       

6 و3 ,lanانگلیسي 1998

برنامه خواندن ابتدایي ADEA پایه هاي   6 
و1 خواندن و نوشتن 2002 ,1999

امتحان ملی وزارت آموزش و پرورش و
SAID پایه 5 ,lan,math  انگلیسي 1999،2001،2003،

1. سال دقیق سنجش نامعن است، اما شواهد نشان می دهد که بعد از نشست آموزش جهانی داکار اتفاق افتاده است.

...اطالعات در دسترس نیست.
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جدول 2 :  کشورهای عربی

کشور نام یا توصیفی از مطالعه 
مبتنی بر سنجش

سازمان/موسسه)ها(ی 
مسئول سنجش جامعه ي هدف موضوع)عات( سنجش شده 

از   برنامه درسی سال

الجزایر

Programme natio -
al d’évaluation

 du rendement du
système éducatif

algérien

وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 15و 
9و6و 3 math  ،فرانسه ، عربي دوره پس از داکار1

جیبوتي

 Évaluation du
niveau de qualité

 et du rendement
cognitive

 Centre de
 Recherche,

d’Information

 et de Production
de l’Éducation

Nationale

ابتدایي،د.ره اول 
متوسطه math  ،فرانسه ، عربي 1997 2000-

مصر ارزشیابي جامع وزارت آموزش و پرورش پایه هاي     3 
و1 تمام موضوعات مدرسه اي 2006/2005

اردن آزمون ملي وزارت آموزش و پرورش، 
OFID

پایه 10  Sci, ، عربي ، انگلیسي
math, soc sci

از 2000به صورت 
ساالنه

کویت

رویكرد تحیلي چند 
سطحي تعیین تحقق 

ریاضیات پایه هشتم در 
دولت کویت

دانشگاه کویت ، انجمن 
کویتي پیشرفت کودکان 
عرب، بنیاد عربي توسعه 

ي اجتماعي اقتصادي

پایه 8 math 2006

لبنان

 Évaluation
 des acquis

d’apprentissage

Centre de Reche -
che et de

 Développement
Pédagogiques

پایه ي 4  Sci, ، عربي ، فرانسه
math, soc sci 1994 / 1995

 Mesure des acquis
d’apprentissage مكمل  پایه 4  Sci, ، عربي ، فرانسه

math, soc sci 1996/1995
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موریتاني

 Analyse empirique
des programmes

 de l’enseignement
fondamental en

Mauritanie

پایه هاي   6 و3
زبان مادري ، زبان

 math، etude du ,دوم
mileu

1999

 Évaluation de
l’enseignement

 fondamental en
Mauritanie

انستیتوی ملي آموزش

پایه ها ي         
4 و6 2001

 Évaluation de la 2e
année

)fondamentale )AF
پایه 2 2001-2002

 Analyse de la
couverture de

 programme en
classe de 5e AF

en Mauritanie

پایه 5 زبان مادري، زبان ، زبان 
math ,دوم 2003-2004

 L’évaluation de la
couverture

 des programmes
des disciplines

 scientifiques en 5e
C et

متوسطه )سال 
پنجم پایه های 

)C,D

sci )فیزیك ، شیمي (, 
math 2004

 Évaluation de l’effet
de la formation

 continue en
Multigrade

USAID, IEQ پایه هاي 5 مهارت هاي سواد 2006-2007

مراکش

 Diagnostic et appui
aux

apprentissages
پایه هاي             وزارت آموزش و پرورش

8 و5 و3 math ، عربي ، فرانسه 2000

 Évaluations des
pré-acquis

وزارت آموزش و پرورش 
UNICEF و

س نین        6 
و4

  ،math ، عربي ، فرانسه
مهارت هاي زندگي 2001

 Évaluation des
acquis des élèves

وزارت آموزش و پرورش، 
EU پایه هاي 6  ،math ، عربي ، فرانسه

مهارت هاي زندگي 2006

عمان ارزشیابی حلقه ی اول 
آموزش پایه

وزارت آموزش و پرورش 
 Canedcom و
 International

))Canada

پایه 4  Sci, ،عربي ، انگلیسي
math 2003-2004

قطر
سنجش جامع آموزشي 
جامع و پیمایش مدرسه 

اي
موسسه ارزشیابي پایه هاي 11و4  Sci, ،عربي ، انگلیسي

math از سال 2004 ساالنه
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عربستان صعودي آزمون تشخیصی در نظام 
ارزشیابي عمومي وزارت آموزش و پرورش پایه 1و3 math ،عربي پس از داکار1

امارات متحده 
عربي

ارزیابي ملي رشدوپیشرفت 
دانش آموز

شوراي استرالیایي 
تحقیقات آموزشي

پایه هاي 7و 
5 و 9 سواد ، ریاضیات 2005

سال دقیق  سنجش نامعین است، اما شواهد نشان مي دهد که پس از نشست آموزش جهاني داکار اتفاق افتاده است.

جدول 3: شرق آسيا و اقيانوسيه، و جنوب و غرب آسيا

کشور نام یا توصیفی از مطالعه 
مبتنی بر سنجش

سازمان/موسسه)ها(ی 
مسئول سنجش جامعه ي هدف موضوع)عات( سنجش شده 

از   برنامه درسی سال

استرالیا

آزمون ملي مهارت هاي 
 New South( پایه

Wales فقط(

دپارتمان آموزش 
 New و یادگیري
Wouth Wales

پایه هاي  5 و3 سواد ، ریاضیات

قبل و بعد از 
داکار1

تطبیق آزمون ملي 
مهارت هاي پایه )فقط 

جنوب استرالیا(

دپارتمان خدمات 
کودکان و آموزش پایه هاي 5 و3 سوادآموزي ، ریاضیات

سنجش ایالتی یادگیري آموزش و پرورش 
ایالت ها پایه هاي 7و5 و3 موضوعات ویژه ایالت ها

بنگالدش

سنجش پیشرفت در 
تكمیل پایه چهارم

آموزش و پرورش ایالتی 
و هییت کتاب درسی و 

برنامه درسی عملی
پایه 4  math ، بنگالي ، انگلیسي

,Sci, Soc Sci 2000

سنجش ملي وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 5و3
“   “   “  “

Env sci “   “
2001

رویكرد منطقه ای 
آموزش براي همه 

)IDEAL(
پایه هاي 5و1  math, Sci, ، بنگالي

Soc sci 2004

کامبوج نظام سنجش ملي بانك جهاني ، وزارت 
آموزش و پرورش

پایه 3 math ، خمری 2006

پایه 6 math ،خمری برنامه ریزی شده 
برای 2007

پایه 9 math خمری برنامه ریزی شده 
براي 2008

جزایر قناري آزمون تشخیص 
استاندارد شده ملی وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 6و4  Cl manri/ ، انگلیسي

math
از2000 تا 2006 

ساالنه

فیجي سنجش  ملي وزارت آموزش و پرورش، 
PBEA پایه هاي 6 و4 سواد ، ریاضیات پس از داکار 1

هند

پیمایش سنجش پایه NCERT
پایه هاي 

8و7و5و4و3و1 
)متغیر(

  Env sci ,math, lan
)متغیر (

 /2002 /1994
2004 /2003

پیمایش سنجشی میان 
ترم پایه هاي 4و3و1 Lan, math 1997

پیمایش سنجشی  پایانی پایه هاي 4و3و1 Lan, math 2001

اندونزي سنجش پیشرفت 
یادگیري دانش آموزان

هییت ملي استاندارد 
آموزشي

پایه 3 )ابتدایي( و 
پیشرفته) متوسطه(

اندونزیایي، انگلیسي 
math

از سال 2005 
ساالنه
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ژاپن

سنجش ملي بازه هاي 
یادگیري NIER پایه هاي 12و9و5 

)متغیر(

 Sci ژاپني ، انگلیسي
math  جغرافیا، شهر 

Sec ، تاریخ،

 /2003 /2002
2004

سنجش ملي عملكرد 
دانش آموز

وزارت آموزش و پرورش 
INIERو پایه هاي 9و6 math ژاپني و 2007

کریباتي سنجش ملي وزارت آموزش و پرورش 
,SPBEA پایه هاي 6و4 سواد ، ریاضیات پس از داکار1

PDR الئو

پیمایش سواد ملي
وزارت آموزش و 

 UNESCO, ,پرورش
UNICEF

سن 6 و باالتر خواندن ، نوشتن ، ریاضیات 
، سواد تصویري 2000

سنجش بازده های 
یادگیري دانش آموزان

وزارت آموزش و پرورش 
وموسسه تحقیقات ملی 

علوم تربیتی
پایه 5 2006

مالزي سنجش پیشرفت مدارس 
ابتدایي

سندیكاي آزمون مالزي و 
وزارت آموزش و پرورش پایه 6   math ماالیي ، انگلیسي

sci چین ، تامبلي تا,
از  1987 به 
صورت  ساالنه

مالدیو آزمون نمونه
بخش نظارت و بهبود 

کیفیت و وزارت آموزش 
و پرورش ، بانك جهاني

پایه 6 ,Math انگلیسي ، دیوه اي 2003-2002

میانمار مطالعه پیشرفت 
یادگیري

یونیسف و وزارت آموزش 
و پرورش پایه هاي 5و3 Lan, Math, Sci 2006-2005

نیوزیلند پروژه ي پایش ملي 
آموزش

شوراي تحقیقات آموزشي 
نیوزیلند،واحد تحقیقات 
سنجش آموزشی دانشگاه 

اوتاگو

پایه 8و4 )بدون 
مدارس راهنمایي 

مائوري(

هنر، Sci، گرافیك ، 
نقشه ها

جدول -2003
 1999-1995

دوره هاي 4 ساله

تكنولوژي، موسیقي، 
خواندن و صحبت کردن

 /2000 /2004
1996 دوره هاي 

4 ساله

Math، مهارت هاي 
اطالعاتي، مطالعات 

اجتماعي

2005-2001-
1997 دوره هاي 

چهارساله

شنیدن ، دیدن ، بهداشت، 
آموزش فیزیك

2006-2002-
1998 دوره هاي 

چهارساله(

پایه 8 )مدارس 
راهنمایي مائویي

جداول ، نقشه ها، گرافیك، 
Sci ، هنر

 2003-1999
)دوره هاي 4 

ساله(

پایه هاي 1و3

موسیقي ، 
تكنولوژي،خواندن و 

صحبت کردن

 2004-2000
)دوره هاي 4 

ساله (

نوشتن، شنیدن، دیدن، 
بهداشت، آموزش فیزیكي

 2006-2002
)دوره هاي 4 

ساله (
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پاکستانگ

آزمون ملی پیشرفت
و وزارت آموزش و 

پرورش و سیستم ملي 
سنجش آموزش

پایه 8و4 ومعلمان ) 
متغیر(

 Sci, math, Lan
مطالعات اجتماعي 2005 2006-

کیفیت آموزش آکادمي مدیریت و برنامه 
ریزي آموزشي پایه 4 math ،سندي، اردو 2000

سطوح یادگیری و خالء 
ها و در پاکستان ) استان 

پنجاب(
LEAPS پایه 3 math ،اردو ، انگلیسي 2004

فیلیپین

آزمون ملی آموزش
وزارت آموزش و پرورش 
و آزمون ملی آموزش و 

مرکز پژوهش

پایه هاي 6و4 وسال 
دوم متوسطه

 Sci ،انگلیسي فیلیپیني
مطالعات اجتماعي و 

math
2005 2006-

آزمون خواندن انگلیسی 
وفیلیپینی برای دوره 

ابتدایی
پایه 3 درك مطلب 2005 2006-

سیاهد خواندن غیر 
رسمي فیلیپین وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 6-1 خواندن 2004 2005-

جمهوري کره سنجش ملي سنجش 
آموزشی

انستیتو برنامه ي 
آموزشي و ارزشیابي کره

پایه هاي 10و9و6 math ، مطالعات اجتماعي 1998 2000-

پایه هاي 10و9و6 کره اي ، مطالعات اجتماعي 
Sci, math، انگلیسي 2001 2002-

پایه هاي 10و9و6 کره اي ، مطالعات اجتماعي 
Sci, math انگلیسي 2003 2006-

ساموآ سنجش ملي وزارت آموزش و پرورش, 
SPBEA پایه هاي 6و4 سواد و ریاضیات پس از داکار1

سنگاپور برنامه تحقیقات محوري مرکزتحقیقات نظری و 
عملی

پیش دبستاني تا 
متوسطه ICT, Sci, math, Lan 2003

جزایر سلیمان سنجش ملي وزارت آموزش و پرورش, 
SPBEA پایه هاي 6و4 سواد و ریاضیات پس از داکار1

تایلند

مطالعات اثر بخشي 
)مدارس آزمایشي ( IPST

پایه هاي 9و6و3 Sci, math  2004- 2006-
2003

سنجش ملي پایه هاي 9و6و3 Sci, math 2005

مطالعه پیشرفت ملي انستیتو ملي خدمات 
تست آموزشي پایه هاي 12و9و6 تاپي، math ، انگلیسي، 

Sci )فقط 2003(
از2001به صورت 

ساالنه

تونگا سنجش ملي MOE, SPBEA پایه 4 سوادآموزي و ریاضیات پس از داکار1

تووالو سنجش ملي MOE, SPBEA پایه هاي 6و4 سوادآموزي و ریاضیات پس از داکار1

وانوآتا سنجش ملي MOE, SPBEA پایه هاي 6و4 سوادآموزي و ریاضیات پس از داکار1

ویتنام مطالعات سنجش 
ریاضیات و خواندن

بانك جهاني وزارت 
آموزش و پرورش پایه 5 math ، خواندن 2001

سال دقیق سنجش نامعین است ، اما شواهد نشان مي دهد که بعد از نشست آموزش جهاني داکار اتفاق افتاده است .

 اطالعات براي این کشور با احتیاط پدیرفته شده است، چون توسط کارشناسان ملي مورد تایید قرار نگرفته است.	
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جدول 4: آمریكاي التين و جزایر کارائيب

کشور نام یا توصیفی از مطالعه 
مبتنی بر سنجش

سازمان/موسسه)ها(ی مسئول 
سنجش جامعه ي هدف

موضوع)عات( سنجش 
شده از   برنامه 

درسی
سال

آنگوال آزمون استانداردها وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 6و5و3 Math, Lan از 1992

آرژانتین
 Operativo Nacional

de Evaluación

 MoE, Dirección
Nacional de

Información y Eval -
ación de la

Calidad Educativa

پایه هاي 9و7و6و3 
)ابتدایي یاپایه(، 6و5 

)متغیر(

 Sci, math, lan
Soc, Sci, متغیر

از 1993 
تا2000 و 

2002 تا2003 
ساالنه و بعد هر 

دوسال

باهاما آزمون سنجش مبتنی بر پایه بخش آزمون و ارزشیابی و 
وزارت آموزش و پرورش

پایه 3  Sci, ،انگلیسي
math

از 1984
پایه 6

انگلیسي ، 
مطالعات اجتماعي 
Lan,Math, Sci

بلیز

آزمون پیشرفت دوره اول 
متوسط

واحد سنجش و ارزشیابی و 
وزارت آموزش و پرورش

پایه 3 ,Lan,Math
از سال 2000 

به صورت 
ساالنه

آزمون مدرسه پایه 6 انگلیسي 
,Lan,Math

از سال 2000 
به صورت 

ساالنه

بولیوي

 Sistema de Medición
y Evaluación

 de la Calidad de la
Educación

وزارت آموزش و پرورش
پایه هاي 8و6و3و1 

)ابتدایي(، 4 
)متوسطه(

,Lan,Math
از سال 1996 

تاسال 2000 به 
صورت ساالنه

برزیل

نظام ملي ارزشیابي آموزش 
پایه

وزارت آموزش و پرورش, 
INEP

پایه هاي 
11و8و7و5و4و3 

)متغیر(

 Lan, math,
 sci, soc sci

)متغیر(
متغیر 2005-

1990

امتحان ملي آموزش متوسطه INEP سال قبل از ابتدایي حل مشكل
از1998 تا     
2006به صورت  

ساالنه

شیلي

 Prueba de Evaluación
del

Rendimiento Es-
colar

دانشگاه کاتالیكا و وزارت 
آموزش و پرورش پایه هاي 8و4

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

 /1982
1984/1983

 Sistema de Medición
de Calidad

de la Educación
وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 8و4 وسال 2 

متوسطه ) متغیر(

 Lan, math,
 Sci, Soc, Sci

)متغیر ( رفتار

از1988 تا  
2006به صورت  

ساالنه

کلمبیا

Medición y Eval -
ación de

Aprendizajes

وزارت آموزش و پرورش 
ICEES, پایه هاي 9و7و5و3 ,Lan, math از 1991 

تا1992 ساالنه

 Pruebas Evaluación
de la Educación

Básica – SABER
وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 9و7و5و3 

)متغیر (
Lan, math, Sci

از1997 تا 
2005به صورت  

ساالنه

 Exámenes de
Estado

وزارت آموزش و پرورش, 
ICEES پایه 11

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از 1980 تا 
2006 ساالنه
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کاستاریكا

Pruebas de Cono-
cimientos

دانشگاه کاستاریكا, وزارت 
آموزش و پرورش

پایه هاي 9و7و5و3 
)متغیر (

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از1986 تا 
1997 ساالنه

Pruebas de concl -
sión y

 acreditación de la
educación básica

وزارت آموزش و پرورش

دوره هاي 3و2و1 
آموزش پایه

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از 1996 تا 
2005 ساالنه

Pruebas Naciona-
les de Bachillerato مدرسه متوسطه از 1988 تا 

2006 ساالنه

کوبا
Pruebas de Apren-

dizaje

وزارت آموزش و پرورش و 
Sistema de Evalu-

ación de la

Calidad de la Edu-
cación, Instituto

de Ciencias Ped-
agógicas

پایه هاي 
12و9و6و4و3

,Lan, math
 /1997 /1998
 /1995 /1996
2002/2000

جمهوري 
دومنیكن

Sistema de Prue-
bas Nacionales

بانك جهاني و وزارت آموزش و 
IADB پرورش و

پایه هاي 8 )ابتدایي( 
و 4)متوسطه(

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از1991 تا  
2003به صورت  

ساالنه

آکوادو Prubas ARRENDO دانشگاه کاتالیك، بانك جهاني 
و وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 10و7و3 ,Lan, math

از1996 
تا2000به 

صورت  ساالنه

السالوادور

 Sistema Nacional
de Evaluación

بانك جهاني و وزارت آموزش و 
USAID پرورش و

پیش دبستاني پایه 
هاي 6و1

9سال و2 متوسطه 
)متغیر(

 Lan, math,
  Sci, Soc, Sci

آموزش بهداشت

از1993 تا 
2001به صورت  

ساالنه

Pruebas de Apre -
dizaje y Aptitudes

 para Egresados de
Educación Media

وزارت آموزش و پرورش
پایه هاي 3و2 

)متوسطه ( و آموزش 
تكنولوژي

 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از1997 تا 
2004 ساالنه

 Evaluación censal de
logros de

 aprendizaje en
educación básica

وزارت آموزش و پرورش ، 
 Dirección Nacional

de

Monitoreo y Evalu-
ación

پایه هاي 9و6و3 ,Lan, math 2005

 Logros de aprendizaje
de educación

básica en El Sal-
vador

وزارت آموزش و پرورش پایه 1 ,Lan, math 2005-2006
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گواتماال

 Sistema Nacional de
Medición

del Logro Aca-
démico

بانك جهاني، وزارت آموزش و 
پرورش ،دانشگاه گواتماال

پایه هاي 7و3وسال 
2و5 متوسطه )متغیر(

 Lan, math,
 Sci, Soc, Sci

متغیر
از 1992 تا 
1996 ساالنه

 Programa Nacional
de Evaluación

 del Rendimiento
Escolar

پایه هاي 6و3و1 ,Lan, math  2000/2004
1998/1999/

 Dirección General de
Educación

Bilingüe Intercul-
tural

وزارت آموزش و پرورش، 
ADB پایه هاي 3و1 ,Lan, math 2003

 Programa Nacional
de Evaluación

 del Rendimiento
Escolar

وزارت آموزش و پرورش پایه  6 و سال 6 
متوسطه

,Lan, math 2005

گویان

سنجش ملي پایه دو
مرکزملي توسعه منابع 

آموزشي، وزارت آموزش و 
پرورش

پایه 2 خواندن ، انگلیسي و 
math از سال 2001

سنجش ملي پایه ششم
وزارت آموزش و پرورش

پایه 6
انگلیسي ، 

مطالعات اجتماعي 
math,Sci

2007

آزمون ملي پایه نه پایه 9 “   “   “   “ دوره پس از 
داکار

هائیتي
 Évaluation des acquis

scolaires

)as part of PARQE(
EU ,وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 1/3/5 کرولي، فرانسه، 

Amath 2004 -2005

هندوراس

Proyecto de Eficie -
cia

 de la Educación
Primaria

وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 1-5
 Lan, math,
Sci, Soc, Sci 1990 -1994

Evaluaciones Naci -
nales

 del Rendimiento
Académico

 Unidad de Medición
de Calidad

Educativa
پایه هاي 6-3 )متغیر(

 Lan, math,
 Sci, Soc, Sci

متغیر
 /2002/2004
1997/2000

جامائیكا

سیاهه آمادگی پایه اول

وزارت آموزش و پرورش

پایه 1 ) پیش  ازورود(
سواد، مهارت هاي 
رنگ آمیزي، درك 

بصري ریاضیات

از1999
آزمون  تشخیص پاي3 پایه 3 ,Lan, math

آزمون سوادآموزي پایه چهارم پایه 4 سواد

آزمون پیشرفت ششم پایه 6
نوشتن ، هنر، 

 ,math, Lan
مطالعات اجتماعي
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مكزیك

 Sistema Nacional de
Evaluación

 Educativa de la
Educación Primaria

وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 3/4/5/6
 Lan, math,
Sci, Soc, Sci

از 1996 تا 
2006 ساالنه

Estándares Nacio-
nales

وزارت آموزش و پرورش، 
INEE

پایه هاي 3/4/5/6 ,Lan, math از 1997 تا 
2006 ساالنه

 Aprovechamiento
– Escolar

Carrera Magistral

پایه هاي 6-3 و 
متوسطه 1-3

 Lan, math,
 Sci، ,Sci, Soc

زبان خارجي
از 1994 تا 
2006 ساالنه

 Instrumento para el
Diagnóstico

 de Alumnos de
Nuevo Ingreso

Secundari

وزارت آموزش و پرورش

پایه 6 خواندن ، استدالل 
عددي و کالمي

از 1995 تا 
2006 ساالنه

 Exámenes de la
Calidad y el Logro

Educativos

پایه 3/6 وسال 3 
متوسطه math ، اسپانیولي 2006

 Evaluación Nacional
del Logro

Académico en Cen-
tros Escolares

پایه هاي 3/6 وسال 3 
متوسطه math اسپانیولي 2007

نیكاراگوآ

Evaluación del Cu -
rículo

Transformado
وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 4/5 وسال 3 

متوسطه
Lan, math 1994-1997

 Sistema Nacional de
Evaluación

 de la Educación
Básica y Media

USAID, UNESCO پایه هاي 3/6 Lan, math 2002

پاناما

 Programa de Pruebas
de

Diagnóstico
آژانس هاي مختلف ، وزارت 

آموزش و پرورش

ابتداي پایه هاي 3/6 
وسال 6 متوسطه

Lan, math
 ،1985،1986
 ،1987،1988

1992

Coordinación Educ -
tiva y Cultural

 Centroamericana
)CECE

سال هاي 1-6 
متوسطه

Lan, math 1995

 Sistema Nacional de
Evaluación

 de la Calidad de la
Educación

USAID, UNESCO پایه هاي  3/6 Lan, math 2002

پاراگوئه

 Sistema Nacional de
Evaluación

del Proceso Edu-
cativo

وزارت آموزش و پرورش, 
CECE پایه هاي 3/6/9

 Lan math, Sci,
Soc Sci )متغیر(

 ،1999،2000
2001
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پرو

Evaluaciones Naci -
nales de la

 Unidad de Medición
de la Calidad

وزارت آموزش و پرورش
پایه هاي 2/4/6 

)ابتدایي( و 
5-3)متوسطه )متغیر(

 Lan math, Sci,
Soc Sci  )متغیر ( 

شهروندي
 ،1996،1998
2004 ،2001

سنت گیتس و 
نویس آزمون استانداردها وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 3-6  Lan, math Sci

مطالعات اجتماعي
احتماالً پس از 

داکار1

اوروگوئه

Evaluaciones Naci -
nales de la

 Unidad de Medición
de Resultados

Educativo

 Administración
Nacional de

Educación Publica

پیش دبستاني، پایه 
هاي 6و4-1)متغیر(

 Lan math, Sci,
Soc Sci توسعه 

ي مؤثر و شناختمند 
رفتار) متغیر(

 ،1996،1998
 ،1999،2001
2002،2006

ونزوئال

 Sistema Nacional de
Medición

 y Evaluación del
Aprendizaje

بانك جهاني دانشگاه کاتولیكا 
، وزارت آموزش و پرورش، 

;Univ. Católica

 Centro Nacional
para el

 Mejoramiento de la
Enseñanza

en Ciencia

پایه 6 Lan, math 1998

1- سال دقیق سنجش نامعین است، اما شواهد نشان مي دهد که بعد از نشست جهاني داکار اتفاق افتاده است. 

	.اطالعات براي این کشور با احتیاط پذیرفته شده است، چون توسط کارشناسان ملي مورد تایید قرار نگرفته است

جدول 5 : آسياي مرکزي واروپاي شرقي و مرکزي

کشور ن��ام ی��ا توصیف��ی از مطالع��ه 
مبتنی بر سنجش

مسئول  سازمان/موسس��ه)ها(ی 
سنجش جامعه ي هدف س��نجش  موضوع)عات( 

شده از   برنامه درسی سال

آلباني

 ، ریاضیات  آزمایش��ات  اجرای 
زبان و ادبیات آلباني

مرکزملي سنجش و امتحانات

نمونه  )گروه   4 پایه 
) math ادبیات ، آلباني 2001

ریاضی��ات ، زب��ان و ادبی��ات 
آلباني

نمونه  )گروه   4 پایه 
) math ادبیات ، آلباني 2002

آم��وزش ، براب��ری و برتري / 
استراتژي ملي آموزش

بانك جهان��ي، وزارت آموزش و 
پرورش پایه  12/8/4 math ادبیات ، آلباني 2009و 2006

آذربایجان

برنام��ه ریزی درس��ی ، آماده 
س��ازي مواد آموزشي و دانش 
آم��وزان ، پایش و ارزش��یابي ، 

مشاوره به صورت آزمایشی

 ،Cito ,وزارت آموزش و پرورش
بانك جهاني پایه 5 ,Lan,Math 2003 2004-

بلغارستان در حال اجرا :پروژه آزمایش��ی 
برآورد ملی کیفیت وزارت آموزش و پرورش پایه 8 بلغ��اري ، علوم کاربردي، 

Math, Soc Sci پس از داکار1
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کروواسي امتحانات ملي ارزش��یابي خارجي  مل��ي  مرکز 
آموزش

سال اول متوسطه فرانسه  آلماني،  انگلیسي، 
، ایتالیایي 2006

سال دوم متوسطه
فرانسه  آلماني،  انگلیسي، 

، ایتالیایي 2007

استوني آزم��ون ه��ای مل��ی تعیی��ن 
استاندارد ها

مرک��ز مل��ی ب��رای ارزش��یابی 
خارجی آموزشی

نمونه  )گروه   3 پایه 
) ,math زبان مادري  1997 ازس��ال 

ساالنه

پایه 6 ) گروه نمونه( ,math زبان مادري  1997 ازس��ال 
ساالنه

گرجستان

برنام��ه ي تقوی��ت و تجدی��د 
آموزش��ي  نظ��ام  س��اختار 

گرجستان
مرکز امتحانات و سنجش

پایه 4 گرجي 2003

برنام��ه ي تقوی��ت و تجدی��د 
آموزش��ي  نظ��ام  س��اختار 

گرجستان
پایه 4 math 2004

مجارستان

مطالعات پایش پیشرفت دانش 
آموزان در سطح ملی CES

پایه هاي 5 درنمونه 
هاي مختلف از پایه 

هاي 12-4

 ICT, مطل��ب  درك 
math مهارت هاي علوم 

Civics ،طبیعي

 2005 1999تا  از 
هردوسال

ریاضیاتی  قابلیت های  بررسي 
و درك مطلب

OkEV, CES

تم��ام دانش آموزان 
پایه هاي 9 / 5 math، درك مطلب فقط 2001

سنجش ملي توانایی هاي پایه تم��ام دانش آموزان 
پایه اي 10/8/6 math ،خواندن

فق��ط   2003
پای��ه ه��اي 10/6 
س��ال  از   ،2004،

2006 ساالنه

زب��ان  مل��ي  س��نجش 
)انگلیسي،آلماني( OkEV نمون��ه هایي از پایه 

اي 10/6
درك مطلب و ش��نیدن ، 

نوشتن 2003

مجارستان

هاي  مهارت  تشخیص  ارزیابي 
پایه CADR پایه 1

خواندن ، math، مهارت 
 Motor ه��اي زندگ��ي

Coordination
2002

هاي  مهارت  تشخیص  ارزیابي 
پایه OKE, CADR پایه 4 خوان��دن،   ، نوش��تن 

math اندیشیدن از 2006 ساالنه

لیتواني

فرایندها  ش��رایط،  مطالع��ات 
ونتای��ج در س��طوح آموزش��ي 
پیش دبس��تاني ، دوره ابتدایي 

و متوسطه

مرک��ز توس��عه آم��وزش، مرکز 
امتحانات ملي پایه 6 math، خواندن ، نوشتن 2002

پروژه بهبود آموزش پایه 8/4 موفقیت دانش آموز 2003

مغولستان

آزمون ملي وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 11/ 9 / 5 ,Lan, math صورت   از1997به 
ساالنه

تس��ت منطق��ه اي در س��طح 
)ناحیه( موسسه سنجش حرفه ای دولت پایه هاي 11/ 9/ 5 

)متغیر(

 Lan, math  ، تاری��خ 
فیزیك ، شیمي ، زیست 

شناسي )متغیر(

از 1997 ه��ر پنج 
تا شش سال

مونته نگرو تدوین اس��تانداردها: مطالعات 
اصلي و آزمایشي

موسس��ه ارزش��یابي و کیفی��ت 
آموزش پایه 8

مرب��ي، math، فیزیك ، 
زیست شناسي،   ، شیمي 
تاریخ، جغرافیا، موسیقي، 

هنر، آموزش فیزیكي

2006

لهستان آزمون قابلیت هییت مرکزی امتحانات سنین 16/ 6 اس��تدالل،  خوان��دن، 
نوشتن کاربرد دانش از2002 ساالنه
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روماني

سنجش  ملي
خدم��ات س��نجش و امتحانات  

ملي

پایه 4 استانداردهاي ملي  /1996  /1998
1995

س��نجش  مل��ي  ي  برنام��ه 
پیش��رفت آم��وزش در روماني 

)مستمر(
پایه 4 زبان م��ادري )خواندن و 

math، ) نوشتن 2000

صربستان

NA3 سنجش ملي موسس��ه    ، مرکزارزش��یابي 
ارزش��یابي و کیفی��ت آم��وزش، 
وزارت آموزش و پرورش ، بانك 

جهاني

پایه 3 math ،صربي 2002 2003-

NA4 ارزیابي ملي پایه 4 math ،صربي 2006

تدوین اس��تانداردها: مطالعات 
اصلي و آزمایش

موسس��ه ارزش��یابي و کیفی��ت 
آموزش

پایه 8 صربي، math ، فیزیك ، 
زیست شناسي،   ، شیمي 
تاری��خ ، جغرافی��ا، هنر، 
آم��وزش   ، موس��یقي 

فیزیكي

2006

اسلوکي پایش آزمون آزمایشی انس��تیتو ملي آم��وزش ، وزارت 
آموزش و پرورش

سال آخر متوسطه برنامه آموزش عمومي 1999-1998

اول  5 س��ال  پای��ه 
متوسطه math ،اسلواك یابلغاري 2002

پایه 9 math ،اسلواك یابلغاري 2003

ي  ر جمه��و
نی��ه   و مقد
یوگس��الوي 

سابق

E QUIP 1، فعالیت آموزش 
متوسطه USAID آم��وزش فني حرفه 

اي حل مسئله 2008 و 2004

ترکیه

آزمون سنجش پیشرفت دانش 
آموز ERDD ،بانك جهاني پایه 8

ترک��ي، عل��وم طبیع��ي، 
اجتماع��ي،  مطالع��ات 

math
2003

آزمون تعیین سطح ERDD ،بانك جهاني ه��اي  پای��ه 
8/7/6/5/4 موضوعات متنوع از 2003

سال دقیق سنجش نامعین  است، اما شواهد نشان مي دهد که بعد از نشست جهاني داکار اتفاق افتاده است.

جدول 6 : آمریكاي شمالي و اروپاي غربي

کشور نام یا توصیفی از مطالعه 
مبتنی بر سنجش

سازمان/موسسه)ها(ی مسئول 
سنجش جامعه ي هدف موضوع)عات( سنجش 

شده از   برنامه درسی سال

بلژیك

آزمون سنجش دوره ای )فقط 
جامعه ي فالندرزي ( هیات بازرسي آموزش متغیر متغیر از 1991

ارزشیابی های خارجي )فقط 
جامعه ي فرانسوي(

پژوهش در آموزش و راهبری 
مشترك نظام آموزشی

پایان ابتدایي موضوعات محوري از 1994 ساالنه

سال 5 متوسطه Lan ،نوشتن 1999 2000-

پایه 5 Sci 2001

پایه 3 بسته به موقعیت زماني 
ومكاني 2002
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کانادا

برنامه شاخص هاي پیشرفت 
تحصیلی

شوراي وزراي آموزش

سنین 16و13 خواندن ونوشتن، 
math، sci 2004-1993

برنامه سنجش سراسر کانادا سنین 16/13 خواندن ونوشتن، 
math، sci 2007

دانمارك

ارزشیابي مستمر بازده 
های آموزشي دانش آموزان  

ابتدایي

مدرسه ارزشیابي دانمارك

ابتدایي، راهنمایي ، 
متوسطه )متغیر(

Math, خواندن، 
انگلیسي، محیط هاي 
یادگیري ، بعد بین 

المللي

از1999 ساالنه

ارزشیابي درحال اجراي 
پیامدهاي آموزشي دانش 

آموزان سال هاي آخر 
متوسطه )سراسري و محلي(

سال هاي آخر 
متوسطه )متغیر(

انگلیسي ، یادگیري 
محلي ، روش هاي 

آزمون، کیفیت ، نوشتن 
)متغیر(

از1999 ساالنه

فنالند

سنجش پیشرفت تحصیلی

شورای عالی آموزش، وزارت 
آموزش و پرورش

پایه 6 math فرانسه  1998 2004-
هر دوسال

آخرمتوسطه

Sci, math فنالندي ، 
سوئدي ، مذهب ، فلسفه 
زندگي، انگلیسي زبان 

دوم، آداب معاشرت

1998 2001-

آیا در آموزش پایه سیاست 
هاي تحقق برابري وجود 

دارد؟
سنین 16/13

بازده های یادگیري 
، برابري جنسیتی و 

اجتماعي
1996

ارزشیابي کیفیت آموزش 
بین پایه هاي اول و ششم 

آموزش پایه
پایه هاي 6-1

محیط یادگیري ، 
تدریس ، مواد مورد 
استفاده ، فنالندي، 

math
2001

فرانسه
 L’évaluation des

acquis

des élèves
وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 6-3 Lan, math از 1989 ساالنه

آلمان

…Deutsch

موسسه بین المللي تحقیقات 
آموزشي آلمان

پایه 9 آلماني ، انگلیسي 2001 2005-

سطح پیشرفت دانش آموزان 
در انگلیسي به عنوان زبان 
خارجي و در استفاده عملي 

آلماني به عنوان زبان اول

پایه 9 انگلیسي 2003 2004-

ایسلند Samraemd Prof انستیتو testin آموزشي، 
وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 7/4 math ،ایسلندي از 1996 ساالنه

ایرلند اجرا ی آزمایش: ارزشیابي کل 
مدارس

هیات بازرسي دپارتمان 
آموزشي ابتدایي و متوسطه برنامه آموزشي جامع، 

موضوعات متنوع
  1998 1999-
2003 2004-
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اسرائیل

اندازه گیري اثر بخشي و رشد 
مدارس

RAMA

پایه هاي 8/5
 Math,)عربي یا عبری(
 ، Sci ، انگلیسي ،Lan

تكنولوژي
از 2002 ساالنه

پایه 9 )پایه 8 
در2005( میراث ، شهرنشیني از 2005 ساالنه

پایه 2 Lan از 2006 ساالنه

سنجش تشخیصي پایه 1 )عبری 
زبانان(

مهارت هاي خواندن و 
نوشتن عبری از 2006 ساالنه

آزمون های تهیه نقشه هومش 
)فقط عرب زبانان(

وزارت آموزش و پرورش

پایه هاي 7/4 math عربي از2003 ساالنه

پایه هاي 5/4 ,Lan, math 1990

پایه هاي 4/3 ,Lan, math 1991

سنجش ملی پیشرفت 
آموزشی  اسرائیل

پایه هاي8/4    ,Lan, math
انگلیسي ، تكنولوژي 1996 1998-

پایه 6 Sci ،تكنولوژي 1998

پایه 8 شهرنشیني 1999

ایتالیا

خدمات پیمایش سیستم

INVALSI

پایه 4، سال هاي 
1و 3 راهنمایي، 
سال هاي 4/2 

متوسطه

math درك مطلب

از 1999
پیمایش سیستماتیك عملكرد 

دانش آموزان

پایه هاي 5/3/1 
سال 2 راهنمایي 
، سال هاي 3/2 

متوسطه

 Lan, math, Sci,
Soc Sci, تاریخ

VIVES پروژه کارکنان آموزشی

عملكرد حرفه اي

لوگزامبورگ
 Le protocole d’action

qualité

scolaire
SCRIPT -- -- از 1993

مالت

 Junior آزمون ورودي
Lyceum واحدسنجش آموزش بخش 

مرکزي آموزش
پایه 6

 ،math ،مالتي، انگلیسي
مذهب ، مطالعات 

اجتماعي

پیمایش سوادملي سن 7 مالتي ، انگلیسي
2002/1999

M مطالعات ملي پایه دپارتمان برنامه ریزی و توسعه پایه 1 math

هلند PRIMA C -  بررسي
HORT

موسسه علوم اجتماعي 
Sco- کاربردي، موسسه

Kohnstan
پایه هاي 8/6/4/2 Lan , math  1994 1995-

هر دو سال
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نروژ

آزمون هاي ملي سیستم ارزیابي کیفیت ملي پایه هاي 7/4 خواندن ، نوشتن ، 
math ، انگلیسي

از 2003به صورت 
ساالنه

آزمون های نقشه کشي پایه هاي 7/2 مهارت هاي خواندن از 2003به صورت  
ساالنه

پرتغال

آزمون هاي سنجش ) دوره 
هاي اول و دوم( دفتر ارزشیابي آموزش  پرتغال، 

وزارت آموزش و پرورش

پایه هاي 6/4 math ،پرتغالي از 1999به صورت 
ساالنه

آزمون هاي ملي )دوره سوم 
–راهنمایي( پایه 9 math ،پرتغالي از 2005 به 

صورت ساالنه

آزمون هاي ملي ) اواخر 
متوسطه ( وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 12/11 

متوسطه
برنامه ي آموزشي 

محوري
از 1997 به 
صورت ساالنه

اسپانیا

ارزشیابي آموزش ابتدایي

موسسه ملي ارزشیابي و کیفیت 
سیستم آموزشي

پایه 6 علوم اجتماعي وطبیعي، 
math ،اسپانیایي

1999 و 1995 
2003و 2001

تشخیص عمومي نظام 
آموزشي سنین 16-14 موضوعات محوري 1997

ارزشیابي تربییت بدنی 
مدارس ابتدایي سن 12 آموزش فیزیكي 1995

ارزشیابي مدارس متوسطه 
اجباري سال 4 متوسطه

علوم طبیعي و اجتماعي، 
جغرافیا، تاریخ، ادبیات، 

math ،واسپانیایي
2000

ارزشیابي یادگیري و تدریس 
زبان انگلیسي سن 14 انگلیسي 2001

ارزشیابي بیان شفاهي در 
مدارس ابتدایي پایه 6 بیان شفاهي 2003

سوئد آزمون ملي  Sko ، آژانس ملي آموزش
Lveket پایه هاي 9/5 سوئدي ، انگلیسي، 

math از 1985

سوئیس سنجش سطح ) کشوري ( 
کانتون

EDK )فقط سطح کانون 
(، وزارت آموزش و پرورش، 

تضمین کیفیت

متغیر با توجه به 
کانون متغیر باتوجه به کانتون متغیر با توجه به 

کانتون

ایاالت 
متحده

سنجش های برنامه ي درسی 
ملی آموزشي وزارت آموزش و پرورش پایه هاي 8،4 و 

12) متغیر(

شهرنشیني، Sci، نوشتن 
، ادبیات، خواندن، 

موسیقي math ، هنر 
، مطالعات اجتماعي، 
مهارت هاي رایانه و 

زندگي ، تاریخ آمریكا، 
جغرافیا

از 1999 به 
صورت ساالنه

بریتانیا 
)انگلستان(

سنجش های برنامه ي درسی 
ملی

دپارتمان کودکان، مدارس و 
خانواده

مدارس ابتدایي و 
متوسطه

صحبت کردن وشنیدن ، 
 math,،خواندن، نوشتن
Sci )سن 7( )انگلیسي، 
math، Sci )سن11( 
انگلیسي ، خواندن، 

 math ،Sci ،نوشتن
)سن 14(

از1995 ساالنه 
)متغیر(
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بریتانیا 
)اسكاتلند( بررسي تحقق اسكاتلند یادگیري و تدریس اسكاتلند مدارس ابتدایي ، 

راهنمایي ، متوسطه

 ،math ، انگلیسي
موضوعات اجتماعي ، 
مهارت هاي محوري 

Sci ،

از 2005 ساالنه

بریتانیا 
)ویلز( سنجش برنامه درسی ملی

شوراي دولتي ویلز، بنیاد 
سنجش و برنامه ي آموزشي 

کیفیت سنجي

پیش دبستاني ، 
مدارس ابتدایي و 

متوسطه

 math ،انگلیسي، ولزي
Sci ،، هنر ، جغرافیا، 

تاریخ، تكنولوژي 
اطالعات، زبان مدرن 

موسیقي، آموزش 
فیزیكي

از 1999 به 
صورت ساالنه ) 

متغیر(
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