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گــزارش حاضــر متنــی مســتقل اســت کــه بــه ســفارش یونســکو از جانــب جامعــه جهانــی تهیــه شــده اســت، نشــریه ای کــه 
حاصــل همــکاری اعضــای تیــم تهیــه گــزارش و افــراد و ســازمان ها و نهادهــا و دولت هــای متعــدد دیگــر اســت.

عبــارات بــه کار گرفتــه شــده در ارائــه مندرجــات ایــن متــن بــه منزلــه هیــچ گونــه اظهــار نظــری از جانــب یونســکو دربــاره 
منزلــت حقوقــی هیــچ کشــور، ســرزمین، شــهر، ناحیــه  و یــا هیــچ یــک از مقامــات یــا محــدوده قلمــرو یــا مرزهــای آن 
هــا نیســت. تیــم تهیــه گــزارش پایــش جهانــی آمــوزش مســئولیت انتخــاب و ابــراز کلیــه اطالعــات موجــود در گــزارش و 
دیدگاه هــای بیــان شــده در آن، کــه لزومــا بــا نظــرات یونســکو مطابــق نبــوده و هیــچ تعهــدی بــرای آن ســازمان ایجــاد 

نمــی کننــد، را برعهــده دارد. 
مسئولیت کلی دیدگاه ها و نظرات ابراز شده در این گزارش برعهده مدیر تیم است. 
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پیش درآمد
در مـاه مـه 2015 در اجـالس جهانـی آمـوزش دراینچئـون )کـره جنوبی( 1600 شـرکت کننـده از 160 کشـور جهان با هـدف واحدی 

گردآمدنـد: توافـق بـر سـر چگونگـی تضمین آمـوزش باکیفیت، عادالنـه، فراگیـر و یادگیری مـادام العمر تا سـال 2030.

اعالمیـه اینچئـون درمـورد آموزش تا سـال 2030 نقش تعیین کننده ای در شـکل دادن به هدف آموزش در توسـعه پایدارداشـته اسـت: 
»تضمیـن آمـوزش باکیفیـت، عادالنـه و فراگیـر و ترویـج فرصت هـای یادگیـری مـادام العمر بـرای همه.« این هدف یونسـکو را مسـئول 
هدایـت، هماهنگـی و پایـش دسـتورکار آمـوزش 2030 نمـوده اسـت و تهیه گـزارش پایش جهانی آمـوزش )GEM(1را برای 15 سـال 
آتـی ایجـاب نمـوده اسـت تـا به پایـش و گزارش دهـی مسـتقل در مورد هـدف چهارم توسـعه پایـدار و نیز سـایر ابعاد آموزشـی موجود 

در دیگـر اهـداف توسـعه پایدار به طور سـاالنه انجام شـود. 

هـدف غایـی ایـن دسـتورکار آن اسـت کـه هیـچ فردی در پوشـش آموزشـی از قلـم نیفتـد. بدین منظـور بایـد داده های دقیـق و پایش 
صحیـح داشـته باشـیم. گـزارش GEM در شـماره سـال 2016 خـود بصیـرت الزم را در اختیـار دولت هـا و سیاسـت گـذاران قـرار می 
دهـد تـا بـا بـه کارگیـری شـاخص ها و اهداف موجـود میزان پیشـرفت در راسـتای هدف چهارم توسـعه پایـدار را پایش نموده و تسـریع 

کننـد. برابـری و فراگیـر بـودن، معیارهـای کلـی موفقیـت این اهداف و شـاخص ها محسـوب می شـوند.

این گزارش سه نکته را به نحو انکارناپذیری روشن می کند: 

نخسـت، ضـرورت گزینـش رویکـردی جدیـد. بـر اسـاس روند جـاری تنهـا 70% از کـودکان کشـورهای کم درآمـد درسـال 2030 قادر 
خواهنـد بـود آمـوزش ابتدایـی را بـه پایـان ببرنـد، در حالـی که هدف مزبـور ابتدا بـرای سـال 2015 در نظر گرفته شـده بـود.از این رو 

بـه تعهـدات سیاسـی، سیاسـت های جدیـد، ابتـکارات ومنابعـی نیاز اسـت تـا این روند را شـتاب بخشـند. 

دوم اینکـه چنانچـه در تعهـد بـه تحقـق اهـداف توسـعه پایدارجـدی هسـتیم، می بایسـت بـا عزمـی راسـخ و حـس اضطـرار وارد عمل 
شـویم. در غیـر ایـن صـورت نـه تنهـا اهـداف آموزش تاثیـر منفی خواهنـد دید، بلکـه پیشـرفت یکایک اهداف توسـعه کند خواهد شـد: 
از ریشـه کـن کـردن گرسـنگی گرفتـه تا بهبود سـالمت، برابری جنسـیتی و توانمندسـازی زنـان، تولید و مصـرف پایدار، شـهرهای تاب 

آور و تـداوم پذیـر و باالخـره جوامع برابرتـر و فراگیرتر. 

ســوم اینکــه بایــد اساســا طــرز فکــر خــود را نســبت بــه آمــوزش و نقــش آن در رفــاه حــال انســان و توســعه جهــان تغییردهیــم. امــروز 
بیــش از هــر زمــان، آمــوزش، عهــده دار پــرورش مهارت هــا، نگــرش  و رفتارهایــی کــه بــه رشــد پایــدارو فراگیــر می انجامنــد اســت. 

 
ــدد  ــای متع ــه چالش ه ــه ب ــر و یکپارچ ــع نگ ــخی جام ــا پاس ــا ت ــرای م ــت ب ــی اس ــدار فراخوان ــعه پای ــرای توس ــتور کار 2030 ب دس
اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی کــه بــا  آن هــا مواجــه ایــم تدبیــر کنیــم. ایــن یعنــی فراتــر رفتــن از مرزهــای ســنتی و ایجــاد 

ــر.  ــی موث ــای فرابخش همکاری ه

موضـوع آینـده پایـدار بـرای همـه، ناظر بر کرامت انسـانی، ادغـام فراگیر اجتماعی و محافظت زیسـت محیطی اسـت. در چنیـن آینده ای 
رشـد اقتصـادی بـه تشـدید نابرابـری نمـی انجامـد، بلکه بـرای همگان سـعادت و رفاه حـال بـه همـراه دارد. در چنین آینـده ای مناطق 
شـهری و بازارهـای کار بـه نحـوی طراحـی می شـوند کـه همـگان را توانمند سـازند و در آن هـا فعالیت هـای اقتصادی اعـم از عمومی و 
خصوصـی گرایشـی سـبز داشـته باشـند. توسـعه پایـدار در واقـع باور به این مهم اسـت که توسـعه انسـانی نمـی تواند بدون یک سـیاره 
سـالم بـه وقـوع بپیونـدد. مبـادرت بـه دسـتورکار جدیـد اهـداف توسـعه پایـدار ایجاب می کنـد که همه مـا به مقصـود نهایـی یادگیری 
مـادام العمـر بیاندیشـیم، زیـرا آمـوزش اگـر به درسـتی انجام شـود بیش از هر امـر دیگر می توانـد شـهروندانی توانمنـد، خردمند، فعال 
و متخصـص پـرورش دهـد کـه بتواننـد راه را بـه سـمت سـیاره ای امن تر، سـبزتر و عادالنه تـر برای همه انسـان ها هموار کننـد. گزارش 

حاضـر شـواهد کارآمـدی بـرای غنی تـر کردن ایـن گفتمـان و ایجاد سیاسـت های الزم در جهـت تحقق ایـن اهداف ارائـه میکند. 

ایرینا بوکووا
مدیرکل یونسکو

 1-Global Education Monitoring
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دیباچه
گزارش سال 2016 پایش جهانی آموزش )گزارش GEM( در آن واحد هم شیوا است و هم نگران کننده. این اثر، گزارشی حجیم، همه 
جانبه، عمیق و کارشناسانه، اما در عین حال نگران کننده است. نشان می دهد که آموزش قلب تپنده توسعه پایدار و اهداف ناظر بر آن 
است، اما فاصله عظیمی که تا رسیدن به اهداف توسعه پایدار باقی است را نیز یادآور می شود. این گزارش باید زنگ خطرها را در همه 

نقاط جهان به صدا درآورده و باعث گسترش مقیاس اقدامات برای دستیابی به هدف چهارم توسعه پایدار گردد. 

گزارش GEM بیان معتبری است از اینکه آموزش حیاتی ترین ورودی برای همه ابعاد توسعه پایداراست. آموزش بهتر به سعادت و رفاه 
بیشتر می انجامد، کشاورزی را تکامل می دهد، نتایج سالمت انسان ها را ارتقا می دهد، از میزان خشونت  می کاهد، برابری جنسیتی را در 
پی دارد، سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد و محیط زیست را بهبود می بخشد. آموزش کلیدی است که با آن می توان مردم جهان را 
یاری نمود تا درک کنند که توسعه پایدار مفهومی بسیار حیاتی برای آینده ما است. آموزش ابزار الزم اقتصادی، اجتماعی، فنی و اخالقی 
را در اختیار ما قرار می دهد تا با اهداف توسعه پایدار مواجه شده و  آن ها را به ثمربرسانیم. این حقایق به تفصیلی ظریف و غیرمعمول 

در گزارش نشان داده می شوند. گنجینه سرشاری از اطالعات را می توان در جدول ها، نمودارها و متن گزارش یافت. 

با این وجود گزارش حاضر، حاکی از شکاف عظیم بین وضعیت فعلی آموزش در جهان و نقطه ای که عهد کرده ایم تا سال 2030 به آن 
برسیم است. فاصله تکمیل تحصیالت بین اقشار فقیر وغنی، چه در درون کشورها و چه بین  آن ها، در یک کالم وحشتناک است. در 
بسیاری از کشورهای کم درآمد، آموزش کودکان فقیر در شرایط کنونی با موانع غیر قابل غلبه مواجه است. در خانه هاشان کتابی نیست، 
از فرصت آموزش پیش دبستانی محرومند و با ورود به مدرسه به محیطی بر می خورند که فاقد آب و برق و بهداشت و معلمان باصالحیت 
و کتب درسی و هرگونه دیگر ملزومات پایه برای آموزش است، چه رسد به آموزش با کیفیت. تبعات امر سرسام است. در اهداف توسعه 
پایدار، تکمیل همگانی دوره دوم متوسطه در کل جهان تا سال 2030 وعده داده شده است. اما )بر اساس جدول 10.3 گزارش اصلی( 

نرخ مزبور در کشورهای کم درآمد در حال حاضر تنها در سطح 14% قرار دارد. 

گزارش GEM 2016 این هدف دشوار را پیش روی خود قرار داده است که تعیین کند با حفظ روند جاری یا حتی طبق روند موجود 
در کشورهای دارای تندترین نرخ پیشرفت در هر منطقه، چه کشورهایی قادر خواهند بود تا سال 2030 به اهداف مورد نظر دست یابد. 
پاسخ به دست آمده بسیار هشیارکننده است: می بایست اقداماتی بی سابقه، بدون فوت وقت انجام گیرد تا بتوانیم هدف چهارم توسعه 

پایدار را به موقع برآورده کنیم.

همیشه افراد بدبین و ایراداندیشی هستند که بگویند: »ما که از ابتدا می دانستیم هدف چهارم توسعه پایدار دست یافتنی نیست« و ادعا 
کنند که همه می بایست »واقعیت ها« را قبول کنیم. اما همانطور که خواندن گزارش به انحای مختلف به ما می آموزد، چنین انفعالی، 
غیراخالقی و عاری از حس مسئولیت است. اگر نسل جوان امروز را فاقد آموزش کافی وانهیم، آن ها و جهان آینده شان را طی دهه های 
بعد به فقر، آسیب های زیست محیطی و حتی بی ثباتی و خشونت اجتماعی محکوم کرده ایم. هیچ توجیهی برای کاهلی وجود ندارد. پیام 

گزارش این است که باید بی عملی را کنار بگذاریم و نرخ تکمیل مقاطع تحصیلی را با شتابی بی سابقه باال ببریم. 

یکی از کلیدهای این شتابدهی تامین اعتبارات است. در اینجا نیز گزارش بسیار هشیارکننده است. کمک های توسعه در حوزه آموزش در 
حال حاضر از سطح سال 2009 هم کمترند )نمودار 20.7 از متن تفصیلی گزارش(. این نکته رویکردی به شدت کوتاه بینانه را از جانب 
کشورهای مرفه نشان می دهد. آیا کشورهای اهداکننده کمک ها واقعا تصور می کنند که با عدم سرمایه گذاری کافی درکمک های مالی 
به حوزه آموزش کشورهای کم درآمد موفق به »صرفه جویی« در هزینه های خود شده اند؟ با مطالعه گزارش حاضر رهبران و شهروندان 
کشورهای پردرآمد عمیقا قانع خواهند شد که سرمایه گذاری در آموزش برای رفاه حال جهانی جنبه بنیادی دارد و سطح کنونی کمک ها، 
یعنی 5 میلیارد دالر در سال جهت آموزش ابتدایی یا به عبارتی سرانه 5 دالر در سال برای کشورهای پردرآمد، برای تضمین صلح و 

توسعه پایدار آینده جهان میزان سرمایه گذاری خجالت آوری است. 

پیشنهادهای  مجموعه،  این  است.  جلو  به  رو  حرکت  برای  فراوانی  استانداردهای  و  توصیه ها  بصیرت،  حاوی   2016  GEM گزارش 
ارزشمندی در چگونگی پایش و سنجش میزان پیشرفت هدف چهارم توسعه پایدار ارائه می کند و با ارائه مثال نشان می دهد که امکان 
استفاده از ابزار سنجش کیفیت و دستاوردهای آموزشی به مراتب دقیق تری نسبت به معیار های خامی چون نرخ ثبت نام و نرخ تکمیل 
تحصیالت که امروزه مورد استفاده وسیع قرار دارند، وجود دارد. با استفاده از ابرداده ها، ابزار نظارت بهتر، پایش مراکز و بکارگیری فن 

آوری اطالعات قادر خواهیم بود سنجش به مراتب دقیق تری از فرآیند و نتایج آموزشی در سطوح مختلف انجام دهیم. 
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پانزده سال پیش، جامعه جهانی باالخره بُعد وخامت همه گیری ایدز و دیگر بحران های اضطراری بخش سالمت را پذیرفت و گام های 
مشخصی برای گسترش مقیاس مداخالت سالمت عمومی در قالب اهداف توسعه هزاره برداشت. این امر به ابتکارات مهمی چون صندوق 
جهانی مبارزه با ایدز، ماالریا و سل )Global Fund( و ائتالف جهانی واکسن و ایمن سازی ) که اینک نام آن به ائتالف جهانی واکسن 
GAVI تغییر یافته( و نمونه های متعدد دیگر انجامید. این اقدامات باعث افزایش مداخالت سالمت و تامین اعتبار برای  آن ها شده اند. 
اگرچه )عمدتا به واسطه بحران مالی جهانی در سال 2008 که روند رو به رشد تامین مالی برای سالمت عمومی را متوقف کرد( تمام آنچه 

را می توانستیم به ثمر نرساندیم، اما دستاوردهایی حاصل شد که اثرات  آن ها کماکان تا امروز قابل مشاهده است. 

گـزارش GEM را نیـز بایـد بـه همیـن نحـو، چونـان فراخوانی بـرای اقـدام برای آمـوزش که محـور اصلی اهداف توسـعه پایدار اسـت، 
تلقـی نمـود. نظـر شـخصی مـن کـه بارهـا در چنـد سـال اخیر گفتـه ام ضـروری بودن ایجـاد یک صنـدوق جهانـی برای آموزش اسـت 
کـه بـر شـالوده تجربـه مثبـت صنـدوق جهانی مبـارزه با ایدز، ماالریا و سـل بنا شـود، چراکـه محدودیـت اعتبارات اصـل چالش آموزش 
را در جهـان تشـکیل مـی دهـد. ایـن نکتـه چه در قالـب داده های بیـن کشـورها و چه اطالعات سـطح خانـوار، دراین گـزارش به خوبی 

نشـان داده شـده است. 

این سند، فرخوانی است تا به فرصت، تعجیل و تعهد جهانی بیان شده در هدف چهارم توسعه پایدار پاسخ بگوییم: آموزش همگانی 
باکیفیت برای همگان و فرصت های یادگیری مادام العمر. از همه می خواهم، هر کجا که هستند این گزارش را به دقت بخوانند و پیام های 
اصلی آن را به خاطربسپارند. مهم تر اینکه بیایید در همه سطوح، از اجتماع محلی گرفته تا جامعه جهانی، در عملی کردن این اهداف 

بکوشیم. 

جفری د. ساکس 
مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در اهداف توسعه پایدار
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خالصه گزارش پایش آموزش در سال 2016
مقدمه

در هفتادمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر 2015، کشورهای عضو، متن دستورکار جدید توسعه جهانی را با 
 )SDG( عنوان "تحول دنیای ما: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار" به تصویب رساندند. جاِن کالم این سند 17 هدف توسعه پایدار
است شامل هدف چهارم در مورد آموزش. این اهداف اولویت های توسعه را تا مقطع 2030 تعیین نموده اند و متعاقب "اهداف توسعه 

هزاره" و "آموزش برای همه " مطرح شده اند که مهلت اجرای  آن ها در سال 2015 به پایان رسید. 

گزارش پایش جهانی آموزش )گزارش GEM( بر شالوده تجربیات پیشیِن مجموعه گزارش های 
"پایش جهانی آموزش برای همه" پی ریزی شده است و ماموریت آن ارزیابی میزان پیشرفت 
آموزش در راستای دستورکار 2030 است. گزارش سال GEM 2016، نخستین گزارش در 
مجموعه جدید 15 سال آتی است که به بررسی رابطه پیچیده بین آموزش و دیگر وجوه توسعه 
پایدار و تبعات پایش چهارمین هدف یعنی آموزش-پرداخته است. این گزارش حاکی از آن 
است که آموزش قادر نخواهد بود با تمام بالقوه های خود به پیشرفت جهانی کمک کند مگر 
اینکه نرخ حضور در مدارس در کشورهای مختلف به نحو چشمگیری افزایش یابد، یادگیری 
به امری مادام العمر بدل گردد و نظام های آموزشی مفهوم توسعه پایدار را به طورهمه جانبه 

در خود ادغام کنند. 
در بخشی که به تفکیک موضوعات نگاشته شده است، گزارش بر شواهد، شیوه ها و سیاست هایی 
تاکید دارد که نشانگر چگونگی ایفای نقش آموزش در قامت تسهیلگر اجرای کلی دستورکار 
توسعه پایدار است. در این گزارش استدالل هایی در دفاع از انواع آموزش الزم برای دستیابی 
به اهداف کاهش فقر، ریشه کنی گرسنگی، بهبود سالمت، برابری و توانمندسازی جنسیتی، 

کشاورزی پایدار، شهرهای تاب آور و جوامع برابرتر، فراگیرتر و عادل تر، بیان شده است.

بخش دیگر به پایش اختصاص دارد و در آن چالش های متعدد چگونگی ارزیابی پیشرفت هدف چهارم، شامل توصیه های مشخص برای 
تغییر سیاست ها، مورد توجه قرار گرفته است. هر یک از هدف های کّمی2 یا )آماج های( هفتگانه و راهکارهای سه گانه هدف چهارم 
به ترتیب بررسی شده اند. عالوه بر اینها تجزیه و تحلیلی از دو مبحث اعتبارات آموزشی و نظام های آموزشی و نیز موضوع میزان پایش 
پذیری آموزش در قالب دیگر اهداف توسعه پایدار مطرح شده است. به عالوه این گزارش به شناسایی اجزا و هم افزایی های بالقوه برای 

دستورکار پایش آموزش در طول 15 سال آتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مبادرت نموده است. 

تمام  با  بود  نخواهد  قادر  آموزش 
جهانی  پیشرفت  به  خود  بالقوه های 
در  حضور  نرخ  اینکه  مگر  کند  کمک 
نحو  به  مختلف  کشورهای  در  مدارس 
به  یادگیری  یابد،  افزایش  چشمگیری 
امری مادام العمر بدل گردد و نظام های 
آموزشی مفهوم توسعه پایدار را به طور 

همه جانبه در خود ادغام کنند

دسترسی برابر به آموزش اثری قطعی در کاهش نابرابری های اجتماعی و هدف 10آموزش در بیرون کشیدن مردم از فقر نقشی تعیین کننده دارد.هدف 1
اقتصادی دارد.

آموزش به مردم کمک میکند به روش های زراعی پایدار روی آورده و مفاهیم تغذیه را درک هدف 2
کنند.

آموزش می تواند به افراد مهارت های مشارکت در شکل دادن و حفظ شهرهای پایدار را هدف 11
بدهد و در شرایط بروز بالیا، تاب آوری و مقاومت را درپی داشته باشد.

آموزش در دامنه وسیعی از مسائل سالمتی از جمله مرگ و میر کودکان، بهداشت هدف 3
باروری، شیوع بیماری ، سبک زندگی سالم و رفاه حال شخصی تاثیر دارد.

آموزش تاثیری تعیین کننده در الگوهای تولید )از منظر اقتصاد حلقه ای( و درک مصرف هدف 12
کنندگان از کاالهای تولید شده به شیوه های پایدارتر و پیشگیری از اتالف و زباله سازی 

دارد.
آموزش زنان و دختران در تحقق سوادآموزی پایه، ارتقای مهارت ها و توانایی های مشارکتی هدف 5

وبهبود فرصت های زندگی نقشی ویژه دارد.
آموزش به ویژه در سطح محلی نقشی کلیدی در درک مردم از تاثیر تغییرات اقلیمی و هدف 13

تطبیق و تعدیل رفتارهای  آن ها ایفا می کند.

آموزش مهارت ها و ظرفیت های کاربرد پایدارتر منابع طبیعی را افزایش داده و به ترویج هدف 6
بهداشت می انجامد.

آموزش در رشد آگاهی ها نسبت به محیط زیست دریایی و ایجاد اجماع فعال در مورد هدف 14
استفاده پایدار از منابع دریا اهمیت دارد.

برنامه های آموزشی، به ویژه آموزش رسمی وغیر رسمی می توانند مروج صرفه جویی در هدف 7
مصرف انرژی و گرایش به استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی گردند.

آموزش، مهارت ها و ظرفیت ها را برای تامین معیشت پایدار و محافظت از منابع طبیعی هدف 15
و تنوع زیستی به ویژه درمحیط های مورد تهدید آسیب های زیست محیطی افزایش 

می دهد. 
رابطه مشخص و بارزی بین حوزه هایی چون پویایی اقتصادی، کارآفرینی و بازار کار از یک هدف 8

سو و مهارت و سطح تحصیالت از سوی دیگر وجود دارد. 
یادگیری مهارت های اجتماعی برای تسهیل و تضمین جوامع عادل و فراگیر و هدف 16

نیز ایجاد انسجام اجتماعی جنبه حیاتی دارد.

آموزش برای رشد مهارت های الزم جهت ایجاد زیرساخت های تداوم پذیرتر و صنعتی سازی هدف 9
پایدارتر ضروری است. 

یادگیری مادام العمر به ظرفیت سازی در درک و ترویج سیاست های توسعه پایدار هدف 17
می انجامد. 

جدول 1 : نوع ارتباط مبحث آموزش با دیگر اهداف توسعه پایدار

 

2-Targets
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کودکانـی در مدرسـه دان سـعا در نیجـر از تختـه 
سـیاه بـه عنـوان تکیـه گاه اسـتفاده مـی کنند. 
عکس از تاگازا جیبو، یونسکو

9
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وقتی صحبت از سیاره زمین است باید دیدگاهی کلی 
داشته باشیم. آموزش باید جمعی فکر کردن را به مردم 

بیاموزد؛ نه خودمداری. باید همه با هم کار کنیم.

مراقب باشیم که آموزش مروج سبک زندگی ناپایدار 
نباشد. اگر فقط به ما یاد بدهند که منافع مالی و شغلی خود 

را ببینیم، محیط زیست ممکن است آسیب ببیند.

باید مهارت های سبز نوین و رفتار مسئوالنه را بیاموزیم تا 
به اطراف که نگاه کنیم می بینیم که دیگران قبال به این بتوانیم تغییرات اقلیمی را متوقف کنیم.

مسائل توجه کرده اند. باید از تجربه جوامع سنتی، که راه 
زندگی سازگار با زمین را می دانستند، یاد بگیریم.

برای کمک به محیط زیست از مدرسه خیلی کارها 
برمی آید. معلم ها باید درباره تغییرات اقلیمی آموزش 

ببینند

اما یادگیری در مدرسه تمام نمیشود. اجتماع محلی و 
شرکت ها باید چالش پیدا کردن راه های جدید را برای 

حفظ سیاره زمین بپذیرند.

به نظرت راهش چیست؟ باید بتوانیم کار را بهتر 
انجام دهیم.

به دیگر فرهنگ ها زبان اقلیت ها مهم است
احترام بگذاریم

CO2
چند درجه اوزون

سانتیگراد؟

سیاره زمین

خودمخودمخودم
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این  چرا  و  دارند  پیوند  هم  با  چگونه  پایدار  توسعه  و  آموزش 
پیوندها اهمیت دارند

سیاره زمین: پایداری زیست محیطی
رفتـار فـردی و جمعـی بشـر فشـاری جـدی بـر سـیاره مـا و گونه هـای زنـده  سـاکن در آن وارد آورده اسـت. از آنجـا کـه نقش بشـر در 
تخریـب محیـط زیسـت ، امحـاء تنـوع زیسـتی و تغییـرات اقلیمـی محـرز اسـت، راه حـل ایـن چالش هـا را نیـز بایـد در رفتـار و کنش 

ُجست.  انسـان 

آمـوزش در هماهنگـی بـا ابتـکارات دولت هـا ، جامعـه مدنـی و بخـش خصوصـی می توانـد نقـش اصلـی را در تحـول بـه سـمت جوامع 
زیسـت پایدارتـر بـر عهـده بگیـرد. آمـوزش بـه ارزش هـا و نگرش های ما شـکل می دهـد و در تکویـن مهارت هـا، مفاهیم و ابـزار کاهش 

و حتـی توقـف رفتارهـا و روش هـای ناپایدار نقـش دارد. 

نقـش چندجانبـه آمـوزش در توسـعه پایـدار لزومـا همـواره مثبـت نیسـت، بلکـه ممکن اسـت آمـوزش کاربرد روش هـای تـداوم ناپذیر 
و ناپایـداری را چـون مصـرف بی رویـه منابـع ترویـج کنـد، یـا ناپدیـد شـدن دانسـته ها و شـیوه زندگـی بومی و سـنتی زیسـت پایدارتر 
گذشـته را تسـریع نمایـد. پـس چـه بسـا الزم باشـد که آموزش خود متحول شـود و شـکل صحیحـی بگیرد تـا مثبت بـودن تاثیر نهایی 

آن قطعی باشـد. 

رفتار و عمل بشر باعث بحرانی زیست محیطی شده است

اینکه رفتار بشری به تخریب محیط زیست می انجامد از سه بُعد کلی قابل درک است: جمعیت شناسی؛ سبک زندگی ُمدرن و رفتارهای 
فردی. توضیح جمعیت شناسی این اثر تخریبی در یک کالم آن است که شمار ما انسان هایی که بر سیاره زمین زندگی می کنیم زیاد است: 
جمعیت دنیا بین سال های 1950 تا 2015 سه برابر شد و گمان می رود که تا سال 2030 باز هم یک میلیارد نفر دیگر به آن اضافه شود و 
به 8/5 میلیارد نفر برسد. مفهوم سبک زندگی مدرن اساسا بر مصرف سرانه بیشتر منابع توسط جمعیت شهری و مردم کشورهای مرفه تر 
مبتنی است. کشورهایی که طی دو دهه گذشته استانداردهای زندگی با شتاب در  آن ها افزایش یافته است، شاهد تقریبا دو برابر شدن 
ردپای مخرب بوم شناختی ناشی از این رویه بوده اند. در سال 2012 ردپای بوم شناختی بیشتر کشورهای مرفه از نظر زیست محیطی 
ناپایدار محسوب می شد. توضیح سوم بر مبنای رفتارهای شخصی است، دیدگاهی که هم منشا بحران محیط زیست و هم راه حل های 

بالقوه آن را در آحاد جامعه می بیند، مثال در قالب سیاست های مشوق بازیافت، دوچرخه سواری یا خودروهای کم مصرف. 

برای غلبه بر این چالش ها یادگیری ضرورتی اساسی است
آموزش نقشی کلیدی در برخورد با چالش های زیست محیطی برعهده دارد. آموزش، به ویژه آموزش زنان و دختران با افزایش اختیار 
شخصی زنان در تصمیم های مربوط به باروری و تعیین زمان بارداری، موثرترین راه برای کاستن از نرخ رشد جمعیت است. آموزش 
می تواند با افزایش درآمدها معیشت خانوار را بهبود ببخشد. ضمن اینکه وجود انسان های دارای مهارت برای تحول اقتصادها و نظام های 
غذایی نیز ضروری است. آموزش می تواند از طریق رویکردهای سنتی، معاصر و مادام العمر بر رفتار فردی و جمعی انسان در قبال محیط 

زیست اثر بگذارد. 

رویکردهای معاصر: یادگیری در مدارس
مدرسه دانش آموزان را در درک مشکالت محیط زیست، تبعات  آن ها و انوع اقدامات برای رسیدگی به  آن ها، یاری می دهد. دانش 
محیط زیست به طور فزاینده ای در برنامه درسی مدارس ادغام می گردد. تجزیه و تحلیل 78 برنامه درسی ملی نشان می دهد که %55 

از  آن ها عبارت "بوم شناسی" و 47% از  آن ها عبارت "آموزش محیط زیست" را دربردارند.
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برای نمونه در کشور هند در سال 2003 پیرو حکم دیوان عالی کشور، سازمان های دولتی به تولید حجم عظیمی محتوای آموزشی 
زیست محیطی پرداختند. نتیجه امر این بوده است که بیش از 300 میلیون دانش آموز در 1.3 

میلیون مدرسه به نوعی آموزش محیط زیست دریافت می کنند.

آموزش زیست محیطی مشوق سبک زندگی پایدار است و به بهبود مصرف انرژی، کاهش حجم 
از سیاست های حافظ محیط زیست  نقلیه عمومی، حمایت  از وسایط  افزایش استفاده  زباله، 
و گرایش به کنشگری زیست محیطی می انجامد. احتمال اینکه دانش آموزان استونی و سوئد 
- که در کشورشان توسعه پایدار بخشی از برنامه درسی است- در آزمون علوم محیط زیست 
سال 2006 "برنامه بین المللی ارزشیابی دانش آموزان" به سواالت پاسخ درست بدهند بیشتر 
از همتایان  آن ها در کشورهای فاقد این محتوای درسی بود. برخی مدارس به "رویکرد جامع مدرسه ای" در آموزش زیست محیطی روی 
آورده اند. پژوهش در مورد این نوع مدارس در انگلیس حاکی از بهبود روحیه جمعی مدرسه ها، یادگیری و سالمت دانش آموزان و کاهش 

ردپای مخرب محیط زیست در این  آن ها بوده است. 

رویکرد سنتی: یادگیری در اجتماع محلی
دانش سنتی، به ویژه در جوامع بومی، در حوزه هایی چون کشاورزی، تولید غذا و مقوله حفاظت از محیط زیست، قرن هاست نقش مهمی 
در پایداری زیست محیطی داشته است. اخیرا در سطح جهانی بسیاری از روش های مدیریت ارضی سنتی جوامع بومی به عنوان برترین 
رویکردها برای حفظ تنوع زیستی و مدیریت فرآیندهای بوم شناختی به رسمیت شناخته شده اند. در کلمبیا، شورای زیستگاه های پایدار 
کشورهای آمریکایی به اجرای مفهوم نیک زیستی3 روی آورده است که در آن سهم اجتماعات بومی از جمله در پروژه های بوم زسیت 

محالت4 ، روستاهای سنتی زیست پایدار و مراکز آموزش توسعه پایدار درک و پذیرفته شده است. 
دانش بومی و محلی در کارکرد اکوسیستم ها، سامانه های هشدار سریع باالیا و سازگاری و تاب آوری تغییرات اقلیمی سهم شایانی ایفا 
کرده اند. در ایاالت متحده، در طرح سامانه های روستایی آالسکا، دانش آموزان در تماس و تعامل با بزرگان اقوام بومی قرار می گیرند که 

نمونه ای است از آشنایی مدرسه ها با دانش و زبان بومی.

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016خالصـه

ملی  برنامه درسی  تحلیل 78  و  تجزیه 
نشان می دهد که 55% از  آن ها عبارت 
»بوم شناسی« و 47% از  آن ها عبارت 

»آموزش محیط زیست« را دربردارند
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 ع محلیرویکرد سنتی: یادگیری در اجتما
، قزى ُاطت ًقغ هِوی در هقْلَ دفاظت اس هذیط سیظتی چْى کؼاّرسی، تْلیذ غذا ّ ُای داًغ طٌتی، تَ ّیژٍ در جْاهغ تْهی، در دْسٍ

 تزتزیي رّیکزدُاهذیزیت ارضی طٌتی جْاهغ تْهی تَ ػٌْاى  ُای اس رّع اخیزا در ططخ جِاًی تظیاریی داػتَ اطت. هذیط سیظتپایذاری 
کؼْرُای آهزیکایی تَ  پایذار ُای گاٍسیظت. در کلوثیا، ػْرای تَ رطویت ػٌاختَ ػذٍ اًذتْهؼٌاختی سیظتی ّ هذیزیت فزآیٌذُای ٌْع تزای دفظ ت

، رّطتاُای طٌتی سیظت ت هذالسطیت  تْم ُای رّی آّردٍ اطت کَ در آى طِن اجتواػات تْهی اس جولَ در پزّژٍ ًیکشیظتی اجزای هفِْم 
  ػذٍ اطت. درک ّ پذیزفتَ آهْسع تْطؼَ پایذار  پایذار ّ هزاکش

ُؼذار طزیغ تاالیا ّ طاسگاری ّ تاب آّری تغییزات اقلیوی طِن ػایاًی ایفا کزدٍ اًذ. در  ُای طاهاًَ ُا، داًغ تْهی ّ هذلی در کارکزد اکْطیظتن
اطت اس ای  گیزًذ کَ ًوًَْ هی تا تشرگاى اقْام تْهی قزاررّطتایی آالطکا،  داًغ آهْساى در تواص ّ تؼاهل  ُای ایاالت هتذذٍ، در طزح طاهاًَ

   رطاًذ. هی هختلف یاری ُای داًغ تیي ًظلهذرطَ ًیش تَ تثادل  ُای داًغ تْهی. ارائَ آهْسعُا اس  یادگیزفتي هذرطَ
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غیز اًتفاػی ّ اجتواع  ُای دیٌی، گزٍّ ُای تْاًذ ُوچٌیي اس ادارات دّلتی، طاسهاى هی هتؼارفی، تذْل رفتار فزدی ّ جوؼی تؼزّرای آهْسع 
ًظثت تَ هؼکالت هذیط ُا  ارتقای آگاُی درذ ٌتْاً هی کارگزی ّ تخغ خصْصی ًیش یاری تجْیذ. کارسارُای تثلیغاتی دّلتی ُای تٌیاى، تؼکل

آگاٍ  کارسار ،ای ػزکای تزًاهَتا ُوکاراى دّلت اتیْپی  5102. تزای ًوًَْ در طال هفیذ تاػٌذػْاهل ّ هؼزفی راٍ دل آًِا  سیظت ّ ػٌاطاًذى
 .  صْالت رّػٌایی خْرػیذی ػزّع کزدرا تا ُذف تؼْیق هذای دّ طالَ طاسی ػوْهی 

 
داالی الها ّ پاپ فزاًظیض اقذاهات ی هطلْب کوک کٌٌذ. هذیط یظتس ُای تْاًٌذ تَ تظط رفتارُا ّ ارسع هی رُثزاى دیٌی، فزٌُگی ّ اجتواػی

  هذیط سیظت ًوًَْ ُای ایي رّیکزد ُظتٌذ.ػلیَ تغییزات اقلیوی در دفاع اس اًجوي هظلواًاى فؼال 
 

ی اس فزآیٌذُای ی ًاػهذیط سیظتکاطتي اس آطیة  دراتتکاراتی را ُا  تی اطت. تظیاری ػزکهذیط سیظتهزکشی هِن تزای یادگیزی هذل کار 
تْطط ّادذ اطالػات  5112پیواػی کَ در طال  پیواى .کزدٍ اًذکارکٌاى ّ هزدم جاهؼَ اجزا هذافظت اس هذیط سیظت تَ خْد ّ آهْسع دادى 

                                                            
3 buen vivir 
4 eco-barrio 

سطح باالتر توسعو انسانی با ىسینو زیست بومی بو دست آمده است
سانی کشورىا در سال کل رد پای زیست بومی بو تفکیک شاخص توسعو ان

 

 

با تًجٍ بٍ جمعیت کىًوی میسان زمیه ي 
ردپای زیست دریای  قابل استفادٌ در تًلید  

َکتار برای َر وفر زیست  1.7کمتر از  بومی
پایدار محسًب می شًد یعىی در ایه سطح 
مصرف زمیه می تًاود مىابع کشًرَا رااز وً 

 پدید آيرد
ٍ تًسط ( کHDIشاخص تًسعٍ اوساوی )

بروامٍ تًسعٍ ملل متحد تُیٍ می شًد 
میاوگیه دستايردَای َر کشًر را در حًزٌ 
سالمت، داوش ي استاوداردَای زودگی اودازٌ 

بٍ  0.8باالتر از  HDIمی گیرد. برخًرداری از 
 معىای تًسعٍ اوساوی بسیار باال است.

HDI  ( با ردپای 0.91بسیار باالی سىگاپًر )
یار سىگیىی َمراٌ زیست بًمی سراوٍ بس

(. ایه یعىی اگرچٍ مردم سىگاپًر 7.97است )
خًب زودگی می کىىد اما يابستگی باالیی بٍ 

 مىابع سیارٌ زمیه دارود.

 آطیای ػزقی ّ جٌْب ػزقی 

 

 قفقاس ّ آطیای هیاًَ
 
 ارّپا ّ آهزیکای ػوالی

 آهزیکای التیي ّ کارائیة  
 آفزیقای ػوالی ّ آطیای غزتی 

 پاطفیک دْسٍ  
 آطیای جٌْتی 

 آفزیقای جٌْب صذزای کثیز  

 ( 5106تز اطاص دادٍ ُای ػثکَ جِاًی ردپای سیظت تْهی ) GEMهٌثغ: تذلیل تین 
 

 ػاخص تْطؼَ اًظاًی
 

 ردپای سیظت تْهی پایذار 
 اریتزٍ 

 

 0960ظزفیت سیظتی طزاًَ جِاى در طال 
 

 5100ظزفیت سیظتی طزاًَ جِاى در طال  
 

 تیوْر لظتَ
 

 HDI تاال 
 

 HDI تظیار تاال 
 

 اطتزالیا
 

 طٌگاپْر 
 

 کزٍ جٌْتی
 

 ردپای سیظت تْهی ًاپایذار 
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منودار 1

3 buen vivir
4 eco-barrio
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رویکرد یادگیری مادام العمر: یادگیری از طریق کار و زندگی روزمره 
ورای آموزش متعارفی، تحول رفتار فردی و جمعی بشر می تواند همچنین از ادارات دولتی، سازمان های دینی، گروه های غیر انتفاعی و 
اجتماع بنیان، تشکل های کارگری و بخش خصوصی نیز یاری بجوید. کارزارهای تبلیغاتی دولتی می توانند در ارتقای آگاهی ها نسبت 
به مشکالت محیط زیست و شناساندن عوامل و معرفی راه حل  آن ها مفید باشند. برای نمونه در سال 2015 دولت اتیوپی با همکاران 

شرکای برنامه ای، کارزار آگاه سازی عمومی دو ساله ای را با هدف تشویق محصوالت روشنایی خورشیدی شروع کرد. 

رهبران دینی، فرهنگی و اجتماعی می توانند به بسط رفتارها و ارزش های زیست محیطی مطلوب کمک کنند. اقدامات پاپ فرانسیس 
داالی الما و انجمن مسلمانان فعال علیه تغییرات اقلیمی در دفاع از محیط زیست نمونه های این رویکرد هستند. 

محل کار، مرکزی مهم برای یادگیری زیست محیطی است. بسیاری شرکت ها ابتکاراتی را در کاستن از آسیب زیست محیطی ناشی از 
فرآیندهای خود و آموزش دادن محافظت از محیط زیست به کارکنان و مردم جامعه اجرا کرده اند. تحقیقی که در سال 2008 توسط 
واحد اطالعات مجله اکونومیست اجرا شد، نشان داد که برای بیش از 40 درصد از مدیران شرکت ها در سطح جهان مهم است که کسب 

و کارشان با توسعه پایدار همراستا باشد. تشکل های کارگری نیز به ترویج رویه های کاری زیست پایدارتر پرداخته اند. 

سازمان های مردم نهاد از طریق کارزارهای اطالع رسانی، همکاری ها، پروژه ها و ائتالف های سبز، نقشی اساسی در بسیج حمایت مردمی 
برای اقدامات حفظ محیط زیست ایفا می کنند. گروه های اینترنتی با میلیون ها عضو در تمام کشورها قادرند با کارزارها و طومارهای 

فضای مجازی سطح آگاهی عمومی را افزایش دهند.

تاب آوری تغییرات اقلیمی رویکردی یکپارچه به یادگیری را می طلبد
آموزش تاب آوری انسان ها را در مقابل خطرات تغییرات اقلیمی بیشتر می کند و  آن ها را به مشارکت در اقدام برای کاهش اثرات آن 
ترغیب می نماید. در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی گسترش دسترسی به آموزش حتی از سرمایه گذاری در زیرساخت هایی چون 
موج شکن و سیستم های آبیاری نیز موثرتر است. آموزش زنان از تلفات بالیا می کاهد. اگر پیشرفت آموزش معطل بماند، در هر 

دهه افزایشی 20 درصدی در تلفات بالیا پیش بینی می شود. 

آموزش می تواند اجتماعات محلی را در مقابل بالیای ناشی از تغییرات اقلیمی آماده کند 
اجرا  به  و هاییتی  دومنیکن،  کوبا، جمهوری  در  مطالعه ای  نمایند.  سازگار  آن  با  را  تا خود 
درآمد که نرخ نازل باسوادی را مانع از درک هشدارهای مربوط به بالیا توسط مردم نشان 
شرکای  دیگر  و  آموزشی  مسئولین  کمک  به  محلی  های  اجتماع  فیلیپین  در  است.  داده 
برنامه ای به جوانان آموزش  می دهند که چگونه خود را با تغییرات اقلیمی وفق دهند. این 

آموزش ها به پی ریزی تاب آوری اجتماعی کمک کند. 

بماند  معطل  آموزش  پیشرفت  اگر 
تلفات ناشی از بالیا در آینده تا %20 

در هر دهه افزایش خواهد یافت
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دنیای ما از نظر زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به 
سرعت تغییر می کند.

نمی شود بی وقفه خرید و مصرف کرد و بی توجه به
 محیط زیست همینطور کاال تولید کرد. در رشد جهانی 
همه باید سهیم باشند و سیاره هم آسیب نبیند و برای 

نسل بعد باقی بماند.

مثال کشاورزان می توانند یاد بگیرند بیشتر محصول تولید 
کنند، به نحوی که به محیط زیست آسیب نرسد.

پس به یادگرفتن مهارت های جدید و ادامه یادگیری در 
تمام طول عمر احتیاج داریم

تمرکز بر آموزش می تواند به انسان ها کمک کند- به همه 
انسان ها! با آموزش بیشتر مردم بیشتر مزد می گیرند و از 

فقر بیرون می آیند.

اما خود آموزش هم باید تغییر کند. امروزه دیگر خیلی از 
کارها را رایانه ها انجام می دهند. پس دانش آموزان باید 

مهارت های باالتری به دست آورند که در بازار کار جدید به 
کار بیاید.

سعادت
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رشد و شکوفایی: توسعه پایدار و اقتصاد فراگیر
بـرای موفقیـت دسـتور کار 2030 بایـد اقتصـاد جهانـی را فراگیر و زیسـت پایـدار گردانیم. آموزش نقشـی کلیدی در ایـن تحول خواهد 

داشت. 
برای تولید و مصرف پایدار و تداوم پذیر، تامین مهارت های ایجاد صنایع سبز و جهت دادن به تحقیقات و آموزش عالی در راستای 
ابتکارات سبز آموزش و یادگیری باید مادام العمر باشد. تحول بخش های اصلی اقتصاد، نظیر کشاورزی نیز که کشورها و خانوارهای فقیر 

و غنی همگی به آن وابسته اند ، همین را می طلبد. 

اقتصاد ضمن زیست پایداری باید فراگیرتر و عادالنه تر گردد. آموزش باکیفیت در این راستا نقش خواهد داشت. رشد اقتصادی فراگیر و 
مبتنی بر رفاه حال انسان  نیازمند نیروی کاری است که بهتر آموزش دیده باشد. با ایجاد فرصت های اشتغال بهتر و درآمد بیشتر آموزش 

از فقر کاسته و شکاف های اقتصادی-اجتماعی، جنسیتی و دیگر عوامل تبعیض را بر طرف می کند. 

اقتصاد سبز، تقاضا برای مهارت ها را در بازار کار افزایش می دهد

توسعه پایدار و رشد اقتصادی سبز به معنای پیدایش صنایع سبز جدید و سبزتر شدن صنایع موجود هستند. صنایع سبز هم اینک شمار 
عظیمی از کارگران را در استخدام دارند و افزایش چشمگیر این تعداد در کشورهای کم درآمدتر دور از انتظار نیست. برای مثال با رشد 
مشخصا باالتر اقتصادهای چین، هند، آمریکای التین و آفریقا، محتمل است که تا نیمی از افزایش تولید برق در جهان بین 2015 تا 

2040 را بتوان از منابع احیاپذیر انرژی تامین کرد. 

ایجاد صنایع سبز جدید با اتکا به کارگران ماهری امکان پذیر است که بدین منظور آموزش ویژه دیده باشند. سبزتر شدن صنایع موجود 
نیز آموزش بیشتر برای کارگران دارای مهارت های کم و متوسط را می طلبد که چه بسا می بایست در حین اشتغال و ضمن خدمت ارائه 
گردد. چالش پیش روی سیاست گذاران و آموزش گران این است که همزمان با تحول شتابدار اقتصاد کشورها آن گونه آموزش مورد نیاز 
را تعیین کنند. رشد سبز و پایدار افزایش چشمگیری در سرمایه گذاری توسعه و پژوهش می خواهد. اگر بنا باشد نظام های آموزش عالی 
فارغ التحصیالن کافی در هر دانش و مهارت را تربیت کنند باید به موازات دوره های تحصیلی بین رشته ای، برنامه های درسی تکثرگرا و 
هدفمندی به وجود آید. موفقیت دولت ها در انتقال سریع به اقتصادهای کم کربن سوزتر بنا به تخمین آژانس بین المللی انرژی پنج برابر 

شدن سطح اعتبارت پژوهشی و توسعه را ایجاب می کند.

آموزش میتواند تحول بخش کشاورزی را یاری کند
در برهه 2015 تا 2030 چالشی بی سابقه پیش روی بخش کشاورزی است. کشاورزی به نحوی به مراتب مستقیم تر از سایر بخش های 
اقتصاد اثر آسیب های زیست محیطی لطمه می بیند و متقابال یک سوم گازهای گلخانه ای را تولید می کند. در عین حال رشد جمعیت 

نیاز به افزایشی عظیم اما پایدار را در تولید و توزیع عادالنه تر مواد غذایی به همراه خواهد داشت. 

آموزش برای تولید پایدار و تداوم پذیر مواد غذایی حیاتی است. آموزش ابتدایی و متوسطه 
کشاورزان فردا را از مهارت های پایه و آگاهی های ضروری در مورد چالش های زیست محیطی 
در بخش کشاورزی برخوردار می کند. آموزش های فنی و حرفه ای و سیاست های مهارت آموزی 
از فاصله بین کشاورزان با فن آوری های نوین می کاهند. سواد آموزی و طرح های ترویجی 
به  عالی  آموزش  در  کشاورزی  تحقیقات  دارند.  درپی  را  کشاورزان  بهره وری  افزایش  زراعت 
ابتکارات و ابداعات جدید می انجامد که حاصل آن ها پایداری و تداوم پذیری بیشتر است. با 
ارائه کنندگان کمک های بین المللی ازسرمایه گذاری در  نیز  این همه، بسیاری کشورها و و 
این گونه پژوهش ها کاسته یا اصال آن را قطع کرده اند. برای نمونه سهم کشورهای آفریقایی 
جنوب صحرای کبیر از اعتبارات پژوهشی دولتی در بخش کشاورزی از 10 درصد کل جهان در سال 1960 به 6 درصد در سال 2009 

افت کرده است. 

ترویج  های  برنامه  و  آموزی  سواد 
وری  بهره  افزایش  باعث  کشاورزی 

کشاورزان به میزان 12% می گردد.
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آموزش و یادگیری مادام العمر به رشد اقتصادی درازمدت کمک میکنند

افزایش سطح آموزش ابتدایی و متوسطه به رشد درازمدت اقتصای کمک می کند. اختالف سطوح اولیه دستاورد آموزشی میان آسیای 
شرقی و آفریقای جنوب صحرای کبیر بین سال های 1965 تا 2010 حدود نصف تفاوت نرخ رشد در این دو منطقه را توضیح می دهد. 
آموزش باکیفیت و کارگران پرمهارت به افزایش بهره وری و تحوالت فن آوری دامن می زنند. هم "معجزه" رشد اقتصادی آسیای شرقی 
و هم "دهه های از دست رفته" آمریکای التین را می توان در قالب تفاوت کیفیت نظام های آموزشی دو منطقه روایت کرد. برای اینکه 
کشوری به سعادت برسد سرمایه گذاری در آموزش متوسطه و عالی ضرورتی تخطی ناپذیر 
است. این حقیقت به ویژه در آفریقای جنوب صحرای کبیر صادق است که در آن نرخ ناخالص 

جذب به آموزش عالی در سال 2014 تنها 8% بود. 
اگر می خواهیم آموزش عامل پیشبرد رشد اقتصادی باقی بماند باید آن را با عالم تحول یابنده 
بازار کار هماهنگ کنیم. فن آوری عالوه بر اینکه تقاضا برای نیروی کار بسیار ماهر را افزایش 
داده است، همچنین از میزان تقاضا برای نیروی کاردارای مهارت های متوسط، نظیر مشاغل 
این گونه مشاغل را به سهولت  اپراتوری ماشین آالت، کاسته است، زیرا  یا  دفتری، فروش 
می توان به دست اتوماسیون سپرد. این نکته ای است که در آینده بر حیات میلیون ها انسان 
اثر خواهد داشت. در سال 2015 کمتر از دو سوم کل مشاغل را شغل های نیازمند مهارت های متوسط تشکیل می دادند. شواهد نشان 
می دهند که بیشتر نظام های آموزشی خود را با تقاضای بازار کار هماهنگ نمی کنند. تا سال 2020 جهان چه بسا در قیاس با تقاضا برای 

نیروی کار، 40 میلیون نیرو با تحصیالت عالی کم، و 95 میلیون نیرو با سطوح تحصیلی پایین تر اضافه داشته باشد. 

مهارت ها و توانش هایی نظیر تفکر انتقادی، حل مسئله، کار گروهی و پروژه ای و مهارت های مکفی باسوادی، ارتباط گیری و بیان که در 
آموزش جامع نگر عمومی ترویج می شوند یقینا در بازار کار کماکان ارزنده تلقی خواهند شد. پس اکتساب طیفی از مهارت های پایه و 
قابل انطباق برای اشتغال آتی دانش آموزان بسیار مهم خواهد بود. چالش پیش روی نظام های آموزشی، یافتن موثرترین راه انتقال این 

مهارت ها به دانش آموزان است. 

آموزش می تواند به رفع تبعیض و ادغام فراگیر اجتماعی کمک کند
آموزش برای تضمین اینکه رشد اقتصادی پایدار باشد و کسی را از قلم نیاندازد ضروری است. آموزش نیروی محرکه رشد است، درآمد 
فقیرترین اقشار را افزایش می دهد و اگر عادالنه توزیع شود، از نابرابری ها می کاهد. اگر 10 کشور اخیرا عضو شده در اتحادیه اروپا 
بتوانند اهداف کمی2020 خود را در زمینه ترک تحصیل زودهنگام و افزایش ورود به دانشگاه ها برآورده کنند، از تعداد افرادی که در 
معرض فقر قرار خواهند گرفت 3.7 میلیون نفر خواهند کاست. با این حال چنین نیست که همواره افزایش میزان تعلیمات و مهارت ها 
کاهش یک دست نابرابری اجتماعی را به همراه داشته باشد. به موازات اقدام برای گسترش عادالنه آموزش، دولت ها باید به سیاست های 

توزیع مجدد ثروت روی بیاورند تا روند توسیع شکاف درآمدها در درون کشورها محدود شود. 

آموزش عملکرد بازار کار را بهبود می بخشد
بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری های  افراد تحصیلکرده تر کمتر است.  تر، در بین  به ویژه در کشورهای مرفه  بیکاری،  نرخ 
اقتصادی )OECD( در سال 2013 تنها 55% از بزرگساالن 25 تا 64 ساله دارای تحصیالت کمتر از دوره دوم متوسطه شاغل بودند. 
این در حالی است که در همان سال رقم مشابه برای افراد دارای تحصیالت دوره دوم متوسطه یا غیر دانشگاهی 73% و برای افراد دارای 
مدرک تحصیلی دانشگاهی 83% بود. این رابطه در کشورهای فقیرتر برای جوانان همین شدت را ندارد، که حاکی از کمتر بودن نسبی 
تقاضا برای نیروی کار ماهر است. یعنی نظام های آموزشی قادر نیستند مهارت های الزم را در اختیار دانش آموزان قرار دهند و مهارت 

های آموخته در بازار کار فاقد خریدار است.

کاهش شکاف نابرابری آموزشی می تواند میزان دسترسی به اشتغال مطلوب را در بین گروه های اجتماعی محروم افزایش دهد. تجزیه و 
تحلیل انجام شده در تهیه گزارش GEM حاکی از آن است که اگر کارگران دارای پیشینه اجتماعی محروم و کارگران دارای پیشینه 

اجتماعی ممتاز هر دو از آموزش مساوی برخوردار شده باشند، نابرابری شاخص فقر در بین شاغلین به میزان 39% کمتر خواهد بود. 

روشن است که آموزش با درآمد رابطه دارد- در بررسی 139 کشور می بینیم که نرخ بازگشت هزینه آموزش به ازای هر سال تحصیل 
اضافه 9.7% باال میرود. این افزایش نرخ در کشورهای فقیر که فاقد تعداد کافی کارگران ماهر هستند، بیشترین میزان را دارد. اما تضمین 
اینکه دانش آموزان از تحصیالت باالتر بیشترین بهره را ببرند مستلزم وجود سیاست های اقتصادی است که مشوق تقاضا برای نیروی کار 

ماهر به موازات سرمایه گذاری های آموزشی باشند. 

تقاضا  با  قیاس  در   2020 سال  تا 
 40 بسا  کار، جهان چه  نیروی  برای 
میلیون نیرو با تحصیالت عالی کم و 
95 میلیون نیرو با سطوح تحصیلی 

پایین تر اضافه داشته باشد
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اگرچه رشد سبز فرصت های بسیاری برای اشتغال زایی ارائه می کند، اما از دست رفتن برخی مشاغل با تعطیل شدن صنایع زیست ناپایدار 
اجتناب ناپذیر است. گسترش سیاست های یادگیری مادام العمر برای ترویج برنامه های آموزشی که امکان انتقال کارگران بیکار شده را 

به مشاغل جدید فراهم آورند ضروری است.

میان  در  ایستاده  مردی 
محصول کاساو )مانیوک( که 
به روشی اصالح شده کشت 
شده است، بوکوکو، جمهوری 

آفریقای مرکزی .
عکس از:
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 *بزخی سطوح آهوسشی به دلیل کوبود تعداد هشاهدات حذف شده اند
 ساعت در هفته( است 30ها و اشتغال توام وقت )حداقل  ساله 15-64این نوونه هزبوط به جاهعه شهزی، 
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اها اس دطت رفتي بزخی هشاغل با تعطیل شدى صٌایع سیظت ًاپایدار اجتٌاب  ،کٌد هی اشتغالشایی ارائَبظیاری بزای  ُای اگزچَ رشد طبش فزصت
بَ هشاغل جدید را آهْسشی کَ اهکاى اًتقال کارگزاى بیکار شدٍ  ُای ادگیزی هادام العوز بزای تزّیج بزًاهَی ُای ًاپذیز اطت. گظتزع طیاطت
 فزاُن آّرًد ضزّری اطت. 
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در آمد کمتر از 50 درصد میانه درآمد ها
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از بعضی جهات ما همه با هم فرق داریم اما از بعضی 
جهات هم شبیه هم هستیم. همه می خواهند سالم، امن 

و مورد احترام باشند.

اگر بخواهیم بچه ها خوب یاد بگیرند، باید سالم باشند و 
برای سالم بودن باید بدانند چطور از خود مراقبت کنند.

متاسفانه کسانی که بیشتر به آموزش احتیاج دارند غالبا از 
دسترسی به آن محروم اند.

 آن ها از دیگر حقوق پایه هم محروم اند

همچنین برابری جنسیتی هنوز یک چالش جدی است. 
ببینید چقدر تعداد رهبران سیاسی و کارآفرینان زن کم 

است. خشونت علیه زنان، حتی خشونت خانگی، امری روزمره 
است.

آموزش زنان با پیشداوری های زن ستیزانه در مورد 
کارهایی که قادرند یا اجازه دارند انجام دهند، مقابله 

می کند و به زنان فرصت می دهد در سیاست و بازار کار 
فعال شوند.

وقت آن است که همه با هم کار کنیم و به تبعیض ها پایان 
دهیم.

آموزش زنان سالمت  آن ها و خانواده شان را بهبود 
می بخشد.

مردم
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مردم: توسعه اجتماعی فراگیر
توسعه اجتماعی به بهبود سعادت و برابری میانجامد و با مردم ساالری و عدالت همگرا است. آموزش عاملی نیروبخش در توسعه اجتماعی 
و از وجوه کلیدی آن است. آموزش در تضمین امکان سالم زیستن انسان ها و ارتقای کیفیت زندگی فرزندان جنبه اساسی دارد و می تواند 

با توانمندساختن گروه های آسیب پذیر جمعیتی که که اکثرا دختران و زنان را دربردارند، برابری جنستی را تقویت کند. 

آموزش در شبکه ای از پیوندهای متقابل با دیگر بخش ها قرار دارد کما اینکه سالمت، تغذیه، و منابع آب و انرژی نیز در آموزش نقش 
مهمی ایفا می کنند. سالمت کودکان عاملی تعیین کننده در توانایی یادگیری  آن ها است؛ زیرساخت های بخش سالمت می تواند در ارائه 

آموزش ها بکار گرفته شود، ضمن اینکه کارکرد بخش آموزش در غیاب آموزگاران سالم غیر ممکن است. 

در نهایت برای پاسخ به چالش های چندبعدی فقر نیازمند رویکردی جامع نگر هستیم.

توسعه اجتماعی فراگیر برای دستیابی به آینده تداوم پذیر و توسعه پایدار حیاتی است
توسعه اجتماعی فرگیر، مستلزم ارائه همگانی خدمات اساسی نظیر آموزش، سالمت، آب سالم، انرژی، مسکن و امکانات رفت و آمد است 
که با وضعیت موجود کنونی جهان فاصله زیادی دارد. علیرغم پیشرفت ها، برابری جنسیتی واقعی کماکان در بیشتر جوامع حاصل نشده 
است. برای مثال میزان کار بدون دستمزدی که زنان انجام می دهند حداقل دو برابر مردان است و کار  آن ها غالبا در بخش های غیر 

رسمی اقتصاد انجام می شود. 
توسعه اجتماعی فراگیر برخورد با ابعاد نهادینه شده تبعیض و به حاشیه راندن زنان، معلولین، 
جمعیت های بومی، اقلیت های قومی و زبانی، آوارگان و پناه جویان و دیگر گروه های آسیب 
پذیر را طلب می کند. با بهبود آموزش و دانش منتقل شده از طریق آن، ارزش ها و نگرش ها 
تاثیر می پذیرند که به تغییر هنجارهای تبعیض آمیز و توانمندسازی زنان و مردان می انجامد.

گروه های اجتماعی متعددی از منظر دسترسی و کیفیت آموزش مورد تبعیض قرار می گیرند: اقلیت های 
نژادی، قومی و زبانی، افراد معلول و دارای ناتوانی، عشایر کوچ نشین، حاشیه نشینان شهری، 
کودکان مبتال به اچ  ای وی، کودکان فاقد شناسنامه و کودکان یتیم. تفاوت ها در سطوح درآمد، 
جغرافیا، قومیت و جنسیت الگوهای تبعیض آموزشی در درون کشورها را توضیح می دهند. فقر به مراتب بیش از هر عامل دیگری در مقابل 
تحقق آموزش مانع ایجاد می کند. در گروه جمعیتی بیست تا بیست و چهار سالگان در 101 کشور کم درآمد یا دارای درآمد متوسط، 
فقیرترین اقشار غالبا 5 سال کمتر از مرفه ترین اقشار تحصیل می کنند. میزان این شکاف بین جمعیت های شهری و روستایی 2.6سال و 

بین زنان و مردان 1.1 سال است. 
این عامل ها غالبا با یکدیگر همپوشانی دارند. برای مثال دختران خانوارهایی که از نظر جغرافیایی یا قومی در حاشیه قرار دارند در مقایسه 
با پسران همتای خود دستاورد آموزشی به مراتب نازلتری خواهند داشت. در اکثر کشورها کمتر از نیمی از دختران فقیر روستایی از 
مهارت های پایه باسوادی برخوردارند. در کشورهایی چون اتیوپی، افغانستان، بنین، پاکستان، چاد، سودان جنوبی و گینه، که شکاف 
جنسیتی در  آن ها بسیار شدید است، زنان جوان فقیرترین اقشار، به طور میانگین کمتر از یک سال تحصیل در مدرسه را تکمیل کرده اند. 

برخورداری ازآموزش، نتایج عملکرد توسعه اجتماعی را بهبود می بخشد
آموزش در دامنه وسیعی از حوزه ها، از جمله منزلت زنان و سالمت، نتایج عملکرد توسعه اجتماعی را بهبود می بخشد. با تامین دانش و 
مهارت های مشخص در مورد سالمت و تغذیه، آموزش تغییر رفتار ایجاد نموده و شرایط درمانی را بهتر می کند. در اندونزی، پاراگوئه، 

تانزانیا و هند، دسترسی به پزشک و صالحیت پزشکان برای بیماران فقیرتر و کم سوادتر کمتر است. 

مداخالت مدرسه محور نظیر کارزارهای تغذیه و سالمت، می توانند تاثیری بالفاصله بر سالمت داشته باشند. متقابال، تغذیه در مدارس 
ممکن است نرخ حضور در مدرسه را افزایش دهد. در مناطق روستایی شمال بورکینافاسو. ارائه نهار روزانه و جیره غذایی خانه- بر ظرف 

یک سال به افزایش 5 تا 6 درصدی نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر انجامید.

که  دستمزدی  بدون  کار  میزان 
زنان انجام میدهند حداقل دو برابر 

مردان است
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مداخالت مدرسه محور می توانند با تامین اطالعات سالمتی به تغییررفتارها بیانجامند. بسیاری برنامه های بهداشتی، نظافت شخصی و 
آب سالم در مدارس، برابری اقتصادی و جنسیتی را بهبود بخشیده اند. در فنالند تغذیه در مدارس را نوعی سرمایه گذاری در یادگیری 

و راهی برای آموزش عادات درازمدت غذاخوری سالم و ترویج انتخاب آگاهانه نوع خوراک تلقی می کنند. 

وقتی زنان و دختران بهتر آموزش می بینند، همه افراد و جوامع بهره می گیرند.آموزش باعث 
بسط فرصت های اشتغال زنان می گردد. مهارت های باسوادی به زنان یاری می رسانند تا به 
اطالعات مربوط به خدمات رفاهی و حقوق قانونی و اجتماعی خود دسترسی پیدا کنند. آموزش 
از طریق انتقال مهارت هایی که زنان را قادر می سازد در فرآیند مردم ساالرانه شرکت کنند، 
افزایش مشارکت سیاسی  آن ها را در پی دارد. پایین بودن سطح آموزش یکی از عوامل خطرزا 

در قرار گرفتن زنان در معرض خشونت همسران و شرکای جنسی است.

سالم تر  را  ها  آن  و   کرده  تامین  خود  فرزندان  برای  بهتری  تغذیه  کرده تر  تحصیل  مادران 
پرورش می دهند. آموزش مادران همچنین با متحول ساختن گرایشات خانوار و هنجارهای اجتماعی، اثرات بین نسلی بسیار نیرومندی 
در پی دارد. تحقیق در نیجریه نشان داده است که برخورداری از چهار سال تحصیل بیشترنرخ باروری را به میزان یک فرزند به ازای هر 
دختر کاهش می دهد. دوره های آموزشی کوتاه مدت حمایتی برای مادران دارای فرزندان خردسال تاثیرات قابل توجهی در سالمت و 
تغذیه  آن ها دارند. آموزش غیرمتعارفی هدفمند می تواند به 

برنامه ریزی فرزندآوری زنان کمک کند. 
را  زایمان  حین  در  مادران  میر  و  مرگ  می تواند  آموزش 
از صفر به یک  افزایش سطح تحصیالت زنان  کاهش دهد. 
به  از 174 مورد مرگ و میر مادران  باعث پیشگیری  سال 

ازای هر صدهزار تولد می گردد. 

توسعه اجتماعی بر آموزش اثر می گذارد
همانطور که آموزش تاثیرات مثبتی بر توسعه اجتماعی دارد، 
این  می گذارد.  اثر  آموزش  بر  متقابال  نیز  اجتماعی  توسعه 
اثر هم می تواند مثبت باشد و هم، در صورت فراگیر نبودن 

آموزش، منفی. 

سالمت و تغذیه بنیان نظام های آموزشی را شکل می دهند: 
در  خانوارها  توان  و  مدرسه  در  حضور  برای  کودکان  توان 
در  است.  سالمت  و  تغذیه  به  وابسته  کودکان  از  حمایت 
که  بود  محتمل تر   %25 که  است  داده  نشان  یافته ها  کنیا 
دخترانی که تحت دوره درمان انگل زدایی قرار گرفته بودند 
در امتحان نهایی دوره دبستان قبول شوند. شرایط زندگی 
در دوران خردسالی صحنه زندگی کودک را برای یادگیری 
برای  باکیفیت سالمت  آماده می کند. دسترسی به خدمات 
بخش  در  نیرو  ریزش  و  غیاب  کاهش  به  می تواند  معلمان 

آموزش بیانجامد. 

دسترسی به آب، نظافت ، بهداشت و انرژی در آموزش اثر 
دارد. در غنا نصف شدن زمان الزم برای حمل آب به خانه، به 
ویژه در مناطق روستایی، نرخ حضور دختران در مدارس را 
باال برده است. در پرو با افزایش تعداد خانوارهای برخوردار از 
برق خانگی از 7.7% به 70% بین سال های 1993 تا 2013 ، مدت زمان درس خواندن کودکان در خانه روزانه 93 دقیقه بیشتر شده است. 

در نیجریه برخورداری از چهار سال 
به  را  باروری  بیشترنرخ  تحصیل 
ازای هر دختر  به  میزان یک فرزند 

کاهش می دهد
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دٌىد. آمُسش مادران ٌمچىیه با متحُل ساخته  می پزَرش تز ً بٍتزی بزای فزسودان خُد تامیه کزدي َ آوٍا را سالمتغذی تز کزدي مادران تحصیل
یك در ویجزیً وطان دادي است کً بزخُرداری اس چٍار تحمدارد. در پی اثزات بیه وسلی بسیار ویزَمىدی  ،گزایطات خاوُار َ ٌىجارٌای اجتماعی

آمُسضی کُتاي مدت حمایتی بزای مادران  ٌای دَري دٌد. می ی را بً میشان یک فزسود بً اسای ٌز دختز کاٌصسال تحصیل بیطتزوزخ بارَر
ی فزسودآَری سوان ریش بزوامً بًتُاود  می . آمُسش غیزمتعارفی ٌدفمىددارودتاثیزات لابل تُجٍی در سالمت َ تغذیً آوٍا  دارای فزسودان خزدسال

   . کمک کىد
 

رداری اس چٍار سال تحصیل بیطتزوزخ بارَری را بً میشان یک فزسود بً اسای ٌز در ویجزیً بزخُ
 دٌد می دختز کاٌص

 
 471باعث پیطگیزی اس تُاود مزگ َ میز مادران در حیه سایمان را کاٌص دٌد. افشایص سطح تحصیالت سوان اس صفز بً یک سال  می آمُسش

 گزدد.     می مُرد مزگ َ میز مادران بً اسای  ٌز صدٌشار تُلد
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثر می گذارد توسعه اجتماعی بر آموزش
تُاود مثبت باضد َ  می ایه اثز ٌمگذارد.  می ٌماوطُر کً آمُسش تاثزات مثبتی بز تُسعً اجتماعی دارد، تُسعً اجتماعی ویش متمابال بز آمُسش اثز

 ، مىفی. مُسشآ فزاگیز وبُدن، در صُرت ٌم

 :3نمودار 
وزش پایه و تامین خدمات اساسی شاهد پیشرفت هایی نتایج سالمت و  آم

 است اما چالش های جدی باقی است بوده
 و اخیرترین سال  2000بهبود دسترسی به خدمات پایه و نتایج سالمت و آموزش بین سال 

؛ بزای درصد  2042مىظُر اس "اخیزتزیه سال " بزای دستزسی بً سُخت غیزجامد َ بزق 
َ بزای مىابع آب، سزَیس بٍداضتی َ  2041ان بً دَري اَل متُسطً واخالص جذب داوص آمُس

 است.  2045مزگ َ میز سیز پىج سال 
 (2046َ باوک جٍاوی ) مُسسً آمار یُوسکُمىبع پایگاي اطالعاتی 

 

درصد جذب داوص 
آمُسان بً دَري اَل 

متُسطً وسبت بً 
آخزیه سال دبستان 

)%( 
 

مزگ َ میز کُدکان 
 سیز پىج سال )در

 ٌشار(
 

جمعیت دارای 
دستزسی بً سُخت 

 غیزجامد )%(
 

جمعیت دارای 
دستزسی بً بزق 

)%( 
 
 

جمعیت دارای 
دستزسی بً مىابع آب 

 سالمتز )%(
 
 

جمعیت دارای 
دستزسی بً سزَیس 

ٌای بٍداضتی بٍتز 
)%( 
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الزم است مداخالت یکپارچه اجتماعی و آموزشی وجود داشته باشند

چنین نیست که همواره پیشرفت ها در مورد شکاف جنسیتی در آموزش به برابری نظام مند زن و مرد در اجتماع انجامیده باشد. برای 
مثال در برخی کشورهای آسیایی مثل ژاپن و کره جنوبی، با وجود ارتقای سطح تحصیالت زنان، سهم زنان از نیروی کار کماکان محدود 
است. این در حالی است به خاطر مسن تر شدن جمعیت، تقاضا برای نیروی کار وجود دارد. به همین ترتیب استمرار تغییر رفتار سالمتی 

با تکیه بر مداخالت صرفا آموزشی مقدور نیست. 

اقدامات  سایر  با  یکپارچه  صورت  به  را  آموزش  که  است  جانبه تری  همه  سیاست های  و  مداخالت  ضرورت  نشانگر  الگوها  این 
نقدی  کمک  مستمری،  پرداخت  مثل  اجتماعی  حمایت  برنامه های  ببیند.  کار  نیروی  سیاست های  و  قوانین  تغییر  جمله  از 
از  می دهند:  نشان  متعددی  حوزه  های  در  را  خود  نتایج  هستند،  پذیری  آسیب  و  خطر  کاهش  پی  در  که  ُخرد،  وام های  و 
کار  ساعت  انعطاف دار  مناسبات  و  خانواده  حامی  سیاست های  مثال  برای  آموزش.  به  دسترسی  بهبود  تا  گرفته  فقر  کاهش 

می تواند مشوق ادامه مشارکت زنان در نیروی کار باشد. 

رسیدگی به سوگیری های نهادینه شده جنسیتی از طریق مشارکت مشترک زنان و مردان می تواند موثر واقع شود. در برزیل، طرح موسوم 
به برنامه اچ5 دربردارنده جلسات آموزش گروهی، کارزارهای ترویجی جوانان و کنشگری در جهت تغییر تصورات کلیشه ای در بین مردان 

جوان است. این طرح در بیش از 20 کشور مورد بومی سازی و استفاده قرار گرفته است.

سـلینا اختـر، دانشـجوی سـال دوم مامایـی در 
تمریـن مراقبت هـای پـس از زایمان در موسسـه 
پرسـتاری دیناجپور بنـگالدش نقش یـک مادر را 

بـازی می کنـد.
Nicolas Axelrod/Ruom :عکس از

5 Program H
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جنگ نابودگِر آموزش است. در جنگ به مدارس، دانش 
آموزان و معلمان حمله میشود و آوارگی ببار میآید.

اما در جنگ اهمیت برخورداری از آموزش بیشتر است.

مدرسه می تواند برای کودکان و خانواده های آواره شده 
جایی امن باشد.

تحصیل احتمال رای دادن و اعتراض مسالمت آمیز را بیشتر 
و احتمال دست به اسلحه بردن را کمتر می کند

اگر نتوانیم اسناد را بخوانیم و حقوقمان را درک کنیم، 
چطور می توانیم از دستگاه دادگستری بهره ببریم؟

آموزش درست، اگرچه در توافقات رسمی صلح از آن نام 
نمی برند، می تواند از جنگ پیشگیری کند.

ما صلح

مردم ساالری می خواهیم

صلح
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صلح: مشارکت سیاسی، صلح و دسترسی به عدالت
خشونت و جنگ ادامه دار رفاه حال و امنیت فردی انسان ها را تهدید می کنند. پیشگیری از خشونت ها و دستیابی به صلح پایدار وجود 
نهادهای مردم ساالر و مشارکت مدار و نظام های قضایی کارآمد را ایجاب می کند. آموزش عنصر کلیدی مشارکت سیاسی، رفع تبعیض و 
ادغام فراگیر، دفاع از حقوق افراد و مردم ساالری است. درست است که آموزش خود می تواند به مناقشات دامن بزند اما همچنین می تواند  
آن ها را کاهش داده یا از بین ببرد. نقش آموزش در پی ریزی صلح و کمک به رسیدگی به تبعات نگران کننده بی توجهی به صلح، چه بسا 
نقشی حیاتی است. ابتکارات آموزشی، به ویژه آن دسته که توسط سازمان های جامعه مدنی به اجرا در می آیند، می توانند به گروه های به 

حاشیه رانده شده در دسترسی به عدالت قضایی کمک کنند.

آموزش و باسوادی باعث مشارکتی تر شدن سیاست میشوند
آموزش دانش افراد را در مورد رهبران سیاسی ارشد و عملکرد نظام های سیاسی افزایش می دهد. افراد برای ثبت نام به منظور شرکت 
در انتخابات، درک اهمیت مواضع سیاسی مختلف و عالقمند شدن به نتیجه رقابت های سیاسی، به اطالعات و مهارت هایی نیاز دارند. 
در غرب کنیا اجرای یک دوره بورسیه ای ویژه دختران گروه های از نظر سیاسی به حاشیه رانده شده، باعث افزایش مشارکت در مقطع 
متوسطه و ارتقای دانش سیاسی  آن ها شد. در پاکستان اجرای یک کارزار آگاه سازی رای دهندگان قبل از انتخابات 2008 به افزایش 
احتمال رای دادن زنان به میزان 12% انجامید. در نیجریه یک کارزار تبلیغاتی ضد خشونت که قبل از انتخابات 2007 به اجرا در آمد 

باعث کاستن از ترس مشارکت و افزایش حضور رای دهندگان به میزان 10% شد. 

آموزش بهتر می تواند مردم را به تفکر انتقادی و مشارکت سیاسی ترغیب نموده و میزان نمایندگی گروه های حاشیه ای را در نظام سیاسی 
افزایش دهد. دانش آموزانی که آموزش های شهروندی مطلوب دریافت کرده باشند و در محیط یادگیری آزادی تحصیل نموده باشند که 
گفتگو در مورد موضوعات جنجالی را تشویق بکند و به دانش آموز اجازه شنیدن و بیان دیدگاه های گوناگون را بدهد محتمل تر است که 
به مشارکت سیاسی روی آورند. تحقیقی که در آن 35 کشور مورد مطالعه قرار گرفتند نشان داد که گفتگوی آزاد در کالس درس باعث 
افزایش عالقه به مشارکت سیاسی می شود. در ایتالیا جو آزاد و مشارکتی کالس درس به دانش آموزان کمک کرده است تا مشارکت 

شهروندی و سیاسی بیشتری از خود نشان دهند. 

آموزش بهتر و حضور زنان در نهادهای محلی و ملی تصمیم سازی با یکدیگر پیوند آماری دارند. نمایندگی بیشتر زنان در حوزه سیاست 
و مسئولیت دولتی از طریق ارائه الگوی رفتاری به زنان و باال بردن آمال تحصیلی  آن ها کاهش شکاف آموزشی را در پی دارد. در 16 
ایالت بزرگتر کشور هند افزایش 10 درصدی تعداد زنان فعال در سیاست در سطح شهرستان ها باعث افزایش 6% درصدی نرخ تکمیل 

تحصیالت ابتدایی شد، به نحوی که سهم دختران از این افزایش بیشتر بود. 

برخورداری از آموزش احتمال اینکه شهروندان ناراضی خشم و دغدغه های خود را به شیوه های مدنی غیر خشونت بار نظیر اعتراض، 
تحریم، اعتصاب، تظاهرات و اجتماعات سیاسی، یا مقاومت و عدم همکاری اجتماعی ابراز کنند، باالتر می برد. تجربه 106 کشور طی 
دارای  قومی  بار گروه های  اعتراض غیرخشونت  احتمال  نشان می دهد که  55 سال گذشته 

تحصیالت بهتر باالتر است. 

دسترسی وسیع و برابر به آموزش باکیفیت به استمرار رویه ها و نهادهای مردم ساالر کمک 
می کند. سطح باالتر باسوادی در فاصله سال های 1870 تا 2000 دلیل نیمی از تغییر نظام ها 

به سوی مردم ساالری بوده است. 

فاصله  در  باسوادی  باالتر  سطح 
سالهای1870 تا 2000 دلیل نیمی از 
تغییر نظامها به سوی مردم ساالری 

بوده است
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آموزش و جنگ : رابطه ای بغرنج
پیوستن  احتمال  برای شورشیان مسلح هستند. در سیرالئون  یارگیری  فقدان آموزش، همه عوامل  از  ناشی  و درماندگی  بیکاری  فقر، 
نوجوانان فاقد هر گونه آموزش به گروه های شورشی نُه برابر کسانی بود که حداقل تحصیالت 
متوسطه را به پایان برده بودند. نابرابری در آموزش این معضل را پیچیده تر می کند. آمار موجود 
از 100 کشور در طول بیش از 50 سال نشان می دهد که احتمال بروز جنگ در کشورهای 
دارای شکاف عمیق تر آموزشی بیشتر است. با این حال زیادتر شدن آموزش به خودی خود 
معجزه نمی کند: اگر سطح آموزش باال برود اما بازار کار در رکود باقی بماند، به احساس ناکامی 
و مخدوش  رواداری  عدم  تبیعض گرایی،  اندیشه  که  مدارسی  زده خواهد شد.  دامن  و خشم 
به کشت گاه های رشد خشونت بدل  را در دانش آموزان پرورش می دهند خود  تاریخ  سازی 
می گردند. در بسیاری کشورها، برنامه های درسی و مطالب آموزشی بر باورهای کلیشه ای صحه 
گذاشته و کینه  های سیاسی و اجتماعی را تشدید می کنند. در روآندا بازخوانی سیاست ها و 
برنامه های آموزشی طی سال های 1994-1962 نشان داد که محتوای درسی در دسته بندی و انگ زنی بین هوتو ها و توتسی ها به مثابه 

گروه های مجزا دامن می زد. مسئله زبان در آموزش نیز می تواند منشا افزایش کینه ها باشد. 

جنگ یکی از مهم ترین موانع پیشرفت آموزشی است. در کشورهای جنگ زده 21.5 میلیون کودک سن ابتدایی )یعنی 35% از کل 
دانش آموزان این مقطع( و تقریبا 15 میلیون نوجوان سن دوره اول متوسطه )25%( از تحصیل باز مانده اند. در جمهوری عربی سوریه 
در سال 2013 بیش از نیم میلیون کودک از حضور در مدارس ابتدایی محروم بودند. مدارس در بسیاری موارد برای مقاصد نظامی مورد 
استفاده قرار می گیرند. معلمان نیز در معرض خطرند: در کلمبیا 140 معلم بین سال های 2009 تا 2013 کشته شدند. سربازگیری 

اجباری کودکان در گروه های نظامی در سطح وسیعی ادامه دارد. 

پناهجویان چالشی جدی برای نظام های آموزشی ایجاد می کنند. احتمال اینکه کودکان و نوجوانان پناهجو از تحصیل باز بمانند پنج برابر 
بیشتر از همتایان غیر پناهجوی  آن ها است. در برخی اقامت گاه های پناهجویان نسبت دانش آموز به معلم تا هفتاد به یک هم می رسد. 

به عالوه بسیاری از این معلمان فاقد صالحیت الزم برای این شغل اند. 

آموزش می تواند به رفع و رجوع اختالفات گروه های قومی و دینی کمک کند. اما در جاهایی که مدرسه از طریق برنامه درسی یا تفکیک 
عمل  موجود  وضع  حفظ  جهت  در  آموزان  دانش 
شدن  عمیق تر  عامل  می تواند  مدرسه  خوِد  می کند، 
نگرش های تبعیض آمیز گردد. برای مثال در بوسنی 
هرزگوین از زمان پایان جنگ در سال 1996 مدارس 
را در امتداد خطوط قومی و زبانی تفکیک کرده اند. 
هم  جنگ  از  پس  مقطع  در  درسی  برنامه  محتوای 
می تواند روابط بین گروه ها را تسهیل کند و هم به  آن 
برنامه  اصالحات  گونه  هر  موفقیت  برساند.  آسیب  ها 
درسی به وجود معلمان آموزش دیده ، متعهد و دارای 

انگیزه بستگی دارد. 

آموزش های  قالب  در  درستی  به  اگر  صلح  آموزش 
از  می تواند  شود  طراحی  متعارفی  غیر  و  متعارفی 
در  آموزان  دانش  شرکت  و  قلدری  پرخاشگری، 
در دستورکار  باید  آموزش  بکاهد.  مناقشات مسلحانه 
متاسفانه  اما  گردد.  ادغام  صلح  ریزی  پی  بین المللی 
اولویت داده می شود.  این مورد  امنیتی در  به مسائل 
از 37 توافق صلح امضا شده بین سال های 1989 تا 
بررسی در دسترس هستند، در 11  برای  2005 که 

سند هیچ اسمی از آموزش برده نشده است. 

طول  در  کشور   100 از  موجود  آمار   
که  دهد  می  نشان  سال   50 از  بیش 
احتمال بروز جنگ در کشورهای دارای 

 شکاف عمیقتر آموزشی بیشتر است
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زاى % از کل داًع آه52ْتدایی )یؼٌی هیلیْى کْدک ضي اب 2..5ی جٌگ زدٍ جٌگ یکی از هِوتریي هْاًغ پیػرفت آهْزغی اضت. در کػْرُا

بیع  51.5%( از تحصیل باز هاًدٍ اًد. در جوِْری ػربی ضْریَ در ضال 52هتْضؽَ )دّرٍ اّل اى ضي ْهیلیْى ًْج 2.( ّ تقریبا ایي هقؽغ
گیرًد.  هی از ًین هیلیْى کْدک از حعْر در هدارش ابتدایی هحرّم بْدًد. هدارش در بطیاری هْارد برای هقاصد ًظاهی هْرد اضتفادٍ قرار

ی ًظاه ُای ضربازگیری اجباری کْدکاى در گرٍّکػتَ غدًد.  51.5تا  5112 ُای هؼلن بیي ضال 41.ًیس در هؼرض خؽرًد: در کلوبیا  هؼلواى
 در ضؽح ّضیؼی اداهَ دارد. 

 
ٌد پٌج برابر بیػتر از کٌٌد. احتوال ایٌکَ کْدکاى ّ ًْجْاًاى  پٌاُجْ از تحصیل باز بواً هی ْزغی ایجادآه ُای پٌاُجْیاى چالػی جدی برای ًظام

رضد. بَ ػالٍّ بطیاری از ایي  هی پٌاُجْیاى ًطبت داًع آهْز بَ هؼلن تا ُفتاد بَ یک ُن ُای ُوتایاى غیر پٌاُجْی آًِا اضت. در برخی اقاهت گاٍ
 . غغل اًدهؼلواى فاقد صالحیت الزم برای ایي 

 
ٌی کوک کٌد. اها در جاُایی کَ هدرضَ از ؼریق برًاهَ درضی یا تفکیک داًع قْهی ّ دی ُای تْاًد بَ رفغ ّ رجْع اختالفات گرٍّ هی آهْزظ

تبؼیط آهیس گردد.  برای هثال در بْضٌی  ُای غدى ًگرظتر  ػویق ػاهلتْاًد  هی هدرضَ کٌد، خِْد هی آهْزاى در جِت حفظ ّظغ هْجْد ػول
هی ّ زباًی تفکیک کردٍ اًد. هحتْای برًاهَ درضی در هقؽغ پص از هدارش را در اهتداد خؽْغ قْ 221. ضال ُرزگْیي از زهاى پایاى جٌگ در

هؼلواى آهْزظ را تطِیل کٌد ّ ُن بَ آًِا آضیب برضاًد. هْفقیت ُر گًَْ اصالحات برًاهَ درضی بَ ّجْد ُا  تْاًد رّابػ بیي گرٍّ هی جٌگ ُن
  دیدٍ ، هتؼِد ّ دارای اًگیسٍ بطتگی دارد. 

 
داًع آهْزاى در  تتْاًد از پرخاغگری، قلدری ّ غرک هی هتؼارفی ّ غیر هتؼارفی ؼراحی غْد ُای ر قالب آهْزظآهْزظ صلح اگر بَ درضتی د

 اها هتاضفاًَ بَ هطائل اهٌیتی در ایي هْرد اّلْیت دادٍ .پی ریسی صلح ادغام گرددالوللی  بیيهٌاقػات هطلحاًَ بکاُد. آهْزظ باید در دضتْرکار 
ضٌد ُیچ اضوی از آهْزظ بردٍ  ..در  ،کَ برای بررضی در دضترش ُطتٌد 5112تا  292. ُای ح اهعا غدٍ بیي ضالتْافق صل 53غْد.  از  هی

 ًػدٍ اضت. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د نقش تعیین کننده داشته باشدکارآم تواند در پی ریزی نظام قضایی   می آموزش
الزم برای دضترضی  ُای با ایي ُوَ بطیاری از غِرًّداى فاقد هِارتجْاهغ ظرّری اضت. ّجْد یک ًظام قعایی کارآهد برای تداّم صلح در 

% از 55تٌِا  ..51ارزیابی در جوِْری هقدًّیَ در ضال  ُای بَ پرضػٌاهَُا  کاربراى دادگاٍ ُای پیچیدٍ قعایی ُطتٌد. بٌا بَ پاضخ ُای بَ ًظام
برخْردار بْدًد. ایي در حالی اضت رقن هػابَ آى یا جسئی در هْرد ًظام قعایی ّ اصالحات   افراد دارای تحصیالت ابتدایی از اؼالػات کافی

 51.4در ضال  UNHCRاز دادٍ ُای  51.1در ضال  GEMهٌبغ: تحلیل تین تِیَ گسارظ 

 : 4 نمودار
 شرایط تحصیلی برای کودکان پناهجو یکسان نیست

نرخ ثبت نام ابتدایی و متوسطه کودکان پناهجو  در برخی اردوگاه ها در برخی کشورها در سال 
2014 

 



خالصـه

25

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

آموزش می تواند در پی ریزی نظام قضایی کارآمد نقش تعیین کننده داشته باشد.
وجود یک نظام قضایی کارآمد برای تداوم صلح در جوامع ضروری است. با این همه بسیاری از شهروندان فاقد مهارت های الزم برای 
دسترسی به نظام های پیچیده قضایی هستند. بنا به پاسخ های کاربران دادگاه ها به پرسشنامه های ارزیابی در جمهوری مقدونیه در سال 
2011 تنها 32% از افراد دارای تحصیالت ابتدایی از اطالعات کافی یا جزئی در مورد نظام قضایی و اصالحات آن برخوردار بودند. این در 
حالی است رقم مشابه برای افراد دارای تحصیالت عالی 77% بود. برنامه های آموزشی اجتماع بنیان می توانند به درک بهتر حقوق قانونی، 

به ویژه در میان افراد به حاشیه رانده شده، یاری رسانند. 

ظرفیت سازی مقامات قضایی و انتظامی ضرورتی اساسی است. تعلیم و ظرفیت سازی ناکافی می تواند با ایجاد مانع در روند قضایی باعث 
تاخیر، جمع آوری نادرست یا ناکافی شواهد ، عدم اجرای احکام و سواستفاده افراد شود. با اجرای یک برنامه سازمان ملل برای تربیت 
استخدام شدگان در  هاییتی، نیروی پلیس این کشور در مدت پنج سال از غیرقابل اعتمادترین نهاد بخش عمومی به قابل اعتمادترین 

نهاد از دید مردم بدل شد. 

در  که  بومو  ایالت  از  مایدوگوری  در  یروا  دبستان  در 
آسیب   2013 و   2010 سال های  در  بوکوحرام  حمله 
کالس  شده  تخریب  پنجره  از  کودکان  است،  دیده 
سال  در  مدرسه  این  می کنند.  نگاه  بیرون  به  درس 
1915 تاسیس شده است و در آن زمان اولین مدرسه 

ابتدایی در شمال شرقی نیجریه بود. 
عکس از: Bede Sheppard / دیده بان حقوق بشر
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شهرها- به ویژه در کشورهای فقیر- به سرعت در حال 
تغییرند.

خیلی از مردم در جستجوی فرصت های بهتر به شهرها
 می آیند اما افزایش جمعیت بر ظرفیت خدمات شهری 

فشار می آورد.

آموزش کمک می کند مردم شغل پیدا کنند و شهرها را به 
در عین حال می توان به شهرها آموزش داد تا سبزتر باشند.مکانی مطلوب برای زندگی بدل میکند.

به عالوه آموزش درست می تواند از میزان تبعیض و جرم هم 
بکاهد و اجتماع قوی تری را پی ریزی نماید.

به ویژه در صورتی که شهردارها و برنامه ریزان شهری به 
خواسته های مردم توجه کنند.

26

سکونت گاه ها
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سکونت گاه ها: شهرها و زیست گاه های انسانی
گرایش به شهرنشینی یکی از روندهای جمعیت شناختی شاخص دوران ما است؛ بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی 
می کند و بر اساس پیش بینی ها بیشترین رشد جمعیتی تا سال 2050 در شهرهای کم درآمدتر واقع خواهد شد. گزارش GEM تنوع 

تاثیرات شهرها و شهرنشینی بر آموزش و متقابال تاثیرات آموزش بر امور شهری را مورد توجه قرار داده است. 

امر  را در  باید آموزش  ایجاب می کند.  را  نوآوری  انعطاف پذیری و  باالی تحوالت شهری، پذیرش حکمرانی مطلوب،  مقیاس و شتاب 
برنامه ریزی شهری ادغام نمود تا نیازها و حقوق آموزشی همگان همزمان با تغییر جمعیت شهری برآورده گردد. این در حالی است که 
کلیت طیف بخش آموزش غالبا صدایی در گفتگوهای کلیدی حوزه توسعه شهری ندارد. اگر بخواهیم تریبونی برای آموزش در گفتگوهای 

مربوط به آینده شهرها ایجاد کنیم به پیش قدمی و جلب حمایت بیشتری در بین ذینفعان بخش آموزش و رهبران شهری نیازمندیم. 

شهرها در برنامه ریزی آموزشی نقش دارند

در سطح جهان تقریبا نیمی از رشد شهری را می توان ناشی از رشد طبیعی جمعیت دانست در حالی که منشا نیِم دیگر روند مهاجرت 
از مناطق روستایی است. این روند به تقاضا برای آموزش پایه، یادگیری مادام العمر، پرورش مهارت ها و تربیت معلمان بیشتر دامن می 
زند که ضرورت تقویت انسجام اجتماعی و رواداری نسبت به تکثر فرهنگی از طریق آموزش را از جمله در میان حاشیه نشینان شهری، 

مهاجران و پناهجویان تشدید می نماید. 

در کشورهای کم درآمد بیش از یک سوم شهرنشینان در حلبی آبادها و مناطق حاشیه شهری زندگی می کنند. شرایط زندگی در این 
گونه سکونت گاه ها متغیر است اما ویژگی هایی نظیر دسترسی ناکافی به خدمات اولیه - از جمله آموزش- در میان  آن ها عمومیت دارد. 
داده های جمع آوری شده از وضعیت 130 سکونت گاه حاشیه نشین در 12 شهر کوچک و بزرگ در اوگاندا نشان می دهد که اگرچه 
بیشتر این محالت به تحصیل در مدارس دسترسی دارند اما پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها بر ضرورت افزایش تعداد مدارس دولتی قابل 

دسترس اصرار داشتند. 

افرادی که در جستجوی کار به شهرها مهاجرت می کنند با چالش هایی نظیر تبعیض، موانع زبانی؛ بیکاری و استثمار در اقتصاد غیر 
متعارفی مواجه اند. برخورد با این مشکالت تمرکز بر پرورش مهارت ها را ایجاب می کند. 

نظام های آموزشی شهری که کودکان و نوجوانان قهرا آواره شده ناگزیر وارد  آن ها می شوند- به ویژه با تعمیق بحران جهانی پناهجویان- 
باید خود را به منظور حمایت از ادغام مادام العمر  آن ها تطبیق دهند. در اواخر سال 2014 از هر ده پناهجو شش نفر در مناطق شهری 
زندگی می کردند. بیش از نصف پناهجویان جهان کمتر از 18 سال سن دارند. در ترکیه 85% از کودکان آواره سوری ساکن در اردوگاه ها 

به مدرسه می روند، اما این رقم برای کودکان آواره ساکن شهرها تنها 30% است. 
در مباحثات مربوط به آموزش عمومی و دولتی غالبا موضوع تعداد مدارس خصوصی به ویژه 
در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه شهری ناچیز انگاشته یا نادیده گرفته می شود. رشد این 
گونه مدارس در مناطق حاشیه شهری غالبا جنبه غیر رسمی دارد و در آمار رسمی قید 
از قلم می افتد. در سال تحصیلی 2011-2010 سرشماری مدارس خصوصی  نمی شود و 
ایالت الگوس نیجریه نشان داد که 85% از نوآموزان پیش دبستانی و 60% از دانش آموزان 

دبستانی در مدارس خصوصی تحصیل می کردند.

در اواخر سال 2014 از هر ده پناهجو 
زندگی  شهری  مناطق  در  نفر  شش 
پناهجویان  نصف  از  بیش  می کردند. 

جهان کمتر از 18 سال سن دارند
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آموزش بر شهرها اثر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می گذارد ...
در اقتصادهای دانش محور، آموزش ابتدایی و متوسطه با کیفیت و نرخ باالی ثبت نام در آموزش عالی برای پرورش نوآوری و افزایش بهره وری جنبه 
اساسی دارند. شهرها از طریق تبدیل خود به کانون های آموزش عالی، پرورش مهارت ها، استعدادها، دانش و نوآوری قادرند سرمایه های 
انسانی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی جذب کنند. ابرشهر شانگهای در کشور چین که طیف وسیعی از استعداد ها را به خود جلب 
می کند به بیش از صد هزار فارغ التحصیل دانشگاهی دسترسی دارد و ظرف ده سال نسبت نیروی کار دارای تحصیالت دانشگاهی را 
دو برابر کرده است. بر اساس گزارش ها دانشگاه استنفورد تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهان داشته است: 18000 شرکت توسط فارغ 

التحصیالن آن در مناطق شهری ایالت کالیفرنیا تاسیس شده اند. 

اشتغال غیر رسمی، به ویژه در شهرها، منبع مهمی برای اشتغال و درآمدزایی در کشورهای کم درآمد و فرصت مهمی برای اشتغال موقت 
در دوره های بحران اقتصادی در اقتصادهای پردرآمدتر محسوب می شود. بازشناسی و شمول مشاغل غیر رسمی در اقتصادهای شهری 

برای سعادت و ادغام اجتماعی فراگیر در شهرها اهمیت دارد.

آموزش همچنین اثرات اجتماعی مثبتی، به ویژه در کاستن از جرم و جنایت ، دارد. در انگلیس و ولز )در کشور بریتانیا( طوالنی تر کردن 
سال های آموزش اجباری به کاهش جدی میزان جرایم و خشونت ها انجامیده است. در ایاالت متحده، سرمایه گذاری در آموزش دوران 

خردسالی اثرات درازمدتی بر کاهش بزه در بزرگسالی داشته است. 

آموزش می تواند آگاهی نسبت به چالش ها و مسئولیت پذیری زیست محیطی در شهرها را بهبود ببخشد. ابزارهای آموزشی در روی آوردن 
مردم به استفاده از سامانه های تندرو و دوچرخه در رفت و آمدها موثر بوده اند. در شهر الگوس در نیجریه یک برنامه گسترده تبلیغی 
متمرکز بر سامانه جدید اتوبوسرانی تندرو باعث کاهش تاخیر در راه اندازی طرح شد. در کشورهایی نظیر آلمان، دانمارک و هلند که در 
آن شهرهای دوچرخه محور وجود دارد، آموزش در رویکرد یکپارچه ای تنیده شده است که در آن کودکان از سنین بسیار کم آموزش های 

قابل توجهی دریافت می کنند. 
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 ... اما همچنین می تواند به نابرابری در شهرها دامن بزند
بین  بیشتر  شکاف  به  آموزش  اینکه  تضمین  برای 
باید توازنی بین  اقشار جامعه منجر نشود، دولت ها 
فعالیت های آموزشی ناظر بر رقابت پذیری شهرها و 
فعالیت های آموزشی مربوط به بهبود ادغام فراگیر و 

رفع تبعیض اجتماعی ایجاد کنند.

نابرابری اساسی بین مناطق مختلف شهری به همان 
و  بین شهرها  نابرابری  از-  بیشتر  یا حتی   - اندازه 
مناطق  در  زندگی  بالقوه  امتیازات  است.  روستاها 
سیاست های  فقدان  تاثیر  تحت  می تواند  شهری 
و  روش ها  برود.  بین  از  نابرابری ها  با  برخورد 
سیاست های تبعیض آمیزنظیر توزیع نابرابر معلمان 
برای  بزند.  بیشتر دامن  نابرابری  به  خوب، می تواند 
شیلی  کشور  در  ُکنسپسیون  ابرشهر  در  مثال 
دارای  مدارس  توزیع  در  چشمگیری  تفاوت های 

کیفیت مطلوب وجود دارد. 

از  ناشی  غالبا  ها  آن  وجود   که  مدارس خصوصی 
عدم ارائه خدمات مطلوب دولتی است هم می توانند 
کنند.  بیشتر  هم  دهند،  کاهش  را  نابرابری ها 

برخورداری از حق مدرسه گزینی، یعنی اینکه والدین مختار باشند بین انواع مدرسه دولتی، دولتی نمونه، غیر دولتی و خصوصی و غیره 
هر کدام را انتخاب کنند، غالبا هم علت و معلول شکاف های جمعیت شناختی اجتماعی است. 

نابرابری در آموزش تحت تاثیر نگرش های منفی استمرار پیدا می کند. نگرش های تبعیض آمیزمعلمان نسبت به کودکان مهاجر یا اقلیت 
های قومی تداول بسیار دارد و باعث تشدید به حاشیه رانده شدن  آن ها می گردد. یافته های تحقیقاتی نشان داده اند که در شانگهای 
معلمان کالس اول حتی با احتساب گروه شاهد دارای ویژگی های خواستگاهی مشابه ، در مورد دانش آموزان مهاجر بیشتر عملکرد مادون 

پایه در زبان را گزارش می کنند. 
همچنین اگر در مدارسی که به اقشار محروم تر خدمات می دهند خشونت وجود داشته باشد ، آموزش می تواند به عامل استمرار تبعیض 
اجتماعی بدل گردد. تفکیک دانش آموزان بر اساس قومیت، طبقه اجتماعی یا نژاد از ویژگی های حاکم بر نظام آموزشی در ایاالت متحده، 
بسیاری نقاط اروپا و کشورهای دارای میراث روابط مشکل ساز نژادی همچون آفریقای جنوبی است. جداسازی و تبعیض آموزشی در 
ابرشهرهای پیشرفته، دانش بنیان و برخوردار از فن آوری باال بیشتر است. در 90% از بزرگترین ابرشهرهای 30 گانه آمریکا جداسازی و 
تبعیض بین خانوارهای کم درآمد و پردرآمد در حال افزایش است. مطالعه 13 شهر اروپایی نشان می دهد که با رشد صنایع دانش بنیان 

بواسطه گروه های جمعیتی تحصیل کرده تر، جداسازی اقتصادی-اجتماعی و مکانی در حال افزایش است.

آموزش و یادگیری مادام العمر می توانند با اثرگذاری بر برنامه ریزی، شهرها را متحول کنند 
آموزش اگر در قالب یک اقدام یکپارچه قرار گیرد، از ظرفیت بالقوه اثرگذاری بر برنامه ریزی شهری برخوردار است. در برلین به منظور 
ایجاد "شهر فراگیر اجتماعی" پروژه های مدیریت محالت راه اندازی شده است که دربردارنده فرصت های شغلی، آموزش و انواع فعالیت ها 
برای شهروندان است. تحقق بالقوه مذکور نیازمند تعلیمات چندرشته ای بهتر برای برنامه ریزان شهری است تا بتوانند به نحوی موثرتر 
در حوزه ها و بخش های مختلف برای ترویج پایداری زیست محیطی عمل کنند. در بیشتر کشورها تعداد دوره ها و گروه های دانشگاهی 
برنامه ریزی شهری معدودند. در کشور هند به ازای هر صدهزار نفر تنها یک برنامه ریز شهری وجود دارد در حالی که میزان این معیار 

برای آمریکا و کانادا یک در پنج هزار نفر است. 
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کردن تر والنیآموزش همچنین اثرات اجتماعی مثبتی، به ویژه در کاستن از جرم و جنایت ، دارد. در انگلیس و ولز )در کشور بریتانیا( ط 
ی ن خردسالانجامیده است. در ایاالت متحده، سرمایه گذاری در آموزش دوراها آموزش اجباری به کاهش جدی میزان جرایم و خشونت هایسال

 درازمدتی بر کاهش بزه در بزرگسالی داشته است.  اثرات
 

ه بردن مردم خشد. ابزارهای آموزشی در روی آوبی در شهرها را بهبود بمحیطزیستو مسئولیت پذیری ها تواند آگاهی نسبت به چالشمی آموزش
بر سامانه  متمرکز تبلیغی. در شهر الگوس در نیجریه یک برنامه گسترده رخه در رفت و آمدها موثر بوده اندتندرو و دوچ هایاستفاده از سامانه

رخه های دوچجدید اتوبوسرانی تندرو باعث کاهش تاخیر در راه اندازی طرح شد. در کشورهایی نظیر آلمان، دانمارک و هلند که در آن شهر
 . ندافت می کندری قابل توجهی هایآموزش دکان از سنین بسیار کمه در آن کوکتنیده شده است ای محور وجود دارد، آموزش در رویکرد یکپارچه

 
 تواند به نابرابری در شهرها دامن بزندمی ... اما همچنین 

ذیری رقابت پ آموزشی ناظر بر هایباید توازنی بین فعالیتها برای تضمین اینکه آموزش به شکاف بیشتر بین اقشار جامعه منجر نشود، دولت
 و رفع تبعیض اجتماعی ایجاد کنند. فراگیر آموزشی مربوط به بهبود ادغام هایفعالیت وشهرها 

 
ه زندگی در ات بالقونابرابری بین شهرها و روستاها است. امتیاز -یا حتی بیشتر از–نابرابری اساسی بین مناطق مختلف شهری  به همان اندازه  

بر وزیع نابراتبعیض آمیزنظیر ت هایو سیاستها از بین برود. روشها برخورد با نابرابری هایتواند تحت تاثیر فقدان سیاستمی مناطق شهری
رس وزیع مداتچشمگیری در  هایتفاوت نسپسیون در کشور شیلیدر ابرشهر ُکبرای مثال تواند به نابرابری بیشتر دامن بزند. می معلمان خوب،

 دارای کیفیت مطلوب وجود دارد. 
 

ند. یشتر کنهم ب ،را کاهش دهندها توانند نابرابریمی جود آنها غالبا ناشی از عدم ارائه خدمات مطلوب دولتی است هممدارس خصوصی که و
یره هر وصی و غبرخوداری از حق مدرسه گزینی  ، یعنی اینکه والدین مختار باشند بین انواع مدرسه دولتی، دولتی نمونه،  غیر دولتی و خص

 جمعیت شناختی اجتماعی است.   هایالبا هم علت و معلول شکافکدام را انتخاب کنند، غ
 

قومی ی هاقلیت تبعیض آمیزمعلمان نسبت به کودکان مهاجر یا ا هایکند. نگرشمی منفی استمرار پیدا هاینابرابری در آموزش تخت تاثیر نگرش
 حتی با اول مان کالسکه در شانگهای معلاند تحقیقاتی نشان داده هایگردد.  یافتهمی تداول بسیار دارد و باعث تشدید به حاشیه رانده شدن آنها

 کنند. می زارشگدر زبان را عملکرد مادون پایه در مورد دانش آموزان مهاجر بیشتر  ،  مشابه خواستگاهی هایویژگی دارای احتساب گروه شاهد
اعی بدل یض اجتمتواند به عامل استمرار تبعمی جود داشته باشد ، آموزشدهند خشونت ومی همچنین اگر در مدارسی که به اقشار محرومتر خدمات

اط اروپا و یاری نقحاکم بر نظام آموزشی در ایاالت متحده، بس هایگردد. تفکیک دانش آموزان بر اساس قومیت، طبقه اجتماعی یا نژاد از ویژگی
دانش بنیان  است.  جداسازی و تبعیض آموزشی در ابرشهرهای پیشرفته، کشورهای دارای میراث روابط مشکل ساز نژادی همچون آفریقای جنوبی

ارهای کم درآمد جداسازی و تبعیض بین خانو گانه  آمریکا  3۰های ابرشهر بزرگترین از  %9۰و برخوردار از  فن آوری باال بیشتر است.  در 
 جمعیتی تحصیل کرده تر،  هایبا رشد صنایع دانش بنیان بواسطه  گروهدهد که می شهر اروپایی نشان ۱3و پردرآمد در حال افزایش است. مطالعه 

 اجتماعی و مکانی در حال افزایش است.-جداسازی اقتصادی
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در کشورهای در حال توسعه عالوه بر شکاف بین شهر و 

 روستا، شکاف درون شهرها هم بسیار شدید است 
به تفکیک شهری و روستایی و میزان ثروت )پنجک تحتانی و فوقانی( در  شکاف
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بهبود  به  محرومان  نیازهای  پذیرفتن  با  آموزش  توسط  شده  هدایت  مشارکتی  رویکردهای 
تصمیم سازی و برنامه ریزی شهری می انجامند. شبکه بین المللی حلبی آباد نشینان6 به افراد 
از شهرداری ها خدمات مطالبه  و  را مستندسازی کرده  نابرابری ها  تا  اجتماع کمک می کند 
برای  اقداماتی  به  آفریقا7  برنامه ریزی  دانشکده های  انجمن  با  همکاری  در  نهاد  این  نمایند. 
افزایش سودمندی برنامه ریزی شهری به ویژه در مورد سکونت گاه های غیر متعارفی مبادرت 

نموده است. 

مدیران شهری مطلع می توانند به نحوی موثر از آموزش و یادگیری مادام العمر برای متحول 
ساختن شهرها استفاده کنند. شهردار شهر مدئین کلمبیا از طریق یک راهبرد تحول اجتماعی آموزش محور، نقش مهمی در تبدیل کردن 
شهر از یکی از خشونت زده ترین شهرهای جهان به یکی از نوآورترین شهرها ایفا کرد. با افزایش اهمیت شهرها، بهبود خودگردانی محلی 

و تاکید بر راهبردهای آموزشی به عوامل مهمی در پایداری و فراگیری اجتماعی  آن ها تبدیل می شوند. 

  

نفر  ازای هر صدهزار  به  در کشور هند 
تنها یک برنامه ریز شهری وجود دارد در 
حالی که میزان این معیار برای آمریکا و 

کانادا یک در پنج هزار است 

6 Shack/Slum Dwellers International
7 Association of African Planning Schools

از  مهاجرت  با  که  ای  محله  ریودوژانیرو  در  فاوالس 
روستاها بوجود آمد. 

GEM گزارش Anna Spysz : عکس از
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خوب این ها همه درست. اما آموزش خرج دارد. هزینه همه 
این کارها از کجا باید تامین شود؟

اوال دولت هر کشور باید اعتبارات بیشتری به آموزش 
تخصیص دهد؛ مثال با افزایش نرخ مالیات. آموزش هم کمک 

می کند مردم نظام مالیاتی را بهتر درک کنند.

اما حتی با این کار هم یک شکاف 
عظیم 39 بیلیون دالری بین اعتبارات 

و هزینه های آموزشی باقی می ماند.

باید کمک های جهانی به بخش 
آموزش بیشتر شود. اما کمک ها رو 
به کاهش بوده اند. االن 1.2  بیلیون 
دالر هم از بیشترین میزان در سال 

2010 کمتر شده اند.

محل هزینه اعتبارها هم باید 
هوشمندتر شود. به کشورهای 

جنگ زده و مناطقی که بچه ها از 
تحصیل محرومند باید اولویت داد.

سیاست مدارها و اهداکنندگان کمک ها باید عاقالنه تر کار 
کنند و با همکاری با هم جلوی دوباره کاری و هزینه های 

اضافی را بگیرند.

نکته اصلی هم همین است: همکاری. اگر بخواهیم به اهداف 
خود برسیم باید همه با هم همکاری کنیم.

همکاری ها

 قانون
مالیات
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همکاری ها: ایجاد شرایط الزم برای دستیابی به هدف چهارم و 
سایر اهداف توسعه پایدار

در دستورکار 2030 همه چالش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی امروز به صورت تفکیک ناپذیر دیده شده اند که پاسخ هایی 
یکپارچه را می طلبند. در هدف هفدهم راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار بیان شده و فراخوانی برای احیای همکاری های بین المللی 
اعالم گردیده است. اهداف کمی این هدف بر ضرورت همکاری برای تضمین تامین مالی، بهبود انسجام سیاست گذاری و مشارکت های 

دارای نقش آفرینان متعدد تاکید می کنند. 

تامین  اعتبارات
تیم تهیه کننده گزارش GEM تخمین زده است که تا سال 2030 هزینه ساالنه الزم برای تضمین دسترسی به آموزش با کیفیت 
پیش دبستانی تا پایان دوره دوم متوسطه برای همه کودکان و نوجوانان در کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط به پایین از 149 
میلیارد دالر به 340 میلیارد دالر افزایش یابد. کمیسیون بین المللی اعتبارات فرصت های آموزش جهانی8 در اجالس سران اسلو در مورد 
آموزش برای توسعه در ژوئیه 2015 خواهان پیمان جدیدی بر سر مسئله آموزش شد که اقدامات مشخص برای بسیج اعتبارات کشورها 

را دربربگیرد و به کمبودها در این مورد رسیدگی نماید.

چارچوب 2030 برای عمل در حوزه آموزش دو مبنای پایه9 برای تامین مالی داخلی کشورها در بخش آموزش تعیین کرده است: یکی 4 
الی 6 درصد تولید ناخالص داخلی و دیگری 15 الی 20 درصد کل هزینه های بخش عمومی. بسیج منابع داخلی بیشتر برای برآوردن اهداف 
آینده حیاتی است. در نیمی از کشورهای کم درآمد، نرخ وصول مالیات کمتر از 15 درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که این رقم برای 
اقتصادهای در حال ظهور 18% و برای اقتصادهای پیشرفته 26% است. افزایش نرخ مالیات در 
کشورهای فقیرتر نیازمند اقدامات ملی و جهانی است.آموزش خود می تواند رفتار مالیات دهندگان 
را بهبود بخشیده و میزان رعایت قوانین مالیاتی را افزایش دهد. بر اساس تحقیقات انجام شده در 
فاصله 2010-1996 در 123 کشور نرخ نازل باسوادی با درآمد مالیاتی کمتر پیوند آماری داشته 
است. درست است که  آن هایی که مالیات نمی پردازند غالبا نخبگان و تحصیل کردگان هستند، 
اما یافته ها نشان می دهند که ارتقای وضع آموزش نگرش های مرتبط با مالیات دهی را بهبود 
می بخشد. در آمریکای التین در چارچوب یک اقدام مشترک بین سازمان های مالیاتی و وزارت 

آموزش و پرورش، 9 کشور تعلیمات مالیاتی را در برنامه درسی خود گنجانده اند.

برخورد با فرار مالیاتی یک مسئولیت جهانی است. بر اساس تخمین های اخیر کشورهای کم درآمدتر در نتیجه فرار مالیاتی شرکت های 
فراملیتی ساالنه 100 میلیارد دالر درآمد مالیاتی از دست می دهند. برای اینکه کشورهای کم درآمد بتوانند جلو از دست رفتن این 
درآمدهای مالیاتی را بگیرند، اقدامات هماهنگ ملی و بین المللی همچون معاهده ها، اعطای انگیزه های مالیاتی و تصمیم گیری در سطح 
شرکت های خصوصی ضروری است. بسیاری کشورها می توانند ساختار هزینه های خود را به نفع آموزش اصالح کنند. دو روش اولویت 
دادن به هزینه های آموزشی عبارتند از تخصیص دائمی و پیشاپیش اعتبارت آموزش و حذف یارانه هایی که برای مصرف سوخت های 
فسیلی وجود دارد. در اندونزی هزینه های عمومی در بخش آموزش بین سال های 2009-2005 میالدی 69% افزایش یافت و این امر 

بیشتر از هر چیز ناشی از اصالحات یارانه ای بود. 

اما حتی با فرض بهبود بسیج منابع داخلی برای آموزش، کماکان یک کسری 39 میلیارد دالری باقی خواهد ماند. لذا اعطای کمک های 
بین المللی به کشورهای کم درآمد همچنان ضروری است. این در حالی است که حجم کمک های آموزش بین سال های 2013-2014 
به میزان 600 میلیون دالر افت داشته است. در این رابطه سه گزینه امیدبخش وجود دارد: تعهد و تخصیص پیشاپیش اعتبارات بیشتر 
اداری کشورها در جهت  برای ظرفیت سازی در دستگاه  به کار گیری کمک ها  از طریق سازوکارهای چندجانبه؛  برای بخش آموزش 
افزایش منابع بومی؛ و هدف گذاری بهتر کمک ها ی اعطایی به کشورهای نیازمندتر و سطوح آموزشی ضروری تر. جای زیادی برای اصالح 
روش ها وجود دارد: علیرغم اینکه فواید چشمگیر سرمایه گذاری زودهنگام در آموزش کامال مشهودند در سال 2014 تنها 106 میلیون 
دالر کمک نقدی در حوزه آموزش و مراقبت از کودکان خردسال ارائه شد که نسبت به مبالغ اهدایی جهت آموزش  عالی نسبتی کمتر 

3% را تشکیل می دهد. 

8 International Commission on the Financing of Global Education Opportunities

9 Benchmark

فرار  نتیجه  در  درآمدتر  کم  کشورهای 
ساالنه  فراملیتی  شرکت های  مالیاتی 
از  مالیاتی  درآمد  دالر  میلیارد   100

دست می دهند



خالصـه

33

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

انسجام سیاست گذاری ها
رویکردهای بخش-محور برای برآوردن چالش های متقابال مرتبط مسئله توسعه پایدار کفایت نمی کنند. دستورکار عام اهداف توسعه 
پایدار رویکردهایی چندبخشی را ایجاب می نمایند. در حوزه آموزش، مداخالت چندبخشی اقدامات یکپارچه دربردارنده تغذیه و سالمت 

مدارس، رشد و تکامل کودکان خردسال و آموزش های مهارتی و معیشتی را شامل می شوند.  

در سطح ملی اقدامات موفق برای بهبود برنامه ریزی چندبخشی نشانگر اهمیت تعهد سیاسی ، حمایت نهادین، ظرفیت الزم و وجود 
داده های کافی است. در نیجریه اعتبارات تسهیل بدهی های ملی در ارائه خدمات محلی آموزش، سالمت، آب سالم و بهداشت در راستای 
برآوردن اهداف توسعه هزاره به کار گرفته شد. در برنامه توسعه ملی کشور کلمبیا آموزش، صلح و برابری به مثابه اولویت های ریاست 

که  است  این  هدف  اند:  شده  دیده  جمهوری 
کلمبیا تا سال 2025 به تحصیلکرده ترین کشور 

آمریکای التین بدل شود. 

اجرای  و  تنظیم  بر  معموال  دولتی  سازمان های 
سیاست های بخش خود تمرکز می کنند که مانع از 
هماهنگی و همکاری بین  آن ها است. برنامه های 
ملی خوب طراحی شده باید با برنامه های خوب 
تامین اعتبارات آموزشی و نظام های تامین مالی 
بخشی  بین  یکپارچگی  به  و  باشند  داشته  پیوند 
منجر شوند. اما وجود این نوع برنامه ریزی مطلوب 
استثنا محسوب  درآمد  بیشتر کشورهای کم  در 

می شود نه قاعده. 

سازمان های اهدا کننده وجوه در ارائه برنامه های 
در  برنامه ریزی  برای  الزم  یکپارچگی  با  مطابق 
راستای اهداف توسعه پایدار با دو چالش مواجه 
هستند: یکی اینکه ممکن است فاقد چشم انداز 
منسجمی از رویکرد خود به توسعه باشند و دوم 
اینکه ممکن است مشکالتی در هماهنگ کردن 
کمک های  باشند.  داشته  چندبخشی  برنامه های 
کافی بر اساس نیاز کشورها تخصیص نمی شوند. 

در لیبریا و موریتانی هر دو، تقریبا نیمی از کودکان آموزش ابتدایی را تمام می کنند اما لیبریا به ازای هر کودک در سن تحصیل 10 برابر 
کمک به آموزش پایه خود دریافت می کند.

همکاری ها
 برخی شرکای برنامه ای که می توانند به اجرای دستورکارهای بین المللی نظیر اهداف توسعه پایدار کمک کنند عبارتند از: دستگاه های 
دولتی محلی و کشوری، جامعه مدنی، دانشگاه ها و جامعه علمی، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی دربردارنده ذینفعان متعدد. 
جامعه مدنی، بخش خصوصی و سازمان های دربردارنده ذینفعان متعدد نقش مهمی در تامین مالی، اجرا و تضمین پاسخگویی متقابل در 

دستورکار جدید که دولت ها می بایست به پیش ببرند، بر عهده دارند. 

موثرتر جامعه مدنی  اما در طراحی مشارکت های  بود.  برای همه  آموزش  از دستاوردهای دستورکار  افزوده جامعه مدنی یکی  فعالیت 
چالش هایی وجود دارد. چطور ممکن است سازمان هایی که تا حد زیادی به تامین مالی از طریق کمک دیگران وابسته اند صدای مستقل 

خود را حفظ کنند؟ چالش دیگر عبارت است از تنوع عظیم نقش آفرینان گوناگون در زیر چتر واحد جامعه مدنی. 

اگرچه برخی  رشد  اما  امیدواری است.  بیاورد جای  پایدار  توسعه  اهداف  به  با خود  پولی که بخش خصوصی می تواند همراه  و  پویایی 
نتایج یادگیری استقبال می کنند، منتقدان نگران  ، نوآوری و بهبود  انعطاف پذیری   ، اعتبارات  مشارکت بخش خصوصی را به واسطه 

گسترش نابرابری ها و نفوذ بیش از حد بازارها در مدارس هستند.
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کافی  هاید دادهی چندبخشی نشانگر اهمیت تعهد سیاسی ، حمایت نهادین، ظرفیت الزم  و وجوریزبرنامهدر سطح ملی اقدامات موفق برای بهبود 
سعه هداف توبرآوردن ا در راستایملی در ارائه خدمات محلی آموزش، سالمت، آب سالم و بهداشت  هایاست. در نیجریه اعتبارات تسهیل بدهی

هدف این  شده اند: ریاست جمهوری دیده هایبرنامه توسعه ملی کشور کلمبیا آموزش، صلح و برابری به مثابه اولویتدر هزاره به کار گرفته شد. 
  کشور آمریکای التین بدل شود.رین تبه تحصیلکرده ۲۰۲5است که کلمبیا تا سال 

 
ملی  ایهبرنامه کنند که مانع از هماهنگی و همکاری بین آنها است.می بخش خود تمرکز هایدولتی معموال بر تنظیم و اجرای سیاست هایسازمان
نجر مبین بخشی  ه باشند و به یکپارچگیتامین مالی پیوند داشت هایتامین اعتبارات آموزشی و نظامخوب  هایطراحی شده باید با  برنامهخوب 

 شود نه قاعده.  می در بیشتر کشورهای کم درآمد  استثنا محسوب مطلوبی ریزبرنامهشوند. اما وجود این نوع 
 

لش مواجه ر با دو چااهداف توسعه پایدا راستای ی درریزبرنامهبا یکپارچگی الزم برای  مطابق هایاهدا کننده وجوه در ارائه برنامه هایسازمان
دن اهنگ کرهستند: یکی اینکه ممکن است فاقد چشم انداز منسجمی از رویکرد خود به توسعه باشند و دوم اینکه ممکن است مشکالتی در هم

ز کودکان اا نیمی تقریب هر دو، انیبر اساس نیاز کشورها تخصیص نمی شوند. در لیبریا و موریت ی کافیهاچندبخشی داشته باشند. کمک هایبرنامه
 کند.می برابر کمک به آموزش پایه خود دریافت ۱۰در سن تحصیل   ککنند اما لیبریا به ازای هر کودمی آموزش ابتدایی را تمام

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 همکاری ها
دولتی محلی  هایگاهنظیر اهداف توسعه پایدار کمک کنند عبارتند از: دستالمللی بینتونند به اجرای دستورکارهای می کهای برخی شرکای برنامه 

نی، بخش دربردارنده ذینفعان متعدد. جامعه مدالمللی بین هایبخش خصوصی و سازمانو جامعه علمی، ها و کشوری، جامعه مدنی، دانشگاه
ها لتد که دودربردارنده ذینفعان متعدد نقش مهمی در تامین مالی، اجرا و تضمین پاسخگویی متقابل در دستورکار جدی هایخصوصی و سازمان

 بایست به پیش ببرند، بر عهده دارند. می
 

ی هایچالش جامعه مدنیی موثرتر هاجامعه مدنی یکی از دستاوردهای دستورکار آموزش برای همه بود. اما در طراحی مشارکتفعالیت افزوده 
د؟ حفظ کنن صدای مستقل خود رااند ی که تا حد زیادی به تامین مالی از طریق کمک دیگران وابستههایوجود دارد. چطور ممکن است سازمان

 تنوع عظیم نقش آفرینان گوناگون در زیر چتر واحد جامعه مدنی.  عبارت است ازچالش دیگر 
 

ت بخش رشد مشارک تواند همراه با خود به اهداف توسعه پایدار بیاورد جای امیدواری است. اما اگرچه برخیمی پویایی و پولی که بخش خصوی
و نفوذ ها برابریکنند، منتقدان نگران گسترش نامی یری استقبالیادگ نتایجخصوصی را به واسطه اعتبارات ، انعطاف پذیری ، نوآوری و بهبود 

 مدارس هستند. دربیش از حد بازارها 
  

 :6نمودار 
 کمک ها به آموزش پایه متناسب با نیاز نیستند

( در قیاس با ۲۰۱4تحصیل ابتدایی )کل کمک ها به آموزش پایه به ازای هر کودک در سن 
 (۲۰۰8-۲۰۱4نرخ تکمیل تحصیالت ابتدایی )
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(؛ ۲۰۱6منبع: تحلیل تیم تهیه گزارش بر اساس سامانه گزارشدهی بستانکاران  )
 OECD  آموزشیگاه اطالعاتی شکاف جهانی پا

 تکمیل تحصیالت ابتدایی %نرخ 
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در این رابطه نقش نهادهای هماهنگ کننده و مالی-اعتباری بسیار مهم است. سازوکار جهانی 
هماهنگ ساز حوزه آموزش شامل کمیته اجرایی آموزشی اهداف توسعه پایدار10 ، اجالس های 
جهانی و منطقه ای بخش آموزش و دستگاه های جمعی سازمان های مردم نهاد است. کمیته 
اجرایی فوق الذکر بنا است سازوکار اصلی برای حمایت از کشورها، بازبینی میزان پیشرفت و 
تشویق هماهنگی بین فعالیت های شرکای برنامه ای باشد. همکاری جهانی برای آموزش که 
همکاری اصلی ذینفعان متعدد در حوزه آموزش در سطح جهان محسوب می شود می تواند از 
تجربه بخش های دیگر نظیر بخش سالمت در همکاری هایی نظیر طرح صندوق جهانی برای 
سل، ایدز و ماالریا )گلوبال فاند(11 یا ائتالف جهانی ایمن سازی و واکسن )GAVI(12 که حجم باالیی از وجوه را مدیریت می کنند، بهره 
بگیرد. صندوق جدیدالتاسیس "آموزش منتظر نمی ماند"13 خواهان جلب منابع مالی برای آموزش گروه هدف کسانی است که قربانی 

جنگ، بالیای طبیعی و بروز بیماری ها می شوند

10 SDG-Education 2030 Steering Committee
11 Global Fund
12 Global Alliance for Vaccines and Immunisation
13 The Education Cannot Wait Fund

و  ساز  هماهنگ  نهادهای  نقش 
دستورکار  موفقیت  در  مالی  تامین 
کننده  تعیین  پایدار  توسعه  اهداف 

است
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پیش بینی ها: گسترش آموزش چه اثری بر نتایج توسعه پایدار 
خواهد داشت؟

پیش بینی سطح دستاوردهای تحصیلی در مقطع 2030
بر اساس داده های قابل تعمیم جهانی و روش شناسی پیشرفته گزارش به بررسی چشم انداز امکان دستیابی همگانی به تکمیل دوره 
متوسطه در مقطع 2030 پرداخته است. این پیش بینی حامل خبری ناخوشایند است: بشریت در دستیابی به اهداف آموزش همگانی 50 
سال تاخیر خواهد داشت. در صورت ادامه روند کنونی، دستیابی به همگانی شدن تکمیل آموزش ابتدایی در سال 2042 محقق خواهد 
شد، همگانی شدن تکمیل آموزش دوره اول متوسطه در سال 2059 حاصل خواهد گردید و دستیابی به همگانی شدن تکمیل آموزش 
دوره دوم متوسطه تا سال 2084 طول خواهد کشید. بین دستیابی به همگانی شدن آموزش ابتدایی در کشورهای فقیر و کشورهای 

غنی 100 سال فاصله وجود خواهد داشت. نتیجه اصلی که میتوان از 
این همه گرفت آن است که در کشورهای فقیر و نیز کشورهای دارای 
درآمد متوسط برای برآورده شدن سناریوی دیده شده در هدف کمی 
شیب  با  را  پیشین  روندهای  است  الزم  پایدار  توسعه  اهداف  از   1-4

صعودی تندی بشکنند. 

پیش بینی اثرات بر نتایج توسعه 
توسعه  کمی  اهداف  تحقق  عدم  از  حاکی  پیش بینی ها  اینکه  علیرغم 
پایدارند، با این حال حتی اندکی پیشرفت هم می تواند برای نسل آینده 
دربردارنده تفاوتی چشمگیر باشد. برای قابل فهم شدن چگونگی تاثیر 
گسترش آموزش بر دیگر اهداف توسعه پایدار گزارش GEM به تحلیل 
و  مرگ  از  کاستن  )با  چطور  آموزش  اینکه  است:  پرداخته  موارد  این 
بزرگساالن(  برای  متوقع  عمر  طول  افزایش  و  کودکان  و  نوزادان  میر 
رشد  افزایش  )با  چطور  اینکه  می کند؛  کمک  انسان ها  جان  نجات  به 
تراکمی اقتصاد ملی و کاهش فقر مفرط مطلق( افراد و اجتماع را از فقر 
بیرون می کشد و اینکه چطور آسیب پذیری ها را در مقابل بالیا کاهش 

می دهد. 

 2030 سال  تا  متوسطه  آموزش  تکمیل  شدن  همگانی  به  دستیابی 
را در  تا سال 2030 نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال  می تواند 
آفریقای جنوب صحرای کبیر از 68 مورد به 54 مورد به ازای هر هزار 
تولد زنده و از 51 مورد به 38 مورد به ازای هر هزار تولد زنده کاهش 
دهد. از آنجا که سالمت کودکان تحت تاثیر بهبود وضعیت اجتماع و 
گسترش عرف و عمل و رفتارهای سالمت محور بهبود می یابد، ممکن 
این تخمین ها بدست  آنچه در  از  افت نرخ مرگ و میر کودکان  است 

آمده است هم بیشتر شود. 

آموزش با ارتقای بهره وری نیروی کار و تسـریع توسـعه و بومی سـازی 
فن آوری هـا می توانـد درآمد سـرانه را تقویـت نماید. در کشـورهای کم 
درآمـد همگانی شـدن تکمیـل تحصیالت متوسـطه درآمد سـرانه را تا 
75% در سـال 2050 افزایـش خواهـد داد. حتی اگر دسـتیابی به هدف 
کمـی 4-1 بـرای از بیـن بردن فقـر مفرط تا سـال 2030 کفایت نکند، 

حداقـل می توانـد امحاء فقر را 10 سـال جلـو بیاندازد. 
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در کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین تا  با روند موجود

 حتی تکمیل دوره ابتدایی نیز همگانی نخواهد شد 2030سال 
ساله ها به  19تا  15پیشبینی نرخ باالترین سطح آموزشی تکمیل شده توسط 

 2080تا  2010تفکیک دوره تحصیلی و گروه درآمدی کشورها از 
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آموزش به کاهش میزان تلفات ناشی از بالیا کمک می کند زیرا افراد تحصیل کرده معموال از آگاهی بهتری نسبت به خطرات برخوردارند، 
سطح آمادگی و واکنش صحیح آن ها باالتر است و به طور متوسط در هنگام بروز بالیا کمتر آسیب می بینند. با فرض ثابت ماندن بسامد 
وقوع بالیا، اگر همگانی شدن تکمیل تحصیالت متوسطه تا سال 2030 محقق گردد، میزان مرگ و میر ناشی از بالیا- که در دهه 2010-
2000 در سطح 250 هزار مورد بود- تا مقطع 2050-2040 بین 10 تا 20 هزار مورد کاهش خواهد یافت. تاثیر همگانی شدن تکمیل 
آموزش متوسطه بر کاهش تلفات ناشی از بالیا به ویژه در قاره آسیا چشمگیر خواهد بود زیرا پرجمعیت ترین کشورها در این قاره واقع 

شده اند و بسیاری از آسیب پذیرترین مردم آن در نواحی ساحلی زندگی می کنند. 

آموزش و توسعه پایدار: آنچه می دانیم و آنچه باید کرد
در قسمت پیشین بسیاری از پیوندهای موجود بین آموزش و توسعه پایدار مطرح شد. دیدیم که فواید تکمیل آموزش ابتدایی و متوسطه، هم برای 
خود فرد و هم برای خانوارها، اجتماع و محل کار او چشمگیرند. زنان و مردان تحصیلکرده تر غالبا توجه و دغدغه زیست محیطی بیشتری دارند، 
در مقابل تغییرات اقلیمی تاب آورترند، مولدترند و درآمد بیشتری کسب می کنند و چه بسا سالم تر زندگی می کنند، در امور سیاسی مشارکت 

می ورزند و اختیار زندگی خود را به دست می گیرند. فواید آموزش دختران و زنان پرشمارند و از نسلی به نسل بعد منتقل می شوند.

این نگرانی وجود دارد که تغییر شرایط جهانی ممکن است اثرات آموزش را تحت الشعاع قرار دهد. 
برای مثال اقتصاد جهانی برای بعضی ثروتهای عظیم ایجاد نموده است اما بسیاری محروم مانده اند 
و حیات و معیشت  آن ها در اثر اختالالت اقتصادی، تداوم فقر یا هر دو اینها آسیب دیده است. 
دوره های رکود اقتصادی بی ثباتی سیاسی و مناقشات نظامی را تشدید نموده و میلیون ها انسان را 
وادار به گریز می کنند. آوارگی و جابجایی ناشی از بالیای طبیعی و تغییرات اقلیمی اقدامات کشورها 
را در جهت تحقق آموزش حداقل دوازده ساله و تامین فرصت برای یادگیری مادام العمر بی اثر 

می کند. 

اگر بخواهیم آموزش در حمایت از دستورکار توسعه پایدار نقش تحول آفرین خود را ایفا کند، 
باید ذهنیت "آموزش طبق معمول گذشته ها" را فراموش کنیم. یادگیری باید حامی طرز اندیشیدنی ارتباط گیرنده، یکپارچه ساز، همدالنه، 
آمادگی ده و نظام مند باشد. باید مدرسه ها به فضای تنفس زیست پایدار تبدیل شوند: فضاهایی فراگیر، مردم ساالر، سالم و عاری از تولید 

کربن مازاد، به این ترتیب است که می توانند بنیان دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشند.
 توصیه های سیاست گذاری برای نقش آفرینی موثرتر نظام آموزشی در توسعه پایدار در ذیل آمده است:

• حمایت از اقدام مشترک و هم افزایی ها بین همه بخش ها و شرکای برنامه ای. 
زیرا مشکالت ساختاری نیازمند فعالیت نقش آفرینان متعدد و دیدگاه های متکثرند. باید برای دخیل ساختن همه شرکای برنامه ای شامل 
وزارتخانه های مختلف، کارشناسان حوزه آموزش و جامعه مدنی در سطح محلی و ملی در همه بخش ها تالش های بیشتری صورت پذیرد.
باید آموزش متعارفی رسمی و نیز آموزش های فنی و غیررسمی را کلید همه اقدامات خود در حل مشکالت  دولت ها   •

بخش های مختلف قلمداد کنند.
آموزش می تواند ابزار مهمی برای ظرفیت سازی در همه بخش ها باشد. بسیاری از اهداف کمی ذیل اهداف توسعه پایدار نیازمند مهارت ها 

و دانش تخصصی است که نظام آموزشی باید  آن ها را تامین کند. 
• آموزش ممکن است به کاهش شکاف درآمدها کمک کند، البته نه به خودی خود. 

افزایش دسترسی به آموزش باکیفیت ابتدایی و متوسطه گروه های محروم به تضمین کسب درآمد کافی و کاهش نابرابری ها کمک خواهد 
کرد. اصالح مقررات بازار کار و تغییرات فن آوری نباید به زیان کارگران شاغل در شغل های کم ثبات تر، به ویژه در بخش های غیررسمی 

و غیرمتعارفی اقتصاد، تمام شود. 
• نظام های آموزشی به افزایش و پیش بینی پذیری اعتبارات نیازمندند.

تا بتوانند )الف( تکمیل آموزش ابتدایی و متوسطه را همگانی و فرا گیر کنند، )ب( تعداد معلمان برخوردار از صالحیت، دانش و انگیزه 
مطلوب را افزایش دهند، )ج( برای جمعیت های محروم آموزش باکیفیت تامین نمایند و )د( برای اثرات تغییرات اقلیمی و احتمال بروز 

مناقشات طوالنی آماده باشند.

اگر بخواهیم آموزش در حمایت 
از دستورکار توسعه پایدار نقش 
تحـول آفریـن ایفا کنـد، باید 
ذهنیت »آمـوزش طبق معمول 

گذشـته ها« را فراموش کنیم
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ارتقای برابری 
• آموزش همگانی ابتدایی و متوسطه، به ویژه برای دختران، در ترویج استقالل عمل و تصمیم سازی زنان جنبه محوری دارد.

دستیابی به این هدف می تواند رشد جمعیت را کنترل نموده و رفتارها و هنجارهای اجتماعی را در امتداد نسل ها متحول سازد و از این 
طریق از بار جمعیت بشری بر سیاره زمین بکاهد.

• سیاست های آموزشی ویژه اقلیت ها، مهاجران و آوارگان داخلی باید برای زبان مناسب برای  آن ها اولویت قایل شود و 
بکارگیری برنامه آموزشی و مواد درسی غیرسوگیرانه را تضمین کند. 

برخورداری از معلمان مسلط به زبان های الزم در کشورهای دارای نسبت باالی اقلیت های قومی و جمعیت های مهاجر ضروری است. 
• باید برنامه ریزی آموزشی در برنامه ریزی شهری دیده شود بی اینکه مناطق روستایی مورد غفلت قرارگیرند.

برنامه ریزی آموزش در زمره دیگر خدمات اساسی برای حاشیه نشینان شهری ضرورت دارد. باید توزیع امکانات عمومی و دسترسی به 
معلمان خوب عادالنه باشد و مدارس به فضاهایی ایمن و عاری از خشونت بدل شوند. برای ادغام مدارس در مناطق روستایی دارای 

جمعیت کاهنده برنامه ریزی و مشارکت مردمی ضروری است. 

تغییر کانون تمرکز آموزش
• در تدوین سیاست های مهارت آموزی باید نظام های آموزشی نیازها و نتایج میان مدت و درازمدت رشد پایدار را مد نظر 

داشته باشند.
تدریس مهارت های سبز به دانش آموزان و ارائه فرصت های حفظ و بهبود مهارت ها برای کارگران و نیز اصالح برنامه های درسی دوره های 

متوسطه و عالی امری ضروری است. همکاری بیشتر با بازار و صنایع به سودمندی و کیفیت یاددهی یاری می رساند.
• برنامه های آموزش مدنی، صلح و توسعه پایدار می توانند اهرم های مهمی در پیشرفت اهداف توسعه پایدار باشند.

قضایی  و  انتظامی  دستگاه های  در  شود؛  منصفانه تر  قضایی  نظام  که  بود  خواهند  آن  متضمن  شوند  اجرا  درستی  به  برنامه ها  این  اگر 
ظرفیت سازی صورت گیرد؛ جامعه سازنده تر و کم خشونت تر پرورش یابد؛ درک افراد از پیوندهای بین فرهنگ، اقتصاد و محیط زیست 

بهبود یابد و اقدامات برای بهبود سطح زندگی نسل های آینده در اولویت قرار گیرد.
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چالش های پایش آموزش در اهداف توسعه پایدار
هدف چهارم از اهداف توسعه پایدار با اهداف کمی ده گانه اش نشانگر میزان عزم و انتظار 
موجود طی 15 سال آینده است که از هر پیمان بین المللی پیشین در حوزه آموزش فراتر 
می رود. گزارش GEM چالش های پایش پیشرفت دستورکار 2030 در حوزه آموزش را 
اهداف  از  آماج های هدف چهارم  یا  اهداف کمی  تمامی  گزارش  این  است.  نموده  مطرح 
قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  فاقد صورتبندی مطلوب هستند  بعضا  که  را  پایدار  توسعه 
داده و چالش های فنی پایش شاخص های مربوطه را بررسی کرده است. گزارش همچنین 
اقدامات مربوط به تدوین ابزار اندازه گیری معتبر، قابل اعتماد و مقایسه پذیر را مورد توجه 

قرار داده است. 
گزارش این سئوال را طرح می کند که اولویت های جهانی پایش آموزش کدامند و کشورها 
و سازمان ها باید منابع خود را کجا متمرکز کنند. همچنین بستر نهادین، سیاسی و فنی که 

شاخص ها باید در قالب آن سنجیده شوند مورد بررسی قرار گرفته است. 

نقش گزارش پایش جهانی آموزش 
رسالت این گزارش کمک به جامعه جهانی است تا بدانیم آیا در حوزه آموزش و یادگیری مادام العمر در حال پیشرفت هستیم یا خیر و 
اگر هستیم این پیشرفت چگونه بوده است. باورها بر این است که مجموعه پیشین "گزارش پایش جهانی آموزش برای همه" این رسالت 
را برآورده نموده است. اما دورنمای پیِش رو با شتاب متحول می گردد و اینک با گسترش دامنه دستورکار 2030 شاهد چالش های 

جدیدی هستیم. 
اگر چه هم اینک مجموعه ای از شاخص های مورد نیاز برای پایش تعیین شده است )ن ک کادر 1(. اما روش اندازه گیری بسیاری از  
آن ها کماکان در دست تدوین قرار دارد. بسیاری از شاخص ها تنها بخشی از مفاهیم موجود در هدف کمی مربوطه را پوشش می دهند. 

همچنین باید راه های بدیلی برای اندازه گیری و پایش اهداف کمی در سطح کشوری و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرند. 
در سال های آتی ، گزارش GEM با بکارگیری این شاخص ها به نحوی همه جانبه پیشرفت جهانی آموزش را دیده بانی خواهد کرد و از 
این طریق سودمندی شاخص ها و کیفیت، منابع گردآوری اطالعات را بررسی نموده و راه های جدیدی برای مشاهده شواهد و تشویق 

ارتقای کیفی کار ارائه خواهد کرد. 

جهانـی  پایـش  گـزارش  رسـالت 
آمـوزش کمک بـه جامعـه جهانی 
حـوزه  در  آیـا  بدانیـم  تـا  اسـت 
آمـوزش و یادگیـری مـادام العمـر 
یـا  هسـتیم  پیشـرفت  حـال  در 
خیـر و اگر هسـتیم این پیشـرفت 

چگونـه بـوده اسـت.

1کادر

اهداف کمی و چارچوب پیشنهادی شاخص های اصلی و موضوعی برای هدف چهارم توسعه 
پایدار در حوزه اموزش

هدف چهارم: تضمین آموزش باکیفیت، عادالنه و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه

هدف کمی 4-1 : تضمین اینکه تا سال 2030 همه دختران و پسران آموزش رایگان باکیفیت و عادالنه ابتدایی و 
متوسطه را، به نحوی که دربردارنده نتایج آموزشی کارآمد و موثر باشد، تکمیل کنند

1- درصد کودکان و نوجوانان )الف( در پایه های 2 و3 )ب( در پایان دوره ابتدایی و )ج( در پایان دوره اول متوسطه ، که از 
حداقل سطح تسلط بر )1( خواندن و )2( ریاضیات، برخوردارند، به تفکیک جنسیت )شاخص اصلی 1-1-4 (

2- اجرای ارزشیابی قابل تعمیم در سطح ملی از یادگیری ها )1( در طول دوره ابتدایی، )2( در پایان دوره ابتدایی و )3( در 
پایان دوره اول متوسطه

3- نرخ ناخالص جذب در مقطع باالتر )از ابتدایی به دوره اول متوسطه(
4- نرخ تکمیل دوره آموزشی )ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه(



خالصـه

39

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

1کادر

5- نسبت کودکان خارج از مدرسه )ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه(
6- درصد دانش آموزان دارای سن باالتر از پایه تحصیلی )ابتدایی، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطه(

7- تعداد سال های آموزش )1( رایگان و )2( اجباری ابتدایی و متوسطه تضمین شده در چارچوب های حقوقی

هدف کمی 4-2 : تضمین اینکه تا سال 2030 همه دختران و پسران به رشد و تکامل و مراقبت و آموزش پیش 
دبستانی به نحوی که  آن ها را برای آموزش ابتدایی آماده کند دسترسی داشته باشند

8- نسبت کودکان زیر پنج ساله که از منظر رفاه حال، سالمت، یادگیری و روانی مطابق سن خود رشد کرده اند، به تفکیک 
جنسیت )شاخص اصلی 1-2-4 (

9- درصد کودکان زیر پنج ساله که محیط یادگیری خانگی مثبت و محرک رشد را تجربه می کنند
10- نرخ مشارکت در آموزش سازمان یافته )یک سال قبل از سن ورود به مدرسه ابتدایی( به تفکیک جنسیت 

)شاخص اصلی 2-2-4(
11- نرخ ناخالص ثبت نام پیش دبستانی

12- تعداد سال های آموزش )1( رایگان و )2( اجباری پیش دبستانی تضمین شده در چارچوب های حقوقی
 

هدف کمی 4-3: تضمین دسترسی برابر زنان و مردان به آموزش باکیفیت فنی و حرفه ای و عالی شامل آموزش 
دانشگاهی به نحوی قابل تقبل از نظر مالی تا سال 2030

13- نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش عالی
14- نرخ شرکت در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای )برای 24-15 ساله ها(

15- نرخ مشارکت جوانان و بزرگساالن در آموزش ها و تعالیم متعارفی و غیرمتعارفی طی 12 ماه گذشته به 
تفکیک جنسیت 

)شاخص اصلی 1-3-4(

هدف کمی 4-4: افزایش چشمگیر تعداد جوانان و بزرگساالنی که از مهارت های کارآمد شغلی شامل مهارت های 
فنی و حرفه ای برای استخدام، اشتغال مطلوب و کارآفرینی برخوردارند

16.1 درصد جوانان و بزرگساالنی که از حداقل سطح تسلط بر مهارت های باسوادی رایانه ای برخوردارند
16.2 درصد جوانان و بزرگساالنی که از حداقل سطح تسلط بر مهارت های فن آوری اطالعات و ارتباطات برخوردارند )شاخص 

اصلی 1-4-4(
17- نرخ تکمیل تحصیلی آموزش جوانان و بزرگساالن به تفکیک گروه سنی، وضعیت فعالیت اقتصادی، سطح آموزش و نوع 

دوره آموزشی

هدف کمی 4-5: امحای شکاف جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی مساوی به همه سطوح آموزش ها و 
تعلیمات فنی و حرفه ای برای گروه های در معرض تبعیض از جمله معلولین، اقوام بومی و کودکان در موقعیت های 

آسیب پذیر تا سال 2030
وجود داده های همه شاخص های شکاف در این مورد به نحوی که تفکیک پذیر باشند )زنان / مردان، شهرنشینان / روستاییان، 

باالترین / پایین ترین پنجک های درآمدی و دیگر شاخص ها شامل: وضعیت معلولیت، تعلق به اقوام بومی و جنگ زدگان در 
صورت وجود آمار( )شاخص اصلی 1-5-4(

18-درصد دانش آموزان دوره ابتدایی که به زبان مادری یا زبان اول خود آموزش می بینند
19- میزان تخصیص منابع آموزشی به جمعیت های محروم بر اساس سیاست های مبتنی بر فرمول مشخص در 

این مورد
20- هزینه آموزشی به ازای هر دانش آموز به تفکیک پایه تحصیلی و منبع تامین اعتبارات

21- درصد کل کمک های آموزشی اعطایی به کشورهای کم درآمد
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هدف کمی 4-6 : تضمین اینکه جوانان و عمده بزرگساالن اعم از زن و مرد از مهارت های سوادآموزی و حساب 
آموزی برخوردار باشند

22- درصد جمعیت در هر گروه سنی که از سطح ثابتی از حداقل تسلط کارکردی بر مهارت های )الف( سوادآموزی و )ب( 
حساب آموزی به تفکیک جنسیت برخوردار باشند )شاخص اصلی 1-6-4( 

23- نرخ باسوادی جوانان / بزرگساالن
24- نرخ مشارکت جوانان / بزرگساالن در دوره های سوادآموزی

هدف کمی 4-7 : تضمین اینکه تا سال 2030 یادگیرندگان دانش و مهارت های الزم برای ترویج توسعه پایدار را 
طرق گوناگون از جمله آموزش برای توسعه و سبک زندگی پایدار، حقوق بشر ، برابری جنسیتی، ترویج فرهنگ 

صلح و پرهیز از خشونت، شهروندی جهانی و پذیرش تکثر فرهنگ ها و سهم فرهنگ در توسعه پایدار، کسب 
نمایند

 25- میزان ادغام )1( آموزش های شهروندی جهانی و )2( آموزش برای توسعه پایدار شامل برابری جنسیتی 
و حقوق بشر، در همه سطوح در )الف( سیاست های ملی آموزشی، )ب( برنامه های درسی، )ج( دوره های تربیت 

معلم، و )د( ارزشیابی های دانش آموزان )شاخص اصلی 1-7-4(
26. درصد دانش آموزان به تفکیک گروه سنی )یا سطح آموزش( که درک کافی از مسائل مربوط به شهروندی 

جهانی و توسعه پایدار را از خود نشان می دهند 
27- درصد دانش آموزان 15 ساله ای که بر دانش علوم محیط زیست و زمین شناسی زیست محیطی مسلط هستند

28- درصد مدارسی که آموزش رفتار جنسی و اچ  ای وی مبتنی بر مهارت های زندگی را ارائه می کنند
29- میزان اجرای کشوری چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر )موضوع قطعنامه 59/113 مجمع عمومی 

سازمان ملل(

هدف کمی الف.4: احداث و ارتقای زیرساخت های آموزشی به نحوی حساس به نیازهای جنسیتی، کودکان و 
معلولین و تامین کننده محیط یادگیری موثر، فراگیر، ایمن و عاری از خشونت برای همه

32-30 درصد مدارس دارای دسترسی به )الف( برق؛ )ب( اینترنت آموزشی، )ج( رایانه های آموزشی، )د( زیرساخت ها و مواد 
درسی سازگار با نیازهای دانش آموزان دارای معلولیت، )ه( آب آشامیدنی سالم با استاندارد پایه ، )و( سرویس بهداشتی مختص 

هر جنیست، )ز( دسشویی با استاندارد پایه )بر اساس تعاریف شاخص نظافت، بهداشت و آب سالم WASH 14( )شاخص اصلی 
4-الف-1 (

33- درصد دانش آموزانی که در معرض قلدری، تنبیه بدنی، آزار و اذیت، خشونت، تبعیض جنسی و آزار جنسی قرار می گیرند
34. تعداد حمالت علیه دانش آموزان، کارکنان مدرسه و موسسات آموزشی

هدف کمی 4-ب: گسترش چشمگیر تعداد بورس های تحصیلی قرار گرفته در اختیار کشورهای در حال توسعه، به 
ویژه در کشورهای دارای کمترین سطح توسعه، دولت های جزایر کوچک و کشورهای آفریقایی در راستای شرکت 

در آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه شامل تحصیالت فنی و فن آوری 
اطالعات و ارتباطات و دوره های فنی، مهندسی و علوم 

35- تعداد بورس های تحصیلی اعطایی به تفکیک کشور دریافت کننده 
36- حجم رسمی کمک های توسعه ارائه شده از مجرای بورس های تحصیلی به تفکیک بخش اقتصادی و نوع تحصیل )شاخص 

اصلی 4-ب-1(

1کادر

 14 water, sanitation and hygiene (WASH) indicator



خالصـه

41

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

هدف کمی 4-ج: افزایش چشمگیر عرضه معلمان صالحیت دار شامل همکاری های بین المللی در حوزه تربیت معلم 
در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای کمترین سطح توسعه و دولت های جزایر کوچک

37- درصد معلمان دارای صالحیت مطابق استانداردهای بین المللی به تفکیک سطح تحصیالت و نوع موسسه آموزشی
38- نسبت دانش آموزان به معلمان دارای صالحیت به تفکیک سطح آموزشی

39- نسبت معلمانی که حداقل آموزش های رسمی تربیت معلم را قبل از استخدام، یا در حین کار بر اساس 
مقررات کشور مربوطه در )الف( دوره پیش دبستانی، )ب( دوره ابتدایی، )ج( دوره اول متوسطه و )د( دوره دوم 

متوسطه دریافت نموده اند )شاخص اصلی 4-ج-1 (
40- نسبت دانش آموزان به معلمان تعلیم دیده به تفکیک پایه آموزشی

41- میزان متوسط حقوق معلمان در تناسب با دیگر مشاغل نیازمند سطح صالحیت آموزشی مشابه
42- نرخ ریزش نیرو در میان معلمان

43- درصد معلمانی که طی 12 ماه گذشته آموزش های ضمن خدمت دریافت نموده اند، به تفکیک نوع آموزش
UNESCO (2016). Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action: Towards Inclusive and Equitable   

Quality Education and Lifelong Learning for All. Paris, UNESCO

1کادر
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آموزش ابتدایی و متوسطه
هدف کمی 1-4

هدف کمی 4-1 تکمیل همگانی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را راه درست و موثر یادگیری می داند. پیشرفت در راستای این هدف کمی 
را می توان محک اصلی میزان تعهد دولت ها و جامعه جهانی به اهداف توسعه پایدار قلمداد کرد. منتقدان این هدف گذاری معتقدند که 

تاکید بر تکمیل همگانی تحصیالت دوره دوم متوسطه ما را از اولویت مهم تِر "حداقل نُه سال آموزش پایه برای همه" دور می سازد. 

دسترسی به آموزش، شرکت در فرآیند آموزشی و تکمیل تحصیالت 
در دستورکار جدید، موضوع دسترسی را باید به دقت پایش نمود. اگرچه در این دستورکار دستیابی به 12 سال آموزش برای گروه سنی 
مربوطه کنونی تا سال 2030 مد نظر قرار دارد، نباید فراموش کرد که 25 میلیون کودک حتی از شروع مدرسه هم محرومند. تقریبا 30 

درصد از فرزندان فقیرترین خانوارهای کشورهای کم درآمد رنگ مدرسه را هم ندیده اند. 

هدف کمی 4-1 ناظر بر شرکت در آموزش ابتدایی، دوره اول متوسطه و- اینک برای نخستین بار- دوره دوم متوسطه است. در سال 
2014 ،91درصد کودکان سن ابتدایی، 84 درصد نوجوانان سن دوره اول متوسطه و 63درصد جوانان سن دوره دوم متوسطه، در حال 
تحصیل بودند. بر اساس همین تخمین ها جمعا 263 میلیون کودک از تحصیل بازمانده اند: 61 میلیون در سن ابتدایی، 60 میلیون در 

سن دوره اول متوسطه و 142 میلیون در سن دوره دوم متوسطه.
تاکید بر تکمیل تحصیالت در تناسب با میزان شرکت در فرآیند آموزشی در دستور کار جدید نشانگر گام مهمی به پیش است. در مقطع 
2014-2008 نرخ تکمیل تحصیالت ابتدایی در کشورهای دارای درآمد متوسط به باال 92درصد، در کشورهای دارای درآمد متوسط به 
پایین 84 درصد و در کشورهای کم درآمد 51 درصد و باز در میان فقیرترین دختران در این دسته آخر تنها 25% بوده است. نرخ تکمیل 
دوره دوم متوسطه در کشورهای پردرآمد 84 درصد ، در کشورهای دارای درآمد متوسط به باال 43درصد، در کشورهای دارای درآمد 
متوسط به پایین 38 درصد و در کشورهای کم درآمد 14 درصد بوده است. یعنی حتی در مرفه ترین کشورها تکمیل تحصیالت دوره 
دوم متوسطه هنوزهمگانی نشده است. در کشورهای کم درآمد تنها 1درصد از فقیرترین دختران دوره دوم متوسطه را تکمیل می کنند. 
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 آموزش ابتدایی و متوسطه
 ۱-4هدف کمی 

 
 را میهدف کپیشرفت در راستای این  داند. می و موثر یادگیری را راه درستتکمیل همگانی تحصیالت ابتدایی و متوسطه  ۱-4 هدف کمی

تکمیل  ه تاکید برمعتقدند ک هدفگذاریو جامعه جهانی به اهداف توسعه پایدار قلمداد کرد. منتقدان این ها تعهد دولتمحک اصلی میزان توان می
 سازد. می دور "ال آموزش پایه برای همهه سحداقل  ُن" همگانی تحصیالت دوره دوم متوسطه ما را از اولویت مهمتِر

 
 و تکمیل تحصیالت شرکت در فرآیند آموزشی، به آموزش دسترسی

ه سنی مربوطه سال آموزش برای گرو ۱۲موضوع دسترسی را باید به دقت پایش نمود. اگرچه در این دستورکار دستیابی به  ،در دستورکار جدید
درصد از  3۰میلیون کودک حتی از شروع مدرسه هم محرومند. تقریبا  ۲5مد نظر قرار دارد، نباید فراموش کرد که   ۲۰3۰کنونی تا سال 

 ورهای کم درآمد رنگ مدرسه را هم ندیده اند. فرزندان فقیرترین خانوارهای کش
 

 ۲۰۱4 توسطه است. در سالدوره دوم م -اینک برای نخستین بار -دوره اول متوسطه وناظر بر شرکت در آموزش ابتدایی،  ۱-4 هدف کمی
ودند. بر بدر حال تحصیل  ،درصد جوانان سن دوره دوم متوسطه63سن دوره اول متوسطه و  درصد نوجوانان 84، ابتداییکودکان سن  درصد9۱

 ۱4۲ل متوسطه و میلیون در سن دوره او 6۰میلیون در  سن ابتدایی،  6۱ند: ه امیلیون کودک از تحصیل بازماند ۲63جمعا ها اساس همین تخمین
 میلیون در سن دوره دوم متوسطه.

 
 
 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-۲۰۱4ر مقطع تاکید بر تکمیل تحصیالت در تناسب با میزان شرکت در فرآیند آموزشی در دستور کار جدید  نشانگر گام مهمی به پیش است. د
درصد  84ین درصد، در کشورهای دارای درآمد متوسط به پای9۲نرخ تکمیل تحصیالت ابتدایی در کشورهای دارای درآمد متوسط به باال  ۲۰۰8

وم متوسطه در دنرخ تکمیل دوره . ه استبود  %۲5در میان فقیرترین دختران در این دسته آخر تنها باز و  درصد 5۱ی کم درآمد و در کشورها
درصد و در  38درصد، در کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین 43درصد ، در کشورهای دارای درآمد متوسط به باال  84کشورهای پردرآمد 
در   .ت همگانی نشده اسهنوزکشورها تکمیل تحصیالت دوره دوم متوسطه ترین ه است. یعنی حتی در مرفهدرصد بود ۱4کشورهای کم درآمد 

 .  تکمیل می کننددرصد از فقیرترین دختران دوره دوم متوسطه را ۱کشورهای کم درآمد تنها 
 

 رایگان و اجباری آموزش
آموزش ابتدایی و متوسطه )الف( رایگان و )ب( اجباری تضمین شده در نظام  هایعبارت است از شمار سالموضوعی  هاییکی از شاخص

سال آموزش  9( کمتر از %۲3کشور ) 44آنها آمار وجود دارد، در آموزش اجباری در کشوری که در مورد  ۱9۰حقوقی کشورها. از مجموع 
میزان آموزش رایگان خود از منظر سنجش سال است. اما مفهوم  9آموزش اجباری  هایاجباری در قوانین دیده شده است.  میانه آماری شمار سال

تواند به می تحصیلی هایهزینهانواع مبهم و مشکلزا است: حتی در کشورهایی که اخذ شهریه مدارس منسوخ گشته است  ۱-4 هدف کمیپیشرفت 
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 تکمیل می کنندسال آموزش را  12تنها در دو کشور دارای درآمد متوسط به پایین، فقیرترین جوانان حداقل 

  ۲۰۱4و  ۲۰۰8ساله به تفکیک ثروت در برخی کشورها در سال های  ۲۰-۲4تعداد سال های تحصیل تکمیل شده توسط جوانان 
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 منبع: تحلیل تیم تهیه گزارش بر اساس آمار سرشماری های خانوارها
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آموزش رایگان و اجباری

یکی از شاخص های موضوعی عبارت است از شمار سال های آموزش ابتدایی و متوسطه )الف( 
رایگان و )ب( اجباری تضمین شده در نظام حقوقی کشورها. از مجموع 190 کشوری که 
در مورد آموزش اجباری در  آن ها آمار وجود دارد، در 44 کشور )23%( کمتر از 9 سال 
آموزش اجباری در قوانین دیده شده است. میانه آماری شمار سال های آموزش اجباری 9 
سال است. اما مفهوم آموزش رایگان خود از منظر سنجش میزان پیشرفت هدف کمی 1-4 
مبهم و مشکلزا است: حتی در کشورهایی که اخذ شهریه مدارس منسوخ گشته است انواع 
هزینه های تحصیلی می تواند به خانوارها فشار بیاورد. شاخص بهتر در مورد اینکه آموزش تا 
چه حد رایگان است می تواند سهم خانوار از کل هزینه آموزشی در هر پایه تحصیلی باشد. 

کیفیت 
چارچوب پایش پیشنهادی، تمرکزی بر کیفیت ندارد بجز در شاخص های مرتبط با نتایج آموزشی و برابری. در مباحثات کیفیتی که بر 
اساس چارچوب شاخص ها انجام می شد دو موضوع را به طور انتخابی مورد توجه قرار دادند: دروندادها و فرآیندهای مربوط به کالس 
درس. اگرچه وجود و استفاده از کتب درسی قطعا جزء وجوه اساسی کیفیت محسوب می شوند، اما مشاهدات و بازدیدها از کالس های 
درس همواره نشان داده اند که آمار رسمی مربوط به  آن ها چندان قابل اتکا نیست. برای مثال معلوم شد که در کشور چاد حدود 90% از 
دانش آموزان پایه دو و شش در دروس ریاضی و خواندن ناگزیر بودند کتاب درسی را با حداقل دو نفر دیگر به طور مشترک استفاده کنند.

کاربرد مشاهدات کالسی به منظور مقایسه بین نظام های آموزشی مختلف به سهولت نزد سیاستگذارن قابل دفاع نیست. اما اگر ابزارهای 
پایش به طور کلی همسنگ و منسجم به کار گرفته شوند می توانند توجه سیاست گذاران را به مشکالت جدی تدریس و تربیت جلب 
نمایند. یافته های یک مطالعه پیمایشی که 15000 کالس درس را در کشورهای برزیل، کلمبیا، هندوراس، جامائیکا و پرو دربرداشت 
حاکی از آن بود که معلمان حدود 65-60% از وقت کالس را صرف ارائه مطالب درسی می کنند که بسیار کمتر نسبت 85 درصدی 
پیشنهادی است. لذا جستجو برای یافتن ابزارهایی که ضمن قابلیت بومی سازی، قابل اطمینان، به صرفه و قابل کاربرد در مقیاس وسیع 

باشند، باید ادامه یابد. 

نتایج یادگیری 
برای بهبود نتایج یادگیری الزم است یک مبنای پایه داشته باشیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا پیشرفتی حاصل شده است یا خیر. 
اما اینکه "نتایج موثر و کارآمد در یادگیری" کدامند و چگونه باید سنجیده شوند و یافته های بدست آمده چگونه باید مورد استفاده 
قرار گیرند، مبهم است. اندازه گیری شاخص اصلی پیشنهادی - یعنی مهارت های خواندن و ریاضیات- نیازمند وجود اجماع در مورد 
محتوای نتایج یادگیری ارزیابی شده، در مورد استانداردهای کیفی الزم و نیز در مورد مبنای پایه قابل استفاده برای تعریف و گزارش دهی 

پیشرفت ها است. 

سنجش نتایج یادگیری: تعریف   محتوا 
هرگونه ارزیابی برای تعریف حداقل سطح تسلط در حوزه هایی مثل خواندن و ریاضی نیازمند پارامترهای پایه است. از جمله اینکه اگر الزم 
باشد فصل مشترک برنامه های درسی کشورهای مختلف را بیابیم، باید چه کار کنیم؟ پیشرفت یادگیری بین برنامه های درسی مختلف 
را چگونه می توان تعریف نمود؟ چه سئواالتی بیانگر آن خواهند بود که یک دانش آموز به سطح خاصی از تسلط رسیده است؟ سطوح 

مختلف تسلط را چطور تعریف کنیم؟ 

وجود اختالف نظر و حساسیت را در اینجا می توان با توجه به دو مسئله جنجال برانگیز نشان داد. اول اینکه ارزشیابی خواندن و ریاضی 
در پایه های پایین تر هم به دالیل سیاسی و هم فنی اختالف برانگیز است. اما انجام آن چالش های میدانی موجود را روشن می کند. در 
کشور ماالوی در سال 2012 حدود 90 درصد از دانش آموزان پایه دوم دبستان حتی قادر به خواندن یک کلمه به زبان چیچه وا نبودند 

و حدود 40 درصد از  آن ها تا پایه چهارم دبستان هم از عهده این کار بر نمی آمدند. 

مسئله دوم این است که شاخص اصلی مربوط به تسلط بر خواندن و حساب، کودکانی را که در مدارس تحصیل نمی کنند از قلم می اندازد. 
در مناطق روستایی پاکستان 89 درصد از کل دانش آموزان قادرند داستانی در سطح پایه دوم ابتدایی را به زبان اردو، سندی یا پشتو 

در  کـه  کشـوری   190 مجمـوع  از 
مـورد  آن ها آمار آمـوزش اجباری 
وجـود دارد، در 44 کشـور )%23( 
کمتـر از 9 سـال آمـوزش اجباری 

در قوانیـن دیده شـده اسـت. 
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بخوانند. اما این توانایی تنها در مورد 64 درصد از کل چهارده ساله ها صادق است. 

سنجش نتایج یادگیری: تضمین کیفیت مطلوب ارزشیابی ها
یک شاخص موضوعی این است که آیا کشور در سطح ملی یک ارزشیابی تعمیم پذیر یادگیری را در طول آموزش ابتدایی، در پایان 
آموزش ابتدایی و در پایان دوره اول متوسطه به اجرا درآورده است یا خیر. بدین منظور استانداردهای شفاف ارزشیابی و نیز سازو کار 

منسجمی برای تضمین رعایت استانداردهای ارزشیابی الزم است. 

دو وجه از کیفیت ارزشیابی مهم به نظر می رسند: )الف( بستر توانمندساز نهادینی باید وجود داشته باشد که استمرار و حفظ پیوندهای 
مستحکم را با نظام آموزشی تضمین کند و )ب( ارزشیابی تعمیم پذیر در سطح ملی باید دارای روایی و اتکاپذیری بوده و اطالعات مناسب 
را در اختیار سیاست گذاران و عموم مردم قرار دهد. باید ارزشیابی های تعمیم پذیر در سطح باید با آرمان های آموزشی و اهداف یادگیری 

دانش آموزان و نیز با فرصت های ارتقای حرفه ای معلمان همراستا باشند.

 این پرسش که چطور می توان یقین حاصل کرد که یک ارزشیابی برای مقاصد پایش آموزشی مناسب است خود دو الزام را مطرح می کند: 
اول اینکه شرایط فنی نباید بیش از حد سخت گیرانه تعیین شود، زیرا در این صورت ظرفیت الزم برای اجرا چنان باال می رود که بسیاری 
کشورها قادر به انجام آن نخواهند بود و در نتیجه اجرای بیشتر ارزشیابی ها بر عهده تعداد اندکی از موسسات قرار خواهد گرفت و از این 
طریق به مناسب بودن و قابل استفاده بودن نتایج  آن ها توسط کشورها لطمه وارد خواهد شد. دوم اینکه منابع و اعتبارات الزم برای 

تقویت ظرفیت ملی به منظور اجرای ارزشیابی های منسجم باید به نحوی کارآمدتر تخصیص یابد. 

سنجش نتایج یادگیری: گزارش دهی یافته های ارزشیابی های گوناگون
برای سـنجش نتایج یادگیری در مقیاس جهان شـمول 
بایـد بـر سـر گزارش دهـی و تعریـف مبنـای پایـه از 
منظـر پایـه کالسـی )یا سـن( و دروس مورد سـنجش 
توافـق وجـود داشـته باشـد. ایـن امـر مسـتلزم تدوین 
مجموعـه ای از اقـالم ماخـوذ از انواع مختلف ارزشـیابی 
اسـت کـه بتـوان  آن هـا را در تجزیـه و تحلیل سـطح 
نسـبی دشـواری بـه هـم ربـط داد. بـه هـم ربـط دادن 
اقـالم صرفـا یـک کار فنی نیسـت زیرا چگونگـی آن به 

منظـور مـا در تعریـف شـاخص ها بازمـی گردد.
 شـاخص های اصلـی قابـل مقایسـه نتایـج یادگیـری 
بایـد هـم هدف پایـش جهانـی و هم نیازهای کشـوری 
را لحـاظ کننـد. در تـالش بـرای بـرآوردن ایـن دو نیاز 
می تـوان از نهـاد جدیدالتاسـیس ائتـالف جهانی پایش 

آمـوزش16 یـاری گرفت. 

15 Benchmark
16 Global Alliance to Monitor Learning
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گزارش خانوارها و مدارس از میزان مشارکت در دوره های آموزش و 

 مراقبت دوران خردسالی با هم تفاوت دارد
در مقایسه  2014نرخ تعدیلی ثبت نام آخرین سال پیش دبستانی در 

با درصد دانش آموزان پایه اول ابتدایی که سال قبل در آموزش پیش 
  2010-2015دبستانی شرکت کرده اند در برخی کشورها در فاصله 

 نرخ تعدیلی ثبت نام در آخرین سال آموزش پیش دبستانی 
 در سال قبل شرکت در آموزش پیش دبستانی 

م تعدیل شده و  گزارش یافته اوسسه آمار یونسکو برای نرخ ثبت نمنبع : پایگاه اطالعاتی م
های اصلی و نهایی پیمایش های خوشه ای چند شاخصی یونیسف  برای درصد دانش آموزان 

 اول ابتدایی که در سال قبل در پیش دبستانی بوده اند.
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دوران خردسالی
هدف کمی 2-4

هدف کمی 2،4 نشانگر تاکید بیش از پیش جامعه جهانی بر تضمین وجود بنیادهای مستحکم برای آموزش و مراقبت از همه کودکان 
در دوران خردسالی است. پایش مفاهیم این هدف موجد سه چالش پیش روی ما است: )الف( هنوز اطالعات کافی در مورد اینکه چه 
تعداد کودک از حداقل یک سال آموزش پیش دبستانی برخوردارند در دست نیست؛ )ب( شاخص های پیشنهاد شده در این مورد قادر به 
لحاظ کردن مفهوم کیفیت ارائه آموزش ها نیستند و )ج( اگرچه این هدف از مفاهیم مراقبت و آموزش فراتر می رود به حوزه رشد و تکامل 

خردساالن نیز تسری می یابد، معلوم نیست که یافتن سازوکار پایش این حوزه اصال امکان پذیر باشد. 

دسترسی به آموزش ها و شرکت در  آن ها
مقایسه نرخ شرکت در آموزش های دوران خردسالی در کشورهای مختلف نسبت به مقطع دبستان یا متوسطه دشوارتر است. گروه های 
سنی و سن شروع آموزش ها به اندازه پایه های بعدی استاندارد شده نیست. تنها معدودی از کشورها از آموزش پیش دبستانی رایگان و 

اجباری برخوردارند: در 49 کشور اجباری است و در 36 کشور برای حداقل یک سال اجباری و رایگان است. 
در سطح جهان 67% کودکان یک سال قبل از سن آغاز آموزش ابتدایی در آموزش های پیش دبستانی ثبت نام می شوند. حال اگر تخمین 
به دست آمده از سرشماری های خانوارها را در مورد پیشینه آموزش پیش دبستانی در میان دانش آموزان کالس اولی مد نظر قرار دهیم، 
می بینیم که این به عدد 67% نزدیک است ولی عینا با آن مطابقت نمی کند. لذا می توان 
از این عدم تطابق برای محاسبه نرخ حضور در مدارس به تفکیک میزان ثروت خانوار نیز 

استفاده کرد. 
در میان خردساالن سه چهار ساله کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین، احتمال شرکت 
فرزندان مرفه ترین خانوارها در آموزش های پیش دبستانی نسبت به فقیرترین خانوارها شش 

برابر است. 

کیفیت
هدف کمی 4-2 بر ارائه آموزش باکیفیت تاکید دارد. مفهوم کیفیت را می توان این طور فهمید: میزان تقویت پرورش جامع نگر کودکان 
توسط نظام آموزشی و محیط مدرسه و کالس درس، شامل فرآیندهای تدریس و ساختارها، به ویژه در مورد کودکانی که در معرض خطر 
تبعیض اجتماعی هستند. بدیهی است که هر کشور باید اهداف و معیارهای کیفیت آموزشی خود را خود تعیین کند. با این حال ابزارهای 
علمی برای پایش کیفیت آموزش های دوران خردسالی، به نحوی مقایسه پذیر با دیگر کشورها، وجود دارد. البته استفاده از این ابزارها 
نیز بعضا موضوع اختالف نظرهای سیاست گذارانه بوده است. بر اساس بررسی بانک جهانی از سیاست های پرورشی دوران خردسالی 21 
کشور دارای درآمدهای متوسط به پایین 13 کشور استاندارد پایه ای را برای نسبت کودک به معلم تعیین کرده اند اما تنها 8 کشور این 

استاندارد را رعایت می کنند. 
 

نتایج پرورشی کودکان
هدف کمی4-2 خواهان تضمین آغاز آموزش متعارفی مطابق یک مسیر پیشرفت پرورشی مطلوب است، به نحوی که خردساالن "برای 
ورود به دوره ابتدایی آماده" بشوند. دیدگاه جامع نگر در این مورد حاکی از تغییر نگرش از دیدگاهی است که در آن رشد و تکامل دوران 
خردسالی صرفا بر شاخص های سالمتی متکی است. تصمیم گرفتن در این مورد که بهترین راه سنجش پرورش خردساالن چیست دشوار 
است. الزم است بتوانیم هنجار پرورشی در فرهنگ های مختلف را پی بگیریم و بر اساس آن یافته ها رویکردهای سنجش را تدوین کنیم. 

 )ECDI( معیاری که در حال حاضر بیشترین پوشش کاربرد را به خود اختصاص داده است شاخص رشد و تکامل دوران کودکی یونیسف
است. در فاصله سال های 2015-2010 در 56 کشور که عمدتا کم درآمد یا دارای درآمد کمتر از متوسط هستند شاخص مزبور نشان 
داده است که 70% سه ساله ها و 80% چهارساله ها مطابق انتظارات پیشرفت تربیتی رشد کرده اند. این شاخص از چهار مولفه تشکیل 
می شود، اما نتیجه آن تا حد زیادی به میزان تنها یکی از  آن ها، یعنی سطح سوادآموزی و حساب آموزی، وابسته است. ممکن است 
بتوان از همین منظر شاخص مزبور را مورد انتقاد قرار داد، زیرا در اصل بجای سنجش ظرفیت شناختی کودکان، آموزش هنجاری دوران 

خردسالی را می سنجد.

 49 در  دبسـتانی  پیـش  آمـوزش 
کشـور   36 در  و  اجبـاری  کشـور 
بـرای حداقـل یک سـال اجباری و 

اسـت  رایگان 
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یکی از عوامل کلیدی در کمک به اینکه کودکان بالقوه های خود را برآورده سازند، برخورداری از محیط خانه ای است که در آن مواد 
آموزشی و امکان تعامل های کافی وجود داشته باشد. بر اساس یافته ها اعضای بزرگسال خانوارها در کشور اوکراین تقریبا همه سه تا چهار 
ساله ها را در حداقل چهار فعالیت شرکت می دهند، در حالی که در کشور غنا این امر تنها در مورد 40% از خردساالن صادق است. در 
فاصله سال های 2015-2010 در 54 کشور که عمدتا کم درآمد یا دارای درآمد کمتر از متوسط هستند 19% خانوارها حداقل سه جلد 
و تنها 7.5% حداقل ده جلد کتاب کودکان در خانه داشتند. در 20% فقیرترین خانوارها، نسبت خانوارهایی که حداقل 10 جلد کتاب 

کودک در خانه دارند کمتر از 1% است. 
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آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی و آموزش بزرگساالن 
هدف کمی 3-4

هدف کمی 3،4 موضوع آموزش های فنی و حرفه ای، عالی و بزرگساالن را به دستورکار جهانی توسعه می افزاید. اگرچه این نوع آموزش ها 
در "آموزش برای همه" در نظر گرفته شده بودند اما توجه به  آن ها تنها برای تقویت اهداف جایگزین بود. 

شاخص اصلی برای سنجش این هدف عبارت است از درصد بزرگساالنی که در 12 ماهه اخیر در کارآموزی و آموزش های متعارفی و 
غیرمتعارفی شرکت کرده اند که در اصل آموزش اکابر را نیز دربردارد. این است که گزارش GEM آموزش های فنی حرفه ای، عالی و 

بزرگساالن را در هدف کمی 4-3 از زاویه سه مفهوم دسترسی، توان تقبل مالی و کیفیت تبیین نموده است. 

کارآموزی و آموزش فنی و حرفه ای 
ارائه کارآموزی و آموزش فنی و حرفه ای در موسسات، محل کار یا تلفیقی از این دو صورت می پذیرد. به دلیل گوناگونی چارچوب های 
سیاست گذاری، مناسبات نهادین و رویکردهای سازمانی، نظام های آماری کشور ها ممکن 
است تنها بخشی از واقعیت ارائه این نوع آموزش ها را ثبت کنند. لذا مقایسه بین کشورها 
تاکید  موسسات  در  نام  ثبت  نرخ  بر  کنونی  پایش  سازوکارهای  است.  دشوار  مورد  این  در 
دارند، به ویژه موسسات تحت نظر وازرت آموزش و پرورش هر کشور. این نکته دامنه پایش 
آموزش های  و  کارآموزی  ارائه  میزان  می کند. شمول  محدود  زیادی  تا حد  را  مزبور  هدف 
محل کار در سنجش هدف کمی4-3 مستلزم برخورداری از آماربه دست آمده از مطالعات 
و سرشماری های خانوار، نیروی کار و بنگاه ها است که می بایست هماهنگی های دقیقی را 
در تعریف مفاهیم و تنظیم پرسشنامه ها رعایت کرده باشند. تجزیه و تحلیل بدست آمده در 

گزارش GEM از 12 کشور نشان داده است که حدود 20% از جوانان در دوره های آموزشی محل کار شرکت می کنند.
یک رویکرد در ارزیابی کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای، عالی و بزرگساالن توجه به این است که آیا یک چارچوب ملی احراز صالحیت 
با استانداردهای قابل اتکا وجود دارد یا خیر؟ در حداقل 140 کشور چنین چارچوب هایی وجود دارد. اگرچه میزان اثربخشی  آن ها 

آمـده  بدسـت  تحلیـل  و  تجزیـه 
داده  نشـان  کشـور   12 از  اخیـر 
اسـت کـه حـدود 20% از جوانـان 
در دوره هـای آموزشـی محـل کار 

. می کنند کت  شـر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 10نمودار 
 عالی اقشار فقیر و غنی فاصله زیادیی وجود دارد  آموزشبین نرخ تکمیل 

 2008-2014در برخی کشورها بین سال های  ثروتعالی را تکمیل کرده اند، به تفکیک سطح  آموزشسال  4ساله هایی که حداقل  25-29درصد 
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یکسان نیست اما کماکان قادرند به یادگیرندگان، آموزش دهندگان و کارفرمایان کمک کنند به جای تمرکز بر چگونگی کسب صالحیت 
ها توجه خود را بر نتایج آموزشی متمرکز نمایند.. 

 

آموزش عالی 
آموزش عالی دامنه وسیعی از آموزش ها را دربرمی گیرد - از کالس های آموزشی کوتاه مدت ویژه تا دوره های کارشناسی و حتی دکترا. 
موسسات ارائه دهنده این نوع آموزش ها از منظر بُعد، هزینه، دروس، فرآیند و کیفیت بسیار گوناگون اند. دغدغه برابری حقوق در اینجا 
باید موانع موجود در همه مراحل مختلف از دسترسی تا فارغ التحصیلی را لحاظ کند. در فاصله سال 2000 تا سال 2007 میزان شاغالن 
به تحصیالت عالی در سطح جهان از 100 میلیون به 207 میلیون نفر رسید یعنی تقریبا دو برابر شد. اما شکاف میان کشورها و درون 
کشورها در این مورد بسیار بزرگ است. در سال 2013 در فیلیپین 52% از مرفه ترین در مقابل تنها 1% از فقیرترین افراد 29-25 ساله 
حداقل چهار سال آموزش عالی دریافت کرده بودند. توان تقبل هزینه آموزش عالی به رابطه بین هزینه و درآمد بستگی دارد. هزینه کل 
را می توان با سطوح متوسط درآمد خانوار در پیمایش ها و سرشماری های خانوارها مقایسه کرد. این روش اگرچه راهنمایی مفید به دست 
می دهد، اما به ما نمی گوید که تعداد افرادی که قادر به تقبل هزینه آموزش عالی نیستند، چند نفرند. شاید معیار مناسب را بتوان از 
مقایسه بار مالی آموزش عالی بر خانوار با میزان کمک مالی دولت به خانوار، به دست آورد. میزان موفقیت امتداد آموزش ها برای گروه 

هدف نیازمندترین افراد نیز می بایست مورد پایش قرار گیرد. 

تفاوت های موجود در ساختارهای سیاست گذاری و منابع و نیز تفاوت های اهداف دانشگاه ها در مقابل سنجش معنی دار کیفیت آموزش 
عالی ایجاد مانع می کنند. رتبه بندی دانشگاه ها می تواند جلب توجه بسیار کند زیرا درک آن بسیار آسان است اما این رتبه بندی ها بیشتر 

بر توانمندی های تحقیقاتی موسسات مبتنی هستند نه کیفیت تدریس یا یادگیری دانشجویان. 

آموزش بزرگساالن
بر اساس چارچوب عمل آموزشی 2030 ، آموزش، یادگیری و فرصت های کارآموزی بزرگساالن یکی از راهبردهای محقق ساختن هدف 
4-3 را تشکیل می دهد. آموزش بزرگساالن می تواند رسمی و متعارفی )موسساتی(، غیر رسمی اما متعارفی یا اصال غیرمتعارفی باشد. 
تنوع ارائه آموزش بزرگساالن پایش میزان مشارکت در آن را بسیار دشوار می سازد. اگرچه در مورد آموزش رسمی به بزرگساالن قدری 
آمار وجود دارد این قسم تنها بخش کوچکی از کل آموزش بزرگساالن را متجلی می سازد. در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 2011 
حدود 6% از بزرگساالن در آموزش های رسمی و 37% از  آن ها در آموزش های غیر رسمی شرکت داشتند. اینها یافته های پیمایشی است 

که می تواند تجربه ما را در تدوین ابزار سنجش میزان مشارکت جهانی در آموزش بزرگساالن بهبود ببخشد.
 

محدودیت ارزیابی تقبل پذیری هزینه ها عالوه بر نقش فزاینده تامین مالی بخش خصوصی، همچنین ناشی از فقدان اطالعات و آمار 
حتی در مورد میزان تامین مالی بخش عمومی و دولتی است. نسبت کشورهایی که بیش از سه دهم درصد از تولید ناخالص ملی خود را 
صرف آموزش بزرگساالن می کنند کمتر از یک ششم است. به طور کلی می توان گفت که برای درک چگونگی هدف گذاری کمی درمورد 
نیازمندترین گروه ها اطالعات بیشتری در مورد میزان اعتبارات دولتی الزم است  پایش آموزش بزرگساالن شامل بُعد کیفیت آن، امری 
چالش برانگیز است. سومین گزارش جهانی آموزش و یادگیری بزرگساالن 17 به این نتیجه رسید که مشکالت آماری این حوزه در همه 
مناطق جهان مانع از درک تاثیر آموزش های ارائه شده به بزرگساالن است. این گزارش به دولت ها توصیه کرده است تا نظام هایی برای 

رسیدگی به دشواری های گردآوری داده ها به منظور پایش و ارزیابی طراحی نمایند. 

17 Global Report on Adult Learning and Education
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مهارت های الزم برای کار
هدف کمی 4-4

هدف کمی 4-4 به طرح سوال های مهمی می پردازد: با توجه به بسترهای گوناگون کدام مهارت ها از منظر پایش جهانی به درد اشتغال، 
درآمد مناسب و کارآفرینی می خورند؟ آیا این مهارت ها عمدتا در آموزش و کارآموزی به دست می آیند یا از جای دیگری کسب می شوند؟ 

آیا روش های سنجش موجود در این مورد از ویژگی های روایی ، امکان پذیری، و کم هزینگی برخودارند یا خیر؟ 

عدم قطعیتی که پاسخ به این سواالت را احاطه کرده است در شاخص های مربوطه مشهود است. یک شاخص را نرخ تکمیل تحصیالت 
در جمعیت بزرگسال تشکیل می دهد که در حقیقت اصال معیار مهارت نیست. شاخص دیگر میزان مهارت های فن آوری اطالعات و 
ارتباطات و باسوادی رایانه ای است که از یک سو حامل خطر محدود کردن دستورکار است ، اما از سوی دیگر نیت تمرکز بر مهارت های 

مشخص و قابل سنجش را نشان می دهد. 

مهارت های شناختی 
مهارت های شناختی پایه شامل سواد خواندن و نوشتن و حساب هستند. تجزیه و تحلیل گزارش GEM نشان می دهد که برخورداری 
فرد از مهارت های باسوادی مطلوب، احتمال اشتغال مناسب او را تقریبا دو برابر می کند. دانش فن آوری اطالعات و ارتباطات برای گذران 
امور روزمره و کاری افراد جنبه حیاتی پیدا کرده است. در سال 2014 در اتحادیه اروپا 44% از بزرگساالن قادر بوده اند از فرمول های ساده 
ریاضی در نرم افزار های صفحه گسترده )نظیر Excel( استفاده کنند که طیف آن از %16 

در رومانی تا 63% در فنالند امتداد داشته است. 
مهارت های سواد رایانه ای نشانگر بهتری در این مورد محسوب می شوند. در جمهوری چک 
در سال 2013 در 85% از دانش آموزان کالس هشتم، دانش کارکردی کار با رایانه قابل 
مشاهده بود در حالیکه رقم مشابه در کشورهای تایلند و ترکیه به ترتیب در سطح 13% و 
9% قرار داشت. ما نیازمند افزار پژوهشی جهانی برای مواجهه با تغییرات شتابدار فن آوری 
در طول زمان هستیم، به ویژه در مواجهه با غرض ورزی ها و سوگیری های فرهنگی نهفته در 

پرسش های مورد استفاده فعلی.

مهارت های غیرشناختی. .. 
به طور فزاینده ای تقاضا برای مهارت هایی که تصور می شود پردازش شناختی کمتری الزم دارند، بیشتر می شود. با این حال در عمل 
به  انتقادی، حل مسئله و همکاری،  اما اساسی خالقیت، تفکر  ارزشمندترین مهارت های کاری، نظیر مهارت های کمیاب  از  بسیاری 

سهولت قابل طبقه بندی نیستند.

در مورد اینکه برخورداری از چه سطحی از مهارت های غیرشناختی چون پایمردی، خویشتنداری یا مهارت های اجتماعی و هیجانی 
قادرند نتایج مثبت اشتغال را در فرد پیش بینی کنند، شواهد علمی کافی در دست نیست. قاعدتا باید سطح بهینه برخورداری از این 

مهارت ها به نوع و بستر اشتغال بستگی داشته باشد.

تدوین معیار هایی که امکان مقایسه مهارت های غیرشناختی را بین کشورها فراهم آورند دشوار است. توصیه گزارش GEM پرهیز از 
سنجش های مقیاس وسیع برای امر پایش جهانی و به جای آن انجام پژوهش ها در مورد سنجش چگونگی کسب این مهارت ها و تاثیر 

نهایی آن در فضاهای اشتغال است. 

در سـال 2014 در اتحادیـه اروپـا 
از بزرگسـاالن قـادر بوده اند   %44
از فرمولهای سـاده ریاضـی در نرم 
افزارهـای صفحـه گسـترده )نظیر 

کنند اسـتفاده   )Excel
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.. . و دیگر ترکیب بندی های الزم برای عملکرد مطلوب جهان
دو مثال از تلفیق مهارت های شناختی و غیر شناختی که در اشتغال به کار بیایند را می توان در حوزه های سواد مالی و سواد کارآفرینی 
دید. تالش برای تدوین یک معیار تجربی از سواد مالی در سال های اخیر در حال پیشرفت بوده است. بر اساس یک تعریف می توان گفت 
که 33% از بزرگساالن در سطح جهان از سواد مالی برخوردارند که طیفی از 13% در یمن تا 71% در نروژ را دربردارد. ارزیابی مهارت 
های کارآفرینی، که کماکان در مرحله پژوهشی قرار دارند، منجر به طرح پرسش هایی در این رابطه می شود که چه موضوعاتی باید در 

برنامه درسی مدارس ادغام شوند. 
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برابری
هدف کمی 5-4

دلخواست اینکه "هیچ کودکی از قلم نیافتد" در سراسر متن دستورکار 2030 برای توسعه پایدار رخنه کرده است. انتظار می رود که این 
دلخواست به مطالبات جدی تر برای پایش و گزارشدهی نابرابری ها دامن بزند. گزارش GEM به سه نکته اصلی در این رابطه پرداخته 
است: راه های مناسب برای سنجیدن نابرابری حقوق و تغییرات آن در طول زمان کدامند؟ چگونه باید اطالعات مشخص کننده تعلق یک 
فرد را به گروه های آسیب پذیر اجتماعی جمع آوری کرد؟ و ورای از مسئله شکاف مشارکت در تحصیل، دیگر جنبه های عامتر و سنجش 

پذیر عدالت آموزشی کدامند؟ 

معیارهای سنجش نابرابری 
سه عامل مهم اندازه گیری نابرابری را در حوزه آموزش مخدوش می کنند: نخست اینکه نابرابری را می توان از منظر طیف وسیعی از 
شاخص ها مثال بر اساس میزان دسترسی یا میزان یادگیری، بررسی نمود؛ دوم اینکه برای مشاهده چگونگی توزیع یک شاخص آموزشی 
در جمعیت، معیار های نابرابری گوناگونی وجود دارد که هر یک نقاط قوت و ضعف خود را دارند و کاربست هر یک می تواند به نتیجه 
گیری های متفاوتی درباره میزان نابرابری و تغییرات آن در طول زمان بیانجامند؛ سوم اینکه سیاستمداران دوست دارند بدانند که تغییرات 
هر شاخص به تفکیک ویژگی های افراد- مثال سطح رفاه و ثروت- چگونه  است. اما غالبا مقایسه این گونه ویژگی ها به بین کشورها آسان 

نیست.

گروه کارشناسی فراسازمانی شاخص های اهداف توسعه پایدار18 شاخص شکاف آموزشی را 
به عنوان معیار اصلی و جهانشمول نابرابری در آموزش توصیه کرده است. این معیار را به 
اینک به مدت دو دهه در نشان دادن  به مخاطبان پرشمار فهماند و هم  سهولت می توان 
شکاف جنسیتی به نحو موثری به کار گرفته شده است. از منظر ویژگی هایی که این شاخص 
را می توان در مورد  آن ها بکار برد، شکاف ثروت حادترین نمونه است. در کشورهای دارای 
ابتدایی 90/. در دوره  آموزش  تکمیل تحصیالت در  باال شاخص شکاف  به  درآمد متوسط 
اول متوسطه 0/71 و در دوره دوم متوسطه 0/44 است. در کشورهای کم درآمد شاخص 
شکاف تکمیل تحصیالت در اموزش ابتدایی 36/. در دوره اول متوسطه 0/19 و در دوره دوم 

متوسطه 0/07 است.

به نظر می رسد تشکیل گروه کارشناسی فراسازمانی شاخص های نابرابری گامی در جهت 
درست بوده است زیرا امکان تجزیه و تحلیل همسنگ و یک دسِت داده های پیمایشی و منابع جدید اطالعات را فراهم می آورد. لذا اکنون 

الزم است پیشرفت حاصل شده در هماهنگی های بین المللی به بهبود هماهنگی ها در سطوح ملی "ترجمه" شود. 

نابرابری جنسیتی
در سال 2014 رفع شکاف آموزشی ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه در مقیاس جهانی حاصل شد، اما رفع شکاف تنها 
در این دوره ها به ترتیب تنها در 63%، 46% و 23% از آحاد کشورها به ثمر رسید. عالوه بر این میانگین های ملی گزارش شده واقعیت 
شکاف در درون کشورها و در میان گروه های خاص را پنهان می کنند. در آفریقای جنوب صحرای کبیر دستیابی به تساوی جنسیتی در 
تکمیل تحصیالت ابتدایی برای مرفه ترین پنجک جوامع گزارش شده است اما در قشر فقیرترین پنجک تنها 84 دختر به ازای هر 100 
پسر تحصیالت ابتدایی را به پایان می برند. این شکاف در مقطع متوسطه اول و دوم به ترتیب تا 73 دختر و 40 دختر به ازای هر صد 

پسر افزایش پیدا می کند. 
انتخاب شاخص شکاف برای پایش وجه جنیستی هدف کمی4-5 باعث می شود بتوانیم عالوه بر نسبت ثبت نام ها، آن را در مورد همه 
متغیرهای آموزشی از جمله نتایج یادگیری به کار گیریم. اگر چه این پدیده مطلوبی است اما شاخص شکاف تنها یکی از ابعاد متعدد 
مفهوم برابری جنسیتی در آموزش را در نظر می گیرد. برای بهبود پایش برابری جنسیتی در آموزش باید تالش ها بر جمع آوری داده های 
همه جانبه تر در مورد ابعاد جنسیتی برنامه های درسی، کتب درسی، ارزشیابی ها و تربیت معلم متمرکز گردد. همچنین باید بین افرادی 

که در حوزه شاخص های برابری جنسیتی کار می کنند با دیگر حوزه ها تماس و ارتباط بیشتری وجود داشته باشد.

در کشـورهای کـم درآمد بـه ازای 
هـر 100 نفـر از مرفه تریـن دانـش 
ابتدایی،  آموزانـی کـه تحصیـالت 
متوسـطه دوره اول و متوسطه دوره 
کننـد  مـی  تکمیـل  را  دوم خـود 
تنهـا، بـه ترتیـب 36، 19 و 7 نفـر 
از فقیرتریـن دانش آمـوزان موفق 

بـه انجـام آن می شـوند 

18 The Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators
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جدول 2
شکاف جنسیتی به تفکیک منطقه و گروه درآمد کشوری، 2014

دوره دوم متوسطهدوره اول متوسطهابتدایی

شاخص شکاف 
شاخص شکاف درصد کشورهای فاقد شکافجنسیتی

شاخص شکاف درصد کشورهای فاقد شکافجنسیتی
درصد کشورهای فاقد شکافجنسیتی

0.99640.99460.9823کل جهان

0.93310.8690.745کشورهای کم درآمد

1.02521.02330.9317کشورهای درآمد متوسط به پایین

0.96681.00601.0622کشورهای درآمد متوسط به باال

1.00830.99591.0137کشورهای پردرآمد

0.991000.99830.9829قفقاز و آسیای میانه 

0.99931.01571.0137آسیای شرقی و جنوب شرقی

1.00860.99671.0131اروپا و آمریکای شمالی

0.98481.03391.1319آمریکای التین و کارائیب

0.95560.93460.9633شمال آفریقا و غرب آسیا

0.97670.95440.940اقیانوسیه

1.06291.04250.9438جنوب آسیا

0.93380.88190.826آفریقای جنوب صحرای کبیر

 
  

 

 

 

 :11نمودار 
 جنسیتی در بین فقیرترین ها بیشتر است شکاف

 4112-4102جنسیتی با ثروت در برخی شاخص های آموزشی منتخب به تفکیک منطقه  شکافرابطه شاخص 
 

 .متوسط به پایین استمقادیر مربوط به کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی و شمال آفریق و غرب آسیا تنها مربوط به کشورهای دارای درآمد 
 ( بر اساس آمار سرشماری خانوارها4102)  GEMتحلیل تیم تهیه گزارش : منبع
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آفریقای جنوب 
 صحرای کبیر
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 شمالی
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 کارائیب

آسیای شرقی و 
 جنوب شرقی

0.2 
0.1 
0.4 
0.0 
0.1 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.2 

 مرفه ترین
 متوسط

 
 فقیرترین

 تساوی جنسیتی



خالصـه

53

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

معلولیت
تعیین میزان پیشرفت دسترسی به آموزش در بین معلولین نیازمند معیارهای مقایسه پذیر بین المللی مختص معلولیت است. اما معلویت 
در اشکال بسیار متنوعی تجلی پیدا می کند. بر اساس یک معیار در سال 2010 در 30 نظام آموزشی اروپایی 3.7% از دانش آموزان واجد 
آموزش اجباریی در زمره "دارندگان نیازهای آموزشی ویژه" شناسایی شده اند. یونیسف و گروه آمار معلولیت واشنگتن19 پیشگام اقدامات 
در جهت تدوین معیار سنجشی عملی برای معلولیت هستند. نکته مهم دیگر پایش میزان آمادگی معلمان و زیرساخت های مدارس برای 

برآوردن نیازهای یادگیرندگان دارای معلولیت است. 

زبان
در کمک به توضیح دادن دلیل شکاف عظیف بین نتایج آموزشی می توان به واقعیت ادامه دار نادیده گرفته شدن آموزش چندزبانی مبتنی 
بر زبان مادری اشاره کرد. برای پایش سیاست های زبانی در آموزش اقدامات بیشتری الزم است. بر اساس یک معیار حدود 40% از انسان ها 
در کل جهان از دسترسی به آموزش به زبانی که قادر به تکلم و درک آن باشند، محروم اند. ِصرف پایش اسناد سیاست گذاری باالدستی 
نمی تواند اطالعات الزم را در اختیار ما قرار دهد تا بدانیم آیا دانش آموزان به مواد یادگیری و یاددهی به زبان مادری خود دسترسی 
دارند یا خیر، یا اینکه آیا معلمان بدین منظور آمادگی دارند یا خیر؛ یا اینکه آیا سیاست های رسمی در سطح میدانی به درستی اعمال 
می شوند یا خیر. برای مثال در منطقه موپتی20 از کشور مالی علیرغم وجود سیاست کشوری مطلوب تنها 1% از مدارس آموزش دوبانه 

را در زبان مناسب و توسط معلم آموزش دیده ارائه می کنند. 

مهاجرت و آوارگی اجباری
علیرغم اینکه مهاجران روستایی به شهر ها غالبا در مناطق حاشیه شهری سکنی می گزینند و در این مناطق دسترسی به مدارس دولتی 
محدود است و ارائه خدمات آموزشی به این گروه را دشوار می کند، اما با این همه وضع دسترسی به خدمات برای کسانی که از روستاها 
به شهرها مهاجرت می کنند، معموال در کل بهبود می یابد. اما در مورد دانش آموزان مهاجر 
بین المللی معموال در مدارس مناطق محروم تر متمرکز می شوند، که چالشی پیش روی سیاست 

گذاران قرار می دهد. 
جدی ترین چالش ها را مشکالت جمعیت های آواره تشکیل می دهد. مشکالت آوارگان داخلی 
ایالت  شش  در  اردوگاه   42 از  مورد   19 در   ،  2015 سال  در  می مانند.  باقی  نامرئی  نسبتا 
نیجریه، کودکان هیچ نوع دسترسی به آموزش رسمی یا غیررسمی نداشتند. پناهجویان آسیب 
از  و %75  ابتدایی  پناهجویان سن  از  می شوند: %50  منظر محسوب  این  از  گروه  پذیرترین 
وضعیت  پایش  اند.  محروم  مدرسه  در  حضور  از  جهان  سطح  در  متوسطه  سن  پناهجویان 
آموزشی مهاجران و آوارگان کار دشواری است. اقدامات هماهنگ برای درک بهتر دالیل وجود محرومیت در دسترسی این گروه ها به 

آموزش باید شدت یابد. 

50% از پناهجویان سن ابتدایی و %75 
سطح  در  متوسطه  سن  پناهجویان  از 

جهان از حضور در مدرسه محروم اند

19 Washington Group on Disability Statistics
20 Mopti
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سوادآموزی و حساب آموزی
هدف کمی 6-4

هدف کمی 4-6 ضمن حفظ کانون توجه بین المللی بر سوادآموزی بزرگساالن که چهارمین هدف "آموزش برای همه" بود، دو نکته بدیع 
را به این هدف افزوده است. نخست اینکه اکنون شاخص اصلی سوادآموزی و حساب آموزی صرفا بر اساس تسلط بر مهارت ها تعریف 
می شود. این امر ما را به دیدگاه جدیدی نزدیک می کند که در آن سواد چیزی فراتر از داشتن مهارت های شناختی پایه است و عالوه 
بر آن توانایی کاربرد این مهارت ها را در راستای ایفای نقش در اجتماع، اقتصاد و تحول شخصی دربرمی گیرد. نکته بدیع دوم این است 

که با اشاره مشخص به موضوع حساب آموزی ویژگی های آن مورد توجه خاص قرار می گیرد.

مشارکت در برنامه های سوادآموزی بزرگساالن 
اندازه گیری میزان مشارکت بزرگساالن در برنامه های سوادآموزی رسمی و غیررسمی بسیار دشوار از کاردرآمده است. "گزارش جهانی 
آموزش و یادگیری بزرگساالن"21 باید یک قالب گزارشدهی استاندارد تدوین کند که حداقل میزان مشارکت بزرگساالن در برنامه های 

سوادآموزی تامین شده توسط بخش دولتی و یا مورد حمایت آن را منعکس نماید. 

تجزیه و تحلیل اخیر گزارش GEM بدین منظور از پرسشی که در گذشته در پرسشنامه های جمعیت شناسی و سالمت قید می شد 
استفاده کرده است. نتیجه اینکه: در 29 کشور کم درآمد یا دارای درآمد متوسط به پایین بین سال های 2004 تا 2011 تنها 6% از 
بزرگساالن 15 تا 49 ساله در طول عمر خود در برنامه های سوادآموزی شرکت کرده بودند. همچنین اگرچه اکثر بیسوادان را زنان و 
فقیران تشکیل می دهند و نیاز به مشارکت  آن ها در این برنامه ها بیشتر است ، اما نرخ شرکت مردان و افراد مرفه در برنامه ها باالتر 

بوده است. 

21 The Global Report on Adult Learning and Education
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  آموزی و حسابسوادآموزی 
 6-4 هدف کمی

ن یع را به  ایهدف "آموزش برای همه" بود، دو نکته بدچهارمین بر سوادآموزی بزرگساالن که المللی بینضمن حفظ کانون توجه  6-4 هدف کمی
ین امر . اشود میتعریف ها بر مهارت تسلطی سوادآموزی و حساب آموزی  صرفا بر اساس شاخص اصلهدف افزوده است.  نخست اینکه اکنون 

ین د اایی کاربرت و عالوه بر آن توانشناختی پایه اس هایمهارتداشتن کند که در آن سواد چیزی فراتر از می نزدیک ما را به دیدگاه جدیدی
ع ص به موضونکته بدیع دوم این است که با اشاره مشخفای نقش در اجتماع، اقتصاد و تحول شخصی دربرمی گیرد. یرا در راستای اها مهارت

 گیرد.می قرار خاص رد توجهآن مو هایحساب آموزی ویژگی
 

 سوادآموزی بزرگساالن هایمشارکت در برنامه
سوادآموزی رسمی و غیررسمی بسیار دشوار از کاردرآمده است. "گزارش جهانی آموزش  هایاندازه گیری میزان مشارکت بزرگساالن در برنامه

سوادآموزی تامین  هایکه حداقل میزان مشارکت بزرگساالن در برنامهباید یک قالب گزارشدهی استاندارد تدوین کند  ۲۱و یادگیری بزرگساالن" 
  منعکس نماید.   آنرا  مورد حمایت یا بخش دولتی وتوسط شده 

 
 .شد استفاده کرده استمی جمعیتشناسی و سالمت قید هایبدین منظور از پرسشی که در گذشته در پرسشنامه  GEMتجزیه و تحلیل اخیر گزارش 

در ساله  49تا  ۱5از بزرگساالن  %6تنها  ۲۰۱۱تا  ۲۰۰4 هایبین سال به پایین کشور کم درآمد یا دارای درآمد متوسط ۲9در  : نتیجه اینکه
شارکت مو نیاز به  دهندمی اکثر بیسوادان را زنان و فقیران تشکیل همچنین اگرچه .سوادآموزی شرکت کرده بودند هایهطول عمر خود در برنام

 . در برنامه ها باالتر بوده استمردان و افراد مرفه  شرکتنرخ  اما  ،برنامه ها بیشتر است آنها در این 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 نرخ باسوادی 

ز ابزار هنو ،های سوادآموزی سوق داده استبر مهارت تسلط   ها را به سمتاگرچه دستورکار اهداف توسعه پایدار به درستی تمرکز سنجش
رخ باسوادی نراجع به باسوادی جوانان و بزرگساالن کمافی السابق بر اساس دهی لذا گزارش .نیست در دسترس بدین منظورمقیاس وسیع سنجش 

های کارکردی فاقد مهارت -بزرگساالن در جهان %۱5یا به عبارت دیگر -میلیون نفر  758حدود  ۲۰۰5-۲۰۱4شود. در بازه زمانی انجام می
 زن هستند.  %63سواد بودند که از این تعداد 

 
 های سوادآموزی و حساب آموزی تسلط بر مهارت

زیرا این شاخص  ،ح سوادآموزی و حساب آموزی بزرگساالن برای بسیار از کشورهای پردرآمد در دسترس قرار دارداطالعات مربوط به سط
که توسط سازمان PIAAC(  ۲۲(های بزرگساالن توانشالمللی بینارزیابی از شرکت کنندگان در  آزمون  %۱5مستقیما قابل ارزیابی است. 

                                                            
21 The Global Report on Adult Learning and Education 
22 the International Assessment of Adult Competencies 
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 :12نمودار 
 ارزیابی باسوادی در مقیاس پیوسته مهارت های بزرگساالن را بهتر منعکس می کند

 ۲۰۱۱-۲۰۱4حسب سطح سواد  جمعیت بزرگسال بر
 

 و باالتر 3سطح  ۲سطح  ۱سطح  ۱زیر سطح 
 

 تنها به مناطقی از  کشور اشاره دارد: در بریتانیا مناطق انگلیس و ایرلند شمالی و در بلژیک فالندرز    PIAACدر کشورهایی که با ستاره )*( نشان داده شده اند آمار   
 بانک جهانی  STEP( و تحلیل تیم تهیه گزارش از آمار برنامه ۲۰۱6و  ۲۰۱3منبع: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )
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 نرخ باسوادی 
اگرچه دستورکار اهداف توسعه پایدار به درستی تمرکز سنجش ها را به سمت تسلط بر مهارت های سوادآموزی سوق داده است، هنوز ابزار 
سنجش مقیاس وسیع بدین منظور در دسترس نیست. لذا گزارش دهی راجع به باسوادی جوانان و بزرگساالن کمافی السابق بر اساس نرخ 
باسوادی انجام می شود. در بازه زمانی 2014-2005 حدود 758 میلیون نفر -یا به عبارت دیگر 15% بزرگساالن در جهان- فاقد مهارت 

های کارکردی سواد بودند که از این تعداد 63% زن هستند. 

تسلط بر مهارت های سوادآموزی و حساب آموزی 
اطالعات مربوط به سطح سوادآموزی و حساب آموزی بزرگساالن برای بسیاری از کشورهای پردرآمد در دسترس قرار دارد، زیرا این 
شاخص مستقیما قابل ارزیابی است. 15% از شرکت کنندگان در آزمون ارزیابی بین المللی توانش های بزرگساالن )PIAAC(22 که توسط 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( برگزار می شود سطح استاندارد پایه تسلط بر سوادآموزی را احراز نمی کنند. این معیار 

ناظر بر توانایی درک حداقلی از متون است و میزان آن در طیفی از 5% در ژاپن تا 28% در ایتالیا متغیر است. 

برای تسهیل ارزیابی مقایسه پذیر تسلط بر خواندن و نوشتن و حساب هماهنگی بین المللی الزم است. رویکرد موفق برای تامین داده های 
مفید پایشی تا مقطع 2030 آن است که بتواند توازنی بین توان اجرای مستقل در کشورها و نیاز به مطابقت ارزیابی ها با استانداردهای 

جهانی برقرار کند.

22 the International Assessment of Adult Competencies
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توسعه پایدار و شهروندی جهانی
هدف کمی 7-4

هدف کمی 7،4 بیش از سایر آماج ها به مقاصد اخالقی، انسانی و اجتماعی آموزش اشاره دارد. در اینجا آموزش را مستقیما در پیوند با 
دیگر اهداف توسعه پایدار و به صورت یکپارچه با آمال تحول گرای دستورکار جدید توسعه جهانی می بینیم. گزارش GEM بر شاخص 
نظام  پایدار در مداخالت  توسعه  و  مفاهیم شهروندی جهانی  ادغام  بررسی چگونگی  به  و  نموده  تاکید  مورد  این  در  پیشنهادی  اصلی 

آموزشی، ، برنامه های درسی ) مثال کتب و چارچوب های ملی برنامه درسی( و برنامه های تربیت معلم پرداخته است. 

انتخاب شاخص برای پایش دانش، مهارت ها و نگرش های الزم برای ترویج توسعه پایدار کار دشواری است. گزارش GEM اقدامات موثر 
برای پایش میزان کسب دانش و مهارت های مربوطه و نیز نگرش های جوانان و بزرگساالن را مورد بررسی قرار داده است.

هدف کمی 4-7 رابطه نزدیکی با چارچوب یادگیری مادام العمر دارد و سطح آموزش یا گروه سنی معینی را برای کاربست مضامین خود 
مشخص نکرده است. شاخص های اصلی و موضوعی پیشنهادی عمدتا بر کودکان و نوجوانان در دوره های آموزش متعارفی تمرکز می کنند. 
هیچیک از شاخص های موضوعی پیشنهادی به طور مشخص و مجزا یادگیرندگان بزرگسال را در آموزش های متعارفی یا غیرمتعارفی 

گروه هدف خود قرار نمی دهد. 

برنامه های درسی 
به طور معمول، برنامه درسی راه اصلی انتقال دانش و مهارت های ترویج توسعه پایدار محسوب می شود. یکی از شاخص های موضوعی 
پیشنهادی، سنجش اجرای چارچوب برنامه جهانی آموزش حقوق بشر23 در هر کشور است. این شاخص عناصر هدف کمی 4-7 را از 

منظر حقوق بشر، آزادی های پایه، رواداری و نظایر اینها پوشش می دهد. 

شاخص موضوعی پیشنهادی دیگر برای هدف کمی 4-7 ، درصد مدارس ارائه کننده آموزش 
مهارت های زندگی در خصوص اچ ای وی /ایدز و مسائل جنسی است. این شاخص با پنج عنصر 
هدف کمی 4-7 سروکار دارد: حقوق بشر، برابری جنسیتی، فرهنگ صلح، پرهیز از خشونت و 
دانش و مهارت های ترویج سبک زندگی و توسعه پایدار. استفاده از پرسش نامه بدین منظور 

که پایش های بعدی را تسهیل می کند، در برخی کشورها به طور آزمایشی اجرا شده است. 

تحقیقات آینده درباره محتوای برنامه درسی در دروس مختلف به درک میزان پیشرفت در 
راستای هدف کمی 7،4یاری خواهند رساند. بدین منظور باید لیست های مدون از چارچوب های 
برنامه درسی کشورها و مطالب درسی مربوطه تهیه شود. تجزیه و تحلیل گزارش GEM از اسناد چارچوب برنامه درسی بیش از 110 
کشور در مقطع ابتدایی و 78 کشور در مقطع متوسطه نشان می دهد که در فاصله 2015-2005 سه چهارم کشورها به نوعی به مسائل 
مربوط به توسعه پایدار توجه داشته اند. اما تعداد بسیار اندکی از میان  آن ها به مفاهیم مربوط به شهروندی جهانی اشاره نموده اند. میزان 
توجه به برابری جنسیتی نیز اندک بوده است: کمتر از 15% از کشورها مفاهیم و مقوالت کلیدی چون توامندسازی جنسیتی، شکاف 
جنسیتی یا حساسیت های جنسیتی را در برنامه های درسی خود ادغام کرده اند. البته حدود نیمی از کشورها در برنامه درسی خود به 

مفهوم برابری جنسیتی به طور عام اشاره داشته اند.

کتب درسی 
پیشرفت های جاری در تحلیل محتوای کتب درسی برای اندازه گیری محتوای برنامه درسی امیدبخش بوده اند. سه سری داده ها در مورد 
کتب درسی تاریخ آموزش های مدنی، تعلیمات اجتماعی و جغرافیا برای گزارش GEM جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل نشان داد که 
تقریبا 50% کتب درسی در فاصله 2013-2000 به مفهوم حقوق بشر اشاره کرده بودند در حالی که رقم مشابه برای فاصله 1890-1913 
تنها 5% بود. اندکی بیش از 10% از کتب درسی در منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا در دهه اخیر به مسئله حقوق زنان اشاره کرده اند. 
این تحلیل ها نشان می دهد که با استفاده از کتب درسی می توان معیار های اتکاپذیر و دارای روایی تدوین نمود. یک سازوکار منظم پایش 

باید ایجاد شود تا در زمینه محتوای کتب درسی داده های قابل قیاس جهانی تامین گردد.

چهارم  سه   2005-2015 فاصله  در 
مربوط  مسائل  به  نوعی  به  کشورها 

به توسعه پایدار توجه داشته اند

23 World Programme on Human Rights Education
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آموزش معلمان 
معلمان باید برای ارائه آموزش ها در زمینه های توسعه پایدار و شهروندی جهانی آماده شوند. از 66 کشوری که از این منظر مورد مطالعه 
قرار گرفتند تنها 8% مقوله توسعه پایدار را در سال 2013 در تربیت معلم خود ادغام کرده بودند، که در هر حال از نسبت دو درصدی 
شاخص مزبور در سال 2005 بیشتر است. محتوای برنامه های تربیت معلم معموال برای مطالعه در دسترس نیست، اما قدری اطالعات در 
این مورد وجود دارد که عمدتا در سطح منطقه جمع آوری می شود. اقدامات جدی تری برای ارزیابی مفاهیم هدف کمی 4-7 در حوزه 

تربیت معلم الزم است. 
در  استاندارد  کدگذاری  پروتکل  از  استفاده 
برنامه های درسی موسسات تربیت معلم، تجزیه و 
تحلیل میزان اثربخشی پرورش حرفه ای معلمان در 
آماده سازی  آن ها برای برآوردن نیاز های دانش 
آموزان اجتماع های گوناگون را امکان پذیر خواهد 

ساخت. 

فعالیت های خارج از کالس درس
شدن  آشنا  محل  تنها  مدارس  که  نیست  چنین 
دانش آموزان با مفاهیم توسعه پایدار و شهروندی 
انجمن های  مدارس،  بر  عالوه  بلکه  باشند،  جهانی 
علمی، دانش آموزی و ورزشی، کانون های مناظره 
داوطلبانه  کار  موسیقی،  گروه های  تئاتر،  اجرای   ،
مفیدند.  مورد  این  در  نیز  فعالیت ها  دیگر  و 
یافته های تحلیلی در گزارش GEM گویای آنند 
که فعالیت های فراگیر و در دسترس برای همگان 
مسائلی  در  باشند،  شده  طراحی  درستی  به  که 
از  آگاهی  اجتماعی،  انسجام  مناقشات،  حل  چون 
چارچوب های حقوقی و مفاهیم حقوق بشر بهبود 
تقویت  را  جهانی  شهروندی  حس  و  کرده  ایجاد 
آوری  جمع  برای  موجود  ابزارهای  می نمایند. 
فرآیندهای  و  تجربه ها  کیفیت  به  متاسفانه  داده 
نمی  کافی  توجه  فعالیت ها  گونه  این  در  پرورشی 
مشترک  گزارش دهی  استانداردهای  فقدان  کنند. 
امکان دستیابی به داده های اتکاپذیر و قابل مقایسه 

جهانی را محدود کرده است. 

نتایج
پایش دلخواست محوری هدف کمی 7،4 - یعنی 
توسعه  برای  الزم  های  مهارت  و  دانش  کسب 
نیست.  آسانی  کار   - جهانی  شهرروندی  و  پایدار 
شاید نقطه آغاز درست این باشد که درک پایه از 
روابط متقابل بین تاریخ جهان، جغرافیا، نهادها و 
فرآیندهای بین المللی را بسنجیم. اما در این زمینه 
ارزیابی های شناختی کمیابند. در بسیاری کشورها 
تنها دو سوم دانش آوزان با محتوای اعالمیه جهانی 
حقوق بشر آشنایی دارند. یکی از چالش های اصلی 
داخلی  ارزش های  بین  تضاد  وجود  مورد  این  در 
اقدامات  است.  جهانی  فزاینده  تعهدات  و  کشورها 
اخیر در پی بهبود سازوکارهای پایش هدف کمی 

 
 :13نمودار 

 حقوق بشر شایعترین مفهوم در برنامه های درسی کشورها است
درصد کشورهایی که هر یک از کلیدواژه ها را در چارچوب برنامه درسی کشورخود 
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7،4 در خصوص نوجوانان، و عمدتا ناظر بر مقطع متوسطه هستند. در سال 2016 یونسکو و انجمن بین المللی ارزشیابی دستاوردهای 
آموزشی24 رسما یک همکاری مشترک را برای سنجش دانش شهروندی جهانی و توسعه پایدار آغاز کردند. معیار های یادگیری ابتدایی 
در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر آموزش شهروندی جهانی و توسعه پایدار پایه پنجم ابتدایی در صدد تدوین ارزشیابی های قیاس پذیر 

در تناسب با شرایط داخلی کشورها است. 

24International Association for the Evaluation of Educational Achievement
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امکانات آموزشی و محیط های یادگیری 
هدف کمی 4-الف

این آماج کودک محوری، مشارکت مردم ساالرانه و فراگیری اجتماعی را به عنوان اصول محوری مدارس دوستدار کودک به رسمیت 
می شناسد. چنین نیست که اینها همه در سطح جهانی قابل پایش باشند اما سه مقوله زیرساخت های مدارس، کاربرد فن آوری اطالعات 

و مسئله حمالت یا خشونت در مدارس از قابلیت پایش برخوردارند. 

زیرساخت های مدارس 
بهبود امکانات بهداشت، نظافت و آب آشامیدنی در موسسات آموزشی می تواند اثرات چشمگیری بر سالمت و نتایج آموزشی داشته باشد. 
با این حال در سال 2013 تنها 71% از مدارس ابتدایی از آب آشامیدنی مطلوب برخوردار بودند و رقم مزبور برای دست کم 49 کشوِر 

داراِی نازل ترین سطوح توسعه در حد 52% بود.

تاثیر مخرب خطرات طبیعی دوچندان می شود. در برخی کشورها  ناامن باشند،  اگر مدارس 
بازرسی  هزینه  تقبل  توانایی  کشورها  بسیاری  اما  است،  دقیق  بسیار  مدارس  ایمنی  بازرسی 
جزئیات را ندارند. در این رابطه ابزارهای مشارکتی برای کمک به دانش آموزان و اجتماع محلی 

به منظور ارائه اطالعات در مورد شرایط مدارس تدوین شده است. 

افراد دارای معلولیت و نیازهای ویژه باید برای دسترسی به مدرسه بر دامنه وسیعی از موانع 
فیزیکی و اجتماعی غلبه کنند. از آنجا که تعریف مدرسه قابل دسترسی برای معلولین معلوم 
نیست و امکان بازرسی در این مورد معموال محدود است، دانستن اینکه آیا امکانات موجود برای کودکان معلول مناسب هستند یا خیر 

دشوار است. 

نازل ترین  دارای  کشورهای  در 
سطوح توسعه تنها 52% از مدارس 
مطلوب  آشامیدنی  آب  از  ابتدایی 

برخوردار بودند 
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  یادگیری هایامکانات آموزشی و محیط
 الف-4 هدف کمی

شناسد. یم را به عنوان اصول محوری مدارس دوستدار کودک به رسمیت ی اجتماعیفراگیراین آماج  کودک محوری، مشارکت مردمساالرانه و 
ا ی له حمالتمدارس، کاربرد فن آوری اطالعات و مسئ هایزیرساختسه مقوله  چنین نیست که اینها همه در سطح جهانی قابل پایش باشند اما

 پایش برخوردارند.  خشونت در مدارس از قابلیت
 

 مدارس هایزیرساخت
این  ه باشد. باآموزشی داشت نتایجو   تواند اثرات چشمگیری بر سالمتمی کانات  بهداشت، نظافت و آب آشامیدنی در موسسات آموزشیبهبود ام

 اراِید کشوِر 49از مدارس ابتدایی  از آب آشامیدنی مطلوب برخوردار بودند و رقم مزبور برای دست کم  %7۱تنها  ۲۰۱3حال در سال 
 بود. %5۲توسعه در حد سطوح ترین نازل

 

 از مدارس ابتدایی از آب آشامیدنی مطلوب %5۲سطوح توسعه تنها ترین در کشورهای دارای نازل
 برخوردار بودند 

 
ی ما بسیارا ،شود. در برخی کشورها بازرسی ایمنی مدارس بسیار دقیق استمی تاثیر مخرب خطرات طبیعی دوچنداناگر مدارس ناامن باشند، 

به منظور  اع محلیکشورها توانایی تقبل هزینه بازرسی جزئیات را ندارند. در این رابطه ابزارهای مشارکتی برای کمک به دانش آموزان و اجتم
 ارائه اطالعات در مورد شرایط مدارس تدوین شده است. 

 
تعریف  که . از آنجادامنه وسیعی از موانع فیزیکی و اجتماعی غلبه کنندو نیازهای ویژه باید برای دسترسی به مدرسه بر  افراد دارای معلولیت

ای موجود بر معلوم نیست و امکان بازرسی در این مورد معموال محدود است، دانستن اینکه آیا امکاناتمعلولین مدرسه قابل دسترسی برای 
  مناسب هستند یا خیر دشوار است. لکودکان معلو

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در مدارس فن آوری اطالعات و ارتباطات
است که در آن دو  ۲5اجالس سران برای جامعه اطالعات مدار  ۲۰۰3مبنای پایش فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش برنامه عمل ژنو 

 آموزشی طرح شده بود.  هدف

                                                            
25 Geneva Plan of Action of the World Summit on the Information Society 

 :۱4نمودار
 فقیرترین کشورها بیشتر مدارس ابتدایی فاقد برق هستنددر برخی 

 ۲۰۰9-۲۰۱4نسبت مدارس ابتدایی برخوردار از برق 
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گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016خالصـه

فن آوری اطالعات و ارتباطات در مدارس
مبنای پایش فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، برنامه عمل ژنو 2003 اجالس سران برای جامعه اطالعات مدار25 است که در 

آن دو هدف آموزشی طرح شده بود. 
استفاده از فن آوری ICT در مدارس مستلزم وجود و برقراری دائمی برق در مدارس است. در بسیاری از کشورهای جنوب صحرای کبیر 
آفریقا فقدان برق استفاده از فن آوری اطالعات را دشوار می سازد. برای مثال در جمهوری آفریقای مرکزی تقریبا هیچ مدرسه ای که به 

شبکه برق متصل باشد، وجود ندارد. در گینه و ماداگاسکار به ازای هر رایانه بیش از پانصد دانش آموز وجود دارد. 

حمالت و خشونت در مدارس
اقدامات و تهدید های خشونت بار در محیط مدرسه ، مسیر مدرسه ، در خانه و حتی در فضای مجازی رخ می دهند. معموال آنچه بیشتر 
مورد توجه قرار می گیرد موارد افراطی مثل تیراندازی در مدارس است، اما اَشکال متداول تِر خشونت بیشترین تاثیر منفی را بر تجربه 
آموزشی کودکان و نوجوانان می گذارند. این دسته از خشونت ها کمتر گزارش می شوند، زیرا در 

بسیاری موارد دربردارنده عنصر ننگ و عار نیز هستند.
است. در سال 2011 در مطالعه  قلدری مستندشده ترین شکل خشونت در مدارس  پدیده   
26TIMS حدود 41% از دانش آموزان پایه هشتم حداقل یک مورد قلدری علیه خود را در یک 
ماه منتهی به اجرای پرسشنامه گزارش نمودند. خشونت فیزیکی بسیار متداول است. در فاصله 
2012-2009 حدود 40% از سیزده تا پانزده ساله ها در 37 کشور حضور در درگیری فیزیکی 
را در مورد خود گزارش دادند. خشونت جنسی یکی از مخرب ترین اشکال خشونت در مدارس 
است که عمده دامنه و میزان آن مخفی باقی می ماند. به طور کلی پیمایش های بین المللی باید 

پرسش های پرسشنامه های خود را با هم هماهنگ کنند تا سنجش روند جهانی خشونت در مدارس یکدست تر شود. 
همچنین پایش حمالت در محیط آموزشی برای پاسخ موثر و مجازات مرتکبین الزم است. در فاصله 2015-2005 استفاده نظامی از 

مدارس در 26 کشور گزارش شد. در فاصله 2012-2009 در شش کشور 1000مورد یا بیشتر حمله به مدارس کشور رخ داده است. 

در فاصله 2012-2009 حدود 40% از 
کشور   37 در  ساله ها  پانزده  تا  سیزده 
را در مورد  حضور در درگیری فیزیکی 

خود گزارش دادند

25 Geneva Plan of Action of the World Summit on the Information Society
26 Trends in International Mathematics and Science Study
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خالصـه گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016

بورس های تحصیلی 
هدف کمی 4- ب

این آماج بر کشورهایی مشخص تمرکز دارد و با دستورکار جهانی سازگار به نظر نمی رسد. ظاهرا این هدف چون دیگران خواهان کاهش 
نابرابری بین کشورها است، اما ممکن است به تشدید نابرابری ها در درون کشورها بیانجامد، زیرا دریافت کنندگان بورس های تحصیلی 
معموال از خانوارهای مرفه تر می آیند. عالوه بر این، بسیاری دریافت کنندگان بورس های تحصیلی هرگز به کشور مبدا خود باز نمی گردند. 

لذا احتماال ارائه بورس های تحصیلی نهایتا به نفع موسسات آموزش عالی کشورهای مرفه تمام می شود، نه کشورهای فقیر. 

در جمله بندی این هدف نیز نقطه ضعف های فراوانی نهفته است. پیشنهاد شده است که بورس تحصیلی تنها در مواردی اعطا شود که 
دوره تحصیالت عالی در کشوری غیر از کشور بومی دریافت کننده ارائه شود و حداقل بخشی 

از هزینه آن را دولت کشور مبداء بپردازد.

به  از کشور تحصیل می کنند  نرخ تحصیل در خارج، یعنی نسبت دانشجویانی که در خارج 
تعداد کل دانشجویان مقطع آموزش عالی، در کشورهای در حال توسعه 1.8% است. اما در 
باالتر  برخی کشورها، به ویژه دولت های در حال توسعه جزایر کوچک، نرخ مزبور به مراتب 
است. در سنت لوسیا در ازای هر ده دانشجو در داخل کشور پنج دانشجو در خارج از کشور 

تحصیل می کنند.

چیزی که شگفت آور است این است که هیچ گونه شواهد جهانی یکجا در مورد تعداد بورس های تحصیلی وجود ندارد، چه رسد به ملیت 
دریافت کنندگان یا رشته های تحصیلی آنان. اطالعات جمع آوری شده در گزارش GEM از 54 برنامه بورس دولتی حاکی از آن است 
که 22500 بورس تحصیلی در سال 2015 ارائه شده است که تنها 1% دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور را در کشورهای 

فقیر و دارای درآمد متوسط به پایین شامل می شود. 
برای  جهانی  سازوکاری  است  الزم 
پایش بورس های تحصیلی وجود داشته 
شاخص های  مورد  در  بتواند  که  باشد 
تعداد  اعطایی،  بورس های  تعداد  چون 
سال های اعطای بورس، تعداد دریافت 
به  را  خود  تحصیالت  که  کنندگانی 
پایان می برند و تعداد  آن هایی که به 
کشور خود بازمی گردند، گزارش دهی 

نماید. 

اهدایی  به کمک های  مربوط  داده های 
اطالعات  است  ممکن  مورد  این  در 
اعطای  برنامه های  مورد  در  حدودی 
بورس تحصیلی به دست دهد. در سال 
کمک  دالر  میلیارد   2.8 مبلغ   2014
برای بورس های تحصیلی و هزینه های 
از  شد.  تخصیص  مربوطه  دانشجویی 
به  دالر  میلیون   386 تنها  مبلغ  این 
توسعه نیافته ترین کشورها و دولت های 
در حال توسعه جزایر کوچک اختصاص 

داشت. 

اطالعات جمع آوری شده در این گزارش 
از 54 برنامه بورس دولتی حاکی از آن 
است که در سال 2015 حدود 25000 
ارائه  ها  آن  طریق   از  تحصیلی  بورس 

شده است
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 تحصیلی هایبورس
 ب -4 هدف کمی

کاهش  خواهان هدف چون دیگران این ظاهرا این آماج بر کشورهایی مشخص تمرکز دارد و با دستورکار جهانی سازگار به نظر نمی رسد. 
عموال از متحصیلی  هایزیرا دریافت کنندگان بورس ،در درون کشورها ببیانجامدها نابرابری بین کشورها است، اما ممکن است به تشدید نابرابری

ه حتماال ارائ. لذا اتحصیلی هرگز به کشور مبدا خود باز نمی گردند هایبسیاری دریافت کنندگان بورس ،آیند. عالوه بر اینتر میخانوارهای مرفه
 نه کشورهای فقیر.  ،شودمی تحصیلی نهایتا به نفع موسسات آموزش عالی کشورهای مرفه تمام هایبورس

 
 دوره هکاعطا شود فراوانی نهفته است. پیشنهاد شده است که بورس تحصیلی تنها در مواردی  هاینیز نقطه ضعف هدفی این در جمله بند

 زد.بپردا کشور مبداء  و حداقل بخشی از هزینه آن را دولتارائه شود تحصیالت عالی در کشوری غیر از کشور بومی دریافت کننده 
 

ی ر کشورهادکل دانشجویان مقطع آموزش عالی، کنند به تعداد می انشجویانی که در خارج از کشور تحصیلیعنی نسبت د ،نرخ تحصیل در خارج
ست. در انرخ مزبور به مراتب باالتر  ، در حال توسعه جزایر کوچک هایبه ویژه دولت ،است. اما در برخی کشورها %۱.8در حال توسعه 

 کنند.می سنت لوسیا در ازای هر ده دانشجو در داخل کشور پنج دانشجو در خارج از کشور تحصیل
  

 برنامه بورس دولتی حاکی از آن است که در سال 54اطالعات جمع آوری شده در این گزارش  از 
 ده استبورس تحصیلی از طریق آنها ارائه ش ۲5۰۰۰حدود   ۲۰۱5

 
فت یت دریاتحصیلی وجود ندارد، چه رسد به مل هایچیزی که شگفت آور است این است که هیچ گونه شواهد جهانی یکجا در مورد تعداد بورس

 ۲۲5۰۰برنامه بورس دولتی حاکی از آن است که  54از   GEMتحصیلی آنان. اطالعات جمع آوری شده در گزارش   هایکنندگان یا رشته
ارای درآمد ددانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور را در کشورهای فقیر و  %۱ تنها  ارائه شده است که ۲۰۱5لی در سال بورس تحصی

 د. شومیشامل متوسط به پایین 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 :15نمودار 
کشور دارای درآمد متوسط متمرکز  13نیمی از کمک های بورس و هزینه های تحصیلی در 

 شده است 
 و کمک هزینه های تحصیلی به تفکیک کشور دریافت کننده )میلیون دالر(توزیع بورس ها 

 از داده های کمیته کمک های توسعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی GEMمنبع : تحلیل تیم تهیه گزارش 
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معلمان 
هدف کمی 4-ج

اینکه اهداف توسعه پایدار غالبا معلم را به چشم "وسایل اجرا" می نگرند، همواره باعث ناخشنودی بوده است. زیرا این ذهنیت نقش 
اساسی این حرفه را در تامین آموزش باکیفیت و محیط یادگیری توانمندساز نادیده می گیرد. جمله بندی این هدف ضعیف است و در 
طرح مسائل کلیدی معلمان تنها به مفاهیم معدودی اشاره می کند. در گزارش تبعات پایش و تعهدات عام تر بیان شده در چارچوب عمل 
2030 مورد توجه قرار گرفته است تا "یقین حاصل شود که معلمان و آموزش گران توانمند شده، به تعداد کافی استخدام گردیده ، به 

خوبی تعلیم یافته، از صالحیت حرفه ای کافی برخوردار گشته ، انگیزه یافته و مورد حمایت قرار گیرند."

َعرضه کافی معلمان صالحیت دار 
 تراکم باالی دانش آموزان در کالس های درس کماکان در کشورهای کم درآمد عمومیت دارد. این امر نشانگر َعرضه ناکافی معبلمان 
وجود  معلم  به  دسترسی  متوسط  میزان  آمار  اینکه  یکی  دارد:  وجود  معلم  کمبود  تعریف  علیه  جدی  چالش  دو  است.  صالحیت دار 

پنهان  را  کشور  هر  درون  در  را  شدید  نابرابری های 
توان  نمی  را  معلمان  َکمیت  اینکه  دیگر  و  می کنند 
از کیفیت  آن ها جدا کرد و در انزوا در نظر گرفت. 
سیاست گذاران غالبا در واکنش به افزایش تعداد دانش 
آموزان و بُعد کالس درس از طریق پایین آوردن سطح 
مورد  در  می دهند.  نشان  واکنش  گزینشی  معیارهای 
است،  معنی  چه  به  اصال  صالحیت دار"  "معلم  اینکه 
داده های کافی وجود ندارد. اما این مفهوم به طور کلی 
در قالب صالحیت علمی معلمان فهمیده می شود. در 
حداقل  از  برخورداری  متوسط،  طور  به   2014 سال 
در%82  دبستانی  پیش  تدریس  برای  الزم  صالحیت 
از معلمان ، ابتدایی در 93% از معلمان و متوسطه در 

91% از معلمان وجود داشته است. 

درصد  یعنی   ، 4-ج  کمی  هدف  اصلی  شاخص 
ای،  حرفه  تعلیمات  حداقل  از  برخوردار  معلمان 
برای  الزم  معیارپایه  اما  است  بیشتری  پوشش  دارای 
این  با  ندارند.  وجود  کشوری  استانداردهای  مقایسه 
بسیاری  که  می دهند  نشان  به صراحت  شواهد  همه، 

از معلمان فاقد حداقل تعلیمات حرفه ای هستند. در کشورهای حوزه کارائیب تنها 85% از معلمان ابتدایی آموزش دریافت می کنند. در 
منطقه آفریقای شمالی و آسیای غربی تنها 73% از معلمان پیش دبستانی تعلیم می یابند. در آفریقای جنوب صحرای کبیر، کمتر از نیمی 
از معلمان پیش دبستانی و سه چهارم معلمان دوره دوم متوسطه آموزش حرفه ای می بینند. میزان کمک ها برای تربیت معلمان در فاصله 
2014-2002 سه برابر شد و به 251 میلیون دالر رسید که حدود 2% از کل کمک های مستقیم بین المللی به بخش آموزش محسوب 
می شود. از این میان توسعه نیافته ترین کشورها 41% و دولت های درحال توسعه در جزایر کوچک 7% کل کمک های تربیت معلم را به 

خود اختصاص دادند. 
 

انگیزش و حمایت از معلمان
اینکه به معلم باید چگونه انگیزه داد و از او چگونه باید حمایت کرد دغدغه سیاست گذاری مهمی است که در چارچوب عمل برای 
دستورکار 2030 انعکاس یافته است. جمع آوری مستقیم اطالعات از معلمان در مورد عواملی چون انگیزه و رضایت شغلی دربردارنده 
چالش عظیمی است. گزارش GEM عوامل بیرونی که عمدتا به سیاست های دولت ها برمی گردد را مورد توجه قرار داده است مثال 
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 معلمان
 ج-4 هدف کمی

ی این ساسنقش ا تذهنیزیرا این  .همواره باعث ناخشنودی بوده است ،نگرندمی اینکه اهداف توسعه پایدار غالبا معلم را به چشم "وسایل اجرا"
علمان مئل کلیدی ضعیف است و در طرح مسا هدفگیرد. جمله بندی این می توانمندساز نادیدهکیفیت و محیط یادگیری حرفه را در تامین آموزش با
ار گرفته است تا مورد توجه قر ۲۰3۰بیان شده در چارچوب عمل تر در گزارش  تبعات پایش و تعهدات عامکند. می تنها به مفاهیم معدودی اشاره

کافی ای حرفه که معلمان و آموزشگران توانمند شده، به تعداد کافی استخدام گردیده ، به خوبی تعلیم یافته، از صالحیت د"یقین حاصل شو
 وردار گشته ، انگیزه یافته و مورد حمایت قرار گیرند."خبر
 
 دار رضه کافی معلمان صالحیتع  

دار حیتمان صالرضه ناکافی معبلم درآمد عمومیت دارد. این امر نشانگر عَ درس کماکان در کشورهای ک هایتراکم باالی دانش آموزان در کالس
درون  شدید را در هایوجود دارد: یکی اینکه آمار میزان متوسط دسترسی به معلم وجود نابرابری چالش جدی علیه تعریف کمبود معلماست. دو 
البا در غستگذاران زوا در نظر گرفت. سیاناز کیفیت آنها جدا کرد و در ا میت معلمان را نمی تواننند و دیگر اینکه َککمیرا پنهان  هر کشور

ینکه در مورد ادهند. می اد دانش آموزان و ُبعد کالس درس از طریق پایین آوردن سطح معیارهای گزینشی واکنش نشاندواکنش به افزایش تع
 میدهلمان فه. اما این مفهوم به طور کلی در قالب صالحیت علمی معکافی وجود ندارد هایداده ،" اصال به چه معنی است دارصالحیت "معلم

 %93ی در از معلمان ، ابتدای %8۲برخورداری از حداقل صالحیت الزم برای تدریس پیش دبستانی در ،به طور متوسط ۲۰۱4شود. در سال می
  . ه استاز معلمان وجود داشت %9۱از معلمان و متوسطه در 

 
 زم برایال معیارپایه، یعنی درصد معلمان برخوردار از حداقل تعلیمات حرفه ای، دارای پوشش بیشتری است اما  ج-4 هدف کمیی شاخص اصل

هستند. ای رفهلیمات حدهند که بسیاری از معلمان فاقد حداقل تعمی شواهد به صراحت نشان ،مقایسه استانداردهای کشوری وجود ندارند. با این همه
ن از معلما %73ا تنه کنند. در منطقه آفریقای شمالی و آسیای غربی می معلمان ابتدایی آموزش دریافتاز  %85 تنها کارائیبدر کشورهای حوزه 

توسطه ه دوم مکمتر از نیمی از معلمان پیش دبستانی و سه چهارم معلمان دور ،وب صحرای کبیربند. در آفریقای جنیامی پیش دبستانی تعلیم
از  %۲حدود  میلیون دالر رسید که ۲5۱سه برابر شد و به  ۲۰۰۲-۲۰۱4برای تربیت معلمان در فاصله ها د. میزان کمکیننبای میآموزش حرفه

درحال توسعه در  هایو  دولت %4۱کشورها  ترین شود. از این میان توسعه نیافتهمی محسوببه بخش آموزش المللی بین مستقیم هایکل کمک
 تربیت معلم را به خود اختصاص دادند.  یهاکل کمک %7جزایر کوچک 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انگیزش و حمایت از معلمان
 ۲۰3۰و چگونه باید حمایت کرد دغدغه سیاستگذاری مهمی است که در چارچوب عمل برای دستورکار ا معلم باید چگونه انگیزه داد و ازاینکه به 

مستقیم اطالعات از معلمان در مورد عواملی چون انگیزه و رضایت شغلی دربردارنده چالش عظیمی است. انعکاس یافته است. جمع آوری 
برمی گردد را مورد توجه قرار داده است مثال کارگزینی و بازرسی، پرورش ها دولت هایعوامل بیرونی که عمدتا به سیاست GEMگزارش 

از معلمان دوره  %۲5حدود  ۲۰۱3پیمایش جهانی یادگیری و یاددهی   هایها. بر اساس یافتهادامه دار، شرایط کاری و میزان پرداخت ای حرفه

 : 16نمودار 
بیش از نیمی از معلمان پیش دبستانی و یک چهارم معلمان دوره متوسطه 

 در آفریقای جنوب صحرای کبیر فاقد تعلیمات هستند
 ۲۰۱4درصد معلمان تعلیم دیده به تفکیک دوره آموزشی وو منطقه 

 منبع : موسسه آمار یونسکو
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کارگزینی و بازرسی، پرورش حرفه ای ادامه دار، شرایط کاری و میزان پرداخت ها. بر اساس یافته های پیمایش جهانی یادگیری و یاددهی 
2013 حدود 25% از معلمان دوره اول متوسطه با کمتر از پنج سال سابقه کار گزارش دادند که برای  آن ها معلم ارشدی به عنوان الگو 

و مشاور تعیین شده است. این رقم برای کشورهای شیلی و ایتالیا به ترتیب در سطح 6% و 9% بوده است. 

وجود نظام پرداخت رقابتی حقوق جزء اساسی استخدام و حفظ بهترین نیروها در این حرفه است. در جمهوری دومنیکن، حقوق معلمان 
به طور متوسط معادل 70% سایر حرفه ها بود در حالی که در اورگوئه معلم شدن قدری هم بر سایر حرفه ها امتیاز دارد. در کل برای 

رسیدن به داده های اتکاپذیر در مورد سطح حقوق ها، شرایط کاری و نرخ ریزش نیروها راه درازی در پیش است. 
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اعتبارات و تامین مالی 
هدف کمی 4-5

دستورکار 2030 شامل سه هدف کمی مربوط به شیوه اجرا است اما هیچیک به تامین اعتبارات آموزشی اشاره ای ندارند. این در حالی 
است که یکی از دالیل اصلی محقق نشدن اهداف دستورکار آموزش برای همه تا سال 2015 به طور کامل، فقدان توزیع منصفانه اعتبارات 
کافی بوده است. اما َصرف نظر از اینکه هدفی برای اعتبارات وجود داشته باشد یا خیر، وجود داده های مالی همه جانبه و منظم بخش 
آموزش پیش نیاز برنامه ریزی موثر بخش آموزش و پایش میزان تعهد همه شرکای برنامه ای به دستورکار جهانی آموزش محسوب می شود. 

سامانه ملی اعتبارات آموزشی 
یعنی  آموزشی-  هزینه های  تامین  مختلف  منابع  که  می کنند  توجه  نکته  این  به  ندرت  به  آموزشی  اعتبارات  مورد  در  نظرها  اختالف 
هزینه های دولتی، کمک های خارجی و هزینه های خانوار- با هم تلفیق شده و بر هم اثر می گذارند. بخش سالمت نیز با همین چالش روبرو 
بوده است و در مواجهه با آن به ایجاد سامانه های ملی اعتبارات بخش سالمت روی آورده است. کار این سامانه ها جمع آوری و پردازش 
داده های مالی هزینه های سالمت کشورها است. اخیرا در هشت کشور پروژه ای تعریف شده است که هدف آن راه اندازی روش شناسی 
مشابهی در بخش آموزش یعنی سامانه ملی اعتبارات آموزشی )NEA(27 است. موضوع این است که برای مثال دولت نپال 3.5 درصد از 
تولید ناخالص داخلی خود را در بخش آموزش هزینه می کند و این رقم 2.6 درصد کمتر از ویتنام است، اما اگر هزینه های خانوار و دیگر 

منابع اعتبارات را به حساب بیاوریم وضعیت برعکس می شود یعنی کل اعتبارات آموزشی این کشور از ویتنام 1.5 درصد بیشتر است. 

بهبود کیفیت آمار مالی 
برای برخورداری از یک سامانه ملی اعتبارات آموزشی خوب اطالعات مربوط به گردش هزینه های دولت، شرکای اهدا کننده کمک ها و 

خانوارها باید بهبود یابد.

هزینه های بخش عمومی 
در چارچوب عمل 2030 دو معیارپایه پیشنهادی وجود دارد که مبنای اساسی مقایسه تلقی می شوند: یکی تخصیص حداقل 6-4 درصد 
از تولید ناخالص داخلی و دیگری تخصیص حداقل 20-15 درصد هزینه های بخش عمومی به آموزش. کشورهای جهان به طور میانگین 
4.6% از تولید ناخالص داخلی و 14.2% از کل هزینه های بخش عمومی را به آموزش اختصاص می دهند. حداقل 35 کشور جهان کمتر 

از 4% از تولید ناخالص داخلی و کمتر از 15% از کل هزینه های بخش عمومی را صرف آموزش می کنند.
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 و تامین مالی اعتبارات
 4-5هدف کمی 

 

الی است که حندارند. این در ای مربوط به شیوه اجرا است اما هیچیک به تامین اعتبارات آموزشی اشاره هدف کمیشامل سه  ۲۰3۰دستورکار 
رات کافی بوده صفانه اعتبافقدان  توزیع من ، به طور کامل ۲۰۱5 تا سال  یکی از دالیل اصلی محقق نشدن اهداف دستورکار  آموزش برای همه

نیاز  موزش پیشمالی همه جانبه و منظم بخش آ هایبرای اعتبارات وجود داشته باشد یا خیر، وجود داده هدفیرف نظر از اینکه است.  اما َص
 شود. می به دستورکار جهانی آموزش محسوبای ی موثر بخش آموزش و پایش میزان تعهد همه شرکای برنامهریزمهبرنا

 
  یآموزش ملی اعتبارات سامانه 

دولتی،  هاییعنی هزینه -آموزشی هایکنند که منابع مختلف تامین هزینهمی اختالف نظرها در مورد اعتبارات آموزشی به ندرت به این نکته توجه
گذارند.  بخش سالمت نیز با همین چالش روبرو بوده است و در مواجهه می با هم تلفیق شده و بر هم اثر  -خانوار هایخارجی و هزینه هایکمک

سالمت  هایمالی هزینه هایجمع آوری و پردازش دادهها سامانهسالمت روی آورده است. کار این  اعتبارات بخش ملیای هسامانهبا آن به ایجاد 
 سامانه ملیمشابهی در بخش آموزش یعنی ه است که هدف آن راه اندازی روش شناسی تعریف شدای اخیرا در هشت کشور پروژهکشورها است. 

درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در بخش آموزش  3.5برای مثال دولت نپال موضوع این است که است.  ۲7 (NEA) یآموزش اعتبارات 
 خانوار و دیگر منابع اعتبارات را به حساب بیاوریم وضعیت برعکس هایاما اگر هزینه ،درصد کمتر از ویتنام است ۲.6 و این رقم کند یم هزینه

 درصد بیشتر است.  ۱.5شود یعنی کل اعتبارات آموزشی این کشور از ویتنام می
 

 بهبود کیفیت آمار مالی
رها و خانواها دا کننده کمکهدولت، شرکای ا هایاعتبارات آموزشی خوب اطالعات مربوط به گردش هزینهبرای برخورداری از یک سامانه ملی 

 باید بهبود یابد.
 

 بخش عمومی هایهزینه
از تولید  درصد 4-6شوند: یکی تخصیص حداقل می مقایسه  تلقیاساسی دارد که مبنای  دپیشنهادی وجو معیارپایه دو  ۲۰3۰در چارچوب عمل 

لید از تو %4.6بخش عمومی به آموزش. کشورهای جهان به طور میانگین  هایدرصد هزینه ۱5-۲۰ناخالص داخلی و دیگری تخصیص حداقل 
 از تولید %4کشور جهان کمتر از  35حداقل  .دهندمی بخش عمومی را به آموزش اختصاص هایاز کل هزینه %۱4.۲ناخالص داخلی و 

 کنند. می بخش عمومی را صرف آموزش هایاز کل هزینه %۱5ناخالص داخلی و کمتر از 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27 National Education Account 

 : 17نمودار 

میزان کمک ها به حوزه آموزش هنوز به سطح سال 
 بازنگشته است ۲۰۱۰

 گزارش بستانکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادیاز داده های   GEMمنبع: تحلیل گزارش تهیه گزارش 

گزارش پایش جهانی آموزش در سال 2016خالصـه



65

به کل هزینه  آمار مربوط  تنها 60% کشورها  آمار موجود است.  پریشانی  نشانگر  اعتبارات آموزش دولتی   تحلیل شاخص های اصلی 
آموزشی را از سال 2000 به بعد در قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی در اختیار درند. برای تضمین وجود آمار مناسب، مدیریت 
به شکاف ها و میزان جبران محرومیت ها  باید توجه  بازبینی هزینه های عمومی  مطلوب هزینه های عمومی در سطح ملی الزم است. 
در آموزش را دربربگیرد. مقایسه آماری بین کشورها امکان پذیر هست اما نیازمند تالش جدی برای یافتن یک فرآیند، توافق بر سر 
بازبینی همتایان باشد که  ایجاد سازوکارهای  بر  باید  ارزیابی ها است. برای جلب حمایت کشورها تاکید  چارچوب ها و دقت در اجرای 

کشورها از طریق آن بتوانند از تجربه یکدیگر یاد بگیرند. 

هزینه های تامین شده از کمک ها
برای پر کردن شکاف ساالنه 39 میلیارد دالر کمبود اعتبارات باید میزان کمک ها حداقل شش برابر شود. این در حالی است که در سال 
2014 سطح کمک ها از باالترین میزان در سال 2010 هشت درصد هم کمتر شده بودند. پر کردن این شکاف اگر کشورهای اهدا کننده 
کمک ها تنها 0.7% از درآمد ناخالص ملی خود را صرف کمک بین المللی کنند و تنها 10% از این کمک ها به آموزش ابتدایی و متوسطه 
اختصاص یابد، محقق خواهد شد. این در حالی است که کل کمک ها از سال 2005 به بعد در حول و حوش رقم 0.3% درآمد ملی 

کشورهای اهدا کننده کمک ها نوسان داشته است. 

در تخصیص کمک ها باید کشورهای فقیرتر از اولویت باالتری برخوردار باشند. این در حالی است که در سال 2014 کشورهای کم درآمد 
ضمن داشتن 43% از کودکان بازمانده از اتمام تحصیالت ابتدایی تنها 28% از کل کمک ها را در حوزه آموزش پایه دریافت نمودند. 
همچنین باید سطح کمک های بشردوستانه مورد پایش قرار داشته باشد. در سال 2015 بخش آموزش تنها 198 میلیون دالر یعنی کمتر 

از 1.9% از کل کمک های بشردوستانه را به خود اختصاص داد. 

جدول 3
هزینه آموزش عمومی، به تفکیک منطقه و گروه درآمد کشوری 2014

هزینه های خانوارها
سهم خانوارها از کل هزینه آموزشی در کشورهای فقیرتر به مراتب باالتر است. کاستن از این سهم برای برآورده شدن وجه برابری در 
اهداف آموزشی جنبه کلیدی دارد. آمار هزینه های خانوار برای بیشتر کشورها در دست است. تحلیل گزارش GEM نشان می دهد 
که در حداقل 99 کشور دارای درآمد متوسط به پایین، در سرشماری های انجام شده در سال های 2014-2008 سواالت مربوط به این 
موضوع وجود داشته است. در 67 کشور سواالت مربوط به اقالم هزینه شخصی نیز پرسیده شده است. اما این آمار به ندرت مورد استفاده 
قرار می گیرد. سیاست گذاران ممکن است از وجود و اهمیت این داده ها مطلع نباشند یا توان  آن ها در تحلیل و استنتاج از این داده ها 

محدود باشد. 

هزینه های عمومی 
به صورت درصدی از 
تولید ناخالص داخلی

تعداد کشورهایی که کمتر 
از 4% تولید ناخالص ملی 
را در حوزه آموزش هزینه 

می کنند

درصد هزینه های بخش 
عمومی از کل هزینه های 

عمومی

تعداد کشورهایی که کمتر 
از 15 درصد کل هزینه های 
عمومی را در حوزه آموزش 

صرف می کنند

تعداد کشور هم کمتر از %4 
تولید ناخالص داخلی و هم کمتر 
از 15 درصد از کل هزینه عمومی 

را در حوزه آموزش صرف می 
کنند

4.75114.27035کل جهان
4.4131799کشورهای کم درآمد

4.11315.21310کشورهای درآمد متوسط به پایین
117-9-کشورهای درآمد متوسط به باال

379-4.816کشورهای پردرآمد
2.8412.933قفقاز و آسیای میانه 

3.9715.464آسیای شرقی و جنوب شرقی
5.0712.1315اروپا و آمریکای شمالی

16.174.963آمریکای التین و کارائیب
53-3-شمال آفریقا و غرب آسیا

21-2-اقیانوسیه
3.8515.344جنوب آسیا

4.31616.61312آفریقای جنوب صحرای کبیر
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نظام های آموزشی
آموزشی  نظام های  و  سیاست ها  مورد  در  شده  سنجی  روایی  شاخص های  از  وسیعی  دامنه 
برای حمایت از فرآیند پایش دستورکار 2030 حوزه آموزش الزم است. با اینکه داشتن یک 
زیرمنطقه ای  و  اما در عمل رویکرد منطقه ای  این مورد مطلوب تر است  چارچوب جهانی در 

امکان پذیرتر به نظر می رسد. 

ابزارهای جهانی برای پایش نظام های آموزشی
 در سال 1996 دفتر بین المللی آموزش یونسکو )IBE(28 انتشار مجموعه آمار جهانی آموزش 29 را شروع کرد. این نشریه منبعی ارزشمند 
برای اطالعات در مورد نظام های آموزشی در سطح جهانی از کار درآمده است، اما محدودیت های بودجه ای مانع از رشد مطلوب آن شده اند 

و هیچ برنامه ای برای به روزآوری اطالعات موجود در آخرین نگارش آن که مربوط به شماره سال 2011 این نشریه است وجود ندارد. 
با این حال یونسکو پایگاه های اطالعاتی جهانی دیگری در حوزه آموزش در رابطه با آموزش رایگان و اجباری یا نظام های آموزش فنی و 
حرفه ای دارد. نگاه عمیق تر به سیاست ها در رویکرد سامانه ای بانک جهانی برای نتایج آموزشی بهتر )SABER(30 وجود دارد که در 
سال 2011 راه اندازی شد. این پایگاه اطالعاتی 13 جنبه نظام های آموزشی کشورها را بررسی می کند. برای اینکه بتوان از آن در ظرفیت 
یک ابزار پایش جهانی استفاده کرد حداقل دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد: یکی توافق بر سر دامنه، پوشش و بسامد بررسی ها و 

دیگری، اختیار و مشارکت بیشتر کشورها در فرآیند. 
 

ابزارهای منطقه ای برای پایش نظام های آموزشی 
چه بسا پایش در سطح منطقه ای به مراتب بهتر از سطح جهانی انجام شود. کشورهای عضو یک سازمان منطقه ای غالبا به سهولت بیشتری 
به طور داوطلبانه اطالعات مربوط به نظام آموزشی خود را با دیگر کشورهای منطقه تبادل می کنند. در این مورد سه مثال بارز وجود دارد. 
شبکه نظام ها و سیاست های آموزشی اوروپایی31 که در سال 1980 تاسیس شد و اینکه بیش از 40 واحد عضو از 36 کشور را دربردارد. 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در سال 1992 برنامه شاخص های نظام های آموزشی )INES(32 را راه اندازی نمود که یکی از 
سه شبکه آن در سال 2009 به شبکه شاخص های نظام های آموزشی )NESLI(33 تبدیل شد. سازمان کشورهای ایبروآمریکایی نیز 
یک راهبرد آموزشی را پیگیری می کند و بدین منظور نهادی وجود دارد که میزان پیشرفت شاخص ها را که بعضا بر محور نظام آموزشی 

تعریف شده اند، بازبینی می نماید. 
گزارش GEM شواهدی نیرومند در دفاع از شاخص های منتخب برای پایش نظام های آموزشی در جهت تسهیل گفتگوها و تشویق 

دولت ها در یادگیری از یکدیگر در سطح منطقه ای ارائه کرده است. 

با اینکه داشتن یک چارچوب جهانی در 
عمل  در  اما  است  مطلوب تر  مورد  این 
رویکرد منطقه ای و زیرمنطقه ای امکان 

پذیرتر به نظر می رسد 

28 International Bureau of Education
29 World Data on Education
30 Systems Approach for Better Education Results
31 Eurydice Network on Education Systems and Policies in Europe
32 Indicators of Education Systems
33 INES Network for System-Level Indicators
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آموزش در دیگر اهداف توسعه پایدار 
دستورکار 2030 برای توسعه پایدار عالوه بر اهمیت وجود هدف جداگانه مختص آموزش، ضرورت تحقق سایر اهداف از طریق آموزش را 
نیز مورد توجه قرار داده است. در اهداف دیگر توسعه پایدار شاخص هایی وجود دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم به حوزه آموزش 

مربوط می شوند. 

اشاره مستقیم به حوزه آموزش 
در پنج شاخص اصلی- غیر از آنچه در هدف چهارم توسعه پایدار آمده است- به موضوع آموزش 
مستقیما اشاره شده است: در هزینه های دولتی؛ در آموزش سالمت و حمایت اجتماعی؛ در 
آموزش به عنوان وسیله ای برای رسیدن به برابری جنسیتی، در مسئله جوانان غیر شاغل به 
توسعه  برای  آموزش  و  آموزش شهروندی جهانی  و در  آموزش های حرفه ای  یا  کار  تحصیل، 

پایدار. 
 

اشاره غیر مستقیم به آموزش 
عالوه بر پایش شاخص هایی که مشخصا به آموزش برمی گردند، گزارش های آتی GEM به 
موارد اشاره غیرمستقیم به امر آموزش در سایر اهداف توسعه پایدار خواهند پرداخت. سه نمونه بارز در این مورد قابل توجه اند: آموزش 
در قامت عاملی که با دیگر نتایج توسعه پیوند دارد؛ شاخص هایی که ظرفیت منابع انسانی را مد نظر دارند و با آموزش حرفه ای و عالی 

مرتبطند؛ و نقش بالقوه آموزش بزرگساالن. 

تفکیک شاخص های جهانی مربوطه بر مبنای سطح آموزشی شکاف نابرابری بنیادینی را آشکارتر می کند که مانع از دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار است. شاخص های جهانی که از از این منظر قابل پایش هستند شامل شاخص های مربوط به فقر، سوتغیه ، ازدواج کودکان، 
دسترسی به بهداشت مطلوب تر، دسترسی به برق، میزان بیکاری، جمعیت حلبی آبادها، میزان بازیافت مواد و زباله ، مرگ و میر ناشی 
از بالیا، سطح خشونت و میزان ثبت موالید است. برای مثال در 54 کشور کم درآمد و دارای درآمد متوسط که آمار  آن ها برای مقطع 
2015-2008 در دست است، تعداد متوسط موالید به ازای هر 1000 زن، 176 نوزاد در میان زنان فاقد تحصیالت، 142 نوزاد در میان 
زنان دارای تحصیالت ابتدایی، 61 نوزاد در میان زنان دارای تحصیالت متوسطه و 13 نوزاد در میان زنان دارای تحصیالت عالی بوده است. 

در پنج شاخص اصلی- غیر از آنچه در 
است،  آمده  پایدار  توسعه  چهارم  هدف 
به موضوع آموزش مستقیما اشاره شده 

است

 

 

 STATcompiler (2016)منبع: پیمایش سالمت و جمعیت شناختی  

 :18نمودار 
 آموزش با برآمدهای مطلوب توسعه پیوند آماری مثبت دارد

 2009-2014ساله(  15-19زن  1000نرخ موالید نوجوانان )تعداد تولدها به ازای هر 
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اولویت های پایش آموزش در اهداف توسعه پایدار 
بررسی چالش های پایش هر یک از اهداف کمی چهارگانه از هدف چهارم توسعه پایدار نشانگر اولویت های اقدام در سطوح ملی، منطقه ای 
و بین المللی است. این اقدامات وجود اطالعات قابل قیاس کافی را برای تشویق گفتگوی جهانی درباره پیشرفت در جهت تحقق هدف 
چهارم توسعه پایدار تضمین خواهند کرد. مبادرت به این اقدامات به هیچ وجه مانع از این نیست که کشورها پیشرفت آموزش را مستقال 
با تمرکز بر بستر داخلی و نیازهای مشخص خود پایش نمایند. چارچوب پیشنهادی پایش مبنای مشترکی در اختیار نهادهای ملی و 
بین المللی قرار می دهد تا بتوانند در مورد چالش های سنجش و پیشرفت با هم تبادل اطالعات کنند. گروه همکاری فنی که اخیرا ایجاد 
شده است و سطح باالیی از نهادهای کشوری را دربردارد، رشد خواهد یافت و به اجرای این چارچوب یاری خواهد رساند و از این طریق 

گفتگوی بین المللی را در زمینه پایش آموزش هدایت خواهد نمود. 

در سطح ملی: ظرفیت سازی در شش حوزه اصلی 
شش گام اصلی برای ایجاد پیشرفت محتوایی ظرفیت پایش ملی طی برهه سه تا پنج ساله آینده در کشورها پیشنهاد شده است که در 

عین حال  در بهبود پایش جهانی آموزش مفید خواهند بود: 
منابع  از  استفاده  و  بنیادین  برای آشکار ساختن شکاف های  آمار کشورها  و سازمان های  آموزش  وزراتخانه های  بین  عدالت: همکاری 

متنوع تر داده های آماری ضروری است.
نتایج آموزشی: کشورها باید با استفاده از نظام ارزشیابی کشوری یادگیری مبتنی بر نمونه برداری، میزان پیشرفت در این حوزه را در 

طول زمان پایش نمایند.
کیفیت: در پایبندی به مقاصد مورد نظر در هدف کمی 4-7 ، کشورها می بایست برنامه های درسی، کتب درسی و دوره های تربیت 

معلم را به دقت مورد پایش قرار دهند.
یادگیری مادام العمر: کشورها باید فرصت ها، دستاوردها و نیازهای آموزشی بزرگساالنی را که تصمیم گیران اصلی توسعه پایدار هستند، 

پایش کنند. 
از  یادگیری  و  کشورها  آموزشی  نظام های  ویژگی های  مورد  در  اطالعات  تبادل  برای  مناسب  محیطی  منطقه ای  سازمان های  نظام ها: 

تجربیات یکدیگر را فراهم می کنند.
اعتبارات: به کشورها توصیه می شود که برای درک بهتر چگونگی تسهیم هزینه های آموزشی بین دولت ها، خانوارها و اعطا کنندگان 

کمک ها رویکرد ایجاد سامانه های ملی اعتبارات آموزشی را اتخاذ کنند. 
 
 

در سطح منطقه ای: حمایت از یادگیری از تجربه های همتایان 
با استفاده از شبکه های منطقه ای در ظرفیت سازوکارهای یادگیری از همتایان، کشورها می توانند مثال در مورد اهداف و سیاست های خود 

در آموزش به محرومین یا میزان ارائه آموزش توسعه پایدار و شهروندی جهانی، با یکدیگر اطالعات مبادله کنند. 

در سطح جهانی : ترویج اجماع و هماهنگی
برای هماهنگ سازی ابزارهای سنجش و پژوهش در مورد مسائل جهانی سه گام پیشنهاد شده است. یکی اجرای یک طرح سرشماری 
بین المللی خانوار در حوزه آموزش که برای پرکردن چندین شکاف جدی ضرورت دارد. دیگری رویکردی یکدست به پایش نتایج یادگیری 
است که شامل اصول عملکردی برای اهداکنندگان کمک ها باشد تا از دوباره کاری ها جلوگیری شود. همچنین تاسیس مرکزی پژوهشی 
برای سنجش جهانی پیشرفت ها در حوزه آموزش با توجه ویژه بر ایجاد اجماع بر سر نتایج کلیدی آموزشی، بشدت قابل توصیه است. اگر 
بنا است انقالب آماری در آموزش صورت بپذیرد باید توافقی بر سر مفاهیم پایه، سرمایه گذاری کافی در نظام های کارآمد و هماهنگی در 

تضمین دسترسی، شفافیت و پاسخگویی آماری محقق گردد.
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قفسه کفشی در مدرسه ای در چیتاگونگ بنگالدش 
که تعداد دانش آموزان حاضر در کالس را نشان

 می دهد. 
Ripon Barua/UNESCOعکس از : 
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آموزش برای مردم و سیاره زمین: 
آفرینش آینده ای پایدار برای همه

در این متن با نگاه به شش ستون اصلی سیاره زمین، سعادت، مردم، صلح، سکونت گاه ها و 
همکاری ها، به بررسی رابطه پیچیده بین آموزش و دستورکار جدید 2030 برای توسعه پایدار 
پرداخته ایم. در این گزارش می بینیم که اگر نرخ مشارکت در تحصیل بشدت افزایش نیابد و 
توسعه پایدار اصالح نظام های آموزشی را هدایت نکند، آموزش قادر نخواهد بود بالقوه ی خود را 
به طور کامل محقق نماید. گزارش حاضر در مورد اثرات مخرب تغییرات اقلیمی، جنگ، مصرف 
ناپایدار و غیرقابل استمرار و گسترش شکاف بین فقیر و غنی بر آموزش هشدار می دهد. اگر 

بنا باشد آینده ای پایدار برای همه به وجود آوریم، به تحولی عظیم نیاز داریم. 

 )GEM این نسخه خالصه شده ای از نخستین گزارش ساالنه پایش جهانی حوزه آموزش )گزارش
 )SDG( است که به ارزیابی پیشرفت ها در حوزه آموزش تحت اهداف جدید توسعه پایدار
خواهد پرداخت. گزارش GEM دربردارنده توصیه های سیاست گذاری، راهبردی و برنامه ای 
مبتنی بر شواهد علمی است که برای تحقق چشم انداز آموزشی بلندپروازانه 2030 ضرورت 
دارند. در این گزارش چالش های پایش میزان پیشرفت اهداف جهانی آموزش و آماج های کمی 
مربوط به  آن ها در بهبود دسترسی، مشارکت، تکمیل، یادگیری و کاهش نابرابری ها مورد 
بحث قرار گرفته است. گزارش منبعی قابل استناد برای دفاع از ارزش و اهمیت آموزش در 

همه سطوح تصمیم سازی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

گزارش GEM نشریه ای مستقل و مبتنی بر شواهد علمی و ابزاری مفید برای ترویج گفتگوی 
منطقی و افزایش آگاهی در مورد پیشرفت ها و چالش های حوزه آموزش محسوب می شود. 
این مجموعه گزارش ها از سال 2002 تا کنون پیشرفت آموزش را در 200 کشور و سرزمین 
با رسالت پایش آموزش در اهداف توسعه پایدار،  اند. بر مبنای این تجربه و  پیگیری نموده 
گزارش در قامت یک منبع کلیدی بین المللی برای فرآیند بررسی و پیگیری طی 15 سال 

آینده عمل خواهد کرد.
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