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 ؟ گذاشت یمتدختران ق آموزِش روی توان یم ياآ

ی دارد بر هیچ کس پوشیده زندگ های فرصتو  تندرستیاعتماد به نفس،  [افزايش] درآموزش  ی کهنقش

 ها ضررهای اقتصادی ناشی از قصور در  با کمک آن توان یموجود دارند که  رو به رشدیشواهد  اام. نیست

 . در سطحی برابر با پسران را محاسبه کرد دختران آموزِش

 طبق . کند یآموزش دختران ارائه م کوتاهی در ی ناشی از اقتصاد های ينهاز هز يدیجد یلتحل ،گزارش اين

کشور در  ۵۲در اين پژوهش که روی  يونسکو، یو آمار آموزش یبانک جهان یادو اطالعات اقتصتحقیقات 

ه آموزش بدرآمد و يا با درآمدی متوسط انجام شده است، زيان اقتصادی ناشی از عدم  حال توسعه و کم

 ۰۰۱تر از  رقم، تنها کمی کم ينا. برآورد شده است الرد میلیارد ۲۸ دختران در سطح پسران، ساالنه

 . خارجی در کشورهای پیشرفته است ی توسعهبرای کمک  ی ساالنه ی بودجه دالر دمیلیار

 تمام یبلکه برا دخترانخود  ینه فقط  برا ،بر آموزش دختران گذاری يهسرما: کامال مشخص است پیام

.جامعه نیز بازده زيادی دارد

 

 

 . ستبرای پیشرفت و توسعه، هیچ چیز تاثیرگذارتر از آموزش به دختران نی 

 کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد 
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 اهمیت آموزش به دختران : مقدمه

يابی به آموزش مناسب  دست. ی کودکان و پیشرفت آنها در سراسر دنیا، آموزش، امری حیاتی است انداز آينده برای چشم

اندازهای  ران، مبنايی است که چشمآموزش برای دختران و پس. ی پسران، برای دختران نیز مهم است به همان اندازه

دهند، اغلب در  کسانی که در کودکی فرصت آموزش را از دست می. شود ساخته می  بر آن  های آينده شغلی و موقعیت

کنند  سواد حتی زمانی که شغلی پیدا می افراد بی. شوند رو می بزگسالی نیز برای يافتن شغل با مشکالتی زيادی روبه

حتی در جاهايی که يافتن شغل بسیار دشوار است، آموزش، کلید کودک . گیرند همکارانشان حقوق میتر از  معموال کم

شوند، آموزش، شانس بیشتری را  برای کسانی که در مناطق روستايی بزرگ می. تر است ای درخشان برای ورود به آينده

ش محصوالت زمین کشاورزی، فروش محصوالت تواند از طريق افزاي کند، اين امر می برای دسترسی به منابع فراهم می

 .ی خانوارشان صورت گیرد اضافی و يا مديريت بودجه

تر مورد  کنند کم دخترانی که تحصیل می. کند های بهتری برای استقالل دختران فراهم می آموزش، همچنین موقعیت

ی  آموزِش دختران، همچنین چرخه. شوند وی مبتال می آی تر به اچ قربانی قاچاق شده و کم کشی قرار گرفته، بهره

.تری دارند اند فرزندان سالم زنانی که تحصیل کرده: کند تری را ايجاد می سالم
1
  

های اخیر، در بسیاری از جوامع مردساالر، آموزش به دختران به عنوان امری غیر ضروری و  رغم پیشرفت متاسفانه، علی

سنتی، مردانی که از تاثیر افزايش استقالل زنان در هراس هستند،  حتی بدتر از آن، در جوامع. شود تجملی تلقی می

 . ممکن است با آموزش دختران مخالفت کنند

تر و  شان، بلکه برای جوامع بزرگ ی ها کنند، نه تنها برای دختران و خانواده اما کسانی که با آموزش دختران مخالفت می

 .شوند اقتصاد نیز زيان جبران ناپذيری را موجب می

 های پیِش رو  های اخیر و چالش پیشرفت: آموزش دختران

ها،  المللی دولت ی بین ، جامعه(۸۰۰۰)ی هزاره  و اهداف  توسعه( ۰۲۲۲)ی حقوق کودک سازمان ملل متحد  نامه پیمان

ختران و ی د به آموزش را برای همه[ دسترسی]اند که  های مردم نهاد را متعهد کرده های بین المللی و سازمان سازمان

 . پسران فراهم کنند و نابرابری جنسیتی را در هر دو سطح ابتدايی و متوسطه از بین ببرند

دهد که تعداد دختران در مدارس بیشتر از  آخرين آمار سازمان ملل نشان می. اين تعهد، نتايجی را به همراه داشته است

درصد در  ۸۲درصد و بیشتر از  ۲۲مقطع ابتدايی  ، نرخ خالص جهانِی ثبت نام دختران در۸۰۰۲در سال . همیشه است

درصد در طی همان دوره بوده  ۲۸درصد بیشتر از  ۰۰در سطح متوسطه، ثبت نام دختران . سال قبل بوده است ۰۲

. است
2
 

                                                 
1
 http://go.worldbank.org/1L4BH3TG20آموزش دختران : ، شبکه توسعه انسانی(۸۰۰۲)بانک جهانی .

2
ی، و توانمندساز یتیجنس یارتقاء برابر :۱اهداف هزاره توسعه  -۸۰۰۸، پیشرفت برای کودکان (۸۰۰۸) يونیسف .
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، هفده کشور ديگر نیز از لحاظ ۸۰۰۲تا  ۰۲۲۲های  بین سال. اين پیشرفت جهانی، در سطح ملی نیز منعکس شده است

در مقطع ابتدايی به برابری جنسیتی دست يافتند که در مجموع، شمار اين مدارس را به تقريبا دو سوم [ ودکانک]حضور 

اما از هر . ی زمانی مذکور، نوزده کشور به برابری جنسیتی دست يافتند در مقطع متوسطه و در بازه. رساند% ۵۱يعنی 

 . ان و پسران در مقطع متوسطه رسیدندبه تعداد برابر دختر( درصد ۱۸)سه کشور، تنها يک کشور 

درصد  ۵۰هنوز . اما همچنان، میان مناطق و کشورهای مختلف و حتی در داخل کشورها تفاوت زيادی باقی مانده است

. دهند ها در جنوب و غرب آسیا را دختران تشکیل می درصد از آن ۵۵کودکان محروم از تحصیل در کشورهای عربی و 

ران در مدارس بسیاری از کشورهای آمريکای التین، کارائیب، شمال آمريکا و اروپای غربی بیشتر از در مقابل، تعداد دخت

 . پسران است

 :ی اقتصادی هزينه

 ، شکستی برای همه استناکامی در آموزش دختران

دهد که  آمار نشان می. گذارد تر تاثیر مستقیم می های آنها و هم بر جوامع بزرگ قصور در آموزش دختران هم بر خانواده

ارتباط مستقیمی میان مرگ و میر کودکان زير پنج سال و پیشرفت آموزشی مادران وجود دارد
3

همچنین دخترانی که . 

.روند تر هستند و به مدرسه می سالم مادران تحصیل کرده دارند،
4
 

کشور انجام شد، نشان داد که تولیدات بیشتر  ۵۱المللی تحقیقات سیاست غذايی در  ی بین ای که توسط موسسه مطالعه

درصد کاهش داده  ۳۱به میزان  ۰۲۲۲تا  ۰۲۸۰های  ی تحصیل زنان است، سوء تغذيه را بین سال کشاورزی که نتیجه

.است
5
 

ی  شوند تاثیر مثبتی بر سرانه مند می دهند که افزايش تعداد دخترانی که از آموزش بهره مطالعات نشان می تعدادی از

.رشد اقتصادی کشور داشته است
6
 . کند اين مساله، هم در مورد آموزش ابتدايی و هم متوسطه صدق می 

آيا دوره ی شکوفايی ، دوران خوشی برای : برابری جنسیتی، درآمد و رشد"برای بانک جهانی،  طی پژوهشی دالر و گاتی

افزايش : ها به اين نتیجه رسیدند که آن. کشور بررسی کردند ۰۰۰تاثیر آموزش دختران را در   ،"؟بوده است زنان نیز

اين نتايج به خصوص در . گیر دسترسی دختران به آموزش، محیط بهتری را برای رشد اقتصادی فراهم کرده است چشم

دهند که برای آموزش دختران  بنابراين، جوامعی که ترجیح می. رآمد متوسط، بسیار قابل توجه بوده استکشورهايی با د

                                                                                                                                                            
http://www.unicef.org/progressforchildren/2007n6/index_41798.htm 

3
کودکان در جهان اسالم، بر  یگذار يهسرما ،(۸۰۰۲) يونیسف .

http://www.unicef.org/publications/files/Investing_Children_Islamic_World_full_E.pdf 
4
 ، پلن، لندن۸۰۰۸موقعیت دختران در جهان در سال : ، چون من دختر هستم(۸۰۰۸)پلن  .

5
 IFPRI Food Consumption and، یکشور بین یلو تحل يهتجز: در حال توسعه یکودکان در کشورها يهسوء تغذ ، بررسی(۰۲۲۲)و حداد  یتاسم .

Nutrition Division Discussion Paper 60, Washington DC. 
6
 سی دی ات دانشگاه آکسفورد، واشینگتنرسانی، بانک جهانی و انتشار از طريق حقوق برابر جنسی، منابع و اطالع: ی مولد توسعه ،(۸۰۰۰)کینگ و ماسون .
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. کنند سرمايه گذاری نکنند، بهای بیشتری را برای رشد ُکند اقتصادی و کاهش درآمد پرداخت می
7
 

[ تالش برای]نان تحصیل کرده، دهد که پس از تعديل عوامل ديگر مانند کاهش نرخ باروری در ز اين پژوهش نشان می 

 . دهد درصد افزايش می ۰.۱ی کشور را  ی رشد درآمد ساالنه افزايش يک درصدی سهم زنانی با تحصیالت متوسطه، سرانه

 محاسبه هزينه در هر کشور: تجزيه و تحلیل

آموزش دختران در  ای است که هر کشور به ازای عدم ی زيان اقتصادی دهنده نشانجدولی که در ادامه خواهد آمد، 

، آخرين نمودارهای يونسکو که دالرو  گاتیها، با استفاده از نتايج پژوهش  هزينه. شود سطحی برابر با پسران متحمل می

ی دختران و پسران هستند ی شکاف میان آموزش متوسطه نشان دهنده
8

و آمار بانک جهانی از مخارج اقتصادی 
9
 

اند که در  ای بررسی شده کشورهای در حال توسعه، کم درآمد يا با درآمد متوسطه در اين تحلیل، تنها. اند محاسبه شده

 .تر از پسران است ها تعداد دخترانی که به آموزش متوسطه دسترسی دارند کم آن

. هستند گاتیو  دالرهای احتمالِی پیشنهاد شده توسط پژوهش  بايد توجه داشت که اين آمار، برآوردی از زيان 

های  تواند تاثیر زيادی بر هزينه شان می منحصر به فرد هر کشور، به خصوص ساختار اقتصادی و نظام آموزشیهای  ويژگی

با اين وجود، اين تحلیل، اطالعات مهمی را در مورد . دقیق اقتصادی ناشی از قصور در آموزش به دختران داشته باشد

آمد يا با درآمدی متوسط که در آموزش دختران کوتاهی ی احتمالی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کم در هزينه

 . دهد اند، ارائه می کرده

ی آموزش صد  بديهی است چنانچه به جای  برآورد سود حاصل از آموزش به دختران در سطحی برابر با پسران، نتیجه

سازمان ِپَلن رويکرد اگرچه، .  درصد دختران در سطح متوسطه بررسی شود، شاهد رشد اقتصادی بیشتری خواهیم بود

ی سود حاصل از آموزش جهانی، به  اين تحلیل، قصد دارد که به جای محاسبه. نپذيرفت[ برای اين تحقیق]مزبور را 

اين کار به . با پسران بپردازد  های آموزشی نابرابر به دختران در مقايسه بررسی زيان اقتصادی ناشی از تخصیص فرصت

 .آموزش برابر دختران با پسران را دارای ارزش اقتصادی بداند رويکردی جايگزين نیاز داردکه

کشور در حال توسعه، کم درآمد يا با درآمدی متوسط ، دختران از  ۵۱دهد که در  تحلیل سازمان ِپَلن نشان می

د به طور کلی، اين کشورها رش. ی متوسطه در سطحی برابر با پسران محروم هستند های مربوط به آموزش دوره فرصت

های خارجی  میلیارد دالر کمک ۰۰۱.۸اين هزينه با . دهند الر را از دست میدمیلیارد  ۲۸اقتصادی ساالنه برابر با حدود 

                                                 
 ت؟ گزارش پژوهش سیاست بانک جهانی بر جنسیت و توسعهآيا زمان خوب برای زنان خوب اس: ، نابرابری جنسیتی، درآمد و رشد(۰۲۲۲)و گاتی دالر 7.

Working Paper Series No. 1. Washington DC 

 ، گزارش نظارت جهانی آموزش برای همه (۸۰۰۲)يونسکو 8.

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=4591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 های توسعه جهانی صبانک اطالعات شاخ 9.

http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GN.pdf ,Accessed March 2008 
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.قابل مقايسه است  ۸۰۰۸بیست و دو کشور توسعه يافته در سال "  اقتصادی و توسعه  سازمان همکاری"از طرف گروه 
10

 

 نگاهی به ارقام

هم چنین کشورهای جنوب صحرای آفريقا، بدترين رکورد را در آموزش دختران در  کشورهای جنوب و غرب آسیا و

ساير . دهد الر را ساالنه از دست میدمیلیارد  ۱۱کشور هند به تنهايی رشد اقتصادی بالقوه حدود . مقطع متوسطه دارند

، روسیه ( الردمیلیارد  ۸۰)یه ترک:دهند عبارت هستند از  کشورهايی که میزان بااليی از رشد اقتصادی را از دست می

 (.الردمیلیارد  ۲.۲)

کشور در جنوب صحرای آفريقا، میان دخترانی که تحصیالت متوسطه دارند و پسران با همان سطح آموزشی، ده  ۲در 

ی ضعیف، به دلیل اقتصاد ضعیف خود آن کشورها، کل رشد  با اين حال، با وجود اين سابقه. درصد فاصله هست

 . الر استدمیلیارد  ۲.۱رود،  ه در منطقه از دست میای ک ساالنه

در مقابل، در جنوب و مرکز آمريکا تنها دو کشور وجود دارند که  به دختران در سطحی برابر با پسران آموزش 

 . جز اين دو کشور، در بسیاری از کشورها، در مقطع متوسطه تعداد دختران از پسران بیشتر است. دهند نمی

                                                 
10
رود،  یباال م یتوسعه رسم یکمک ها: است يینپا یکمک به بده ،(۸۰۰۲)و توسعه  یسازمان همکار .

http://www.oecd.org/document/8/0,3343,es_2649_201185_40381960_1_1_1_1,00.html 

اند که در  محاسبه شده Gx0.003xE اند با استفاده از فرمول نتايجی که در جدول نشان داده شده: شناسی روشيادداشتی بر 

میزان تاثیری است که  0.003 درصد تفاوت بین دستیابی دختران و پسران به تحصیالت متوسطه است،  Gاين فرمول

 . بازده اقتصادی است E شناخته شده است و( بعد از کنترل ساير عوامل) گاتیو  دالرتوسط 

هیچ آمار به روز و قابل اعتمادی وجود ندارد که شکاف بین میزان دسترسی زنان و مردان بالغ به تحصیالت متوسطه در هر 

ی فعلی میان  ی فاصله بنابراين اين پژوهش براساس اطالعات يونسکو انجام شده است که نشان دهنده. کشور را نشان دهد

از اين اطالعات برای نشان دادن دسترسی افراد بالغ به تحصیالت متوسطه . التر از سطح متوسطه استدختران و پسران با

 .است  استفاده شده

ی میان  تر شده است، احتمال دارد که فاصله های اخیر کم باتوجه به اينکه اختالف میان آموزش دختران و پسران در سال

. از آماری که در حال حاضر برای دختران و پسران وجود دارد بیشتر باشددسترسی زنان و مردان به آموزش متوسطه حتی 

  .تری تخمین زده شده است بنابراين در اين تحقیق رشد اقتصادی از دست رفته به میزان کم
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دختران ثبت نام  کشور

 شده در دبیرستان

فاصله جنسیتی 

 (درصد ) آموزش

  مقدار کل

 (الردمیلیون )

تخمین رشد از دست 

 (الردمیلیون )ه رفت

 ۸۰ ۲۲۸ ۲ ۰۱ جیبوتی

 ۰۲۸۲ ۰۰۰۵۲۲ ۵ ۸۸ مصر

 N/A* N/A ۰۰ ۸۵ عراق

 ۸۰ ۸۱۸۲ ۱ ۰۲ موريتانی

 ۵۲۲ ۲۸۲۸۸ ۳ ۱۱ مراکش

 ۰۱۸ ۸۸۲۲۳ ۸ ۲۸ عمان

 ۵۰۸۱ ۸۲۲۰۲۳ ۸ ۲۳ عربستان سعودی

 ۲۸ ۱۰۵۲۲ ۰ ۱۰ سوريه

 ۰۳۸۲ ۰۵۳۳۳ ۱۰ ۸۲ يمن

 ۰۰۱۲۰    امارات عربی

 ۰۱۲ ۲۸۸۱ ۲ ۲۳ آلبانی

 ۱۵۲ ۱۰۸۱۱ ۳ ۰۰۲ بلغارستان

 ۲۲۵۲ ۲۸۸۱۵۳ ۳ ۲۲ روسیه

 ۸۳ ۵۸۱۸ ۳ ۸۱ مقدونیه

 ۸۰۰۲۲ ۱۲۱۲۰۱ ۰۸ ۲۲ ترکیه

 ۰۱۲۲ ۲۰۵۰۵ ۲ ۲۲ اکراين

 ۱۰۲۲۲    اروپای شرقی و مرکزی

 ۰۳۰ ۰۲۸۰۸ ۱ ۵۸ آذربايجان

 ۲۵۲ ۲۸۲۲۸ ۲ ۲۱ قزاقستان

 ۸۰۰ ۸۲۸۸ ۸۵ ۳۰ تاجیکستان

 ۱۲۲ ۰۵۰۸۲ ۲ ۲۱ ازبکستان

 ۰۵۰۰    آسیای مرکزی

 ۸۸۸ ۵۲۰۵ ۰۰ ۸۰ کامبوج

 ۸۲۳ ۱۰۲۸۲۲ ۱ ۳۲ اندونزی

 ۰۰۱ ۸۲۸۲ ۰۸ ۱۰ الئوس

 ۸۸ ۳۵۱۸ ۸ ۲ پاپوآ گینه نو

 ۳ ۱۱۰ ۲ ۰۱ جزاير سلیمان

 ۸ ۲۵۲ ۰ ۱۱ تیمور شرقی

 ۰۲ ۱۵۲ ۰۸ ۸۳ وانواتو

 ۱۸۸۸    شرق آسیا و اقیانوس آرام

 ۰۸۱ ۰۰۸۲۱ ۳ ۸۸ بولیوی

 N/A N/A ۰ ۲۲ ر کیمنجزاي

 ۳۲۵ ۲۸۸۱۲ ۸ ۸۰ پرو
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دختران ثبت نام  کشور

 شده در دبیرستان

فاصله جنسیتی 

 (درصد ) آموزش

  مقدار کل

 (الردمیلیون )

تخمین رشد از دست 

 (الردمیلیون )رفته 

 N/A N/A ۸ ۲۸ جزاير ترکس و کیاکوس

 ۵۰۲    آمريکای التین و کارائیب

 ۸۵۸ ۲۰۲۸ ۰۰ ۳ افغانستان

 ۵۸۲ ۵۲۲۸۰ ۱ ۱۸ بنگالدش

 ۱۸۵۱۲ ۲۰۵۲۱۸ ۰۸ ۳۰ هند

 ۰۵ ۲۰۸ ۵ ۰۲ مالديو

 ۲۵ ۲۰۲۰ ۳ ۸۸ نپال

 ۱۵۵۲ ۰۸۸۸۲۲ ۰۰ ۰۸ پاکستان

 ۸۱۰ ۸۲۸۱۰ ۱ ۵۲ سريالنکا

 ۱۲۳۰۱    جنوب و غرب آسیا

 ۰۲۰ ۳۵۵۲ ۰۱ ۰۳ بنین

 ۸۲ ۵۱۰۰ ۳ ۲ بورکینافاسو

 ۸ ۸۲۳ ۱ ۵ بروندی

 ۲۸۳ ۰۲۰۲۳ ۰۲ ۸۲ کامرون

 ۰۸۰ ۳۸۳۵ ۰۸ ۳ چاد

 ۸ ۳۰۵ ۵ ۸۳ کومور

 ۲۰ ۱۲۰۵ ۲ ۰۸ کنگو

 ۱۰۰ ۸۸۳۸ ۰۱ ۰۸ جمهوری دموکراتیک کنگو

 ۱۳ ۲۲۲ ۰۱ ۰۳ اريتره

 ۱۲۵ ۰۸۲۸۳ ۰۰ ۰۳ اتیوپی

 ۰۸ ۳۲۲ ۰۸ ۸۸ گامبیا

 ۰۸۵ ۰۰۸۸۲ ۲ ۸۸ غنا

 ۰۳۲ ۱۸۱۸ ۰۱ ۰۳ گینه

 ۰۲۳ ۸۰۳۵۲ ۱ ۸۵ کنیا

 ۱۱ ۸۸۵۱ ۲ ۰۱ ماالوی

 ۰۰۰ ۵۰۸۲ ۵ ۰۰ مالی

 ۵۰ ۵۲۱۱ ۱ ۸۲ موريس

 ۳۰ ۵۲۸۳ ۸ ۱ موزامبیک

 ۰۰ ۱۵۲۵ ۰ ۱ نیجر

 ۰۵۵۸ ۲۸۱۲۲ ۵ ۸۲ نیجريه

 ۸ ۸۱۳۰ ۰ ۰۰ رواندا

 ۰۱۱ ۲۲۰۲ ۲ ۰۰ سنگال

 ۳۰ ۸۸۱۸ ۲ ۱۰ سوازيلند

 ۰۳۰ ۸۸۸۲ ۸۰ ۰۰ توگو
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 باشندبنابراين رقم کل ممکن است بیشتر از جمع ارقام کشورها . اند گرد شده "يک میلیون"ترين  تمام اعداد به نزديک . 

 : N/A* ی اثر قصور در آموزش دختران در سطحی برابر با پسران در اين کشورها ممکن نیست، زيرا آمار قابل  محاسبه

 . اعتمادی از تولید اقتصادی در دسترس نیست

 

 

 

 

 

 : ای است از اين مقاله ترجمه

Plan (2008). Paying the price, the economic cost of failing to educate girls. Plan Ltd, United 

Kingdom 

 

دختران ثبت نام  کشور

 شده در دبیرستان

له جنسیتی فاص

 (درصد ) آموزش

  مقدار کل

 (الردمیلیون )

تخمین رشد از دست 

 (الردمیلیون )رفته 

 ۰۰۸ ۲۲۰۸ ۳ ۲ اوگاندا

 ۰۰۸ ۸۳۸۵ ۲ ۰۲ زامبیا

 ۲۱ ۳۳۵۵ ۳ ۸۲ زيمبابوه

 ۲۸۸۰    آفريقا کشورهای جنوب صحرای

 ۲۸۱۲۸    کل


