ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺤﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(ALSE
ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره  :4اوﻟﯿﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺮوه ھﺎی ﺳﻨﯽ
ﭘﺮوژه از ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر داﻧﺎ ﺑﺮدي )ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻧﯿﻮﯾﺎرك( ،ﺟﻮﺋﻞ ﻣﯿﺪﯾﻠﺘﻮن )ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺑﺮﮐﻠﯽ( و ﺳﯿﺮوس ﺳﺎﻣﯽ )ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻧﯿﻮﯾﺎرك(
ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ** ﺳﺎل اول ** ﺷﻤﺎره  ** 4دﺳﻤﺒﺮ 2016
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی دﯾﮕر ،ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣدﯾران را وا ﻣﯾدارد ﺗﺎ در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری اش
اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﮐﻧد و ﺑرﺧﯽ از ﺟواﻧب ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﯾﺷﺗر از ﺟواﻧب
دﯾﮕر در ﻧظر ﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت
ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧده ﮔﺎن روی ﮔﺳﺗرش ﺑﮭﺗر و ﭘﺎﯾداری ﻣزاﯾﺎی
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﻌد از ﺧﺗم دوره آﻣوزﺷﯽ ﮔروه اول ﺷﺎﮔرداﻧش ﺑﺣث
ﻣﯾﮑﻧﻧد .از ﯾﮏ طرف ،ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﺑر آن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﻣﺿﺎﻣﯾن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ﺻﻧوف ﻗﺑﻠﯽ اش را اداﻣﮫ دھد از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر
ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻣﮑن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗطﺑﯾق درس ﻗﺑﻠﯽ را ﺑرای ﺷﺎﮔردان
ﺟدﯾداﻟﺷﻣول آﻏﺎز ﮐﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﺷوار ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ ﺑﯾن دو ﮔزﯾﻧﮫ
ﺗداوم ﺻﻧوف ﻗﺑﻠﯽ و آﻏﺎز ﺻﻧوف ﺟدﯾد ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﻻزم را
اﻧﺟﺎم دھﯾم اﻣﺎ داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﻓﻌﻼ ﭼﮕوﻧﮫ از ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ
ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد ﻣﻣﮑن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.

ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﮐردن ازﯾن ﻧوع ﭼﻧدﯾن ﭘرﺳش را اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮑﻧد:
ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯽ ﺗﻌداد از ﮐودﮐﺎن ،ﮔروه ﺳﻧﯽ ﺗﺎزه از واﺟدﯾن
ﺷراﯾط ﻣﮑﺗب را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد؟ دوﻣﺎ ،اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود آﯾﺎ ﮔروه ﻗﺑﻠﯽ ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب
دوﻟﺗﯽ ﻣﯾروﻧد؟ ﺳوال آﺧر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺟﻧدر ﭼطور اﺳت ،آﯾﺎ ﻣﯾزان
ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب دﺧﺗران و ﭘﺳران در ﻣﮑﺎﺗب ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن آﻧﮭﺎ
راﺑطﮫ دارد؟
در اﯾن ﭼﮑﯾده ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷﺎﮔردان ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ را
ﺑراﺳﺎس ﺳن ﺷﺎن ﺑﯾن دﺧﺗران و ﭘﺳران در ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﭘوﺷش
ﺑرﻧﺎﻣﮫ  CBEEPﮐﮫ ﺗوﺳط ﺗﯾم  ALSEﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾﺷود اراﺋﮫ
ﻣﯾﮑﻧﯾم .ﺗﻔﺳﯾر دﯾﺗﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺳن و ﺟﻧس ﻣﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ
درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗطﺑﯾق ﺷده ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم ﻣزاﯾﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ
اداﻣﮫ ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺑﻠﯽ از ﯾﮏ طرف و آﻏﺎز ﻣﺟدد آن ﺑرای
ﺟدﯾداﻟﺷﻣوﻻن از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر را درﯾﺎﺑﯾم.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﻠﺳﮫ ﮔراف ھﺎی ﺻﻔﺣﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﺗﻧﺎﺳب ﺳﻧﯾن اطﻔﺎل را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد
ﮐﮫ در ﺧزان  2015در اﻧواع ﻣﮑﺎﺗب )ﻣﮑﺗب دوﻟﺗﯽ ،ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ
و ﯾﺎ ھﯾﭻ ﻣﮑﺗﺑﯽ( در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﺗطﺑﯾق ﻣﯽ ﺷود
)ﻣﺛﻼً 184 ،ﻗرﯾﮫ در ﺑﺎﻣﯾﺎن ،داﯾﮑﻧدی ،ﻏور ،ھرات ،ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ و
ﭘروان( ﺷﺎﻣل ﻣﮑﺗب اﻧد .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده اﺳت،
اول از ﻟﺣﺎظ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و دوم اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اطﻔﺎل در دوران ﺟﻣﻊ آوری
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ  CBEEPدﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﻗطﺎر
اول ﮔراﻓﮭﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده دﺧﺗراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  2015دﺳﺗرﺳﯽ
ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻧداﺷﺗﮫ و در ﺳﺎل  2016آﻣوزش را ﺷروع
ﮐردﻧد )ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول( و ﻗطﺎر دوﻣﯽ دﺧﺗراﻧﯽ را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽ دھد ﮐﮫ در ﺳﺎل  2014ﺷروع ﺑﮫ آﻣوزش ﮐردﻧد )ﻗرﯾﮫ ھﺎی
ﺗﺣت ﺗطﺑﯾق ﭘروژه( .ﻗطﺎر ھﺎی ﺳوﻣﯽ و ﭼﮭﺎرﻣﯽ ھم ﺑﭼﮫ ھﺎ را
در ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول و ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﻓﻌﻼ ﭘروژه در
ﺣﺎل ﺗطﺑﯾق اﺳت ﭘﺷت ﺳر ھم ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد .در ھر ﻗطﺎر ﺟﻣﻊ
ﺳﻧﯾن اطﻔﺎل  %100در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﻗطﺎر آﺧر
)ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﺗطﺑﯾق ﭘروژه( ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ  25ﻓﯾﺻد اطﻔﺎل
 7ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻧﻣﯽ روﻧد 50 ،ﻓﯾﺻد ﺷﺎن ﺷﺎﻣل ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ
ﺑوده و  25ﻓﯾﺻد دﯾﮕر آن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب دوﻟﺗﯽ ﻣﯽ روﻧد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن
درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺗﻌداد اطﻔﺎل ﺷﺎﻣل در ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ در ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرول ﺻﻔر ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﯾﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت
ﮐﻧﺗرول ﺷﺎﯾد در ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﺎت دﯾﮕر ﺑرﮔذار
ﺷده اﻧد ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﺷﻧد و ﯾﺎ ھم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت ﮐﮫ ﻣﮑﺗب
ﻣﺣﻠﯽ CBEEPدارﻧد رﻓﺗﮫ و در آﻧﺟﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد .ﻣﺎ اﯾن
ﻣوﺿوع را در ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی آﯾﻧده ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد.
ﮔراف ھﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﭼﻧدﯾن ﻣوﺿوع اﺳت .اول ،ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳن ﮐﮫ دﺧﺗران ﻣﮑﺗب ﺗرک ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  12ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳت .اﯾن
ﻣوﺿوع در ھر دو ﻗرﯾﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول و ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﺗطﺑﯾق
ﭘروژه ،ھوﯾدا اﺳت .در اﯾن ﺳن و ﺳﺎل ﺗﻔﺎوت ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﺷﻣوﻟﯾت
ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳت .در ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻓﯾﺻدی
ﺷﻣوﻟﯾت ﭘﺳران  12ﺳﺎﻟﮫ در ﻣﮑﺗب ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ  %80رﺳﯾده در
ﺣﺎل ﮐﮫ ﻓﯾﺻدی ﺷﻣوﻟﯾت دﺧﺗران  12ﺳﺎﻟﮫ در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ  %50ﻣﯽ
رﺳد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ در دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ﻧﺳﺑت
ﺑﺎﻻﺗر دﺧﺗران  12ﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗر از  12در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ آﻣوزش اداﻣﮫ
ﺧواھﻧد داد .اﻣﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ در اﯾن ﺳﻧﯾن ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد
ﺷﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑرای اطﻔﺎل ﮐوﭼﮑﺗر
اﺳت .اﯾن ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺷﺎﯾد ﺑﺎﻋث ﮐﺎﺳﺗن اھﻣﯾت اداﻣﮫ
ﺻﻧف ھﺎی ﻣﮑﺗب ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣواد درﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر
ﺑرای ﮔروه ھﺎی ﺳﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗر ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﺧﻼی ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺷود.
دوم ،اﯾن دﯾﺗﺎ ﯾﮏ ﺳوال ﻣﮭﻣﯽ را راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ اطﻔﺎل را در ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ واﺟد ﺷراﯾط ﻣﮑﺗب اﻧد ﺟﻣﻊ
آوری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻗﺑﻼً ﻣﺎ ﻣطﻣﺋن ﻧﺑودﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ واﻟدﯾن ﻣﻧﺗظر ﻣﯾﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺎ اطﻔﺎل ﺧود را در دوره ﺑﻌدی ﺻﻧف ﻣﺣﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ
اطﻔﺎل ﺷﺎن وﻗﺗﯽ ﺷراﯾط ﺳﻧﯽ را ﭘوره ﮐردﻧد ﺷﺎﻣل ﺻﻧف ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ
ﻓﻌﻼ ﻓﻌﺎل اﺳت ﻣﯾﺷود .ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻣﻊ آوری ﺷود ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎرﮐرده ﺑودﻧد .اﮔر واﻟدﯾن
ﻣﺗﻧظر ﺷروع دوره ﺑﻌدی ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﺑودﻧد ،ﻣﺎ ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ طﻔﻠﯽ
زﯾر ﺳن  8ﺳﺎل را ﻧﻣﯽ داﺷﺗﯾم ﮐﮫ در ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم
ﮐﻧﻧد .واﻗﻌﯾت اﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل  6و ) 7ﺣﺗﯽ  ( 5ﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣل
ﺳﺎل دوم ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﺑﻌﺿﯽ اطﻔﺎل
ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺳن واﺟد ﺷراﯾط را ﭘوره ﮐردﻧد ﺷﺎﻣل ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ
ﺷده اﻧد.

ﺳوم ،ﮔراف ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ھر دو طﺑﻘﮫ،
ﺑﭼﮫ ھﺎ و دﺧﺗران ،ﺑﻌﻧوان دروازه ورودی ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺑوده
ﮐﮫ ﭘس از ﺑﯾرون ﺷدن از آن ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ ﺟذب ﻣﯽ ﺷوﻧد .در
ﻗرﯾﮫ ھﺎی CBEEBﺷﻣوﻟﯾت اطﻔﺎل در ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ در ﺳن 9
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺷﻣوﻟﯾت آﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد.
ﭼﮭﺎرم ،اﮔر ﻗطﺎر ھﺎی دوم و ﭼﮭﺎرم را ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾم ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ
ﺗﻧﺎﺳب ﺷﻣوﻟﯾت ﺑﭼﮫ ھﺎ و دﺧﺗران  7-6ﺳﺎﻟﮫ در ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﯾﮏ
ﻗﺳم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺗﻌداد ﺷﻣوﻟﯾت
ﺑﭼﮫ ھﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺧﺗران در ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،وﻟﯽ
ﺑرﻋﮑس آن ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﺷﺎھد اﻓزاﯾش دﺧﺗران ھﺷت ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎزھم اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده اھﻣﯾت ﮔﺳﺗرش ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای
ﺻﻧوف ﺑﺎﻻﺗر اﺳت ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق دﺧﺗراﻧﯽ ﮐﮫ ﺳن ﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
رود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺳواﻻت ﺗﺣﻘﯾق و ﻣﻔﺎھﯾم ﺿﻣﻧﯽ
اﯾن ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ ﺳواﻻت دﯾﮕر ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را ﻧﯾز ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد.
 (1در ﻣورد ﻧوﻋﯾت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾﺎز اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل ،ﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ
آﯾﺎ اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺑﯾن  11-6ﺳﺎل دارد در ھﻧﮕﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﻣﮑﺎﺗب
ﻣﺣﻠﯽ از ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ ﺑداﻧﺟﺎ آﻣدﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
در ﻣﮑﺗب دوﻟﺗﯽ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﺣﻠﯽ آﻣده اﻧد.
آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اطﻔﺎل ﻣﺳﯾر ﻧﺧﺳﺗﯾن آﻣوزﺷﯽ
را ﺗﻐﯾﯾر داده ﯾﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺳواﻻت را راﺟﻊ ﺑﮫ اوﻟوﯾت
ﺑﻧدی ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﮫ و درﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﯽ زﻣﺎن دوره آﻣوزﺷﯽ
ﺑرای ھر ﮔروه از ﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد ﭘﺎﯾﺎن ﭘذﯾرد.
 (2اﯾن ﮔراﻓﮭﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﯾﺎ اطﻔﺎل ﮐﮫ ﺳن  11-6دارﻧد در
ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎﻣل اﻧد .ھﻧوز اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺷده اﻧد .آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﻣواد را ﮐﮫ
ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﺟدﯾد در ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﻌدﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد؟ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ
روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف آﻣوزﺷﯽ را ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﺟدﯾد و ﻗدﯾم در
ﻧظر ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد؟
 (3ﺗﻧﺎﺳب اﻧدک اﻣﺎ ﻣﮭم از اطﻔﺎل  5ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯾز در ھﻧﮕﺎم ﺟﻣﻊ
آوری اﯾن دﯾﺗﺎ در ﻣﮑﺗب ﺛﺑت ﻧﺎم ﺷده ﺑودﻧد .اﯾن ﻧﺷﺎن دھﻧده
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ در ﺳﻧﯾن ﺧورد اﺳت .ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺷﺎن
دھﻧده ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺛﺑت اﺳت ﮐﮫ اطﻔﺎل ﻣﮑﺗب را زود ﺗر آﻏﺎز
ﻣﯾﮑﻧد .ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از راھﺎ ﻣؤﺛر اﻧﺗﻘﺎل اﯾن
ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﮫ اطﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.

آﻧﭼﮫ در ﺷﻣﺎره ﺑﻌدی ﺧواھد آﻣد

در ﭼﮑﯾده ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﻌدی ﻣﺎ اﯾﻧرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواھﯾم ﻧﻣود ﮐﮫ
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم در ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت ﮐﮫ  CBEEPﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺷود از
ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣوده اﻧد .ھﻣﯾﻧطور ﭘﯾﺎﻣد آن ﺑرای
ﺗداوم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﭼﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺎ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی  2016ﺑﺎ
رﯾﺎﺳت ﻣﻌﺎرف ،آﻣرﯾت ﻣﻌﺎرف و ﻣوﺳﺳﺎت ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧده
 CBEEPﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ و ﺳﯽ آر اس ﺑدﺳت آﻣده اﺳت.
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