آﭘرﯾل

ﻣﻘـــدﻣﮫ
در اﯾن ﭼﮑﯾده ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﮐﯾﻔﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ را اراﯾﮫ ﻣﯾدارﯾم .ھرﭼﻧد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ)(CBE
ﯾﮏ اﺑزار ﻣﻌﻣول ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ
اطﻔﺎل در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﺑرای ادﻏﺎم ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ در ﺳﯾﺳﺗم وزارت ﻣﻌﺎرف وﺟود دارد و ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻧدﮐﯽ در
راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﮔروه در دﺳت ﻣﯾﺑﺎﺷد .1ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻻی
ﻣﻌﻠﻣﯾن دﻻﻟت ﺑر اﯾن دارد ﮐﮫ اﻧﮕﯾزه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑر ﭼﻧدﯾن ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ دارد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣﺛﺎل ﻣﯾﺗوان از اﻧﮕﯾزه ﺷﺎﮔردان،
ﺗطﺑﯾق ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ اﺻﻼﺣﺎت ،و رﺿﺎﯾت ﮐﺎری ﻧﺎم ﺑرد .رﺿﺎﯾت ﮐﺎری
ﻣﻌﻠم ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﮐﻣﺗر و ﺗرک وظﯾﻔﮫ ﻣرﺗﺑط اﺳت
)ﺟﺳوس و ﻟﻧز  .2(2015ﺑﻧﺎﺑراﯾن درک اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﺷم اﻧدازی از ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ وظﺎﯾﻔﺷﺎن را ﺑﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﻧد ،اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن اﻣر
ﻣﮭﻣﯾﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑطور ﺗﺧﻣﯾﻧﯽ  7,000ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در
ﮐﺷور وﺟود دارد و ﺗﻌداد اﯾن ﺻﻧوف در ﺣﺎل اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد 3.ﯾﺎﻓﺗﮫ
ھﺎی ﻣﺎ ﻣداﺧﻼﺗﯽ را ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﭘﺎﯾداری اﯾن ﺻﻧوف و ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ادﻏﺎم
اﯾن ﻣﻌﻠﻣﯾن در ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﻣﺎ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻧﯾﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺟﮭت  (1درک اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﺷراﯾط ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻻی اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﻣﻌﻠم ﺗﺎﺛﯾرﮔزار اﺳت و (2
ھﻣﭼﻧﺎن درﯾﺎﻓت اﺳﺗﻧﺑﺎطﺎت ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ﺑﯾﺷﺗر از زﺑﺎن ﻣﻌﻠﻣﯾن در راﺑطﮫ
ﺑﮫ ﻋواﻣل ﻣﺷوق وظﯾﻔوی آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزار
ﮐدﮔذاری ﻣﮑس ﮐﯾو دی ای ،ارﻗﺎم را ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده و ﺑﮫ دو طرﯾﻘﮫ
اﺳﺗﻘراﺋﯽ )ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺑﺎط از ﻣطﺎﻟب ﻣوﺟود در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺧدﻣﺎت
ﻋﺎﻣﮫ( و اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯽ ﮐدﮔزاری ﻧﻣودﯾم ﺗﺎ ﺗم ھﺎی ظﺎھر ﺷده ای ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎس
دھﻧده ﻣﺣﺗوای ﺗدرﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾم.
درﯾﺎﻓت ھﺎ
ﭼﮭﺎر ﺗم ﻋﻣده در ارﻗﺎم ﻣﺎ ظﺎھر ﮔردﯾد :ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﻣواد درﺳﯽ،
آﻣوزش و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ و روﻧدھﺎ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ .ﺟدول
 2در ذﯾل ﻧﺷﺎن دھﻧده اھﻣﯾت ﻧﺳﺑﯽ اﯾن ﺗم ھﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺗﻌداد دﻓﻌﺎﺗﯽ
اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن  20ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺗوﺳط ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧده ﮔﺎن ﻣطرح
ﮔردﯾدﻧد .ﻣﺎ ﺑﺻورت ﻣﺷرح در راﺑطﮫ ﺑﺎ ھرﯾﮏ از اﯾن ﺗم ھﺎ ﺑﺣث
ﺧواھﯾم ﻧﻣود.

ﺗﻌداد دﻓﻌﺎت ﺗﮑرار ﮐدھﺎ

100
75

ﻣﺗود ھﺎ
ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺷﯾوه ﻧﻣوﻧﮫ ﮔﯾری ھدﻓﻣﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرات :ﻣوﻗﻌﯾت ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ،
ﺳن ،ﺟﻧﺳﯾت و ﺳوﯾﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ در آن ﺷﺎﻣل ﺑود ،ﺟﮭت اﻧﺗﺧﺎب  20ﻣﻌﻠم
ﮐﮫ ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﻧوع ﻣوﺟود در ﻧﻣوﻧﮫ ﮐﻼن  156ﻣﻌﻠم ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﭘروژه آل ﺳﮫ ﺑﺎﺷد را اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم .ﺟدول  1در ذﯾل ﻧﺷﺎﻧدھﻧده
4
ﻣﺷﺧﺻﺎت دﻣوﮔراﻓﯾﮏ اﯾن  156ﻣﻌﻠم ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ وﻻﯾت ﻣﯾﺑﺎﺷد.
وﻻﯾت
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29
29
44
44
77
26
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16
16
34
34

25.31
25.31
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33.57
25.65
25.65
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22.32
22.32
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28
%
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%
.
%
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25
%
.
%
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.
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%
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%
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.
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ﻣدرک ﻧف
ﺻﻧف
 12ﺧود رارا
ااﺧﺧذذ ﻧﻣود
ﻧﻣودهه
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86..00
00
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% 40
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%
.
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%
.
%
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.
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ﺟدول  :1ﻣﺷﺧﺻﺎت دﻣوﮔراﻓﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺑزرگ ﻣﻌﻠﻣﯾن آل ﺳﮫ) ﺗﻌداد=
(156
.1
.2
.3
.4
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0
ر و ﻧد ھ ﺎ و ط ر ز اﻟﻌ ﻣ ل آﻣ و ز ش ھ ﺎ و ﺗو ﺳ ﻌ ﮫ
ﺷ ﻐ ﻠﯽ
ھ ﺎی ﺳ ﺎز ﻣ ﺎﻧﯽ

ﻣ و اد در ﺳ ﯽ

ﻣ ﻌ ﺎﺷ ﺎ ت

ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﯾن :ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑراﺑر ﺑﺎ ﻣﻌﻣﻠﯾن
ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﯾﺷﺗر آﻧﮭﺎ اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﺎش آﻧﮭﺎ
ﮐﻔﺎﯾت ﻣﺧﺎرج اﺳﺎﺳﯽ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﮑﻧد .اﻣﺎ ﺳﮫ ﻋﺎﻣل اﻣﻧﯾت ﻣﺎﻟﯽ
آﻧﮭﺎ را ﺗﺿﻌﯾف ﻧﻣوده و اﺣﺗﻣﺎل دارد ﮐﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ در اﺑﻘﺎی ﻣﻌﻠم
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .او ً
ﻻ ،ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺣﺳﺎس آﺳﯾب ﭘذﯾری در ﻣﻘﺎﺑل ﺻدﻣﺎت/ﺷﺎک
ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را داﺷﺗﻧد .ﻣﻌﺎﺷﺎت آﻧﮭﺎ ﻓﺿﺎء ﮐﻣﯽ را ﺑرای وﻗﺎﯾﻊ ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ
ﻧﺎﺷده زﻧدﮔﯽ و ﯾﺎ اﻓزاﯾش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧوار ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ،ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻌﺎش ﺧود ﺑرﺧﯽ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻧف را ﭘرداﺧت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﯾﻧﮑﺎر ﺑطور ﻣوﺛر ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻟص
آﻧﮭﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد .ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﺗر از ھﻣﮫ اﯾﻧﮑﮫ ،دو اﺳﺗﺎد ﮔزارش
دادﻧد ﮐﮫ ﮐراﯾﮫ ﺻﻧف درﺳﯽ را از ﻣﻌﺎش ﺧود ﭘرداﺧت ﮐرده اﻧد .ﺳوﻣﺎ ً،
ﺑرای اﺳﺗﺎداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﻗرﯾﮫ ای ﮐﮫ در آن ﺗدرﯾس ﻣﯾﮑردﻧد ،ﺳﮑوﻧت

ﺑردی ،د .و ال .ﻟﯾﻧدن  " .2013 .آوردن ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ ﺑﮫ دﺧﺗ ران اﻓﻐﺎن :ﯾﮏ آزﻣون ﮐﻧ ﺗرول ﺷده ﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﻣﮑﺎﺗب دھﺎﺗﯽ ".ﺟورﻧﺎل اﻗﺗﺻﺎدی اﻣرﯾﮑﺎ :اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺎرﺑردی . 27-40 (3) 5
ﻧوﯾس دی ﺟﯾﺳوس ،اس .و دﺑﻠﯾو .ﻟﻧس" .2005 .ﯾﮏ ﻣودل ﺗوﺣﯾدی ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﮕﯾ زه ﻣﻌﻠم ".رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﺎ رﺑردی .119-134 :(1) 54
ﺑرآورد ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑ راﺳﺎس ﻧﻘﺷﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠ ﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗوﺳط ﺳﯾدا.
ارﻗﺎم اراﯾﮫ ﺷده در ﺟدول  – 1ﻣﺷﺧﺻﺎت دﻣوﮔراﻓﯾ ﮏ ﻣﻌﻠﻣﯾ ن  ،در ﺟرﯾﺎن ﻓﺎز اول ﺟﻣﻊ آوری ارﻗﺎم ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘروژه آل ﺳﮫ در ﺳﺎل  2015ﺟﻣﻊ آوری ﮔردﯾده ﺑود.
ﺗﺷﮑﯾل ﻟﻐت ا ﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑرای ﺧد ﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎﻧ ﺳﺗﺎن ﺑوده ﮐﮫ ا ز آن ط رﯾق ﻣﻌﻠﻣﯾ ن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺣﻠﯽ ا ﺳﺗﺧدام ﻣﯾﮕردﻧد.

داﺷﺗﻧد ،ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯾﺷن ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑودﻧد
ﮐﮫ اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺗوﺳط ﻣدد ﻣﻌﺎش اراﯾﮫ ﺷده ﺑﻘدر ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﯾﺷدﻧد.

ﻣﻌﺎرف ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب رﻓﻊ آن ﮔردﯾده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺳطﺢ ﺣﺳﺎﺑدھﯽ
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ را در ﻗﺑﺎل وزارت ﻣﻌﺎرف ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.

" ...دو ﺳﺎل ﻗﺑل ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﯾﺗر ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ را ﺑﮫ  35اﻓﻐﺎﻧﯽ و در
وﻗﺗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑود ﺑﮫ  40اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧرﯾدﯾم...ﺣﺎﻻ ﺣﺗﯽ در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ را  65اﻓﻐﺎﻧﯽ ھر ﻟﯾﺗر ﻣﯾﺧرﯾم .ﻣن ﻗﺑ ً
ﻼ ﯾﮏ
ﻟﯾﺗر ﭘطرول را ﺑرای ﻣوﺗرﺳﯾﮑﻠم ﺑﮫ  40اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧرﯾدم و ﺣﺎﻻ ﻗﯾﻣت
ھﺎ ﺗﺎ  50اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ...ھر ﺳﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ﻣﯾره .ﺑﮫ ای ﺧﺎطر
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎﺷﮭﺎی ﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾت ﻧﻣﯾﮑﻧﮫ) ".ﻣﻌﻠم ﺻﻧف ﻣﺣﻠﯽ(

" اﮔر وزارت ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر از ﻣﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد را ﺑﺑﯾﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺷوره
ﺑدھﻧد....ﺗﺻﺎﻣﯾم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل اداری و ﺗدرﯾس در وزارت
ﻣﻌﺎرف ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،اﻣﺎ ﻣﺎ در اﯾن راﺑطﮫ ﻧﻣﯾداﻧﯾم .اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺎرا ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺷوره دھﻧد.
اﯾن ﻣﺎ را در ﻣدﯾرﯾت ﭼﺎﻟش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ان ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺷوﯾم ﮐﻣﮏ ﮐرده
ﻣﯾﺗواﻧﺳت".

ﻣواد درﺳﯽ :ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن ﻣواد ﺣﻣﺎﯾوی را از ﺟﺎﻧب اﻧﺟوھﺎ
درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﻧد .اﯾن ﻣواد ﺷﺎﻣل ﮐﺗب درﺳﯽ ،ﻗرطﺎﺳﯾﮫ و ﻣواد آﻣوزﺷﯽ
ﺑود .ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻣذﮐور ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺛﺑت
ﺑر ﺗدرﯾس آﻧﮭﺎ و ﯾﺎدﮔﯾری ﺷﺎﮔردان داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻌﻠﻣﯾن
ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ را ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺎﮔردان ﻣرﺗﺑط داﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ
اﯾن ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﺑﺎﻋث اﻧﮕﯾزه ﺗدرﯾس آﻧﮭﺎ ﺷده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎس ﻓﺧر
ﺑﺧﺷﯾده ﺑود .ﺧﺎرج از ﭘروﺗوﮐول ﻣﺎ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐردﯾم ﻣﻧﺎﺑﻊ اراﯾﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ را ﺑﯾﺷﺗر از
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .اﺣﺳﺎس ﻣوﺟودﯾتچنین
ﺗﻔﺎوت ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﭘﯾﭼﯾده ﺷدن ادﻏﺎم ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻣﯾن
آن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم دولتی در آﯾﻧده ﮔردد.
آﻣوزش ھﺎ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ :دور دﺳت ﺑودن ﺻﻧوف ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد
اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﺎرغ ﺻﻧف دوازدھم)ﺷراﯾط ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺗوﺳط وزارت
ﻣﻌﺎرف( را ﻣﺷﮑل ﺳﺎزد .ﺟﮭت ﺟﺑران ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎ در
ﺗﺣﺻﯾﻼت/ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﭘروﮔرام ھﺎی آﺷﻧﺎﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻊ
ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن و آﻣوزش ھﺎی ﻣﺗداوم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوا و ﻓن ﺗدرﯾس
را اراﯾﮫ داﺷﺗﻧد .ﻣﻌﻠﻣﯾن اﯾن آﻣوزش ھﺎ را اﻧﮕﯾزه ﺳﺎز و ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺗﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﯾن ﺧود ﺑﺎﻋث ﺗﺷوﯾق ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ
ﺟﺳﺗﺟوی ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر و ﯾﺎ ﻓرﺻت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻏﯾر
رﺳﻣﯽ ﮔردﯾده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎزھم در ﺟواب ھﺎی ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ ،ﻣﻌﻠﻣﯾن اﯾن
ﻣوارد را ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻓﻘدان ﻓرﺻت ھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ﺳﯾﺳﺗم وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯾﻧﻣودﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود در راﺑطﮫ ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ
ﻣﻌﻠم ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ داﺷﺗن ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺛﺎﺑت
ﺗر و داﯾﻣﯽ در ﺳﯾﺳﺗم وزارت ﻣﻌﺎرف اﺑراز داﺷﺗﻧد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﻓرﺻت ھﺎی ﮐﻣﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت رﺳﻣﯽ از ﺟﺎﻧب وزارت ﻣﻌﺎرف و
داﺧل ﺷدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾﮕردد.5
روﻧد ھﺎ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :ﻧﮭﺎﯾﺗﺎ ً ،ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از
ﺗﺟرﺑﯾﺎﺗﺷﺎن از ﮐﺎر ﺑرای اﻧﺟﯾو ھﺎ و طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی اداری و ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ
ھﺎی وزارت ﻣﻌﺎرف)ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﺑﻧد
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد( را اراﯾﮫ ﮐردﻧد.ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺧﺎﺻﺗﺎ ً از ﺑﺎزدﯾدھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﮑرر و
ﻗﺎﺑل ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ اﻧﮕﯾزه ﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد .اﯾن ﺑﺎزدﯾدھﺎ رواﺑط ﻣﮭﻣﯽ را ﺑﯾن
ﻣﻌﻠﻣﯾن ،اﻧﺟوھﺎ و وزارت ﻣﻌﺎرف اﯾﺟﺎد ﮐرده و اﺣﺳﺎس ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷدن
و ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻐﻠﯽ را اﻓزاﯾش داد .ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻗدردان ﺗﻌدد ﻧظﺎرت ھﺎ از ﺟﺎﻧب
اﻧﺟو ﺑوده و ﺧواھﺎن ﻧظﺎرت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت
ﻣﻌﺎرف ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ،ﻓﻘدان ﺗﻣﺎس ﻣﮑرر ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت ،ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﺑﺎ ﻓﻘدان رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی وزارت
ﻣﻌﺎرف ﻗرار داده اﺳت .اﻓزاﯾش ﺑﺎزدﯾدھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ از ﺟﺎﻧب وزارت
اﯾن راﭘور ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺳﺧﺎوﺗﻣﻧداﻧﮫ ﻣردم اﻣرﯾﮑﺎ از طرﯾق اداره اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ) (USAIDاﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺷده اﺳت .ﻣﺣﺗوای اﯾن راﭘور ﺗﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘروژه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ و ﺗﺄﺛﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن) (ALSEﺑوده و ﻟزوﻣﺎ ً ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧده ﻧظرﯾﺎت اداره اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ و ﯾﺎ دوﻟت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﻣﺎ ﻣداﺧﻼت و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔزاری ھﺎی ﻣﺗﻌددی را ﺟﮭت
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و اﻓزاﯾش ﭘﺎﯾداری ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺎﻣﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
•

•

•

•

اھﻣﯾت ﻧظﺎرت .ﺑﺎزدﯾدھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﺳط وزارت ﻣﻌﺎرف از
ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده ﺗﺎ اﺣﺳﺎس
ﺣﻣﺎﯾت ،ﻣﺷﻣوﻟﯾت و ﻣﮭم ﺗر از ھﻣﮫ ،ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﺑﮫ وزارت
ﻣﻌراف را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺑﺎزدﯾدھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻓرﺻت را ﺑرای
وزارت ﻣﻌﺎرف ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾق ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ
آﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻣﯾﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ وزارت ﻣﻌﺎرف
ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺧواھﺎن ﺷﻧﺎﺧت و ﺷﻣوﻟﯾت در ﺳﯾﺳﺗم
وزارت ﻣﻌﺎرف از طرﯾق ﺗوﺳﻌﮫ ﺷﻐﻠﯽ و ﻓرﺻت ھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل دﻋوت ﻧﻣودن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ھﺎی داﯾر ﺷده ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ ﯾﺎ
اﯾﺟﺎد ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﯾﺎ ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣرﺑﯾﮕری ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ را ﯾﮑﺟﺎ ﻣﯾﮕرداﻧد ،ﺑﺎﺷد.
در ﺻورت ﺿرورت و درﺧواﺳت ،اﻧﺟوھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ وزارت
ﻣﻌﺎرف ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ آﻣوزش ھﺎی ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮐﺎر
ﮐرده ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب دوﻟﺗﯽ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ اراﯾﮫ ﮔردد .در
ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ آﻣوزش ھﺎ ﺳﺗﻧدرد ﺑﺎﺷﻧد ،اﻟﺣﺎق ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ از
ﺟﺎﻧب وزارت ﻣﻌﺎرف ﮔردﯾده و اﻣﮑﺎن ادﻏﺎم آﻧﮭﺎ در آﯾﻧده ﺑﮫ
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت را ﻓراھم ﺳﺎزد.
اﺣﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ﺑﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود در ﻣﮑﺎﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارت
اداره ﻣﯾﺷوﻧد و ﻣﮑﺎﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻧﺟﯾوھﺎ اداره ﻣﯾﮕردﻧد ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ ﺑر اﺑﻘﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻧﺟوھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ
رﻓﻊ اﯾن ﺧﻼ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﺷوراھﺎ
ﺑطور ﻣﺷﺗرک ﺑدﻧﺑﺎل ﻣواد درﺳﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد)ﻣﺛﻼً
ﺑدﺳت آوردن ﺑﻼک ھﺎی ﮐم ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺣﺳﺎب ﯾﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧﺑﺎﺗﺎت ﻣﺣل ﺑرای دروس ﺳﺎﯾﻧس( .اﻧﺟوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻼن واﮔزاری
ﺻﻧوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ را دارﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻻی آﻣوزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾدار ﺗﻣرﮐز دارﻧد ،ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﮔزاری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﻌﺎﺷﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮑﺗب در ﺑﺎاﻧﮕﯾزه ﺳﺎﺧﺗن ﻣﻌﻠﻣﯾن اھﻣﯾت دارد.
ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣﻧﯾت ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ﻣﯾﺗواﻧد اﺑﻘﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن را
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ ﻣوﺟودﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻧف ھم اھﻣﯾت دارد .ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﺣﺳﺎس ﻣوﺛرﯾت ﺻﻧف را ﺑﮭﺑود ﻣﯾﺑﺧﺷد و ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﻣﮑن رﺿﺎﯾت و ﺗﻌﮭد ﻣﻌﻠم را اﻓزاﯾش دھد.

