
ها معلمنی را که ما استخدام کردمی ارتقاء ظرفیت داده شده اندد... در تعدداد اق یر ده"
را پیددداکمیم م مددا  12تددا فددار  پیددداکمیم. مددا تددمی  کددردمی  12م فددار  یمددا یتددو نت اسددت

را  م. مدددا  ددداه ک دددویدارمی تدددا م افقددده مقارف معدددارحم م مدددردم بددد  را داشدددته  اشددد نیددداق
اسدتخدام کدردمی کده التددیمیف یدد رتدو داشدته. میتددو شدخد مرکیدا  د دده   ددیار 
تغیددد کددرده. امددا درکدد  میددسمیف ق دداد اسددت. کینیددت بمدد ق  بن  ندده کدده  ا ددد  ددا 

 )کارممد م س ه( "نی ت.

 (ALSEارق ا و نتا ج بم قشو م تأثداف اجتماعو مساتب بلو در افغان تان )
 : ارق ا و رمشهای خمتلف در تعییماف معلمنی3چسیده القیقاتو مشاره 

پروژه از پروفیسور دانا بردی )پوىنتون نیویارک(، جوئل میدیلتون )پوىنتون برکلی( و سریوس سامی )پوىنتون نیویارک(
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پس ممظر
مکتب  معلمنیسال گذشتو دولت افغانستان تعداد زیادی از  51در طول 

داده افزایش ىای آموزشی   ابتدائی را استخدام و دسرتسی آهنا را بو فرصت
واجد شرایط در مناطق  معلمنیىا، ىنوز ىم  است. با وجود این موفقیت

دور افتاده کمبود بوده و نگرانی در مورد کیفیت تعلیم و تربیو کو توسط 
واجد شرایط در دىات  معلمنیمکاتب حملی ارائو میشود وجود دارد. کمبود 

است. تعلیمات ( CBE)یکی از مشکالت جدی برای تعلیمات حملی 
ر است و ارائو دىنده  حملی در گسرتش دسرتسی بو تعلیم و تربیو بسیار مؤث

 عمومیاز کیفیت برابر یا هبرت از مکاتب  CBEگان ادعا میکنند کو 
برخور دار است )حتقیقات موجود این ادعا را تأیید میکند، بردی و لندن، 

باقی است. سوال (. با این حال در مورد کیفیت تعلیم و تربیو ىنوز 31521
بو ما گفت: بو عنوان مثال یکی از کارمندان ریاست معارف

در سراسر  تعادل را در هببود تعلیم و تربیوبودم  "اگر من وزیر معارف می
افغانستان در نظر می گرفتم. در گذشتو، کیفیت خوب بود اما کمیت پائنی 

شود... اگر من وزیر  بود. فعال روند هببود کیفیت بو شیوه متعادل اجرا منی
 ت تعلیم و تربیو می کردم." تر بو کیفیت و کمی بودم توجو جدی معارف می

ىای  دخالن تعلیم و تربیو در افغانستان میخواىند تناسب بنی توانائی ذی
ا بسنجند. مؤسسات کو تعلیمات حملی را فراىم معلم و آشنائی قریو با اور 

میکنند میگویند کو استخدام معلمنی واجد شرایط در تعداد از قریو ىای دور 
افتاده تعلیمات حملی دشوار بوده و والدین دوست دارند اطفال شانرا برای 

شناسند. در مهچو موارد، آهنا استدالل  آموزش نزد معلمی بفرستد کو آهنا می
کو استخدام معلم از قریو، حتی اگر توانائی اندک داشتو باشد، میکنند  

روند یادگریی و میزان  در حالیکومیتواند نتایج هبرت آموزشی داشتو باشد 
پائنی می آید. متقابال، وزارت  بریون از قریو،حضور شاگردان نزد معلم 

واجد حد اقل شرایط معارف استدالل میکند کو هبرت است معلمنی کو 
ستخدام شود زیرا کیفیت تدریس آهنا هبرت است. عالوتا معلمنی کو ااند

1
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استخدام شود بلکو د منی توانند بو عنوان کارمند دائمی را ندارن زمشرایط ال
باید بو عنوان کارمند قراردادی استخدام شود. این مسئلو دمکن باعث کاىش 

دوام تعلیمات حملی شود. تضعیف و  اهنا انگیزه
سازی ی بو این موضوع باعث طرح سوال در قسمت پالیسی  نگاه دوگانو

کو  باشندی منمتمایل نیست کو آیا والدین  مشخصا معلومشده است. 
نطور یشناسند و مه اطفال شانرا برای آموزش نزد معلمی بفرستد کو آهنا منی

آشکار نیست کو استخدام معلمنی بدون داشنت استندردىای وزارت معارف 
 در کنار مساعی ALSEعا منجر بو سطح پائنی تر آموزشی شود. پروژه واق
برای فهم هبرتین مدل تعلیمات حملی با کیفیت باال، مؤثر و دوام دار،  اش

دیتا را درقسمت مقایسو اسرتاتژیهای خمتلف استخدام معلم مجع آوری و 
 حتلیل منوده است. 

 فعالیت
ALSE  را بو عنوان یکی از برنامو ىای کلیدی مورد  معلمنیاستخدام

 ALSE  موسسات مهکار   ، بررسی قرار داد. در جاىای کو دمکن بود
بودند  53کو فارغ را  پاملرنو و سی آر اس معلم واجد شرایط وزارت معارف 

سسو رده اند. در قریو ىای حتت پوشش مؤ از درون خود قریو استخدام ک
رایط از درون قریو دمکن بود. اما در تعداد از قریو پاملرنو یافنت معلم واجد ش

کو امکان استخدام معلم واجد شرایط نبود یکی   CRSىای حتت پوشش 
از دوپروسو ذیل برای استخدام معلم بکار گرفتو شد:

از  ه وبود 53کو حداقل دارای سند   معلمنی :امل  ت  دادن  ه ت انائو( 5)
خارج قریو )از قریو مهجوار، مرکز ولسوالی یا مرکز والیت( استخدام شد. 

بتواند در قریو دور افتاده زندگی و کار کند برای آهنا  معلمنیبرای اینکو 
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اق اجنائیسه ا ن معلمنی بماده  و مندو  دندد، خد د را در م رد معلمنی یراردادی... "
معلدم  د دمی  هامندا مدو    مدد کده مدا  درای هندت مدا .ای اس منیسممد دائمو مث  معلم

 ددا کدده معلددم مقددرر شدد می  ددا ندده شدد می.  منیدددا  کدده ب  ملددو سددال د  دده میمتددنی نی ددتیم
مدردم هدم اق  دو  میی م  انه خدا میخ اهه  انه. ا ممو چیزا است د  ه،  اه امیداف

(کارممد معارحم) "مضعیت س د مو  رد.

( پرداخت مکاتب عمومیفیصد بیشرت از معاش معلمنی  01معاش اضافی )
 شده بود. 

ون قریو و براساس میزان از در  معلمنی :امل  ت دادن  ه شماخت معلم( 3)
 ىای شخصی شان استخدام شد.  مهارت و توانائی

تأثریی بر  معلمنیپس از آن حتقیق ما بررسی منود کو آیا متایز در استخدام 
 نتایج آموزشی دارد یانو. 

اللی  د تا م  افته های القیق
، معلمنیىا و  ما با استفاده از دیتای مجع آوری شده از سروی خانواده

و تأثری نسبی آنرا بر حاضری و منرات  معلمنیایز موجود در استخدام مت
ش اهد را نیافتیم  م. بصورت عموم ما یامتحان شاگردان بو بررسی گرفت

متقابال  ت انائو معلم م شماسائو ام  اشد. متا زکه نیان دهمده 
ت انائو  اعث افزا ش  کهشواىد ضعیف را یافتیم کو نشان میدىد 

. بصورت خاص دیتا نشاندىنده موارد ذیل شده  اشد نتا ج بم قشو
 است:

 سازد. در واقع، استخدام معلم از بریون قریو حاضری شاگردان را متأثر منی
در مناطق کو توانای معلم بیشرت مورد تأکید قرار گرفتو، میزان حضور 

زیاد نیست. مهینطور  ، تفاوت کو چنداندرصد بیشرتاست 1.1شاگردان 
بریون قریو باعث کاىش پذیریش آن از جانب قریو نشده  بودن معلم از

 است. 
  شواىد ضعیف نشاندىنده آن است کو استخدام معلم تواناتر از بریون

قریو باعث افزایش نتایج آموزشی شده. ما دریافتیم کو استخدام معلمنی کو 
( روی منره شاگردان معیار ارمراف 1.523اند تأثری مثبت ) 53حداقل فارغ 

دارد، گرچند کو از نظر احصائیوی این رابطو بسیار معنی دار نیست. علت 
از نظر  معلمنیعدم تفاوت زیاد شاید بو این دلیل است کو ىردوگروپ از 

ظرفیت )کو توسط چهار بعد بررسی شده: رضایت مردم از ظرفیت معلم، 
طح سواد و جتربو گرفتو، س  CBEمیزان تریننگ ىای کو معلم در مورد 

دیدگاه والدین در مورد کوشش معلم( و انگیزه )کو توسط متغریىای ازقبیل 
معلم، رضایت  یارش از میزان غایب بودن معلم، میزان تغری و تبدیلگز   معلم،

سان آهنا اندازه گریی شده( پروفایل یکشغلی معلم و بو وقت بودن معاش 
 دارند. 

فرض کنیم کو ما تأثری )گرچند اندک( استخدام معلم از بریون کو حداقل تا 
را درس خوانده را پذیرفتیم، در اینصورت طوری دیگر نیز میشود  53صنف 

استخدام معلم توامنندتر از بریون قریو ارزش  آیا کو این  بو قضیو نگاه کرد 
ىزینو اضافی را دارد. معلمنی کو توانائی بیشرت دارد ىزینو بیشرت نیاز دارد، 

دالر بر ىرشاگرد  1.05 ىزینو افزایش  آیا افزایش منرات شاگردان میتواندحاال
ر را توجیو کند؟ ما این مؤثریت ىزینو را با منرات شاگردان و حاضری آهنا د

نشان داده امی. اول منرات شاگردان را در نظرگریید. نتایج نشان  5جدول 
درون قریو  معلمنیىزینو در مکاتب کو در آن  دالر 511میدىد کو برای ىر 

. در است ارمراف معیار 1.503 امتحانمنرات اولویت داده شده،تاثری بر 
 .است معیارارمراف  1.355تاکید می شود، این برآورد  توانائیجاىای کو 

واجد شرایط بو رغم افزایش ىزینو در  معلمنیاین نشان می دىد کو استخدام 
دالر مصرف شده، منرات  511نظر بو ىر  .ىر معلم بو صرفو تر است

امتحان در مکاتب کو روی استخدام معلم واجد شرایط از بریون تأکید 
دام معلم نتایج برای حاضری نیز نشان میدىد کو استخداشتو بیشرت است. 

 واجد شرایط بو صرفو تر است.

: حتلیل مؤثریت ىزینو در استخدام معلم5جدول 

از خارج بر منره  امتحان و میزان حاضری  معلمنیدر جمموع، اثر استخدام 
وقتی ما تأثری حماسبو شده را در  .مثبت، اما از نظر آماری معنی دار نیست

کنیم بو این نتیجو مریسیم کو استخدام نظر میگریمی و ىزینو را نیز حماسبو می
برای افزایش نتایج منابع  رتاز بریون دمکن است استفاده مناسب معلمنی

 امتحان باشد.
القیق  عدی

حالت سوم استخدام معلم را بررسی خواىد   ALSEمرحلو آینده حتقیق 
. اینگونو کو آیا توانائی معلم روی احتمال اینکو صنف حملی در قریو بعد کرد

کو   معلمنیاز آذمائیکو ؟ از ختم مهکاری موسسات دوام دار مباند تأثری دارد
شرایط وزارت معارف را ندارند منیتوانند بو عنوان معلم رمسی مقرر شود در 
نتیجو بو عنوان معلم قراردادی مقرر میشوند این مهم است کو بدانیم کو این 

غری واجد  معلمنیپالیسی روی دوامداری صنوف حملی در جاىای کو توسط 
 شرایط تدریس میشوند تاثری دارد یانو. 

قریو را براساس روش تصادفی انتخاب کرده امی   22ن سوال ما برای بررسی ای
کو از موسسات بو وزارت معارف بعد از سو سال واگذار شود و بقیو 
توسط موسسات ادامو یابد. با مقایسو مکاتب کو توسط موسسات اداره 
میشود و مکاتب کو توسط وزارت معارف اداره میشود ما بو میکانسیم 

یج دراز مدت مکاتب را در نقاط دورافتاده دىاتی دست می یابیم کو نتا
افزایش دىد. 

 منراف امتحان یاضری
 011هر 
 (se)دالر

(se) تأثد   دالر  011هر 
(se)

(se) تأثد ییمت  ه هرطن  تأثد 

0.072 
(0.029) 

0.134 
(0.053) 

0.142 
(0.041) 

0.264 
(0.075) 

تأثری مکتب،  $143.08
استخدام 

 استندرد
0.08 
(0.024) 

0.152 
(0.045) 

0.211 
(0.042) 

0.401 
(0.080) 

تأثری مکتب،  $143.49
 استخدام بریونی
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