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پس منظر
بھ محدودیت ، ی دیگربرنامھ ھابسیاری از کاتب محلی مانند م

اش سرمایھ گذاری میدارد تا در  کھ مدیران را وا ستمنابع مواجھ ا
 از جوانبتر بیشرا برخی از جوانب برنامھ اولویت بندی کند و 
محدودیت اتب محلی، با توجھ بھ برای مک  .دیگر در نظر گیرد

سترش بھتر و پایداری مزایای گ روی ، تطبیق کننده گانمنابع
بحث  شگروه اول شاگردان یآموزش دوره بعد از ختم تعلیمی
بر آن است تا با ارائھ  از یک طرف، مکاتب محلی. میکنند

از جانب دیگر د را ادامھ دھمضامین پیشرفتھ تر صنوف قبلی اش 
قبلی را برای شاگردان  درس تطبیق نوف محلی ممکن برنامھص

با اینکھ دشوار خواھد بود تا بین دو گزینھ . جدیدالشمول آغاز کند
تداوم صنوف قبلی و آغاز صنوف جدید سبک و سنگین الزم را 
انجام دھیم اما دانستن اینکھ مردم فعال چگونھ از مکاتب محلی 

. خاب بھتر داشتھ باشیمبھره می برد ممکن کمک کند تا انت

: را ایجاد میکند چندین پرسش کردن ازین نوع سنگینو سبک 
گروه سنی تازه از واجدین  ،نخست اینکھ چی تعداد از کودکان

آنگونھ کھ در نظر  شرایط مکتب را تشکیل میدھند؟ دوما، اینکھ
مکاتب محلی بھ مکاتب  شاگردان قبلی گروهآیا گرفتھ شده بود 

مسئلھ جندر چطور است، آیا میزان خر اینکھ آمیروند؟ سوال دولتی 
با افزایش سن آنھا  اتبدر مکحضور و غیاب دختران و پسران 

  رابطھ دارد؟

در این چکیده تحقیقاتی ما ثبت نام شاگردان مکاتب محلی را 
شان بین دختران و پسران در مناطق تحت پوشش براساس سن 

تحقیق میشود ارائھ  ALSEکھ توسط تیم  CBEEPبرنامھ 
را کمک میکند تا  تفسیر دیتا بر اساس سن و جنس ما. میکنیم

دریابیم کھ  برنامھ چگونھ تطبیق شده تا بتوانیم مزایای احتمالی 
ن برای آحلی قبلی از یک طرف و آغاز مجدد ادامھ صنوف م

  . را دریابیمجدیدالشموالن از جانب دیگر 
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 آنچھ در شماره بعدی خواھد آمد

زیابی خواھیم نمود کھ در چکیده تحقیقاتی بعدی ما اینرا ار
از  تطبیق میشود CBEEPدر قریھ جات کھ  مچگونھ مرد

نطور پیامد آن برای یھم. نموده اند تحمای تعلیم و تربیھ
تحلیل ما مبتنی بر . تداوم تعلیمات محلی چی میتواند باشد

با  2016یافتھ ھای تحقیقاتی است کھ از مصاحبھ ھای 
ریاست معارف، آمریت معارف و موسسات تطبیق کننده 

CBEEP است  پاملرنھ و سی آر اس بدست آمده . 

تحلیل
تناسب سنین اطفال را نشان می دھند  سلسھ گراف ھای صفحھ قبلی

مکتب دولتی، مکتب محلی (در انواع مکاتب  2015کھ در خزان 
در مناطقی کھ مکتب محلی تطبیق می شود ) و یا ھیچ مکتبی

قریھ در بامیان، دایکندی، غور، ھرات، کاپیسا و  184مثالً، (
 این معلومات بھ دو دستھ تقسیم شده است،. شامل مکتب اند) پروان

ان جمع آوری اول از لحاظ جنسیتی و دوم اینکھ آیا اطفال در دور
قطار . دسترسی داشتند یا خیر CBEEPی معلومات بھ مکتب محل

دسترسی  2015نشان دھنده دخترانی است کھ در سال گرافھا اول 
آموزش را شروع  2016بھ تعلیمات محلی نداشتھ و در سال 

دومی دخترانی را نشان و قطار ) قریھ ھای تحت کنترول(کردند 
قریھ ھای (شروع بھ آموزش کردند  2014می دھد کھ در سال 

قطار ھای سومی و چھارمی ھم بچھ ھا را ). تحت تطبیق پروژه
پروژه در  کنترول و قریھ ھای کھ آنجا فعال در قریھ ھای تحت

ار جمع ھر قط در. ھم نشان می دھند سر ق است پشتیحال تطب
 بطور مثال، قطار آخر .شده گرفتھدر نظر % 100 سنین اطفال

فیصد اطفال  25ھ د کنشان می دھ) تحت تطبیق پروژهقریھ ھای (
فیصد شان شامل مکتب محلی  50مکتب نمی روند، سالھ بھ  7

ما ھمچنان  .فیصد دیگر آن بھ مکتب دولتی می روند 25بوده و 
تحت  جات محلی در قریھ کاتبکھ تعداد اطفال شامل در م دریافتیم

ای تحت این بیانگر آن است کھ اطفال قریھ ھ .کنترول صفر نیست
رگذار کھ توسط موسسات دیگر ب کنترول شاید در صنوف محلی

مکتب کھ  جاتشده اند مشغول تعلیم باشند و یا ھم آنھا بھ قریھ 
ما این . تعلیم می بیننددارند رفتھ و در آنجا  CBEEPمحلی

. یشتر توضیح خواھیم دادبموضوع را در تحلیل ھای آینده 

اول، ما دریافتیم کھ . گراف ھا نشان دھنده چندین موضوع است
این . سالگی است 12د باالترین سن کھ دختران مکتب ترک می کنن

تحت تطبیق  ھای حت کنترول و قریھت در ھر دو قریھموضوع 
شمولیت  درر این سن و سال تفاوت جنسیتی د. ھویدا است ،پروژه

فیصدی ل در قریھ ھای تحت کنترو. استآشکار  کامالمکتب بھ 
رسیده در % 80سالھ در مکتب ھای دولتی بھ  12شمولیت پسران 

می % 50سالھ در آنجا بھ  12حال کھ فیصدی شمولیت دختران 
ما می بینیم کھ اگر مکتب محلی در دسترس باشد نسبت . رسد

آموزش ادامھ در آنجا بھ  12سالھ یا باالتر از  12باالتر دختران 
اما رفتن بھ صنوف محلی در این سنین کاھش می یابد . د دادنخواھ

شاید بھ این دلیل کھ مکتب محلی معموال برای اطفال کوچکتر 
ادامھ این تفاوت ھای جنسیتی شاید باعث کاستن اھمیت . است

تر  با داشتن مواد درسی پیشرفتھمکتب ھای محلی صنف ھای 
برای از بین بردن خالی جنسیتی در  برای گروه ھای سنی باالتر

  . تعلیم و تربیھ شود

یک سوال مھمی را راجع بھ اینکھ تعلیمات محلی دیتا دوم، این 
مع چگونھ اطفال را در سنین مختلف کھ واجد شرایط مکتب اند ج

 میمانند ن نبودیم کھ آیا والدین منتظرئقبالً ما مطم. آوری می نمایند
بعدی صنف محلی ثبت نام کنند و یا  هورتا اطفال خود را در د

کھ را پوره کردند شامل صنف محلی  سنی شرایطوقتی اطفال شان 
صنوف محلی دو سال قبل از اینکھ این . میشود فعال است فعال

اگر والدین . کرده بودندکار معلومات جمع آوری شود شروع بھ
متنظر شروع دوره بعدی صنوف محلی بودند، ما شاید ھیچ طفلی 

صنوف محلی فعلی ثبت نام می داشتیم کھ در نرا سال  8ر سن زی
سالھ شامل )  5حتی ( 7و  6این است کھ اطفال اما واقعیت . کنند

بعضی اطفال  میدھد نشانکھ سال دوم صنوف محلی فعلی است 
ند شامل صنوف محلی فعلی مینکھ سن واجد شرایط را پوره کردھ

  . شده اند

طبقھ، برای ھر دو  ھا نشان می دھند کھ صنوف محلی سوم، گراف
و تربیھ بوده تعلیم برای  ه ورودیدروازن بچھ ھا و دختران، بعنوا

 در. کھ پس از بیرون شدن از آن بھ مکاتب دولتی جذب می شوند
 9شمولیت اطفال در صنوف محلی در سن CBEEBقریھ ھای 

ی افزایش می شمولیت آنھا در مکاتب دولتو  الگی کاھش یافتھس
  . یابد

چھارم، اگر قطار ھای دوم و چھارم را مقایسھ نماییم، می بینیم کھ 
سالھ در صنوف محلی یک  7-6تناسب شمولیت بچھ ھا و دختران 

ولی ھمینکھ ھشت سالھ می شوند، تعداد شمولیت . می باشد قسم
بچھ ھا نسبت بھ دختران در مکاتب دولتی افزایش می یابد، ولی 

ش دختران ھشت سالھ می آن صنوف محلی شاھد افزای برعکس
ھم این نشان دھنده اھمیت گسترش صنوف محلی برای باز. باشند

کھ سن شان باال می دخترانی این طریق از است تا صنوف باالتر 
  . رود دسترسی بھ تعلیم و تربیھ داشتھ باشند

  سواالت تحقیق و  مفاھیم ضمنی 
  . یقی را نیز بوجود می آورداین یافتھ ھا سواالت دیگر تحق

در مورد نوعیت ارتباط بین مکاتب محلی و مکاتب دولتی  )1
بطور مثال، ما ھنوز نمیدانیم کھ . اطالعات بیشتری نیاز است

سال دارد در ھنگام تاسیس مکاتب  11-6آیا اطفال کھ بین 
محلی از مکاتب دولتی بدانجا آمدند یا اینکھ آنھا بدون اینکھ 

. نده اثبت نام شده باشند بھ مکتب محلی آمد در مکتب دولتی
آگاھی بیشتر در مورد اینکھ آیا اطفال مسیر نخستین آموزشی 

کمک میکند تا سواالت را راجع بھ اولویت را تغییر داده یانھ 
بندی منابع پاسخ گفتھ و دریابیم کھ تا چی زمان دوره آموزشی 

 . برای ھر گروه از شاگردان باید پایان پذیرد
دارند در  11- 6این گرافھا نشان میدھد کھ آیا اطفال کھ سن  )2

ھنوز اما ما نمیدانیم کھ آنھا . مکاتب محلی فعلی شامل اند
آیا معلمان مکاتب محلی مواد را کھ . چگونھ شامل شده اند

برای شاگردان جدید در نظر می گیرند تعدیل میکنند؟ آیا آنھا 
جدید و قدیم در روشھای مختلف آموزشی را برای شاگردان 

 نظر می گیرند؟
سالھ نیز در ھنگام جمع  5تناسب اندک اما مھم از اطفال  )3

این نشان دھنده . مکتب ثبت نام شده بودند در آوری این دیتا
تحقیق نشان . در سنین خورد استتقاضا برای تعلیم و تربیھ 

دھنده تأثیرات مثبت است کھ اطفال مکتب را زود تر آغاز 
محلی می تواند یکی از راھا مؤثر انتقال این مکاتب . میکند

. تأثیرات بھ اطفال در افغانستان باشد
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