
 (ALSEاجتماعی مکاتب محلی در افغانستان )تأثیرات ارزیابی نتایج آموزشی و 

مدیریت تعلیمات ابتدائی در جامعهظرفیت : 6ه چکیده تحقیقاتی شمار  

سن(یبًیَ پٌَّتَىبشولی( ٍ سیشٍس سبهی ) پٌَّتَىسن(، جَئل هیذیلتَى )یبًیَ پٌَّتَىپشٍطُ اص پشٍفیسَس داًب بشدی )

 2102 آگست**  2** شماره  ** سال دوم یقاتیچکیده تحق

 مقدمه
ذی( ًمش بشًبهِ اٍلَیت هلی هیثبق شْشًٍذی دٍلت افغبًستبى )هیثبق شْشًٍ

ٍاضح سا بشای حىَهت هحلی تؼییي وشدُ است تب خذهبت ػبهِ سا دس سشاسش 

 ،1وشَس فشاّن سبصد. دس آى تظشیح شذُ است وِ شَسای اًىشبفی لشیِ

اص اسائِ  3هىتب هحشالی ٍ شَسای اداسی 2شَسای تؼلیوی طٌف هحلی

ایي ابتىبس جبت ًظبست وٌٌذ.  فیت دس سغح لشیِخذهبت آهَصشی بب وی

تىویل وٌٌذُ پبلیسی تؼلیوبت هحلی ٍصاست هؼبسف است وِ دس آى بِ سْن 

گیشی فؼبل اّبلی لشیِ دس هذیشیت طٌَف هحلی تأویذ شذُ است. بب ایٌىِ 

ٍ  شَسای تؼلیوی طٌف هحلی، لشیِ شَسای اًىشبفیی )بدّبی هشدهایي ًْ

ًمش بسضائی دس آیٌذُ تؼلین ٍ تشبیِ دس ( هىتب هحشالی شَسای اداسی

افغبًستبى داسد اهب دسهَسد تَاًبئی آًْب وِ بتَاًٌذ ایي هسئَلیت سا بِ ػْذُ 

لبیل گیشًذ ووتش هؼلَهبت ٍجَد داسد. بغَس هثبل، حتی هؼلَهبت ابتذائی اص 

بؼذ اص ختن بشًبهِ ّوبستگی هلی ٌَّص ّن فؼبل  لشیِ ایٌىِ آیب شَسای اًىشبفی

شَسای تؼلیوی طٌف است یبًِ، ٍجَد ًذاسد. ّویٌغَس دس هَسد ظشفیت 

 ًیض هؼلَهبت اًذنِ هَجَد است. هىتب هحشالی ٍ شَسای اداسی  هحلی

بخت، ببیذ بشای ایٌىِ ایي ًْبدّب سا دس ًمش جذیذشبى حوبیت ٍ ًیشٍهٌذ س

سشٍی اسصیببی ًْبدی  ALSEبیشتش دس هَسد آى داًست. بذیي سبب، پشٍطُ 

 ٍ شَسای اداسی هىتب شَسای تؼلیوی طٌف هحلیسا بب شَساّبی اًىشبفی، 

لشیِ ٍالیبت ّشات، غَس، دایىٌذی، ببهیبى، پشٍاى ٍ وبپیسب  181دس  هحشالی

ى وبسوشد ًْبدی، دس بشداسًذُ هَضَػبت چَبِ اًجبم سسبًیذُ است. سشٍی 

ّب  ّب بَد. ایي یبفتِ ٍ هذیشیت ایي ًْبد ّبی استمبء ظشفیت هشبسوت دس تشیٌٌگ

جبت افغبًستبى، آًگًَِ  وٌذ تب اسائِ خذهبت تؼلیوی دس سغَح لشیِ ووه هی

 وِ دس هیثبق شْشًٍذی ٍ پبلیسی تؼلیوبت هحلی آهذُ است، فشاّن گشدد. 

 وبسائی اطلی ایي ًْبدّب، بِ شوَل ایي چىیذُ تحمیمبتی، ًتبیج سا دس هَسد 

شَسای اًىشبفی لشیِ تَسظ بشًبهِ ّوبستگی هلی ایجبد شذُ است. ایي شَسا لشاس است  1

ّبی اًىشبفی بَدُ ٍ بب دٍلت دس استببط  دس بشًبهِ هیثبق شْشًٍذی دس ساس تغبیك بشًبهِ

 ببشذ. 
است وِ تَسظ هَسسبت تغبیك وٌٌذُ تؼلیوبت شَسای  تؼلیوی طٌف هحلیشَسای . 2

 شَسای تؼلیوی طٌف هحلیهحلی سبختِ شذُ است. لشاس است دس بشًبهِ هیثبق شْشًٍذی، 

 صیشهجوَػِ شَسای اًىشبفی ببشذ. 
-است وِ اػضبء آى ٍالذیي ٍ پشسًَل اداسیشَسای  . شَسای اداسی هىتب هحشالی 3

. شَسای اداسی بشای تذاٍم تؼلیوبت هحلی دس پشٍسِ ٍاگزاسی تذسیسی هىتب است

هىتب بذلیل استببط آًْب بب وبسهٌذاى سیبست ٍ آهشیت هؼبسف اّویت داسد.

ًَشتي طَست جلسبت، ٍ بَدى بت، حضَس اػضبء دس جلسبت، هؼوَلجلس

صهیٌِ  شوَلیت هشدم دس پشٍسِ تظوین گیشی؛ اسائِ هیذاسد. ایي چىیذُ پیش

ي ًْبدّب جضئیبت بیشتش سا دس هَسد ایساپَس پبلیسی هب است وِ لشاس است 

ػشضِ ًوبیذ. 

 روش جمع آوری اطالعات 

ALSE ِشَسای ّبی گشٍپی سٍ دس سٍ سا بب شَساّبی اًىشبفی،  هظبحب

اًجبم  ٍالیبت هتزوشُدس هىتب هحشالی ٍ شَسای اداسی  تؼلیوی طٌف هحلی

دادُ است. دٍ هظبحبِ وٌٌذُ دس ّش هظبحبِ گشٍپی وِ اص سِ تب شش ًفش سا 

ّبی اجتوبػی سا  ِ اًذ. بشای ایٌىِ بتَاى سٌتشذ ششوت داشت شبهل هی

ّبی گشٍپی جذاگبًِ بب صًبى ٍ جبت هظبحبِ حشهت گزاشت دس بشخی لشیِ

هشداى طَست گشفتِ است. 

 تحلیل 

 شَسای تؼلیوی طٌف هحلی 221، لشیِ شَسای اًىشبفی 179هب بب  دس هجوَع

سشٍی اًجبم دادُ این وِ بِ تشتیب دس هىتب هحشالی شَسای اداسی  114ٍ 

ًشبًذٌّذُ  1ًفش اشتشان ٍسصیذُ بَد. جذٍل شوبسُ  469ٍ  615، 715آى 

 ّبی چْبس سَال سشٍی است وِ دس ّش سِ ًْبد ٍجَد داشتِ.  یبفتِ

هتوشوض  جلسبت بشای ّشًْبد ٍ سسوی بَدى هٌظن بَدىایي سَاالت سٍی 

 اسٌبداین: اسائِ است. بشای یبفتي سسویبت جلسِ، هب دٍشبخض سا تؼییي وشدُ 

ثبت طَست جلسبت ٍ حضَس حذالل ًظف تؼذاد اػضبء دس جلسبت. جذٍل 

 اسائِ هیذاسد.  جذاگبًِ ٍ دس سغح ول ّش ٍالیتهیبًگیي سا بشای  فَق

. دس است ّشسِ ًْبد ببال بَدُشتِ دس تؼذاد جلسبت دس جشیبى دٍ سبل گز

سا بِ خَد  (1.96)هیضاى بیشتشیي  هحشالی هجوَع شَسای اداسی هىتب

شَسای تؼلیوی طٌف . داشتِ استیب حذالل یه جلسِ  اختظبص دادُ ٍ

ًیض هیضاى ببالی اص جلسبت سا داشتِ اًذ وِ بِ لشیِ ٍ شَسای اًىشبفی هحلی
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 هیببشذ. تٌبسب ٍالیتی هیبى ًْبدّب یىسبى است.  1.81ٍ  1.89تشتیب 

شتِ هتوشوض است. ببصّن شَسای سٍی تؼذاد جلسبت دس دٍسبل گزسَال دٍم 

شتِ جلسِ داشتِ اًذ. ( دس جشیبى دٍسبل گز6.1سی هىتب هحشالی اغلبب )ادا

شتیب بِ ت 4.47ٍ  5.31بب  لشیِ ٍ شَسای اًىشبفی شَسای تؼلیوی طٌف هحلی

 . اًذ دٍم ٍ سَم

ًوشُ شَسای اًىشبفی دس ببهیبى ٍ دایىٌذی دس تٌبسب بب سبئش ٍالیبت پبئیي تش 

ویفی ًشبى دٌّذُ  اعالػبتبَدُ ٍ بظَست اٍسظ سِ جلسِ بَدُ است. 

 بیشتش ،بشًبهِ ّوسبتگی هلی بذٍ تبسیس تحتآًست وِ شَسای اًىشبفی دس 

ى صهبًی دیذاس هی وشدُ اًذ وِ پشٍطُ ّبی جلسِ هی وشدُ اًذ ٍ پس اص آ

ّوسبتگی هلی تغبیك هیشذُ یب ایٌىِ هشىلی دس لشیِ ٍجَد داشتِ. صهبًیىِ 

پشٍطُ ًبَدُ یب هشىلی ٍجَد ًذاشتِ شَسای اًىشبفی هؼوَال جلسِ ًذاشتِ اًذ. 

سا بشای ّشًْبد اسائِ  ثبت شذُ حبل هب هیضاى هَجَدیت طَست جلسبت

اسٌبد  هىتب هحشالی ( شَسای اداسی1.53هیىٌین. دس ول، حذٍد ًظف )

شَسای تؼلیوی ( 1.12اسائِ داشتٌذ. اهب؛ تؼذاد بسیبس اًذن ) ثبت جلسبت سا

ثبت جلسبت اسٌبد تَاًستِ اًذ لشیِ ( شَسای اًىشبفی 1.18ٍ ) طٌف هحلی

ٍشَسای  ای تؼلیوی طٌف هحلیشَساسائِ وٌٌذ. پبئیي بَدى ایي تٌبسب دس 

اًىشبفی شبیذ بذیي دلیل ببشذ وِ ایي ًْبدّب جلسبت غیش سسوی داسًذ. بذیي 

بشاسبس هشبّذات هب  سبب داشتي اسٌبد ًَشتِ شذُ دس آًْب ًسبتب پبئیي است.

ٍ شَسای اًىشبفی  شَسای تؼلیوی طٌف هحلیهیضاى بی سَادی دس هیبى 

است، بٌببشایي تَاًبئی آًْب دس ثبت  هىتب هحشالی بیشتش اص شَسای اداسی

 جلسبت ًیض پبئیي است. 

% اػضبء ششوت داشتِ اًذ 51دس اخیش هب تٌبسب جلسبت سا وِ دس آى حذالل  

شَسای تؼلیوی طٌف سا بِ بشسسی هی گیشین. اٍسظ ػوَهی جلسبت بشای 

بفی ببالست. اهب؛ بشای شَسای اًىشهىتب هحشالی ٍ شَسای اداسی  هحلی

دس  1.54( پبئیي است. اهب تٌبسب ٍالیتی بشای شَسای اًىشبفی اص 1.68بسیبس )

دس ّشات سا دس بشهی گیشد. تٌبسب پبئیي حضَس  1.88دایىٌذی ششٍع تب 

وبهل اػضبء شَسای اًىشبفی دس جلسبت دس ببهیبى ٍ دایىٌذی )آًگًَِ وِ 

 گفتِ شذ( شبیذ بذلیل تؼذاد اًذن جلسبت شبى ببشذ. 

ایٌىِ بذاًین تظبهین چگًَِ دس جلسبت اتخبر هیشَد، هب سؼی وشدین بشای 

لشاس اص آًجبئیىِ بفْوین چی وسی دس سًٍذ تظوین گیشی ری ًمش است. 

است دس هیثبق شْشًٍذی، شْشًٍذاى ًَػیت اسائِ خذهبت سا دسخَاست 

 وٌٌذ، ًظش ٍ ًمش آًْب بشای سفغ ًیبصهٌذی هشدم لشیِ بسیبس اّویت داسد. 

اعالػبت سا دس هَسد شوَلیت ًْبدّب دس پشٍسِ تظوین گیشی ًشبى  1گشاف 

هب بشای ّش ًْبد سِ گضیٌِ سا اسائِ دادًذ تب شوَلیت  ی وٌٌذگبىهیذّذ. سشٍ

( ّوِ اػضبء شَسا، 2( سئیس شَسا، )1دس سًٍذ تظوین گیشی هشخض شَد: )

گبى  ّش سِ شَسا، اوثشیت لبعغ پبسخ دٌّذُدس ( ّوِ اػضبء ٍ هشدم لشیِ. 3)

 گفتِ اًذ وِ دس پشٍسِ تظوین گیشی ّن اػضبء ٍ ّن هشدم لشیِ سْن داسًذ. 

بشای ٍضبحت ٍ تبییي ایي یبفتِ ّب، هب هیضاى شوَلیت هشدم لشیِ سا دس پشٍسِ 

گبى  اص پبسخ دٌّذُ وٌٌذگبى تظوین گیشی بیشتش جستجَ وشدین. سشٍی

ًِ اػضبء شَسا تظبهین ٍ اعالػبت سا بب سبئش هشدم لشیِ پشسیذُ اًذ وِ چگَ

سبصد. بسیبسیْب گفتٌذ وِ تظبهین پس اص جلسبت بب سبئش هشدم  ششیه هی

لشیِ، بضسگبى لشیِ، ٍ اغلبب تَسظ جلسبت غیش سسوی وِ دس هسبجذ ٍ پس اص 

ًوبص شبم بشگضاس هیشَد، ششیه هیشَد. بشخی اص اػضبء شَسای اًىشبفی 

ِ آًْب تظبهین جلسبت سا دس هسجذ اػالى هیىٌذ. تٌْب تؼذاد اًذن گفتِ اًذ و

اص شَسای اًىشبفی گفتٌذ وِ آًْب هشدم لشیِ سا دس جلسبت شبى دػَت 

جلسِ دس حضَس هشدم لشیِ طَست هی گشفتِ. بٌبء هیضاى وٌٌذ، بٌببشایي  هی

ببالی شوَلیت دس پشٍسِ تظوین گیشی شبیذ بذلیل سَء بشداشت بَدُ وِ اص 

 طَست گشفتِ.  اعالع سسبًیدس بشابش  شوَلیتفَْم ه

 نتیجه گیری و پیشنهادات 

شَسای تؼلیوی طٌف ، لشیِ ًشبًذٌّذُ آًست وِ شَسای اًىشبفیّب  دادُ

. آًْب گبّب فؼبل اًذ ٍ وبسوشد داسًذهىتب هحشالی ٍ شَسای اداسی هحلی 

ًْبدّبی اجتوبػی دس ذ. ٌوٌٌذ ٍ طَست جلسِ شبًشا ًیض ثبت هیىٌ جلسِ هی

ًسبت بِ شَسای ( شَسای تؼلیوی طٌف هحلیسغح لشیِ )شَسای اًىشبفی ٍ 

ووتش بظَست سسوی فؼبلیت هیىٌٌذ. شَسای اداسی اداسی هىتب هحشالی 

ٍ  لشیِ ًْبد هیبىهىتب هحشالی  جبت است وِ بِ هىتب هحشالی هشتبظ بَدُ

ط است. ّشوذام اص ایي سِ بٌببشایي بیشتش بب آهشیت هؼبسف ٍلسَالی دس استبب

ًْبد هشدهی اص شوَلیت هشدم دس سًٍذ تظوین گیشی خبش دادُ است. اهب 

َسا ّبسا بب گبى ًشبى داد وِ بضسگبى لشیِ تظبهین ش سَاالت اص هظبحبِ شًَذُ

 هیسبصد.  هشدم پس اص جلسِ ششیه

 ٍ شَسای اداسی شَسای تؼلیوی طٌف هحلیاص آًجبئیىِ شَسای اًىشبفی، 

ًیض آهذُ هَجَد اًذ، هیتَاًٌذ آًگًَِ وِ دس هیثبق شْشًٍذی  هىتب هحشالی

اهب  . بوٌظَس تسْیل اسائِ خذهبت، بخظَص تؼلین ٍ تشبیِ، استفبدُ گشدد است

 ًیبص خَاّذ بَد تب ظشفیت آًْب استمبء یببذ.  ّبی تشیٌٌگ

یش جلسبت ّبی استمبء ظشفیت دس آیٌذُ ببیذ ایي ًْبدّب سا دس ػشطِ تذٍ بشًبهِ

ٍ سْین سبصی سبئش هشدم لشیِ ششیه سبصد. هب پیشٌْبد هیىٌین وِ حوبیت 

ّبی آیٌذُ اص ایي ًْبدّب ببیذ سٍی هَضَػبت بؼذی توشوض وٌذ:

 سسوی سبصی جلسبت شَساّب تب ایٌىِ جلسبت بظَست هٌظن ٍ بب

حضَس اوثش اػضبء بشگضاس شذُ ٍ طَست جلسبت ثبت گشدد. 

 سبصی اعالػبت دس بیي هشدم بشای سسوی سبصی سًٍذ ششیه

ایٌىِ ّوِ هشدم اص ایي ابتىبس آگبُ شذُ ٍ بشای شَسا وبس وٌٌذ. 

پشٍسِ وِ بِ چی دلیل هشدم لشیِ دس بِ شَساّب یبد دادُ شَد

 دخیل گشدیذُ ٍ چگًَِ آًْب سا دس ایي سًٍذ شبهلتظوین گیشی 

  سبصًذ.
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