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 مقدمه
به منظور بهبود سیستم ها و طرزالعمل های وزارت     (CBA)فعالیت ارتقای ظرفیت اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا یا  

معارف ایجاد گردیده است تا سبب عرضه خدمات با کیفیت تعلیمی، شفافیت و حسابدهی بیشتر در سیستم های ملی و محلی 

 (CBA)( یک بخش مهم در فعالیت ارتقای ظرفیت یا  EMISگردد. از آنجاییکه بهبود در سیستم مدیریت معلومات تعلیمی ) 

می باشد، در مشارکت با وزارت معارف و اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا تصمیم براین شد که قدمه اول قبل از آغاز  

( در نظر گرفته شود. ازینرو،  EMISمرحله تطبیق؛ راه اندازی یک ارزیابی مفصل از سیستم مدیریت معلومات تعلیمی )

 راه اندازی نمود. یک ارزیابی را  EMISتیم فعالیت ارتقای ظرفیت 

تعلیمی در قسمت غنامندی تصمیم گیری ها توسط مدیران تعلیمی کمک کند. این کمک تنها    معلوماتتوقع میرود جمع آوری  

می باید قادر به استفاده  یتعلیمی به گونه مؤثر تحلیل گردند. ازینرو، مدیران تعل  معلوماتپذیر می باشد که    در صورتی امکان

 باشند.   EMISراهم شده توسط مؤثر از معلومات ف

و برنامه ها ضعیف است و نیاز به بهبود دارد و به دلیل عدم    EMISتا جاییکه دیده میشود، قابلیت های تحلیل کارمندان  

 معلوماتاز این  که الزم است    ، استفاده خود آنچنانی  معلوماتاز    کاربردآگاهی و ظرفیت های پائین مدیران تعلیمی برای  

 صورت نمی گیرد. 

بدین ملحوظ، در آغاز پروژه تصمیم گرفته شد تا برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت معارف در سطح ملی، 

 این کارمندان راه اندازی گردد.   معلوماتوالیتی و محلی جهت بلند بردن توانایی های تحلیلی 

روی شاخص های دسترسی،    خصوصتهیه گردیده  و بال  EMIS  معلوماتاین مواد آموزشی با تمرکز ویژه روی تحلیل  

انستتیوت    اند و کیفیت که در سطح جهان شناخته شده  جنسیتی    برابری   یونیسکو ایجاد گردیده است    احصائیه    و توسط 

 متمرکز می باشند. 

تلف برای انکشاف ظرفیت در این رهنمود آموزشی، اهداف کلی، اهداف فرعی و نتایج متوقعه از نکته نظر فعالیت های مخ

اند. فراهم نمودن    هانجام شوند، به گونه واضح بیان گردید  معلوماتکه قرار است برای رسیدگی به خالهای ظرفیتی در تحلیل  

با   EMISاین مواد آموزشی به دستیابی به اهداف پروژه که همانا عرضه خدمات تعلیمی از طریق یک سیستم بهبود یافته  

 بلند بردن سطوح ظرفیتی کارمندان وزارت معارف می باشد منتج میگردد. 

بیشتر در راستای تصمیم گیری های آگاهانه  به منظور کمک  معارف معلوماتهدف از این برنامه آموزشی بهبود در تحلیل 

 توسط مدیران تعلیمی می باشد. 
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 اهداف آموزشی:
 

جمع آوری شده تعلیمی را  معلومات خواهند بود تا به گونه مستقالنه این برنامه آموزشی، اشتراک کننده گان قادر  پایاندر 

آنها باید درک خود از این موضوع را با ارائه مثال های هر  از شاخص های دسترسی و مشارکت تحلیل کنند.  استفادهبا 

 ثابت سازند.   معلوماتنوع 

 اشتراک کننده گان کدام موارد را می آموزند؟ 
 

را می  دوران تعلیمات قبل از مکتبآموزش و مراقبت شاخص ف و روش محاسبه داشتراک کننده گان تعریف، ه –

 آموزند. 

نیاز می   معلوماتمحاسبه شاخص های دسترسی و مشارکت کدام انواع اشتراک کننده گان می آموزند که برای  –

 باشد.

 شاخص های دسترسی و مشارکت تفکیک کنند.  ک کننده گان قادر خواهند بود تا میان ااشتر –

  EMISمعلومات و مشارکت را با استفاده از  اشتراک کننده گان قادر خواهند بود تا شاخص های دسترسی –

 دانسته، آنرا به دقت محاسبه کرده و از آن استفاده درست و بجا کنند. 

 فعالیت ها: 

آموزش و مراقبت برای همه که حاوی  آموزش ،1هدف کلی  )تعریف، هدف و روش محاسبه شاخص ها : 1 –فعالیت 

 ارائه می گردد(:  می باشد به اشتراک کننده گانتعلیمات قبل از مکتب  دوران 

ابتدا، اشتراک کننده گان با تعریف، هدف   شاخص    ، 1که هدف کلی  تعلیمات قبل از مکتب  آموزش و مراقبت دوران  در 

یاز می باشد از طریق که برای محاسبه این شاخص ها ن  معلومات    انواع  برای همه را تشکیل میدهد آشنا می شوند.    آموزش

پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر یا آموزگار معرفی می گردند. اشتراک کننده گان در بحث های هر یک از موضوعات  

با پاسخ گفتن به سواالت ترینر درک خود از موضوعات را ثابت می سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می سهم گرفته و  

 آگاهی بیشتر و درک شان از موضوع کمک شود.  گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

به اشتراک کننده گان معرفی می  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران)شاخص های مختلف    :2  –فعالیت  

ت  نو روش های محاسبه آنان ذریعه پریزنتیشن پاورپای تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دورانشاخص های  د(:  نگرد

 توسط ترینر به اشتراک کننده گان ارائه میگردند.

 : 3 –برنامه آموزشی 

)تعلیمات ابتدائیه  2  –( و هدف کلی دوران تعلیمات قبل از مکتب آموزش و مراقبت شاخص های : )1]هدف کلی 

 شاخص های دسترسی و مشارکت چگونه محاسبه می گردند؟ [جهانی(



     

7 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 تعلیمات قبل از مکتب   آموزش و مراقبت دوران در برنامه های  ناخالص تیشمول نسبت .1

آموزش و مراقبت منظم  شاگردانیکه تازه به صنف اول شامل می شوند و قبالً در نوعی از برنامه های    فیصدی .2

  اشتراک نموده اند. تعلیمات قبل از مکتب  دوران 

تعلیمات  آموزش و مراقبت دوران  مجموع شمولیت ها در برنامه های    فیصدیشمولیت در مراکز خصوصی منحیث   .3

 قبل از مکتب 

 دریافت نموده اند. ( آموزش تعلیمات قبل از مکتب  آموزش و مراقبت دورانکه در بخش ) معلمین  فیصدی .4

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  

اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت خود از موضوعات را ثابت سازند.  

 ک شود.بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کم 

آموزش  : اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های  گروپی)کار    :3  –فعالیت 

اشتراک کننده  انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:    گروپیکار    تعلیمات قبل از مکتبو مراقبت دوران  

 مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شانرا شریک می سازند.  معلومات  گان باالی منابع مختلف 

 

را راجع به هدف و کاربرد شاخص های   ابتدائی  امتحاناشتراک کننده گان یک  :  قبل از تریننگ  امتحان)  :4  –فعالیت  

آموزش و مراقبت لست شاخص های    به اشتراک کننده گان(:  سپری میکنندتعلیمات قبل از مکتب  آموزش و مراقبت دوران  

   هر شاخص را بیان دارند. فراهم میگردد و از آنها خواسته می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر  تعلیمات قبل از مکتب    دوران

که حاوی برخی   ،2  –شاخص های تعلیمات ابتدائیه جهانی و هدف کلی  )تعریف، هدف و روش محاسبه    :5  –فعالیت  

نخست، اشترک کننده گان (:  به اشتراک کننده گان معرفی می گردددیگری از شاخص های دسترسی و مشارکت می باشد  

اهداف    برای همه و  آموزششاخص های ،    2 –هدف کلی   شامل که    با تعریف، هدف و دستیابی به تعلیمات ابتدائیه جهانی  

مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها که ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط  معلومات    و  می باشد  ساله    انکشافی هزار

 ارائه میگردد آشنا می گردند.  ترینر 

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  

سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت خود از موضوعات را ثابت  

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

شاخص های  (:  برخی از شاخص های دیگر دسترسی و مشارکت به اشتراک کننده گان معرفی می گردند )  :6  –فعالیت  

ی محاسبه این شاخص ها ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده دیگر دسترسی و مشارکت و روش ها

 گان معرفی می گردند. 

 (GIR) در تعلیمات ابتدائیه ناخالص جذب زانمی .1

 (NIR)در تعلیمات ابتدائیه خالص جذب میزان  .2

 در: (GER)کلی شمولیت  نسبت .3

o ابتدائیه دوره 
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o متوسطه  دوره 

o دوره لیسه 

 در:    (NER)خالص شمولیت  نسبت .4

o ابتدائیه دوره 

o متوسطه  دوره 

o دوره لیسه 

 به اساس صنف در تعلیمات ابتدائیه )تکرار صنف( یبرگشت میزان های .5

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  

سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت خود از موضوعات را ثابت  

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

  متذکره : اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های  گروپی )کار    :7  –فعالیت  

مورد  معلومات  اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:  گروپیکار 

 زند.نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شانرا شریک می سا

را راجع به هدف و کاربرد شاخص های   ابتدائی  امتحان: اشتراک کننده گان یک  قبل از تریننگ  امتحان)  :8  –فعالیت  

فراهم میگردد و از آنها خواسته می   متذکرهبه اشتراک کننده گان لست شاخص های  (:  دسترسی و مشارکت سپری میکنند

 شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   

که حاوی برخی دیگری   ، 2  – و هدف کلی    برای همه  آموزش)تعریف، هدف و روش محاسبه شاخص های    :9  –فعالیت  

نخست، اشترک کننده گان با    د(:  ناز شاخص های دسترسی و مشارکت می باشد به اشتراک کننده گان معرفی می گرد

برای همه و اهداف    آموزششاخص های    ، 2  –هدف کلی    شاملتعریف، هدف و دستیابی به تعلیمات ابتدائیه جهانی  که  

مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها که ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر  معلومات  انکشافی هزار ساله می باشد و  

 ارائه میگردد آشنا می گردند.  

شند تا فهم  اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر با

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

شاخص های (:  )برخی از شاخص های دیگر دسترسی و مشارکت به اشتراک کننده گان معرفی می گردند   :10  –فعالیت  

دیگر دسترسی و مشارکت و روش های محاسبه این شاخص های ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده 

 گان معرفی می گردند. 

 ششم                    میزان بقا در صنف  .6

 متوسطه دوره انتقال بهمیزان  .7

 معلمین آموزش دیده تعلیمات ابتدائیه فیصدی .8

 ابتدائیه دورهمعلم در  –شاگرد نسبت  .9
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 مجموع مصارف عامه باالی معارف.  فیصدیمصارف عامه روی تعلیمات ابتدائیه منحیث  .10

فهم  اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا  

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

تذکره  : اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های مگروپی)کار    :11  –فعالیت  

مورد  معلومات  اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:  گروپیکار 

 نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شانرا شریک می سازند.

را راجع به هدف و کاربرد شاخص های   ابتدائی  امتحان: اشتراک کننده گان یک  گقبل ازترینن  امتحان)  :12  –فعالیت  

به اشتراک کننده گان لست شاخص های متذکره فراهم میگردد و از آنها خواسته می (:  دسترسی و مشارکت سپری میکنند

 شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   

 روز(  یک) ساعت 8 : مجموع زمان اختصاص یافته به این جلسه

 اجندای برنامه آموزشی

گ در ترینن نیاز مواد مورد فعالیت مدت  

 تآموزشی دوم: محاسبه شاخص های دسترسی و مشارک برنامه 

 روز اول

  15ساعت و  1
 دقیقه

لکچر و پریزنتیشن مشارکتی توسط ترینر در رابطه 
آموزش و  به تعریف، هرف و مفاهیم شاخص های 

 . تعلیمات قبل ازمکتبمراقبت دوران 

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاور پاینت  –

دقیقه  15وقفه چای برای   

  15ساعت و  1
 دقیقه

تعلیمات قبل  آموزش و مراقبت دوران شاخص های 
ذریعه پریزنتیشن توسط ترینر به اشتراک از مکتب 

 کننده گان معرفی می گردند.

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

(01:00الی  12:00و نماز ظهر )وقفه طعام   

  30ساعت و  1
 دقیقه

  معلومات  اشتراک کننده گان روی منابع مختلف 
مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و 

تجارب شانرا شریک می سازند. این فعالیت توسط 
 ترینر تسهیل میگردد. 

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاور پاینت  –

  30ساعت و  1
 دقیقه

: به اشتراک کننده گان لست شاخص  کوچک امتحان

تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران های 

فراهم میگردد و از آنها خواسته می شود تا فهم خود  

 از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

 روز دوم 

  15ساعت و  1
 دقیقه

لکچر و پریزنتیشن مشارکتی توسط ترینر در رابطه 
  ی هدف و روش محاسبه شاخص ها ف،یتعربه 

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاور پاینت  –
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  یکه حاو 2 – یو هدف کل یجهان هیابتدائ ماتیتعل
و مشارکت   یدسترس  یاز شاخص ها یگرید یبرخ

 .باشد یم

دقیقه  15وقفه چای برای   

  15ساعت و  1
 دقیقه

های دیگر دسترسی و مشارکت و روش های شاخص 

محاسبه این شاخص ها ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت  

 توسط ترینر به اشتراک کننده گان معرفی می گردند. 

 (GIR)ابتدائیه    دوره   در  ناخالص جذب    میزان .1

 (NIR)ابتدائیه  دورهدر  خالصجذب میزان  .2

 در: (GER)نسبت کلی شمولیت  .3

a. ابتدائیه دوره 

b. متوسطه  دوره 

c. دوره لیسه 

 در:   (NER) خالص شمولیت نسبت .4

a. ابتدائیه دوره 

b. متوسطه  دوره 

c. دوره لیسه 

به اساس صنف    )تکرار(  میزان های برگشتی .5

 ابتدائیه دورهدر 

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع  

سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر  

از   خود  فهم  تا  سازند. باشند  ثابت  را  موضوعات 

اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود  

را با ترینر بحث نموده تا در قسمت بلند بردن آگاهی و 

 درک شان از موضوع کمک شود.

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

(01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )  

  30ساعت و  1
 دقیقه

  ییاشتراک کننده گان به منظور شناسا: گروپیکار 
  یمحاسبه شاخص ها یبرا ازیمعلومات مورد ن

توسط  تیفعال نیا دهند،یانجام م گروپیمتذکره کار 
 گرددی م لیتسه نریتر

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاور پاینت  –

  30ساعت و  1
 دقیقه

کوچک و بحث: اشتراک کننده گان یک   امتحان
کوچک را راجع به هدف و کاربرد شاخص   امتحان

 های دسترسی و مشارکت سپری میکنند 

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

 روز سوم
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  15ساعت و  1
 دقیقه

ترینر: توسط  مشارکتی  پریزنتیشن  و  نخست،   لکچر 

به  دستیابی  و  هدف  تعریف،  با  گان  کننده  اشترک 

که   جهانی   ابتدائیه  کلی    شاملتعلیمات    ، 2  – هدف 

برای همه و اهداف انکشافی هزار    آموزششاخص های  

مورد نیاز برای محاسبه    معلومات    ساله می باشد و  

این شاخص ها که ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط  

 می گردند.  ترینر ارائه میگردد آشنا 

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع  

سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر  

سازند.  ثابت  را  موضوعات  از  خود  فهم  تا  باشند 

اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود  

را با ترینر بحث نموده تا در قسمت بلند بردن آگاهی و 

 از موضوع کمک شود.درک شان 

 

 

دقیقه  15وقفه چای برای   

  15ساعت و  1
 دقیقه

شاخص های دیگر دسترسی و مشارکت و روش های 

محاسبه این شاخص های ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت  

 توسط ترینر به اشتراک کننده گان معرفی می گردند.  

 ششم میزان بقا در صنف  .6

 متوسطهدوره میزان انتقال به  .7

دیده    فیصدی .8 آموزش  تعلیمات در  معلمین 

 ابتدائیه

 ابتدائیه  دورهمعلم در  ربنسبت شاگرد  .9

مصارف عامه روی تعلیمات ابتدائیه منحیث   .10

 مجموع مصارف عامه باالی معارف.   فیصدی

اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع  

سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر  

سازند.  ثابت  را  موضوعات  از  خود  فهم  تا  باشند 

گان ترغیب می گردند تا سواالت خود  اشتراک کننده  

را با ترینر بحث نموده تا در قسمت بلند بردن آگاهی و 

 درک شان از موضوع کمک شود.
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(01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )  

  30ساعت و  1
 دقیقه

  یی: اشتراک کننده گان به منظور شناساگروپیکار 
  یمحاسبه شاخص ها یبرا ازیمعلومات مورد ن

توسط  تیفعال نیا دهند،یانجام م گروپیمتذکره کار 
 گرددی م لیتسه نریتر

 

  30ساعت و  1
 دقیقه

و بحث: اشتراک کننده گان   قبل از تریننگ امتحان
راجع به هدف و کاربرد شاخص   ابتدائی امتحانیک 

 های دسترسی و مشارکت سپری میکنند 

 

 

 برای همه آموزشتعریف، هدف و روش محاسبه شاخص های 

 تعلیمات قبل از مکتبآموزش و مراقبت دوران  :1هدف کلی 
برای آسیب پذیرترین و محروم ترین   خاصتا  ، تعلیمات قبل از مکتبدر دوران  جامعو مراقبت  آموزشتوسعه و بهبود 

 اطفال 

دارای اهمیت بوده و اساسی را تشکیل میدهد که آموزش همیشگی  برای  تعلیمات قبل از مکتب  آموزش و مراقبت دوران  

شدیداً روی اجراآت آینده حاکم در خانه  عادات و روش های قبل از اینکه مکتب آغاز گردد،  آموزش به آن استوار می باشد.  

و دسترسی به   Aمین  مواردی مانند تغذی مناسب، واکسین کردن، تکمیل نمودن ویتااطفال در مکتب تأثیر گذار می باشد.  

درست همانند آموزش های اولیه و تجارب انگیزشی قبل از    ؛ مستقیماً روی عملکرد بعدی اطفال در مکتب  نمک آیودین دار

تعلیمات قبل از مکتب   قدیمی آموزش و مراقبت دوران  تأثیر گذار می باشند. در حالیکه شاخص های  شمولیت به صنف اول  

سعه اهداف انکشافی هزار ساله آموزش برای همه، هدف کلی توتنها روی تعلیمات رسمی قبل از مکتب متمرکز بود، در  

غیر تعلیمی در انکشاف و موفقیت تعلیمی  و اهمیت عوامل  تعلیمات قبل از مکتب  دوران    خاصیت میان سکتورییافته است تا  

 اطفال را بازتاب دهد.  
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 آموزش برای همه در اهداف انکشافی هزار سالهشاخص های اساسی 

شاخص های اساسی آموزش برای همه   1

 در اهداف انکشافی هزار ساله 
 معلومات  پیشنهادی  دسته بندی های

 موجود باشد(  معلومات  )در صورتیکه 

 معلومات   منبع 

)ناخالص( در برنامه شمولیت کلی نسبت  1.1

تعلیمات   های آموزش و مراقبت دوران 

 قبل از مکتب 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 قبل از مکتب/تعلیمات محلیتعلیمات  •

بندی  سایر   • و    های دسته  اجتماعی 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 
o تعلیمات مادر 
o   درامد 

ساالنه   آمار و ارقام •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

  جذب شده درجدید شاگردان  فیصدی 1.2

صنف اول که قبل در نوعی از برنامه 

  های منظم آموزش و مراقبت دوران 

اشتراک نموده تعلیمات قبل از مکتب 

 باشند 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 قبل از مکتب/تعلیمات محلی  •

های سایر   • بندی  و    دسته  اجتماعی 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 
o تعلیمات مادر 
o   درامد 

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

شمولیت در مراکز خصوصی منحیث   1.3

مجموع شمولیت ها در برنامه  فیصدی

تعلیمات  آموزش و مراقبت دوران های 

 قبل از مکتب 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •
 

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

معلمین آموزش دیده در برنامه  فیصدی 1.4

تعلیمات  های آموزش و مراقبت دوران 

 قبل از مکتب 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •

•  

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •
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 تعلیمات قبل از مکتب  نسبت ناخالص شمولیت در برنامه های آموزش و مراقبت دوران 1.1

 تعریف و هدف

بدون در نظر داشت سن،  تعلیمات قبل از مکتب    برنامه های آموزش و مراقبت دورانمجموع اطفال شامل شده در  

این شاخص سطح  .  بازتاب یافته اندساله     5الی    3رده سنی    و یا،  جمعیت در رده سنی مربوطه و رسمی  فیصدیمنحیث  

سنجش می کند. همچنان را  تعلیمات قبل از مکتب  کلی اشتراک اطفال خورد سال در برنامه های آموزش و مراقبت دوران  

ظرفیت یک کشور جهت آماده سازی اطفال خورد سال برای تعلیمات ابتدائیه را بیان میکند. بخاطر باید داشت که این شاخص  

 یا مسجد( و سایر تعلیمات غیر رسمی محلی یا اجتماعی را در نظر گرفته است.  ای )  همه تعلیمات عامه، خصوصی، مدرسه

 و مورد نیاز  معلومات  روش محاسبه و 

را بدون در نظر   ECCEیا  تعلیمات قبل از مکتب  تعداد اطفال شامل شده در برنامه های آموزش و مراقبت دوران  

یک سال تعلیمی داده شده  ساله( در    5الی    3جمعیت در رده سنی مربوطه و رسمی )یا به اساس رده سنی    برداشت سن،  

 کنید.  100تقسیم کرده و ضرف 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

برای برنامه های    معلومات    شمولیت باید در برگیرنده نهاد ها و برنامه های عامه و خصوصی باشد.  معلومات   

الزم برای    معلومات      ریکارد های خصوصیبه اساس سروی مکتب موجود باشد. سروی های خانوار یا سایر  عامه باید  

الزمه را معلومات    پیش برده می شوند، میتوانندو مکاتب خصوصی    دولتیبرنامه هایی که توسط اجتماع یا مؤسسات غیر  

 معلومات   برنامه های عامه و خصوصی را مدغم ساخته باشند.    معلوماتممکن تعداد کشور ها  فراهم کنند. در برخی موارد،  

 و پیش بینی های اداره ملی احصائیه بدست آورد.   ها سرویراجع به جمعیت را میتوان از 
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 معلومات  دسته بندی 

تعلیمات   ناخالص در برنامه های آموزش و مراقبت دوران شمولیت نسبت موجود باشد،   معلومات  در صورتیکه 

منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، معلولیت ها را میتوان به اساس جنسیت، قبل از مکتب 

 و گروه های آسیب پذیر تقسیم کرد.  

 معلومات   تفسیر

بیانگر ظرفیت کافی  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  ناخالص در برنامه های    شمولیت  میزان باالی

تقرب کرده یا از آن   فیصد  100به  ناخالص    شمولیت  زمانیکه یک میزانبرای این نوع برنامه در داخل کشور می باشد.  

در برنامه های  باید  در رده سنی رسمی    آن  نست که تمام اطفال قادر به ایبیشتر می شود، نشاندهنده اینست که این کشور  

قبل از مکتب  سهم بگیرند. کشور ها از نظر روش های تعلیمات دوران  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  

حالیکه برخی دیگر روی انکشاف   رت می باشند بعضی از این روش ها روی تعلیمات تجربوی متمرکز می باشند، دمتفاو 

 ، هنر های مصور و غیره تأکید میکنند. مهارت ها، انکشاف اکادمیک

تا  برای   و مراقبت دوران   ینابرابری ها در مشارکت در برنامه هاارزیابی میان دهه یی، الزم است   آموزش 

تعلیمات آموزش و مراقبت دوران  ناخالص در برنامه های    شمولیت  میزانمورد تحلیل قرار گیرند.  تعلیمات قبل از مکتب  

و نابرابری های  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دورانمیتواند معلوماتی را راجع به دسترسی به  قبل از مکتب  

 موجود میان گروه های فرعی و ساحات جغرافیایی فراهم کند.  

 محدودیت ها 

شمولیت برای برنامه   معلومات  شمولیت در برگیرنده برنامه ها و نهاد های عامه و خصوصی باشد.    معلومات  الزم است تا  

تا میتواند از تفاوت ها در روش های گزارشدهی متأثر گردد، یعنی  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  های  

یا اصالً فاقد این بخش باشد در احصائیه شامل حدی که یک برنامه مراقبت طفل که دارای بخش کوچک پیداگوژیکی باشد  

بت های منظم خانوادگی از طفل را مشکل است و مراقتعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  تفاوت میان  گردد.  

که  تا   بسیار کوچک  اطفال  قسمت  در  کنیم، مخصوصاٌ  تعریف  المللی  بین  ثابت  آنانروش  انکشاف  نزد    ،سرعت طبیعی 

ناخالص عامل سنی را در نظر نمی گیرد، اطفال پائین   شمولیت  از آنجاییکه میزانپیداگوژیکی را محدود می سازد.    امکانات

  فیصد   100از  نیز شامل می گردند. ازینرو، شمولیت ناخالص میتواند    رده سنی رسمی(سال )یا    5سال و باال تر از    3تر از  

تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دورانثبت نام رسمی در هر گونه برنامه  در آنها  تجاوز کند. تنها کشور هاییکه  

راجع به برنامه  مات معلو کشور هاییکه رسمی برای این شاخص داشته باشند. معلومات  یک شرط می باشد، میتوانند یک 

این    از جانب حکومت نظارت میگردند  قبل  از مکتب که  های با   معلومات    را در دسترس دارند تنها به تکمیل نمودن 

نیاز دارند که احتماالً تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  معلومات راجع به شمولیت در انواع دیگر برنامه های  

 میتوانند این کار را از طریق مطالعات موردی و یا سروی های نمونه انجام دهند.  
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تعلیمات قبل  در صنف اول که قبال  در یکی از برنامه های منظم آموزش و مراقبت دوران  جذب شده گان فیصدی - 2.1

 اشتراک نموده انداز مکتب 

 تعریف و هدف

تعلیمات قبل از مکتب    موزش و مراقبت دوران  آبه صنف اول قبالً در نوعی از برنامه های    گانجذب شده  تعداد  

به صنف اول نشان داده شده   جذب شده گانتعداد مجموعی    فیصدیساعت اشتراک نموده اند، منحیث    200معادل به حد اقل  

ضاً برخی آمادگی هایی را برای شمولیت فربه صنف اول را که    جذب شده گاناند. این شاخص در قسمت ارزیابی نسبت  

بخاطر باید داشت که گرفته باشند کمک میکند.  تعلیمات قبل از مکتب    در مکتب ذریعه برنامه های موزش و مراقبت دوران  

 در نظر گرفته است.  این شاخص هم تعلیمات رسمی قبل از مکتب و هم تعلیمات غیر رسمی اجتماعی را 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

را تعلیمات قبل از مکتب  موزش و مراقبت دوران آصنف اول را که برنامه های منظم  جذب شده گانتعداد 

 کنید.  100 بتعداد مجموعی شاملین صنف اول در یک سال تعلیمی داده شده تقسیم نموده و ضرفراگرفته اند بر 

 معلومات  ی لمنابع احتما

نیز میتواند در قسمت   مفیدی موجود باشد ابزار های احصائیوی مکتب  معلومات  مکتب ممکن است  معلومات  سیستم ثبت  در  

را میتوان از طریق یک سروی نمونه مکاتب یا از طریق    معلومات  در غیر آن،  .  استفاده گرددجمع آوری این معلومات  

 . (UNESCO 1998)سروی های خانوار جمع آوری کرد 

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس جنسیت، منطقه، شهری/روستایی، گروه   معلومات    در صورتیکه  

 های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، معلولیت ها، گروه های آسیب پذیر و نهادی های خصوصی و عامه تقسیم کرد. 
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 معلومات  تفسیر 

تعلیمات قبل از   آموزش و مراقبت دوران   منظمیکی از برنامه های صنف اول که قبالً جذب شده گان بلند  فیصدی

قسمت بزرگی از این اطفال در فعالیت های منظم آموزشی قبل از شمولیت را فرا گرفته اند نشاندهنده اینست که یک مکتب 

 به مکتب اشتراک نموده اند. 

کسب می گردند.  شمولیت در مکاتب اکثراً مرتبط به توانایی های شناختی می باشد که در سنین کودکی  پیشرفت در  

نقش مهمی را در تعلیمات  تعلیمات قبل از مکتب    طوریکه همه میدانیم، اشتراک قبلی در برنامه های آموزش و مراقبت دوران

ر طفل در قبال آموزش و انکشاف مهارت های اساسی اجتماعی  یمات قبلی، سلوک و رفتاآینده اطفال ایفا میکند چون این تعل

روی انکشاف شاختی اطفال نظر به تعلیمات قبل از مکتب    را شکل میدهد. اما تأثیر فعالیت های آموزش و مراقبت دوران 

آموزش و  یک تصویر کلی از دسترسی به اییکه طفل در آن اشتراک نموده است متفاوت می باشد. اما این شاخص هبرنامه 

تعلیمات قبل از    اطفالیکه برنامه های آموزش و مراقبت دوران  را فراهم میکند، چون  تعلیمات قبل از مکتب    مراقبت دوران  

 را فرا میگیرند چانس بیشتر دسترسی به شمولیت در مکتب را دارا می باشند. مکتب 

  همچنان این شاخص در قسمت برمال سازی نابرابری ها در دسترسی به برنامه های آموزش و مراقبت دوران 

 در مناطق مختلف و میان جمعیت های مختلف نیز کمک میکند. تعلیمات قبل از مکتب 

 محدودیت ها 

تعلیمات قبل از  صنف اول که قبالً یکی از برنامه های منظم آموزش و مراقبت دوران  ب شده گان درفیصدی جذ

برای این شاخص در بیشتر کشور های  معلومات  تجاوز کند. جمع آوری  فیصد  100را فرا گرفته اند نمی تواند از مکتب 

 دردسر ساز است.  

تعلیمات  شمولیت مجموعی در برنامه های آموزش و مراقبت دوران فیصدی شمولیت در مراکز خصوصی منحیث  -1.3

 را فرا گرفته اندقبل از مکتب 

 تعریف و هدف

مجموع شمولیت ها در برنامه های    فیصدی  تعداد مجموعی شمولیت ها در نهاد ها و مراکز خصوصی منحیث یک  

دخالت سکتور نشان داده شده است. این شاخص در قسمت ارزیابی سهم  قبل از مکتب    تعلیمات  آموزش و مراقبت دوران  

 کمک میکند. تعلیمات قبل از مکتب  خصوصی در برنامه های آموزش و مراقبت دوران 

 مورد نیاز  معلوماتروش محاسبه و 

برنامه های مراقبت   شمولیت های در تعداد مجموعی شاملین نهاد ها و مراکز خصوصی را بر تعداد مجموعی 

 کنید.  100 بدر یک سال تعلیمی داده شده تقسیم نموده و ضرتعلیمات قبل از مکتب  دوران 
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 معلومات  منابع احتمالی 

حاصل و گردآوری کرد.    معلومات    و سایر ابزار های جمع آوری  مکتب    معلومات    را میتوان از سیستم های ثبت  معلومات 

 سروی های خانوار و پرسیدن سواالت مربوط بوده میتواند.  سایر منابع احتمالی

 معلومات  دسته بندی 

منطقه، شهری/روستایی، گروه های اجتماعی   موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس جنسیت،  معلومات    در صورتیکه  

 گروه های آسیب پذیر تقسیم کرد.  و و قومی، گروه های زبانی، معلولیت ها

 معلومات تفسیر 

و دخالت خوب سکتور خصوصی می باشد. و مراکز خصوصی نشاندهنده یک نقش مهم  ها  بلند در شمولیت نهاد    فیصدی  

و میزان بلند شمولیت در سکتور خصوصی بیانگر اینست که یک حکومت باید منابع  ناخالص    شمولیت  یک میزان پائین

 توجه بیشتر کند. تعلیمات قبل از مکتب  به برنامه های آموزش و مراقبت دوران بیشتر را تخصیص داده و 

 محدودیت ها 

در این بخش نیز کار ساده    معلومات  آوری ، جمع  تعلیمات قبل از مکتبآموزش و مراقبت دوران  معلومات    همانند اکثریت  

در بعضی کشور  مختلف قرار میگیرند، در این زمینه دخیل می باشند. ای نیست، چون بیشتر نهاد ها که تحت وزارت های 

تعلیمات قبل از مکتب    ها، سکتور خصوصی سهم بزرگ و قابل مالحظه یی را در برنامه های آموزش و مراقبت دوران  

 دشوار می باشد.  از این نهاد ها  معلومات  وری دارند و جمع آ

 تعلیمات قبل از مکتبمعلمین آموزش دیده در برنامه های آموزش و مراقبت دوران  فیصدی -1.4

 تعریف و هدف

تعداد مجموعی معلمین   فیصدی  منحیث یک  تعداد معلمین که برای تدریس اطفال قبل از مکتب آموزش دریافت نموده اند،  

نشان داده شده اند. داشتن معلمین آموزش دیده در برنامه  تعلیمات قبل از مکتب    در برنامه های آموزش و مراقبت دوران

بسیار مهم است، مخصوصاً برای برنامه های منظم آموزش و مراقبت  تعلیمات قبل از مکتب  های آموزش و مراقبت دوران  

ها  نیم با کیفیت برنامه ها، که یک اساس مهم برای اطفال خوردسال  بوده و آقاین طور مست .  تعلیمات قبل از مکتبدوران  

 برای تعلیمات رسمی در مکتب آماده می سازد مرتبط می باشد. 

 مورد نیاز   معلومات   روش محاسبه و

تعلیمات قبل از مکتب  تعداد مجموعی معلمین آموزش دیده را بر تعداد مجموعی معلمین برنامه های آموزش و مراقبت دوران  

 کنید. 100در یک سال تعلیمی داده شده تقسیم نموده و ضرب 
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 معلومات  منابع احتمالی 

  معلومات   در این زمینه را معموالً میتوان از احصائیه ساالنه مکتب و سایر سیستم های جمع آوری  معلومات   

 اضافی را جمع آوری کرد.   معلومات  حاصل کرد. همچنان از طریق سروی های خاص مکتب نیز میتواند  هانهاد

 معلومات  دسته بندی 

کرد. بهتر    دسته بندی  شهر/ روستا  اقتصادی، منطقه جغرافیایی یا  ،را میتوان به اساس وضعیت اجتماعی  معلومات    این  

 نیز نگاهی داشته باشیم.  هاخواهد بود تا به تقسیمات نهاد

 معلومات  تفسیر 

تعلیمات قبل از مکتب   موجودیت خدمات و برنامه های با کیفیت آموزش و مراقبت دوران بزرگ نشان دهنده  فیصدی یک 

 در کشور می باشد. 

 محدودیت ها 

در این بخش نیز کار ساده ای    معلومات    آموزش و مراقبت دوران اولیه کودکی، جمع آوری    معلومات    همانند اکثریت  

ختلف قرار میگیرند، در این زمینه دخیل می باشند. در بعضی کشور  نیست، چون بیشتراین نهاد ها که تحت وزارت های م

تعلیمات قبل از مکتب    ها، سکتور خصوصی سهم بزرگ و قابل مالحظه یی را در برنامه های آموزش و مراقبت دوران

 از این نهاد ها دشوار می باشد.   معلومات  دارند و جمع آوری 
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 تعلیمات ابتدائیه/اساسی جهانی دوره  : دستیابی به 2 کلی هدف
 

تا سال   اینکه  از  تا سال    2015حصول اطمینان  افغانستان  دختران،  2020)برای  اطفال، مخصوصاً  تمام  اطفالیکه در  ( 

باری و با  ، اجشرایط دشوار قرار دارند و اطفالیکه مربوط به اقلیت های قومی میگردند، به یک تعلیم و تربیه کامل، رایگان

  کیفیت دسترسی داشته باشند.

بهبود مؤثریت داخلی سیستم هدف تعلیمات ابتدائیه جهانی نه تنها توسعه دسترسی به تعلیمات ابتدائیه به همه اطفال بوده بلکه  

این شامل  نیز نقطه قابل عطف آن می باشد تا تمام شاگردان به گونه حقیقی دوران تعلیمات ابتدائیه را تکمیل کنند.    تعلیمی

کسب اطمینان از موجودیت منابع و زیربنا های کافی و استفاده مؤثر از آنها می باشد. سیستم های تعلیمی باید برای همه  

 تعلیمات باکیفیت باشند.  قابل دسترس بوده و باید عرضه کنندهاطفال 

اقلیت های قومی در این هدف کلی توجه ویژه به   دختران، اطفالیکه در شرایط دشوار قرار دارند و اطفالیکه مربوط به 

برای گروه های   معلومات    میگردند مبذول داشته است. برای راه اندازی یک ارزیابی همه جانبه جهت پوشش این گروه ها،  

الزم  با سایر معلومات از تمام منابع موجود و فراتر از سیستم احصائیوی سنتی مکتب جمع آوری گردند. منزوی باید همراه 

 از تمام انواع برنام های منظیم تعلیمات ابتدائیه چه عامه و چه خصوصی جمع آوری گردد.   معلومات  است تا 

راجع  و سایر معلومات    معلومات    این     به برای راه اندازی یک ارزیابی جامع در مورد پیشرفت بسوی دستیابی به این هدف،  

ی و چه از جانب سکتور عامه تمویل و مدیریت  چه از جانب سکتور خصوصبه تمام انواع خدمات منظم تعلیمات ابتدائیه،  

 متوسطه ل اولی )پائینی( تعلیمات  ک "تعلیمات ابتدائیه" حاوی سای  در نظر بگیرد که  زمانیکه یک کشورنیاز می باشد.  گردد  

 آن باید در ارزیابی شامل ساخته شود.   معلومات  نیز میباشد، 

 انکشافی هزار سالهاهداف  - شاخص های اساسی آموزش برای همه

2 
شاخص های اساسی آموزش برای همه در اهداف  

 انکشافی هزار ساله
 معلومات   منبع   دسته بندی 

 جنسیت  • )ناخالص( در تعلیمات ابتدائیه جذب میزان کلی 2.1

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه   • ارقام  و  آمار 

 مکتب 

 سروی های خانوار •
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2 
شاخص های اساسی آموزش برای همه در اهداف  

 انکشافی هزار ساله
 معلومات   منبع   دسته بندی 

 جنسیت  • خالص در تعلیمات ابتدائیه جذب میزان 2.2

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه   • ارقام  و  آمار 

 مکتب 

 سروی های خانوار •

 در:  (GER)ناخالص  شمولیت نسبت کلی  2.3

o ابتدائیه دوره 

o متوسطه دوره 

o  دوره لیسه 

 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه   • ارقام  و  آمار 

 مکتب 

 سروی های خانوار •

 در:  (NER)خالص  شمولیت نسبت 2.4

o ابتدائیه دوره 

o متوسطه دوره 

o  دوره لیسه 

 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه   • ارقام  و  آمار 

 مکتب 

 سروی های خانوار •

به اساس صنف در  یا تکرار   یبرگشت یها زانیم 2.5

 هیابتدائ ماتیتعل

 

 جنسیت  •

 جغرافیاییساحه  •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه   • ارقام  و  آمار 

 مکتب 
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2 
شاخص های اساسی آموزش برای همه در اهداف  

 انکشافی هزار ساله
 معلومات   منبع   دسته بندی 

 جنسیت  • ششمبقا در صنف  زانیم 2.6

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 

 جنسیت  • متوسطه دورهانتقال به  زانیم 2.7

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •

هایسایر   • بندی   دسته 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

 جنسیت  • هیابتدائ ماتیتعل دهیآموزش د نیمعلمفیصدی  2.8

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •

در  • که  معلمینی  تعداد 
تعلیمات   قسمت 
آموزش   ویژه 

 دیده اند

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

 جغرافیاییساحه  • هیابتدائ دورهمعلم در بر نسبت شاگرد  2.9

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •
 

آمار و ارقام ساالنه   •

 مکتب 

 سروی های خانوار •

 فیصدی   ثیمنح  هیابتدائ  ماتیتعل  یمصارف عامه رو 2.10

 .معارف یمجموع مصارف عامه باال

گزارش بودجه   • شاخص در سطح ملی  •

 حکومت 
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 (GIR)ابتدائیه  صنف اول دورهناخالص در  جذب میزان 2.1

 تعریف و هدف

جمعیت در سن رسمی   فیصدی  ابتدائیه، بدون در نظر داشت سن، منحیث    دورهدر صنف اول   جذب شده گانمجموع تعداد  

تعلیمات  صنف اول دوره  ناخالص، بازتاب دهنده سطح کلی دسترسی به  شمولیت  بیان گردیده است. میزان    شمولیت به مکتب

زیر    جذب شده گانچون تعداد    دسترسی به صنف اول را فراهم میکندابتدائیه می باشد. این شاخص تنها یک رقم تخمینی  

  به صنف اول را نیز در نظر میگیرد. همچنان ظرفیت سیستم تعلیمی به منظور فراهم نمودن دسترسی به   باالی سنو    سن

تی که در سن رسمی شمولیت در مکتب قرار دارند را نشان میدهد. این شاخص  برای جمعیتعلیمات ابتدائیه    صنف اول دوره

 به اساس سن و سال استفاده میگردد.   جذب شده گانراجع به  معلومات خالص در نبود  جذب منحیث یک بدیل برای میزان

 مورد نیاز    معلومات  روش محاسبه و 

بر تعداد جمعیتی که در سن رسمی  را بدون در نظرداشت سن،    دوره تعلیمات ابتدائیه  در صنف اول  جذب شده گان تعداد  

 کنید.  100شمولیت در مکتب قرار دارند تقسیم کرده و نتیجه آنرا ضرب 

       

 

 

  معلومات   موجود می باشد. در صورتیکه این    جذب شده گانراجع به    معلومات    در فرمول فوق فرض گردیده است که  

تکرار کننده گان صنف اول از مجموع تعداد شمولیت  به صنف اول را میتوان با تفریق تعداد    جذب شده گانموجود نباشند،  

 در صنف اول پیدا کرد. طوریکه در ذیل نشان داده شده است: 

                

 

 

تکرار کننده  نف اول را اجازه میدهند، بدین معنا که در سطح قبل از دوره ابتدائیه  بعضی کشور ها ارتقای اتوماتیک به ص

مساوی به تعداد مجموعی شمولیت می باشد. از اینرو، فرمول اول    جذب شده گانموجود نمی باشد. در این صورت تعداد  

به    جذب شده گان ناخالص استفاده شده میتواند. بخاطر داشته باشید که برای این مورد، تعداد    جذب  برای تخمین میزان)فوق(  

 صنف اول می باشد.   درصنف اول مساوی به تعداد مجموعی شمولیت 

Number of new entrants to Grade 1 (all ages) in school-year t  

GIRPri, t   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

             Population of the official primary school-entrance age in school-year t 

 

                     (Number of pupils in Grade 1 in school-year t) – (Number of repeaters in Grade 1 in school-year t) 

GIRPri, t   =     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                Population of the official primary school-entrance age in school-year t 
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 معلومات  منابع احتمالی 

مکتب، سروی ها یا احصائیه های   معلومات    به اساس سن را میتوان از سیستم های ثبت    جذب شده گانراجع به    معلومات   

در رابطه به جمعیتی که در سن شمولیت به مکتب ابتدائیه قرار دارند را میتوان از احصائیه   معلومات  مکتب حاصل کرد.  

 یا تخمینات جمعیت یا نفوس بدست آورد.  

 معلومات  دسته بندی 

را میتوان به اساس جنسیت، منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، ناخالص    جذبمیزان  

 معلولیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

  دربرگیرنده محاسبه    دسترسی وسیع به تعلیمات ابتدائیه می باشد. از آنجاییکه ایندر کل نشاندهنده    ناخالصجذب  میزان باالی  

که برای بار اول به مکتب شامل می گردند می باشد،   زیر سنو    باالی سناطفال    بشمولبه صنف اول    جذب شده گانتمام  

 خواهد بود.   100بیشتر از ناخالص  جذب میزان

  همچنان این شاخص برای تطابق دادن ظرفیت مکتب و تقاضا برای شمولیت در صنف اول مفید می باشد. تفاوت میان میزان 

انحراف از پذیرش در سن رسمی می باشد. ادامه یا افزایش این انحراف  خالص نشاندهنده    جذب  ناخالص و میزانجذب  

را می نماید تا ساختار واقعی تقاضای مردم برای تعلیم و تربیه تغییر در پالیسی سن رسمی برای شمولیت در مکتب  ایجاب  

 در آن مدنظر گرفته شود.  

 محدودیت ها 

در مورد نفوس )یا تخمین نفوس( که در این    معلومات    مکاتب خصوصی و عامه می باشد.  دربرگیرنده    جذب شده گانتعداد  

دقیقاً بر مبنای سن رسمی شمولیت در مکتب باشد. مواظب باید بود که تکرار کننده گان گردیده است باید    شاخص استفاده

 میگردد.   ناخالصجذب صنوف اول در این محاسبه شامل نگردند، زیرا این منجر به میزان متورم 

 (NIR)ابتدائیه صنف اول دوره خالص در جذب میزان   2.2

 تعریف و هدف

در صنف اول تعلیمات ابتدائیه که در سن رسمی شمولیت در مکتب    جذب شده گان عبارت از نسبت  ناخالص  جذب  میزان  

این امر  فیصدی  که به    قرار دارند، بر مجموع نفوس همین رده سنی در مقایسه به نسبت نشان داده شده است می باشد. 

را تعلیمات ابتدائیه اطفالی که سن رسمی شمولیت درمکتب  صنف اول دوره یک سنجش دقیق تر دسترسی به جذبظاهری 
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این یک پارامتر کلیدی است که برای پیش بینی ثبت نام در مکتب استفاده میگردد، چون در آن  تکمیل نموده اند نشان میدهد.  

 اطفالیکه در سن شمولیت در مکتب قرار دارند سنجش میگردد. میزان دسترسی 

 مورد نیاز   معلومات  و  روش محاسبه

در سن    کهیباشند را بر تعداد همه اطفال  یدر مکتب م  تیشمول   یسن رسم  یدر صنف اول که دارا  جذب شده گان تعداد  

 .دیکن 100آنرا ضرب  جهیکرده و نت میمکتب قرار دارند تقس صنف اول به تیشمول یرسم

 

 معلومات  منابع احتمالی 

مکتب، سروی ها یا احصائیه های مکتب   سوابقبه اساس سن را میتوان از سیستم های    جذب شده گانراجع به    معلومات   

مکتب ابتدائیه قرار دارند را میتوان از    صنف اول  در رابطه به جمعیتی که در سن شمولیت به  معلومات    حاصل کرد.  

 احصائیه یا تخمینات جمعیت یا نفوس بدست آورد. 

 معلومات  دسته بندی 

زبانی،    جذبمیزان   های  گروه  قومی،  و  اجتماعی  های  گروه  منطقه، شهر/روستا،  جنسیت،  اساس  به  میتوان  را  خالص 

 معلولیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

برای اطفالیکه در سن شمولیت به مکتب قرار در کل نشاندهنده دسترسی وسیع به تعلیمات ابتدائیه    خالصجذب  میزان باالی  

در صنف اول قرار دارند می باشد. این نشاندهنده اینست که کشور  دارند و یک بخش وسیع شاگردانیکه در همین رده سنی  

 ند. ها تا چه حدی در قسمت جهانی سازی تعلیمات ابتدائیه با هم نزدیک ا

 ی مجموعتعداد  جذب نا خالصمیزان  صورتخالص را نیز مالحظه کنید.  جذبو میزان  جذب ناخالصتفاوت میان میزان 

جذب شده  خالص تعداد مجموعی شاگردان  جذب  میزان    امابدون در نظر داشت سن آنها می باشد.   جذب شده گان  شاگردان

اطفالی می باشد مخرج هر دو میزان مجموع مکتب ابتدائیه می باشد. صنف اول برای یک سن مخصوص شمولیت در  گان

کمتر و یا مساوی   جذب ناخالصخالص همیشه نسبت به میزان  جذب  که در سن رسمی شمولیت به مکتب قرار دارند. میزان  

 به آن می باشد.  

 محدودیت ها 

در مورد نفوس )یا تخمین نفوس( که در این شاخص استفاده گردیده است باید دقیقاً بر مبنای سن رسمی شمولیت   معلومات  

مواظب باید بود که تکرار کننده گان صنوف  تجاوز کند.    100از  مکتب باشد. در اصل، رقم این شاخص نباید    صنف اول  در

                     (Number of pupils in Grade 1 in school-year t) – (Number of repeaters in Grade 1 in school-year t) 

GIRPri, t   =     ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                Population of the official primary school-entrance age in school-year t 
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دومرتبه ای شاگردانی خواهد شد که صنف اول را زمانیکه به    شمارشاول در این محاسبه شامل نگردند، زیرا این منجر  

  شمولیت در مکتب میرسند تکرار میکنند. سن رسمی 

 (GER)ناخالص  شمولیت نسبت  2.3

 تعریف و هدف

( بدون در نظر  یا لیسه  متوسطه،ناخالص عبارت از مجموع شمولیت ها برای یک سطح تعلیمی )ابتدائیه    شمولیت  نسبت

اطفالیکه در سن رسمی شمولیت در سطح مربوطه تعلیمی در یک سال داده شده قرار    فیصدین بوده که منحیث  داشت س

برای نشان دادن سطح کلی مشارکت در تعلیمات ابتدائیه و ظرفیت سیستم  داده می شوند. این نسبت به گونه وسیع  دارند نشان  

سال واحد سنی در دسترس نباشد بجای    در رابطه به شمولیت به اساس یک  معلومات    زمانیکه  تعلیمی بکار برده می شود.  

خالص   شمولیت  این نسبت را یکجا با نسبتاستفاده میگردد. همچنان میتوان    شمولیت ناخالص  خالص ازنسبت  شمولیتنسبت  

  استفاده کرد. باالی سن و  زیر سنسنجش میزان شمولیت شاگردان  یبرا

 به اساس سطح ناخالص شمولیت نسبت

( منحیث بخشی از مجموع شاگردان یک سطح یا لیسه  متوسطهناخالص را میتوان به اساس سطح )ابتدائیه،    شمولیت  نسبت

 اطفالی که در رده سنی شمولیت سطح مربوطه قرار دارند نشان داد.  فیصدی به گونه  بدست آورده و خاص

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 سطح ابتدائیه

تعل  ناخالص  شمولیت  نسبت  ابتدائ  هیابتدائ   ماتیدر  در سطح  شاگردان  تعداد  از مجموع    ی تعداد مجموع  میتقس  ه،یعبارت 

  یشود. کشور ها  ینشان داده م  فیصدی  باشد که به    یبه مکتب قرار دارند م  ت در دوره ابتدائیهیدر سن شمول  کهیاطفال

   .باشد هیمختلف در سطح ابتدائ یرده ها سن ایصنوف مختلف   یمختلف دارا

 

 

 

 سطح متوسطه 

  ی بر تعداد مجموع  میدر سطح متوسطه تقس  تیشمول  یمتوسطه عبارت از تعداد مجموع  ماتیتعل  ی ناخالص برا  شمولیت  نسبت 

 .شود ینشان داده م فیصدی باشد که به   یمتوسطه قرار دارند م ماتیدر سن تعل کهیشاگردان

 

Total enrolment at the primary education level in school-year t  

GERPri, t   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

             Population of the official primary school age group in school-year t 
 

Total enrolment at the secondary education level in school-year t  

GERPri, t   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

            Population of the official secondary school age group in school-year t 
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 لیسهسطح 

از تعداد مجموع  لیسه  ماتیتعل  یناخالص برا  شمولیت  نسبت    ی بر تعداد مجموع  میتقس  لیسهدر سطح    تیشمول  یعبارت 

 .شود ینشان داده م فیصدی باشد که به  یقرار دارند م لیسه ماتیدر سن تعل کهیشاگردان

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 معلومات  راجع شمولیت را میتوان از سیستم های سوابق مکتب، سروی ها یا احصائیه های مکتب حاصل کرد.   معلومات  

قرار دارند را میتوان از احصائیه یا تخمینات   یا لیسه    متوسطه  ،که در سن شمولیت به مکتب ابتدائیه  اطفالی را در رابطه به  

 جمعیت یا نفوس بدست آورد. 

 معلومات  دسته بندی 

ناخالص را میتوان به اساس جنسیت، منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی،  شمولیت  نسبت  

 معلولیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

یستم ناخالص معمول ترین شاخص برای سنجش ساحه پوشش می باشد. این نسبت نشاندهنده پوشش کلی یک س  شمولیت  نسبت

جمعیتی که واجد شرایط برای اشتراک در این سیستم اند می باشد. این نسبت برای آنانی مفید است که  تعلیمی در ارتباط به  

عالقمندی دارند. همچنان میتوان از آن برای  به مشارکت کلی اطفال دارای سن و سال مکتب در یک سطح مشخص تعلیمی 

 مناطق شهری و روستایی، پسران و دختر وغیره استفاده کرد. ، ساحات، مختلف والیات، ی مختلفمقایسه ولسوالی ها

در مکتب نسبت به   باالی سن  شاگردان، البته در صورتیکه تعداد  باشد  100ناخالص میتواند اضافه تر از    شمولیت  نسبت

ناخالص نشاندهنده   شمولیت  بت بلند بیشتر باشد. یک نساطفالی که در سن رسمی شمولیت در این سطح تعلیمات قرار دارند  

در رده سنی رسمی شمولیت در این سطح قرار داشته باشند یا نه. در صورتیکه شاگردان    کهمیزان باالی مشارکت می باشد  

تقرب کرده یا اضافه تر از آن باشد نشاندهنده اینست که یک کشور در حقیقت توانایی    100به  ناخالص  شمولیت  رقم نسبت  

میزان شمولیت  نشاندهنده  اما  به مکتب قرار دارند را دارا می باشد.    تپذیرش همه اطفالی را که در سن شمولیشمولیت یا  

الزم اما بسنده  برای تعلیمات ابتدائیه جهانی نمی  فیصد  100واقعی این جمعیت نمی باشد. ازینرو، نسبت ناخالص شمولیت 

Total enrolment at the High secondary education level in school-year t  

GERPri, t   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

            Population of the official High secondary school age group in school-year t 
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درصد بیشتر باشد، داللت بر این دارد که    90علیمات ابتدائیه از  ناخالص یک کشور برای ت شمولیت  زمانیکه نسبت  باشد.  

  .اطفالی که میخواهد به مکتب دسترسی پیدا کنند نمی متاسفانه بعضی از آنها نتوانستند به مکتب شامل شودمجموع تعداد 

 محدودیت ها 

نهاد های و  ابتدائیه باید بر اساس مجموع شمولیت ها در تمام انواع مکاتب ابتدائیه  تعلیمات  ناخالص در سطح    شمولیت  نسبت

بشمول نهادی های عامه و خصوصی و سایر نهادهاییکه برنامه های منظم تعلیمی را در سطح ابتدائیه فراهم    معادل، تعلیمی

باالی  و  زیر سنن شامل ساختن شاگردان تجاوز میکند و دلیل آ 100ناخالص از شمولیت بعضی اوقات نسبت میکند باشد. 

ناخالص نیاز به معلومات اضافی در مورد میزان  شمولیت  یک تفسیر سخت گیرانه نسبت  می باشد. در این صورت،    سن

 و غیره دارد.    باالی سن و  زیر سنشاگردان 

 (NER) خالص شمولیت میزان   2.4

 تعریف و هدف

جمعیت مربوطه نشان   فیصدی  شاگردانی که در رده سنی رسمی قرار دارند به حیث  شمولیت در یک سطح مشخص تعلیمی  

خالص یک محاسبه دقیق تر از میزان مشارکت در تعلیمات ابتدائیه توسط اطفالیکه در رده شمولیت  داده می شود. نسبت  

 مکتب ابتدائیه قرار دارند را ارائه میکند. سنی رسمی 

 میزان خالص شمولیت به اساس سطح

 ایجاد کرد.  یا لیسه متوسطه  ،مانند سطح ابتدائیه این شاخص را میتوان به اساس سطح

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

  سطح ابتدائیه

عداد شاگردان در سطح ابتدائیه که در سن رسمی تعلیمات ابتدائیه تخالص برای تعلیمات ابتدائبه عبارت از  شمولیت  نسبت  

نشان داده    فیصدی  بوده و به  قرار داشته باشند، تقسیم بر تعداد مجموعی جمعیتی که در رده سنی مکتب ابتدایه قرار دارند  

 می شود. 

 

     
 
 
 
 
 
 

                                   Enrolment of official primary school age group in the primary education level in school-year t  

NER Pri, t   =     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                              Population of the official primary school age group in school-year t 
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 سطح متوسطه 

متوسطه قرار   ماتیتعل یدر سن رسم کهیشگردان ینمودن تعداد مجموع میبا تقس هسطح متوسط یخالص برا شمولیت نسبت

  .گرددیمتوسطه قرار دارند محاسبه م ماتیتعل یکه در سن رسم یت یجمع یدارند بر تعداد مجموع

 

 

 

 لیسهسطح 

قرار دارند    لیسه  ماتیتعل  یدر سن رسم  کهیشگردان  ینمودن تعداد مجموع  میبا تقس  لیسه سطح    یخالص برا  شمولیت  نسبت

  .گرددیقرار دارند محاسبه م لیسه ماتیتعل یکه در سن رسم یتی جمع یبر تعداد مجموع

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

ئیه های مکتب حاصل مکتب، سروی ها یا احصا  معلومات    ثبت  در مورد شمولیت را میتوان از سیستم های    معلومات   

قرار    یا لیسه  متوسطه  ،در رابطه به اطفالیکه در سن رسمی تعلیمات ابتدائیه  نفوسکرد. نفوس شماری یا تخمینات جمعیت  

 دارند بوده میتواند.  

 معلومات  دسته بندی 

خالص را میتوان به اساس جنسیت، منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، شمولیت  نسبت  

 معلولیت ها و سایر گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

اطفالیکه در رده سنی  خالص در تعلیمات ابتدائیه بیانگر میزان باالی مشارکت در تعلیمات ابتدائیه نزد  شمولیت  نسبت بلند  

 شمولیت  می باشد. میزان   100خالص    شمولیت  رقم اعظمی نسبتدر مکتب ابتدائیه قرار دارند می باشد.    ترسمی شمولی

به سطح ابتدائیه تعلیمات می باشد.   خالص در تعلیمات ابتدائیه که به تدریج افزایش می یابد نشاندهنده بهبود در مشارکت

در میزان شمولیت اطفال زیرسن و باالی سن را نشان میدهد.  ، خالص  شمولیت  ناخالص و نسبت  شمولیت  تفاوت میان نسبت 

تفاوت میان نسبت خالص شمولیت و   فیصدی  باشد،    100خالص در تعلیمات ابتدائیه پائین تر از    شمولیت  نسبتصورتیکه  

                             Enrolment of official secondary school age group in the secondary education level in school-year t  

NER Sec, t   =    ------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                    Population of the official secondary school age group in school-year t 

 

                             Enrolment of official High secondary school age group in the secondary education level in school-year t  

NER Sec, t   =    ------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                    Population of the official High secondary school age group in school-year t 

 



     

30 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

دارای سن و سال مکتب ابتدائیه بوده که به سطح ابتدائیه ثبت نام نگردیده اند. یعنی اگر  نشاندهنده تناسب شاگردان    100

اطفالی که در رده سنی مربوطه قرار    فیصد   20درصد باشد، در این صورت    80خالص برای سطح ابتدائیه    شمولیتنسبت  

ی مکتب ابتدائیه در سطح بعدی تعلیمات شامل دارند شامل مکتب نگردیده اند. اما، به دلیل اینکه بعضی از شاگردانی رده سن

دقیق برای اطفالی که شامل مکتب نگردیده اند در    فیصدیباید به هیچ صورت به مثابه یک    فیصدی  تفاوت    میگردند، این

 نیز داشته باشیم.   ولیسه متوسطخالص در سطح  شمولیتهمین گونه تحلیل را میتوانیم برای نسبت  نظر گرفته نشود. 

بوده میتواند که نشان دهنده سطح مشارکت   (ASER)نسبت شمولیت مختص به سن  شاخص تکمیل کننده و دقیق تر برای این  

یک شاخص دقیق تر از مشارکت اطفال  در تعلیمات توسط جمعیت در هر یک از رده های سنی مشخص می باشد. این نسبت  

راجع به شمولیت    معلومات    ه به نسبت ناخالص شمولیت می باشد. در کشور های زیاد،  رده سنی تعلیمات متوسطه  در مقایس

 و نسبت خالص شمولیت به مقایسه به نسبت ناخالص شمولیت کمتر استفاده میگردد.  می باشدبه اساس سن موجود ن

 محدودیت ها 

  مجموع شمولیت ها در تمام انواع مکاتب ابتدائیه و  نهاد های تعلیمی خالص در سطح ابتدائیه باید به اساس    شمولیت  نسبت

بشمول نهادی های عامه و خصوصی و سایر نهادهاییکه برنامه های منظم تعلیمی را در سطح ابتدائیه فراهم میکند   معادل،

 نیز صدق میکند.  ولیسه   هخالص در سطح متوسط شمولیت همین امر برای نسبتباشد. 

  .بیشتر باشد فیصد 100تواند از  ، نسبت خالص شمولیت نمیوعملی  از نظر تیوریکی

 (RR)به اساس صنف در تعلیمات ابتدائیه  میزان تکرار )برگشتی(  2.5

 تعریف و هدف

برگشتی   این بخش، میزان تکرار عبارت از تناسب شاگردانی می باشد که یک صنف را تکراری می خوانند. در  میزان  

ضایعات نیز می  نشاندهنده یک نسبت بلند    شاگردان )تکرار خوانی( به صنوف سنجش میگردد. یک میزان بلند تکراری

ضای مکتب توسط شاگردان تکرار کننده  باشد. این امر سبب ممانعت دسترسی به مکتب برای سایر اطفال میگردد چون ف

  اشغال میگردد.

 روش محاسبه

، بر تعداد شمولیت در  t+1، سال g، با تقسیم نمودن تعداد شاگردان تکرار کننده صنف t، سال gمیزان تکرار برای صنف 

،  و نیز میتوانیم این رقم را از یک سال گرفته سنجش نمایم بدست می آید. فرمول عمومی آن قرار ذیل است.  t، سال  gصنف  

مربوطه که نمی تواند به صنف دیگر ارتقا نماید تعداد آنرا تقسیم تعداد مجموع که در آن صورت از مجموع شاگردان سال  

  شاگردان می نمایم.

 

 

                   Number of pupils repeating grade g, in school-year t+1 
RR g,t  =           ------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                Number of pupils enrolled in grade g, in school-year t 
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معلوم سازید، فرمول آن قرار    2004می  را در سال تعلی  3به گونه یک مثال مشخص، اگر بخواهید میزان تکراری صنف  

 ذیل می باشد:

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

سروی های  ساالنه یا سروی های مکتب بدست آورد.    احصائیهاز    شمولیت را میتوانتکرار کننده گان و  راجع به  معلومات   

دولت یا    مورد نیاز را برای برنامه هاییکه توسط اجتماع، مؤسسات غیرمعلومات    خانوار یا سایر یادداشت های اداری نیز

برنامه های عامه و    علوماتم  .در برخی موارد، کشور ها ممکن استمکاتب خصوصی پیش برده می شوند فراهم کنند.  

 خصوصی را مدغم ساخته باشند. 

 معلومات  دسته بندی 

جنسیت، منطقه، شهر/روستا، گروه های    صنف،  را میتوان به اساس  به اساس صنف در تعلیمات ابتدائیه    میزان تکراری

 دسته بندی کرد.   و نهاد های خصوصی و عامه گروه های آسیب پذیر، اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، معلولیت ها

 معلومات  تفسیر

مشکالت در مؤثریت داخلی سیستم   تقرب کند. میزان های بلند تکرار بیانگر  میزان تکرار باید در حالت مطلوب به صفر 

سطح ضعیف تدریس می باشد. در صورتیکه میان صنوف مقایسه گردد، نتایج آن، نشاندهنده این خواهد  تعلیمی و احتماالً  

ف دارای میزان بلند تکرار می باشند. میزان اعظمی تکرار و دفعات مجاز برای تکرار یک صنف در  بود که بعضی صنو

سئوولین معارف تعیین و مشخص گردد تا به مشکل کمبود فضای آموزشی در بعضی از صنوف  توسط مبرخی موارد میتواند  

یابد.   افزایش  تعلیمی  به سایکل  به رسیدگی صورت گرفته و جریان شمولیت شاگردان  این شاخص  تفسیر  در  نتیجه،  در 

 خصوص در هنگام مقایسه میان سیستم های تعلیمی مواظب باید بود. 

 محدودیت ها 

راجع به شمولیت و تکرار کننده گان به اساس معلومات های جریان شاگردان، میزان تکرار نیز از تحلیل  نرخ یانند سایرم

در تطابق با شرایط پوشش در گذر  معلومات  باید اطمینان حاصل کرد که چینن صنف برای دو سال متوالی بدست می آید. 

اشتباهات معمول که سبب محاسبه نادرست این میزان  زمان و در صنوف مختلف قرار داشته باشد. در قسمت جلوگیری از  

میگردد توجه خاص صورت گیرد این اشتباهات میتواند شامل از گزارش دادن از حد بیشتر شمولیت ها و یا تکراری ها 

، تفکیک نادرست میان جدیدالشموالن و تکرار کننده گان و انتقال شاگردان از یک صنف به  ()مخصوصاً در صنف اول

 صنف دیگر و از یک مکتب به مکتب دیگر باشد. 

 

                     Number of pupils repeating grade 3, in school-year 2005 
RR 3, 2004 =           ------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                Number of pupils enrolled in grade 3, in school-year 2004 
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 ششممیزان بقا تا صنف   2.6

 تعریف و هدف

شاگردان    فیصدیتا صنف ششم میرسند و به گونه  بخشی از شاگردان است که    نسبتمیزان بقا تا صنف ششم عبارت از  

این شاخص برای نشان دادن میزانیکه سال تعلیمی نشان داده می شود.  شش  در    معینهشامل شده در صنف اول یک سایکل  

استفاده میگردد و نشاندهنده میزان ترک مکتب می  سیستم مکتب شاگردان را با تکرار یا بدون تکرار صنف، حفظ میتواند  

 . همچنان از این شاخص برای سنجش تأثیر ترک مکتب در مؤثریت داخلی استفاده میگردد. باشد

 روش محاسبه

شاگردان  ابتدائیه رسیده اند را بر تعداد    دوره مجموع تعداد شاگردانیکه متعلق به بخشی از شاگردان میگردند که به صنف ششم  

نتیجه را ضرب )یعنی شاگردانیکه همه با هم در صنف اول تعلیمات ابتدائیه شامل گردیده اند( تقسیم کرده و    از آغاز مکتب

 کنید.   100

  معلومات شاگردان ایجاد میگردد که نیازمند  ارج شدهو خ شامل شدنبازسازی شده ی معموالً این شاخص با استفاده از مدل 

 ذیل می باشد:

 شده به اساس صنف برای دو سال متوالیاگردان شامل تعداد ش •

 تعداد تکرار کننده گان به اساس صنف در سال دوم مکتب.  •

 )شاگردان کامیاب( در سال اول مکتب.  ارتقا کننده گانتعداد  •

 تعداد خالص انتقال شاگردان  •

شاگردان را در ضمیمه ر شامل شده گان و انتقال کننده گان از یک دوره به دوره دیگ  تفصیالت بیشتر مدل بازسازی شده ی

شاگردان جهت ایجاد میزان بقا با    ورود و خروجمشاهده کنید. یونسکو یک برنامه بزرگ را در پروگرام اکسل برای مدل  

 تهیه نموده است. مربوط به مؤثریت داخلی  سایر شاخص های تعلیمی

 معلومات  منابع احتمالی 

 مکتب، سروی ها و آمار مکتب بدست آورد.  معلومات  را میتوان از سیستم های ثبت  معلومات 

 معلومات  دسته بندی 

دسته بندی کرد.    (نهاد های خصوصی و عامه)  و نوع نهاد ها  را میتوان به اساس جنسیت، منطقه، شهر/روستا   بقامیزان  

 همچنان میتوان آنرا به بقا با تکرار و بقا بدون تکرار دسته بندی کرد.  
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 معلومات  تفسیر 

میزان  تقرب کند نشاندهنده سطح باالی حفظ شاگردان و میزان پائین ترک مکتب می باشد.  فیصد    100زمانیکه میزان بقا به  

ممکن از یک صنف تا صنف دیگر متفاوت  در صنوف مختلف  بلند بودن و پائین بودن رقم ترک کننده گان  بقا با توجه به  

به دلیل ترک مکتب و تکراری ها مهم می   ضایعاتتفاوت میان میزان بقا با تکرار و بدون تکرار برای مقایسه میزان  باشد.  

 باشد. 

سال مکتب یک پیش    ششمابتدائیه از اهمیت خاص برخوردار است چون تکمیل نمودن حد اقل    ششم دورهبقا به صنف  میزان  

 شرط برای یک سطح پایدار سواد تلقی میگردد.  

 محدودیت ها 

، اعتبار میزان بقا به صنف ششم وابسته به است  جریان شمولیت شاگرداناز آنجاییکه محاسبه این شاخص به اساس میزان  

صنوف مختلف می باشد. چون راجع به شمولیت و تکراری ها از نکته نظر پوشش در گذر زمان و  معلومات  سازگاری  

در استفاده نتایج آن  معموالً این شاخص با استفاده از مدل تحلیل یک بخش به اساس یک سلسله فرضیه ها تحلیل میگردد،  

 برای مقایسات باید توجه و دقت گردد.  

 (TR)متوسطه  دورهمیزان انتقال به   2.7

 تعریف و هدف

میزان انتقال به آن بخش شاگردان مربوط میگردد که از صنف اخیر یک سطح به صنف اول سطح بعدی ارتقا یابند، که این  

این شاخص نشاندهنده میزان نشان داده می شود.  دوره ابتدائیه  سال قبلی  شاگردان شامل شده در صنف اخیر  فیصدی    به شکل

یا سطح از سایکل  اگروح باالتر را در سلسله مراتب تعلیمی سنجش میکند.  دسترسی به سطح باالتر می باشد و ارتقا به سط

، شاخص  سطح باالیی تعلیمی به آن نگاه شوداز  . و اگر  نامیدپائینی تعلیمی نگاه شود، میتون آنرا یک شاخص محصول  

 دسترسی گفته میشود.  

 روش محاسبه

در   کهیمشخص را بر تعداد شاگردان یمیسطح تعل  ای  کلیسادوره )متوسطه(    کیدر صنف اول    دالشمولیتعداد شاگردان جد 

 .دیکن 100کرده و ضرب  میشامل شده اند تقس یقبل کلیسا آخر دوره )ابتدائیه(صنف 

  

 

 

                                 New entrants to the first grade of the next higher level at school year t 
 TR Pri to Sec, t    =   ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                              Number of pupils in the last grade of the previous level at school year t-1 
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در مورد جدیدالشموالن به صنف های باال تر موجود نباشد، تعداد تکرار کننده گان را از مجموع  معلومات  در صورتیکه  

به صنف اول مرحله بعدی را بدست   جدیدالشموالنتا تعداد  مرحله بعدی تفریق کنید    ) متوسطه(تعداد شمولیت های صنف اول

 مرحله اول سال گذشته کنید.  دوره) ابتدائیه( نتیجه آنرا تقسیم بر تعداد مجموعی شاگردان در در صنف اخیرآورید. 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 مکاتب، سروی ها و ارقام مکتب حاصل کرد.  معلوماتدر این زمینه را میتوان از سیستم های ثبت  معلومات  

 معلومات  دسته بندی 

 )منطقه، شهر/روستا( دسته بندی کرد.  میزان انتقال را میتوان به اساس جنسیت، سطح تعلیمات و ساحات جغرافیایی

 معلومات  تفسیر 

میزان های باالی انتقال بیانگر دسترسی وسیع یا انتقال از یک سطح تعلیمی به سطح دیگر می باشد. همچنان بازتاب دهنده 

ایجاد رابطه میان دو  عکس، میزان های پائین انتقال، بیانگر مشکالت در  ظرفیت پذیرش سطح بعدی تعلیمی می باشد. بر

م امتحانات یا ظرفیت پائین پذیرش در سایکل ها یا سطوح تعلیمی یا هردو  سایکل یا سطح تعلیمی به دلیل نواقص در سیست

 می باشد. 

 محدودیت ها 

مؤثق و قابل اعتبار جدیدالشموالن ) یا در رابطه به شمولیت ها و تکراری ها(، مخصوصاً   معلومات  این شاخص باید به اساس

تفکیک نادرست میان جدیدالشموالن و تکرار کننده گان، مخصوصاً در یا سطح باالیی تعلیمات باشد.  در صنف اول سایکل  

شاگردانیکه بعد از اکمال سطح پائینی گردد.    معلومات  صنف اول سطح باالیی تعلیمات میتواند منجر به تفسیر اشتباه این

و شاگردان انتقالی یا مهاجر نیز میتوانند کیفیت این شاخص   تعلیمات، رفتن به مکتب را برای یک یا دو سال متوقف ساخته اند

 را متأثر سازند. 

 ابتدائیه  دورهمعلمین آموزش دیده در فیصدی   2.8

 کنید.  را مشاهده)کیفیت(  6ت در مورد آموزش برای همه، هدف کلی  جزئیا

                                                                                             E - R 
 TR Pri to Sec, t    =   ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                  Number of pupils in the last grade of the previous level at school year t-1 
 

1. E  = Enrolment of the first grade of the next higher level at year t 
2. R = Repeaters of the first grade of the next higher level at year t 
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 معلم در تعلیمات ابتدائیه -نسبت شاگرد  2.9

 )کیفیت( را مشاهده کنید.  6جزئیات در مورد آموزش برای همه، هدف کلی  

 سکتور معارف باالیمصارف عامه   از مجموعابتدائیه  باالی دورهعامه  مصارف فیصدی  2.10

 تعریف و هدف

مجموع مصارف عامه روی معارف نشان داده می شود. این بیانگر   فیصدی  به حیث  مصارف عامه روی تعلیمات ابتدائیه  

 ابتدائیه می باشد.  دوره در تعلیماتها تأکید حکومت بر سرمایه گذاری 

 مورد نیاز    معلومات  روش محاسبه و 

را بر مجموع مصارف عامه روی معارف تقسیم کرده و نتیجه مصارف عامه فعلی روی تعلیمات ابتدائیه در یک سال معین  

 کنید.   100آنرا ضرب 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

را از یک معلومات  نمیتوان    را میتوان از گزارشات بودجه حکومت و وزارت ها حاصل و جمع آوری کرد. چون  معلومات  

 از منابع مختلف نیاز است. معلومات منبع حاصل کرد، به جمع آوری 

 معلومات  دسته بندی 

در سطح   معلومات    به احتمال زیاد تنها در سطح ملی قابل دسترس خواهد بود. اما، در برخی از کشور ها این    معلومات    این

 والیتی نیز قابل دسترس می باشد.  

 معلومات  تفسیر 

باالی مصارف عامه روی برنامه تعلیمات ابتدائیه منحیث بخشی از مجموع بودجه معارف نشان دهنده میزان باالی    فیصدی  

 عالقمندی واولویت حکومت برای این عرصه می باشد.  

 محدودیت ها 

، امکان تفسیر اشتباه معلومات وجود دارد. از این رو،  هاز تمام مراجع مربوط  معلوماتبه دلیل مشکالت در جمع آوری  

 از منابع مختلف جمع آوری گردد.  معلومات  کوشش گردد تا 

% of Public Expenditure                 Public expenditure on primary education programmes  

pri, t                                     = --------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                                                           Total public expenditure on education at year t   

 



     

36 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 برنامه آموزشی: اهداف 

جمع آوری شده تعلیمی را با  معلومات  در پایان این جلسه آموزشی اشتراک کننده گان باید قادر گردند تا به گونه انفرادی 

تجزیه و تحلیل کنند. آنها باید   سوادو شاخص های  مادام العمریاستفاده از شاخص ها برای مهارت های زندگی و آموزش 

ثابت سازند.  معلومات  بتوانند دانش خود را با ارائه مثال هایی از هر نوع   

 کدام موارد را اشتراک کننده گان می آموزند؟  
شاخص های مهارت های زندگی و آموزش مادام العمری و اشتراک کننده گان باید بیاموزند که برای محاسبه  –

نیاز می باشد. آنها باید دانش خود را با فراهم نمودن مثال هایی در   معلومات  نوعی از  به سوادشاخص های 

 مورد هر شاخص ثابت بسازند. 

کاربرد شاخص های مهارت های زندگی و آموزش مادام العمری و اشتراک کننده گان قادر به دانستن هدف و  –

 خواهند شد.   سواد

مهارت های زندگی و آموزش اسبه دقیق و استفاده مناسب شاخص های اشتراک کننده گان قادر به دانستن و مح –

 خواهند بود.   EMISمعلومات  با استفاده از  سوادمادام العمری و شاخص های 

 فعالیت ها 

شاخص های آموزش برای همه که مهارت های زندگی و آموزش مادام    ، 3  –تعریف و مقصد هدف کلی  )  : 1  –فعالیت  

در آغاز اشتراک کننده گان با تعریف و هدف مهارت های العمری را دربر دارد برای اشتراک کننده گان معرفی می گردند(:  

آشنا می گرد میدهند  را تشکیل  برای همه  آموزش  العمری که هدف سوم شاخص های  مادام  آموزش  و  انواع زندگی   ند. 

که برای محاسبه این شاخص ها نیاز می باشند از طریق پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر یا آموزگار معرفی می   معلومات  

گردند. اشتراک کننده گان در بحث های هر یک از موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت ترینر درک خود از  

گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت   موضوعات را ثابت می سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می

 آگاهی بیشتر و درک شان از موضوع کمک شود. 

کننده گان با روش محاسبه شاخص های مهارت های زندگی و آموزش مادام العمری آشنا می : )اشترک 2 –فعالیت 

اسبه آنان ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت  شاخص های مهارت های زندگی و آموزش مادام العمری و روش های محشوند(: 

 توسط ترینر به اشتراک کننده گان ارائه میگردند.

 سال(  24الی  15سواد جوانان ) نرخ .1

 (TVET) مسلکیو تعلیمات تخنیکی و  تعلیم وتربیهناخالص در شمولیت نسبت  .2

لیسه همچنان از دوره مکتب به دوره تحصیالت ابتدائیه به متوسطه و از متوسطه به    دوره میزان های انتقال از   .3

   عالی.

 ( 4 – و هدف  3  -: )هدف 2 –برنامه آموزشی 
 چگونه محاسبه میگردند؟ مادام العمریشاخص های مهارت های زندگی و آموزش 

  سواد چگونه محاسبه میگردد؟
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اشتراک کننده گان در بحث های هر یک از موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت ترینر درک خود از موضوعات  

 بلند رفتن آگاهیا ترینر بحث نموده تا در قسمت  را ثابت می سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را ب

 و درک شان از موضوع کمک شود.

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های مهارت  گروپی  : )کار3  –فعالیت  

اشتراک کننده گان انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:  گروپیهای زندگی و آموزش مادام العمری کار 

 وده و تجارب شانرا شریک می سازند.مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نممعلومات باالی منابع مختلف 

مهارت  راجع به هدف و کاربرد شاخص های  اتبدائی امتحان: اشتراک کننده گان یک قبل از تریننگ امتحان) :4 –فعالیت 

به اشتراک کننده گان لست شاخص های مهارت های زندگی و آموزش  (:  سپری میکنند  های زندگی و آموزش مادام العمری

 مادام العمری فراهم میگردد و از آنها خواسته می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   

نخست، اشترک کننده گان با  به اشتراک کننده گان معرفی می گردد(:    سواد)تعریف و هدف شاخص های    :5  –فعالیت  

شاخص های آموزش برای همه و اهداف انکشافی هزار ساله  ،  4–که شامل هدف کلی    سوادتعریف و هدف شاخص های  

مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها که ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر ارائه میگردد آشنا  معلومات  می باشد و

 می گردند. 

ان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  اشتراک کننده گ

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

به اشتراک کننده گان معرفی    در سطوح مختلف جامعه  سواد  مختلف و روش های محاسبه شاخص های  : )انواع6  –فعالیت  

ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده    سوادانواع مختلف و روش های محاسبه شاخص های  (:  می گردند

 گان معرفی می گردند. 

 ساله و باالتر( 15میزان سواد بزرگساالن ) .1

 سال(  24الی  15میزان سواد جوانان )  .2

 بزرگساالن. سوادشاخص برابری جندر برای  .3

قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید  

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.
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 ساعت )یک روز(  08 مجموع زمان جلسه:

برنامه آموزشیاجندای   

 منابع مورد نیاز  فعالیت مدت

 سواد  -مهارت های زندگی و آموزش مادام العمری :  2 –برنامه آموزشی 

  15ساعت و  1
 دقیقه

لکچر مشارکتی و پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر  
در مورد هدف و روش های محاسبه مهارت های 

 زندگی و آموزش مادام العمری. 
 سال(  24الی  15جوانان )میزان سواد  .1

آموزش  ناخالصشمولیت    نسبت .2 و   ها  در 

 (TVET) مسلکیتعلیمات تخنیکی و 

ابتدائیه به متوسطه   دورهمیزان های انتقال از   .3

به   متوسطه  از  به و  لیسه  دوره  از  و  لیسه 

 تحصیالت عالی

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاورپاینت  –

دقیقه  15وقفه چای برای   

  15ساعت و  1
 دقیقه

 پروجکتور – کار گروپی، بحث ها و یافته ها 
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

(01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )  

  30ساعت و  1
 دقیقه

و بحث: اشتراک کننده گان   گقبل از ترینن امتحان
را در مورد هدف و استفاده  ابتدائی امتحانیک 

شاخص های مهارت های زندگی و آموزش مادام  
 العمری سپری میکنند.

 پروجکتور –
 پریزنتیشن پاورپاینت  –

  30ساعت و  1
 دقیقه

  های شاخص محاسبه های روش و مختلف انواع

 اشتراک به ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت سواد

 گردند می معرفی گان کننده

 باالتر( و ساله 15) بزرگساالن سواد میزان .1

 سال(  24 الی 15)  جوانان سواد میزان .2

 سواد برای جندر برابری شاخص .3

 .بزرگساالن

  )کار گروپی و بحث ها(

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –
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 جوانان وبزرگساالن: مهارت های زندگی و آموزش 3هدف کلی 
تمام جوانان و بزرگساالن از طریق دسترسی منصفانه به برنامه های مناسب به نیازمندی های  کسب اطمینان از اینکه  

 رسیده گی شده یا خیر؟   آموزشی و مهارت های زندگی

 مقدمه 

مهارت های زندگی را منحیث "ابزار های اساسی آموزشی و محتوای اساسی آموزشی   " جمتین" ، اعالمیه  1990در سال  

که انسانها برای بقا و انکشاف به ظرفیت کامل ... و بهبود کیفیت زندگی شان به آن نیاز دارند." تعریف نمود. یک دهه بعد،  

ندگی را توسعه داده تا شامل کسب داکار برای عمل؛ این تعریف را تجدید کرده  و روش مهارت های ز  2000چارچوب  

)آموزش برای دانستن، آموزش برای انجام دادن،    آموزشدانش، ارزش ها، سلوک ها و مهارت ها از طریق چهار ستون  

، و آموزش برای بودن( گردد. در یک تالش برای وضاحت بیشتر این مهارت ها که در بودنآموزش برای با همدیگر  

)خواندن، نوشتن، مهارت های اساسی  است، سه دسته شناسایی شده اند، که عبارتند از:    آموزش برای همه پوشش یافته

)مهارت های تعاملی، فردی و میان فردی بشمول حل مشکل، نمایندگی، اجتماعی    –مهارت های روانی  حساب و غیره(،  

)مهارت های دستی مربوط به حرفه های خاص یا برای یک رفتار  مهارت های عملی/فعال و   و غیره( گروپیمفاهمه، کار 

ر میرود در مشخص مانند صحت(. با درک اینکه از اصطالح مهارت های زندگی معنا های متفاوت ارائه شده است، انتظا

این یادداشت رهنمودی یک دیدگاه وسیع راجع به نیازمندی های اموزشی و مهارت های جوانان و بزرگساالن ارائه کند. در  

حالیکه کشور ها آگاهانه تالش های شانرا روی نایل آمدن به این هدف در عرصه هاییکه به شرایط شان مرتبط باشد متمرکز  

یابی وسط دهه یک فرصتی را برای بازتاب اینکه جوانان و بزرگساالن به کدام مهارت ها  ساخته اند، امید میرود که ارز

 نیاز دارند و چگونه اینها در پالن های ملی آموزش برای همه منعکس می یابند فراهم کند.  

آموزش دوامدار برای  این هدف کلی را تقویت میکند و تأکید آن روی    (مادام العمریجوانان و بزرگساالن )آموزش  مفهوم  

می باشد. به همین ترتیب، این تصور    یا کاری  تقویت دانش، مهارت ها و قابلیت ها در عرصه های شخصی، اجتماعی، مدنی

و برای انکشاف  نبه تمام عرصه ها و مراحل دیگر زندگی توسعه یافته و در شکل دهی نیازمندی های جوانان و بزرگساال

 مهارت های جدید الزمه در یک جهان سریعاً در حال تغییر الزمی و حیاتی می باشد. 

این سه ساحه، شاخص های بیشتری برای ارزیابی با درک نیازمندی برای ارزیابی پیشرفت در سیستم های تعلیمی در تمام 

اجتماعی و  -ص های مربوط به انکشاف مهارت های روانیمیان دهه یی پیشنهاد گردیده اند که عمدتاً تمرکز آن روی شاخ 

سال و هدف    24الی    15می باشد. در این سند هدف از جوانان، افراد بین سن  مهارت های عملی میان جوانان و بزرگساالن  

 سال می باشد.   25باال تر از از بزرگسان افراد 
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  سالههزار  انکشافی اهداف - آموزش برای همهشاخص های اساسی 

شاخص های اساسی آموزش برای همه در    3

 اهداف انکشافی هزار ساله

)در  معلومات  دسته بندی های پیشنهادی 

 موجود باشد( معلومات  صورتیکه 
 معلومات   منبع 

 سال( 24الی  15میزان سواد جوانان ) 3.1

 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

های   • بندی  دسته  و  سایر  اجتماعی 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

های   • سروی 

 خانوار

 احصائیه نفوس •

در    تیشمولنسبت   3.2 وتربیه  ناخالص  و تعلیم 

 (TVET) مسلکی و  یک یتخن ماتیتعل

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 خصوصی/عامه  •

و   • اجتماعی  های  بندی  دسته  سایر 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

وزارت  •

 معارف 

 وزارت کار •

وزارت جوانان   •

 و ورزش

های   • وزارت 

 مربوطه 

ابتدائیه به متوسطه و از    دورهمیزان انتقال از   3.3

لیسه و از دوره لیسه به تحصیالت   متوسطه به

 عالی 

 جنسیت  •

 درجه تحصیل  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

و   • اجتماعی  های  بندی  دسته  سایر 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ارقام   • و  آمار 

 ساالنه مکتب 

 یها  یسرو •

  خانوار

 

  میزان سواد جوانان  3.1

 ( را مشاهده کنید سوادآموزش برای همه ) 4جزئیات در بخش هدف 

 (TVET)و تعلیمات تخنیکی و مسلکی  تعلیم وتربیهناخالص در شمولیت نسبت   3.2
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 تعریف و هدف

ن  و تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای شاگردا  سیستم تعلیم وتربیهدر    شاملین  تعداد    فیصدی  ناخالص عبارت از    تیشمول  نسبت

به سطح    22الی    16سنین   اساس سن تئوریک مطابق  ارتباط به جمعیت به  یا  در  المللی دسته بندی تعلیمات  بین  معیار 

ISCED    .می باشد 

نزد جوانان و بزرگساالن برای مشغولیت در معیشت، آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی    برای ایجاد مهارت های الزمه

تعلیمات   دوره های  یک نقش حیاتی را در روند آموزش برای همه ایفا میکند. به توجه به اینکه تعداد زیادی از جوانان از  

های تعلیمات متوسطه انتقال می یابند، نیاز برای گسترش فرصت های آموزشها و تعلیمات تخنیکی و مسلکی   دوره  ابتدائیه به

 باید در نظر گرفته شود.  

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 
 
 

 معلومات  منابع احتمالی 
 وزارت معارف

 معلومات  دسته بندی 

میزان دسترسی مساویانه جوانان و زنان به تعلیمات تخنیکی و مسلکی باید توجه گردد و به فرصت های موجود برای این 

 نوع آموزش به افراد جوان از جوامع منزوی اهمیت داده شود. 

 معلومات  تفسیر 

ده اینست که جوانان به گونه ناخالص در آموزش و تعلیمات تخنیکی و مسلکی نشاندهن  شمولیت  نسبت بلند و در حال رشد

 روز افزون از این نوع تعلیمات پس از فراغت از مکتب متوسطه مستفید می گردند. 

 محدودیت ها 

و تعلیمات تخنیکی و مسلکی بیانگر صریح آن نیست که نصاب به بازار های کار ملی و بین      ارقام بلند شمولیت در آموزش

المللی مرتبط می باشد )اگرچه میزان بلند شمولیت ها بیانگر استفاده خوب از این کورس ها می باشد(. عالوتاً، تعداد افراد  

 این شاخص بازتاب نمی یابند. جوانیکه از این کورس ها فارغ میگردند و وظیفه بدست می آورند در 

 های متوسطه به تعلیمات عالی  دورههای تعلیمات ابتدائیه به متوسطه و از  دوره میزان انتقال از  3.3

 را مشاهده کنید(  (UPE)برای هدف دوم آموزش برای همه  2.2)شاخص 

 تعریف و هدف

               Number of enrolments in TVET at a particular age 
   =         ----------------------------------------------------------------      x 100% 
              Total population of theoretical age  
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  فیصدی در یک سال تعلیمی مشخص، به حیث    تخنیکی ومسلکی  تعداد شاگردان شامل شده در صنف اول سطح عالی تعلیمات

در سال قبلی نشان داده می شود. طور    ات تخنیکی ومسلکیتعلیماز    شاگردان شامل شده در صنف نهایی سطح پائین ترد  تعدا

اطفال در صنف اخیر دوره ابتدائیه بوده که در سال آینده در    فیصدی  مثال، میزان انتقال به تعلیمات متوسطه عبارت از  

 صنف اول تعلیمات متوسط اشتراک میکنند. 

 تعلیمی   این شاخص حاوی معلومات راجع به میزان دسترسی یا انتقال از یک سایکل یا سطح تعلیمی به سایکل یا سطح باالتر

، میتون آنرا یک شاخص محصول نامید. و اگر از سایکل یا سطح  می باشد. اگر از سایکل یا سطح پائینی تعلیمی نگاه شود

باالیی تعلیمی به آن نگاه شود، شاخص دسترسی گفته میشود. همچنان میتواند در ارزیابی برابری در یک سیستم تعلیمی از 

میگردند بکار    طریق سنجش اینکه کدام گروه های شاگردان از فرصت های آموزشی در تعلیمات متوسطه و مابعد آن محروم

 برود. 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

تعداد تکرار کننده گان( را بر تعداد   فیتعداد جدیدالشموالن در صنف اول یک سطح/دوره باالی تعلیمی )تعداد شاملین من

تیجه را ضرب شاگردانیکه در صنف اخیر سطح/دوره قبلی تعلیمی در سال گذشته تعلیمی شامل شده بودند تقسیم کرده و ن

 کنید.   100

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 مکتب، سروی ها و آمار مکتب   معلومات  سیستم ثبت 

 معلومات  تفسیر 

می باشد. همچنان   تعلیمی  میزان بلند انتقال نشان دهنده سطح باالی دسترسی یا انتقال از یک سطح تعلیمی به سطح بعدی

عکس، میزان های پائین انتقال، بیانگر مشکالت در ایجاد  بر بازتاب دهنده ظرفیت پذیرش سطح بعدی تعلیمات می باشد.  
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رابطه میان دو سایکل یا سطح تعلیمی بوده و منتج به این میگردد که افراد کمتر مهارت های الزم جهت رشد درآمد و  

 انکشاف اجتماعی را کسب کنند. 

 محدودیت ها 

تفکیک نادرست میان جدیدالشموالن و تکرار کننده گان، مخصوصاً در صنف اول سطح باالی تعلیمات میتواند منجر به 

تفسیر اشتباه این شاخص گردد. شاگردانیکه بعد از اکمال سطح پائینی تعلیمات، رفتن به مکتب را برای یک یا چند سال 

 ا مهاجر نیز میتوانند کیفیت این شاخص را متأثر سازند.  متوقف ساخته اند و شاگردان انتقالی ی

 سواد :4هدف کلی 
 

، مخصوصاً برای زنان، و دسترسی متوازن به تعلیمات اساسی 2015درصد بهبود در سطح سواد بزرگساالن تا سال  50

 و ادامه تعلیمات برای بزرگساالن

سواد یک عنصر تعیین کننده و کلیدی برای انکشاف انسان ها در دراز مدت و یک عامل مهم برای بهبود وضعیت اجتماعی  

و اقتصادی افراد و کشور ها می باشد. در کل، اصطالح "سواد" حاوی "حساب" یا توانایی محاسبات ساده ریاضی نیز می 

 باشد. 

تیابی به اهداف آموزش برای همه، الزم است تا اقدامات گوناگون پالیسی و برای داشتن یک تصویر کلی از پیشرفت در دس

سایر اقداماتی را که به منظور انکشاف سواد و سایر برنامه های آموزشی اساسی غیر رسمی روی دست گرفته می شوند  

سال و بزرگتر از  15بزرگسال یعنی جمعیت  شاگردانرا ارزیابی کرد تا به نیازمندی های آموزشی کتگوری های مختلف 

آن رسیدگی صورت گیرد. این میتواند از کورس های اساسی سواد آموزی شروع تا برنامه های انکشاف مهارت ها با داشتن 

نیازمندی های مشخص  به  تا چه حدی  اینکه چنین برنامه ها  تا در قسمت  یابد. الزم است  ادامه  آموزی  یک بخش سواد 

فرهنگی، گروه های محروم اجتماعی و سایر آموزنده های دارای نیازمندی های خاص    آموزشی زنان، اقلیت های قومی و

 می پردازند توجه خاص صورت گیرد. 

تا چه حدی مقامات حکومتی و شرکای آنان در توسعه سواد اساسی، فرصت های پس از آموزش سواد و تداوم تعلیمات برای 

ایجاد "محیط های با سواد" موفق بوده اند و آیا منابع و زیربناهای کافی برای   بزرگساالن موفق بوده اند؟ آیا این برنامه ها در

دستیابی به این اهداف موجود است؟ از کشور ها دعوت میگردد تا یک تحلیل جامع از این فرصت های آموزشی که توسط  

چاپی ها  رسانه  اجتماعی،  های  سازمان  دولتی،  غیر  مؤسسات  محلی،  مقامات  حکومتی،  سکتور   ادارات  های  برنامه  و 

خصوصی فراهم میگردند داشته باشند . کسب معلومات راجع به فعالیت های اساسی تعلیمی برای بزرگساالن اغلباً به مثابه 

 یک چالش تلقی میگردد، اما میتوان آنرا با شامل ساختن استادان بزرگسال در روند ارزیابی تسهیل کرد. 
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برای شاخص های اساسی آموزش  4

 همه در اهداف انکشافی هزار ساله
 معلومات   منبع  دسته بندی 

سال و  25میزان سواد بزرگساالن ) 4.1

 بزرگتر( 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

و  • اجتماعی  های  بندی  دسته  سایر 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 احصائیه نفوس •

 سروی های خانوار •

 سروی های سواد   •

  24الی  15میزان سواد جوانان ) 4.2

 سال( 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

و  • اجتماعی  های  بندی  دسته  سایر 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 احصائیه نفوس •

 سروی های خانوار •

 سروی های سواد  •

برای   4.3 جندر  برابری   سوادشاخص 

 بزرگساالن 

 جغرافیاییساحه  •

 شهری/روستایی  •

و  • اجتماعی  های  بندی  دسته  سایر 
 اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 احصائیه نفوس •

 سروی های خانوار •

 سروی های سواد  •

 

 سال و بزرگتر(   25میزان سواد آموزشی بزرگساالن )  4.1

 تعریف و هدف

ساله و بزرگتر از آن می باشد که یک شرح ساده راجع به زندگی   25جمعیت    فیصدی  میزان سواد بزرگساالن عبارت از  

و برنامه های   م وتربیه  روزمره را خوانده، نوشته و درک مفهوم بتوانند. این بازتاب دهنده مجموع دستآورد های سیستم تعلی

ارت های سواد آموزی به مردم و زمینه سازی برای آنان جهت بکار گیری  سواد آموزی بزرگساالن در راستای انتقال مه

اینگونه مهارت ها در زندگی روزمره و به منظور ادامه آموزش و افهام و تفهیم با استفاده از کلمات نوشتاری می باشد. این 

 شاخص در دراز مدت نشان دهنده موفقیت سیستم های رسمی و غیر رسمی تعلیمی می باشد. 
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 مورد نیاز   معلومات  وش محاسبه و ر

  100سال و بزرگتر از آن را بر رده سنی مربوطه جمعیت تقسیم کرده و نتیجه آنرا ضرب    25تعداد بزرگساالن با سواد  

 کنید.  

  
 
 
 

 معلومات  منابع احتمالی 

 معلومات   بدست آورد.    سوادرا میتوان از احصائیه نفوس، سروی های خانوار و سروی های    سوادراجع به    معلومات   

برای مجموع جمعیت را میتوان از احصائیه های ملی یا سروی های نمونه حاصل کرد. اما تمام احصائیه ها و سروی ها  

در نظر گرفته نمی شوند،   سوادحاوی سواالت مشخص برای ارزیابی سواد نمی باشند. در برخی از کشور ها، که سواالت 

نحیث یک ابزار برای ارزیابی وضعیت سواد استفاده میگردد. یک  دستآورد تعلیمی یک فرد )سال های تکمیل تعلیمات( م

روش معمول این است که آنهاییکه مکتب نخوانده اند را بیسواد؛ و آنهاییکه تا صنف ششم مکتب خوانده اند را با سواد در  

سروی   و   ،سروی آمارگیری نفوس و صحت ،سروی کلستر چند شاخصینظر گیریم. بیشتر سروی های خانوار، بشمول  

میتواند  معلومات    سنجش معیارات زندگی آوری میکنند که  را جمع  فاقد  معلومات  سواد  هاییکه  برای کشور  کننده  تکمیل 

 احصائیه های جدید اند را فراهم کنند. اما تعریفات آن الزاماً معیاری نمی باشند. 

نه به اساس سواد ارزیابی شده و در برخی  موجود راجع به سواد به اساس سواد گزارش شده می باشد    معلومات  اکثریت  

 موارد از منابع دیگر معلوماتی حاصل میگردند. 

 معلومات  مسایل مربوط به دسته بندی 

احصائیه های ملی اکثراً حاوی تفصیالت حقایق یک کشور نمی باشند و از اینرو بسیار مهم است تا احصائیه های مربوط به  

سواد به اساس گروه های فرعی با تمرکز ویژه روی گروه های محروم که نیاز به رسیدگی دارند را اخذ کرد تا از پیشرفت 

همه اطمینان حاصل گردد. اما شرایط میان کشور ها متفاوت می باشد و بدین  آنان به سوی دستیابی به اهداف آموزش برای

خاطر الزم است تا گروه های فرعی مشخص به اساس کشور برای تحلیل بیشتر احصائیوی شناسایی گردند، مانند اقلیت 

دارای معلولیت بر عالوه گروه های فر افراد  یا  اقلیت های قومی، گروه های مذهبی  عی معمول مانند سن،  های زبانی، 

 جنسیت یا ساحات جغرافیایی. 

 

 

 

Adult Literacy Rate                     Literate population aged 25 years and over in year t 
(25 years and above)  =     ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                Population aged 25 years and over in year t 
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 معلومات  تفسیر

و یا برنامه های مؤثر سواد آموزی بزرگساالن    تعلیم وتربیهمیزان باالی سواد در نزد بزرگساالن نشاندهنده یک سیستم مؤثر  

می باشد که یک جمعیت بزرگ را قادر به کسب توانایی استفاده از کلمات نوشتاری )و محاسبات ساده ریاضیکی( در زندگی 

 بیشتر باشد.   فیصد 100روزمره نموده است. با این حال، میزان سواد نمی تواند از 

ارقام دقیق بی سوادی ارائه و تحلیل می گردند، چون ممکن است بهبود در میزان سواد به اکثراً یکجا با    سوادمیزان های  

میتواند   سواددلیل ساختار در حال تغییر جمعیتی با افزایش در تعداد بیسوادان  همراه باشد. دالیل عدم دست یابی به معیار  

اج از مکتب قبل از رسیدن به صنف ششم  شامل آموزش بی کیفیت در مکتب، مشکالت در حاضر شدن به مکتب یا اخر

 باشد. 

هدف نهایی تنها کسب اطمینان از این نیست که همه افراد بشمول جوانان با سواد گردند، بلکه آنها فرصت رسیدن به    اینکه

سطوح بلند تر تخصص در سواد را نیز بدست آورند تا کیفیت زندگی شانرا بهبود بخشند. اما میزان سواد که برای این تحلیل  

یفیت و کفایت سطح مورد نیاز سواد برای افراد جهت فعالیت در جامعه  بحث و محاسبه گردیده است، به منظور سنجش ک 

 . )http://unstats.un.org(نمی باشد 

 محدودیت ها 

ا  انجام شود ی پرسش یک سوال عادی مانند "آیا سواد داری یا خیر؟"    این میتواند باسنجش میزان سواد میتواند متفاوت باشد  

ق با خامی تمام در احصائیه نفوس سنجش میگردد، چه از طری  هم با ارزیابی مهارت های سواد. در برخی موارد، سواد

مکتب سواد دارند و   ...(افراد دارای سن )اظهارات فردی و چه هم از طریق اظهارات سرپرست خانواده یا فرضیه هاییکه 

سواد حتی در   معلومات  ایجاد مشکل در مقاییسه  با گذشت زمان سببامر افراد پائین از این سن بیسواد اند انجام می شود. 

 عین سروی می گردد.  

غیابی به اساس اصول و سفارشات ملل متحد برای سرشماری جمعیت و خانه ها به کشور ها توصیه میکند تا از سنجش  

دستآورد های تحصیلی بپرهیزند. همچنان پیشنهاد میکند که سواالت سواد باید منحیث بخشی از احصائیه ملی و سروی های 

نواقص در تعریف سواد، مشکالت خانوار یا منحیث بخشی از ارزیابی های نمونه گیری بعد از احصائیه مطرح گردد.  

ا برای نظارت از نتایج تعلیمی مربوط به هدف کلی اخص رسنجش و عدم تکرر احصائیه ها و سروی های سواد این ش

 . (UNESCO 1998)دستیابی به تعلیمات ابتدائیه جهانی تضعیف میکند 

الزم است تا سنجش های میزان سواد با تعریف معیاری بین المللی که در فوق ارائه گردیده است تطابق یافته و تا جاییکه 

 نمونه گیری برای تثبیت و بهبود کیفیت آمار و ارقام سواد انجام شود.  ارزیابی های سواد به اساسممکن باشد 

 (UNESCO 1998) . 

http://unstats.un.org/
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نیز باید توجه صورت گیرد. در کشور های کثیراللسانی، سواد باید در محیط  لسانی که برای سنجش سواد بکار میرود  به  

" میتوان پاسخ آیا قادر به خواندن و نوشتن هستی؟" با پرسش ساده ای از افراد مانند  های کثیراللسانی در نظر گفته شود.  

تعریف سواد ی یا ملی شان دریافت کرد.  مثبتی را با اشاره به زبان مادری شان و یا هم پاسخ منفی را با اشاره به زبان رسم

 تقسیمات سنتی تشریح گردند تا کارآیی آن بیشتر گردد.  نیز باید فراتر از 

  سال( 24الی  15میزان سواد جوانان )بین سنین   4.2

 تعریف و هدف

سال می باشد که یک شرح ساده    24الی    15جمعیت    فیصدی  عبارت از  سال(    24الی    15جوانان )بین سنین  میزان سواد  

 راجع به زندگی روزمره را خوانده، نوشته و درک مفهوم بتوانند.  

سنجش   اغلباً به این امر به مثابه. می باشدسال گذشته  10طی  تعلیم وتربیهاین بازتاب دهنده مجموع دستآورد های سیستم 

می باشد. سطوح ناکافی خوانش    تعلیم وتربیهپیشرفت های اجتماعی و اقتصادی نگاه میشود چون نشاندهنده مؤثریت سیستم  

 سبب ایجاد موانع برای مشارکت موفقیت آمیز جوانان و بزرگساالن در جامعه میگردد.  

 روش محاسبه

سال با سواد را بر تعداد مجموعی افراد در همین رده    24الی    15روش معمول محاسبه اینست که تعداد افراد میان سنین  

 کنیم.   100سنی تقسیم کرده و نتیجه را ضرب 

 

Possible Data Sources  

های جمعیت، سروی های خانوار و سروی های سواد    سرشماریسواد جوانان از    معلومات    طوریکه در فوق ذکر گردید، 

 برای مجموع جمعیت از سرشماری های ملی یا سروی های نمونه بدست می آید.   معلومات  حاصل میگردد. 

 معلومات  دسته بندی 

در دسترس باشد، این شاخص را میتوان به اساس جنسیت،   معلومات    ، در مواردیکه  سواد بزرگساالن  معلومات    مانند  

 منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی، گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

بوده که تعداد کثیری از افراد جوان را به کسب توانایی    تعلیم وتربیهمیزان باالی سواد جوانان نشاندهنده مؤثریت سیستم  

 محاسبات ساده ریاضی در زندگی روزمره قادر ساخته است. های الزم با استفاده از متن نوشتاری و 

Youth Literacy Rate                               Literate population aged 15-24 years old in year t 
(age 15-24 year olds)  =     ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                  Population aged 15-24 years old in year t 
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سواد نسل جوان را نسبت به مجموع  اگر میزان سواد جوانان و بزرگساالن را با هم مقایسه کنیم، پیشرفت در دستآورد های 

برنامه های سواد آموزشی  بزرگساالن نشان میدهد. این ارقام برای حکومت در راستای تصمیم گیری راجع به اینکه    جمعیت

    را هدف قرار دهد مفید می باشد.  سنی پگروکدام 

 محدودیت ها 

تنها برای سال های انتخاب شده و برای مناطق جغرافیایی   معلومات    طوریکه در بخش سواد بزرگساالن یادآوری گردید، این  

 های عالقمند به اساس سال سرشماری و سروی ها قابل دسترس می باشد.   پو گرو

برخی از را غیر قابل مقایسه ساخته است.    معلومات    غیابی نیز این    معلومات    تعریفات متفاوت از سواد در کشور ها و  

 برای سواد جوانان انتخاب میکنند.  سال را  24الی  15از رده سنی معیاری بین المللی  کشورها یک رده سنی متفاوت 

 شاخص برابری جندر برای سواد بزرگساالن   4.3

 تعریف و هدف

سال و بزرگتر از    25افراد  شاخص سواد برای برابری جندر عبارت از نسبت میزان سواد اناث بر میزان سواد ذکور برای  

 آن می باشد.  

کسب سواد و فرصت های آموزشی برای زنان در مقایسه این فرصت ها  این شاخص پیشرفت به سوی تساوی جندر در  

فرضی اشتراک در مکتب را سنجش و یک شاخص کلیدی یک نتیجه    برای مردان را سنجش میکند. همچنان این شاخص

سواد یک مهارت اساسی برای توانمند سازی زنان جهت کنترول روی زندگی شان،  برای توانمندی زنان در جامعه می باشد.  

 دنیای گسترده تر آموزشی می باشد. صالحیت دار شدن و دسترسی به 

 روش محاسبه

سال و بزرگتر بر میزان سواد مردان همین رده سنی و    25سواد زنان  این شاخص از طریق تقسیم نمودن میزان  

 بدست آورد.   100ضرب نمودن آن به  

 

 

معلومات منابع احتمالی    

طوریکه در فوق ذکر گردید، شاخص برابری جندر برای سواد بزرگساالن را میتوان از سرشماری نفوس، سروی های  

در مورد تعداد مجموعی جمعیت را میتوان از احصائیه های ملی و سروی    معلوماتخانوار و سروی های سواد بدست آورد.  

 های نمونه حاصل کرد.  

Gender Parity Index                Adult female literacy rate 
for Adult Literacy      = ---------------------------------------------------   x 100 
                                                   Adult male literacy rate 
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 معلومات  دسته بندی 

در دسترس باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

ت که میزان سواد مردان و  به این معناسباشد،    1د نشان دهنده یک رقم مساوی به  ازمانیکه شاخص برابری جندر برای سو

نشان دهنده اینست که زنان نسبت به مردان کمتر مهارت های سواد را کسب کرده اند و  1زنان مساوی است. رقم کمتر از 

بخاطر باید داشت که رقم شاخص  دهنده اینست که تعداد مردان با سواد نسبت به زنان با سواد کمتر است. نشان 1رقم بلند از  

سنین باال  های پ جندر میتواند با تفاوت ها در توقعات زندگی میان مردان وزنان متأثر گردد، مخصوصاً برای گروبرابری 

در کشور هاییکه زنان طور اوسط عمر طوالنی تر از مردان دارند. در چنین موارد الزم است تا شاخص های برابری جندر  

 ایجاد کرد.  از نظر سواد را به اساس گروه های سنی 

 محدودیت ها 

تنها برای سال های انتخاب شده و برای مناطق جغرافیایی   معلومات    طوریکه در بخش سواد بزرگساالن یادآوری گردید، این  

های عالقمند به اساس سال سرشماری و سروی ها قابل دسترس می باشد. تعریفات متفاوت از سواد در کشور ها    پو گرو

 را غیر قابل مقایسه ساخته است.معلومات غیابی نیز این معلومات و 

 
 اهداف برنامه آموزشی

جمع آوری شده تعلیمی از طریق   معلومات  در ختم این جلسه آموزشی، اشتراک کننده گان قادر به تحلیل انفرادی 

درک خود از موضوع را با فراهم نمودن مثال  بکارگیری شاخص های برابری و تساوی جندر خواهند شد. آنها باید بتوانند 

 ثابت سازند.  معلومات  هایی از هر نوع 

 اشتراک کننده گان کدام موارد را می آموزند؟  
نیاز  معلومات  به شاخص های برابری و تساوی جندر به کدام نوع می آموزند که برای محاساشتراک کننده گان  –

 . آنها باید دانش خود را با فراهم نمودن مثال هایی در مورد هر شاخص ثابت بسازند. می باشد

 خواهند شد.   های برابری و تساوی جندراشتراک کننده گان قادر به دانستن هدف و کاربرد شاخص  –

با استفاده  برابری و تساوی جندردانستن و محاسبه دقیق و استفاده مناسب شاخص های اشتراک کننده گان قادر به  –

 ایمیس خواهند بود.   معلومات  از 

 

 [ 5 –سوم ]هدف کلی  –برنامه آموزشی 
 شاخص های برابری و تساوی جندر چگونه محاسبه می گردند؟
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 فعالیت ها: 

تشکیل دهنده شاخص های برابری و شاخص های آموزش برای همه که  ، 5 –هدف کلی  هدف و تعریف) :1 –فعالیت 

شاخص در آغاز اشتراک کننده گان با تعریف و هدف برای اشتراک کننده گان معرفی می گردند(:  تساوی جندر می باشد

 شاخص های آموزش برای همه را تشکیل میدهند آشنا می گردند. انواع  پنجمکه هدف  های برابری و تساوی جندر

که برای محاسبه این شاخص ها نیاز می باشند از طریق پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر یا آموزگار معرفی  معلومات 

می گردند. اشتراک کننده گان در بحث های هر یک از موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت ترینر درک خود 

گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در  از موضوعات را ثابت می سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می

 قسمت آگاهی بیشتر و درک شان از موضوع کمک شود.

شاخص های آشنا می شوند(:  انواع مختلف شاخص های برابری و تشاوی جندر)اشترک کننده گان با : 2 –فعالیت 

نت توسط ترینر به اشتراک کننده گان ارائه و روش های محاسبه آنان ذریعه پریزنتیشن پاورپای  برابری و تساوی جندر

 میگردند. 

 شاخص برابری جندر برای سواد بزرگساالن .1

 تعلیمات قبل از مکتب آموزش و مراقبت دوران ناخالص در  شمولیت شاخص برابری جندر برای نسبت .2

 ناخالص در تعلیمات ابتدائیهجذب میزان شاخص برابری جندر برای  .3

 خالص در تعلیمات ابتدائیه جذب میزانشاخص برابری جندر برای  .4

 شاخص برابری جندر برای  .5

o  ابتدائیه دورهناخالص در شمولیت نسبت 

o متوسطه  دورهناخالص در  شمولیت نسبت 

o نسبت شمولیت ناخالص در دوره لیسه 

 شاخص برابری جندر برای   .6

o ابتدائیه دوره خالص درشمولیت  نسبت 

o  متوسطه  در دورهخالص شمولیت نسبت 

o  شمولیت خالص در دوره لیسهنسبت 

درک خود از موضوعات    نریاز موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت تر  کیهر    یاشتراک کننده گان در بحث ها

 یبحث نموده تا در قسمت بلند رفتن آگاه  نریگردند تا سواالت خود را با تر  یم  بیسازند. اشتراک کننده گان ترغ  یرا ثابت م

 .و درک شان از موضوع کمک شود

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های برابری  گروپی)کار    :3  –فعالیت  

 اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:    گروپیو تساوی جندر کار  

 را شریک می سازند.مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شان معلومات 

برابری  راجع به هدف و کاربرد شاخص های    ابتدائی  امتحان: اشتراک کننده گان یک  قبل از تریننگ  امتحان)  :4  –فعالیت  

فراهم میگردد و از آنها برابری و تساوی جندر  به اشتراک کننده گان لست شاخص های  (:  سپری میکنند  و تساوی جندر 

 خواسته می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   
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برخی از  به اشتراک کننده گان معرفی می گردد(:  برابری و تساوی جندرشاخص های  برخی از انوع دیگر) : 5 –فعالیت 

ها ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به و روش های محاسبه این شاخص  برابری و تساوی جندر  شاخص های دیگر  

 اشتراک کننده گان معرفی می گردند.

 برای میزان بقا تا صنف ششم  برابری جندر شاخص .1

 متوسطه دورهشاخص برابری جندر برای میزان انتقال به  .2

 شمولیت اناث در فیصدی  .3

o ابتدئیه دوره 

o متوسطه  دوره 

o دوره لیسه 

o  تخنیکی و مسلکی تعلیمات 

 معلمین اناث درفیصدی  .4

o ابتدئیه دوره 

o متوسطه  دوره 

o دوره لیسه 

o  تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

  و لیسه متوسطه  ،ابتدائیه دوره های دختران و پسران تکرار کننده در  فیصدی  .5

باشند تا فهم  اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر  

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های برابری گروپی)کار  :  6  –فعالیت  

 اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:    گروپیو تساوی جندر کار  

 را شریک می سازند.مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شان معلومات 

را راجع به هدف و کاربرد شاخص های    ابتدائی  امتحان: اشتراک کننده گان یک  قبل از تریننگ  امتحان)  :7  –فعالیت  

به اشتراک کننده گان لست شاخص های برابری و تساوی جندر فراهم میگردد و از (:  سپری میکنند  برابری و تساوی جندر

 آنها خواسته می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.   

شاخص های آموزش برای    5  –، هدف و روش محاسبه شاخص های آموزش برای همه و هدف کلی  : )تعریف8  –فعالیت  

نخست،    به اشتراک کننده گان معرفی می گردند(:  همه که تشکیل دهنده شاخص های برابری و تساوی جندر می باشد  

شاخص های آموزش    5  –که شامل هدف کلی    و هدف شاخص های برابری و تساوی جندر  اشترک کننده گان با تعریف

مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها که ذریعه پریزنتیشن معلومات    اشد وبرای همه و اهداف انکشافی هزار ساله می ب

 پاورپاینت توسط ترینر ارائه میگردد آشنا می گردند.  
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اشتراک کننده گان در بحث های مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  

سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت خود از موضوعات را ثابت  

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

 روز( 1ساعت )  8مدت مجموعی جلسه: 

 اجندای برنامه آموزشی

 منابع مورد نیاز  فعالیت مدت

 : شاخص های برابری و تساوی جندر 4 –برنامه آموزشی 

  15ساعت و  1
 دقیقه

لکچر مشارکتی و پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر در مورد 
آموزش  ،5- تعریف و هدف و کاربرد شاخص های هدف کلی 

برای همه که تشکیل دهنده شاخص های برابری و تساوی  
 جندر می باشد برای اشتراک کننده ارائه میگردد.  

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

 دقیقه  15وقفه چای برای 

  15ساعت و  1
 دقیقه

شاخص های برابری و تساوی جندر و روش های محاسبه آنان 
پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده گان ذریعه پریزنتیشن 

 ارائه میگردند.
 شاخص برابری جندر برای سواد بزرگساالن .1
ناخالص   شمولیت شاخص برابری جندر برای نسبت .2

تعلیمات قبل و مراقبت دوران  سیستم تعلیم وتربیهدر 
 از مکتب 

  ناخالص در جذب شاخص برابری جندر برای میزان .3
 ابتدائیه  دوره صنف اول

در  خالص جذب  شاخص برابری جندر برای میزان  .4
 صنف اول دوره ابتدائیه 

 شاخص برابری جندر برای  .5
o  ابتدائیه دورهناخالص در شمولیت نسبت 
o  متوسطه  دورهدر  ناخالصشمولیت نسبت 
o نسبت شمولیت ناخالص در دوره لیسه 

 شاخص برابری جندر برای   .6
o ابتدائیه دورهخالص در  شمولیت نسبت 
o متوسطه  دورهخالص در  شمولیت نسبت 
o نسبت شمولیت خالص در دوره لیسه 

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

 (01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )

  30ساعت و  1
 دقیقه

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات گروپیکار 
مورد نیاز برای محاسبه شاخص های برابری و تساوی جندر 

انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل  گروپیکار 
 میگردد 

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

  30ساعت و  1
 دقیقه

 ابتدائی امتحان کی: اشتراک کننده گان قبل از تریننگ امتحان
  یو تساو یبرابر یرا راجع به هدف و کاربرد شاخص ها

 کنند یم یجندر سپر

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –
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  15ساعت و  1
 دقیقه

برخی از شاخص های دیگر برابری و تساوی جندر و روش 
پاورپاینت توسط های محاسبه این شاخص ها ذریعه پریزنتیشن 
 ترینر به اشتراک کننده گان معرفی می گردند. 

 شاخص برابری جندر برای میزان بقا تا صنف ششم  .1
  دوره شاخص برابری جندر برای میزان انتقال به .2

 متوسطه 
 شمولیت اناث در فیصدی  .3

o ابتدئیه دوره 
o متوسطه  دوره 
o دوره لیسه 
o  تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

 معلمین اناث در  فیصدی  .4
o ابتدئیه دوره 
o متوسطه  دوره 
o دوره لیسه 
o  تعلیمات تخنیکی و مسلکی 

دختران و پسران تکرار کننده در تعلیمات  فیصدی  .5
  ولیسه. متوسطه ،ابتدائیه

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

دقیقه  15وقفه چای برای   

  15ساعت و  1
 دقیقه

طریق پریزنتیشن ادامه: لکچر و بحث های مشارکتی از 
 پاورپاینت 

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

(01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )  

  30ساعت و  1
 دقیقه

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات گروپیکار 
مورد نیاز برای محاسبه شاخص های برابری و تساوی جندر 

انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل  گروپیکار 
 میگردد 

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

  30ساعت و  1
 دقیقه

 ئیابتدا امتحان کی: اشتراک کننده گان قبل از تریننگ امتحان
  یو تساو یبرابر یرا راجع به هدف و کاربرد شاخص ها

 کنند یم یجندر سپر

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –
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 : برابری و تساوی جندر  5هدف کلی 
و دست یافتن به تساوی جندر تا سال   2005از میان برداشتن نابرابری های جندر در تعلیمات ابتدائیه و متوسطه تا سال 

 ، با تمرکز روی دسترسی کامل دختران به تعلیمات اساسی با کیفیت و دستآورد های آنان در این عرصه. 2015

 مقدمه 

ی واضح میگردد که یک درک روشن از اینکه "جندر" و "تساوی جندر" اهمیت و الزامات ارزیابی "هدف جندر" تنها زمان

در اجتماع و در فرهنگ  جندر عبارت از "نقش ها و مسئوولیت های مردان و زنان در داخل خانواده ها،  .  چیست ایجاد گردد

توقعات   شامل  جندر  مفهوم  باشد.  به مشخصات،  می  میگردد." راجع  مردان  و  زنان  احتمالی  های  رفتار  و  ها   شایستگی 

(source: UNESCO Gender Toolkit)  . جندر یک تفکیک واضح جنسیتی دارد که تفاوت های بیولوژیکی میان

"تساوی جندر" به معنای اینست که "زنان و مردان از وضعیت مساویانه برای تحقق کامل مردان و زنان را نشان میدهد.  

". دار باشندبرای کمک و مستفید شدن از مزایای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برخورحقوق بشری شان 

ارزش دهی مساویانه توسط اجتماع به شباهت ها و تفاوت ها و نقش هایی را که آنان ایفا میکند می    بدین لحاظ این به معنای

 . (source: UNESCO Gender Toolkit)باشد 

جندر یک موضوعی است که در تمام اهداف "آموزش برای همه" در نظر گرفته می شود و خطر این وجود دارد که اگر  

رهنمود بیشتر به آن پرداخته شود ممکن در اهداف دیگر نادیده گرفته شوند. برای جلوگیری از این خطر،  در یک هدف  

همه ارزیابی های میان دهه یی در تالش گنجانیدن شاخص های جندر در تمام شش  تعلیم و تربیه آسیا و اقیانوس آرام برای  

آموزش برای همه در نظر گرفته شود. فراهم آوری هدف بوده تا اطمینان حاصل گردد که مسئله جندر در تمام عرصه های  

یک پیش شرط در تمام احصائیوی جندر و سنجش برابری جندر تحت هر هدف    معلومات    طمینان از دسته بندی  و کسب ا

و هدف نهایی سنجش پیشرفت بسوی دستیابی به تساوی واقعی جندر    برابری جندر کافی نیست،ارزیابی ها می باشد. اما،  

تربیه( و دستاورد ها و نتایج تعلیم و تربیه(، کیفیت روند )تساوی جندر در تعلیم و    به)تساوی جندر  از نکته نظر دسترسی  

از اینرو، تحلیل و تفسیر این شاخص ها می باشد.    ولیسه  متوسطه،  تعلیم و تربیه( در سطوح ابتدائیه  از طریق )تساوی جندر  

 بخش بسیار مهم ارزیابی و سنجش پیشرفت این هدف می باشد.  
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 اهداف انکشافی هزار ساله –آموزش برای همه   شاخص های اساسی
 

 معلومات   منبع  دسته بندی  شاخص ها  5

 شاخص برابری جندر برای:  5.1

 سواد بزرگساالن •
 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

های   • بندی  دسته  سایر 
اقتصادی   و  اجتماعی 

 مانند: 
o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

ساالنه  • احصائیه 
 مکتب 

 احصائیه نفوس •

سروی های خانوار  •
 و تخصصی 

 

 برای: شاخص برابری جندر  5.2

ناخالص در آموزش و  شمولیت نسبت •
 تعلیمات قبل از مکتبمراقبت دوران 

 شاخص برابری جندر برای:  5.3

صنف اول ناخالص در جذب میزان  •
 دوره ابتدائیه

 شاخص برابری جندر برای:  5.4

صنف اول  درخالص جذب میزان  •
 دوره ابتدائیه

5.5 
 

 شاخص برابری جندر برای: 

 دورهناخالص در شمولیت نسبت  •
 ابتدائیه

  دوره ناخالص در شمولیت نسبت •
 متوسطه 

نسبت شمولیت ناخالص در دوره  •
 لیسه

5.6 
 

 شاخص برابری جندر برای: 

  دورهخالص در  شمولیت نسبت  •
 ابتدائیه

 متوسطدوره  الص در خ شمولیت نسبت •

  نسبت شمولیت خالص در دوره لیسه •

 برای: شاخص برابری جندر  5.7

 میزان بقا تا صنف ششم •

 شاخص برابری جندر برای:  5.8

 متوسطه دورهمیزان انتقال به  •

 : شمولیت اناث در فیصدی  5.9

 ابتدئیه  دوره •

 متوسطه دوره •

 دوره لیسه  •

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 عامه/خصوصی  •
 

ساالنه  • احصائیه 
 مکتب 

آوری  •   جمع 
مختلف    معلومات  

 نهادی
 استادان اناث در:  فیصدی  5.10 

 ابتدئیه  دوره •

 متوسطه دوره •

 دوره لیسه  •

 تعلیمات تخنیکی و مسلکی  •

دختران و پسران تکرار کننده در   فیصدی  5.11
 تعلیمات ابتدائیه و متوسطه.  
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 برابری جندر برای سواد بزرگساالن  شاخص  5.1

 تعریف و هدف

این شاخص برابری جندر برای ارزیابی تفاوت های جندر در میزان های سواد میان جمعیت بزرگساالن استفاده میگردد.  

آنرا به ذکور محاسبه میگردد. این درست نخواهد بود که  میزان سواد    برمیزان سواد اناث    نسبت  شاخص با تقسیم نمودن

مطلق نشان دهیم،  چون این باید به گونه یک نسبت ارائه گردد. این شاخص برای نسبت ارقام  شاخص برابری جندر گونه 

ا ر در عرصه سواد را سنجش کرده و مخصوصاً این سنجش زمانی بخوبی انجام میشود که آنرجند  پیشرفت بسوی برابری

 اجتماعی( دسته بندی کنیم. -اقتصادیبه اساس گروه های فرعی )مانند، قوم، قبیله، 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

اولیه برای سواد را از طریق پروسه های سرشماری بدست می آورند، اما این اکثراً وابسته به   معلومات معموالً کشور ها 

خاص خانوار نیز میتواند در قسمت نشان دادن میزان سواد کمک  سروی هایتخمینات خود گزارش شده ی سواد می باشد. 

 کننده باشد، ولی این ها اکثراً به گونه محلی می باشد. 

 ومات معل دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

موجود نباشد، بهترین   معلومات    گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد. اما در مواردیکه  

 تنها گزارشدهی ارقام محلی می باشد.  روش برای آن 

 معلومات  تفسیر 

تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نتیجه بیشتر از یک باشد بیانگر در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر  

میتوان فرض کرد  تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما،  

نابرابری جندر اکثراً در میان  باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد.    1.03و    0.97که اگر این رقم بین  

از طریق تعلیمات ابتدائیه جهانی طور قابل مالحظه    جمعیت بزرگساالن بیشتر به چشم میخورد و این خالها باید به تدریج

 برطرف می گردیدند. 

 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.   معلومات  تا  برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم

Gender Parity Index                Adult female literacy rate 
for Adult Literacy      = ---------------------------------------------------   x 100 
                                                   Adult male literacy rate 
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 تعلیمات قبل ازمکتبآموزش و مراقبت دوران  درناخالص  شمولیت شاخص برابری جندر برای نسبت 5.2

 تعریف و هدف

برای ارزیابی تفاوت  تعلیمات قبل از مکتب    آموزش و مراقبت دوران  درناخالص  شمولیت  شاخص برابری جندر برای نسبت  

آموزش و  ناخالص در  شمولیت  ،  میزانهای جندر در دسترسی به تعلیمات ابتدائیه منظم استفاده میگردد. این شاخص منحیث  

  که توسط تقسیم نسبت شمولیت ناخالص دختران بر نسبت شمولیت ناخالص پسران تعلیمات قبل از مکتب  مراقبت دوران  

در این شاخص پیشرفت بسوی برابری جندر برای کسب اطمینان از دسترسی اطفال به آموزش و مراقبت  محاسبه میگردد.  

 منظم و با کیفیت سنجش میگردد. 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 جمع آوری میکنند. داشتن چنین   EMISمنحیث بخشی از  ای شاخص نامبرده را  اساسی بر  معلومات    معموالً کشور ها  

تعلیمات قبل از    به اساس جندر زمینه را برای محاسبه شاخص برابری جنسیت برای آموزش و مراقبت دوران    معلومات  

مراکز مراقبت های اجتماعی و یا خانوادگی نباشد،  جمع آوری شده شامل  معلومات  در صورتیکه مساعد می سازد. مکتب 

 این موضوع باید یادآوری گردد. 

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

نسبت  شاخص برابری جندر برای    نمودن  مقایسهکرد.    گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی

  جالبمیان مراکز خصوصی و عامه/اجتماعی بسیار تعلیمات قبل از مکتب  ناخالص در آموزش و مراقبت دورانشمولیت  

 و دلچسپ خواهد بود.   توجه

 معلومات  تفسیر 

بیشتر از یک باشد    آن   است؛ در صورتیکه این نتیجهکمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور  نسبت  در صورتیکه نتیجه  

به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما،    نسبت متذکره  بیانگر تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه

های   باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد. در کشور 1.03و  0.97میتوان فرض کرد که اگر این رقم بین  

لتی یا اجتماعی شامل می شوند در حالیکه پسران در مراکز  زیاد میتوان مشاهده کرد که دختران اکثراً در مراکز تعلیمی دو

 خصوصی و پرهزینه مصروف کسب تعلیم اند. 

Gender Parity Index                GER in ECCE (Female) 
for GER in ECCE     = ---------------------------------------------------   x 100 
                                                    GER in ECCE (Male) 
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 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.  معلوماتبرای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم تا 

 ابتدائیه صنف اول دوره ناخالص درجذب شاخص برابری جندر برای میزان   5.3

 تعریف و هدف

ابتدائیه برای ارزیابی تفاوت های جندر در میزان های صنف اول دوره    ناخالص در  جذب  شاخص برابری جندر برای میزان

برای دختران تقسیم این   ناخالصجذب    میزان،  نسبتاستفاده میگردد. این شاخص منحیث    دختران و پسرانپذیرش میان  

نشان دادن این شاخص منحیث شاخص برابری جندر برای نسبت ارقام مطلق مانند  میزان برای پسران محاسبه میگردد.  

پذیرش به تعلیمات  در  در این شاخص پیشرفت بسوی برابری جندر  تعداد معلمین، تعداد شمولیت های و غیره اشتباه می باشد.  

 سنجش میگردد.  ابتدائیه را

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

ملی جمع آوری میکنند.  سروی های     EMISاساسی برای شاخص نامبرده را منحیث بخشی ازمعلومات  معموالً کشور ها  

فراهم       EMISنیز میتوانند ارقام مقایسوی را به     نفوس و صحت  ئیهاحصاسروی  یا     سروی کلستر چند شاخصیملی مانند  

 مساعد می سازد.  کند. سروی های محلی نیز زمینه را برای جمع آوری تفصیالت راجع به جمعیت های مشخص محلی 

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر

ر صورتیکه این نتیجه بیشتر از یک باشد بیانگر در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ د

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

 باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد.   1.03و   0.97که اگر این رقم بین 

 

Gender Parity Index                             GIR in Primary Education (Female) 
for GIR in Primary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                 GIR in Primary Education (Male) 
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 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.  معلومات تا است برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم 

 ابتدائیهصنف اول دوره خالص درجذب شاخص برابری جندر برای میزان   5.4

 تعریف و هدف

ابتدائیه به منظور ارزیابی تفاوت های جندر به اساس صنف اول دوره    خالص درجذب  شاخص برابری جندر برای میزان  

خالص    جذب  خالص برای اناث تقسیم میزانجذب  این شاخص منحیث نسبت میزان  سن مناسب پذیرش بکار برده میشود.  

   برای ذکور محاسبه می گردد.

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

جمع آوری میکنند.  سروی های ملی     EMIS اساسی برای شاخص نامبرده را منحیث بخشی از  معلومات  معموالً کشور ها

فراهم کند.       EMISنیز میتوانند ارقام مقایسوی را به   تنفوس و صح  احصائیهسروی  یا     سروی کلستر چند شاخصیمانند  

 سروی های محلی نیز زمینه را برای جمع آوری تفصیالت راجع به جمعیت های مشخص محلی مساعد می سازد.  

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

یک باشد بیانگر در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نتیجه بیشتر از  

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

خالص یک  جذب  استفاده از میزان  باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد.    1.03و    0.97که اگر این رقم بین  

دختران با مزایا و معایب واضح که برای یک جنس مشخص یا جنس ر پذیرش پسران و  بینش عمیق از تفاوت های سنی د

 را فراهم می نماید.   میکند ایجادمخالف 

 

Gender Parity Index                             NIR in Primary Education (Female) 
for NIR in Primary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                 NIR in Primary Education (Male) 
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 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.   معلومات  برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم تا 

  شاخص برابری جندر برای:  5.5

 ابتدائیه دورهناخالص در شمولیت نسبت  •

 ابتدائیه  دورهخالص در   شمولیت نسبت •

 تعریف و هدف

معموالً برای ارزیابی تفاوت های جندر    ولیسه  متوسطه،  ابتدائیهدوره  ناخالص در    شمولیت  شاخص برابری جندر برای نسبت

این شاخص پیشرفت به سوی برابری  استفاده میگردد.    ولیسه  متوسطه،ابتدائیه    دوره هایدر شمولیت ناخالص در سطح  

تعلیمات ابتدائیه جهانی برای زنان در مقایسه با مردان را سنجش جندر در ساحات مورد مانند سواد، دسترسی و مشارکت در  

 میکند. 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

جمع آوری میکنند.  سروی های ملی   EMISاساسی برای شاخص نامبرده را منحیث بخشی از  معلومات  معموالً کشور ها  

فراهم کند.  EMISنیز میتوانند ارقام مقایسوی را به   نفوس و صحت احصائیهسروی یا   سروی کلستر چند شاخصیمانند 

 سروی های محلی نیز زمینه را برای جمع آوری تفصیالت راجع به جمعیت های مشخص محلی مساعد می سازد.  

 

GPI for GER in Primary Education: 

Gender Parity Index                             GER in Primary Education (Female) 
for GER in Primary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                GER in Primary Education (Male) 
GPI for GER in Secondary Education: 

Gender Parity Index                             GER in Secondary Education (Female) 
for GER in Secondary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                GER in Secondary Education (Male) 
 

Gender Parity Index                             GER in High Secondary Education (Female) 
for GER in High Secondary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                GER in High Secondary Education (Male) 
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 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نتیجه بیشتر از یک باشد بیانگر 

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

خص برابری جندر نابرابری وجود ندارد. بخاطر باید داشت که اگر این رقم  باشد در شا 1.03و  0.97که اگر این رقم بین 

نشاندهنده یک سیستم سالم عدم نابرابری را نشان میدهد و میتواند آنرا خوب خطاب کرد، اما این الزاماً  باشد، تقریباً    0.99

درصد باشد ولی شمولیت    0.99واند  ابتدائیه میت  در دورهناخالص   شمولیت  تعلیمی نیست. شاخص برابری جندر برای نسبت

خالص و   شمولیت  د برای دختران و پسران باشد. هر گونه تفاوت میان شاخص برابری جندر برای نسبتفیص  50حقیقی  

شمولیت دیرهنگام پسران و دختران یا ترجیح نگهداشتن پسران یا دختران به مدت طوالنی تر ناخالص نتیجه  شمولیت نسبت

 بوده میتواند. نوف حتا بعد از تکرار ص

 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.   معلومات  برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم تا 

 شاخص برابری جندر   5.6

 ابتدائیه   در دورهخالص شمولیت نسبت  •

 متوسطه   در دورهخالص شمولیت نسبت  •

  در دوره لیسهخالص شمولیت نسبت  •

 تعریف و هدف

برای ارزیابی تفاوت های جندر در   ولیسه  متوسطه  ،ابتدائیه  در دوره هایخالص  شمولیت  شاخص برابری جندر برای نسبت  

استفاده میگردد. این شاخص پیشرفت بسوی برابری جندر در شمولیت   ولیسه  متوسطه  ،ابتدائیه  دوره هایشمولیت های خالص  

 را سنجش میکند. ولیسه متوسطه ، به سطوح ابتدائیه
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 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

را تعریف و همچنان   دوره های مختلف تعلیم وتربیهمورد استفاده    معلومات    الزم است تا کشور ها طور واضح پارامتر های  

و تعداد صنوف نیز باید صریحاً تذکر   آن اند یا برای تمام سطوح  این دوره  واضح گردد که آیا اینها تنها برای سطوح پائینی 

 یابد. 

 معلومات  منابع احتمالی 

ملی جمع آوری میکنند.  سروی های   EMISاساسی برای شاخص نامبرده را منحیث بخشی از  معلومات    معموالً کشور ها  

فراهم    EMISنیز میتوانند ارقام مقایسوی را به     سروی آمارگیری نفوس و صحتیا     سروی کلستر چند شاخصیملی مانند  

 کند. سروی های محلی نیز زمینه را برای جمع آوری تفصیالت راجع به جمعیت های مشخص محلی مساعد می سازد.  

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

یک باشد بیانگر در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نتیجه بیشتر از  

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد. بخاطر باید داشت که اگر این رقم   1.03و  0.97که اگر این رقم بین 

رابری را نشان میدهد و میتواند آنرا خوب خطاب کرد، اما این الزاماً نشاندهنده یک سیستم سالم باشد، تقریباً عدم ناب  0.99

GPI for NER in Primary Education: 

Gender Parity Index                             NER in Primary Education (Female) 
for NER in Primary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                NER in Primary Education (Male) 

 
GPI for NER in Secondary Education: 
Gender Parity Index                             NER in Secondary Education (Female) 

for NER in Secondary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                NER in Secondary Education (Male) 

 
GPI for NER in High Secondary Education: 
Gender Parity Index                             NER in High Secondary Education (Female) 

for NER in High Secondary Education     = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                                NER in High Secondary Education (Male) 
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درصد باشد ولی شمولیت   0.99تعلیمی نیست. شاخص برابری جندر برای نسبت خالص شمولیت در تعلیمات ابتدائیه میتواند  

 . درصد برای دختران و پسران باشد 50حقیقی 

 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.  معلومات  تا  است محاسبه شاخص برابری جندر، الزمبرای 

 شاخص برابری جندر برای میزان بقا تا صنف ششم  5.7

 تعریف و هدف

ابتدائیه بکار میرود. این شاخص را میتوان منحیث   دورهمیزیان بقا تا صنف ششم برای ارزیابی تفاوت های جندر در تکمیل  

ابتدائیه محاسبه کرد. شاخص برابری جندر برای    دورهتقسیم بر میزان بقای ذکور در  ابتدائیه    دورهنسبت بقای اناث در  

  اوت   دراپرا نسبت مقایسه جندر از نظر میزان  میزان بقا یک تصویر واضح تر از نابرابری ها جندر در تکمیل تعلیمات  

 از مکتب نشان میدهد.  

مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و   

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

ملی جمع آوری میکنند.  سروی های   EMISاساسی برای شاخص نامبرده را منحیث بخشی از    معلومات    معموالً کشور ها  

فراهم   EMISنیز میتوانند ارقام مقایسوی را به    نفوس و صحت   ئیهاحصاسروی  یا     سروی کلستر چند شاخصیملی مانند  

 کند. سروی های محلی نیز زمینه را برای جمع آوری تفصیالت راجع به جمعیت های مشخص محلی مساعد می سازد.  

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    در صورتیکه  

 گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.   گروه های زبانی، معلولیت ها و 

 معلومات  تفسیر 

در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نتیجه بیشتر از یک باشد بیانگر 

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

که میزان خص برابری جندر نابرابری وجود ندارد. احتمال زیاد وجود دارد  باشد در شا  1.03و    0.97که اگر این رقم بین  

Gender Parity Index                            Survival rate to Grade 6 (Female) 
for Survival rate to Grade 6      = ---------------------------------------------------   x 100 

                                                    Survival rate to Grade 6 (Male) 
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نباشد   معلومات    قادر به تولید    EMISموجود باشد و در صورتیکه سیستم کنونی  های مختلف میان جمعیت های فرعی  

 سروی ها استفاده کرد.  معلومات  میتوان از 

 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.  معلومات  تااست برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم 

 متوسطه دورهشاخص برابری جندر برای انتقال به  5.8

 تعریف و هدف

از حاصل تقسیم نسبت میزان انتقال دختران به نسبت انتقال پسران متوسطه    دورهشاخص برابری جندر برای میزان انتقال به  

. این شاخص پیشرفت بسوی برابری جندر در تکمیل نمودن تعلیمات ابتدائیه و شمولیت به تعلیمات متوسطه وجود می آیدبه 

 اشتباه گرفته شود.  دوره متوسطه با برابری جندر در میزان کلی شمولیت به را سنجش کرده و نباید 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

به اساس جندر   معلومات    موجودیت چنین  اساسی برای شاخص نامبرده را جمع آوری میکنند.    معلومات  معموالً کشور ها  

"منابع   زمینه را برای محاسبه شاخص برابری جندر برای این شاخص ها مساعد می سازد. برای جزئیات بیشتر بخش 

 " برای هر شاخص را مشاهده کنید. معلومات  احتمالی 

 معلومات  دسته بندی 

موجود باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا، گروه های اجتماعی و قومی،    معلومات    یکه  در صورت

 گروه های زبانی، معلولیت ها و گروه های آسیب پذیر دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

یجه بیشتر از یک باشد بیانگر در صورتیکه نتیجه کمتر از یک باشد بیانگر تفاوت به نفع ذکور است؛ در صورتیکه این نت

تفاوت به نفع اناث است؛ و در صورتیکه نتیجه به یک نزدیک باشد بیانگر برابری جندر می باشد. اما، میتوان فرض کرد  

با توجه به اینکه تعداد زیادی از  باشد در شاخص برابری جندر نابرابری وجود ندارد.    1.03و    0.97که اگر این رقم بین  

بدون سپری نمودن امتحانات نهایی دراپ میگردند، میزان انتقال شاخص برابری جندر  اطفال در سال اخیر تعلیمات ابتدائیه 

 احتمالی پالیسی را فراهم میکند. پینش عمیق از تحلیل و اقدامات  

Gender Parity Index                Transition rate to Secondary Education (Female) 

for Transition rate to    =      ---------------------------------------------------------------------   x 100 

Secondary Education           Transition rate to Secondary Education (Male) 
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 محدودیت ها 

 دسته بندی شده موجود باشد.  معلومات  تا است برای محاسبه شاخص برابری جندر، الزم 

 شمولیت اناثفیصدی   5.9

 تعریف و هدف

ابتدائیه، متوسطه یا  دورهمجموع شمولیت ها در یک سطح مشخص تعلیمات مانند  فیصدی اناث منحیث تعداد شمولیت های 

چنین سطح تعلیمی کمک  تخنیکی و مسلکی نشان داده می شود. این شاخص در قسمت ارزیابی نسبت مشارکت اناث در  

 میکند. 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

کنید.   100تعداد مجموعی شمولیت اناث را بر تعداد مجموعی شمولیت ها در یک سال مشخص تعلیمی تقسیم کرده و ضرب  

ارائه گردیده است تا هدف فوق الذکر مورد ارزیابی قرار  در ذیل لستی از شاخص های اساسی در مورد مشارکت اناث  

 گیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

به   معلوماتشمولیت را از طریق احصائیه های ساالنه مکتب جمع آوری میکنند. الزم است تا  معلومات    معموالً کشور ها

 شمولیت اناث فراهم شود.  فیصدی اساس جندر دسته بندی گردد تا زمینه برای محاسبه 

 معلومات  دسته بندی 

خصوصی دسته    –عامه  ، شهر/روستا و  در دسترس باشد، این شاخص را میتوان به اساس منطقه  معلومات    در صورتیکه  

 بندی کرد. 

% Female                          Number of female enrolment in primary education in school-year t 
Enrolment pri, t  =  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                    Total number of enrolment in primary education in school-year t 
 

 
% Female                         Number of female enrolment in secondary education in school-year t 
Enrolment Sec, t  =  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                    Total number of enrolment in secondary education in school-year t 

 
 
% Female                         Number of female enrolment in Voc/Tec education in school-year t 
Enrolment VocTec, t  =  --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                    Total number of enrolment in Voc/Tec education in school-year t 
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 معلومات  تفسیر 

این رده سنی مشخص را   این شاخص نشان دهنده میزان مشارکت اناث در این سطوح تعلیمی می باشد. اما، ساختار نفوس

 باید متوجه بود تا بتوانیم تفسیر درست و دقیق از این شاخص داشته باشیم. 

 محدودیت ها 

تنها نهاد های تعلیمی عامه   معلومات    برخی از  ، بخصوص در سطح متوسط ممکن است کامل نباشد چون  معلومات    پوشش  

 را یا بخشی از تقسیمات جغرافیایی را تحت پوشش دارند. 

 معلمین اناث  فیصدی  5.10

 تعریف و هدف

، دوره متوسطهدوره  ابتدائیه،    دوره  مانند  دوره ها  مجموع معلمین در یک سطح مشخصفیصدی  تعداد معلمین اناث منحیث  

یا تخنیکی و مسلکی نشان داده می شود. این شاخص در قسمت ارزیابی نسبت مشارکت اناث در چنین سطح تعلیمی   لیسه

که در یک  کمک میکند. معلمین به آنانی اطالق میگردد که فعالیت های مسلکی شان شامل انتقال دانش، رفتار ها و مهارت 

 باشد که در نهاد های رسمی تعلیمی شامل گردیده اند.   برنامه تعلیمی رسمی بازتاب یافته اند به شاگردانی می

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

در ذیل لستی کنید.  100تعداد معلمین اناث را به تعداد مجموعی معلمین در یک سال مشخص تعلیمی تقسیم کرده و ضرب 

 از شاخص های اساسی در مورد مشارکت اناث ارائه گردیده است تا هدف فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گیرد.  

 

 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 معلومات   شمولیت را از طریق احصائیه های ساالنه مکتب جمع آوری میکنند. الزم است تا    معلومات    معموالً کشور ها  

برای محاسبه   تا زمینه  بندی گردد  دسته  اساس جندر  فراهم شود.  معلمین    فیصدی  به  به معلمین   معلومات    اناث  راجع 

Per cent Female                         Number of female teachers in primary education in school-year t 
Teachers pri, t  =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                          Total number of teachers in primary education in school-year t 
 

 
Per cent Female                                        Number of female teachers in secondary education in school-year t 
Teachers Sec, t  =               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                                      Total number of teachers in secondary education in school-year t 

 

Per cent Female                         Number of female teachers in Voc/Tec education in school-year t 
Teachers VocTec, t  =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                                     Total number of teachers in Voc/Tec education in school-year t 
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معلمین و تأدیه  مخصوصاً برای سکتور عامه را میتوان از ریاست های مختلف وزارت های مسئوول برای نگهداری سوابق  

 معاشات حاصل کرد. 

 معلومات  دسته بندی 

، نوع نهاد )خصوصی، عامه(، روستا(  –این شاخص را میتوان به اساس سطح تعلیمات، موقعیت جغرافیایی )منطقه، شهر  

 م و تحصیالت معلم دسته بندی کرد.  رده سنی معل

 معلومات  تفسیر 

ترکیب نیروی تدریسی از نظر جندر را نشان میدهد. همچنان این شاخص در قسمت ارزیابی نیاز این شاخص نشان دهنده  

برای فرصت ها یا مشوق ها برای ترغیب زنان جهت مشارکت در فعالیت های تدریسی در یک سطح تعلیمی مشخص کمک  

 میکند. 

درصد نزدیک می شود بیانگر برابری جندر در ترکیب نیروی تدریسی می باشد. رقم    50زمانیکه تعداد معلمین اناث به  

جهت مشارکت در فعالیت های تدریسی در یک سطح، صنف درصد بیانگر فرصت های بیشتر برای زنان    50بزرگتر از  

برای اناث در    بازار کارروند  از بعد    معلومات    زم است تا این  یا برنامه مشخص تعلیمی می باشد. در صورت امکان، ال

  موجود باشند.  معلومات  یک کشور نیز تحلیل گردد، البته اگر این  

 محدودیت ها 

قابل اعتبار در رابطه به نیروی تدریسی بر اساس جندر )معلمین فول تایم و پارت تایم(    معلومات    این شاخص باید بر اساس  

در تطابق با  در هنگام محاسبه، مراقبت باید بود که تعداد معلمین اناث و تعداد مجموعی معلمین  در هر سطح تعلیمات باشد.  

سبه باید در برگیرنده تمام پروسونل تدریسی باشد. این نوع یکسان نهاد، فول تایم یا پارت تایم قرار داشته باشد. چنین محا

 مسلک تدریس را سنجش میکند نه مؤثریت یا کیفیت تدریس را.  شاخص سطح نمایندگی جندر در 
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 اهدف برنامه آموزشی 

جمع آوری شده تعلیمی از طریق بکارگیری   معلومات    در ختم این جلسه آموزشی، اشتراک کننده گان قادر به تحلیل انفرادی  

 معلومات   شاخص های کیفیت خواهند شد. آنها باید بتوانند درک خود از موضوع را با فراهم نمودن مثال هایی از هر نوع  

 ثابت سازند.  

 ارد را می آموزند؟  اشتراک کننده گان کدام مو

نیاز می باشد. آنها  معلومات  اشتراک کننده گان می آموزند که برای محاسبه شاخص های کیفیت به کدام نوع  –

 باید دانش خود را با فراهم نمودن مثال هایی در مورد هر شاخص ثابت بسازند.  

 شاخص های کیفیت خواهند شد.   تفکیک میان انواع مختلفاشتراک کننده گان قادر به  –

 معلومات  با استفاده از  کیفیتاشتراک کننده گان قادر به دانستن و محاسبه دقیق و استفاده مناسب شاخص های  –

EMIS   .خواهند بود 

شاخص های آموزش برای همه که تشکیل دهنده شاخص های تعلیمات با   ،6  –)هدف و تعریف هدف کلی    :1  –فعالیت  

در آغاز اشتراک کننده گان با تعریف و هدف شاخص های  کیفیت می باشد برای اشتراک کننده گان معرفی می گردند(:  

که برای  ات معلومتعلیمات با کیفیت که هدف ششم شاخص های آموزش برای همه را تشکیل میدهند آشنا می گردند. انواع 

محاسبه این شاخص ها نیاز می باشند از طریق پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر یا آموزگار معرفی می گردند. اشتراک  

کننده گان در بحث های هر یک از موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت ترینر درک خود از موضوعات را  

می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت آگاهی بیشتر و    ثابت می سازند. اشتراک کننده گان ترغیب

 درک شان از موضوع کمک شود.

تعلیمات با  شاخص های انواع مختلف شاخص های تعلیمات با کیفیت آشنا می شوند(:  : )اشترک کننده گان با2 –فعالیت 

و روش های محاسبه آنان ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده گان ارائه میگردند. کیفیت  

 میزان بقا به صنف ششم .1

 اکادمیک را داشته باشندمعلمین مکاتب ابتدائیه که شرایط الزمه فیصدی  .2

 باشند:معلمین که به اساس معیارات ملی واجد شرایط تدریس برای تعلیمات ذیل می  فیصدی  .3

o  آموزش و مراقبت دوران اولیه کودکی 

o   تعلیمات ابتدائیه 

o تعلیمات متوسطه 

o غیر رسمی تعلیمات 

 معلم برای: –نسبت شاگرد  .4

 ( 6 –برنامه آموزشی ششم: )هدف کلی 
 د؟شاخص های تعلیمات با کیفیت چگونه محاسبه می گردن
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o   تعلیمات ابتدائیه 

o تعلیمات متوسطه 

   صنف برای: –نسبت شاگرد  .5

o   تعلیمات ابتدائیه 

o تعلیمات متوسطه 

 کتاب درسی برای: –نسبت شاگرد  .6

o   تعلیمات ابتدائیه 

o تعلیمات متوسطه 

درک خود از موضوعات    نریاز موضوعات سهم گرفته و با پاسخ گفتن به سواالت تر  کیهر    یاشتراک کننده گان در بحث ها

 یبحث نموده تا در قسمت بلند رفتن آگاه  نریگردند تا سواالت خود را با تر  یم  بیسازند. اشتراک کننده گان ترغ  یرا ثابت م

 .و درک شان از موضوع کمک شود

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های تعلیمات  گروپی)کار  :3  –فعالیت  

  معلومات   اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف  انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:    گروپیبا کیفیت کار  

 شریک می سازند.مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شانرا 

کوچک را راجع به هدف و کاربرد شاخص های    امتحان: اشتراک کننده گان یک  قبل از تریننگ  امتحان)  : 4  –فعالیت  

به اشتراک کننده گان لست شاخص های تعلیمات با کیفیت فراهم میگردد و از آنها خواسته (:  سپری میکنند   تعلیمات با کیفیت

 می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.  

برخی از از انوع دیگر شاخص های تعلیمات با کیفیت  به اشتراک کننده گان معرفی می گردد(:    : )برخی5  –فعالیت  

و روش های محاسبه این شاخص ها ذریعه پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک   علیمات با کیفیتتشاخص های دیگر  

 کننده گان معرفی می گردند.

 مجموع مصارف حکومت  فیصدیمصارف عامه روی تعلیم و تربیه منیحث  .1

 تولیدات ناخالص داخلی فیصدی مصارف عامه روی تعلیم و تربیه منحیث  .2

ابتدائیه/متوسطه بر هر شاگرد منحیث   .3 ناخالص    فیصدی  مصارف عامه روی تعلیمات  تولیدات  عاید سرانه 

 داخلی 

 مکاتب که دارای منابع مناسب آب آشامیدنی می باشند  فیصدی .4

 بهداشتی )سیستم تخلیه فاضالب( می باشند.مکاتبی که داری امکانات کافی فیصدی  .5

مربوط به هر موضوع سهم گرفته و باید قادر به پاسخ گفتن به سواالت ترینر باشند تا فهم  اشتراک کننده گان در بحث های  

خود از موضوعات را ثابت سازند. اشتراک کننده گان ترغیب می گردند تا سواالت خود را با ترینر بحث نموده تا در قسمت 

 بلند بردن آگاهی و درک شان از موضوع کمک شود.

.  
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: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد نیاز برای محاسبه شاخص های تعلیمات  گروپی  )کار:  6  –فعالیت  

  معلومات   اشتراک کننده گان باالی منابع مختلف  انجام میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد(:    گروپیبا کیفیت کار  

 مورد نیاز برای محاسبه این شاخص ها کار نموده و تجارب شانرا شریک می سازند.

کوچک را راجع به هدف و کاربرد شاخص های   امتحان: اشتراک کننده گان یک  تریننگقبل از    امتحان)  :7  –فعالیت  

به اشتراک کننده گان لست شاخص های تعلیمات با کیفیت فراهم میگردد و از آنها خواسته (:  سپری میکنند   تعلیمات با کیفیت

 می شود تا فهم خود از استفاده مؤثر هر شاخص را بیان دارند.  

، کاربرد و اهمیت آنها کننده گان را از طریق سوال و جواب راجع به انواع مختلف شاخص ها ترینر اشتراک) : 8  –فعالیت 

    تعلیمی مورد ارزیابی قرار میدهد(.  معلومات  در تحلیل 

 ( روز یکساعت )  8 مدت مجموعی جلسه:

 اجندای برنامه آموزشی

 منابع مورد نیاز  فعالیت مدت

: شاخص های تعلیمات با کیفیت 1 –برنامه آموزشی   

ساعت و   1
 دقیقه  15

لکچر مشارکتی و پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر در مورد 
آموزش برای ،  6 -تعریف و هدف و کاربرد شاخص های هدف کلی 

همه که تشکیل دهنده شاخص های تعلیمات با کیفیت می باشد برای  
 اشتراک کننده ارائه میگردد. 

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

دقیقه  15وقفه چای برای   

ساعت و   1
 دقیقه  15

شاخص های تعلیمات با کیفیت و روش های محاسبه آنان ذریعه 
پریزنتیشن پاورپاینت توسط ترینر به اشتراک کننده گان ارائه  

 میگردند. 
 میزان بقا به صنف ششم .1

معلمین مکاتب ابتدائیه که شرایط الزمه اکادمیک را  فیصدی  .2

 دارا می باشند. 

معلمینی که به اساس معیارات ملی واجد شرایط  فیصدی  .3

 تدریس برای تعلیمات ذیل می باشند:

o   تعلیمات قبل ازمکتبآموزش و مراقبت دوران 

o ابتدائیه  دوره 

o متوسطه  دوره 

o تعلیمات غیر رسمی 

 معلم برای: –نسبت شاگرد  .4

a. ابتدائیه  دوره 

b. متوسطه  دوره 

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –
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c. دوره لیسه 

 صنف برای:   –نسبت شاگرد  .5

a. ابتدائیه  دوره 

b. متوسطه  دوره 

c. دوره لیسه 

 کتاب درسی برای: –نسبت شاگرد  .6

a. ابتدائیه  دوره 

b. متوسطه  دوره 

c. دوره لیسه 

(01:00الی  12:00وقفه طعام و نماز ظهر )  

ساعت و   1
 دقیقه  30

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد  گروپیکار 
انجام  گروپینیاز برای محاسبه شاخص های تعلیمات با کیفیت کار 

 میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

ساعت و   1
 دقیقه  30

کوچک را راجع به   امتحان کیکوچک: اشتراک کننده گان  امتحان
 کنند یم  یسپرتعلیمات با کیفیت  یهدف و کاربرد شاخص ها

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

ساعت و   1
 دقیقه  15

لکچر و پریزنتیشن مشارکتی توسط ترینر که طی آن اشتراک کننده  
محاسبه این گان با شاخص های تعلیمات با کیفیت و روش های 

 شاخص ها آشنا می گردند. 
مجموع   فیصدی  مصارف عامه روی تعلیم و تربیه منیحث   .7

 مصارف حکومت 

تولیدات    فیصدی  مصارف عامه روی تعلیم و تربیه منحیث   .8

 ناخالص داخلی 

مصارف عامه روی تعلیمات ابتدائیه/متوسطه بر هر شاگرد  .9

 عاید سرانه تولیدات ناخالص داخلی  فیصدی منحیث 

 درصد مکاتبی که دارای منابع مناسب آب آشامیدنی می باشند .10

بهداشتی )سیستم تخلیه مکاتبی که داری امکانات کافی    فیصدی   .11

 فاضالب( می باشند.

 پروجکتور –
پریزنتیشن  –

 پاورپاینت 

دقیقه  15وقفه چای برای   

ساعت و   1
 دقیقه  15

: اشتراک کننده گان به منظور شناسایی معلومات مورد  گروپیکار 
انجام  گروپینیاز برای محاسبه شاخص های تعلیمات با کیفیت کار 

 میدهند، این فعالیت توسط ترینر تسهیل میگردد

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

(01:00الی  12:00ظهر )وقفه طعام و نماز   

ساعت و   1
 دقیقه  30

کوچک را راجع به   امتحان کیکوچک: اشتراک کننده گان  امتحان
 کنند یم  یسپرتعلیمات با کیفیت  یهدف و کاربرد شاخص ها

 پروجکتور –
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پریزنتیشن  –
 پاورپاینت 

ساعت و   1
 دقیقه  30

ترینر اشتراک کننده گان را از طریق سوال و جواب راجع به انواع  
 معلومات  مختلف شاخص ها، کاربرد و اهمیت آنها در تحلیل 

 تعلیمی مورد ارزیابی قرار میدهد

 پروجکتور –
 فلیپ چارت –
 کتابچه و قلم –

 

 :تعلیمات با کیفیت 6هدف کلی 
بهبود همه عرصه های تعلیمات با کیفیت، و کسب اطمینان از عالی بودن تمام این عرصه ها به منظور دستیابی به نتایج  

 خوب و قابل سنجش برای همه، بخصوص در عرصه های خواندن و نوشتن، محاسبه و مهارت های اساسی زندگیتعلیمی  

اولویت و همچنان اهداف و مقاصد  تعلیمی  بدست آمده  تعریفات مختلف تعلیمات با کیفیت بازتاب دهنده تفاوت ها در معیارات  

برجسته می گردند که به منظور بهبود روند  می باشد. ازینرو، همان ابعداد کمی و کیفی تعلیم و تربیه  تعلیمی  بندی شده  

نشان دهنده یک تعداد مکاتب  از یک جانب  در داخل یک کشور و میان کشور ها    آموزشی اولویت بندی شده اند. تفاوت ها

مکاتبی  و رضاکار و از جانب دیگر    مسلکیآموزش  بدون  دارای معلمین  بدون مصئونیت اساسی و صحت محیطی و  ناکافی  

 .  را نشان میدهد های بین المللی دستآورد های آموزشی از جایگاه بلند برخوردار اند امتحاندر درجه بندی  آنکه نتایج 

همچنان الزم است تا به تقسیمات نادرست میان کیفیت و دسترسی و نقشی که تعلیمات بی کیفیت در راستای دور ساختن  

به صورت . اعتراف کرد کیفیت در جامعه ب ایفا میکند و همچنان نقش ارزنده تعلمیات بااطفال و خانواده های شان از مکت

روز افزون، "چارچوب مکاتب مورد پسند اطفال" برای شناخت واضح تر ابعاد کلیدی کیفیت که در برگیرنده همه شمولی، 

می  محیط مساعد برای برابری جندر و مشارکت اجتماع، والدین و شاگردان  محیط صحی، مصئون و محفوظ،  مؤثریت،  

 باشد مورد استفاده قرار میگیرد. 

حداقل کیفیت و کسب اطمینان از این معیار ها در سراسر کشور نیازمند یک  مکلفیت حکومت برای تعریف از معیار های  

تطبیق و پروسه ای وجود داشته باشد که  ساحه معیار های تعریف شده باید در همه ارزیابی از اوضاع کنونی می باشد، این 

 تطبیق و نظارت گردند. این معیارات  ذریعه آن

 اهداف انکشافی هزار ساله  –شاخص های اساسی آموزش برای همه  

شاخص های اساسی آموزش برای  6

 اهداف انکشافی هزار ساله  –همه  
معلومات منابع  دسته بندی    

 بقا به صنف ششم زانیم 6.1

 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

بندی   • دسته  های  سایر 
 اجتماعی و اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 احصائیه ساالنه مکتب  •

 سروی های خانوار •
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شاخص های اساسی آموزش برای  6

 اهداف انکشافی هزار ساله  –همه  
معلومات منابع  دسته بندی    

ابتدائ  نیمعلم  فیصدی 6.2 به   هیمکاتب  که 

شرایط  واجد  ملی  معیارات  اساس 

  می باشند: برای دوره ابتدائیه تدریس

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

بندی   • دسته  های  سایر 
 اجتماعی و اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 احصائیه ساالنه مکتب  •
 

اساس فیصدی   .1 6.3 به  که  معلمین 

شرایط  واجد  ملی  معیارات 

می  ذیل  تعلیمات  برای  تدریس 

 باشند:

o   آموزش و مراقبت دوران

 تعلیمات قبل از مکتب 

o   تعلیمات ابتدائیه 

o تعلیمات متوسطه 

o تعلیمات غیر رسمی 

 جنسیت  •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

های   • بندی  دسته  سایر 
 اجتماعی و اقتصادی مانند:

o قبیله قوم ، 
o زبان 
o  معلولیت 

 

 احصائیه ساالنه مکتب  •
 

 معلم برای: –نسبت شاگرد  6.4

 ابتدائیه  دوره •

 متوسطه  دوره •

 دوره لیسه •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •
 

 ساالنه مکتب احصائیه  •
 

 صنف برای:   –نسبت شاگرد  6.5

 ابتدائیه  دوره •

 متوسطه  دوره •

 دوره لیسه •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •
 

 احصائیه ساالنه مکتب  •
 

 کتاب درسی برای: –نسبت شاگرد  6.6

 ابتدائیه دوره  •

 متوسطه  دوره •

 دوره لیسه •

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

•  

 احصائیه ساالنه مکتب  •
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شاخص های اساسی آموزش برای  6

 اهداف انکشافی هزار ساله  –همه  
معلومات منابع  دسته بندی    

 هیو ترب  میتعل ی مصارف عامه رو 6.7

مجموع مصارف  فیصدی  حثیمن

 حکومت 

بودجه  • شاخص ملی گزارشات 

 حکومت 

 هیو ترب  میتعل ی مصارف عامه رو 6.8

ناخالص  داتیتول فیصدی  ثی منح

 ی داخل

بودجه  • شاخص ملی گزارشات 

 حکومت 

  ماتیتعل ی مصارف عامه رو 6.9

  ثیمتوسطه بر هر شاگرد منح/هیابتدائ

ناخالص   داتیسرانه تول دیعافیصدی 

 ی داخل

بودجه  • شاخص ملی گزارشات 

 حکومت 

منابع  یکه دارا یمکاتب فیصدی 6.10

 باشند  یم یدنیمناسب آب آشام

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

 احصائیه ساالنه مکتب  •

سروی  • و  گزارشات 
 های پروژه

امکانات  یکه دار یمکاتب فیصدی  6.11

فاضالب(  هیتخل ستمی)س صحی یکاف

 .باشند یم

 ساحه جغرافیایی •

 شهری/روستایی  •

 خصوصی/عامه  •

 احصائیه ساالنه مکتب  •

سروی  • و  گزارشات 
 های پروژه

 

 میزان بقا به صنف ششم    6.1

 مشاهده کنیدرا در بخش هدف دوم آموزش برای همه )تعلیمات ابتدائیه جهانی( نجزئیات آ

 معلمین مکاتب ابتدائیه که مشخصات الزمه اکادمیک را دارا می باشند  فیصدی  6.2

 تعریف و هدف

معلمین   حداقل شرایط الزمه  تعداد  دارای  ابتدائیه  در    نهاد هایمکاتب  تدریس  برای  منحیث    دورهعامه    فیصدی ابتدائیه، 

که الزامات را سنجش میکند  نسبت معلمین مکاتب ابتدائیه    این شاخصمجموع معلمین مکاتب ابتدائیه نشان داده می شوند.  

این شاخص نشاندهنده کیفیت کلی یک سرمایه ساخته باشند.  ی شرایط اکادمیک نهاد های مسئوول در کشور را برآورده  ساسا

معلمین افرادی اند که با ظرفیت مسلکی شان تجارب آموزشی  یه می باشد.  بشری یک کشور در عرصه تدریس تعلیمات ابتدائ

 تصریح یافته در برنامه نصاب ملی هدایت و رهنمایی میکند.  شاگردان را در کسب دانش، رفتار ها و مهارت های 
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 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

دوره ابتدائیه تقسیم کرده و نتیجه  را بر تعداد مجموعی معلمین    تعلیمات ابتدائیه  تعداد معلمین دارای شرایط الزمه اکادمیک

 کنید.  100ضرب 

                                                            

 

 

 

  معلومات  احتمالی منابع 

 معلومات   شمولیت را از طریق احصائیه های ساالنه مکتب جمع آوری میکنند. الزم است تا    معلومات    معموالً کشور ها  

راجع به معلمین مخصوصاً   معلومات    معلمین اناث فراهم شود.    فیصدیبه اساس جندر دسته بندی گردد تا زمینه برای محاسبه  

رای نگهداری سوابق معلمین و تأدیه معاشات برای سکتور عامه را میتوان از ریاست های مختلف وزارت های مسئوول ب

 حاصل کرد.  

 معلومات  دسته بندی 

روستا(، نوع نهاد )خصوصی، عامه(،   –این شاخص را میتوان به اساس سطح تعلیمات، موقعیت جغرافیایی )منطقه، شهر  

 رده سنی معلم دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

و کیفیت کلی    بیانگر موجودیت معلمین واجد شرایطبلند معلمین که شرایط الزمه اکادمیک را دارا می باشند    فیصدی  یک  

رابطه تحصیالت اکادمیک معلمین همراه با تریننگ های قبل از خدمت و داخل خدمت معلمین،  نیروی تدریسی می باشد.  

وضعیت معلمین، روش های تدریس، مواد  ند تجربه و  نکه از عوامل دیگر ما  دارد  مستقیم و قوی با اجراآت خوب شاگردان

که برخی از معلمین که شرایط الزمه اکادمیک را دارا  نیز متأثر میگردد. بخاطر باید داشت تدریس و اوضاع صنف درسی  

 مشابه را از طریق تجربه مسلکی و آموزش خودی کسب خواهند کرد.  نمی باشند نیز قابلیت های 

 محدودیت ها 

برای معلمین مکاتب ابتدائیه باید با جدیت تطبیق گردد تا تعداد معلمین    معیارات ملی برای حد اقل شرایط الزمه اکادمیک

معلمینی که شرایط الزمه اکادمیک را دارا می باشند نمیتواند از   فیصدی  واجد شرایط از نظر اکادمیک مشخص گردند.  

درصد فراتر رود. الزم است تا این شاخص برای مکاتب عامه، خصوصی و سایر انواع مکاتب طور جداگانه محاسبه   100

 الزم است تا همه پرسونل تدریسی در نظر گرفته شوند.  گردد. 

                                                           Total number of primary teachers with required  
% Primary teacher                                    academic qualification in year t  
having the required   =     ------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
academic qualifications t                      Total number of primary teachers year t 

 



     

76 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 لی واجد شرایط برای تدریسی در تعلیمات ذیل می باشند: معیارات ممعلمین مکتب که مطابق به فیصدی    6.3

 تعلیمات قبل از مکتب دوران  •

 ابتدائیه دوره •

 متوسطه  دوره •

 دوره لیسه •

 تعلیمات غیر رسمی •

 تعریف و هدف

برای تدریس در یک سطح مشخص تعلیمی ه حداقل تریننگ های الزمه معلم )قبل از خدمت و داخل خدمت( تعداد معلمین ک

تعداد مجموعی معلمین مکاتب در همان سطح نشان داده می شوند. این شاخص نسبت  فیصدی  را دریافت نموده اند به حیث 

، برای تدریس به گونه مؤثر و استفاده ارات ملیمعلمین آموزش دیده مکتب در زمینه مهارت های پیداگوژیک، مطابق معی

از مواد موجود تدریسی را سنجش میکند. همچنان این شاخص نشان دهنده تعهد حکومت برای سرمایه گذاری در انکشاف 

 سرمایه بشری اش در فعالیت های تدریسی می باشد. 

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

تعداد معلمین که حداقل تریننگ های الزمه معلم )قبل از خدمت و داخل خدمت( برای تدریس در یک سطح مشخص تعلیمی 

 کنید.  100را بر تعداد مجموعی معلمین مکتب در همان سطح تقسیم کرده و نتیجه را ضرب دریافت نموده اند 

 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

به   معلومات    شمولیت را از طریق احصائیه های ساالنه مکتب جمع آوری میکنند. الزم است تا    معلومات  معموالً کشور ها  

 راجع به معلمین مخصوصاً   معلومات    معلمین اناث فراهم شود.    فیصدی  اساس جندر دسته بندی گردد تا زمینه برای محاسبه  

برای سکتور عامه را میتوان از ریاست های مختلف وزارت های مسئوول برای نگهداری سوابق معلمین و تأدیه معاشات 

 حاصل کرد.  

 معلومات  دسته بندی 

Percentage of early childhood educators- care-givers who are certified to teach according to national standards in 
year t 

                       Total number of early childhood educators- care-givers who are certified  
                       to teach according to national standards in year t  
     =      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                                Total number of early childhood educators- care-givers in year t 
 
Percentage of primary school teachers who are certified to teach according to national standards in year t 

                      Total number of primary teachers who are certified  
                       to teach according to national standards in year t  
     =         --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                                           Total number of primary teachers in year t 

 

Percentage of secondary school teachers who are certified to teach according to national standards in year t 

                        Total number of secondary teachers who are certified  
                           to teach according to national standards in year t  
     =         --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                                         Total number of secondary teachers in year t 
 
Percentage of nonformal facilitators/instructors who are certified to teach according to national standards in year t 
                         Total number of non-formal facilitators/instructors who are certified  
                                     to teach according to national standards in year t  
     =         ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

                             Total number of non-formal facilitators/instructors in year t 
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روستا(، نوع نهاد )خصوصی، عامه(، رده    –این شاخص را میتوان به اساس جنسیت ، موقعیت جغرافیایی )منطقه، شهر  

 دسته بندی کرد.  و تحصیالت معلم سنی معلم 

 معلومات  تفسیر 

ابتدائیه  بلند معلمین که شرایط الزمه اکادمیک را    فیصدی  یک   بیانگر  برای تدریس در مکاتب  نیست که دارا می باشند 

ی الزمه پیداگوژیکی برای تدریس را کسب کرده و مواد موجود تدریسی را به  اکثریت معلمین آموزش دیده اند و مهارت ها

تدریس و اوضاع تجربه و وضعیت معلمین، روش های تدریس، مواد    . در این شاخص تفاوت هایی درگونه مؤثر بکار میبرند

. بخاطر باید داشت که  ند کیفیت تدریس/آموزش را متأثر سازند؛ در نظر گرفته نمی شوندعواملی که میتوان  – صنف درسی

برخی از معلمین که شرایط الزمه اکادمیک را دارا نمی باشند نیز قابلیت های مشابه را از طریق تجربه مسلکی و آموزش 

 خودی کسب خواهند کرد. 

 محدودیت ها 

شده که آموزش های قبل از خدمت یا داخل خدمت تربیه معلم یا هر دو را باید در مورد معلمین تصدیق    معلومات    این  

درصد فراتر رود. الزم است تا این شاخص برای   100نمیتواند از    تصدیق شدهمعلمینی    فیصدی  .  دریافت کرده اند باشد

ب طور جداگانه محاسبه گردد. الزم است تا همه پرسونل تدریسی در نظر گرفته مکاتب عامه، خصوصی و سایر انواع مکات 

 .  (UNESCO 1998) شوند

  معلم –نسبت شاگرد   6.4

 تعریف و هدف 

دک شاگردان به نسبت هر  معلم یکی از معمول ترین شاخص ها برای پالنگذاری تعلیمی می باشد. تعداد ان  –نسبت شاگرد  

آموزشی -اینرو یک روند بهتر تدریسیمعلم نشان دهنده اینست که شاگردان چانس بهتر تعامل با معلمین را دارا بوده و از  

تعداد زیادی از پالنگذاران این  ی )معلمین( نیز بکار میرود. ایجاد میگردد. همچنان این نسبت برای سنجش سطح منابع بشر

 نسبت را برای پیش بینی تعداد مورد نیاز معلمین بکار می برند. 

 روش محاسبه

 تقسیم کنید. تعداد مجموعی شاگردان شامل شده در یک سطح مشخص تعلیمی را بر تعداد معلمین در همان سطح 

 

 

 

 

Pupil-teacher ratio (PTR) for primary education 

                                                    Total number of pupils in primary education in school-year t 
PTR Pri, t                  =  -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                  Total number of teachers in primary education in school-year t 
 

Pupil-teacher ratio (PTR) for secondary education 

                                    Total number of pupils in secondary education in school-year t 
PTR Sec, t                  =  -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                  Total number of teachers in secondary education in school-year t 

 



     

78 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 معلومات  منابع احتمالی 

برای برنامه های   معلومات    راجع به شمولیت معلمین باید شامل مکاتب و برنامه های عامه و خصوصی باشد.    معلومات 

الزمه   معلومات    عامه را میتوان از سروی های مکاتب بدست آورد. سروی های خانوار یا سایر سوابق خصوصی میتوانند  

در برخی برای برنامه هایی را که توسط اجتماعی، مؤسسات غیر دولتی و مکاتب خصوصی به پیش برده میشوند فراهم کند.  

 برنامه های عامه و خصوصی را مدغم ساخته اند.   معلومات  موارد، کشور ها 

 معلومات  دسته بندی 

نهاد )مانند نهاد های عامه، خصوصی، اجتماعی یا حمایت   و  معلم را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا  –نسبت شاگرد  

 شده از جانب مؤسسات غیر دولتی( دسته بندی کرد. 

 معلومات  یر تفس

معلم برای هر سطح یا نوع معلم باید به منظور ایجاد نورم های ملی در رابطه به تعداد شاگردان فی هر    برنسبت شاگرد  

معلم بیانگر اینست که هر معلم باید به تعداد زیادی از شاگردان تدریس کند   –یک نسبت بلند شاگرد  تعلیمات مقاسیه گردد.  

معلم نشان دهنده   –در کل فرض میگردد که نسبت پائین شاگرد  اشند.  و در مقابل شاگردان از توجه کمتر معلمین برخوردار ب

در قسمت عملکرد خوب شاگردان صنوف کوچکتر بوده که معلم میتواند توجه بیشتر به هر شاگرد مبذول داشته و در نتیجه 

در مکتب کمک کند. این شاخص تفاوت هایی را در درجه تحصیلی ، تریننگ های پیداگوژیک، تجربه مسلکی و وضعیت 

 همه عواملی که کیفیت تدریس/آموزش و عملکرد شاگردان را متأثر می سازند؛ در نظر نمی گیرد.  –معلمین 

 محدودیت ها 

عامه، خصوصی و سایر انواع مکاتب طور جداگانه محاسبه گردد. الزم است تا در محاسبه    این شاخص باید برای مکاتب

صنوفی که در آن چند صنف تدریس میگردد و )نیمه وقت(، شفت های مکتب،   پارت تایماین شاخص موجودیت معلمین  

ند. طور مثال، تعداد معلمین نیمه معلم را متأثر می سازند در نظر گرفته شو- سایر مواردی را که دقت و مفهوم نسبت شاگرد

شود. از شامل بودن همه پرسونل تدریسی باید اطمینان حاصل  معلمین فول تایم )تمام وقت( تبدیل    معادل  به تعداد وقت باید  

 گردد.  

 صنف  –نسبت شاگرد   6.5

 تعریف و هدف

این  می باشد.    )از نظر تعداد شاگرد(  اندازه صنف حد اوسط تعداد شاگردان در هر صنف یک شاخص مهم بوده که بیانگر  

نسبت برای ارزیابی مؤثریت منابع استفاده میگردد. همچنان طور غیر مستقیم برای ارزیابی روند تدریس/آموزش نیز بکار  

 برده می شود. 



     

79 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 روش محاسبه

 در همان سطح تقسیم کنید.   *تعداد مجموعی شاگردان شامل شده در یک سطح مشخص تعلیمی را بر تعداد صنوف

 

 

 

 

* A group of pupils in one instructional class. Hence, a section is equal to a class. One 

classroom can be used for a number of sections. 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

اما سروی های ساالنه  را نیز میتوان از سروی های مکاتب بدست آورد.    معلومات  معلم، این    –نسبت شاگرد    معلومات  مانند  

 معلومات   تا از این نهاد ها    انواع دیگر این نهاد ها نمی باشد. الزم است  برای نهاد های خصوصی و  معلومات    مکاتب حاوی  

 اضافی جمع آوری گردد.  

 معلومات  دسته بندی 

صنف را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا و نهاد )مانند نهاد های عامه، خصوصی، اجتماعی یا حمایت  –نسبت شاگرد 

 شده از جانب مؤسسات غیر دولتی( دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

برای هر سطح یا نوع  در هر صنفباید به منظور ایجاد نورم های ملی در رابطه به تعداد شاگردان   صنف –نسبت شاگرد 

می تعداد زیادی از شاگردان تدریس    در هر صنفبیانگر اینست که    صنف  –تعلیمات مقاسیه گردد. یک نسبت بلند شاگرد  

 : میگردد تا سبب و شوند

 گردد؛ توانایی معلم برای اداره صنف کمتر  •

 ناراحتی فیزیکی و ذهنی در صنوف مزدحم برای شاگردان ایجاد گردد، و   •

 کیفیت روند تدریس/آموزش متأثر گردند.   •

Pupil-Class Ratio (PCR) for Primary Education 

                                                    Total number of pupils in primary education in school-year t 
PCR Pri, t                  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                  Total number of Classes in primary education in school-year t 
 
Pupil-Class Ratio (PTR) for Secondary Education 
 
                                    Total number of pupils in secondary education in school-year t 
PCR Sec, t                  =  ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 
                                  Total number of Classes in secondary education in school-year t 
 

* A group of pupils in one instructional class. Hence, a section is equal to a class. One classroom can be used for a number of sections. 
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 محدودیت ها 

نباید این نسبت با تعداد این شاخص باید برای مکاتب عامه، خصوصی و سایر انواع مکاتب طور جداگانه محاسبه گردد.  

بیشتر   )اتاقها(  گرفته شود. تعداد صنوف در برخی مواقع نسبت به تعداد صنوف درسیصنوف درسی در یک مکتب اشتباه  

  می باشند. 

 کتب درسی برای:  –نسبت شاگرد   6.6

 ابتدائیه دوره •

 متوسطه  دوره •

 دوره لیسه •

 تعریف و هدف

کتب درسی برای هر شاگرد یک شاخص مهم بوده که بیانگر سطح تخصیص منابع/مواد به شاگردان می باشد.    اوسطتعداد  

 این نسبت برای ارزیابی مؤثریت استفاده از منابع بکار می رود.  

 روش محاسبه

تعداد مجموعی کتب درسی اختصاص یافته برای سطح مشخص تعلیمی را بر تعداد مجموعی شاگردان شامل شدهدر یک 

 سطح تعلیمی تقسیم کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

* A group of pupils in one instructional class. Hence, a section is equal to a class. One 

classroom can be used for a number of sections. 

 

        Pupil-Textbook Ratio (PBR) for Primary Education 

                              

                                  Total number of textbooks distributed to primary education pupils in school-year t 
PBR Pri, t                 =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                           Total number of pupils in primary education in school-year t 

 

Pupil-Textbook Ratio (PBR) for Secondary Education 

 
                                    Total number of textbooks distribute to secondary education students in school-year t 
PBR Sec, t                  =  -------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                  Total number of pupils in secondary education in school-year t 
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 معلومات  منابع احتمالی 

را نیز میتوان از سروی های مکاتب بدست آورد. اما سروی های    معلومات    معلم، این    – نسبت شاگرد    معلومات  مانند  

 تا از این نهاد ها   برای نهاد های خصوصی و انواع دیگر این نهاد ها نمی باشد. الزم استمعلومات  ساالنه مکاتب حاوی  

 اضافی جمع آوری گردد.   معلومات 

 معلومات  دسته بندی 

را میتوان به اساس منطقه، شهر/روستا و نهاد )مانند نهاد های عامه، خصوصی، اجتماعی یا    کتب درسی   –نسبت شاگرد  

 حمایت شده از جانب مؤسسات غیر دولتی( دسته بندی کرد.  

 معلومات  تفسیر 

وع  هر سطح یا ن  در  برای هر شاگرد  کتبکتب درسی باید به منظور ایجاد نورم های ملی در رابطه به تعداد    –نسبت شاگرد  

شاگرد با مواد و منابع بیشتر آموزشی  بیانگر اینست که در هر    کتب درسی  –تعلیمات مقاسیه گردد. یک نسبت بلند شاگرد  

 کمک به روند آموزشی مجهز می باشند. برای 

 محدودیت ها 

غیر این شاخص باید برای مکاتب عامه، خصوصی و سایر انواع مکاتب طور جداگانه محاسبه گردد. اگر چه این نسبت  

آموزش فراهم کند. در سطح تعلیمات   – مستقیم شاخص کیفیت می باشد، اما نمی تواند معلوماتی را راجع به روند تدریس  

 مسلکی طور جداگانه محاسبه گردد.  -تخنیکی تامتوسطه، این شاخص باید برای تعلیمات عمومی و تعلیم

 

 مجموع مصارف عامه حکومت  فیصدیمصارف عامه روی تعلیم و تربیه منحیث   6.7

 تعریف و هدف

مجموع مصارف عامه حکومت در یک سال مالی   فیصدی  منحیث مجموع مصارف عامه روی معارف )عادی و انکشافی(  

 مشخص نشان داده می شود که: 

فراهم    عامه  سایر سرمایه گذاری های  ارزشپالیسی حکومت روی معارف در مقایسه با    دزمینه را برای ارزیابی تأکی •

 می سازد.  

 بازتاب دهنده تعداد حکومت برای سرمایه گذاری در عرصه انکشاف سرمایه بشری می باشد.  •

تولیدات ناخالص داخلی را برای مصارف عامه سکتور   فیصد  6  معادل  یونسکو پیشنهاد میکند که کشور ها باید حد اقل

 اختصاص دهند.   معارف
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 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

را بر مجموع مصارف  مصارف عامه روی سکتور معارف توسط تمام ادارات حکومتی در یک سال مالی مشخص    مجموع

 کنید.  100حکومت برای همین سال مالی کرده و ضرب 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

را میتوان از گزارشات مالی ساالنه که توسط وزارت مالیه تهیه میگردد، گزارشات حسابات ملی از دفتر   معلومات    این  

احصائیه مرکزی و گزارشات مالی از ادارات مختلف حکومتی دخیل در فعالیت های تعلیمی مخصوصاً خود وزارت معارف 

 بدست آورد.  

 معلومات  دسته بندی 

اما در بعضی از کشور ها، این شاخص  برای این شاخص به احتمال زیاد تنها در سطح ملی موجود خواهد بود.  معلومات   

 دسته بندی کرد.   را میتوان به اساس سطح اداره، موقعیت جغرافیای و هدف مصارف )حق الزحمه، مواد تدریسی و غیره(

 معلومات  تفسیر 

تربیه نشان دهنده اولویت باالی پالیسی حکومت برای تعلیم و تربیه در باالی مصارف حکومت روی تعلیم و    فیصدی  یک  

مصئونیت اجتماعی و سایر  سکتور    ،صحتسکتور  ارقام سایر سرمایه گذاری های عامه، بشمول سکتور امنیتی،  مقایسه با  

 سکتور های اجتماعی و اقتصادی می باشد.  

 محدودیت ها 

مجموع مصارف عامه روی سکتور معارف باید حاوی مصارفی باشد که توسط تمام وزارت های دخیل و سطح مختلف  

اید مدنظر گرفته  متفاوت بودن دوره بودجه سال مالی و سال تعلیمی این موضوع نیز ب  در صورتاداری انجام شده است.  

 شود. 

تنها به وزارت معارف راجع میگردد و وزارت هایی که بخشی از  مجموع مصارف عامه    معلومات    در برخی موارد،  

 بودجه شانرا در فعالیت های تعلیمی به مصرف میرساند در نظر گرفته نمی شوند. 

 

Public Expenditure on Education as Per Cent of Total Government Expenditure t 

                                      Total public expenditure on education in a financial year t  
           =                  ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                              Total government expenditure in a financial year t 
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 (GNP)تولیدات ناخالص ملی  فیصدی مصارف عامه روی سکتور معارف منحیث   6.8

 تعریف و هدف

تولیدات ناخالص ملی در یک سال مالی مشخص    فیصدی  مجموع مصارف عامه روی معارف )عادی و انکشافی منحیث  

سال مشخص که به تعلیم تولیدات  ملی کاالها  و خدمات در یک  نشان داده می شود. این نشان دهنده سهم ارزش مجموعی  

 و تربیه اختصاص یافته اند می باشد.  

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

مجموع مصارف عامه روی تعلیمات ابتدائیه در یک سال مالی مشخص را بر تولیدات ناخالص ملی برای همین سال تقسیم 

 کنید.  100کرده و ضرب 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

 معلومات  ادارات مرکزی یا والیتی تهیه میگردند حاصل کرد. را میتوان از گزارشات مالی ساالنه که توسط معلومات  این 

راجع تولیدات ناخالص ملی معموالً در گزارشات حسابات ملی که توسط نهادهای ذیربط در حکومت تهیه میگردند موجود  

 می باشد. 

 معلومات  دسته بندی 

 سطح ملی محاسبه میگردد.  این شاخص معموالً تنها در 

 معلومات  تفسیر 

اختصاص یافته است نشان دهنده    باالی تولیدات ناخالص ملی که به مصارف عامه روی معارف  فیصدی  در اصل، یک  

 پائین آن بر عکس این موضوع می باشد.   فیصدی  سطح باالی توجه حکومت به سرمایه گذاری در سکتور معارف میباشد. و  

 محدودیت ها 

ت مربوطه در تمام  مصارف عامه روی سکتور معارف باید شامل تمام مصارف انجام شده توسط وزارت های ذیربط و ادارا

د. مجموع مصارف عامه روی سکتور معارف عبارت از تمام مصارف روی معارف توسط حکومت مرکزی، سطوح گرد

و مصارف شهرداری و سایر ارگانهای محلی می باشد. حکومت مرکزی شامل ادارات وزارت های مرکزی، ادارات والیتی  

Public Expenditure on Education as a Per cent of GNP t 

 
                                      Total public expenditure on education in a financial year t  
           =                  ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 
                                              Gross National Product in financial year t 
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که مسئوولیت تعلیم و تربیه را دارند می باشد. آمار و ارقام در مورد مصارف باید در برگیرنده   مستقلارگانها و نهاد های  

 در عرصه تعلیمی در تمام سطوح تعلیمی باشد. معامالت مربوطه تمام ادارات یا خدمات 

مجموع مصارف عامه تنها به وزارت معارف راجع میگردد و وزارت هایی که بخشی از بودجه    معلومات  در برخی موارد،  

 شانرا در فعالیت های تعلیمی به مصرف میرساند در نظر گرفته نمی شوند. 

 (ولیسه متوسطه ،ابتدائیه  دوره) تولیدات ناخالص ملی سرانهفیصدی مصارف عامه فی شاگرد منحیث   6.9

 تعریف و هدف

سرانه تولیدات ناخالص ملی در یک سال مالی مشخص   فیصدی  مصارف عامه فی هر شاگرد در هر سطح تعلیمی منحیث  

این  نشان داده می شود.   این شاخص نشان دهنده سهم عاید سرانه که روی هر شاگرد به مصرف رسیده است می باشد. 

به اساس سطح تعلیمی شری کمک میکند. زمانیکه  شاخص در ارزیابی سطح سرمایه گذاری یک کشور در انکشاف منابع ب

 محاسبه گردد، هزینه های نسبی و تأکید یک کشور روی سطح مشکل تعلیمی را نشان میدهد.  

 مورد نیاز  معلومات  روش های محاسبه و 

مصارف عامه فی هر شاگرد را در هر سطح تعلیمی در یک سال تعلیمی مشخص بر عاید سرانه تولیدات ناخالص ملی برای 

 کنید.   100همین سال تقسیم کرده و نتیجه را ضرب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public current expenditure on primary education in financial year t  
   A        =       ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    Total enrolment in primary education level h in school-year t 

 
                         Public current expenditure on secondary education in  financial year t  
   B        =       ------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               Total enrolment in secondary education level h in school-year t 
 

                            Gross National Product in financial year t 
   C        =         ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                              Total national population in year t 
Public Current Expenditure per Pupil (student) as per cent of GNP per Capita (for primary level) at year t 

A 
=       --------- x  100 
         C 
 

Public Current Expenditure per Pupil (student) as Per cent of GNP per Capita (for Secondary level) at year t 

B 
=       --------- x  100 
         C 
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 معلومات  منابع احتمالی 

را میتوان از گزارشات مالی ساالنه که توسط وزارت مالیه تهیه میگردد، گزارشات حسابات ملی از دفتر  معلومات  این  

احصائیه مرکزی و گزارشات مالی از ادارات مختلف حکومتی دخیل در فعالیت های تعلیمی مخصوصاً خود وزارت معارف 

مکاتب، سروی های مکاتب   معلومات    بطه به شمولیت و جمعیت را میتوان از سیستم های ثبت  در را  معلومات  بدست آورد.  

 یا احصائیه های مکاتب و احصائیه های نفوس بدست آورد. 

 معلومات  دسته بندی 

 این شاخص را میتوان به اساس سطح تعلیمی دسته بندی کرد. 

 معلومات  تفسیر 

بلند برای این شاخص نشان دهنده یک سطح بلند عاید سرانه که روی هر شاگرد در یک سطح تعلیمی مشخص   فیصدی  یک  

عاید   اوسط( مصرف گردیده است می باشد. این شاخص هزینه مالی فی هر شاگرد در ارتباط به  یا لیسه متوسطه  ،ابتدائیه)

 را سنجش میکند. سرانه 

 محدودیت ها 

این    100عاید سرانه تولیدات ناخالص ملی میتواند از  فیصدی  مصارف عامه فی هر شاگرد منحیث   درصد بیشتر باشد. 

سازگار در مورد مصارف عامه که تمام سبساییدی های نهادی تعلیمی عامه و خصوصی را معلومات به اساس  شاخص باید  

مصارف تعلیمی و توانایی تخمین تولیدات ناخالص ملی برای    در بر دارد باشد. الزم است تا در این شاخص، میزان پوشش

 نمایندگی از سطح ظرفیت ملی اقتصاد به گونه درست در نظر گرفته شود.  

یا شمولیت به اساس سطح تعلیمی به گونه اشتباه   این شاخص میتواند با تخمین نادرست تولیدات ناخالص ملی، جمعیت کنونی

 یمی نیز باید در نظر گرفته شود.  دوره های سال مالی و سال بودجوی تعل تعبیر گردد. موضوع متفاوت بودن

 مکاتبی که دارای منابع بهبود یافته آب می باشند فیصدی 6.10

 تعریف و هدف

می باشد، منابع "بهبود یافته" آب   EMISدر مورد این شاخص وابسته به ساحات و تعریفات کنونی    معلومات  در حالیکه  

در تطابق به گزارش اهداف   )www.wssinfo.org (  بهداشتأمین آب و  طوریکه توسط برنامه مشترک نظارت برای ت

، چاه های لوله یی و چاه  آب پیپ، نل های آب عامه تعریف گردیده است، شامل موارد ذیل می باشد:انکشاف هزار ساله  

ی محافظت شده و ذخایر آب باران . بدون دسترسی به آب، خیلی ساده، چشمه هاهای برمه ای، چاه های محافظت شده ی  

 تسهیالت بهداشتی برای شاگردان کارآیی داشته باشد.  از امکان دور است تا 

http://www.wssinfo.org/
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کتگوری ها و تعریفات فعلی وجود ندارد و در صورتیکه آنها از گزینه ای دیگر جز قبول    EMIS  معلومات    در استفاده  

نیافته تفکیک نگردند، الزم است تا این موضوع در    آنان متفاوت باشد و یا در صورتیکه منابع بهبود یافته از منابع بهبود

 پاسخ ذکر گردد.  

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

  

 

 

 

 معلومات  لی منابع احتما

تسهیالت مکتب    معلومات    مکاتب و  مخصوص  مخصوصاً سروی های    EMISمعلومات    را میتوان از مجموعه    معلومات   

 بدست آورد.  

 معلومات  دسته بندی 

ابتدائیه/متوسطه  دوره های   و به اساس این شاخص را میتوان به اساس ساحه جغرافیایی، به اساس سکتور خصوصی/عامه

 دسته بندی کرد.  ولیسه 

 معلومات تفسیر 

 درست و مناسب داشته باشد.  معیاریو تشناب ها    صحیاحتمال بسیار کم وجود دارد که تسهیالت  ،  آببدون دسترسی به  

   آموزش است.  بانسایه  یکبعضی از متخصصین به این باور اند که بدون تهیه آب و تشناب، تعمیرات مکاتب تنها 

 محدودیت ها 

یا اینکه آیا آنها به روی معلمین و کارمندان مسدود و محدود می باشد یا اینکه بسیار این شاخص الزاماً استفاده از تسهیالت  

از تشناب  نبود آگاهی یا تجارب فرهنگی استفاده  مشکل  اند که آنان استفاده نمیگردد را نشان نمی دهد.    صحیغیر  ناپاک و  

و حفظ الصحه آموزشی در صنف درسی حل گردد.  صحی    مخصوصاً با حمایت و فعالیت های  ها میتواند با گذشت زمان  

 بگیریم.  نباید محضاً موجودیت تسهیالت را با استفاده حقیقی آن اشتباهاما، 

 صحی مکاتب با تسهیالت بهبود یافته فیصدی   6.11

 تعریف و هدف

بهبود یافته، مکاتب باید مجهز به یک سلسله تکنالوژی ها یا شبکه باشد.    صحیبرای کسب اطمینان از فراهم آوری تسهیالت  

می باشد، تسهیالت "بهبود یافته"    EMISدر مورد این شاخص وابسته به ساحات و تعریفات کنون    معلوماتدر حالیکه  

                    Number of Schools (primary / secondary and / or High secondary)  
     with Improved water sources 

 --------------------------------------------------------------------------- x 100 
 Total number of schools (primary / secondary and / or High secondary) 
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انتقال   پایپتشناب های فلشی و  ت:  تعریف گردیده اسطور ذیل  در تطابق به گزارش اهداف انکشاف هزار ساله    صحی

 . )www.wssinfo.org( و غیره  تشناب های مجهز با هواکش، کمود دارتشناب های فاضالب، تانک سپتیک یا 

گزینه ای دیگر جز قبول کتگوری ها و تعریفات فعلی وجود ندارد و در صورتیکه آنها از   EMIS  معلومات    در استفاده  

آنان متفاوت باشد و یا در صورتیکه منابع بهبود یافته از منابع بهبود نیافته تفکیک نگردند، الزم است تا این موضوع در  

 پاسخ ذکر گردد.  

 مورد نیاز   معلومات  روش محاسبه و 

 

 

 

 

 معلومات  منابع احتمالی 

در صورتیکه اینها یکجا باهم نگهداری   تسهیالت مکاتب  معلومات    و از    EMISمعلومات    را میتوان از مجموعه    معلومات   

بازسازی میگردند معموالً  به کمک تمویل کننده گان اعمار یا    های مکاتب کهنگردند جمع آوری کرد. برعالوه، پروژه  

ساحه مورد  تنها برای    معلومات    سروی ها و تخمینات بسیار خوب برای تسهیالت مکاتب را دارا می باشند حتی اگر این  

 ولی میتوان آنرا برای مرجع دهی و تفسیر در گزارش استفاده کرد. نظر باشد 

 معلومات  دسته بندی 

ابتدائیه/متوسطه   دوره های این شاخص را میتوان به اساس ساحه جغرافیایی، به اساس سکتور خصوصی/عامه و به اساس  

دسترسی ذکور در مقایسه به دسترسی اناث میتواند معلومات  دسته بندی کرد. در صورت امکان، دسته بندی به اساس  ولیسه  

 بسیار مفید را فراهم کند. 

 معلومات  تفسیر 

طور مناسب و واضح تعریف شده باشد. در بعضی کشور ها، "کافی" یک داده شده برای این شاخص    معلوماتالزم است تا  

معیاری است به اساس آن تشناب ها دارای آب بوده و طور دوامدار مورد استفاده باشد، در حالیکه در بعضی از کشور های  

نیست تا جاییکه تسهیالت از کار افتاده و خراب نیز در محاسبات شامل ساخته می   کافی" و "موجود" دیگر، تفاوتی میان "

 شوند. در موضوع باید در گزارش واضح گردد.  

 

 

               Number of Schools (primary /or secondary and / or high secondary)  
with Improved toilet facilities 

 ----------------------------------------------------------------------- x 100 
 Total number of schools (primary / secondary and / or high secondary) 

 
 

http://www.wssinfo.org/


     

88 | P a g e  
USAID CAPACITY BUILDING ACTIVITY (CBA) 

 محدودیت ها 

این شاخص الزاماً استفاده از تسهیالت یا اینکه آیا آنها به روی معلمین و کارمندان مسدود و محدود می باشد یا اینکه بسیار 

غیر بهداشتی اند که آنان استفاده نمیگردد را نشان نمی دهد. مشکل نبود آگاهی یا تجارب فرهنگی استفاده از تشناب  ناپاک و  

ا گذشت زمان  مخصوصاً با حمایت و فعالیت های بهداشتی و حفظ الصحه آموزشی در صنف درسی حل گردد.  ها میتواند ب

 تسهیالت را با استفاده حقیقی آن اشتباه بگیریم.  محض موجودیت هیچگاه اما، نباید


