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 مرور برنامه آموزشی: 

 هداف آموزشا
اشتراک ک .1 آموزشی  این برنامه  اخیر  انواعدر  تا  قادرخواهند بود  و      پالنگذاری  معلومات الزمی برای   نندگان 

مدیریت آموزشی را به صورت دقیق تعریف نمایند. آنها باید یادگیری خویش را از طریق ارائه مثالها برای هر  
 نوع معلومات مانند، معلومات دموگرافیکی، معلومات آموزشی، بودجه و منابع بشری نشان دهند.

ی تعلیمی و مدیریت معلومات در تا دانش خود را از منابع موجود پالنگذار  خواهند بودادر  نندگان قاشتراک ک .2
 .بیان نمایندافغانستان 

  و شاخص   جنسیتی    ، تساویمشارکتتا بین انواع مختلف شاخص ها دسترسی و    خواهند بوداشتراک کنندگان قادر   .3
تا به صورت درست یک لست از شاخص    خواهند بودا قادر  را تشخیص نمایند. آنه  وکیفیت  تفاوت ها  برابری  های

 بندی نمایند.  دسته، تقسیمات فوقها که در اختیار آنها گذاشته شده است را با توجه 

تا به صورت درست شاخص های کلیدی تعلیمی را محاسبه و فهم و یادگیری   خواهند بوداشتراک کنندگان قادر   .4
که در اختیارشان گذاشته شده است، به    EMIS  معلوماتستفاده از  شان را از طریق محاسبه شاخص ها با ا

 نمایش بگذارند.

 :ها تیفعال
برای اشتراک کنندگان معرفی میگردد(: در ابتدا،    تعلیمیپالنگذاری و مدیریت    جهتمعلومات    انواع اصلی)  1  –فعالیت  

معرفی   مربی    اینت توسط  زنتیشن در پاور پاز طریق ارائه پر  تعلیمیپالنگذاری و مدیریت    الزم جهتمعلومات    انواع
موضوع سهم میگیرند و برای اینکه نشان بدهند موضوع را فهمیده اند،   هبمرتبط   مطلبمیگردد. اشتراک کنندگان در هر 

این طریق درک    اشتراک کنندگان را تشویق مینماید تا به سواالت پاسخ داده و از  مربی   پاسخ میدهند.مربی   به سوالهای  
 زایش دهند.  د را از موضوع افخو

یا معلومات ارقام  )کار گروپی: اشتراک کنندگان برای تشخیص منابع معلومات آموزشی در افغانستان، و اخذ   2  –فعالیت  

برای ایشان تشریح میگردد(: اشتراک کنندگان انواع مربی     از این منابع، کار گروپی را انجام میدهند که این فعالیت توسط  
که در آموزش    EMISیکدیگر شریک میسازند. نماینده    ابابع معلومات را مورد بحث قرار داده و تجارب شان را  مختلف من

یک حضور دارد، منابع آنالین و آفالین دیتا و طریقه اخذ معلومات از آنها را نشان میدهد. به هر گروپ یک هدف اخذ  
 ارائه نمایند. اشتراک کننده گاننتایج شان را برای  دیتای متفاوت تعیین میگردد و از ایشان خواسته میشود تا

آموزشی برای اشتراک کنندگان معرفی میشود(: شاخص های آموزشی از طریق ارائه پرزنتیشن   )شاخص های  3  –فعالیت  

ان در هر موضوع مرتبط با موضوع سهم میگیرند و برای اینکه  معرفی میگردد. اشتراک کنندگ  مربی  در پاور پاینت توسط
اشتراک کنندگان را تشویق مینماید تا سواالت    مربی  پاسخ میدهند.  مربی    نشان بدهند موضوع را فهمیده اند، به سوالهای

 شریک ساخته و از این طریق درک خود را از موضوع افزایش دهند.   مربی  شان را با 
به هدف و استفاده شاخص های مختلف    بوطمر  ابتدائی  : اشتراک کنندگان یک ارزیابیقبل از تریننگ)ارزیابی    4  –فعالیت  

آنها خواسته میشود    (: یک لست از انواع مختلف شاخص ها در اختیار اشتراک کنندگان قرار میگیرد و ازانجام میدهندرا  
 تا درک خود از استفاده هر شاخص را تشریح نمایند.

به گروپ های    مربی      لف شاخص ها توسط  )کار تمرین گروپی: اشتراک کنندگان برای محاسبه انواع مخت  5  –فعالیت  

یشود تا شاخص های  مختلف تقسیم میشوند(: دیتا در اختیار گروپ های اشتراک کننده قرار گرفته و از ایشان خواسته م
 مختلف را محاسبه نمایند. سپس گروپ ها محاسبه خود را با سایرین شریک میسازند. 

 و کرده کار شده سپرده آنها  به که موردی قضیه باالی کنندگان اشتراک: موردی مطالعه باالی گروپی کار) 6 – فعالیت 

به   مربی    (: یک قضیه موردی در اختیار اشتراک کنندگان قرار خواهد گرفت که از سوی مینمایند ارائه را نتیجه
راه حل خود را برای  جزئیات درباره تشریحات صورت میگیرد. اشتراک کنندگان باید باالی این قضیه موردی کار کرده و 

 .سایرین ارائه نمایند

 

 

 

 تعلیمی برنامه آموزشی: استفاده معلومات برای پالنگذاری و مدیریت 
 



 ا

 روز(  2ساعت ) 16وقت مجموعی: 

 آموزش  یاجندا

 منابع مورد نیاز  فعالیت  زمانمدت 

 تعلیمی : استفاده معلومات برای پالنگذاری و مدیریت جلسه اول 

دقیقه  30  - مربی   و آشنایی با جلسه معرفی  

ساعت  1  

توسط   پاینت  پاور  به  مربی      ارائه  رابطه    در 
برای   ضروری  معلومات/دیتا  مختلف  انواع 

 تعلیمی پالنگذاری و مدیریت  

 کتور جپرو -

 پرزنتیشن در پاورپاینت  -

 

 

ساعت  1  بحث و گفتگو  جلسه 

 مثال های دیتا  -

 قرطاسیه -

 وایت بورد/ فلیپ چارت  -

ساعت 1.5  EMISارائه پاور پاینت توسط نماینده  

   پروجکتور -

ع  ارائه پرزنتیشن درباره مناب -
 دیتا 

ساعت  3  کار گروپی درباره اخذ دیتا از منابع   جلسه 

 پروجکتور  -

موجودیت انترنت برای جستجوی  -
 معلومات 

 قرطاسیه -

ارائه پاورپاینت توسط اشتراک  -
 کنندگان 

 وایت بورد/ فلیپ چارت  -

 تعلیمی پالنگذاری و مدیریت  جهت دوم: استفاده شاخص ها  جلسه

ساعت  2  
درباره معرفی  یمرب  ارائه یک پرزنتیشن توسط
 ی آموزشی شاخص ها

   پروجکتور -

پرزنتیشن پاورپاینت درباره   -
 شاخص های آموزشی 

دقیقه  30  ارزیابی کوچک درباره شاخص ها 
 کاپی ارزیابی ها -

 قرطاسیه -



 ا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساعت  3.5  کار تمرین گروپی درباره محاسبه شاخص ها  

 دیتای الزمی برای شاخص ها -

 قرطاسیه -

 پروجکتور   -

 دی باالی قضیه مور  سوم: کار گروپی جلسه

ساعت  3  

 
اشتراک کنندگان به صورتی گروپی برای حل یک  

 قضیه موردی با هم کار میکنند. 

 پروجکتور   -
 قضیه موردی  -
 دیتا برای قضیه موردی  -
 میزهای جداگانه برای گروپ ها -
 قرطاسیه -
 وایت بورد/ فلیپ چارت  -



 ا

 
 

   یآموزش  تی ر یو مد پالنگذاری   ی ابرارقام ومعلومات  استفاده از -1

در دسررترس باشررد. بررا در  دیرر با ریرر زمعلومررات  ،یبخررش بعررد تیریمررد نینقشرره هررا در بخررش آمرروزش و همچنرر  هیرر ته یبرررا
 و قابل اجرا خواهند بود. یادیبن یبرنامه ها انکشافقادر به  معارف رانی، مدمعلومات نیدسترس بودن ا

   کیدموگرافمعلومات  .1
 ی . آمار آموزش2
  معارفدر بخش  افتهی. بودجه اختصاص 3
 بشری. منابع 4

 ک ی دموگراف معلومات  1.1

آن در  رییررر نحررروه تغ نیمشرررخص و همچنررر  خیترررار کیررر در  تیرر جمع عیررر سررراختار و توز دانسرررتن معرررارف مررردیران یبرررا
توانررد از مالحظررات مربرروط برره  ینمرر  تعلیمرری پالنگررذاری  گررر،یباشررد. برره عبررارت د مرری یاتیرر ح ،ریرر اخ یسررال هررا

 هرردف    مررورد تیرر جمع بررا    برره خرراطر کرره برنامرره آموزشرریشررود   کیرر آن( تفک  رییرر رشررد و تغ یعنرر ی) تیرر جمع ییایرر وپ
 سروکار دارد.  است، رییدر حال تغ آن عیتوز یایو جغراف ت،یهمواره تعداد، سن و جنسکه 
 دهیرر د تیرر جمع رشررد جررهیدر نت یعرردد شیعررالوه بررر افررزا تیرر جمع یتیو جنسرر  یسررن برراتیدر ترک یقابررل ترروجه راتییرر تغ
 یازهررایبررر ن یقابررل ترروجه ریتررأث زیرر ن نیرر کنررد و ا یمرر  نیرریآنهررا را تع ییایرر جغراف عیرر شررود. مهرراجرت مررردم توز یمرر 

 جامعه دارد.
از  یکرر ی یشناسرر  تیرر جمع یهررا افتررهیگررذارد. در واقررع،  یمرر  ریترراث یبررر توسررعه آموزشرر  میمسررتق یا وهیبرره شرر  نهررایهمرره ا

 یآگرراه دیرر باپالنگذارانعلررت،  نیو برره همرر  مرری شررودآن سرراخته ی برررمبتنرر  یآموزشرر  یاسررت کرره برنامرره هررا ییهررا هیرر پا
 باشند. هآنها داشت یها تیو محدود  یمعان ،سیشنا  تیجمع میاز روش ها و مفاه یکاف
و چشم  کینام ید ت،ی اندازه، ساختار، موقع بهآموزش  یفیک یجنبه ها یها نیو تخم  یکم یها لیو تحل هیتمام تجز  بایتقر

 وجود دارد.  یآموزش پالنگذاری  سناسی تیجمع یبه مطالعه جنبه ها ازیرو ن نیاز ا شود. یممربوط  تیانداز جمع

 تعلیمیپالنگذاری   ه آن ب   ریو تأث ت یساختار جمع 1.1.1 

 باشند:  تی جمع عیمختلف نگران توز لیممکن است به دال تعلیمیگذاران پالن
 .آن با سن و جنس باشند عتوزی  به مند عالقه است ممکن آنها •
 بخش ها با مشاغل باشند. ن یاز ا کیو در هر  یاقتصاد تیتوسط بخش فعال تی جمع عیآنها ممکن است نگران توز •
  ی و انتخاب انواع، اندازه ها و مکان ها  لیتحص  نهیباشند که بر هز  تی جمع  ییایجغراف  عیآنها ممکن است نگران توز  •

 گذارد. یم ریتأث  مکاتب
  تیجمع  خیاز تار  ینوع خالصه ا  نیا  رایمهم است، ز  اریبس  سیشنا  تیجمع   لیتحلو    هیدر تجز   تیجمع   یساختار سن

 کند.  یم تی ریرا مد ندهیآ تیرشد جمع یآنکه تا حدود لیبه دل نیدهد و همچن یملت را ارائه میک  شناسی
  یبرا  لهمسا  این  کند که  یرا فراهم م  مکاتبمکتب و محاسبه نرخ ثبت نام    تیجمع   یامکان برآورد اندازه نسب  نیهمچن

 است.  دیمف اریبس ،در بخش آموزش دیپروژه جد کی پالنگذاری قبل از  تعلیمی پالنگذاران
 نشان داده شده است:  نجایافغانستان در ا یشده برا ینیب شی پ تیجمع ارقامبه عنوان مثال،

 تعلیمی  تیریو مد یز یبرنامه ر جهت معلومات: استفاده از 1جلسه 



 ا

2017 2016 2015 2014

34,656,032.0 33,736,494.0 32,758,020.0

2.7 2.9 3.2

652,860.00 652,860.0 652,860.0 652,860.0

53.1 51.7 50.2 تراکم نفوس ) مردم در مساحت فی کیلو متر مربع(

افغانستان

نفوس مجموعی

افزایش نفوس )ساالنه %(

مساحت عراضی )کیلو مترمربع(

 
 است:اده شده به همین ترتیب، تعداد جمعیت و توزیع  در تصویر زیر نشان د

 . جمعیت به تفکیک محل سکونت، جنس و سن3،1جدول 

 الف. در میان خانواده ها 
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 ا

نشان   ریزتصویر ( در سال18 -7 یسن پ های)گرو  والیتی -ی سن پ هایمردم افغانستان در گرو تیاز جمع ینمونه ا
 :است داده شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 http://cso.gov.af/Content/files/Chapter3%20POPULATION%20STRUCTURE%2 
0AND%20CHANGE.pdf 
 
 

شررکل برراال توزیررع جمعیررت را بررا توجرره برره سررن ارایرره مرری کنررد. سرراختار سررن یررک جمعیررت بررر مسررائل کلیرردی اقتصررادی و 
 15اد بررا سررن کمتررر از اجتمرراعی یررک کشررور تررأثیر مرری گررذارد. کشررورهایی کرره جمعیررت جرروان دارنررد )در برراالی افررر

برراالی فیصررد دارنررد، در حررالی کرره کشررورهایی بررا جمعیررت مسررن تررر ) مکاترربسرررمایه گررذاری بیشررتر در  سررال( نیرراز برره
سرراختار سررن نیررز مرری توانررد  دارنررد. صررحتسررال( نیرراز برره سرررمایه گررذاری بیشررتری در بخررش  65افررراد بررا سررن بیشررتراز 

عیررت جرروان کرره قررادر برره اسررتفاده شررود. برره عنرروان مثررال، رشررد سررریع یررک جمبرررای پرریش بینرری مسررائل سیاسرری بررالقوه 
 ر به ناآرامی می شود.یافتن اشتغال نیست، منج

 تعلیمی پالنگذاری  رشد جمعیت و تأثیر آن بر   1.1.2

آموزشرری از وضررعیت فعلرری راضرری نیسررتند آنهررا همچنررین عالقرره منررد برره دریافررت یررک تصررویر  پالنگررذاران
ه طررور خرراص، آنهررا بایررد بداننررد کرره مشررکالت کرره در آینررده بررا آنهررا مواجهرره خواهنررد شررد، هسررتند. برردقیررق از 

 آینده تغییر خواهد کرد. چگونه جمعیت در سال های
تولررد، مرررم و مهرراجرت مرری باشررد و در  -جمعیررت هررر مکرران در یررک زمرران خرراص، بیررانگر سرره نرروع وقررایع 

ر چهررار موضرروع تغییررر کنررد  )الررف( ممکررن اسررت کودکرران نتیجرره، تعررداد افررراد هررر منطقرره ممکررن اسررت برره اثرر
)د( مررردم از منرراطق دیگررر ممکررن نطقرره متولررد شرروند  )ب( سرراکنین آن منطقرره ممکررن اسررت بمیرنررد در آن م

اسررت برره آن منطقرره مهرراجرت کننررد )مهرراجرت داخلرری(  و )ن( سرراکنین آن منطقرره ممکررن اسررت برره جررای دیگررر 
 )مهاجرت خارجی( مهاجرت کنند.

ب برره عنرروان برراروری، مرررم و ملی تغییررر جمعیررت یعنرری تولررد، مرررم و میررر و مهرراجرت برره ترتیررایررن عرروا
یررا جمعیررت شررناخته مرری شرروند،  شناسرریو برره عنرروان متغیرهررای جمعیررت میررر و مهرراجرت شررناخته مرری شرروند 



 ا

مطالعرره ی هررر جمعیررت از  زیرررا انرردازه، رشررد، سرراختار و توزیررع هررر جمعیررت توسررط آنهررا تعیررین مرری شررود.
ا در جمعیررت را مرری ترروان بررصررورت مرری گیرررد. تغییررر  شناسرریطالعرره ی ایررن متغیرهررای جمعیررت طریررق م

)الررف( تفرراوت بررین انرردازه جمعیررت در زمرران هررای مختلررف )برره عنرروان رشررد کرره منجررر برره افررزایش یررا کرراهش 
داخلررر  و مهررراجرت  مررری شرررود( )ب( تجزیررره و تحلیرررل چهرررار مولفررره جمعیرررت یعنررری تولرررد، مررررم، مهررراجرت

 . خارن از کشور

 :نشان داده شده است  ذیالرشد، تولد و مرم و میر جمعیت در افغانستان   میزان

 مشخصات جمعیتی افغانستان 

 (2016) 2،34 رشد جمعیت میزان 

 ( 2016نفر جمعیت ) 1،000والدت در هر  33،8 والدت میزان

 ( 2016نفر جمعیت ) 1،000مرم در هر  13،7 مرم و میر  میزان

 (2015سال ) 60،5 ( متوقعهعمر اوسط عمر )

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Afghanistan 

 
 

و    پالنگذاری  سال آینده برای    10جمعیت برآورد شده مبتنی بر سن و جنس در سطوح ملی و فرعی برای حداقل  
 .تصمیم گیری موثر آموزشی مورد نیاز است

 )2016) 33,332,025    جمعیت 
 (2016فیصد ) 2.34   میزان رشد 

 (2016نفر ) 1000تولد/  38.3   میزان تولدات

 (2016نفر ) 1000مرگ/   13.7   میزان مرگ و میر

 ( 2015سال )  60.5     عمر متوقعه

 سال  59.3   ذکور  •

 سال  61.9   اناث •

 (2015طفل/ زن ) 5.33   میزان تولد

 تولد موفق 1000طفل/  66.3   مرگ و میر اطفال

 ساختار سنی 
 ( 6149468/ اناث 6464070)ذکور  %42.3 سال 0-14

 ( 8031968/اناث 8460486)ذکور  %55.3 سال  15-64

 (380051اث /ان349349)ذکور  %2.4 سال و باالتر 65



 

 

یک برنامه را در نظر می گیریم:  ونه ای از  آموزشی، نم  پالنگذاری  جمعیت برای  معلومات    به منظور نشان دادن اهمیت
تا   زنان  نام  ثبت   ،سیشنا  جمعیت  های   جنبه  به   توجه   با .  2025  سال   تا  ابتدایی  آموزش  سطح   در   ٪100 افزایش 

 بشناسند.   2025سال را تا سال    18تا    7دارای سن     -ت کشور  ادر تمام والیزنان    متوقعهباید جمعیت    معارف  پالنگذاران

 ی آموزش های احصائیه  1.2

غیررر قابررل تصررور اسررت .  پالنگررذاری  ارقررام نظررم روز اسررت و برردون  پالنگررذاری   کارشناسرران از دیررد
 ارقررام بررر مبنررای  پالنگررذاری آموزشرری یررک موضرروع مهررم اسررت. اولویررت هررای  پالنگررذاری در ارقررام 

و شکسررت مربرروط برره منررابع کشررور و نیازهررای کوترراه مرردت و بلنررد مرردت کشررور تعیررین مرری شررود. موفقیررت 
 دارد.    احصائیویبستگی به ارقام   پالنگذاری  

و  تعلرریم آموزشرری مرری توانررد بررا عملکردهررای آن انرردازه شررود. پیشرررفت در زمینرره  قررام ارمفیرردیت و اهمیررت 
در کشررور و تعررداد  پوهنتررون هررای، کررالج هررا و مکاترربسررواد جمعیررت، تعررداد  میررزانبررر اسرراس  تربیرره

 معلومرراتاز  تعلیمرریزه گیررری مرری شررود. ضررعف سیسررتم کرره در آن تحصرریل مرری کننررد، انرردا محصررلین
مربرروط برره آمرروزش هررای مرررد و  معلومرراتشناسررایی مرری شررود.  گردانشرراامتحانررات  مربرروط برره نتررایج

 ارقررام آموزشرری و پالسرری سررازی ضررروری اسررت.  پالنگررذاری زن، آمرروزش بزرگسرراالن و غیررره برررای 
 شرراگردان، تعررداد کترراب هررایی کرره برره صررنفدر هررر  شرراگردان، تعررداد شرراگرد -معلررم  میررزان مربرروط برره

آموزشرری برررای معرفرری اصررالحات آموزشرری اهمیررت زیررادی  پالنگررذاری توزیررع مرری شررود و غیررره، در 
 دارد.  

شود که    یباعث مدقیق    صیباشد. تشخ  ثرمؤ   باشد تا بتواند  استوار  قی دق  صیتشخ  کی بر اساس    دیبا  یبرنامه آموزش
  ، راه حل ها  شنهادیبه منظور پانتقادی  و    قیدق  ل یو تحل  ه یا با تجزت رمشکال،  آموزش  تیوضع  با درنظرداشتبرنامه  
  ح ی صح  احصائیوی  لیو تحل  هیتجز  نیبه موقع و شفاف و همچنمعلومات    با  تعلیمی  ستمی س  قیدق  صیتشخ  کند.  ییشناسا

معلومات    مدیریت  ستمی، س یآموزش  پالنگذاری    جهت بهتر ساختنشده    یطراح  یها  ستمیاز س  یک یاست.    ریامکان پذ
 ( است. EMIS) معارف
EMIS  م یتصم  یاست که به طور خاص برامعلومات    پردازش و انتشار  ،یابیباز  ،یساز  رهیذخ  ،یجمع آور  ستمیس   کی  

 د. نکن ت یریو مد پالنگذاری  را به طور موثر معارف ستمیشده است تا س یطراح رانیو مد رندگانیگ
  نکه ینشان دادن ا  ی  برا2025تا سال    معارف  ابتدایی  سطح   در  ٪100ا  ت  انثبت نام زن  شیما  افزا  قبلی   مثالشما همان  

 انکشاف از    شیپ را در نظر بگیرید.  دارد،    یآموزش  پالنگذاری  در    یاتینقش ح  یآموزش  ارقامدر مورد    یچگونه دانش قبل
شد، ه قبال ذکر  . همانطور کدرک کندآموزش    ییرا در سطح ابتدا  انثبت نام زن  یفعل  ت یوضع  دیبا  پالنگزاربرنامه،  
 است.  EMIS سیتسم در افغانستان، یآموزش  ارقام یمنبع اصل
  ی را برا   یدیجد  مکاتب  موجود،    یآموزش  ارقامو    نیشی پ  تی جمعمعلومات    توانند با استفاده از   یم  معارف  پالنگذاران

  سیستم   در   یوزشمآ  پالنگذاری    ی برا  (time series dataی )زمانمعلومات    کنند.  پالنگذاری  دختر    شاگردان جذب  
EMIS  موجود است. زین 
است. به عنوان مثال، اگر    دیمف  دیجد  یموسسات آموزش  ایجاد در    معارف  پالنگذاران  یبرا  زین  معارف  و ارقام   احصائیه  

موجود را در    ییابتدا  مکاتبمعلومات    دیبا  پالنگزارباشد،    دیجد  ییابتدا  مکاتب  ایجاد  ی برا  پالنگذاری  دولت در حال  
 کند. پالنگذاری  ،وجود ندارد ییابتدا مکاتب چیکه ه یرا در منطقه ا دیجدسسات ؤمو سپس  دریبگ نظر

معلومات    مهم است. با کمک  اریبس  دیانتصاب معلمان جد  ی برا  ایانتقال معلمان    یبرا  پالنگذاری  در    زیمعلمان ن  معلومات
دارند،   ازین  به مناطق کهو انتقال معلمان موجود    هندیرا در آ  دیمعلمان جد  به  ازیتوانند ن  یم  پالنگذاران،  قابل دسترس
 کنند.  پالنگذاری 
 یریادگی  یازهایبه ن  یابیاست که هدف آن دست  ونسکوی  یبه رهبر  یجهان  حرکت  کی  (EFA)همه    یبرا  تعلیم و تربیه

ا سال  ه تهم  ی برا  معارفاز اهداف    یاریبستحقق  است. متاسفانه    2015همه کودکان، جوانان و بزرگساالن تا سال  
  EFAاهداف  مدت زمان آن تمدید شده است.  اهداف،    این  به   دن یرس  ی برا  نیافغانستان مطابقت ندارد. بنابرا  ی برا  2015

، برنامه جامع  EFAبه اهداف    دن یرس  یکنند. برا  ی( کمک مMDGs)  یجهان  یاهداف توسعه هزاره    تحققدر    زین
  NERبدانند. به عنوان مثال    ندهیآ  پالنگذاری    یرا برا  EFA  یشاخص ها  یفعل  تیوضع  دیبا  پالنگذارانالزم است.  

ابتدا آموزش  ا  هبا استفاد  ،ییدر    EFA  اهداف تحقق    یطرح مشخص برا  کیتوانند    یم   پالنگذاران،  معلومات  ن یاز 
 .بسازند

 
 
 
 



 

GER  های  از شاخص  گرید  مثال  کی  EFA  نشان دهنده    ری است. شکل زGER     پسر   شاگردان  یبرادر هر والیت
 در افغانستان است.معارف  ییح ابتدادر سط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

( در افغانستان درتصویر زیر نشان داده شده  NIRجدیدالشمول )  شاگردانبه همین ترتیب، میزان خالص 
 است: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در دسترس     پالنگذاریاهداف    یبرا  EMIS  سیستم  در  زین  EFA  گرید  یمربوط به شاخص هامعلومات    ،مشابهآ

 هستند.



 

 معارف سکتور به   افتهیبودجه اختصاص  1.3

دارد. بودجه یک ابزار است که در تحقق اهداف پروژه ها یا برنامه ها   پالنگذاری  بودجه نقش مهمی در روند  
مبالغ هنگفتی را    سکتور معارفضروری است.    معارف  پالنگذاری  کمک می کند. تامین مالی مناسب برای  

کند   یامصرف می  در کشورهای توسعه  به ویژه  از کشورو  سکتور  های در حال توسعه،  فته و در بعضی 
بودجه بیشتری را نسبت به سایر خدمات، دریافت می کند. هیچ برنامه آموزشی نمیتواند اجرا شود مگر   معارف
روند تطبیق  کافی برای این منظور در دسترس قرار گیرد. بنابراین الزم است قبل از مشخص شدن    بلغاینکه م

 را ارزیاب  کنیم. برنامه، پیامدهاي مال  یک برنامه آموزش  
آموزشی اساسا مربوط    پالنگذاری  شامل چگونگی دستیابی به حداکثر ممکن با بودجه موجود است.    پالنگذاری  

به مساله چگونگی استفاده بهتر از بودجه اختصاص یافته در بخش آموزش است. یک فرض بر این است که 
 ، است. تعلیمی  پالنگذاری ناپذیر از   یک مساله جدا معارفوع تامین مالی موض

ق، آگاهی داشته  موف  تعلیمیممکن است از تخصیص بودجه قبلی برای ساختن یک برنامه    معارف  پالنگذاران
 باشند: 

 معارفمجموع بودجه  •

 یو ولسوال تیوال ،یدر سطح مل معارفبودجه  عیتوز  •

 در هر بخش   معارفبودجه   •

 ( یانکشاف  ری)غ یتکرار  /یو عاد یدجه انکشافوب •

 اقالم   ریمثل معاش وسا یانکشاف ریبودجه غ عیتوز •

قادر به تخصیص بودجه برای پروژه های آینده بدون هیچ گونه تردید    پالنگذارانبا در نظرداشت این آگاهی،  
ل،  انجام شده است. با این حاسرمایه گذاری قابل توجه    معارفخواهند بود. در افغانستان، جهت بهبود وضعیت  

، برای دولت ها  سکتور معارفمقیاس بزرم در    بهعدم دسترسی به منابع مالی کافی، راه اندازی برنامه های  
 شوار است. د

در زمینه امور مالی و هزینه های آموزشی می تواند به دو طریق انجام شود:    احصائیوی  معلومات  جمع آوری
  به سکتور معارف ، در مرحله دوم از نظر توزیع بودجه اختصاص یافته  لیمیعتاول از نظر منبع هزینه های  

موزشی مبتنی بر هدف و هزینه های سطح یا  . توزیع بودجه، می تواند به دو دسته تقسیم شود: هزینه های آ
 نوع آموزش. 

 : منبع مالی

 الی می شود.، اصلی ترین سکتورعامه است که بیشتر از منابع عامه و دونرها، تامین ممعارف

 هدف:  مصارف مبتنی بر 
تجزیه و تحلیل دقیق هزینه های آموزشی برای سه هدف عمده ضروری است: برای تجزیه و تحلیل، برای پیش بینی و  

آموزشی و موجویت   پالنگذاری  هزینه ها بستگی به الزامات ملی برای    احصائیه برای محاسبات هزینه واحد. درجه تمایز  
 ، دارد.معلومات

 

بررررای اهرررداف تحلیلررری و پررریش بینررری، انتخررراب هرررای  معرررارفهرررای مرررالی احصرررائیه از اسرررتفاده از ل قبررر
خاصرری ماننررد تمررایز بررین سرررمایه و هزینرره هررای تکررراری کرره اغلررب روشررن نیسررت، بایررد مشررخص شررود. 

، هزینرره ی واحررد دانشررجویی، حقرروق تعلرریم و تربیررهاساسررا محاسرربه هزینرره در هررر سررطح برررای هررر نرروع 
سرراخت و سرراز و غیررره ضررروری اسررت و تفکیررک هزینرره ق کارمنرردان غیررر متقاضرری و معلمرران، حقررو

سسررات ؤمدر مررورد  معلومرراتهررای تکررراری از اجررزای اصررلی آن و مخررارن سرررمایه. عررالوه بررر ایررن، 
مربررروط معلومررات  تحررت مرردیریت خصوصرری در دسررترس نیسررت. از ایررن رو، در صررورت عرردم وجررود

 نمی آید.    به دست معارفکامل از بخش به تامین مالی بخش خصوصی، تصویر ملی 
 ،هزینرره هررای آموزشرری بایررد برره صررورت حسرراب هررای بسررته باشررد و در نتیجرره ارقررام در حالررت ایررده آل، 

جمررع آوری معلومررات  ،ارقررام مربرروط برره هزینرره هررای واقعرری را ارائرره مرری دهررد. در غیرراب ایررن معلومررات 
توانررد تحلیررل خصرریص بودجرره، یررک فرررد مرری شررده از طریررق هررر منبررع کرره در قالررب هزینرره هررای واقعرری یررا ت



 

و پرریش بینرری هزینرره هررای آموزشرری برررای دسررتیابی برره اهررداف خرراص برنامرره آمرروزش ملرری را پرریش بینرری 
 .کند

برررای انرردازه گیررری تررالش هررای یررک کشررور در زمینرره آمرروزش،  معررارفسرری سررازان یو پال پالنگررذاران
نررره هرررای ی اسرررتفاده مررری کننرررد. هزیدر حرررال حاضرررر از مقایسررره هرررای برررین المللررری هزینررره هرررای آموزشررر

آموزشرری سرررانه، برره عنرروان یررک درصررد از کررل هزینرره هررای دولررت و برره عنرروان بخررش از برخرری مجمرروع 
هزینرره ملرری برره عنرروان مفرراهیم، معمرروال در یررک سیسررتم جررامع از شرراخص هررای سیاسرری و اجتمرراعی یافررت 

یررک وضررعیت رضررایت  بلنررد برخرری از مجموعرره هررا برره عنرروان نشرران دهنررده  فیصرردیمرری شررود. تخصرریص 
 کم بیانگر وضعیت مخالف است.    انظر گرفته می شود، در حالیکه تخصیص نسبت  بخش در

 بشری منابع   1.4

 حی  را توضررربشرررریاصرررطالح  منرررابع  ،یزیررردر برنامررره ر بشرررریقبرررل از بحرررث دربررراره نقرررش منرررابع 
 ینگرررش هررا عدادها وهررا، اسررت ییتوانررا یدارا هرراداد. اول و مهمتررر از همرره، افررراد در سررازمان  م یخررواه

هررا و اهررداف  یاسررتراتژ مررردم  دارنررد. ی تررآثیرو سررودآور تیررفیک ،یبهررره ور و برراالی گونرراگون هسررتند
و  ،یمنررابع مررال صی، تخصررتیررفیمحصرروالت و خرردمات، نظررارت ک دیررتول ،یطراحرر یهررا سررتم یس ،یکلرر

ده  ر سررازمانای  کرره دبنررابراین، افررراد برره سرربب نقشرره کننررد. یمرر نیرریفررروش محصرروالت و خرردمات را تع
 هررا در پروسرره اسررتخدام طررورتبرردیل میشرروند. نقررش  بشررریکارهرراي خررود تصررور میکننررد، برره عنرروان منررابع 

 .  ایفا نمایندنقش   یاهداف سازمان  تمام کارکنان در راستای تحققشده اند تا    فیو توص  فیتعر
آن را  کرررهچررره  نآ. درعمرررل، سرررتیمنرررابع سرررازمانها متفررراوت ن ریسرررا تیریمرررردم از مرررد تیریمرررد ،یدر تئرررور
منبررع  کیرر انسرران را برره مثابرره  ،هررا دگاهیرر از د یمجموعرره ا کیرر  منررابع مررردم اسررت. تیرر ماه ،سررازد یمتفرراوت مرر 
برره عنرروان مثررال،  دهررد. یاطررراف قرررار مرر  طیمحرر  ایرر از فرررد  یعوامررل مختلفرر  ریو کامررل تحررت ترراث دهیرر چیخررالق و پ

از حررداقل چهررار متشررکل  «بشررريد »منررابع کرره رفتررار و عملکررر بیرران مرری دارنررد یپررردازان رفتررار سررازمان هیرر نظر
منرررابع  (.1986: )واتسرررون، یمشرررکوک روابرررط کرررار تیررر ادراک و ماه ،یزشررر ینقرررش انگ  ،ییاسرررت: توانرررا ریررر متغ

 دارایراد کررره افررر  یبررره طرررور .متفررراوت اسرررت ،دکننررر  یاز آن اسرررتفاده مررر  انیررر کررره کارفرما گرررریاز منرررابع د بشرررری
 ت،یجنسرر  ،یتیشخصرر  یهررا یژگرر یهررا و دانررش( بررا و مهررارتهررا،  یی)از جملرره توانررا ییتوانررا از سررطوح مختلررف

منررابع  گررر،یبرره عبررارت دد، مرری باشررند. و تعهرر  زهیرر تفرراوت در انگ  جررهیادراک نقررش و تفرراوت در تجربرره، و در نت
 ی بایررد همیشرره ازتیریاقرردامات مررد چررالش کشرراندنبرره و  یابیرر ارز یآنهررا برررا ییتوانررا لیرر برره دل گررریاز منررابع د بشررری

 یکررارگر یهررا هیرر گررروه هررا و اتحاد لیتشررک  ییکارکنرران توانررا ن،یرر . افررزون بررر ااسررتفاده شررودا آنهرر  یتعهررد و همکررار
اغلررب برره عنرروان  بشررریبهررره منررد شرروند. منررابع  شررتریاز آنهررا ب ایرر دفرراع کننررد  ودخرر  یرا دارنررد تررا از منررافع اقتصرراد

 شود. یم شناختهکارگران   ایپرسنل، کارکنان 
 یتوسررعه برنامرره آموزشرر  دیرر کل ره،یرر تخصررص، تجربرره و غ نررهیهارتهررا، زمموجررود بررا م بشررریاز منررابع  یقبلرر  یآگرراه

وابسررته  ،خررود یبرنامرره هررا یاجرررا یان برررامربرری    برره شرردت برره  یدر هررر سررطح یاسررت. هررر نظررام آموزشرر 
معلررم  ن،یاسررت. بنررابرا ریمعلمرران امکرران پررذ قیرر تنهررا از طر یآموزشرر  معیرراراتو بهبررود مثررال، حفررظ  یبرررا .اسررت

در دسررترس اری ذپالنگرر اهررداف  یبرررا EMIS سیسررتم معلررم درمعلومررات  اسررت.ر مکتررب نهرراد د نیتررر یضرررور

 افررتیدر نیرر از منررابع آنال ایرر  EMIS سیسررتم از مایرا مسررتقمعلومررات  نیرر توانررد ا یمرر  تعلیمرری زیرر اسررت. برنامرره ر

د، آغرراز کنرر  ییابترردا آمرروزشدر سررطح  انثبررت نررام زنرر  شیافررزا یبرررا یبرره عنرروان مثررال، اگررر دولررت برنامرره ا کنررد.

 .کنند، بشناسند یکار م ییابتداآموزش زن را که در سطح  نیتعداد معلم  دیبا نیهمچن پالنگذاران
 

 
 

  



 

 

 

 

 تعلیمی  یشاخص ها .1

می  معلومات  فرهنگ زبان انگلیسی یک شاخص را به شرح زیر توصیف می کند:  یک ابزار که به شما
 دهد  

تا  بل اعتماد را برای سنجش دستاورد ارایه می دهد  عامل یا متغیر کمی یا کیفی که یک ابزار ساده و قا
 .  را منعکس میسازدتغییرات مرتبط با یک عمل یا کمک به ارزیابی عملکرد یک بازیگر 

به شکل     یا به عبارت دیگر شاخص عبارت از واحد اندازه گیری پیشرفت یک فعالیت میباشد  که میتوان
 یم ارائه گردد  کمی، کیفی، ساده، مرکب، مستقیم و غیر مستق 

 

 تعلیمی معرفی شاخص های   2.1

معلومات   که جنبه های خاص یک سیستم را توصیف می کنند و وسیله مهم انتقال  هستند شاخص ها مقادیر  
های موجود می باشد. مقادیر مقایسه بخشهای مختلف سیستم را ساده تر می سازند و یا تغییرات  ارقام براساس 

 استفاده شده باشد، را ردیابی می کنند. پالنگذاری  که در محاسبات    در زمان و پارامترهای مفید 

هررای خررالص محاسرربه مرری شرروند و در اغلررب مرروارد محاسرربات بسرریار سرراده برررای  ارقررام شرراخص هررا از 
د نبرره شرریوه ای اسررتفاده مرری شررومعلومررات  اسرربه شرراخص هررا اسررتفاده مرری شررود. شرراخص هررا برررای ارائررهمح

ان و معلمرران. شرراخص هررا بررر شرراگرد کرره برره راحترری قابررل درک اسررت، برره عنرروان مثررال، نسرربت بررین 
مسررائل مهررم تمرکررز مرری کننررد. تجزیرره و تحلیررل هررا بررا اسررتفاده از شرراخص هررا بسرریار سرراده تررر انجررام مرری 

در آمرروزش برره عنرروان شرراخص هررا بیرران مرری شررود. برره عنرروان مثررال، انرردازه  ش هرراروسرریاری از شررود. ب
. برره طررور خالصرره، بیشررتر شرراگرد مررورد نظررر و تعررداد کترراب هررای درسرری برررای هررر  صررنوف  اوسررط

و بسرریار مفیررد برررای معلومررات  شرراخص هررا برره راحترری قابررل محاسرربه انررد، یررک ابررزار قدرتمنررد در انتقررال
ا و چنرردین هرردف دیگررر مرری باشررد. شرراخص هررا در واقررع روش هررقابررل محاسرربه سرراختن  تجزیرره و تحلیررل،

 را آسان تر می سازند.معلومات   موجود درمعلومات  که مشاهده مقادیر هستند  

ماننررد بسرریاری از زمینرره هررای دیگررر، شرراخص هررا از لحرراظ بررین المللرری اسررتاندارد شررده انررد،  معررارفدر 
کرره امکرران مقایسرره آن را بررین کشررورها و بررین واحرردها در یررک کشررور فررراهم مرری کنررد. شرراخص کرره همرره 

نهررایی اسررت. ایررن شرراخص اجررازه مرری دهررد کرره مررا بترروانیم  امتحرراننتیجرره  مرری داننررد همرران تعلرریم و تربیررهدر 
ان فرررارل التحصررریل را در سراسرررر کشرررور مقایسررره کنررریم و از نتیجررره آن در تصرررمیمات خرررود در رد شررراگ

 ان استفاده نماییم.شاگرد مورد آینده  
عریررف تعرراریف رسررمی »شرراخص« یررک مفهرروم سرراده را بسرریار پیچیررده مرری سررازد. خواننررده نبایررد بررا ت

هرراد یررا شرررایطی کرره برره طررور شرراخص از جملرره مرروارد زیررر دچررار اشررتباه شررود: »شرراخص: یررک رویررداد، ن
معمررول یررک محرریط یررا وضررعیت تجررویز شررده را توصرریف مرری کنررد. شرراخص هررا تعیررین مرری کننررد یررا کمررک 

 می کنند تا شرایط خاصی وجود داشته باشد یا معیارها برآورده شده باشد. 
 

و ارزش آن در    بشریبه عنوان سرمایه گذاری عمده در منابع    تعلیم و تربیهد در بخش  با توجه به عالقه جدی 
بازار جهانی، لست هایی از شاخص ها که به طور کلی استفاده می شوند، توسعه یافته اند. این شاخص ها شامل 

مین مالی و غیره  ، هزینه ها و تاپروسه، بهره وری و تولید )دستاوردها(، کیفیت  تعلیم و تربیهمشارکت در  

ت یریو مد یآموزش ی زیبرنامه ر ی: استفاده از شاخص ها2جلسه   



 

( یک مجموعه معتبر از شاخص های آموزشی توافق شده بین المللی را  UISیونسکو )  احصائیهموسسه    استند. 
 با فرمول ها تهیه کرده است. 

 شاخص های دسترسی و مشارکت  2.2

و مدیریت سیستم آموزشی مورد  پالنگذاری شاخص های زیر مربوط به دسترسی و مشارکت باید برای 
 . ده قرار گیرند استفا

 ( GIRیه )ابتدا  مکاتب  صنف اول   دران شاگرد  ناخالص جذب   میزان  2.2.1

 تعریف و هدف: 

از جمعیت به حیث سن   فیصدی  ، بدون در نظر گرفتن سن، به عنوان   صنف اول ان جدید درشاگرد  تعداد کل  
 محسوب می شود.  صنف اول ان جدیدالشمول در  شاگرد

 نیاز مورد معلومات  روش محاسبه و

  

 
 

ف اگر  شاگرد  در مورد  معلومات    وق فرض می کند کهفرمول  الشمول در دسترس است.   معلومات ان جدید 
اول  را می توان با    صنفان جدید الشمول در  شاگرد  ان جدید الشمول در دسترس نباشد،  شاگرد  مربوط به  

 . برآورد کرد صنفاول از کل ثبت نام در   صنفحذف تعداد تکرار کننده های  
  ل زیر نشان داده شده است: این مساله در فور .1

 

 : تفصیل

ان جدیررد الشررمول برره طررور کلرری، درجرره برراالیی از دسترسرری برره شرراگرد ناخررالص جررذب  میررزان برراالی 
ان جدیدالشررمول برره شرراگرد آمرروزش ابترردایی را نشرران مرری دهررد. همررانطور کرره ایررن محاسرربه شررامل همرره 

ورود برره مکتررب ابترردایی برررای اولررین بررار،  اول، از جملرره کودکرران کررم سررن و بررا سررن برراال برررای صررنف
GIR   باشد.  فیصد  100می تواند بیش از 

 
 

 ( NIR)  ه ییابتدا مکتب  صنف اول دران شاگرد  خالص جذب   میزان  2.2.2

 : و هدف ف یتعر

و  هاول مکتررب ابتداییرر صررنفان جدیررد الشررمول در شرراگرد خررالص عبررارت از نسرربت بررین جررذب میررزان 
 صورت یک درصد تعریف می شود.  کل جمعیت دارای عین سن به 

 از یروش محاسبه و داده مورد ن

   t یتعلیم( در سال نی)همه سن  اول صنفان جدید الشمول در  شاگرد تعداد 

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

  t یتعلیمساله در سال  7اطفال واجد شرایط یا اطفال ی رسم ت یجمع     

   (t یتعلیمدر سال  1 صنفدر  کنندگان )تعداد تکرار  -( t تعلیمیدر سال   1 صنفان در  شاگرد )تعداد 

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

  t یساله در سال تعلیم 7ط یا اطفال اطفال واجد شرایی رسم ت یجمع     

 

    t  تعلیمی ( در سالساله ۷)  ه مکتب ابتداییصنف اول   ان جدید الشمول در شاگرد تعداد 

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

  t یساله در سال تعلیم 7اطفال واجد شرایط یا اطفال ی رسم ت یجمع                  



 

 

 : تفصیل
مرری  اول ابترردایی صررنفسررن در  عررینابترردایی برررای  آمرروزشدرجرره برراالیی از دسترسرری برره  بیررانگربرراال  NIR یررک

. تندهسرر در بخررش آمرروزش ابترردایی باهمرردیگر نزدیررک  کرره چگونرره کشررورها نشرران مرری دهررد. ایررن انرردازه گیررری باشررد

ان شرراگرد  خررالصجررذب   میررزانو  شررکل ناخررالصان جدیدالشررمول برره شرراگرد ثبررت نررام نرررخ  نیتفرراوت برر  نیهمچنرر 

ان جدیدالشرررمول شررراگرد تعرررداد کرررل  ،جرررذب ناخرررالصنررررخ عبرررارت از  صرررورت معادلررره. جدیدالشرررمول را بدانیرررد

 7یط یررا مطررابق سررن واجررد شرررا تیرر هررر دو نرررخ، کررل جمعدر   معادلرره مخرررن .شرران مرری باشرردبرردون توجرره برره سررن 

میررزان جررذب ناخررالص مرری باشررد کمتررر از  شررهیهمان جدیدالشررمول شرراگرد  خررالص جررذب میررزان. سرراله در بررردارد

 .می باشدبرابر آن  ای

 ( GERناخالص )   شمولیت نسبت   2.2.3

 : تعریف و هدف 

GER – ( ، برردون در ه، متوسررطه یررا لیسررهبرررای یررک سررطح آمرروزش خرراص )ابتداییرر شررمولیت ناخررالص
از جمعیررت واجررد شرررایط آمرروزش همرران سررطح آمرروزش خرراص  فیصرردگرررفتن سررن، برره عنرروان یررک  نظررر

 معین، بیان می شود. تعلیمیدر یک سال  

 از یمورد ن معلومات  روش محاسبه و
 

 

  t تعلیمیخاص در سال   آموزشثبت نام کامل در سطح 

GER t = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
  t تعلیمیدر سال  خاص  موزش آ ی در سطحرسم ی گروه سن  تی جمع       

 
 

 : تفصیل
برررای سررنجش پوشررش اسررتفاده مرری شررود. ایررن شرراخص پوشررش کلرری یررک سیسررتم  اکثرررآ GERشرراخص 

ایررن شرراخص  آموزشرری را در ارتبرراط بررا جمعیررت واجررد شرررایط برررای مشررارکت در سیسررتم نشرران مرری دهررد.
برررای کسررانی کرره عالقرره منررد برره مشررارکت کلرری جمعیررت مکتررب در سررطح آمرروزش خرراص هسررتند مفیررد 

منرراطق مختلررف، والیررت هررا، منرراطق شررهری و روسررتایی،  اسررت. شرراخص متررذکره مرری توانررد برررای مقایسرره
 پسران و دختران و غیره استفاده شود.

 
GER  لنررد باشررد، جررایی کرره تعررداد ب فیصررد 100مرری توانررد برریش ازGER  داری سررن بیشررتر درجرره برراالی

ان متعلررق برره گررروه سررنی رسررمی یررا غیررر رسررمی اسررتند. ارزش شرراگرد مشررارکت را نشرران مرری دهررد کرره آیررا 
GER  نشرران مرری دهررد کرره یررک کشررور در اصررل قررادر برره  فیصررد 100یررا برریش از  فیصررد 100نزدیررک برره

واقعرری  صرد فیصردشرران نمری دهرد کرره ان اش اسرت. برا ایررن حرال، ایرن نشرراگرد ثبرت نرام تمررام جمعیرت اولیره 
 آن جمعیت ثبت نام شده اند.

 

 ( NER) خالص  مولیت نسبت ش  2.2.4

 : و هدف ف یتعر

 فیصرردیدر یررک سررطح آمرروزش خرراص در گررروه سررنی رسررمی مکتررب برره عنرروان یررک  شررمولیت خررالص
میررزان مشررارکت کودکرران متعلررق  از انرردازه گیررری دقیررق تررر NERاز جمعیررت مربوطرره بیرران مرری شررود. 

 ن مکتب ابتدایی را در آموزش ابتدایی ارزیابی می کند.سبه 



 

 از یمورد ناطالعات روش محاسبه و
 

 

NER t = 
 t علیمی تدر سال   یرسم یسن تعداد شاملین              

--------------------------------------------------------------------- x 100  
 t علیمیتمکتب در سال  یرسم یگروه سن تیجمع
 

 : تفصیل

در آمرروزش ابترردایی نشرران دهنررده میررزان برراالیی از مشررارکت در آمرروزش ابترردایی در گررروه سررنی  بلنررد NERیررک 
در آمرروزش ابترردایی کرره در  NERاسررت. یررک  فیصررد NER  100ابترردایی اسررت. حررداکثر مقرردار مکاترربرسررمی 

 GERبترردایی اسررت. تفرراوت بررین طررول زمرران افررزایش مرری یابررد، نشرران دهنررده بهبررود مشررارکت در سررطح آمرروزش ا
 میزان ثبت نام افراد زیر سن و باالی سن را اندازه گیری می کند. NERو 

 

 در آموزش ابتدایی  صنف( RRمیزان تکرار )  2.2.5

 : و هدف  فی تعر

را دو دفعرره مرری خواننررد نشرران مرری دهررد. ایررن میررزان  صررنفان کرره یررک شرراگرد میررزان تکرررار نسرربت 
تکرررار مرری کننررد انرردازه گیررری مرری کنررد. میررزان تکرررار برراال اشرراره برره  را صررنوفان کرره شرراگرد نرخرری 
بررراال دارد. ایرررن مسررراله دسترسررری دیگرررر کودکررران را بررره آمررروزش مسررردود مررری کنرررد  زیررررا  تررررکنسررربت 

 تکرارکنندگان فضای مکتب را اشغال می کنند.

 : روش محاسبه

 

  

  2004 تعلیمیدر سال  3 صنفبه عنوان نمونه ای یک خاص، اگر می خواهید میزان تکرار کنندگان  

 :آن قرار ذیل خواهد بودمول ورفپیدا کنید،  را

 

 تکرار خواهند کرد 2005    تعلیمیدر سال  را 3 صنف  ی کهانشاگرد تعداد  

RR 3, 2018 = 
------------------------------------------------------------------------------ x 
100 

 ثبت نام کرده اند  3 صنف در  2004 تعلیمیان که در سال  شاگرد تعداد  
   

 
 

 : تفصیل

میررزان تکرارکننرردگان بایررد برره صررورت ایررده آل برره صررفر برسررد. میررزان تکرررار برراال نشرران دهنررده مشررکالت 
زمررانی کرره  ایررن نرخهررا بررا  سیسررتم آموزشرری و احتمرراال سررطح پررایین آمرروزش اسررت. داخلرریدر کررارایی 

. بررا نرررخ تکرررار نسرربتا برراال نشرران دهنرردنمرررات مقایسرره مرری شررود، الگوهررا مرری تواننررد نمرررات خاصرری را 
در برخرری مرروارد، نرررخ تکرررار پررائین صرررفا نشرران دهنررده پالسرری یررا شرریوه ارتقررا  اتوماتیررک اسررت. حررداکثر 

تعلرریم و میررزان تکرررار و تعرردادی از تکرارهررای مجرراز ممکررن اسررت در بعضرری مرروارد توسررط مقامررات 
یرران وح معینرری سررازگاری پیرردا نماینررد و جرتعیررین شررود تررا بتوانررد آنهررا بررا ظرفیررت محرردود در سررط تربیرره
 ان را از طریق دوره آموزشی افزایش دهند.شاگرد  

 t + 1 باشند   کرده تکراررا صنف یک تعلیمی که در سال ان شاگرد تعداد       
RR g,t = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 

 tثبت نام کرده اندصنف در   تعلیمیان که در سال  شاگرد تعداد  
  



 

  ششم:  صنف  بقا درمیزان  2.2.6

 : و هدف  فی تعر

رسرریده انررد کرره برره عنرروان  6 صررنفان اسررت کرره تررا شرراگرد ششررم، نسرربت گروهرری از  صررنف بقررا درمیررزان 
دوره خررراص در یرررک سرررال تحصررریلی اول در یرررک  صرررنفان ثبرررت نرررام شرررده در شررراگرد از  فیصررردیرررک 

 معین می باشد.

 : روش محاسبه

دو روش محاسررربه بررررای ایرررن شررراخص وجرررود دارد و نترررایج هرررر روش بررره طرررور قابرررل تررروجهی متفررراوت 
مررورد نظررر دیگررر( برراقی  صررنف)و یررا هررر  6 صررنفان کرره در شرراگرد اسررت. روش اول، تعررداد واقعرری 

اسرررتفاده از الگرروریتم داری قررردرت پرریش بینررری مرری ماننررد، فرررراهم مرری کنرررد. در حررالی کررره روش دوم بررا 
 ششم می رسند.  صنفان تا  شاگرد  تعیین می کند که چه میزان از 

 : روش اول

ر ان دشرراگرد ششررم رسرریده انررد را برراالی تعررداد  صررنفکرره تررا پ ان متعلررق برره یررک گررروشرراگرد تعررداد کررل 
انررد، تقسرریم کنیررد و اول آمرروزش ابترردایی ثبررت نررام کرررده  صررنفان کرره در شرراگرد اصررلی یعنرری  پگرررو

 نمایید.    100ضرب عدد  

 : روش دوم

 ان بازسازی شده است. این شاخص وابسته بهشاگرد پ معموال این شاخص با استفاده از مدل جریان گرو
 ذیل می باشد: معلومات 

 ثبت نام کرده اند  صنفان که در دو سال متوالی در  شاگرد  تعداد  •

 آموزشی  دوم در سال صنفتعداد تکرار کننده ها در  •

 تعلیمی تعداد فارل التحصیالن )تکمیل کننده های موفق( در اولین سال  •

 ( ان انتقالی )اختیاریشاگرد  تعداد خالص  •

 : فصیلت

بیررانگر میررزان برراالی نگهررداری و میررزان  فیصررد 100ان ادامرره دهنررده نزدیررک برره شرراگرد رسرریدن میررزان 
دیگررر متفرراوت  صررنفبرره  صررنفیررک  کرراهش ترررک کننرردگان اسررت. میررزان ادامرره دهنرردگان ممکررن اسررت از

بیشررتر و کرراهش ترررک کننرردگان مرری باشررد. تمررایز بررین میررزان  صررنوفباشررد کرره ایررن مسرراله نشرران دهنررده 
ناشررری از تررررک و تکررررار  تررررک کننرررده گرررانتکررررار جهرررت مقایسررره میرررزان ادامررره دهنررردگان برررا و بررردون 

 ضروری است.

 متوسطه   دوره ( به TRمیزان ارتقا )  2.2.7

 : و هدف  فی تعر

دیگررر ارتقررا مرری کننررد و برره عنرروان  صررنف برره  صررنفان انررد کرره از یررک شرراگرد میررزان ارتقررا عبررارت از 
 از کسان که در دوره نهایی سال آموزشی گذشته ثبت نام شده اند، بیان می شود.  فیصدی

 روش محاسبه: 

 

تعلیمی اول سال  صنفجدید الشمول ها در سطح باالتر بعدی در    

TR Pri to Sec, t = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 

 تعداد شاگردان آخرین صنف در دوره قبلی سال تعلیمی 
  



 

 

، تعررداد نباشرردبرراالتر بعرردی در دسررترس  صررنفمربرروط برره جدیررد الشررمول هررا برره معلومررات  هنگررامی کرره
تررا تعررداد جدیررد الشررمول  ،اول سررطح برراالتر بعرردی تفریررق کنیررد فصررنتکرررار کننررده هررا را از کررل ثبررت نررام 

ان آخرررین سررطح شرراگرد اول از سررطح برراالتر بعرردی دریابیررد. نتیجرره را بررر تعررداد کررل  صررنفهررا را در 
 .  اول در سال گذشته، تقسیم کنید  صنف

 

  
 

1. E در سال  یسطح باالتر بعد در اولصنف  نام = ثبتt 
2. R در سال  یسطح باالتر بعد دراول  صنف ی= تکرار کننده هاt 

 

 : تفصیل

نشرران دهنررده دسترسرری برراال یررا ارتقررا از یررک سررطح آمرروزش برره سررطح بعرردی اسررت. میررزان ارتقررای برراال 
ایررن همچنررین ظرفیررت جررذب سررطح بعرردی آمرروزش را نشرران مرری دهررد. برررعکس، میررزان ارتقررای کررم بیررانگر 

طوح آموزشررری اسرررت، و ایرررن مسررراله انعکررراس دهنرررده نرررواقص در مشرررکالت در اتصرررال دو دوره یرررا سررر
 افی در چرخه باالتر یا سطح آموزشی، یا هر دو می باشد.سیستم امتحان یا ظرفیت پذیرش ناک

 ( PEXاز مجموع مصارف بر معارف )  دوره ابتدائیه فیصدی مصارف باالی   2.2.8

 : و هدف  فی تعر

کرررل هزینررره هرررای عامررره در زمینررره  فیصررردیهزینررره هرررای عامررره در زمینررره آمررروزش ابتررردایی بررره عنررروان 
برره سرررمایه گررذاری در بخررش آمرروزش ابترردایی جرردی  بیرران مرری شررود. ایررن نشرران مرری دهررد کرره دولررت معررارف
 .است

 مورد نیاز معلومات  روش محاسبه و

 
  

 : تفصیل

از کررل بودجرره  فیصرردیبرره عنرروان یررک  هعامرره در برنامرره آمرروزش ابتداییرر مصررارفزیررادی از  فیصرردی
 سطح باالیی از عالقه دولت و اولویت برای این منطقه را نشان می دهد. معارف

 شاخص های برابری و برابری جنسیتی  2.3

2.3.1  GPI ه ابتدایی صنف اول دوره  ان درشاگردناخالص  جذب  نمیزا برای 

 : و هدف  فی تعر

GPI  بررررایGIR  اولیررره جهرررت ارزیرررابی تفررراوت هرررای جنسررریتی در میرررزان ثبرررت نرررام پسرررران و دخترررران
برره عنرروان نسرربت میررزان ثبررت نررام اولیرره برررای دختررران تقسرریم بررر شرراخص برررای  GPIاسررتفاده مرری شررود. 

برررای نسرربت تعررداد مطلررق ماننررد تعررداد معلمرران و تعررداد ثبررت نررام  GPIپسررران محاسرربه مرری شررود. اسررتفاده 
 ان اشتباه خواهد بود.کنندگ

 E – R 

TR Pri to Sec, t = --------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
 t-1 تعلیمیدر سال  نیشیسطح مقطع پ نیان در آخرشاگرد تعداد                  

% of P.Ex 

= 
 tه سالییابتدابر  تعلیمات دوره  یعموممصارف                      

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

 t در سال معارف یبرا  عامه مصارفل ک  
   



 

 مورد نیاز معلومات    روش محاسبه و

 

 : تفصیل

ارزش کمتررر از یررک نشرران دهنررده تفرراوت برره نفررع مررردان اسررت  ارزش برراالتر از یررک نشرران دهنررده تفرراوت 
برره نفررع زنرران اسررت  یررک ارزش نزدیررک برره یررک نشرران دهنررده تقررارن جنسرریتی اسررت. بررا ایررن حررال، مرری 

 باشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد.  1.03تا   0.97بین    GPIتوان فرض کرد که اگر ارزش 

2.3.2  GPI ه ابتدایی  در صنف اول دوره   خالص جذب میزان  برای 

 : و هدف  فی تعر
GPI یبرررا NIR شررود.  یبررا سررن مناسررب ثبررت نررام اسررتفاده مرر  یتیجنسرر  یتفرراوت هررا یررابیجهررت ارز یررهاولGPI  برره

 شود. یه ممحاسب پسران یبرا NIRبر  یمتقس ان دختر یهاول  NIRعنوان نسبت 

 مورد نیاز معلومات    روش محاسبه و
 

 

 

 

 

 : تفصیل

اسررت  ارزش برراالتر از یررک نشرران دهنررده تفرراوت  پسرررانارزش کمتررر از یررک نشرران دهنررده تفرراوت برره نفررع 
جنسرریتی اسررت. بررا ایررن حررال، مرری  برابررریاسررت  یررک عرردد نزدیررک برره یررک نشرران دهنررده  دخترررانبرره نفررع 

باشررد، هرریچ تفرراوتی وجررود نرردارد. اسررتفاده از  1.03تررا  0.97بررین  GPIترروان فرررض کرررد کرره اگررر ارزش 
NIR  پسرررر و دخترررر کررره داری مزایرررا و معایرررب بیرررنش عمیقترررری نسررربت بررره اخرررتالف سرررن در ثبرررت نرررام

 آشکاری باشند ارایه می کند و این موضوع نیز میتواند به یک جنس یا جنس دیگری صدق کند.  
 

2.3.3 GPI برای  GER  

 : و هدف  فی تعر

GPI ی بررراGER  در دوره ابترردایی یررا متوسررطه برره طررور معمررول برررای ارزیررابی تفرراوت هررای جنسرریتی
 مورد استفاده قرار می گیرد.  دوره ابتدائیه و دوره متوسطهناخالص در   شمولیت  در  

 ز ایروش محاسبه و داده مورد ن
 

(اناثخاص ) آموزشدر سطح   GER 
ییدر آموزش ابتدا  GER ی برای  تیجنس تقارنشاخص       = ------------------------------------------ 

 GER  ( ذکور ) خاص آموزشدر سطح 

(دختر) هییابتدا  صنف اول دوره در    GIR 

GIR  ی برا  در صنف اول دوره ابتدائیه یتی جنس برابریشاخص  --------------------------------------------------- = 

(پسر)  یهیابتدا  صنف اول دوره در     GIR 

 

(اناث) ییدر آموزش ابتدا   NIR     صنف اول دوره ابتدائیه در  NIR  ی برا  یتیجنس  برابریشاخص  
--------------------------------------------------- = 

                                                                                                 NIR    (ذکور) ییآموزش ابتدا  در   

 
 
 
 
 
 



 

ی تی جنس تقارنشاخص   متوسطه )زن(به آموزش  ارتقا میزان   
به   ارتقا میزان یبرا  =   --------------------------------------------------------------------- 

متوسطه  آموزش به آموزش متوسطه )مرد( میزان ارتقا   
  

 
 
 

 : تفصیل

اسرررت  ارزش بررراالتر از یرررک نشررران دهنرررده  پسررررانارزش کمترررر از یرررک نشررران دهنرررده تفررراوت بررره نفرررع 
 است  یک ارزش نزدیک به یک نشان دهنده تقارن جنسیتی است.دختران  تفاوت به نفع  

GPI 2.3.4  برایNER 

 عریف و هدف: ت

GPI  برررایGER  در دوره ابترردایی یررا متوسررطه برره طررور معمررول برررای ارزیررابی تفرراوت هررای جنسرریتی
مرررورد اسرررتفاده قررررار مررری گیررررد. ایرررن شررراخص  دوره ابتدائیررره و دوره متوسرررطهدر ثبرررت نرررام خرررالص در 

گیررری  انرردازه  سررطهدوره ابتدائیرره و متودر  شررمولیتمیررزان پیشرررفت در جهررت برابررری جنسرریتی را در 
  می کند.

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و

 

 

 

 : تفصیل

اسرررت  ارزش بررراالتر از یرررک نشررران دهنرررده  پسررررانارزش کمترررر از یرررک نشررران دهنرررده تفررراوت بررره نفرررع 
 جنسیتی است.  برابریاست  یک ارزش نزدیک به یک نشان دهنده    دخترانتفاوت به نفع  

2.3.5  GPI  ششم  صنفبرای میزان ادامه آموزش تا   

 : تعریف و هدف

GPI  ششرررم جهرررت ارزیرررابی تفررراوت هرررای جنسررریتی در تکمیرررل  صرررنفبررررای میرررزان ادامررره آمررروزش ترررا
 دختررران آمرروزش ابترردایی اسررتفاده مرری شررود. ایررن شرراخص برره عنرروان نسرربت ادامرره آمرروزش ابترردایی برررای 

 محاسبه می شود.  پسرانتقسیم بر میزان ادامه آموزش 

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و
 

 

 

 

 : تفصیل

اسرررت  ارزش بررراالتر از یرررک نشررران دهنرررده  پسررررانارزش کمترررر از یرررک نشررران دهنرررده تفررراوت بررره نفرررع 
 جنسیتی است.  برابریاست  یک عدد ارزش به یک نشان دهنده    دخترانتفاوت به نفع  

2.3.6  GPI   متوسطه  دوره   به  انشاگردبرای میزان انتقال 

 : و هدف  فی تعر

GPI  ان شرراگرد ان برره سررطح متوسررطه برره عنرروان نسرربت میررزان ارتقررای رد شرراگبرررای میررزان ارتقررای
 محاسبه می شود.  پسراندختر تقسیم بر میزان ارتقا برای  

 

    
 

یی در آموزش ابتدا   GER ی برا  یتیجنس تقارنشاخص       

     = NER ) در سطح تحصیالت ویژه  )اناث 
      NER ( ذکور) ویژه  تحصیالت سطح در  

 



 

 

 

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و
 

ی تیجنس برابری  شاخص (دخترانبه آموزش متوسطه ) ارتقا میزان   
به   ارتقا میزان یبرا  =   --------------------------------------------------------------------- 

متوسطه  آموزش (پسرانبه آموزش متوسطه ) میزان ارتقا   
   

 : تفصیل

اسرررت  ارزش بررراالتر از یرررک نشررران دهنرررده  پسررررانارزش کمترررر از یرررک نشررران دهنرررده تفررراوت بررره نفرررع 
 .جنسیتی است  برابریاست  یک ارزش نزدیک به یک نشان دهنده    دخترانتفاوت به نفع  

 دختران شمولیت  فیصدی 2.3.7

 :و هدف  فی تعر

آمرروزش خرراص ماننررد دوره  در یررک شررمولیتاز کررل  فیصرردیبرره عنرروان یررک  شررمولیت دخترررانتعررداد 
 ابتدایی، متوسطه، حرفه ای و فنی بیان می شود. 

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و
 

 t علیمیتسال خاص در  آموزش  یک دوره در  دختران شمولیتتعداد                    
t   شمولیت دختران درسالفیصدی = ---------------------------------------------------------------------------------------  x 100 

   t تعلیمیخاص در سال    آموزشدر سطح  شمولیتتعداد کل 

 

 : تفصیل

مرری دهررد. بررا ایررن حررال، ممکررن آموزشرری را نشرران  دوره در ایررن  دخترررانایررن شرراخص میررزان مشررارکت 
 باشد.  بیشتر  وضاحتهای سنی خاص برای  پ است نیاز به تآمل باالی ساختار جمعیت این گرو

 

 اناث معلمان   فیصدی 2.3.8

 : و هدف  فی تعر

آمررروزش خررراص ماننرررد  دوره از کرررل معلمررران در یرررک  فیصررردی بررره عنررروان یرررک  انررراثتعرررداد معلمررران 
 بیان می شود. فنی و حرفه ایلیسه،  ابتدایی، متوسطه،  

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و

 

 

 

 
 

 t تعلیمیخاص در سال    دورهدر سطح  اناث معلمان تعداد 
اناث معلمان  فیصدی     = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

 tعلیمیخاص در سال ت آموزش دوره  در  معلمانتعداد کل 

 



 

 شاخص های کیفیت   2.4

 ابتدایی با مدارک تحصیلی مورد نیاز  مکاتب معلمان  فیصدی   2.4.1

 : و هدف  فی تعر

تعررداد از معلمرران ابترردایی بررا حررداقل داشررتن مرردارک تحصرریلی کرره برررای آمرروزش در دوره ابترردایی مررورد 

ابترردایی بیرران  مکاتررباز کررل معلمررین  فیصرردیت دولترری باشررد، برره عنرروان نیرراز اسررت و مررورد تآییررد مقامررا

 می شود.

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و
 

 
 

 t در سال ازیمورد ن یلی تحص مدارکبا  ییعداد کل معلمان ابتدا ت                    

از یمورد ن یلیبا  مدارک تحص  ییمعلمان ابتدا فیصدی   -x 100 ------------------- --------------------------------------  

 tسال در   ییتعداد کل معلمان ابتدا                  

  

 

 : تفصیل

معلمرران دارای مررردارک تحصرریلی مررورد نیرراز موجودیرررت معلمرران واجررد شرررایط و کیفیرررت  بلنررد فیصرردی
 عمومی نیروی آموزشی را، نشان می دهد.

 می باشند ملی   معیاراتطبق   یس تدر واجد شرایطمعلمان که  فیصدی   2.4.2

 : و هدف  فی تعر

 جریررران )قبرررل از خررردمت یرررا در واجرررد شررررایطتعررردادی از معلمررران مکترررب کررره حرررداقل آمررروزش معلمررران 

ضررروری  تعلرریم و تربیررهخرردمت( مررورد نیرراز را دریافررت کرررده انررد کرره برررای ترردریس در سررطح معررین از 

 آن سطح بیان شده است.از کل تعداد معلمان مکتب در    فیصدیمی باشد، به عنوان 

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و
 

  tتعلیمی در سال  ئیهتعداد معلمان واجد شرایط برای دوره ابتدا
 x 100 -------------------------------------------------------------------- =   فیصدی معلمان واجد شرایط 

  t  ل تعلیمی تعداد کل معلمان در دوره ابتدائیه در سا 

  
 

 : تفصیل
  ی روین  تیاست که اکثر  یمعن  نی، به امی باشند  ئیهابتدا  مکاتب  واجد شرایط تدریس در  از معلمان که    یباال  فیصدی
موجود    یاستفاده از مواد آموزش  قادر به  و بوده  سیتدر  یالزم برا یآموزش  یمهارت ها  یو دارا  دهیآموزش د  یآموزش

 می باشند.   موثر یا وهیش به

 ( PTRمعلم )   برشاگرد نسبت   2.4.3

 : و هدف  فی تعر
باشد. تعداد کم   یم یآموزش پالنگذاری شاخص ها در  نیتر جیاز را یک ی( PTRمعلم ) بر شاگرد  نسبت
 در نتیجهو  داشته ارتباط با معلمان یبرا یشترینس بچادهد که شاگردان  ی ان در هر معلم نشان مشاگرد 
 واهد بود.  خبهتر  آموزش یریادگی پروسه



 

 روش محاسبه 
 

  tتعلیمی  خاص در سال   آموزش ان در سطح شاگرد تعداد کل 
PTR t   = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

  t  تعلیمی خاص در سال   آموزش تعداد کل معلمان در سطح 

  

 : تفصیل
PTR ان و فرری معلررم برررای هررر سررطح یررا نرروع شرراگرد ملرری تعیررین شررده بررا تعررداد  روشمعمررول بایررد بررا  برره طررور

معلررم نشرران مرری دهررد کرره هررر معلررم بایررد برره تعررداد زیررادی از  برررشرراگرد مقایسرره شررود. نسرربت برراالی  تعلرریم و تربیرره
 ان توجه کند.  شاگرد ان رسیدگی نماید بنآ معلم نمی تواند بیشتر به شاگرد 

 ( PCR)  صنف بر شاگرد ان سبت ن  2.4.4

 : و هدف  فی تعر

مرری صررنف ان در شرراگرد تعررداد شرراخص مهررم اسررت کرره  کیرر، صررنفان در هررر شرراگرد تعررداد  اوسررط
  شود. یاستفاده از منابع استفاده م  ییکارا  یابیارز  یبراشاخص   نیاباشد.  

 روش محاسبه 

 

 

 

 

 صرررنف  کیررر بخرررش برابرررر برررا کیررر بنرررآ -یآموزشررر صرررنف کیررران در شررراگرد گرررروه از  کیررر

 از بخش ها استفاده کرد.  یتعداد  یتوان برا یرا م  یدرس صنف    کیاست.  

 : تفصیل

PCR هررر  یبرررا فوصررن بررر تعرردادان شرراگرد تعررداد  برراشررده  نیرریتع یملرر روشبررا  دیرربرره طررور معمررول با
 صررنفهررر در دهررد کرره  ینشرران مرر شرراگرد بررر  صررنف یشررود. نسرربت برراال سررهینرروع آمرروزش، مقا ایررسررطح 

 گنجانیده شود.  ان  شاگرد از    یادیتعداد ز  دیبا
 می شودصنف  به   یدگیرس  جهتمعلم   ییتوانا  فیتضع  مساله فوق باعث •
برره خرراطر حجررم زیرراد آن مرری  صررنفان در شرراگرد  یو ذهنرر یکرریزیف یهررا ینگرانررمسرراله فرروق باعررث  •

 گردد
 د.  گذار یم  ریتأث  یریادگی تدریس و  تیفیک  مساله فوق باالی •

 ( PBR)  شاگردان و نسبت کتاب درسی  2.4.5

 : و هدف  فی تعر

دهررد منررابع و  یشرراخص مهررم اسررت کرره نشرران مرر کیرر شرراگرد هررر  یبرررا یدرسرر یتعررداد کترراب هررا اوسررط
 .ابدی یان اختصاص مشاگرد مواد به 

 

 

  t تعلیمیخاص در سال   آموزشتعداد کل دانش آموزان در سطح 
  PCR = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

 تعلیمی خاص در سال   آموزشتعداد کل کالس ها در سطح 

 

 



 

 روش محاسبه: 

 : تفصیل

PBR  تعلیم و تربیه  دوره ر  ه  یبرا  شاگرد  فی    یتعداد کتاب ها  باشده    نییتع  یمل  روشبا    دیبه طور معمول با  
مجهز    تعلیم و تربیه  یری ادگی  پروسه    در  شاگرد  دهد که هر    یان نشان مشاگرد  کتاب    یشود. نسبت باال  سهیمقا
 است.   یشتری مواد و منابع ب با

 صحی  آب دارای  مکاتب  فیصدی 2.4.6 

 : و هدف  فی تعر

حفر شده، چشمه    ی، چاه هاآبیاه ها  چ  ،و نل عمومی      شیردانها  ،  نلباشند:    یم  ذیلآب شامل موارد    منابع
  ی برا  یصحاست که امکانات    دیبع  اریبه آب، بس   یآب باران. بدون دسترس   یمحافظت شده و جمع آور  یها

 باشد.  ر یان امکان پذشاگرد 

 ز ایمورد ن معلومات    روش محاسبه و

 

 

 : تفصیل

 حینررد برره طررور صررحبتوان تشررناب هررای عصررریاسررت کرره امکانررات و  دیرربع اریبرره آب، بسرر یدسترسرر برردون
ارایررره آمررروزش درسرررت ، شرررنابآب و ت نیکررره بررردون ترررأم نررردیگو یاز متخصصررران مررر یکننرررد. برخررر کرررار

   مشکل می باشد.

 پیشرفته   صحی با امکانات مکاتب  فیصدی   2.4.7

 : و هدف  فی تعر

تمام    کیت های ابتدائی و پیشرفته صحی میباشد که باید در باشند:    یم  ذیل شامل موارد  امکانات صحی پیشرفته
،  امکانات اولیه صحیبه    یبدون دسترسمکاتب مسولین بتواند به امکانات اولیه صحی رسیده گی کرده بتواند و  

 گفته بتوانیم شاگردان در یک محیط مصئون مصروف تعلیم وتربیه میباشد. است که  مشکل اریبس

 ز ایورد ن ممعلومات    روش محاسبه و
 

 صحیپیشرفته  با امکانات  مکاتب تعداد  

= ---------------------------------------------------------------------------- x 100 

 مکاتب  تعداد کل  
  

  t  تعلیمی در سال     شود  یم   ع ی خاص توز   آموزش  در سطح  انشاگرد به که   ی درس  ی تعداد کل کتاب ها 
PBR t  = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

  tتعلیمی  خاص در سال   آموزش ان در سطح شاگرد تعداد کل 
  

دارای آب صحی   مکاتبتعداد                              
= ---------------------------------------------------------------- x100  

 تعداد کل مکاتب 



 

 

 : تفصیل

، مهررم مرری شررده  فیررتعر یو برره روشررن یشرراخص برره درسررت نیررا یارائرره شررده برررامعلومررات  دانسررتن اینکرره
 بیرران مرری دارنررد تررا ر هررا رامعیرراایررن  اسررت کرره معیررار کیرر  ی/کفایررتکشررورها،  کاف یبرخرر. در باشررد

 زیتمررا گررر،ید یکرره در کشررورهایدر حال ،شررود یمررنظم اسررتفاده مرر برره طررورو  داشررته باشررندآب  تشررناب هررا 
 ریررغ ایررشکسررته  یسرراختمان هررا در محاسرربات کرره یوروجررود نرردارد، برره طرر ی هرراو موجررود کفایررت نیبرر

 در گزارش مشخص شود.  شامل می گردد بنآ این مساله بایداستفاده شده  
  



 

 
 
 

 

 مطالعه موردی

 بیان مساله 

 ( ۱)سناریو 

 

برررای  معلمررانمنطقرری معلررم تصررریح مرری کنررد کرره هررر مکتررب بایررد تعررداد مناسررب  پالنگررذاری مفهرروم 
معلررم اسررتفاده مرری کنررد. فرررض کنیررد  بررر شرراگرد ان خررود داشررته باشررد و از فرمررول نسرربت شرراگرد جمعیررت 

 ۷۹الررری  ۴۱، دو معلررم بررررای شررراگرد  ۴۰ی ابتررردایی یرررک معلررم بررررا دوره بررررای یررک  PTRکرره طبرررق 
 اضافی وجود خواهد داشت.    شاگرد ۴۰ش و برای هر شاگرد  

 ( 2 و ی)سنار  

 ترردریساز  یریجلرروگ جهررت صررنفهررر  یبرررا متعهرردداشررتن معلررم  تیرراهم از معررارف وزارت همچنرران
مرری ف مهررم، وزارت معررار نکترره نیررآگرراه اسررت. بررا توجرره برره ا در عررین زمرران توسررط یررک معلررم صررنف چنررد 

داشرررته باشرررد و پرررس از آن تعرررداد معلمررران را وجرررود  ییمعلرررم در هرررر مکترررب ابتررردا 6حرررداقل  خواهرررد کررره
 دهد.می ش  یافزا PTRرمول وف  براساس

 پی گروکار 
 کیررمکتررب در  10 یبرررا یمنطقرر آموزشرری برنامرره بایررد یررک ،یدوره آموزشرر نیررکننرردگان در ا شرررکت
کرره در آن معلمررین کمبررود  مکاتررببرره  آن معلررم زیرراد انررد  در مکاتررب/ انتقررال معلمرران از  شررنهادیبررا پ ناحیرره
مربوطرره برره شرررکت کننرردگان  مکاترربو معلررم همرره  شررمولیتمربرروط برره معلومررات  .انکشرراف دهنرردرا  اسررت
 :باید شرکت کنندگان در نظر بگیرند نیتمر  نیاز ا  خشبه عنوان بموارد ذیل را  شود.   یارائه م

 
 محاسبه کنند. باید هر مکتب  یرا برا  PTRشرکت کنندگان  -

 

 معلمان تعیین کنید. ازیاد و یا کمبودبا درنظرداشت  مساله  را  مکاتبارائه شده در باال،   PTRبر اساس فرمول  -

 

که به کمبود معلمین دچار است مکاتب به  که در آن معلمین زیاد اند  مکاتببر انتقال معلمان از  یمبن یکسماتر  کی -

 تهیه کنند 

 

 تمرین حذف نگردد  از اجرایی بعد معلمان کمبود موضوع که  دیکن هیرا ته  تبمکااز  یستیل -

 

 دی کن نییتع ضروری است، مکاتب یرا که برا یمعلمان اضاف -

 

 .، را تعیین کنیدخواهد بود ازیمورد ن کینزد ندهیدر آ دیجد پالسی ی تعداد معلمان که بعد از اجرا -
 

 

 یمورد و مطالعه گروپی: کار 3جلسه 


