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Шабакаи маҳаллии компютерӣ (Local Area Network)
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Созмони ҳамкорӣ ва тавсеъаи иқтисодӣ
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Иттиҳодҳои волидон ва муаллимон
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Quality Education and Skills Training Alliance

СТН

Санҷиши тасодуфии назоратшаванда

RTE

Ҳуқуқи кӯдакон барои таҳсили ройгон ва ҳатмӣ

SDPP

Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб
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Лоиҳаи ҳавасмандкунии хонандагон барои таҳсил

STS

School-to-School

USAID

Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмиллалӣ
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(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(собиқ Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)
(Mathematica Policy Research)

Чӣ Косал
Кэрол Уиллиямс
Лорк Ратҳа

(Kampuchean Action for Primary Education)
(Kampuchean Action for Primary Education)
(Kampuchean Action for Primary Education)

Аакаш Сетҳи
Амитав Натҳ

(IDEAL бо Quest Alliance)
(IDEAL бо Quest Alliance)

Наимова Гулгунчамо
Амирбековна
(Creative Associates)
Зарина Базидова
(Creative Associates)
Лоттэ Рено
Шоаиб Дэниш

(CARE)
(CARE)

Марк Линд

(School-to-School)

Неангпоув Йи
Чантҳа Куон

(Indochina Research Ltd – IRL, Камбоҷа)
(Indochina Research Ltd – IRL, Камбоҷа)

Қаҳрамон Бақозода (Маркази тадқиқотии «Зеркало», Тоҷикистон)
Пранав Ҷаудҳари

(Sunai Consultancy, Ҳиндустон)

Гузориши ниҳоӣ аз ҷониби Нэнси Мюррей, Куинн Мур, Эмили Бэгби, Али Протик, Марк
Стрэйер, Кристин Ҷонсон ва Карен Титйен омода карда шудааст.
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Маълумоти мухтасар
Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб (SDPP), барномаи панҷсола бо иштироки якчанд
кишвар буда, аз ҷониби Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмиллалӣ (USAID) маблағгузорӣ
карда мешавад. Барнома барои муайян кардани усулҳои бобарор барои паст кардани сатҳҳои
тарки мактаб аз ҷониби хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва миёна таҳия шудааст.1 Мақсади он
таъмин кардани дастурҳои тартибдиҳии барномаҳои асоснок ба мутахассисони USAID ва
кишварҳои Осиё ва Ховари Миёна доир ба пешгирии тарки мактаб тариқи озмоиш ва
санҷиши таъсирбахшии тадбирҳои пешгирии тарки мактаб дар чор кишвари зери ҳадаф
мебошад: Камбоҷа, Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ. Барои пайдо кардани
фаҳмиши усулҳои коҳиши тарки мактаб дар ин чор кишвари зери хатар, SDPP раванде дорои
се марҳала истифода бурдааст: (1) таҳлили адабиёт барои муайян кардани амалияҳои
беҳтарини байналмиллалӣ доир ба пешгирии тарки мактаб; (2) таҳлили тамоюлҳои тарки
мактаб ва муайян кардани омилҳои хатар ва шароити марбут ба тарки мактаб дар ҳар як
кишвар дар соҳаи таҳлили вазъиятӣ; ва (3) тартибдиҳӣ, ҷорикунӣ ва баҳогузории ҷиддии
тадбирҳои пешгирӣ барои аз тарки мактаб пешгирӣ кардани хонандагони зери хатар.
Барномаҳои SDPP, ки дар Камбоҷа, Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ амалӣ
гардонида шуда буданд, барои коҳиш додани тарки мактаб тариқи чунин тадбирҳои
пешгирие, ки дар худ Системаи огоҳкунии бармаҳалро (СОБ) бо барномаи иловагии
ҷалбкунии хонандагон якҷоя мекарданд, ҳадафнок карда шуда буд. Тадбирҳои СОБ аз
муайян кардани хонандагони зери хатари тарки мактаб (“хонандагони зери хатар”),
назорати пешрафти чунин хонандагон тариқи истифодаи ҳуҷҷатгузории мунтазам нав карда
мешудаи мактабҳо ва баъдан андешидани чораҳои “эътинои фаврӣ” ҳангоми мавриди
мушкилӣ қарор гирифтани хонандагон иборат буданд. Баъзе қисмҳои таркибии СОБ
вобаста аз шароити ҳар як кишвар фарқнок мебошанд. Тадбирҳои ловагии ҷалбкунии
хонандагон барои ҳавасмандгардонии ҷалби бузургтари хонандагон, таъмини ҳузури
бештар ва парвариши хоҳиши дар мактаб мондан таҳия шуда буданд — синфҳои
компютерӣ дар Камбоҷа, машғулиятҳои заковатбахш дар Ҳиндустон, мураббигии
баъдидарсӣ дар Тоҷикистон ва фаъолиятҳои сурурбахши берун аз синф дар Тимори Шарқӣ.
SDPP фарз кард, ки дастгирии таълимӣ ва иҷтимоӣ якҷоя бо чорабиниҳои иловагии
ҷалбкунанда барои хонандагони зери хатар ва тағйирот дар амалияҳои муаллимӣ
муносибат ва рафтори хонандагонро беҳтар карда, ҳавасмандии онҳоро бештар мекунанд
ва сатҳи тарки мактабро коҳиш медиҳанд. Баҳогузории SDPP таъсирбахшии барномаҳои
SDPP-ро бо истифодаи санҷиши тасодуфии назоратшаванда мушоҳида кардааст, ки дар ин
санҷиш натиҷаҳои хонандагон ва муаллимони мактабҳои тасодуфан барои таъмини
хизматрасониҳои SDPP таъйиншударо бо натиҷаҳои муаллимон ва хонандагони
мактабҳои тасодуфан ҳамчун гуруҳи назоратӣ интихобшуда, ки фаъолияти муқаррарӣ пеш
мебурданд, муқоиса кард. SDPP таъсирбахшии барномаи SDPP-ро нисбати натиҷаҳои
марбут ба амалияҳои муаллимон, муносибатҳои хонандагони зери хатар нисбати мактаб,
иштироки хонандагон дар мактаб ва тарки мактаб муоина кардааст. Дар ҳар яки аз чор
кишвар, SDPP аз ҳамаи мактабҳои SDPP (озмоишӣ) ва назоратӣ дар рафти ҳар як давраи
ҷамъкунии иттилоот маълумот ҷамъ карда буд, аз ҷумла шумораи хонандагон дар ҳар як
1

SDPP аз ҷониби Creative Associates International, бо шарикони байналмиллалӣ Mathematica Policy Research
(Mathematica) ва School-to-School International (STS) ва шарикони маҳаллӣ Амали кампучиягӣ оид ба
маълумоти ибтидоӣ (KAPE) дар Камбоҷа, Quest Alliance (QUEST) дар Ҳиндустон ва Care International
(CARE) дар Тимори Шарқӣ амалӣ гардонида шудааст. Creative Associates дар Тоҷикистон намояндагии
расмӣ нигоҳ медорад, ки масъулияти шарики маҳаллиро дар ин кишвар бар дӯши худ мегирад.
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синфи ҳадафнок. SDPP маълумотро барои 897 мактаб аз ҳуҷҷатгузории мактабӣ доир ба
тахминан 250 000 хонанда ва аз мусоҳибаҳо бо тахминан 23 000 хонандаи зери хатар,
8 000 муаллим ва 2 000 маъмури мактаб таҳлил кардааст.
A. Натиҷаҳои баҳогузорӣ
Дар рафти таҳияи барнома ва баҳогузории таъсир модели консептуалии фаъолиятҳои
барномаи SDPP ва тарзе, ки онҳо метавонанд ба натиҷаҳои хонандагон ва муаллимон
таъсир расонанд, ҳамчун нишона истифода бурда шуданд. Ин модел тасмим мегирад, ки
дониш ва амалияи муаллим ва волид (аз ҷониби ҷомеаи бузургтар қабул ва пурзуртар
карда шуда) ба идроки хонандагон нисбати мактаб ва иштиёқи хониш саҳме мебошанд.
Ин идроки хонандагон ба рағбати хонандагон нисбати мактаб, аз ҷумла иштирок, рафтор
ва муваффақияти хонандагон дар таҳсил, табдил меёбад. Амали мутақобили ин омилҳои
мураккабу кумулятивӣ ба қобилият, ба хоҳиш ва қарори хонандагон барои дар мактаб
мондан ё онро тарк кардан нуфуз меорад.
Майдонҳои матнӣ ва расмҳои зерин натиҷаҳои таҳлили ченакҳои асосии таъсирбахширо
дар соҳаҳое, ки ба амалияҳои муаллимӣ, муносибати хонандагони зери хатар нисбати
мактаб, ҷалби хонандагон ба мактаб ва тарки мактаб алоқамандӣ доранд, ҷамъбаст
мекунанд. Нишондиҳандаҳои тахминии таъсири барномаи SDPP дар асоси фарқиятҳои
байни натиҷаҳои миёна барои хонандагон ва муаллимони иштирокчии SDPP ва гуруҳи
назоратӣ бароварда шудаанд. Ин нишондиҳандаҳои тахминии таъсир фарқияти натиҷаҳои
манфият дар марҳилаи анҷом, ки ба барномаи SDPP алоқаманд аст, нисбат ба ҳолати
ҷориро ифода мекунад. Баҳоҳо бо фарқиятҳои фоизии байни гуруҳи озмоишӣ ва гуруҳи
назоратӣ ифода карда шудаанд. Мо инчунин зиёдшавӣ ё камшавии фоизҳо дар натиҷаҳои
асосиро байни гуруҳҳои озмоишӣ ва назоратӣ пешниҳод кардаем. Ин "тағйироти фоизҳо"
набояд ҳамчун "тағйироти" фоизе, ки метавонад дар тағйироти марҳилаи ибтидоӣхотимавӣ ё оғоз/анҷом ҳисобида шавад, балки ҳамчун зиёдшавӣ ё коҳиши нишондиҳандаи
гуруҳи озмоишӣ нисбати гуруҳи назоратӣ дар анҷом маънидод карда шавад.
Барои муайян кардани дараҷаи фарқияти ҳар як таъсир аз сифр, санҷишҳои омор
гузаронида шудаанд. Нишондиҳандаҳои тахминии таъсирҳо дар он маврид аз ҷиҳати омор
муҳим дониста мешаванд, ки агар эҳтимолияти тасодуфӣ будани онҳо (ва на ба шарофати
барномаи SDPP) аз 5 фоиз камтар бошад. Нишондиҳандаҳои тахминии таъсирҳо дар он
маврид қадре муҳим дониста мешаванд, ки агар эҳтимолияти тасодуфӣ будани онҳо (ва на
ба шарофати барномаи SDPP) байни 5 ва 10 фоиз бошад.
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Таъсирбахшии SDPP дар нуфуз нисбати натиҷ аҳои муаллимон
Саволи асосии тадқиқ
Оё SDPP ба амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб дошт?
Нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии барномаи SDPP

Ҷ адвали амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб. Ин натиҷа бо ҳашт
саволи саволномаи муаллимон асос ёфтааст, ки ба чунин рафторҳои муаллимон
нигаронида шудаанд, ки метавонанд ба хонандагони зери хатар барои дар мактаб мондан
кӯмак расонанд, аз ҷумла оё муаллим ҳузури ҳаррӯзаи хонандагонро қайд мекунад, оё дар
мавриди давоми се рӯз дар як моҳ ғоиб будани хонанда муаллим ягон чор меандешад.
Натиҷаҳо доир ба нишондиҳандаи асосии таъсирбахшӣ
барномаи SDPP нисбати амалияи муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб дар ҳардуи
гуруҳҳо дар Камбоҷа таъсири хеле назарраси мусбӣ ва дар Тимори Шарқӣ таъсири нисбатан
пасттари мусбӣ расоиндааст (Расми ES.1). барномаи SDPP ба амалияи муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон таъсире нарасонид.
Маълумоти ошкоршуда доир ба натиҷаҳои иловагии муаллимон
Барномаи SDPP нисбати ҳиссиёти худкории муаллимон дар Тимори Шарқӣ таъсири мусбии
аз ҷиҳати омор муҳим ва дар гуруҳи СОБ + Компютерҳо дар Камбоҷа таъсири мусбии қадре
муҳим ба миён овардааст.
• Барнома нисбати ҳиссиёти уҳдадории муаллимон дар Камбоҷа таъсири мусбии аз
ҷиҳати омор муҳим ва дар Тоҷикистон таъсири манфии қадре муҳим ба миён
овардааст.
SDPP нисбати амалияҳои маъмурон доир ба пешгирии тарки мактаб дар Камбоҷа ва
Тоҷикистон ва ҳиссиёти уҳдадории маъмурони гуруҳи СОБ + Компютерҳо дар Камбоҷа
ислоҳоти аз ҷиҳати омор муҳим ба роҳ мондааст

Расми ES.1. Ҷадвали таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии
тарки мактаб
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Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи
.01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим дониста мешавад.
Таъсирбахшии SDPP дар нуфуз нисбати натиҷ аҳои муносибати хонандагон
Саволи асосии тадқиқ
Оё SDPP ба муносибати хонандагони зери хатар нисбати мактаб нуфуз дошт?
Нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии барномаи SDPP
Муносибатҳои эҳсосотӣ нисбати мактаб. Ҷадвал дар асоси посухҳои хонандагон ба
шаш саволи саволнома марбут ба ҳиссиёти хонандагон нисбати мактаб таҳия шудааст, ки
изҳороти аз қабили "Мактаб ҷои шавқовар аст", "Дар мактаб муаллимоне ҳастанд, ки ман
метавонам бо онҳо суҳбат кунам" ва "Ман барои ба мактаб рафтан бесабрам" дар бар
мегирад. Посухҳо аз баҳои 1 (комилан норозӣ) то баҳои 4 (комилан розӣ) иборат буданд.
Баҳоҳои баландтар ифодаи муносибатҳои беҳтари эҳсосотӣ нисбати мактаб мебошанд.
Муносибатҳои идрокӣ нисбати мактаб. Ин ҷадвал дар асоси посухҳои хонандагон ба
нуҳ саволи саволнома марбут ба фикру ақидаи хонандагон нисбати мактаб таҳия шудааст,
ки изҳороти аз қабили "Иҷрои вазифаҳои хонагӣ ба ман барои беҳтар хондан кӯмак
мерасонад" ва "Ман вазифаҳои хонагии худро тафтиш мекунам" дар бар мегирад. Баҳоҳои
баландтар ифодаи муносибатҳои беҳтари идрокӣ нисбати мактаб мебошанд.
Муносибатҳои рафторӣ нисбати мактаб. Ин ҷадвал дар асоси посухҳои хонандагон ба
10 саволи саволнома марбут ба рафтори хонандагон нисбати мактаб таҳия шудааст, ки
изҳороти аз қабили "Ман синфамро хатм мекунам", "Ман мунтазам дар дарсҳо иштирок
мекунам", "Ман дар сари вақт ба мактаб меоям" ва "Ман вазифаи хонагиамро иҷро
мекунам" дар бар мегирад. Баҳоҳои баландтар ифодаи муносибатҳои беҳтари рафторӣ
нисбати мактаб мебошанд.
Натиҷаҳо доир ба нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ
барномаи SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотии хонандагон нисбати мактаб дар
Тоҷикистон ва Ҳиндустон таъсири назаррасӣ мусбӣ дошт, аммо на нисбати дигар
нишондиҳандаҳои муносибатҳои хонандагон дар ин ду кишвар (Расмҳои ES.2 ва ES.3).
барномаи SDPP нисбати муносибатҳои рафтории хонандагон нисбати мактаб дар Тимори
Шарқӣ таъсири мусбӣ ба миён овардааст, аммо на нисбати нишондиҳандаҳои дигари
муносибатҳои хонандагон. барномаи SDPP нисбати муносибатҳои хонандагон дар
Камбоҷа ягон таъсире нарасонид.
Маълумоти ошкоршуда доир ба натиҷаҳои иловагии муносибатҳои хонандагон
•

•

Барномаи SDPP нисбати идроки хонандагон нисбати дастгирии муаллимон ва
волидон дар Ҳиндустон, нисбати идроки дастгирии муаллимон дар гуруҳи
мактабҳои СОБ ва идроки дастгирии волидон ва омӯзиши компютер дар гуруҳи
СОБ + Компютерҳо дар Камбоҷа таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ба миён
овардааст.
Нисбати нишондиҳандаҳои дуюмдараҷаи муносибатҳои хонандагон дар Тимори
Шарқӣ ва Тоҷикистон таъсире расонида нашуд.
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Расми ES.2. Таъсири барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ доир ба
рафтори хонандагони зери хатар нисбати мактаб
Муносибатҳои эҳсосотӣ нисбати мактаб

Муносибатҳои рафторӣ нисбати мактаб

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таъсирҳо бо истифодаи усули Бенҷамини-Ҳохберг барои муқоисаи ҷамъ
ислоҳ карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
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Таъсирбахшии SDPP дар нуфуз нисбати ҷ албкунии хонандагон ба мактаб
Саволи асосии тадқиқ
Оё SDPP ба ҳузури хонандагон (давомот) дар маҷмуъ ё ҳузури хонандагони зери хатар
таъсир расонидааст?
Нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии барномаи SDPP
Ҳузур. Нишондиҳандаи ҳузур барои ҳар чор кишвар ҳузури ҳаррӯзаи миёна барои
тамоми соли таҳсил мебошад.
Натиҷаҳо доир ба нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ
Барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳаррӯзаи хонандагон дар Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ
таъсири назарраси мусбӣ расонида, инчунин дар Тоҷикистон нисбати ҳузур таъсири
назарраси мусбӣ ба миён овардааст (Расми ES.3). барномаи SDPP нисбати ҳузури
хонандагон дар Камбоҷа ягон таъсире нарасонид.
Маълумоти ошкоршуда доир ба натиҷаҳои иловагии ҷалби хонандагон
Барномаи SDPP нисбати муваффақияти хонандагон дар алгебра дар Тоҷикистон таъсири
қадре муҳим дошт, аммо ба муваффақият дар забон ё рафтори хонандагон дар Камбоҷа,
Тимори Шарқӣ ё Ҳиндустон таъсире наовард.

Расми ES.3. Таъсири барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳаррӯза дар маҷмуъ ва миёни хонандагони
зери хатар
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои
миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи
санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.
Зери хатар будани хонандагон бо истифодаи хусусиятҳои марҳилаи оғоз муайян карда шудааст.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+ Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" вагуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор
муҳим дониста мешавад.
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Таъсирбахшии SDPP дар нуфуз нисбати тарки мактаб
Саволи асосии тадқиқ
Оё SDPP ба тарки мактаб аз ҷониби тамоми хонандагон ё хонандагони зери хатар таъсир
расонидааст?
Нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии барномаи SDPP
Тарки мактаб. Дар ҳамаи кишварҳо, тарки мактаб вобаста аз он, ки оё хонанда мактабро дар
мавриди ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи баъди барнома тарк кардааст, муайян карда
шудааст. Таърифи аниқ аз кишвар вобаста аст:
•

Ҳиндустон. Тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ барои хонандагони синфи
панҷи зери ҳадаф; хонандагоне, ки дар соли навбатии таҳсил таҳсилро идома надодаанд,
ҳамчун мактабро тарк карда дониста мешаванд.

•

Тоҷ икистон. Тарки мактаб дар давоми соли таҳсил барои хонандагони синфи нуҳи зери
ҳадаф; синфи 9 синфи охирини таъҳсили ибтидоӣ мебошад. Хонандагон синфи 9-ро
тариқи супоридани имтиҳонҳои ҷамъбастии солона синфи хатм карданд; он хонандагоне,
ки панҷ имтиҳонро супорида натавонистанд, ҳамчун хонандагоне, ки мактабро тарк
мекунанд, муайян карда мешаванд.

•

Камбоҷа. SDPP дар се синфи зери ҳадаф кор мекард (синфҳои 7, 8 ва 9), аз ҷумла синфи
охирини таҳсили ибтидоӣ (синфи 9). Агар дар мавриди назорати охиринамон муайян
мешуд, ки хонандае таҳсилро идома намедиҳад, ӯ ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб
гирифта мешуд. Хонандагоне, ки дар синфи 7 дар барнома иштирок карда, дар мавриди
ҷамъкунии охирини иттилоот муайян мешуд, ки онҳо таҳсилро идома надодаанд, онҳо
ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта мешуданд. Хонандагоне, ки дар синфи 8 дар
барнома иштирок карда, ҳамаи имтиҳонҳои нимсолаи (семестр) синфи 9-ро
насупоридаанд, ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта мешуданд. Ягон хонанда
иштирокро дар барнома дар синфи 9 шуруъ карда, соли пурраи хизматрасониҳои
барномаро нагирифтааст.

•

Тимори Шарқӣ. SDPP дар се синфи зери ҳадаф кор мекард (синфҳои 4, 5 ва 6), аз ҷумла
синфи охирини таҳсили ибтидоӣ (синфи 6). Агар дар мавриди назорати охиринамон
муайян мешуд, ки хонандае таҳсилро идома намедиҳад, ӯ ҳамчун мактабро тарк карда ба
ҳисоб гирифта мешуд. Хонандагоне, ки иштрокро дар барнома дар синфи 4 ва 5 дар соли
якуми амалигардонии барнома шуруъ карда, имтиҳонҳои ҷамъбастии синфи 9-ро
насупориданд, ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта шуда буданд. Хонандагоне,
ки иштирокро дар барнома дар синфи 4 дар соли дуюм ё сеюми амалигардонии барнома
шуруъ карда, дар соли таҳсили 2015 таҳсилро идома надода буданд (ба таври мувофиқ, дар
синфи 5 ё 6), ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта шуда буданд.

Натиҷаҳо доир ба нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ
Дар Камбоҷа, барномаи SDPP ба таври назаррас дараҷаи тарки мактабро миёни хонандагони
мактабҳои дорои СОБ коҳиш дод ва нисбати дараҷаи тарки мактаб миёни хонандагони
мактабҳои дорои СОБ + Компютерҳо таъсири нисбатан судманд ба миён овардааст. барномаи
SDPP нисбати тарки мактаб дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон таъсире ба миён
наовард.
Маълумоти ошкоршуда доир ба натиҷаҳои иловагии тарки мактаб
•

Барномаи SDPP нисбати гузариш ба синфи навбатӣ дар мактабҳои гуруҳи СОБ +
Компютерҳо дар Камбоҷа таъсири мусбии қадре муҳим расондааст, вале нисбати ин
нишондиҳанда дар Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ё Ҳиндустон таъсире расонида нашуд.

•

SDPP нисбати тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ аз ҷониби хонандагоне бе
хатар дар Тоҷикистон таъсири мусоиди қадре муҳим ба миён овардааст.
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Расми ES.4. Таъсири барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар маҷмуъ ва миёни хонандагони
зери хатар

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Тарки мактаб дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ +
Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Зери хатар
будани хонандагон бо истифодаи хусусиятҳои марҳилаи оғоз муайян карда шудааст.
***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Эзоҳ:

+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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Ҷадвали ES.1. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии
барнома
ҲИНДУСТОН

ТОҶИКИСТОН

ТИМОРИ
ШАРҚӢ

○

+++

++

○

○

○

○

+++

+
○

++
+++

○
○

○
○

КАМБОҶА
Танҳо
СОБ

СОБ +
Компютерҳо
(компютерҳо)

АМАЛИЯҲОИ
МУАЛЛИМОН ДОИР
+++
+++
○
БА ПЕШГИРИИ ТАРКИ
МАКТАБ
МУНОСИБАТИ ХОНАНДАГОНИ ЗЕРИ ХАТАР НИСБАТИ МАКТАБ
МУНОСИБАТҲОИ
○
○
+++
ЭҲСОСОТӢ
НИСБАТИ МАКТАБ
МУНОСИБАТҲОИ
ИДРОКӢ НИСБАТИ
○
○
○
МАКТАБ
МУНОСИБАТҲОИ
○
○
○
РАФТОРӢ
НИСБАТИ МАКТАБ
ҲУЗУР
УМУМАН
○
○
+++
ЗЕРИ ХАТАР
○
○
+++
ТАРКИ МАКТАБ
УМУМАН
——
—
○
ЗЕРИ ХАТАР
———
○
○
+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

○ Таъсир аз ҷиҳати омор муҳим намебошад.

Ҷадвали ES.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои иловагии натиҷаҳо
ҲИНДУСТОН

ТОҶИКИСТОН

ТИМОРИ
ШАРҚӢ

○
○

○
—

++
○

○

++

○

○
○

○
○

○
○

+++

○

○

КАМБОҶА

СОБ +
Танҳо
СОБ
Компютерҳо
НАТИҶАҲОИ МУАЛЛИМОН
ХУДКОРИИ МУАЛЛИМ
○
+
ҲИССИЁТИ УҲДАДОРИИ
+++
+++
МУАЛЛИМ
АМАЛИЯҲОИ МАЪМУР
+++
+++
ДОИР БА ПЕШГИРИИ
ТАРКИ МАКТАБ
ХУДКОРИИ МАЪМУР
○
○
ҲИССИЁТИ УҲДАДОРИИ
○
+++
МАЪМУР
МУНОСИБАТИ ХОНАНДАГОНИ НИСБАТИ МАКТАБ
ИДРОКИ
○
+
ХОНАНДАГОНИ ЗЕРИ
ХАТАР ОИДИ
ДАСТГИРИИ ВОЛИДОН

Натиҷаҳои баҳогузории таъсири Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб дар чор кишвар

Саҳ. xix

ИДРОКИ ХОНАНДАҲОИ
+++
ЗЕРИ ХАТАР ОИДИ
ДАСТГИРИИ
МУАЛЛИМ
ИДРОКИ ДАРСҲОИ
○
КОМПЮТЕР
ИШТИРОКИ ХОНАНДАГОН
МУВАФФАҚИЯТ ДАР
○
ФАНҲОИ РИЁЗӢ
МУВАФФАҚИЯТ ДАР
○
ЗАБОН
МУВАФФАҚИЯТ ДАР
○
ЗАБОН 2
РАФТОР
○
ТАРКИ МАКТАБ
ГУЗАРИШ БА СИНФИ
○
НАВБАТӢ
ТАРКИ МАКТАБ
ҲАНГОМИ ГУЗАРИШ
нест
БА СИНФИ НАВБАТӢ

○

+++

○

○

++

нест

нест

нест

○

○

++

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

нест

○

нест

+
нест

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

○ Таъсир аз ҷиҳати омор муҳим намебошад.

B. Маънои амалии натиҷаҳои баҳогузорӣ
Шоёни диққат аст, ки дар ҳар яке аз чор кишвари мазкур, SDPP тавонист ба яке аз ду
натиҷаи асосӣ таъсир расонад — тарки мактаб ва ҳузур дар дарсҳо. Дар Камбоҷа, тарки
мактаб коҳиш дода шуд; дар Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва Ҳиндустон ҳузур беҳтар
карда шуд. Миёни чор кишвар, SDPP ба таври гуногун нисбати қариб ҳамаи
нишондиҳандаҳои натиҷаҳои асосӣ ва бисёри нишондиҳандаҳои иловагӣ таъсири мусбат
расонидааст. Таъсири дилхоҳ дар 7 аз 8 нишондиҳандаи асосӣ ва дар 9 аз 14
нишондиҳандаи иловагӣ мушоҳида шудааст.
1. Омилҳое, ки метавонанд бо натиҷаҳои мушоҳидашудаи таъсир алоқаманд
карда шаванд
барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар Камбоҷа таъсирҳои мусбӣ ба миён овард, аммо
на дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон. Дар қисмати навбатӣ тафсир ва маънои
таъсири мусбӣ дар Камбоҷа нисбати тарки мактаб муҳокима карда мешавад. Бинобар ин,
инчунин лозим аст, ки омилҳое, ки метавонанд сабаби коҳиш наёфтани дараҷаи тарки
мактаб аз ҷониби SDPP дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон бошанд (дар поён
оварда мешаванд), шарҳ дода шаванд.
• Давомнокии таъсир. Дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон, барномаи SDPP
дар беҳтар кардани натиҷаҳои асосии мобайнии хонандагон, аз ҷумла ҳузур ва баъзе
нишондиҳандаҳои хонандагони зери хатар, муваффақ гардидааст. Дар Тоҷикистону
Ҳиндустон, SDPP диққати худро танҳо ба хонандагони як синф бахшида, хонандагони
иштирокчии барномаи мазкурро танҳо давоми муҳлати на зиёда аз як сол зери таъсири
худ қарор медод. Дар Тимори Шарқӣ ва Камбоҷа бошад, барнома зери ҳадафи худ 3
синфро қарор дода буд, ки дар ин ҳолат баъзе наслҳо қариб ду сол зери таъсири
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барнома қарор гирифта буданд. Бинобар он, ки барномаҳои SDPP дар Тоҷикистон,
Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон дараҷаи тарки мактабро коҳиш надодаанд, ҳақиқат ин
аст, ки дар ин кишварҳо барномаҳо таъсири пешбинишудаи худро нисбати натиҷаҳои
мобайнӣ расонида, дар Камбоҷа бошад нисбати тарки мактаб низ таъсир расонидаанд,
ва ҳамин тариқ гуфтан мумкин аст, ки гирифторшави давомноктар ба барнома
метавонист нисбати дараҷаи тарки мактаб низ таъсири пешбинишуда расонад.
• Таъмини таҳсили ҳатмӣ дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон. Бо сабаби ворид гардидани
тағйироти мушобеҳ дар соҳаи маориф, таъсирҳо нисбати тарки мактаб метавонанд аз
андозаи тахминшуда камтар бошанд. Дар Ҳиндустон, мутобиқи қонун "оиди ҳуқуқи
кӯдакон барои таҳсили ройгон ва ҳатмӣ" аз соли 2009, пешгирӣ аз таҳсил ё аз мактаб
берун кардани кӯдакони синнашон аз 6 то 14 сола то хатми таҳсили ибтидоӣ манъ аст.
Ба он нанигариста, ки доир ба таъсири ин қонун нисбати дараҷаи тарки мактаб дар
тамоми кишвар ягон нишонае вуҷуд надорад, SDPP муқаррар кард, ки тарки мактаб дар
синфи 5 дар мактабҳои дохили иқтибос дар давоми СТ 2012-2013 ва СТ 2013-2014
нисбат ба дараҷаи дар давоми марҳалаҳои нақшабандии баҳогузорӣ тахминшуда
пасттар буд. Илова бар ин, андак қабл аз он, ки SDPP таъмини хизматрасониҳои худро
оғоз кард, Тоҷикистон таъмини иҷрои сиёсати таълими ҳатмии худро тақвият дод ва
ҳамаи хонандагон бояд маълумоти миёнаи нопурра гиранд, яъне синфи 9-ро хатм
кунанд. SDPP муайян кард, ки аз рӯи маълумот аз сатҳи хонандагон, дар давоми давраи
тадқиқоти мо дараҷаҳои тарки мактаб нисбат (8,3% дар Ҳиндустон ва 8,8% дар
Тоҷикистон) ба дараҷаҳои тарки мактаб аз рӯи иттилооти муштараки маъмурӣ барои
давраи қабл аз оғози тадқиқот (26,8% дар минтақаи мақсадӣ дар Ҳиндустон ва 18,7%
дар Тоҷикистон2) пасттар буданд. Ин пастшавии дараҷаи тарки мактаб метавонист
бештар коҳиш додани тарки мактабро барои SDPP боз ҳам душвортар кунад, чунки
бисёри тарккунандагони боқимонда метавонистанд мушкилоти мураккаб дошта
бошанд, аз ҷумла камбизоатии шадид, маъюбӣ ё ғайраҳо.
• Амалигардонии ноҷӯри SDPP дар Тимори Шарқӣ. Мувофиқи тадқиқоти
амалигардонӣ, мактабҳои Тимори Шарқӣ барномаи SDPP-ро ба таври ноҷӯр амалӣ
гардонидаанд, махсусан аз ҷиҳати робита бо волидон ва иҷрои амалҳои баъдина.
Амалигардонии машғулиятҳои баъдидарсӣ дар Тимори Шарқӣ нисбатан беҳтар буд, вале
танҳо тахминан 76%-и мактабҳо хабар доданд, ки машғулиятҳои баъдидарсиро ҳар ҳафта
мегузарониданд, ки ин мунтазамии ба нақша гирифташуда буд (School-To-School
International 2014). Ба он нанигариста, ки машғулиятҳои баъдидарсӣ метавонистанд
муносибат ва ҷалбшавии хонандагонро нисбати мактаб беҳтар кунанд, амалигардонии
ноҷӯри амалҳои баъдина аз ҷониби муаллимон ва робита бо волидон метавонистанд
қобилияти барномаро барои таъсир расондан ба дараҷаи тарки мактаб таъсири манфӣ
бирасонанд.
• Мураккабии омилҳои марбут ба тарки мактаб. Ба муносибати шароиту омилҳои
мураккабе, ки ба тарки мактаб бурда мерасонанд, эҳтимол аст, ки он таъсире, ки
хизматрасониҳои SDPP бояд нисбати натиҷаҳои мобайнӣ расонанд, барои ба қарори
тарки мактаб нуфуз гузарондан ғайрикофист. Хусусан, муайян карда шуд, ки омилҳои
иқтисодӣ, ки мувофиқи шартнома наметавонистанд аз ҷониби SDPP бевосита ҳал карда
2

Дар Тоҷикистон, се ноҳияе, ки дар аввал барои барномаи SDPP ба нақша гирифта шуда буданд, ноҳияҳои
Восеъ, Темур ва Балҷувон буданд, ки дараҷаҳои тарки мактаб дар онҳо мутобиқи таҳлили тамоюл ба таври
мувофиқ ба 16,02%, 19,02% ва 21,04 баробар буданд. Дар асоси ин нишондиҳандаҳо гуфтан мумкин аст, ки
мактабҳои зери тадқиқ (ки дар ин се ноҳия ва инчунин ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг фаъолият мекарданд)
бояд дараҷаи тарки мактаб баробар ба 18,7% медоштанд.
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шаванд (масалан, хароҷоти мактабӣ ва лозимияти мусоидат ба даромад тавассути иҷрои
корҳо ва вазифаҳои хоҷагӣ ва хонагӣ), нисбати қарори хонандагон оиди тарки мактаб
махсусан нуфуз доранд (Creative Associates International 2014c). Азбаски доир ба
таъсири тадбирҳои гуногун барои ҳалли омилҳои иқтисодӣ (масалан, интиқоли шартии
пули нақд ва ёрии моддӣ) далелҳои зиёде аллакай вуҷуд доштанд, SDPP таваҷҷуҳи
худро ба омилҳои таҳсилӣ ва ба мактаб алоқаманд бахшид.
2. Маънои натиҷаҳои тадқиқот
Дар маҷмуъ, натиҷаҳо барои фоиданокии СОБ дар коҳиши тарки мактаб маънои муҳим
доранд ва шароитеро муайян мекунанд, ки дар он СОБ метавонад аз ҳама бештар
муваффақ шавад.
Дараҷаи баланди тарки мактаб ва сатҳи пасти амалияҳои пешгирии он барои
таъсиррасонӣ шароити мусоид ба миён меоранд. Дар кишвари дорои дараҷаҳои
баландтарини тарки мактаб ва баҳоҳои пасттарини амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии
тарки мактаб, СОБ дар коҳиш додани тарки мактаб муваффақ шудааст. Яке аз тафсирҳои
эҳтимолии натиҷаҳои тадқиқоти SDPP нисбати тарки мактаб ин аст, ки тадбирҳои СОБ дар
чунин кишварҳо аз ҳама таъсирбахш аст, ки амалияи сусти пешгирии тарки мактаб дошта,
тарки мактаб барои онҳо масъалаи мушкилтар аст. Камбоҷа ягона кишваре буд, ки SDPP
тавонист дараҷаи тарки мактабро дар он коҳиш диҳад. Инчунин, Камбоҷа миёни кишварҳои
SDPP дараҷаи баландтарини тарки мактаб (41% дар гуруҳи назоратӣ ва 8, 9 ва 16 фоиз дар
Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ ба таври мувофиқ) ва баҳоҳои пасттарини
амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб доштанд (5,94 аз рӯи ҷадвали дорои
8 хол дар гуруҳи назоратӣ ва 7,40, 7,70, 7,72 дар Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ
ба таври мувофиқ).
Тадбирҳои СОБ метавонанд дар муҳите аз ҳама бештар таъсирбахш бошанд, ки дар он
қобилияти дар мактаб мондани хонандаро якчанд омил муайян мекунанд, аз ҷумла
хонандагони зери хатар, ки ҳиссиёти дастгирӣ ё ҷалбкунӣ надоранд. Дар кишварҳои дорои
дараҷаҳои пасттари тарки мактаб ва баҳоҳои баландтари амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб, хонандагон метавонанд мактабро бо сабаби омилҳое тарк кунанд
(масалан, омилҳои иқтисодӣ ё омилҳои марбут ба мушкилоти ҷисмонӣ ё идрокӣ), ки
барномаи СОБ метавонад нисбати онҳо нуфуз оварда надошта бошад. Агар ин ҳолат ҳақиқат
бошад, ин натиҷа бениҳоят муҳим аст, чунки бисёри кишварҳо барои ҷорӣ кардани СОБ
мувофиқанд ва, чун қаблан гуфта шуда буд, ҷорӣ кардани СОБ метавонад тадбири нисбатан
арзонтари коҳиши дараҷаи тарки мактаб бошад. Тадқиқотҳои оянда бояд пойдории ин
натиҷаҳоро дар кишварҳои дигари ба мисли Камбоҷаи дорои дараҷаи баланди тарки мактаб
ва амалияҳои сусти муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб тафтиш кунанд.
Дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон, тадбирҳои СОБ якҷоя бо
машғулиятҳои заковатбахши дорои ҷузъи сурурбахш дар беҳтар кардани натиҷаҳои
муҳими мобайнӣ, аз қабили муносибатҳо ва ҳузури хонандагон, муваффақ шуданд,
аммо дараҷаи тарки мактабро коҳиш дода натавонистанд. Дар ин се кишвар, ки дар
онҳо СОБ бо машғулиятҳои заковатбахшу сурурбахш якҷоя карда шуда буданд
(Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон), SDPP муносибатҳои баъзе (на ҳама)
хонандагони зери хатарро нисбати мактаб беҳтар ва ҳузури онҳоро зиёдтар кард. Ба он
нанигариста, ки SDPP дараҷаи тарки мактабро дар ин кишварҳо коҳиш надодааст,
натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳанд, ки тадбирҳои СОБ якҷоя бо машғулиятҳои
заковатбахшу сурурбахш метавонанд нисбати таҷрибаи таҳсилии хонандагони зери хатари
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тарки мактаб таъсирҳои муҳими мусбӣ расонад. Азбаски муносибатҳо ва ҳузури
хонандагон натиҷаҳои муҳими мобайние мебошанд, ки дар пешомади дарозмуҳлат
метавонанд ба тарки мактаб алоқаманд бошанд, эҳтимол аст, ки таъсирҳои мусбӣ нисбати
тарки мактаб метавонистанд ба шарти давомноктар будани гирифторшавӣ ба
хизматрасониҳои SDPP (нисбат ба муддати ин тадқиқот) ба миён оянд.
Ҳатто агар дар пешомади дарозмуҳлат дараҷаи тарки мактаб таъсир наёбад, худи
таъсирҳои мусбӣ нисбати муносибатҳо ва ҳузури хонандагон муҳиманд. Азбаски
тадбирҳои пешгирӣ барои қобилияти муаллимонро барои таваҷҷуҳ ба хонандагони зери
хатар тақвият додан ба иттилооти маъмурии дастрас такя мекунанд, эҳтимол аст, ки
амалигардонии SDPP нисбат ба тадбирҳои дигари пешгирӣ барои ҷалбшавии хонандагон
ба мактаб (масалан, интиқоли шартии пули нақд) арзонтар аст.
Омӯзиши компютер якҷоя бо СОБ ягон таъсири муҳиме берун аз таъсирҳои
ҷудогонаи СОБ ба миён наовард. Дар Камбоҷа, миёни хонандагон ва муаллимони
гуруҳи "СОБ + Компютерҳо", ки ҳам бо СОБ ва ҳам бо дарсҳои компютерӣ фаро гирифта
шуда буданд, нисбат ба гуруҳи дорои танҳо СОБ доир ба нишондиҳандаҳои асосии
таъсирбахшии барнома таъсирҳои мусбии бештар муайян карда нашудаанд. Ҳамин тариқ,
омӯзиши компютер ва вуҷуд доштани синфи компютерӣ барои хонандагони зери хатар
ягон бартарии назарраси таълимӣ ба миён намеоранд. Ин натиҷа муҳим аст, чунки илова
кардани синфҳои компютерӣ тадбири хусусан гарон буда, бисёри вақт ҳамчун эҳтимолан
барои хонандагон фоидаовар дониста мешавад. Аз ин лиҳоз, натиҷаҳои тадқиқоти SDPP
ба хулосае меоранд, ки агар мақсади омӯзиши компютер коҳиш додани тарки мактаб
бошад, хароҷоти бузурги чунин тадбир ба самаранокии он мувофиқ намебошад.
Барномаҳои SDPP нисбати баъзе натиҷаҳои асосии ба нақша гирифташуда дар ҳар яки аз
чор кишвари SDPP таъсирҳои муҳим ба миён оварданд, вале қолиби хоси ин таъсирҳо дар
ин кишварҳо фарқнок буд. Бо вуҷуди ин, натиҷаҳои баҳогузорӣ ба қароре меоранд, ки
пешниҳоди СОБ якҷоя бо барномаи заковатбахшии иловагӣ дар шароити дуруст барои
беҳтар кардани натиҷаҳо барои хонандагони зери хатари тарки мактаб умед мебахшад.
Хусусан, тадбири пешгирии СОБ-и бо барномаи заковатбахшӣ мукаммал кардашуда дар
замоне аз ҳама бештар таъсирбахш мешавад, ки агар он (1) якҷоя бо ҷузъи сурурбахш, (2)
дар кишвари дорои дараҷаи баланди тарки мактаб ва сатҳи пасти амалияҳои муаллимон
доир ба пешгирии тарки мактаб ва (3) бо давомнокии гирифторшавии барои табдил ёфтани
натиҷаҳои мобайнӣ ба таъсирҳо ба тарки мактаб кофӣ амалӣ гардонида шавад. Тадқиқоти
минбаъдае, ки ҷиҳатҳои муҳимтарини чунин барномаҳоро муайян мекунад, барои дақиқ
кардани тадбирҳои муваффақи СОБ ва барномаҳои заковатбахшӣ нақши муҳим мебозад.
3.

Тадқиқоти оянда мувофиқи натиҷаҳои тадқиқоти SDPP

Муваффақияти барномаҳои SDPP дар таъсир расондан нисбати натиҷаҳои гуногуни
марбут ба тарки мактаб дар кишварҳои мухталиф саволҳои муҳимеро доир ба таври барои
ҳосил кардани таъсирҳои якзайлу маънидор боз ҳам беҳтар кардани барномаи пешгирии
тарки мактаби дорои тадбирҳои СОБ ва барномаи заковатбахш ба миён меорад, ки бояд аз
ҷониби тадқиқоти оянда муоина карда шаванд. Мисоли чунин саволҳо:
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•

•

•

Оё муҳлати дарозтари ҷорӣ шудани тадбирҳо ё давомнокии бештари
гирифторшавӣ ба тадбирҳо миқдори боз ҳам зиёдтари натиҷаҳои мусоидро ба миён
меорад?
Оё таъсирҳои мусбат нисбати тарки мактаб, ки дар Камбоҷа зоҳир шуданд, дар
кишварҳои дигари шабеҳи Камбоҷа низ имконпазиранд (бо дараҷаи пасти
амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб якҷоя бо дараҷаи баланди
тарки мактаб)?
Оё комбинатсияи дигари СОБ ва фаъолиятҳои заковатбахш таъсирҳои шабеҳ ба
миён оварда метавонад? Таъсирҳои алоҳидаи СОБ ва қисмҳои заковатбахш
кадомҳоянд? Оё таъсирҳои навъҳои дигари қисмҳои заковатбахш фарқноканд, ва
оё тадбири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондашуда метавонад таъсирҳои шабеҳ ба миён
орад?
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I.

Муқаддима

Дар давоми ду даҳсолаи охир доир ба таъмини афзоиши шумораи ҳайати хонандагон дар
мактабҳо дар тамоми кишварҳо пешрафти зиёде мушоҳида карда мешавад. Аз соли 2000 то
соли 2011, шумораи мактаббачагоне, ки дар мактаб таҳсил намекунанд, аз 102 миллион то
57 миллион коҳиш ёфтааст — қариб 45% (Millennium Development Goals Report 2013). Ин
ташаббус бо тадқиқоти васее дастгирӣ карда шуда буд, ки тадбирҳои таъмини афзоиши
дастрасиро ба таҳсил дар мактаб дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ баҳо медод (Петросино,
Энтони, Клэр Морган, Тревор Фрониус, Эмили Таннер-Смитт 2012). Бинобар ин, бисёри
кӯдакон давраҳои таҳсили ибтидоӣ ё миёнаро баъди дохил шуданашон хатм намекунанд; аз
137 миллион хонанда дар ҷаҳон, ки соли 2011 ба синфи 1-ум дохил шудаанд, 34 миллион
эҳтимолан қабл аз хатми синфи охирини таҳсили ибтидоб мактабро тарк мекунанд
(Millennium Development Goals Report 2013). Дар бисёри кишвару минтақаҳо, ҳиссаи
кӯдаконе, ки мактабро тарк кардаанд, аз ҳиссаи кӯдаконе, ки ҳеҷ вақт ба мактаб дохил шуда
набуданд, зиёдтар аст. Дар Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои хориҷӣ барои пешгирӣ кардани
тарки мактаб тадбирҳои пешгирикунандае андешида шудаанд, вале нисбат ба таъсири ин
гуна тадбирҳо, хусусан дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ, далелҳои каме вуҷуд доранд.
Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб (SDPP), барномаи панҷсола бо иштироки якчанд
кишвар буда, аз ҷониби Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмиллалӣ (USAID) маблағгузорӣ
карда мешавад. Барнома барои муайян кардани усулҳои бобарор барои паст кардани сатҳҳои
тарки мактаб аз ҷониби хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва миёна таҳия шудааст3. Мақсади он
таъмин кардани дастурҳои тартибдиҳии барномаҳои асоснок ба мутахассисони USAID ва
кишварҳои Осиё ва Ховари Миёна доир ба пешгирии тарки мактаб тариқи озмоиш ва
санҷиши таъсирбахшии тадбирҳои пешгирии тарки мактаб дар чор кишвари зери ҳадаф
мебошад: Камбоҷа, Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ. Барои пайдо кардани
фаҳмиши усулҳои коҳиши тарки мактаб дар ин чор кишвари зери хатар, SDPP раванде дорои
се марҳала истифода бурдааст: (1) таҳлили адабиёт барои муайян кардани амалияҳои
беҳтарини байналмиллалӣ доир ба пешгирии тарки мактаб; (2) таҳлили тамоюлҳои тарки
мактаб ва муайян кардани омилҳои хатар ва шароити марбут ба тарки мактаб дар ҳар як
кишвар дар соҳаи таҳлили вазъиятӣ; ва (3) тартибдиҳӣ, ҷорикунӣ ва баҳогузории ҷиддии
тадбирҳои пешгирӣ барои аз тарки мактаб пешгирӣ кардани хонандагони зери хатар.
Дар асоси натиҷаҳои таҳлили адабиёт ва таҳлили вазъиятӣ, инчунин маълумот аз
тарафҳои манфиятдор дар чор кишвар, SDPP бо вазоратҳои маорифи ҳар як кишвар барои
муайян кардани ду тадбири пешгирии таркми мактаб ҳамкорӣ кард. Дар ҳар чор кишвар,
барои хонандагонро барои дар мактаб мондан водор кардан, SDPP системаи огоҳкунии
бармаҳал (СОБ) ва тадбирҳои ҳавасмандкунии хонандагонро ворид кардааст.
СОБ стратегияи пешгирии тарки мактаб буда, дар Иёлоти Муттаҳида таъсирбахшии худро
нишон додааст, вале дар сатҳи байналмиллалӣ оиди таъсирбахшии он далел хеле кам аст4.
3
SDPP аз ҷониби Creative Associates International, бо шарикони байналмиллалӣ Mathematica Policy Research
(Mathematica) ва School-to-School International (STS) ва шарикони маҳаллӣ Амали кампучиягӣ оид ба
маълумоти ибтидоӣ (KAPE) дар Камбоҷа, Quest Alliance (QUEST) дар Ҳиндустон ва Care International
(CARE) дар Тимори Шарқӣ амалӣ гардонида шудааст. Creative Associates дар Тоҷикистон намояндагии
расмӣ нигоҳ медорад, ки масъулияти шарики маҳаллиро дар ин кишвар бар дӯши худ мегирад.
4

Тадбирҳои SDPP доир ба пешгирии тарки мактаб аз ҷониби шартнома аз интиқолҳои шартии пули нақд ё
ҳавасмандкунии иқтисодӣ, ки таъсирбахшии онҳо дар тадқиқоти қаблӣ исбот шудааст, маҳдуд карда шуда
буданд.

Натиҷаҳои баҳогузории таъсири Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб дар чор кишвар

Саҳ. 1

Тадбирҳои СОБ аз муайян кардани хонандагони зери хатари тарки мактаб ("хонандагони зери
хатар"), назорати пешрафти чунин хонандагон тариқи истифодаи ҳуҷҷатгузории мунтазам нав
карда мешудаи мактабҳо ва баъдан андешидани чораҳои "эътинои фаврӣ" ҳангоми мавриди
мушкилӣ қарор гирифтани хонандагон иборат мебошанд. Баъзе қисмҳои таркибии СОБ
вобаста аз шароити ҳар як кишвар фарқнок мебошанд. Дар натиҷаи тадқиқоти пешгирии тарки
мактаб, ки аз ҷониби ташкилоти What Works Clearinghouse назди Вазорати маорифи ИМА
гузаронида шуда буд, муайян карда шуд, ки ду варианти СОБ — Барномаи Check & Connect ва
Барномаи ALAS — барои пешгирии тарки мактаб аз ҷониби хонандагони синфҳои миёна ва
боло ва барои пешрафти онҳо дар таҳсил кӯмак расондаанд (American Institutes of Research
2006a, 2006b). Бинобар ин, тадқиқоти вуҷуддошта ба мо маълум намекунад, ки оё СОБ, бо
вуҷуди шароитҳои фарқноки таълиму маданият дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, бояд дар ин гуна
кишварҳо таъсирҳои шабеҳ дошта бошад. Ҳамчунин, таъсирбахшии ин навъ барномаҳо
нисбати хонандагони синнашон пасттар ва хонандагони синфҳои поёнтар низ маълум нест.
СОБ бо тадбири пешгирии дуюм якҷоя карда шуда буд (СОБ + Компютерҳо), ки барои
ҳавасмандгардонии ҷалби бузургтари хонандагон, таъмини ҳузури бештар ва парвариши
хоҳиши дар мактаб мондан таҳия шуда буд — синфҳои компютерӣ дар Камбоҷа,
машғулиятҳои заковатбахш дар Ҳиндустон, мураббигии баъдидарсӣ дар Тоҷикистон ва
фаъолиятҳои сурурбахши берун аз синф дар Тимори Шарқӣ5. Тадбирҳои пешгирии SDPP
дар ҳар як кишвар дар синфҳои ҳадафноки мактабҳои озмоишӣ дар миёнаи соли 2012 ҷорӣ
карда шуда, то соли 2014 идома ёфтанд, яъне ду соли таҳсилро фаро гирифта буданд.
Ба он нанигариста, ки ҳамаи Барномаҳои SDPP СОБ-ро дар бар мегиранд, барномаҳои
мазкур то дараҷае фарқнок мебошанд, ки сазовори гузаронидани баҳогузории алоҳидаанд.
Амалигардонии тадбирҳои SDPP дар чор кишвари гуногун барои гузаронидани
баҳогузории ҷиддии таъсирбахшии тадбирҳои пешгирӣ дар якчанд муҳити миллатҳои
гуногун имконият фароҳам овардааст. Дар ҳар як кишвар, SDPP мактабҳоеро барои
иштирок дар тадқиқот муайян ва интихоб карда буд, ки барои иштирок дар барнома
мувофиқ буданд. Баъдан, SDPP мактабҳоро ба таври тасодуфӣ барои иштирок дар гуруҳи
озмоишӣ, ки дар он бастаи тадбирҳои SDPP ҷорӣ мешуд, ва гуруҳи назоратӣ, ки ба таври
муқаррарӣ кор мекарданд, таъйин кард. Барои ҳар як кишвар, SDPP тариқи муқоисаи
натиҷаҳои хонандагон ва муаллимони мактабҳои SDPP бо натиҷаҳои хонандагону
муаллимони мактабҳои назоратӣ таъсирҳои барномаро тахмин кард. Баҳогузории SDPP
таъсирбахшии фаъолиятҳои барномаро нисбати натиҷаҳое, ки бояд аз ҷониби тадбирҳо
таъсир меёфтанд, ва инчунин амалияҳои муаллимон, муносибатҳои хонандагони зери
хатар нисбати мактаб, иштироки хонандагон дар мактаб ва тарки мактабро муоина кард.
Тартиби гузориш дар поён оварда мешавад. Қисмати II тадбирҳои SDPP-ро дар чор кишвари
мазкур шарҳ медиҳад. Қисмати III тарҳи баҳогузории таъсирро шарҳ медиҳад ва навъҳои
соҳаҳои натиҷаҳоеро тавсиф мекунад, ки барои баҳогузории барномаи SDPP истифода бурда
мешаванд. Қисмати IV равандҳои иқтибосгирӣ ва ҷамъкунии иттилоотро дар чор кишвари
мазкур тавсиф мекунад. Қисмати V хусусиятҳои иқтибосҳоро қабл аз амалӣ гардидани барнома
шарҳ медиҳад. Қисмати VI таъсири барномаи SDPP-ро нисбати натиҷаҳои муаллимон,
муносибатҳои хонандагон нисбати мактаб, иштирок дар мактаб ва тарки мактаб дар чор
кишвар тақдим мекунад. Қисмати VII натиҷаҳои баҳогузорӣ ва хулосаҳоро шарҳ медиҳад.
5

Дадқиқоти тадбирҳои пешгирӣ, ки фаъолиятҳои таълимиро дар бар мегиранд (масалан, мураббигӣ, дарсҳои
компютерӣ ва фаъолиятҳои баъдидарсӣ) натиҷаҳои гуногун доштанд, вале аз баҳогузориҳое, ки зери ҳадафи
худ чунин фаъолиятҳоро доштанд, далелҳои каме вуҷуд доранд (Банержи, Абҳийит, Шон Коул, Эстер
Дуфло ва Лей Линден 2007; Браш, Лори, Ҷеннифер Шин, Раҷани Шреста ва Карен Титйен 2011).
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II. Хулосаи тадбирҳои пешгирӣ
A. Тарки мактаб дар кишварҳои SDPP
Дар давраи омодасозӣ барои таҳияи тадбирҳои пешгирӣ, SDPP иттилооти дастрасро доир
ба тамоюлҳои тарки мактаб дар ҳар як кишвар ботафсил таҳлил кард, то синфҳо, гуруҳо ва
минтақаҳои ҷуғрофии аз ҳама бештар ба тарки мактаб гирифтор шударо (ва эҳтимолан ах
ҳама бештар муҳтоҷи тадбирҳои пешгирии SDPP буда, аз онҳо баҳраи бештарин
мебаранд) муайян кунад6. Мувофиқи таҳлили тамоюлҳо, эҳтимоли зиёде вуҷуд дорад, ки
дар Камбоҷа ва Тоҷикистон мактаббачагони мактабро дар анҷоми давраи таҳсили ҳатмӣ
тарк мекунанд; ва дар Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон чунин эҳтимолият дар анҷоми сатҳи
ибтидоӣ муайян карда шуд. Дар асоси ин маълумот, SDPP тадбирҳои худро дар Камбоҷа
дар синфҳои аз 7 то 9, синфи 9 дар Тоҷикистон, синфи 5 дар Ҳиндустон ва аз синфи 4 то
синфи 6 дар Тиморӣ Шарқӣ ҷорӣ кард (Расми II.2). Дар ҳар яки ин кишварҳо, SDPP
тадбирҳои пешгириро дар минтақаҳое амалӣ гардонид, ки дорои дараҷаҳои баландтарини
тарки мактаб доштанд (Расми II.A.1). Ҷадвали II.A.1 ва Расми II.A.2 барои ҳар як кишвар
доир ба минтақаҳои ҳадафнок маълумот дар бар мегиранд.
Расми II.A.1. Дараҷаҳои тарки мактаб дар синфҳои ҳадафнок (2009–2010)

Камбоҷа
Ҳамагӣ

Мард

Зан

6

Барои ҳамаи натиҷаҳои таҳлили тамоюлҳоро дидан, ба Ҷеннифер Шин, Раҷани Шреста ва Карен Титйен
(2011а ва 2011b) ва Раҷани Шреста, Ҷеннифер Шин ва Карен Титйен (2011a ва 2011b) назар афканед.
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Ҳиндустон

Синфи 1

Синфи 2

Синфи 3

Синфи 4

Синфи 5

Синфи 6

Синфи 7

Тоҷикистон
Умумӣ (ҳангомигузариш)

Мард (ҳангомигузариш)

Зан (ҳангомигузариш)

Умумӣ (давомисолитаҳсил)

Мард (давомисолитаҳсил)

Зан (давомисолитаҳсил)

Синфи 1 Синфи 2 Синфи 3 Синфи 4 Синфи 5 Синфи 6 Синфи 7 Синфи 8 Синфи 9* Синфи 9** Синфи 10 Синфи 11
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Тимори Шарқӣ
Ҳамагӣ

Зан

Мард

Синфи 1 Синфи 2 Синфи 3 Синфи 4 Синфи 5 Синфи 6 Синфи 7 Синфи 8 Синфи 9 Синфи 10 Синфи 11 Синфи 12

Манбаъҳо:

Creative Associates International (2014a, 2014b, 2014d, 2014e).

Ҷадвали II.A.1. Минтақаҳо, синфҳо, мактабҳо ва хонандагони ҳадафнок, аз рӯи кишвар

Минтақаи ҳадафнок

Камбоҷа

Ҳиндустон

6 музофот:
• Бантеай Менчи
• Баттамбанг
• Пурсат
• Кампонг Спеу
• Прей Венг
• Свай Риенг
1 ноҳия, Биҳар Стейт
• Ноҳияи Самастипур (13

Синфи
ҳадаф
нок

Мактабҳ
ои
озмоишӣ

Мактабҳо
и
назоратӣ

7–9

107 СОБ
108 СОБ
+
Компюте
рҳо

107

Хонандаго
ни фаро
гирифташ
уда
75 000

5

113

107

11 000

9

82

83

7 500

4-6

93

93

16 000

маҳалла)

Тоҷикистон 5 ноҳия, вилояти Хатлон:
• Данғара
• Темурмалик
• Восеъ
• Балҷувон
• Ховалинг
Тимори
5 ноҳия:
Шарқӣ
• Ликуика
• Бобонара
• Эрмера
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•
•

Манатуто
Викуэк

Расми II.2. Минтақаҳои зери ҳадафи барномаи SDPP аз рӯи кишвар

Камбоҷа

Ҳиндустон
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Тоҷикистон

Тимори Шарқӣ

Манбаъ: Creative Associates International (2014c).
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B. Тадбирҳои пешгирӣ
1.

Интихоби тадбирҳои пешгирии SDPP

SDPP тадбирҳои пешгирии тарки мактабро барои амалигардонӣ дар чор кишвар дар асоси (1)
таҳлили фактҳои вуҷуддоштаи давлатӣ ва байналмиллаӣ доир ба тадбирҳои пешгирие, ки
барои коҳиши тарки мактаб пешбинӣ шудаанд, (2) таҳлили вазъиятии омилҳо ва шартҳои
марбут ба тарки мактаб дар ҳар як кишвар, ва (3) маълумот аз тарафҳои манфиятдори асосӣ
дар ҳар як кишвар интихоб кард. Дар натиҷаи таҳлили адабиёт доир ба тадбирҳои пешгирии
тарки мактаб дар муҳити байналмиллалӣ миқдори ками далелҳои ҷиддие ёфт шуд7. Муайян
шуд, ки интиқоли пули нақд нисбати тарки мактаб таъсири устуворан мусбат дошт, аммо
фактҳои дигар омехта буданд ё тадбирҳои пешгирии ИМА-ро таваҷҷуҳ доштанд.
Дар ҳар яке аз чор кишвар дар синфҳои ҳадафнок ва минтақаҳои ҷуғрофии дар таҳлили
тамоюли тарки мактаб муайяншуда SDPP барои муайян кардани омилҳо ва шароити
асосии марбут ба тарки мактаб тадқиқоти асосӣ гузаронида буд. Таҳлили вазъият ба
синфҳо ва минтақаҳои ҳадафноке мавриди таваҷҷуҳ қарор дод, ки дар таҳлили дараҷаҳои
тарки мактаб муайян шуда буданд, то омилҳо ва шароити асосии марбут ба тарки
мактабро муайян кунад. Таҳлили ду гуруҳи омилҳоеро муайян карда, ки дар чор кишвари
озмоишӣ бо тарки мактаб алоқаманд мебошанд: (1) иқтисодӣ ва (2) таҳсилӣ. Омилҳои
иқтисодӣ бартарии зиёдтарин доштанд, аз ҷумла лозимияти меҳнати ноболиғ барои
дастгирӣ кардани оила ва ноқобилӣ барои пардохтани ҳақи мактаб, хароҷоти лавозимот ва
дигар хароҷоти бевоситаи марбут. Омилҳои таҳсилӣ муваффақияти паст дар дарсҳо,
такрори таҳсил дар як синф, ғоибӣ, номувофиқ будани синну сол барои синф, набудани
рағбат нисбати таҳсил, дилхунукшавӣ аз ҷониби муаллимон ва муҳити номусоид дар
мактаб (Расми II.B.1)8.

7

Барои дидани натиҷаҳои пурраи таҳлили адабиёт, ба Браш, Лори, Ҷеннифер Шин, Раҷани Шреста ва Карен
Титйен (2011) нигаред.

8

Барои дидани тафсилоти пурраи таҳлили вазъиятӣ, ба Creative Associates International (2014c) нигаред.
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Расми II.B.1. Панҷ сабаби/сабаби эҳтимолии маъмули тарки мактаб

Камбоҷа

Ҳиндустон
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Тоҷикистон
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Тимори Шарқӣ

Манбаъ: Creative Associates International (2014c)

Ин сабабҳо ба дараҷаи баланди ғоибии хонандагон мерасонданд. Аз 30 то 56 фоизи
таркунандагон ва хонандагони зери хатар хабар медоданд, ки зиёда аз 15 рӯзи пайдарҳам
ғоиб буданд, ки ин қариб як моҳи таҳсил аст (Расми II.B.2). Аз сеяк то ду сеяки
волидон/қайюмон гуфтанд, ки аз дарсгурезии кӯдаконашон бехабаранд, аммо бисёрӣ
мегуфтанд, ки ба кӯдаконашон иҷозат медоданд, ки рӯзҳои бемор набуданашон дар хона
бимонанд.
Расми II.B.2. Ғоибӣ мувофиқи тарккунандагон ва хонандагони зери хатар
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Фоизи назарраси тарккунандагон ва хонандагони зери хатар инчунин дучори мушкилоти
рафторӣ шуда буданд — инчунин рафтори бад дар синф, гирифторшавӣ ба нохушиҳо,
озордиҳӣ ё озоршавӣ ва таваҷҷуҳи суст нисбати фаъолиятҳои мактабӣ. Бисёриҳо арз
кардаанд, ки муносибати муаллимонашон бад ва муҳити мактабашон номусоид буд
(Расми II.B.3). Бисёри муаллимон боварӣ доштанд, ки онҳо барои пешгирии тарки мактаб
ягон таъсири назаррас надоранд ва бояд диққату меҳнати худро бештар ба хонандагони
хубу онҳое, ки мехоҳанд дар мактаб бимонанд, равона кунанд. Шумораи ками муаллимон
дар омӯзишҳои доир ба мубориза бо тарки мактаб иштирок карда буданд.
Расми II.B.3. Муносибати муаллимон мувофиқи хонандагони зери хатар

Охири соли 2011 ва аввали соли 2012, барои ҷамъ кардани фикру ақидаҳо доир ба ва
муайян кардани тадбирҳои пешгирии тарки мактаб дар мактабҳо, ки дорои эҳтимолияти
зиёдтарини муваффақият ва давомот, SDPP доир ба таҳияи барномаҳо дар ҳар як кишвар
семинарҳои машваратӣ ташкил кард. SDPP натиҷаҳои асосии таҳлилҳои адабиёт ва
вазъиятро ба тарафҳои манфиятдор, аз ҷумла ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ташкилотҳои
волидайн, мақомоти маҳаллии маориф ва намояндагони вазоратҳои маориф, маълум кард.
Параметрҳои шартномаи SDPP, ки ёрии иқтисодӣ, таълими касбӣ, сохтмон/беҳтаркунии
инфрасохтор ва таълими умумии муаллимонро истисно мекунад, мавриди баррасӣ қарор
дода буданд9. Иштирокчиёни семинари мазкур як даста вариантҳои тадбирҳои пешириро

9

Ба он нанигариста, ки Бюрои минтақавии USAID ОХМ нақши монеаҳои иқтисодӣ,
инфрасохтор/сохтмон ва сифати мактабро дар қарори волидайн барои кӯдакони худро ба мактаб равона
накардан қабул кардааст, ин гуна тадбиҳои пешгирӣ бо сабабҳои гуногун аз озмоиш истисно шуда буданд.
Доир ба ёрии иқтисодӣ ва чораҳои пасткунии хароҷот аллакай тадқиқотҳои муътабар вуҷуд доранд.
Параметрҳои шартномаи SDPP, ки ёрии иқтисодӣ, таълими касбӣ, сохтмон/беҳтаркунии инфрасохтор ва
таълими умумии муаллимонро истисно мекунад, мавриди баррасӣ қарор дода буданд. Хоҳиши равона
сохтани тамоми таваҷҷуҳ ба тадбирҳои махсусан марбут ба тарки мактаб таълими умумии муаллимонро
доир ба беҳтар кардани сатҳи тадрис истисно карда, ки ин масъала аллакай аз ҷониби барномаҳои дигар
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баҳо гузоштанд. Баъдан, SDPP бо истифодаи баҳоҳои мазкур ва масъалаҳои дигари
барномаро ба инобат гирифта, барои ҳар як кишвар тадбирҳои пешгирӣ интихоб кард.
Сарфи назар аз он, ки ин ба нақша гирифта шуда набуд, чор кишвари мазкур дар натиҷаи
таҳлилҳои вазъиятии кишварҳо, ки сатҳҳои баланди ғоибӣ ва сатҳи пасти ҷалби
хонандагонро дар мактабҳо зоҳир карданд, доир ба тадбирҳо қарорҳои шабеҳ бароварда,
як тадбир барои коҳиши рафторҳои хонандагон марбут ба тарки мактаб (масалан, ҳузур)
ва як тадбир барои ҳавасмандгардонии хонандагон интихоб карданд. Ҳамаи кишварҳо
СОБ-ро ҳамчун ҷузъи асосии барнома интихоб карданд. Ҳамаи кишварҳо инчунин ҷузъи
иловагӣ интихоб карданд, яъне СОБ + Компютерҳо. Тарафҳои манфиятдор аз Камбоҷа
синфҳои компюетрӣ ва таълими компютерро ҳамчун ҷузъи иловагии барнома интихоб
карданд. Тарафҳои манфиятдор аз Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон машғулиятҳои
заковатбахш ва сурурбахш интихоб карданд. Тарафҳои манифиятдори Тоҷикистон
мураббигии таълимӣ ва машғулиятҳои сурурбахшро, ки хонандагон метавонистанд дар
онҳо мустақилона ё дар гуруҳҳо иштирок кунанд, интихоб карданд.
2.

Системаҳои огоҳкунии бармаҳал

Мақсади СОБ муайян кардани хонандагони зери хатари тарки мактаб ва ба онҳо таъмин
кардани дастгирии ҳадафнок буд. Барои муайян кардани хонандагони зери хатар, онҳоро
бо диққат назорат кардан ва барои дастгирии иловагӣ равона кардан, СОБ иттилооти дар
мактабҳо вуҷуддошта ва маълумот аз муаллимонро истифода бурд. Ҳадафи СОБ тақвияти
қобилияти мактабҳо барои эътино ба талаботи хонандагони зери хатар ва мустаҳкамтар
кардани ҳамкорӣ байни волидон/қаюмон ва кормандони мактаб ҷиҳати назорат ва беҳтар
кардани ҳузур, рафтор ва муваффақияти хонандагон мебошад. Инчунин, СОБ баланд
бардоштани сатҳи вуқуф миёни волидон/қаюмон ва аъзоёни дигари ҷомеа доир ба
муҳиммии ба мактаб рафтани кӯдакон ва роҳҳои пешниҳоди дастгирӣ ба кӯдакон дар
таҳсил дар бар мегирифт. СОБ аз се ҷузъ иборат буд: (1) муайян кардани хонандагони
зери хатари тарки мактаб, (2) стретегияҳои табирҳои фаврӣ ва (3) ҷалб кардани ҷомеа.
Ҳадафи ҷузъи 1 муайян кардани хонандагони зери хатари тарки мактаб мебошад. Дар ҳар
як кишвар, барои фавран муайян кардан ва назароат кардани хонандагоне, ки аломатҳои
огоҳкунандаи эҳтимолияти тарки мактаб нишон медоданд, SDPP маҷмуҳои иборат аз шаш
нишондиҳанда таҳия кард. Ҳамаи кишварҳои SDPP омилҳои дар тамоми ҷаҳон
шинохташударо (ҳузур, рафтор ва таҳсил) дар якҷоягӣ бо нишондиҳандаҳои хоси ҳар як
муҳит истифода мебурданд. Мисоли чунин нишондиҳандаҳои хос ин деркунӣ ба дарсҳо ва
аз дарсҳо барвақт рафтан (Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ), иҷрои вазифаи хонагӣ
(Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ), масофа аз хона то мактаб (Камбоҷа), номувофиқати
синну сол бо синф (Камбоҷа), нақшаҳо барои давраи баъди синфи 9 (Тоҷикистон),
уҳдадориҳои кории хонанда (Ҳиндустон) ва сатҳи саводнокии волидон/қаюмон
(Ҳиндустон). SDPP, барои сатҳи нисбии хатари тарки хонандагонро баҳо гузоштан, бо
муаллимон ҳамкорӣ кард. Азбаски СОБ маълумоти аллакай дар мактабҳо дастрасро
истифода мебурд, истифодаи нишондиҳандаҳои назоратӣ дар ҷузъи 1 бояд эҳтимолан
баъди анҷоми барномаи SDPP идома меёфт.

маблағгузорӣ карда мешуд. Охируламр, маблағгузорӣ барои USAID Basic Education (Таълими асосӣ) сарф
кардани бюҷаи SDPP-ро барои фаъолиятҳои таълими касбӣ манъ карда буд.
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Ҷузъи 2 барои назорати бодиққати пешрафти хонандагони зери хатар ва оғозидани
"тадбирҳои фаврӣ" ҳангоми мавриди мушкилӣ қарор гирифтани хонандагон, усули
"пайгирӣ ва амал" истифода мебурд. Муаллимон рафторҳои асосии хонандагонро, аз
қабили ҳузур, рафтор ва таҳсил, қайд ва пайгирӣ мекарданд. Аломатҳои мушкилӣ
(масалан, мунтазам ғоиб будан ё имтиҳонҳои супорида нашуда) як даста амалҳои фавриро
оғоз мекарданд (маслан, диққат дар дарс тамос тавассути почта, телефон ва/ё зиёрат дар
хона барои суҳбат бо волидайн, маҷлисҳои махсус бо кормандони мактаб барои таҳияи
барномаи шахсии тадбирҳои пешгирӣ).
Қисми 3 таваҷҷуҳи худро ба баланд бардоштани сатҳи вуқуф миёни ҷомеа оиди аҳамияти
таҳсил дар мактаб ва проблемаи тарки мактаб медод. SDPP бо иттиҳодҳои волидайнмуаллимон (ИВМ) ва гуруҳҳои дигари ҷомеа доир ба чорабиниҳои хабардоркунӣ ҳамкорӣ
карда, дастгирии онҳоро барои дар ҳамкории зич бо мактабҳо амалӣ гардонидани баъзе
тадбирҳои фаврӣ ба даст овард. Масалан, дар Тимори Шарқӣ, узвҳои кумитаи ҷамъиятии
"Дар мактаб бимон" ба хонаҳои хонандагон ташриф меоварданд. Инчунин, Ҷузъи 3
чорабиниҳои маърифатпазирӣ, аз қабили рӯзҳои дарҳои кушода дар мактабҳо барои
намоиш додани кори хонандагон ва муҳокимаи роҳҳои дастгирии кӯдакон барои волидон,
дар бар мегирифт. Дар Ҳиндустон, системаи интиқоли паёмҳои овозӣ волидонро бо
маълумот оиди чорабиниҳои мактаб, маслиҳатҳо оиди тарзи дастгирӣ кардани кӯдакон
дар таҳсил таъмин мекард ва онҳоро тавассути паёмҳо доир ба тарки мактаб ва муҳиммии
таҳсил хабардор мекард. Ин чорабиниҳо барои бевосита тағйир додани рафторҳо, аъзоёни
ҷомеа, волидайн ва хонандагон таҳия шуда буданд.
3.

Тадбирҳои ҷалбкунӣ

Илова бар СОБ, дар ҳар як кишвар тадбири дуюм амалӣ гардонида мешуд. Ҳадафи
тадбирҳои мазкур аз беҳтар кардани таҷрибаи хонандагони зери хатар тариқи мувофиқтар,
ҷолибтар ва шодмонтар кардани мактаб бо мақсади беҳтар кардани ҳузур, ҷалб ва
қобилияти таҳсил иборат буд. Ин чорабиниҳо дар Ҷадвали II.1 хулоса карда шуда, барои
мувофиқат ба манфиятҳои ва талаботи хонандагони синфҳои ҳадафноки ҳар як кишвар
ҷӯр карда шуда буданд.
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Ҷадвали II.B.1. Хусусиятҳои тадбирҳои ҷалбкунӣ дар Камбоҷа, Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва
Тимори Шарқӣ

Синфҳои ҳадафнок

Камбоҷа

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори Шарқӣ

7,8,9

5

9

4,5,6

Тадбир

Синфҳои
компютерӣ

Барномаи
заковатбахши
мактабӣ (БЗ)

Мураббигии
баъдидарсӣ ва
машғулиятҳои
сурурбахш

Фаъолиятҳои берун аз
синф

Фаъолиятҳо

Таълими
компютер

Фаъолиятҳо дар се
соҳаи васеъ:
забон, варзиш ва
бозиҳо ва санъату
дасткорӣ

Мураббигӣ доир
ба фанҳои
мактабӣ дар соати
якум;
фаъолиятҳои
сурурбахш
(варзиш, бозиҳои
рӯимизӣ ва
адабиёти
шавқовар) дар
давоми соати
дуюм

Фаъолиятҳои
шавқовар, ба мисли
сурудхонӣ, бозиҳо ва
дасткорӣ

Давомнокӣ ва
мунтазамӣ

Ду соат, як
маротиба дар як
ҳафта

Ду ҷаласаи 45дақиқагӣ, ду
ҷаласаи 90дақиқагӣ ҳар
ҳафта

Ду соат, ҷор рӯз
дар як ҳафта

Як соат, як маротиба
дар як ҳафта; гузариш
ба ду маротиба дар як
ҳафта дар соли дуюм

Вақти маҷлис

Дар давоми
вақти дарсӣ

Дар давоми вақти
дарсӣ дар вақти
берун аз нақша

Баъди дарсҳо

Пеш ё баъд аз дарсҳо,
вобаста аз сменаи
ҳайати муаллимон

Ташкилкунандагон

Муаллимон

Муаллими БЗ-и
синфи ҳадафнок
(бидуни
роҳбарони синфӣ)
ва пешсафони
ҷомеа

Муаллимони
фаннӣ

Ташкилкунандагони
SDPP; дар соли дуюм
гузариш ба муаллимон
ва ходимони ҷомеа
барои ҷаласаи иловагии
ҳар ҳафтаина

Иштирокчиён

Ҳамаи
хонандагони
синфҳои
ҳадафнок

Ҳамаи
хонандагони
синфҳои ҳадафнок,
руҳбаландкунии
махсус барои
хонандагони зери
хатар

Хонандагоне, ки
тавассути СОБ
барои соати якум
ҳамчун зери
хатари тарки
мактаб муайян
карда шуданд

Ҳамаи хонандагони
синфҳои ҳадафнок,
руҳбаландкунии махсус
барои хонандагони
зери хатар

Дар Камбоҷа, SDPP синфҳои компютерӣ таъмин кард ва ҳамаи хонандагони синфҳои 7, 8 ва
9-и гуруҳи тасодуфан интихобшудаи мактабҳои SDPP-ро бо таълими фани компютер фаро
гирифт. Ҳар як мактабе, ки ин хизматрасониҳои иловагиро мегирифт, синфхонаи махсуси
компютерӣ бо компютери асосӣ-ҷои кории муаллим, принтери лазерӣ ва 16 компютери
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иловагии ба компютери асосӣ тавассути шабакаи ҳисоббарории маҳаллӣ (LAN) 10
пайвастшуда барои худи хонандагон дошт. Барқ аз ҷониби панелҳои офтобии дар болои
бомҳои синфхонаҳо насбшуда таъмин карда мешуд. Муаллимон истифодаи компютерро бо
истифодаи курси таълими асосҳои компютер, ки аз ҷониби SDPP пешниҳод шуда буд, ба
хонандагони синфҳои ҳадафнок дарс медоданд. Дар давоми ҳафта, хонандагон дар соатҳои
муқаррарии дарсӣ ба синфи компютерӣ ду соати дастрасӣ доштанд.
Дар Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон, ба хонандагон машғулиятҳои сурурбахш пешниҳод
карда мешуданд — санъату дасткорӣ, забон ва мусиқӣ ва варзиш — ки ин малакаи
таҳсилӣ ва иҷтимоии онҳоро вусъат медод. Мақсади ҳадафҳо ин фароҳам овардани
шароити сурурбахш барои кӯдакон баробари таъмини имконият барои дарёфт ва намоиш
додани малакаҳои нав буд. Масалан, хонандагон метавонистанд қобилияти кор дар
гуруҳро тариқи иштирок дар лоиҳаҳо дар ҳайати гуруҳҳои хурд беҳтар кунанд.
Фаъолиятҳо дар ҳар як кишвар ҷузъҳои хосеро дар бар мегирифтанд, ки муҳити
фарқоноки маданӣ ва диапазонҳои синну соли хонандагони синфҳои ҳадафнок инъикос
мекарданд. Масалан, дар Ҳиндустон, мактаббачагон крикет бозӣ мекарданд — бозие, ки
дар кишварҳои дигари SDPP набуд. Фаъолиятҳои заковатбахш дар соатҳое гузаронида
мешуданд, ки дар ҷадвали дарсӣ холӣ буданд. Дар Ҳиндустон, фаъолиятҳо дар дарси
охирини рӯз гузаронида мешуданд, ки он барои парвариши малакаҳои муҳими ҳаётӣ ҷудо
карда шуда буд. Дар Тимори Шарқӣ, фаъолиятҳои берун аз синф пеш ё баъд аз дарсҳо
гузаронида мешуданд. Муаллимон ва/ё ташкилкунандагон дар ин ду кишвар фаъолиятҳои
заковатбахшро пеш мебурданд, пешрафти хонандагони зери хатарро назорат мекарданд,
сатҳҳои ҳузурро қайд мекарданд ва на камтар аз як маротиба дар як моҳ вохӯрда,
пешрафтро бо роҳбарони синфӣ муҳокима мекарданд. Ҷаласаҳои заковатбахш чор
маротиба дар як ҳафта дар Ҳиндустон ва як ва баъзан ду маротиба дар як ҳафта дар
Тимори Шарқӣ гузаронида мешуданд. Ба ҳамаи хонандагони синфҳои ҳадафнок дар
ҳардуи кишварҳо барои иштирок дар фаъолиятҳои заковатбахш иҷозат доштанд.
Дар Тоҷикистон, барномаи мураббигӣ барои хонандагони зери хатар баъди дарсҳо дар
маҷмуи пурраи фанҳо пешниҳод карда мешуд, то онҳо тавонанд сатҳи пешрафти таҳсил ва
ҳавасмандии худро дар мактаб беҳтар кунанд. Муаллимони фанҳои мактаб ҳамчун мураббиён
ҷалб карда шуда, ба онҳо маълумот оиди усулҳои интерактивии таълим, нақшаҳо ва маводҳои
дарсӣ таъмин карда шуданд. Барномаи мураббигӣ панҷ рӯз дар як ҳафта гузаронида мешуд.
Барои хонандагонро барои иштирок дар ҷаласаҳои яксоата ҳавасманд кардан, барои
чорабиниҳои истироҳатӣ ва вақтхушӣ, ки хонандагон метавонистанд дар онҳо якҷоя ё
алоҳида иштирок кунанд, соати дуюм ҷудо карда шуд. SDPP лавозимоти варзишӣ, бозиҳо
(масалан, шоҳмот ва домино) ва барои хониш маводҳо (аз қабили, рӯзонмаҳо, романҳо,
шеърҳо ва ғ.) таъмин кард. Ба он нанигариста, ки барномаи мураббигии баъдидарсӣ барои
хонандагони зери хатар пешбинӣ шуда буд, дар мавриди кофӣ будани ҷо барои ҳамаи
хонандагон кушода буд (тахминан дар 50 фоизи мактабҳои иштироккунанда).
C. Шуруъ ёфтани барномаҳо
Дар ҳар чор кишвари SDPP, мувофиқи ҷадвали дар Расми II.C.1 овардашуда,
амалигардонӣ дар миён ё охири соли 2012 оғоз ёфт. Барнома фаъолияти худро дар
мактабҳо дар давоми давраи баробар ба ду соли таҳсил пеш мебурд. барномаи SDPP дар
10

Ба миқдори хурди мактабҳои махсусан калон чор компютери иловагӣ фароҳам оварда шуда буданд, то
онҳо тавонанд ҳамаи хонандагони синфҳои ҳадафнокро бо вақти баробар дар синфҳои компютерӣ (ду соат
дар як ҳафта), ба мисли мактабҳои дигари гирифтори ин тадбир, таъмин кунанд.
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давоми се соли таҳсил дар Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ ва ду соли таҳсил дар Камбоҷа ва
Тоҷикистон гузаронида шуда буд. Омӯзиш барои муаллимон дар моҳҳои қабл аз соли
таҳсили 2012-2013 дар Камбоҷа ва Тоҷикистон ва давоми таътилҳои солҳои таҳсили 20122013 дар Ҳиндустон ва 2012 дар Тимори Шарқӣ гузаронида шуда буд. Дар аввал ва дар
давоми солҳои амалигардонии барнома, дар асоси назорати нақшавии гуруҳҳои саҳроии
SDPP ва санҷишҳои саҳеҳии амалигардонӣ, ки давоми соли дуюми амалигардонӣ иҷро
шуда буданд, барои муаллимон ва маъмурони мактабҳо доир ба тадбирҳои барнома
омӯзишҳо гузаронида шуда буданд11.
Қариб дарҳол баъди гузаронидани омӯзишҳо дар ҳамаи кишварҳо, ғайр аз Камбоҷа,
тадбирҳои СОБ шуруъ карда шуда буданд. Дар Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ, раванди
муайянкунии хонандагони зери хатар дар сентябри 2012 оғоз ёфт (аввали соли таҳсили
2012-2013 дар Тоҷикистон ва аввали чоряки сеюми соли таҳсили 2012 дар Тимори
Шарқӣ)12. Дар Ҳиндустон, СОБ дар июли 2012 шуруъ шуд (моҳе, ки шумораи ҳайати
хонандагон устувор мешавад). Бо сабаби ноҷӯриҳои гуногуни тақвими таҳсилӣ, тадбирҳои
СОБ дар Камбоҷа то январи 2013 оғоз наёфта буданд13. Тадбирҳои иловагӣ дар Ҳиндустон
сентябри 2012 ва дар кишварҳои дигар октябри 2012 шуруъ шуданд. Насбкунии синфи
компютерӣ дар Камбоҷа июли 2012 оғоз ёфта, синфҳо барои хонандагон октябри 2012
кушода шуданд.
Дар Камбоҷа ва Тоҷикистон, амалигардонии SDPP то охири соли таҳсили 2013-2014 —
моҳи июн дар Камбоҷа ва июл дар Тоҷикистон — идома ёфт. Дар Тимори Шарқӣ,
амалигардонии тадбир сентябри 2014, ва дар Ҳиндустон марти 2015 анҷом ёфт (вале
иттилооти ҷамъбастӣ барои баҳогузории таъсир ноябри 2014 ҷамъ карда шуда буд).

11

Ба Creative Associates International ва School-to-School International (2015) бингаред.

12

Дар Тимори Шарқӣ, раванди муайянкунии хонандагони зери хатар ду насли хонандагонро фаро гирифт.
Раванди якуми муайянкунӣ барои синфҳои 4, 5 ва 6 дар давоми соли таҳсили 2012 сентябри 2012 оғоз ёфта,
ноябри соли мазкур анҷом ёфт. Раванди иловагии муайянкунии хонандагони зери хатар аз миёни
хонандагоне, ки дар соли таҳсили 2013 ба синфи 4 дохил шуда буданд, январи 2013 оғоз ёфта, марти 2013
анҷом ёфт.
13

Барнома октябри 2012 оғоз ёфт, вале бо сабаби пӯшида шудани мактабҳо ба муносибати иду ҷашнҳои
миллӣ, марги падари шоҳ ва селҳои шаддид ба таъхирҳо дучор шуд. Синфҳои компютерӣ октябри 2012
кушода шуда буданд; тадбири СОБ ҳангоми баргаштани мактабҳо ба ҷадвалҳои муқаррарии худ дар январ
2013 шуруъ шуд (Creative Associates International 2013). Раванди муайянкунии хонандагони зери хатар дар
Камбоҷа муайян кардани хонандагони зери хатарро дар ду марҳала дар аввали ду соли таҳсил дар бар
мегирифт. Раванди якум хонандагони синфҳои 7, 8 ва 9-и соли таҳсили 2012-2013 мавриди таваҷҷуҳ карор
дода буд. Раванди дуюм ба хонандагоне равона карда шуда буд, ки дар соли таҳсили 2013-2014 ба синфи 7
гузашта буданд.
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T = оғози омӯзиш барои муаллимон ва маъмурони мактабҳо; E = Шуруи тадбири СОБ барои хонандагон; A = Шуруи тадбири иловагӣ барои хонандагон;
EOA = Хотимаи фаъолиятҳо

Соли таҳсил дар Камбоҷа аз октябр то июн, дар Тоҷикистон аз сентябр то май, дар Ҳиндустон аз апрел то март ва дар Тимори Шарқӣ аз январ то ноябр идома
меёбад.

Соли таҳсили 2011/2012
Соли таҳсили 2012/2013
Соли таҳсили 2013/2014
Соли таҳсили 2014/2015

Эзоҳ:

Тимори
Шарқӣ

Тоҷикистон

Ҳиндустон

Камбоҷа

J F M A M J

2012

Расми II.C.1. Шуруъ ёфтани барномаи SDPP, аз рӯи кишвар

M

D.
Саҳеҳии амалигардонӣ
Қисми лоиҳаи тадқиқот буда, Саҳеҳии амалигардонӣ (СА) барои муайян кардани дараҷаи
мувофиқи лоиҳа амалӣ гаштани тадбирҳои пешгирӣ чен карда шуданд. Баҳогузории
саҳеҳии амалигардонӣ дар тадқиқот амалӣ ҳатмӣ дониста мешавад, чунки он доир ба
дараҷаи эҳтимолияти мансуб донистани тағйирот ба тадбирҳо маълумот таъмин мекунад.
Маълумоти мазкур инчунин ба иҷрогарони барнома имконият медиҳад, ки барои ҳади
аксар сохтани саҳеҳӣ дар давоми тамоми давраи лоиҳа, дар марҳилаҳои мобайнӣ ислоҳот
ворид кунанд.
Дар мавриди SDPP, саҳеҳии умумӣ дар он ҳол таъминшуда дониста мешуд, ки агар 80
фоизи мактабҳои гуруҳи озмоишӣ барои ҳар як тадбир дар ҷадвали дорои 100 хол 80 хол
(яъне 80 фоиз) ё баландтар гирифта бошанд. Саҳеҳӣ бо истифодаи ҳудуди 80 хол ва
тариқи баъдан баровардани нишондиҳандаи миёна барои муайян кардани иҷро шудан ё
афзуда шудани ҳудуди умумии 80 фоиз барои қисмҳои асосии ҳар як тадбир баҳо гузошта
шуд. Кормандони барнома иттилооти СА-ро дар ду давра ҷамъ карданд. Давраи 1 ҳамаи
мактабҳои ҳар як кишварро фаро гирифта буд. Давраи 2 шумораҳои мухталифи
мактабҳоро доир ба ду тадбир фаро гирифта буд. Дар Камбоҷа ва Ҳиндустон, аз сабаби
баҳоҳои хеле баланди СА, Давраи 2 барои ҳар як тадбир танҳо он мактабҳои озмоиширо
фаро гирифт, ки дар Давраи 1 ҳудудҳои СА-ро иҷро карда натавонистанд. Дар Тимори
Шарқӣ ва Тоҷикистон, ҳамаи мактабҳои озмоишӣ барои СОБ дар Давраи 2 фаро гирифта
шуда буданд. Дар Тоҷикистон, барои Барномаи ҷалбкунӣ ҳамаи мактабҳо дар Давраи 2
фаро гирифта шуда буданд. Дар Тимори Шарқӣ, баҳои баланд дар Давраи 1 аз Барномаи
ҷалбкунӣ ва ҷадвали кории лоиҳа Давраи 2-ро мустасно карданд14.
Дар мавриди СОБ, дар Камбоҷа, Тоҷикистон ва Ҳиндустон фоизи мактабҳое, ки ҳудуди
СА-ро иҷро кардаанд, дар ҳардуи давраҳо баланд буд (Расми II.D.1); зиёда аз 80 фоизи
мактабҳо аз СОБ 80 фоиз ё баландтар гирифтанд. (Дар Камбоҷа, фоизи пасттар дар Давраи
2 бо сабаби таваҷҷуҳ ба мактабҳои сусттар ба миён омадааст). Бинобар ин, дар Тимори
Шарқӣ, фоизи мактабҳое, ки ҳудуди 80 фоизро аз СОБ иҷро кардаанд, хеле пасттар буд,
аммо фоизи мактабҳои ин ҳудудро иҷрокарда бо гузашти вақт зиёд мешуд — афзоиш аз
45 фоиз то 69 фоиз.

14

Ба Creative Associates International ва School-to-School International (2015) бингаред.
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Расми II.D.1. СОБ: Таносуби мактабҳое, ки ҳудуди 80% СА-ро иҷро карданд ё афзуданд,
аз рӯи кишвар

Барои таҳлили СА, СОБ ба чор қисме тақсим карда шуд, ки ифодаи фаъолиятҳои асосӣ
мебошанд: муайянкунии хонандагони зери хатар, пайгирӣ ва назоратӣ хонандагони зери
хатар, робита бо волидон/қайюмони хонандагони зери хатар ва иҷрои амалҳои минбаъда,
хусусан нақшаҳои идоракунии парвандаҳо барои хонандагони алоҳида. Дар чор кишвари
тадқиқот, аз ҳисоби миёна, 85 фоиз ё бештари мактабҳо нишондиҳандаҳои ҳудудро барои
қисми 1 (муайянкунии хонандагони зери хатар) ва қисми 2 (назорати хонандагони зери
хатар) иҷро карданд ё афзуданд. Аз ҳисоби миёна, фоизи пасттари мактабҳо ҳудудҳои
қисми 3 (иртибот бо волидон) ва қисми 4-ро (иҷрои амалҳои минбаъда) иҷро карданд ё
афзуданд, вале ин нишондиҳандаҳо аз Давраи 1 то Давраи 2 зиёд шуданд — 75 фоизи
мактабҳо ҳудудҳоро барои ҳардуи қисмҳо иҷро карданд (Расми II.D.2). Қайд кардан лозим
аст, ки қисмҳои 3 ва 4 аз мактаб ва ҷомеаҳо ғайрати бештар талаб мекарданд15.

15

Фоизи миёнаи мактабҳои ҳудуди қисмҳои 3 ва 4-ро иҷрокарда аз сабаби фоизи пасти мактабҳои ҳудудро
иҷрокарда дар Тимори Шарқӣ коҳиш ёфтааст (дар Давраи 2, 8 фоизи мактабҳо ҳудуди қисми 3 ва 26 фоизи
мактабҳо ҳудуди қисми 4-ро иҷро карданд).
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Расми II.D.2. Фоизи миёнаи баркашиданашудаи мактабҳое, ки ҳудуди 80%-ро иҷро
карданд ё афзуданд, аз рӯи қисмҳои СОБ

Дар мавриди Барномаҳои ҷалбкунӣ, фоизи мактабҳое, ки ҳудуди СА-ро иҷро карданд, дар
Камбоҷа, Тоҷикистон ва Ҳиндустон баланд буд (Расми II.D.3); зиёда аз 91 фоизи мактабҳо
ҳудудро ирҷо карданд ё афзуданд. (Дар Ҳиндустон, танҳо як мактаб дар Давраи 2 фаро
гирифта шуда, ҳудудро иҷро карда натавонист). Танҳо дар Тимори Шарқӣ фоизи
мактабҳое, ки ҳудудро иҷро карда тавонистанд, аз 80 камтар буд.
Расми II.D.3. Барномаҳои ҷалбкунӣ Таносуби мактабҳое, ки ҳудуди 80% СА-ро иҷро
карданд ё афзуданд
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III. Тарҳи баҳогузорӣ
1. Назарияи тағйироти SDPP
Дар рафти таҳияи баҳогузории таъсир модели консептуалии фаъолиятҳои барномаи SDPP
ва тарзе, ки онҳо метавонанд ба натиҷаҳои хонандагон ва муаллимон (Расми III.1) таъсир
расонанд, ҳамчун нишона истифода бурда шуданд. Ин модел тасмим мегирад, ки дониш
ва амалияи муаллим ва волид (аз ҷониби ҷомеаи бузургтар қабул ва пурзуртар карда
шуда) ба идроки хонандагон нисбати мактаб ва иштиёқи хониш саҳме мебошанд. Ин
идроки хонандагон ба рағбати хонандагон нисбати мактаб, аз ҷумла иштирок, рафтор ва
муваффақияти хонандагон дар таҳсил, табдил меёбад. Амали мутақобили ин омилҳои
мураккабу кумулятивӣ ба қобилият, ба хоҳиш ва қарори хонандагон барои дар мактаб
мондан ё онро тарк кардан таъсир мерасонад.
Расми III.1. Модели консептуалии SDPP
Тарки мактаб

Иштироки хонанда
дар мактаб

Тарки мактаб

Ҳузур

Муваффақият

Муносибат ва
иштиёқи
хонандагон

Муносибатҳои
хонандагон

Натиҷаҳои
рафторӣ ва
муносибатии
муаллимон

Рафтор

Амалияҳои
муаллимон
доир ба
пешгирии
тарки мактаб

Амалияҳои
волидон доир ба
пешгирии тарки
мактаб

Маълумот ва вуқуфи муаллимон, волидон ва ҷомеа

Ҳадафи ниҳоии барномаи SDPP коҳиш додани тарки мактаб мебошад. Равандҳои
мураккаберо, ки ба тарки мактаб бурда мерасонанд, шинохта, механизмҳое, ки тариқи
онҳо тадбирҳои пешгирии SDPP бояд дараҷаи тарки мактабро коҳиш диҳанд, фарқнок
мебошанд ва ҳадафи таъсир бахшидан ба натиҷаҳои мобайнӣ доранд (хусусан
муносибатҳо, амалияҳо ва рафторҳои муаллимон, волидон ва хонандагон), ки метавонанд
ба тарки мактаб алоқаманд бошанд. Барномаи SDPP барои муаллимон ва волидон
омӯзише ташкил кард, ки бояд ба муносибатҳо ва амалияҳои онҳо нисбати хонандагони
зери хатар нуфуз меовард. СОБ-и SDPP барои беҳтар кардани ҳузур ва муносибати
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хонандагон нисбати мактаб, ҳам бевосита тавассути амали мутақобил бо хонандагон ва
бавосита тавассути амали мутақобил бо муаллимон ва волидон, тайёр карда шуда буд.
Фаъолиятҳои ҳавасмандкунии хонандагон инчунин ҳадаф доштанд, ки тариқи беҳтар
кардани худбоварӣ, қобилияти омӯзиш ва/ё муваффақияти онҳо дар дарсҳо, аз ҷумла
бештар кардани ҳавасмандии онҳо барои ба мактаб рафтан тариқи шавқовартар, гуворотар
ва/ё мувофиқтар кардани мактаб, муносибатҳо ва рафторҳои хонандагонро нисбати
мактаб беҳтар кунанд. Муносибатҳои беҳтар ва ҷалбшавии беҳтари хонандагон ба мактаб
бояд дар пешомади дарозмуҳлат ба коҳиш ёфтани тарким мактаб табдил ёбад.
2. Саволҳои тадқиқот
Дар асоси ин модели консептуалӣ, баҳогузориҳои таъсирҳои барномаи SDPP дар чор
кишвар барои таҳлили панҷ саволи асосӣ таҳия шуда буданд:
•

Оё SDPP муносибат ва рафтори муаллимонро беҳтар мекунад?

•

Оё SDPP муносибатҳои хонандагонро нисбати мактаб беҳтар мекунад?

•

Оё SDPP иштироки хонандагонро дар мактаб беҳтар мекунад?

•

Оё SDPP сатҳи тарки мактабро коҳиш медиҳад?

•

Таъсирҳои барномаи SDPP барои хонандагоне, ки зери хатари зиёдтарини тарки
мактаб қарор доранд, чистанд?

3. Тарҳ
Барои ба ин саволҳо посух додан, SDPP тарҳи санҷиши тасодуфии назоратшаванда истифода
бурдааст, ки он дар Расми II.2 шарҳ дода шудааст. Дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва
Ҳиндустон, SDPP мактабҳоро ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи SDPP, ки дар он барномаи SDPP
тақдим мегашт, ё ба гуруҳи назоратӣ, ки ба таври муқаррарӣ фаъолият мекард, таъйин карда
буд. SDPP таъсирҳои барномаро тариқи муқоиса кардани натиҷаҳои мувофиқ барои
хонандагон ва муаллимони гуруҳи SDPP бо натиҷаҳои хонандагон ва муаллимони мактабҳои
ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи назоратӣ таъйиншуда тахмин карда буд. Тарҳи баҳогузорӣ дар
Камбоҷа аз се кишвари дигари SDPP фақрият дошта, дар он мактабҳо ба таври тасодуфб ба
яке аз се гуруҳ тақсим шуда буданд, яъне гуруҳи дорои танҳо СОБ (гуруҳи "танҳо СОБ"),
гуруҳи СОБ бо дарсҳои компютерӣ (гуруҳи "СОБ + Компютерҳо) ё гуруҳи фаъолияти
муқаррарӣ (гуруҳи назоратӣ)
Вуҷуд доштани гуруҳи назоратии ба таври тасодуфӣ таъйиншуда унсури таркибии бениҳоят
муҳими баҳогузории дақиқи таъсир мебошад, зеро он ба баҳодиҳанда имконият медиҳад, ки
чӣ шудани вазъиятро дар мавриди амалӣ нашудани барнома муайян кунад. Дар мавриди ба
таври мувофиқ иҷро шудани таъйинкунии тасодуфӣ, хонандагон ва муаллимони мактабҳои
озмоишӣ ба хонандагон ва муаллимони мактабҳои назоратӣ аз ҷиҳати хусусиятҳои қаблан
вуҷуддоштаи худ ба ҳамдигар шабеҳ мебошанд. Ягона фарқияти мураттаби байни ин ду
гуруҳ ин аст, ки ба хонандагону муаллимони гуруҳи озмоишӣ барномаи SDPP таъмин карда
мешуд ва хонандагону муаллимони гуруҳи назоратӣ бошад ба таври муқаррарӣ фаъолият
мекарданд. Дар натиҷа, ҳама гуна фарқияти байни натиҷаҳои гуруҳҳои мазкур метавонад ба
барномаи SDPP мансуб дониста шавад, ва на ба фарқиятҳои қаблан вуҷуддоштаи
хусусиятҳои хонандагон, муаллимон ва мактабҳои дохили иқтибос.
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Ба муносибати сохти СТН, баҳогузории таъсирбахшии барномаи SDPP фарқияти байни
натиҷаҳои миёнаро дар вақти кори минбаъдаи хотимавии мо байни хонандагону
муаллимони тасодуфан ба гуруҳи SDPP ва гуруҳи назоратӣ таъйиншуда (ё фарқияти
байни гуруҳҳои «СОБ + Компютерҳо», «СОБ» ва гуруҳи назоратӣ дар Камбоҷа) мавриди
таваҷҷуҳ қарор дода буд. Азбаски таъйинкунии тасодуфӣ маънои онро дорад, ки
хусусиятҳои марҳилаи оғоз байни гуруҳи SDPP ва гуруҳи назоратӣ бояд фарқияти
мураттаб надошта набошанд, фарқияти сода дар натиҷаҳои гуруҳҳо нишондиҳандаи
дақиқу беғарази таъсири барномаи SDPP мебошад. Бинобар ин, бо истифодаи моделҳои
омор, ки фарқиятҳои хурдро дар хусусиятҳои ибтидоии гуруҳҳои тадқиқшаванда (ки
метавонанд тасодуфан ё аз сабаби нагирифтани посух ба назарсанҷӣ ба миён оянд) ислоҳ
мекунанд, саҳеҳии баҳоҳои таъсирро ва қобилияти муайян кардани таъсирҳоро ҳамчун аз
ҷиҳати омор муҳим бештар кунем. Ҳамин тариқ, баҳоҳои таъсир аз рӯи арзишҳои
натиҷаҳои манфият дар марҳилаи оғоз, ва инчунин аз рӯи хусусиятҳои сатҳи шахсӣ ва
мактабӣ ислоҳ карда мешаванд. Баҳоҳои таъсири СТН ҳамчун стандарти тиллоии
баҳогузории таъсирбахшии барномаҳо дониста мешаванд.
Ин нишондиҳандаҳои тахминии таъсир фарқияти натиҷаҳои манфият дар марҳилаи
анҷом, ки ба барномаи SDPP алоқаманд аст, нисбат ба
ҳолати ҷориро ифода мекунад. Баҳоҳо бо фарқиятҳои
Баҳогузории таъсир чист?
фоизии байни гуруҳи озмоишӣ ва гуруҳи назоратӣ ифода
§ Ҳадаф: баҳогузорӣ барои
карда шудаанд. Баҳоҳои таъсири дар ин гузориш
таъмини посухҳо доир ба
овардашуда, бояд ҳамчун фарқияти байни натиҷаҳо, ки
самаранокии сиёсат ё
дар натиҷаи таъсири SDPP ба миён омадаанд, маънидод
барнома буда, ҳадафи он
ба миён овардани
карда шаванд. Масалан, таъсири мусоид нисбати тарки
далелҳои дақиқ оиди
мактаб бо фоизи "Х" маънои онро дорад, ки аз ҳисоби
таъсири барнома мебошад.
миёна, дараҷаи тарки мактаб ба муносибати SDPP нисбат
§ Мақсад: муайян кардани
ба реҷаи муқаррарии фаъолияти мактабҳо "Х" фоиз
таъсири сабаб-натиҷаи
камтар аст. Мо инчунин зиёдшавӣ ё камшавии фоизҳо
тадбири пешгирӣ тариқи
дар натиҷаҳои асосиро байни гуруҳҳои озмоишӣ ва
истифодаи хилофи факт.
назоратӣ пешниҳод кардаем. Ин "тағйироти фоизҳо"
§ Механизм: таъйинкунии
набояд ҳамчун "тағйироти" фоизе, ки метавонад дар
тасодуфӣ ба гуруҳҳои
тағйироти марҳилаи ченаки ибтидоӣ-хотимавӣ ё
озмоишӣ ё назоратӣ.
оғоз/анҷом ҳисобида шавад, балки ҳамчун зиёдшавӣ ё
коҳиши нишондиҳандаи гуруҳи озмоишӣ нисбати гуруҳи
назоратӣ дар анҷом маънидод карда шавад.
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Расми III.2. Тарҳҳои санҷиши тасодуфии назоратшавандаи SDPP
a

b

Тарҳ барои Ҳиндустон , Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ

c

Мактабҳои барои иштирок мувофиқ

Таъйинкунии тасодуфӣ

Гуруҳи назоратӣ

Гуруҳи СОБ + Компютерҳо

d

Тарҳ барои Камбоҷ а

Мактабҳои барои иштирок мувофиқ

Таъйинкунии тасодуфӣ

Гуруҳи назоратӣ

Гуруҳи танҳо СОБ

Гуруҳи СОБ +
Компютерҳо

a

Аз миёни 220 мактаби мувофиқ дар Ҳиндустон, 107 мактаб ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи назоратӣ ва 113 мактаб ба
таври тасодуфӣ ба гуруҳи SDPP (озмоишӣ) таъйин карда шуданд. Дар рафти иҷрои лоиҳа, оиди 19 541 ва 1 199 хонанда
ва муаллими алоҳида дар мактабҳои назоратӣ ва 20 713 ва 1 295 хонандаи ва муллими алоҳидаи мактабҳои SDPP
иттилоот ҷамъ карда шуд.
b
Аз миёни 165 мактаби мувофиқ дар Тоҷикистон, 83 мактаб ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи назоратӣ ва 82 мактаб ба таври
тасодуфӣ ба гуруҳи SDPP (озмоишӣ) таъйин карда шуданд. Дар рафти иҷрои лоиҳа, оиди 8 653 ва 2 196 хонанда ва
муаллими алоҳида дар мактабҳои назоратӣ ва 8 000 ва 2 055 хонандаи ва муллими алоҳидаи мактабҳои SDPP иттилоот
ҷамъ карда шуд.
c

Аз миёни 190 мактаби мувофиқ дар Тимори Шарқӣ, 93 мактаб ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи назоратӣ ва 97 мактаб ба
таври тасодуфӣ ба гуруҳи SDPP (озмоишӣ) таъйин карда шуданд. Дар рафти иҷрои лоиҳа, оиди 19 255 ва 1 216 хонанда
ва муаллими алоҳида дар мактабҳои назоратӣ ва 18 606 ва 1 182 хонандаи ва муллими алоҳидаи мактабҳои SDPP
иттилоот ҷамъ карда шуд.

d

Аз миёни 322 мактаби мувофиқи Камбоҷа, 107 мактаб ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи назоратӣ, 107 мактаб ба таври
тасодуфӣ ба гуруҳи "Танҳо СОБ" ва 108 мактаб ба таври тасодуфӣ ба гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" (компютерҳо) тақсим
карда шуда буданд. Дар рафти иҷрои лоиҳа, оиди 60 826 ва 2 516 хонанда ва муаллими алоҳида дар мактабҳои назоратӣ,
65 145 хонанда ва 2 677 муаллими мактабҳои "танҳо СОБ", 66 041 ва 2 810 хонанда ва муаллими алоҳидаи мактабҳои
"СОБ + Компютерҳо (компютерҳо) иттилоот ҷамъ карда шуд.

Баҳогузорӣ инчунин таҳлили алоҳидаи хонандагонеро дар бар мегирад, ки дар асоси
маълумот аз тавсифномаҳое, ки дар ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз қабл аз
гузариши хонандагон ба синфи ҳадафнок дастрас буданд, ҳамчун зери хатари ҷиддитарини
тарки мактаб муайян карда шуда буданд. Қайд кардан лозим аст, ки хонандагоне, ки дар
асоси хусусиятҳои марҳилаи оғоз ҳамчун зери хатари тарки мактаб барои таҳлили таъсир
муайян карда шуда буданд, метавонанд аз хонандагони аз ҷониби СОБ барои иштирок дар
фаъолиятҳои дастгирии эътинои фаврӣ ҳамчун зери хатар муайяншуда фарқнок бошанд
(вале байни ин ду гуруҳ мутобиқат ё болоиҳамии назаррас вуҷуд дорад). Сабаби ин дар он
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аст, ки раванди СОБ барои муайян кардани хонандагони зери хатари тарки мактаб дар
гуруҳи назоратӣ вуҷуд надорад ва, муҳимтараш, таъмини бутунии тарҳи таъйинкунии
тасодуфӣ талаб мекунад, ки таҳлил дар асоси хусусиятҳои марҳилаи аввал, ки қабл аз
пешниҳоди хизматрасониҳои барнома муайян карда мешаванд, гузаронида шавад.
Натиҷаҳое, ки дар таҳлил муоина карда шудаанд,
метавонанд ба чор соҳаи асосӣ тақсим карда
шаванд, ки бо модели консептуалии SDPP
мувофиқанд: (1) натиҷаҳои рафторӣ ва
муносибатии муаллимон, (2) муносибатҳои
хонандагон, (3) иштироки хонандагон дар мактаб
ва (4) тарки мактаб. Баҳогузорӣ тариқи муоина
кардани таъсирҳо нисбати маҷмуи хурди
натиҷаҳои асосӣ, ки қабл аз оғози таҳлил муайян
карда шуда буданд, таъсирбахшии барномаи
SDPP-ро дар ҳар яки ин категорияҳо муайян
мекунад. Ин натиҷаҳои асосӣ натиҷаҳое
мебошанд, ки барномаи SDPP бояд ба онҳо
бевосита таъсир расонад. Натиҷаҳои асосии
дохили ҳар як соҳа дар Ҷадвали III.3 нишон дода
шудаанд. Натиҷаҳои асосӣ дар соҳаҳои
натиҷаҳои муаллим, муносибати хонанда ва
иштироки хонанда дар мактаб дар ҳар чори
кишварҳо ба таври яксон муайян карда шудаанд.
Бинобар фарқияти тарзи муайянкунии тарки
мактаб миёни кишвар ва вақти назорат шудани
хонандагон аз ҷониби SDPP, нишондиҳандаи
асосии тарки мактаб аз кишвар вобаста буд.

Тарки мактаб ҳангоми гузариш
ба
синфи
навбатӣ .
Ин
нишондиҳанда қадқади солҳои
таҳсил ҳисобида мешавад ва
мазмунаш дар он аст, ки оё
хонандаи дар соли таҳсили ибтидо
таҳсил карда, дар соли ояндаи
таҳсил таҳсилро идома додааст.
Хонандае, ки дар соли оянда
таҳсилро
идома
намедиҳад,
хонандаи
мактабро
ҳангоми
гузариш ба синфи навбатӣ тарк
карда дониста мешавад.
Тарки мактаб дар давоми соли
таҳсил. Хонанда дар мавриде
мактабро дар давоми соли таҳсил
тарк карда дониста мешавад, ки
агар дар аввали соли таҳсил дар
мактаб таҳсил карда, то анҷоми
нимсола/чоряки
охирон
ё
имтиҳонҳои ҷамъбастӣ мактабро
тарк мекунад.

Ҷадвали III.1. Ченакҳои асосӣ ва дуюмдараҷаи таъсирбахшии барномаи SDPP
Соҳа
Натиҷаҳои
муаллимон

Муносибатҳои
хонандагони
зери хатар
Иштирок дар
мактаб
Тарки мактаб

Нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии
барнома
Ҷадвали амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб

Муносибатҳои эҳсосотӣ, идрокӣ ва рафторӣ
нисбати мактаб
Ҳузури ҳаррӯза дар давоми соли таҳсил
Оё хонанда мактабро дар мавриди
ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи баъди
барнома тарк кардааст; нишондиҳандаҳои
тарки мактаб вобаста аз кишвар фарқноканд:
•
•

Ченакҳои дуюмдараҷа
Ҳиссиёти уҳдадории муаллимон
Ҳиссиёти худкории муаллимон
Амалияҳои маъмурон доир ба пешгирии
тарки мактаб
Ҳиссиёти уҳдадории маъмур
Ҳиссиёти худкории маъмурон
Идроки хонандагон нисбати дастгирии
муаллимон ва волидон
Муваффақият: риёзиёт ва забон a
Рафтор (ғайр аз Ҳиндустон)
Тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи
навбатӣ b
Гузариш ба синфи навбатӣ b

Ҳиндустон.Тарки мактаб ҳангоми
гузариш ба синфи навбатӣ барои
хонандагони синфи ҳадафноки 5-ум.
Тоҷикистон. Тарки мактаб дар давоми
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Соҳа

Нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии
барнома
соли таҳсил барои хонандагони синфи
ҳадафноки 9-ум.
•
Камбоҷа. Оё хонандагони синфҳои
ҳадафнок (7, 8 ва 9) мактабро дар
доираи охирони назорат шуданашон
мактабро тарк кардаанд.
•
Тимори Шарқӣ. Оё хонандагони
синфҳои ҳадафнок (4, 5 ва 6) мактабро
дар доираи охирони назорат
шуданашон мактабро тарк кардаанд.

Ченакҳои дуюмдараҷа

a
Тасвия аз кишвар вобаста буда, дар баъзе кишварҳо, муваффақият дар якчанд забон нишон дода шудааст: Хмерӣ дар
Камбоҷа, ҳиндӣ дар Ҳиндустон, тоҷикӣ ва забони модарӣ дар Тоҷикистон, тетун ва португалӣ дар Тимори Шарқӣ.
b

Дар мавридҳое, ки имконпазир буд, мо тарки ҳангоми гузариш ба синфи навбатиро ҳамчун нишондиҳандаи дуюм
барои ин соҳа қабул кардем. Натиҷаҳои асосӣ бошад, вобаста аз кишвар фарқнок буданд. Гузариш ба синфи навбатӣ
ифодаи он аст, ки оё хонанда тариқи аз синфи ҷориаш ба синфи навбатӣ гузаронида шудан ё танҳо ба синфи навбатӣ
гузаронида шудан (дар ҳолатҳое, ки назорати синфи навбатӣ ғайриимкон буд — Камбоҷа ва Тоҷикистон) дар давраи
таҳсилӣ ба пеш меравад.

Илова бар таҳлили асосӣ, ки ҳамаи хонандагонро мавриди таваҷҷуҳ қарор медиҳад,
баҳогузорӣ таҳлили зергуруҳҳоро барои гуруҳҳое дар бар мегирад, ки барои онҳо
барномаи SDPP метавонист таъсирҳои фарқнок ба миён орад. Таҳлили муҳимтарини
зергуруҳҳо марбут ба хонандагони зери хатари тарки мактаб мебошад. Барномаи SDPP
таваҷҷуҳи худро махсусан ба хонандагони зери хатар равона мекард, бинобар ин, ин
таҳлили зергуруҳ қисми таҳлили асосии таъсирбахшии барнома мебошад. Сарфи назар аз
он, ки Барнома SDPP барои ба миён овардани таъсирҳои фарқнок барои зергуруҳҳои
муайяни хонандагон, муаллимон ё мактабҳо таҳия нашуда буд, нисбати хонандагони
дорои хусусиятҳои муайян (аз қабили фарқияти ҷинсӣ, сини аз ҳамсинфон калонтар16,
фарқиятҳои гуруҳбандӣ аз рӯи табақа дар Ҳиндустон17), нисбати навъҳои гуногуни
мактабҳо (масалан, аз ҷиҳати миқдори хонандагони зери хатар дар мактаб18 ва
ҷойгиршавии мактаб19) ё нисбати навъҳои гуногуни муаллимон (маслан, фарқиятҳои
ҷинсӣ ё кор аз рӯи рӯзи кории пурра) таъсирҳои гуногун метавонистанд ба миён оянд. Ин
таҳлилҳои иловагии иттилооти зергуруҳҳо барои маънидод кардани натиҷаҳои асосии

16

Хонанда дар он маврид аз ҳамсинфонаш калонтар ҳисобида мешавад, ки агар синнаш аз сини барои синфи
мехондагиаш мувофиқ ду сол баландтар бошад.
17

Хонандагон дар асоси табақаи худ ба гуруҳҳои табақавӣ ҷудо карда шуда, баъдан ин гуруҳҳо ба ду
зергуруҳ тақсим карда мешаванд: "табақаи паст" ба аққалият, табақаи масум ва қабилаи масум; ва "табақаи
ғайрипаст" ҳамчун табақаи умумӣ ё табақаи ақибмонда.

18

Мактабҳо ба ду гуруҳе тақсим карда шуда буданд, ки дорои 70 фоиз ё зиёдтар хонандагони зери хатар дар
марҳилаи оғоз миёни мактабҳои назоратӣ (гуруҳи фоизи баланд) ва гуруҳи дорои аз 70 фоиз камтар (гуруҳи
фоизи паст) буд.

19

Дар Камбоҷа, Тоҷикистон ва Ҳиндустон, мо мактабҳоеро, ки нисбати нишондиҳандаи миёнаи масофа то
маркази ноҳия барои мактабҳои назоратӣ масофаи камтар доштанд, ҳамчун мактабҳои "ғайридурдаст" ва
мактабҳоеро, ки ин нишондиҳандаро меафзуданд, ҳамчун "дурдаст" муайян кардем. Дар Тимори Шарқӣ, мо
мактабҳоеро, ки тариқи ҳама навъҳои нақлиёт дастрас буданд, ҳамчун "ғайридурдаст" ва мактабҳоеро, ки
тариқи ҳама навъҳои нақлиёт дастнорас буданд, ҳамчун "дурдаст" муайян кардем.
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тадқиқот ва фаҳмиши гуруҳҳое, ки барои онҳо барномаи SDPP метавонад бештар ё камтар
муваффақ бошад, қаринаи ҷолиб таъмин мекунанд20.
Ҷадвали III.2. Таҳлилҳои асосӣ ва иловагии зергуруҳҳо
Зергуруҳ
Хонандагони зери
хатар / Хонандагони
бе хатар
Зан/мард
Рӯзи кории пурра

Сини калон / сини
мувофиқ
Табақаи паст /
табақаи ғайрипаст

Фоизи баландтари
хонандагони зери
хатар/фоизи пасттари
хонандагони зери
хатар
Масофа то мактаб

Навъи
Таъриф
зергуруҳ
Хонандагон Хонандагон дар асоси маълумот аз тавсифномаҳое, ки
дар ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз қабл аз
гузариши хонандагон ба синфи ҳадафнок дастрас
буданд, ҳамчун зери хатари ҷиддитарини тарки мактаб
муайян карда шуда буданд.
Хонандагон; Ҷинсҳои хонандагон аз рӯи ҳуҷҷатгузории мактабҳо
Муаллимон муайян карда шудаанд.
Муаллимон Мунтазамии кори муаллимон ҳамчун пурра ё нопурра
муайян шуда буданд (ним ставка, ғайриштатӣ,
волонтёрӣ ё навъҳои дигари муаллимоне, ки
кормандони доимӣ намебошанд)
Хонандагон Хонанда дар он маврид аз ҳамсинфонаш калонтар
ҳисобида мешавад, ки агар синнаш аз сини барои
синфи мехондагиаш мувофиқ ду сол баландтар бошад.
Хонандагон Хонандагон дар асоси табақаи худ ба гуруҳҳои
табақавӣ ҷудо карда шуда, баъдан ин гуруҳҳо ба ду
зергуруҳ тақсим карда мешаванд: "табақаи паст" ба
аққалият, табақаи масум ва қабилаи масум; ва "табақаи
ғайрипаст" ҳамчун табақаи умумӣ ё табақаи
ақибмонда.
Мактабҳо Мактабҳо ба ду гуруҳе тақсим карда шуда буданд, ки
дорои 70 фоиз ё зиёдтар хонандагони зери хатар дар
марҳилаи оғоз миёни мактабҳои назоратӣ (гуруҳи
фоизи баланд) ва гуруҳи дорои аз 70 фоиз камтар
(гуруҳи фоизи паст) буд.
Мактабҳо

Дар Камбоҷа, Тоҷикистон ва Ҳиндустон, мо
мактабҳоеро, ки нисбати нишондиҳандаи миёнаи
масофа то маркази ноҳия барои мактабҳои назоратӣ
масофаи камтар доштанд, ҳамчун мактабҳои
"ғайридурдаст" ва мактабҳоеро, ки ин нишондиҳандаро
меафзуданд, ҳамчун "дурдаст" муайян кардем. Дар
Тимори Шарқӣ, мо мактабҳоеро, ки тариқи ҳама
навъҳои нақлиёт дастрас буданд, ҳамчун
"ғайридурдаст" ва мактабҳоеро, ки тариқи ҳама
навъҳои нақлиёт дастнорас буданд, ҳамчун "дурдаст"
муайян кардем.

Навъи
таҳлил
Асосӣ

Иловагӣ
Иловагӣ

Иловагӣ
Иловагӣ

Иловагӣ

Иловагӣ

20

Азбаски ин таҳлилҳои иттилооти зергуруҳҳо санҷишӣ буданд, ҳангоми иҷро шудани муқоисаҳои ҷамъи
иттилооти зергуруҳҳо, SDPP ҳудудҳои аҳамияти омориро барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ накард (Скочет,
Питер З. 2009)
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IV. Иқтибосгирӣ ва ҷамъкунии иттилоот
Таҳлили таъсирҳо дар асоси иттилоот аз се манбаъ гузаронида шудааст: (1) ҳуҷҷатгузории
мактабҳо оиди хонандагон, (2) назарсанҷиҳое, ки бо хонандагони зери хатар гузаронида
шуда буданд ва (3) назарсанҷиҳое, ки бо муаллимоне ва маъмурон гузаронида шуда
буданд. Дар ҳар як кишвар, иттилоот дар давоми якчанд давраи ҷамъкунии иттилоот ҷамъ
карда шуда буд: қабл аз амалигардонии барномаи SDPP, дар давоми солҳои таҳсиле, ки
дар давоми онҳо барнома амалӣ гардонида мешуд ва баъди гардонии барнома.
Дар ҳар як кишвар, SDPP бо мақсади ҷамъ кардани иттилоот оиди хусусиятҳои мактаб,
ҳайати хонандагон ва хусусиятҳои муаллимон дар ҳар як давраи ҷамъкунии иттилоот бо
мудирон ё муовинҳои онҳо мусоҳибаҳо мегузаронд. SDPP инчунин миёни муаллимони
синфҳои ҳадафнок, мудирон ва муовинҳои мудирони мактабҳо саволҳои марбут ба
таҷриба ва таълими онҳо, вуқуф доир ба омилҳои хатари марбут ба тарки мактаб ва
муносибатҳо нисбати хонандагони зери хатар ва амалияҳое, ки ҳангоми кор бо онҳо
истифода мешаванд, тақсим кард.
Дар рафти ҳар як давраи ҷамъкунии иттилоот дар ҳар як кишвар, SDPP ҳуҷҷатгузории
расмии хонандагонро марбут ба дохилшавӣ, ҳузур, муваффақият дар дарсҳо ва хусусиятҳои
демографӣ ба даст меовард. SDPP инчунин бо зергуруҳи хонандагоне мусоҳибаҳо
гузаронида буд, ки дар асоси хусусиятҳои "қабл аз барномаи" худ ҳамчун хонандагони зери
хатари тарки мактаб муайян карда шуда буданд. Мусоҳибаҳо бо хонандагони зери хатар ба
саволҳои доир ба маълумти демографӣ, муносибатҳои идрокӣ, рафторӣ ва эҳсосотӣ нисбати
мактаб ва идрок нисбати муаллимон ва волидон ҷавоб медоданд.
Дар ҳар яки аз чор кишвар, SDPP аз ҳамаи мактабҳои SDPP (озмоишӣ) ва назоратӣ дар
рафти ҳар як давраи ҷамъкунии иттилоот маълумот ҷамъ карда буд, аз ҷумла шумораи
хонандагон дар ҳар як синфи ҳадафнок. Таҳлилҳо танҳо хонандагон ва муаллимони барои
тадқиқот мувофиқ бударо фаро мегирифтанд. Барномаи SDPP аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо
барои қариб 250 000 хонандаи қариб 900 мактаби чор кишвар маълумот ҷамъ ва таҳлил
кард. Инчунин, барномаи SDPP бо қариб 23 000 хонандаи зери хатар, 8 000 муаллим ва
2 000 маъмури мактабҳо мусоҳибаҳо гузаронидааст.
Ҷадвали IV.1. Андозаҳои иқтибоси тадқиқот
Мактабҳо
Камбоҷа
Гуруҳи СОБ +
Компютерҳо
Гуруҳи СОБ
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Ҳиндустон
Гуруҳи SDPP
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Тоҷикистон
Гуруҳи SDPP
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Тимори Шарқӣ
Гуруҳи SDPP
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Ҳамаи кишварҳо
Ҷамъулҷамъ

Ҳуҷҷатгузории
хонандагон

Мусоҳибаҳо
бо
хонандагон

Мусоҳибаҳо
бо
муаллимон

Мусоҳибаҳо бо
маъмурон

108

54,855

1,755

1,639

107
107
322

54,323
50,336
159,514

1,817
1,694
5,266

1,591
1,587
4,817

113
107
220

19,721
18,669
38,390

3,695
3,526
7,221

420
393
813

181
167
348

82
83
165

7,556
8,282
15,838

1,543
1,560
3,103

544
583

277
273
550

97
93
190

16,961
17,615
34,576

3,750
3,581
7,331

506
511
1,017

160
152
312

897

248,318

22,921

7,774

241
239
229
709

1,127
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Ҷадвали IV.2. Андозаҳои иқтибоси таҳлил
Мактабҳо
Камбоҷа
Гуруҳи СОБ +
Ҷалбкунӣ
(Компютерҳо)
Гуруҳи СОБ
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Ҳиндустон
Гуруҳи СОБ +
Ҷалбкунӣ
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Тоҷикистон
Гуруҳи СОБ +
Ҷалбкунӣ
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Тимори Шарқӣ
Гуруҳи СОБ +
Ҷалбкунӣ
Гуруҳи назоратӣ
Ҳамагӣ
Ҳамаи кишварҳо
Ҷамъулҷамъ

Ҳуҷҷатгузории
хонандагон

Мусоҳибаҳо
бо
хонандагон

Мусоҳибаҳо
бо
муаллимон

Мусоҳибаҳо
бо
маъмурон

241
239
229
709

108
107
107
322

54,855
54,323
50,336
159,514

1,755
1,817
1,694
5,266

1,639
1,591
1,587
4,817

113

19,721

3,695

420

107
220

18,669
38,390

3,526
7,221

393
813

82

7,556

1,543

544

83
165

8,282
15,838

1,560
3,103

583
1,127

97

16,961

3,750

506

93
190

17,615
34,576

3,581
7,331

511
1,017

152
312

897

248,318

22,921

7,774

1,919

181
167
348
277
273
550
160

V. Хусусиятҳои иқтибос
Доштани иттилоот оиди аъзоёни иқтибос қабл аз дучор шудани онҳо ба тадбирҳои пешгирӣ
ҷузъи бениҳоят муҳими баҳогузории дақиқ мебошад; он оиди хусусиятҳои иқтибосро дар
марҳилаи оғоз маълумот таъмин мекунад ва ба мо имконият медиҳад, ки баробараҳамиятии
байни гуруҳи озмоишӣ ва гуруҳи назоратиро бисанҷем. Дар ҳамаи чор кишварҳо, дар
марҳилаи оғоз, мактабҳои SDPP ва мактабҳои гуруҳи назоратӣ хусусиятҳои ба ҳам шабеҳ
доштанд ва байни гуруҳҳои мазкур ягон аломати фарқияти муттасил вуҷуд надошт21.
Ҷадвали V.1 хусусиятҳои марҳилаи оғозро барои ҳамаи мактабҳо, хонандагон ва
муаллимони иқтибоси тадқиқотӣ дар бар мегирад; он ҳамаи узвҳои иқтибосро, новобаста
аз ба гуруҳи SDPP ё назоратӣ таъйин шуданашон, дар бар мегирад22. Андозаи мактаб ва
хусусиятҳои дигари мактаб миёни ҳар чори кишварҳо бисёр фарқноканд (Ҷадвали V.1).
Инчунин, миёни кишварҳо хусусиятҳои хонандагон низ фарқияти зиёде вуҷуд дорад, ки
эҳтимолан бо тарки мактаб алоқаманд мебошад. Масалан, Камбоҷа ва Тоҷикистон ҳиссаи
нисбатан хурди хонандагони синнашон аз синни барои синфашон мувофиқ калонтар
доранд — танҳо 3,2 фоизи хонандагони дохили иқтибос дар кишварҳояшон ҳамчун аз
синни барои синфашон калонтар дониста мешаванд. Ин нишондиҳанда дар Ҳиндустон ва
21

Маълумоти бештар оиди эквивалентнокии хусусиятҳо дар марҳилаи оғоз дар гузоришҳои ҳар як кишвар
оиди таъсири барнома оварда шудааст.

22

Бинобар норасоии иттилоот, иқтибоси тадқиқотии пурра андак аз иқтибосӣ таҳлилӣ бузургтар аст.
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Тимори Шарқӣ зиёдтар аст — 9,7% ва 10,8 фоиз ба таври мувофиқ. Фоизи хонандагоне, ки
дар асоси маълумот оиди хусусиятҳои онҳо дар марҳилаи оғоз ҳамчун хонандагони зери
хатари тарки мактаб муайян карда шудаанд, дар Камбоҷа 71%, дар Ҳиндустон 83%, дар
Тоҷикистон 56% ва дар Тимори Шарқӣ 42%-ро ташкил мекарданд.
Ҷадвали V.1. Хусусиятҳои миёнаи мактабҳо, муаллимон ва хонандагон, аз рӯи кишвар (агар
махсусан қайд нашавад, нишондиҳандаҳои миёна оварда мешаванд)
Натиҷа

Камбоҷа

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

376,8
376,8
50,0

409,4
65,6
52,3

251,0
44,3
52,1

255,5
109,1
25,1

31,7

34,1

34,5

33,5

Хусусиятҳои мактаб қабл аз тадбирҳои пешгирӣ
Шумораи хайати хонандагони мактаб a
Шумораи хайати хонандагони синфи(ҳои) ҳадафнок
Мактабҳои дурдаст (%)
Мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери
хатар (%)

Хусусиятҳои хонандагони синфи(ҳои) ҳадафнок ҷиҳати риёзиёт, забон ва хусусиятҳои роҳбарони синфӣ
қабл аз тадбирҳои пешгирӣ
Шумораи муаллимон дар синфи(ҳои) ҳадафнок
Синну сол
Зан (%)
Собиқаи корӣ зиёда аз 10 сол (%)
Баҳо дар ҷадвали пешгирии тарки мактаб дар
марҳилаи оғоз
Муллимони рӯзи кории пурра (%)

9,0
33,4
38,6
47,0

2,0
39,0
45,0
22,1

6,2
98,5

7,1
25,0

2,9
45,4
26,1
67,0
7,8

3,1
42,8
31,1
46,8
7,8

90,0

78,8

Хусусиятҳои хонандагони синфҳои ҳадафнок қабл аз тадбирҳои пешгирӣ
Зан (%)
Синни калон (%)
Ҳамчун зери хатари тарки мактаб муайян шудаанд
(%)
Фоизи ҳузури ҳаррӯза дар давоми соли таҳсил

48,5
3,2
70,7

50,7
9,7
82,5

46,0
3,2
56,4

49,0
10,8
42,0

91,2

63,4

90,4

81,5

322
131,872
4,070

220
40,254
653

165
16,653
858

190
28,654
862

Андозаи иқтибос
Мактабҳо
Хонандагон
Муаллимон
Манбаъҳо:
мактаб
Эзоҳ:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP пур кардашуда ва саволнома оиди

Дар ҷадвал хулосаи омори сатҳи оғозро миёни ҳамаи мактабҳо, муаллимон ва хонандагони мактабҳои
SDPP ва мактабҳои назоратӣ нишон дода шудаанд (ё дар мавриди Камбоҷа, мактабҳои СОБ +
Компютерҳо, "Танҳо СОБ" ва "назоратӣ"). Иттилоот оиди хонандагон аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо
гирифта шуда, маълумоти синфҳои ҳадафнокро ифода мекунад. Бо сабаби норасоии посухҳо,
андозаҳои иқтибос барои баъзе хусусиятҳо метавонанд хурдтар бошанд.
a
Дар Камбоҷа, ин синфҳои 7–9; дар Ҳиндустон, синфҳои 1–6; дар Тоҷикистон, синфҳои 5–9; ва дар Тимори Шарқӣ,
синфҳои 1–6 дар бар мегирад.
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VI. Таъсирҳои SDPP
Баҳогузорӣ таъсирҳои барномаиҳои SDPP-ро нисбати натиҷаҳои муаллимон, рафторҳои
хонандагон, ҷалби хонандагон ба мактаб ва тарки мактаб тахмин кардааст. Дар ин фасл
миқёси муваффақияти барномаҳои SDPP дар беҳтар кардани нишондиҳандаҳои асосии
таъсирбахшии барнома дар ҳар яки аз соҳаҳо барои ҳар як кишвари SDPP шарҳ дода
мешавад. Шарҳдиҳӣ, чуноне ки дар поён муайян карда шудааст, аз рӯи соҳаи натиҷаҳо
тартиб дода шудааст: (1) натиҷаҳои рафторӣ ва муносибатии муаллимон, (2)
муносибатҳои хонандагон, (3) иштироки хонандагон дар мактаб ва (4) тарки мактаб.
Натиҷаҳои таҳлили таъсирҳо барои нишондиҳандаҳои асосӣ ва иловагии барнома бо
истифодаи графикҳои сутунӣ ифода шудаанд, ки аз рӯи ҳолати таъйинкунии тасодуфӣ ба
гуруҳҳо ба сатҳи миёнаи натиҷа мувофиқанд. Фарқиятҳое, ки аз ҷиҳати омор аз сифр фарқ
мекунанд, бо ситорача ишора карда шудаанд.
Муҳимияти оморӣ
Нишондиҳандаҳои тахминии таъсири барномаи SDPP дар асоси фарқиятҳои байни натиҷаҳои миёна барои
хонандагон ва муаллимони иштирокчии SDPP ва гуруҳи назоратӣ бароварда шудаанд. Ҳангоми маънидод
кардани ин нишондиҳандаҳо, муҳим аст, ки бузургии онҳо то дараҷае калон бошад, ки онҳо тасодуфӣ буда
натавонанд (яъне, аломати таъсири барномаи SDPP бошанд). Бо назардошти ин, барои муайян кардани
дараҷаи фарқияти ҳар як таъсир аз сифр, санҷишҳои оморӣ гузаронида шудаанд. Нишондиҳандаҳои
тахминии таъсирҳо дар он маврид аз ҷ иҳати омор муҳим дониста мешаванд, ки агар эҳтимолияти тасодуфӣ
будани онҳо (ва на ба шарофати Барномаи SDPP) аз 5 фоиз камтар бошад. Нишондиҳандаҳои тахминии
таъсирҳо дар он маврид қадре муҳим дониста мешаванд, ки агар эҳтимолиятитасодуфӣ будани онҳо (ва на ба
шарофати барномаи SDPP) байни 5 ва 10 фоиз бошад. Дар ҷадвалу расмҳо, таъсирҳои аз ҷиҳати омор муҳим
дар сатҳҳои 1 фоиз, 5 фоиз ва 10 фоиз бо ситорачаҳои ишора карда мешаванд, яъне ***, ** ё *.
Ҳангоми гузаронидани санҷишҳои иловагӣ, эҳтимолияти (1%, 5% ё 10%) он, ки натиҷаҳои тадқиқот
таъсири ғалатӣ ишора мекунанд, зиёд мешавад. Пас, ҳангоми маънидод кардани таҳлилҳои санҷишии
натиҷаҳои иловагӣ ва зеругурҳҳо эҳтиёт кадан лозим аст, чунки мо мутобиқи шумораи умумии
муқоисаҳои иҷрошаванда ислоҳ ҷорӣ накардаем. Санҷишҳои алоҳидаи фарқиятҳои иловагии таъсирҳои
барнома барои зергуруҳҳо ҳамчун вазъияти умумӣ барои натиҷаҳои асосӣ пешниҳод карда мешаванд.

A. Таъсирҳо нисбати натиҷаҳои муаллимон
Тавассути амалҳои худ муаллимон метавонанд
муносибатҳо ва амалҳои хонандагонро шакл
диҳанд. Тарзе ки дар модели консептуалӣ нишон
дода шудааст (Расми III.1), амалҳои муаллим
метавонанд ифодаи сатҳи якуми тағйирот дар
беҳтар кардани натиҷаҳои мобайнии хонандагон
ва коҳиш додани тарки мактаб бошанд. Барномаи
SDPP бевосита бо муаллимон кор кард, то
маълумот ва вуқуфи онҳоро оиди тарки мактаб
беҳтар кунад. Барои муллимон доир ба тарзи
муайян кардани хонандагони зери хатар ва кор бо
онҳо ва оилаҳои онҳо барои таъмин кардани
дастгирӣ ва пурзӯртар кардани дилбастагии
чунин хонандагон ба мактаб омӯзишҳо
гузаронида шуда буданд. Муаллимон оиди тарзи
истифодаи СОБ барои беҳтар кардани амалияҳои

Натиҷ аҳои муаллимон
Нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии
барнома
• Аз ҷониби муаллим қабул шудани
амалияҳои пешгирии тарки мактаб
Натиҷаҳои иловагӣ
• Ҳиссиёти худкории муаллимон
доир ба мубориза бо тарки
мактаб
• Ҳиссиёти уҳдадорӣ барои
мубориза бо тарки мактаб
• Амалияҳо, худкорӣ ва ҳиссиёти
уҳдадории маъмурон доир ба
пешгирии тарки мактаб
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пешгирии тарки мактаб омӯзонда шуданд ва барои онҳо омӯзиш доир ба тарзи дурусти кор
бо хонандагон тавассути тадбирҳои иловагӣ гузаронида шуда буд, ки ҳамаи ин бояд дар
навбати худ муносибатҳо ва рафторҳои хонандагонро беҳтар кунад. Тағйирот дар амалҳои
муаллимон метавонад аломати бармаҳали тағйирот дар рафторҳои хонандагон бошад.
1.

Таъсирҳо нисбати қабули амалияҳои пешгирии тарки мактаб аз ҷониби
муаллимон

Нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии барномаи SDPP доир ба нуфуз нисбати натиҷаҳои
муаллимон ин аз ҷониби муаллимон қабул шудани амалияҳое мебошад, ки рафторҳои
манфии хонандагонро (ғоибӣ, рафтори баду бепарво ва муваффақияти паст дар таҳсил), ки
метавонанд ба тарки мактаб оварда расонанд, ислоҳ мекунанд. Ин натиҷа мувофиқи
ҷадвали амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб чен карда мешавад, ки аз
ҷониби SDPP таҳия шудааст. Саволҳо ба чунин рафторҳои муаллимон нигаронида шудаанд,
ки метавонанд ба хонандагони зери хатар барои дар мактаб мондан кӯмак расонанд: оё
муаллим ҳузури ҳаррӯзаи хонандагонро қайд мекунад, оё дар мавриди давоми се рӯз дар як
моҳ ғоиб будани хонанда муаллим ягон чор меандешад. Баҳои баровардашуда посухҳоро ба
ҳашт саволи аз роҳбарони синф (ки мавриди таваҷҷуҳи тадбири пешгирии СОБ қарор
доштанд), муаллимони риёзӣ ва забон пурсидашуда посух дар худ якҷоя мекунад.
Ҷадвали амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб (ченаки асосӣ )
Муаллимон ба саволномаҳо посух додаанд. Баҳогузорӣ дар асоси ҷадвали дорои 8 холи
мувофиқ ба ҳашт ҷузъи тадқиқ, ки аз ҷониби муаллим қабул шудани амалияҳои пешгирии
тарки мактабро нишон медиҳанд, гузаронида шудааст. Ҷузъҳои мазкур зеринро дар бар
мегиранд:
ü
ü
ü
ü
ü

Қайд кардани ҳузури ҳаррӯза
Чораандешӣ дар мавриди давоми се рӯз дар як моҳ ғоиб будани хонанда
Таъмини хонандагони суст бо кӯмак
муҳокимаи кӯмак барои хонандагони суст бо муаллимони дигар
Таҳияи нақшаҳо барои дастгирии хонандагони суст
ü Иртибот бо волидони хонандагони суст
ü Вохӯриҳо бо хонандагони суст
ü Хоҳиши барои ба хонандагони суст кӯмак расондан ба кор барвақттар ё аз кор дертар
рафтан

Барномаи SDPP дар Тимори Шарқӣ ва Камбоҷа нисбати амалияҳои муаллимон доир
ба пешгирии тарки мактаб таъсири назаррасӣ мусбӣ расонд (ҳам барои гуруҳи
"Танҳо СОБ" ва ҳам барои гуруҳи "СОБ + Компютерҳо"), аммо дар Тоҷикистону
Ҳиндустон нисбати ин масъала таъсири назаррас ба миён наовард (Расми VI.A.1).
Дар Камбоҷа, муллимони гуруҳҳои "Танҳо СОБ" ва "СОБ + Компютер" аз ҷиҳати
амалияҳои пешгирии тарки мактаб аз ҳисоби миёна баҳоҳое доштанд, ки аз муаллимони
мактабҳои гуруҳи назоратӣ қариб як хол зиёдтар буданд (6,86 ва 6,83 бар хилофи 5,94);
фарқиятҳо аз ҷиҳати омор муҳим буданд. Таъсири таъминшуда муайян мекунад, ки аз
ҳисоби миён муаллимони гуруҳи SDPP дар Камбоҷа нисбат ба муаллимони гуруҳи
назоратӣ як стратегияи иловагии пешгирии тарким мактаб истифода мебурданд.
Дар Тимори Шарқӣ, баҳоҳои ҳам гуруҳи озмоишӣ ва ҳам гуруҳи назоратӣ нисбат ба
Камбоҷа баландтар буданд. Баҳоҳо аз рӯи ҷадвал барои гуруҳи назоратӣ қариби баҳои
ҳадди аксар буданд (7,72 аз 8 хол). Сарфи назар аз ин баҳоҳои баланди гуруҳи назоратӣ,
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барномаи SDPP амалияҳои муаллимонро доир ба пешгирии тарки мактаб дар Тимори
Шарқӣ беҳтар кунад. Баҳоҳои муаллимони гуруҳи SDPP аз рӯи ҷадвали амалияҳои
пешгирии тарки мактаб нисбат ба гуруҳи назоратӣ тахминан 0,15 хол баландтар буданд
(7,87 бар хилофи 7,72), ки ин фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим дониста мешавад.
Ба мисли Тимори Шарқӣ, баҳоҳои муаллимони гуруҳи назоратӣ дар Ҳиндустон ва
Тоҷикистон аз рӯи ҷадвали амалияҳои пешгирии тарки мактаб қариб ҳадди аксар буданд
(7,40 аз 8 дар Ҳиндустон ва 7,70 аз 8 дар Тоҷикистон). Ин хулоса метавонад аломати он
бошад, ки ҳатто бе барномаи SDPP, муаллимон бисёри амалияҳои пешгирии тарки мактабро,
ки дар ин ҷадвал чен карда шудаанд, аллакай ба роҳ мондаанд. Сабаби дигар метавонад ин
бошад, ки баҳоҳо метавонанд ба таври сунъӣ баланд бошанд, чунки онҳо дар асоси
маълумоти аз ҷониби худи муаллимон таъминшуда бароварда мешаванд, ва на дар натиҷаи
назорати бевосита. Муаллимони гуруҳи назоратӣ метавонистанд истифодаи ин амалияҳоро
ба таври қалбакӣ зиёдтар ишора кунанд, ва сабаби эҳтимолии чунин ҳолат ин аст, ки бар
хилофи муаллимони гуруҳи SDPP, онҳо дар омӯзишҳо доир ба оқибатҳои чунин амалияҳо
иштрок накардаанд. Эҳтимол аст, ки муллимони гуруҳи SDPP метавонистанд
нишондиҳандаҳои худро пасттар ишора кунанд, зеро баъди иштирок дар омӯзишҳо онҳо ва
кормандони дигари мактаб оиди оқибатҳои ин гуна амалҳо бештар маълумот дошта,
боинсофтар бошанд. Ба ҳар ҳол, қайд кардани таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои
муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб бо вуҷуди он, ки муаллимон маълумотро оиди
амалияҳои пешгирии тарки мактаб худсарона гузориш додаанд, аз эҳтимол дур аст.
Расми VI.A.1. Ҷадвали таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб

Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ +
Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
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+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Бо мақсади таъмин кардани қаринаи иловагӣ барои ин натиҷаҳо, баҳогузорӣ таъсирҳои
барои зергуруҳҳои дигари муаллимонро муоина кард, аз ҷумла аз рӯи ҷинс, рӯзи кории
пурра, таркиби мактаб ва ҷойгиршавии мактаб. Таҳлили мазкур нишон дод, ки таъсирҳои
барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии муаллимон миёни
зергуруҳҳои Камбоҷа, Тоҷикистон ва Ҳиндустон умуман якзайл баробар буда, вале дар
Тимори Шарқӣ андак фарқият дида мешавад (Ҷадвали VI.A.2).
Мувофиқи натиҷаҳои умумии тадқиқот дар Камбоҷа, таъсир нисбати тадбирҳои муаллимон
доир ба пешгирии тарки мактаб мусбӣ буда, қариб барои ҳамаи зергуруҳҳо аз рӯи
хусусиятҳои муаллимон ва мактабҳо аз ҷиҳати омор муҳим буд. Ягона таъсири зергуруҳ, ки
аз ин тамоюл берун аст, ин муаллимони гуруҳи "Танҳо СОБ" буд, ки кормандони рӯзи кории
пурра набуданд (масалан, муллимони нимставка, ғайриштатӣ, волонтёрҳо ва навъҳои дигари
муаллимон, ки кормандони рӯзи кории пурра нестанд) (Ҷадвали VI.A.1).
Ҷадвали VI.A.1. Ҷадвали таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб, аз рӯи зергуруҳ
Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

+++
+++

○
○

○
○

○
+++

+++
+++

+
○

○
○

+++
○

+++
+++

○
○

○
○

○
+++

+++
+++

○
○

○
○

++
+

Камбоҷа
Танҳо СОБ
Ҷинси муаллим
Зан
+++
Мард
+++
Реҷаи кории муаллим
Рӯзи кории пурра
+++
Рӯзи кории нопурра
○
Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб
Баланд
+++
Паст
+++
Ҷойгиршавии мактаб
Дурдаст
+++
Ғайридурдаст
+++

СОБ +
Компютерҳо

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон
дар марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда

Эзоҳ:

Таҳлили натиҷаҳои муаллимон дар асоси иттилоот барои роҳбарони синф, муаллимони риёзиёт ва забони
синфҳои ҳадафӣ гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо ва таъсирҳои
муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд,
ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

Барои муқоиса, таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳими тадбирҳои пешгирии тарки
мактаб барои муаллимон дар Тимори Шарқӣ умуман дар зергуруҳҳои муайян тамаркуз
ёфтаанд. Хусусан, таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳим нисбати амалияҳои пешгирии
тарки мактаб барои муаллимоне мушоҳида мешуд, ки мард буданд, рӯзи пурраи корӣ
доштанд ва дар мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатари тарки мактаб кор
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мекарданд. Нисбати зергуруҳҳои иловагӣ (муаллимоне, ки зан буданд, ним ставка кор
мекарданд, дар мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери хатари тарки мактаб
буданд) таъсирҳо назаррас набуданд. Нисбати амалияҳои пешгирии тарки мактаб барои
муаллимони мактабҳои дурдаст таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ва барои
муллимони мактабҳои ғайридурдаст таъсири қадре муҳим мушоҳида мешавад.
Мувофиқи натиҷаҳои умумии тадқиқот дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон, таъсир нисбати
тадбирҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб дар ягон зергуруҳ аз рӯи
хусусиятҳои муаллимон ва мактабҳо аз ҷиҳати омор муҳим набуданд. Истиснои ягона ин
муллимони рӯзи кории пурра дар Ҳиндустон аст, ки дар амалияҳои пешгирии тарки
мактаби он таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим муайян карда шуд.
Аз ҷиҳати натиҷаҳои умумӣ бошад, андозаи таъсирҳо дар зергуруҳҳо дар Камбоҷа аз ҳама
бузургтар буданд (Расми VI.A2).
Расми VI.A.2. Ҷадвали таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб, аз рӯи зергуруҳ
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Манбаъҳо: Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.
Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Азбаски ин
таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда
нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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2.

Натиҷаҳои иловагии муаллимон

Илова бар муоинаи таъсири барномаи SDPP нисбати амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб, мо инчунин таъсирҳоеро тадқиқ кардем, ки SDPP метавонист
нисбати ду натиҷаи иловагии муаллимон дошта бошад: ҳиссиёти худкорӣ ва ҳиссиёти
уҳдадорӣ.
a.

Ҳиссиёти худкории муаллимон

Як нишондиҳандаи иловагии таъсирбахшии барномаи SDPP нисбати коҳиш додани сатҳи
тарки мактаб — нуфуз нисбати боварии муаллимон, ки онҳо қобилияти таъсир овардан ба
омилҳои марбут ба тарки мактаб, аз ҷумла рафтори бад, бепарвоӣ нисбати дарсҳо ё
дарсгурезӣ, доранд. Ин натиҷа мувофиқи ҷадвали ҳиссиёти худкории муаллимон чен
карда мешавад, ки аз ҷониби SDPP таҳия шудааст. Саволҳо ба боварӣ доштани
муаллимон, ки онҳо метавонанд ба хонандагони зери хатар барои муваффақ шудан дар
дарсҳо нигаронида шудаанд, масалан, оё муаллим фикр мекунад, ки ӯ метавонад
хонандагонро барои таҳсилро қадрдонӣ кардан водор созад ва оилаҳоро барои кӯмак
кардан ба кӯдак барои дар мактаб муваффақ шудан дастгирӣ кунад.
Ҷ адвали ҳиссиёти худкории муаллим
Мо аз муаллимон пурсон шудем, ки онҳо барои пешгирӣ ё бартараф кардани 12 омили марбут
ба тарки мактаб то чӣ андоза меҳнат карда метавонанд. Омилҳои дар ҷадвал пешбинишуда
зеринанд:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Рафтори бад дар синфхона
Ҳавасмандкунии хонандагони дорои рағбати суст нисбати мактаб
Водоркунии хонандагон, ки онҳо дорои қобилияти дар мактаб муваффақ шудан мебошанд
Водоркунии хонандагон барои таҳсилро қадрдонӣ кардан
Шавқовар кардани дарсҳо барои хонандагон
Таъмини иҷрои қоидаҳои синфхона
Ҳавасмандкунии хонандагони дуршуда барои иштироки фаъол
Муайян кардани хонандагоне, ки дастгирии иловагӣ талаб мекунанд
Ҳузури хонандагон
Тағйир додани усулҳои таълим ва фаъолиятҳои омӯзиши барои ба хонандагон суст ё
қафомонда кӯмак расондан
ü Дастгирии кӯшишҳои оилаҳо барои беҳтар кардани муваффақияти кӯдакони онҳо дар
мактаб
ü Кӯмак расондан ба хонандагони суст барои дар мактаб муваффақтар шудан

Посухҳо ба саволҳо оиди худкории муаллимон баҳои аз 1 (ҳеҷ) то 5 (хеле бисёр) дошта, ба
ҷадвале гузошта шуданд, ки дар он арзишҳои баландтар ҳиссиёти баландтари худкориро
ифода мекунанд.
Барономаи SDPP нисбати ҳиссиёти худкории муаллимон дар Тимори Шарқӣ
таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим (4,16 бар хилофи 4,08) ва нисбати муаллимони
гаруҳи СОБ + Компютер дар Камбоҷа таъсири аз ҷиҳати омор муҳим (3,55 бар
хилофи 3,54) ба миён овард (Расми VI.A.3). Дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон нисбати
ҳиссиёти худкории муаллимон таъсири назаррас ба миён наомад. Азбаски баҳоҳои миёна
дар ин нишондиҳанда дар ҳардуи кишварҳо хеле баланд буд, барои ислоҳот имконияти
хеле кам монда буд.
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Расми VI.A.3 Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳиссиёти худкории муаллимон, аз рӯи кишвар

Манбаъҳо: Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.
Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

b. Ҳиссиёти уҳдадории муаллимон
Илова бар ҷадвали ҳиссиёти худкории муаллимон, SDPP барои чен кардани ҳиссиёти
уҳдадории муаллимон нисбати хонандагони зери хатар тарки мактаб ҷадвале таҳия карда
буд. Саволҳои ин ҷадвал таваҷҷуҳи худро ба андешаҳои муаллимон доир ба тарзҳои
пешгирии хонандагон аз тарки мактаб бахшидаанд.
Ҷадвали ҳиссиёти уҳдадории муаллимон доир нисбати хонандагони зери хатар
Ин ҷадвал бо розигии муаллимон бо панҷ изҳор оиди хонандагони зери хатар асос меёбад.
Ҷузъҳои ҷадвал зеринанд:
ü Хонандагони зери хатари тарким мактаб бояд бештар кӯшиш кунанд
ü Муаллим барои ба хонандаи зери хатари тарки мактаб кӯмак расондан кори зиёде анҷом
дода наметавонад
ü Агар хонанда зери хатар тарки мактаб бошад, ин одатан гуноҳи волидон/қайюмон ё оилаи ӯ аст
ü Хонандагони зери хатар барои дар мактаб муваффақ шудан ба монеаҳои бениҳоят зиёд
дучор мешаванд
ü Муаллимон барои ба хонандагони зери хатар кӯмак расондан вақт ё захираҳои кофӣ
надоранд
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Посухҳо дар ин ҷадвал баҳои аз 1 (комилан розӣ) то 4 (комилан норозӣ) доштанд. Баҳои
ҷадвал тариқи баровардани баҳои миёнаи 5 савол ҳисобида мешавад. Баҳоҳои баландтар
ҳиссиёти баландтари уҳдадории муаллимонро нисбати хонандагони зери хатар ифода
мекунанд.
Дар Камбоҷа, барномаи SDPP ҳиссиёти уҳдадории муаллимонро нисбати
хонандагони зери хатари дохили ҳам гуруҳи танҳо СОБ ва ҳам гуруҳи СОБ +
Компютерҳо беҳтар кардааст (3,33 ва 3,32 бар хилофи 3,25) (Расми VI.A.4). Дар
Тоҷикистон, нисбати ҳиссиёти уҳдадории муаллимон коҳиши аз ҷиҳати омор муҳим
назорат шудааст (1,73 бар хилофи 1,82), ва дар кишварҳои дигар бошад, нисбати ин
нишондиҳанда ягон таъсири назаррас ба миён наомад. Шоёни диққат аст, ки фарқияти
байни сатҳи баланди ҳиссиёти худкорӣ ва сатҳи нисбатан пасти ҳиссиёти уҳдадории
муаллимон дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон хеле назаррас мебошад. Ба
тарзи дигар гӯем, муаллимон дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон хабар
медиҳанд, ки медонанд чӣ тавр бо омилҳои тарки мактаб мубориза кунанд, аммо барои ин
мубориза уҳдадорие ҳис намекунанд.
Расми VI.A.4. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳиссиёти уҳдадории муаллимон, аз рӯи кишвар

Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

3.

Натиҷаҳои иловагии маъмурони мактабҳо

Таъсирҳо инчунин барои маъмурони мактабҳо тахмин карда шуданд: (1) амалияҳои
пешгирии тарки мактаб, (2) ҳиссиёти уҳдадорӣ барои хонандагони зери хатар ва (3)
ҳиссиёти худкорӣ. Ҳар яки ин натиҷаҳо ба мисли натиҷаҳои муаллимон чен карда
шудаанд.
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a.

Амалияҳои маъмурон доир ба пешгирии тарки мактаб

Барномаи SDPP нисбати амалияҳои маъмурони мактабҳо доир ба пешгирии тарки
мактаб ҳам дар гуруҳи танҳо СОБ ва ҳам гуруҳи СОБ + Компютерҳо дар Камбоҷа
(7,16 ва 7,09 бар хилофи баҳои миёнаи баробар ба 6,57) ва инчунин дар Тоҷикистон
(7,80 бар хилофи 7,62) таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ба миён овард, вале на
дар Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон (Расми VI.A.5).
Расми VI.A.5. Ҷадвали таъсирҳои барномаи SDPP нисбати амалияҳои маъмурон доир ба пешгирии
тарки мактаб, аз рӯи кишвар

Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти маъмурон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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b.

Ҳиссиёти худкории маъмурон

Сарфи назар аз он, ки дар баъзе кишварҳо SDPP нисбати ҳиссиёти худкории
муаллимон таъсири мусбӣ дошт, нисбати ҳиссиёти худкории маъмурон дар ягон
кишвар таъсири аз ҷиҳати омор муҳим ба вуҷуд наомадааст (Расми VI.A.6). Баҳоҳои
миёна аз ҳама пасттарин дар Камбоҷа (байни 3,63 ва 3,71) ва аз ҳама баландтарин дар
Ҳиндустон (байни 4,73 ва 4,74) буданд.
Расми VI.A.6. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳиссиёти худкории маъмурон, аз рӯи кишвар

Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти муаллимон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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c.

Ҳиссиёти уҳдадории маъмурон

Ба мисли натиҷаҳои муаллимон, SDPP нисбати маъмурони гуруҳи СОБ +
Компютерҳо дар Камбоҷа таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим зоҳир карда шуд
(3,42 ба хилофи баҳои миёнаи 3,30) (Расми VI.A.7). Сарфи назар аз он, ки баҳоҳои
миёнаи гуруҳҳои назоратӣ дар кишварҳои дигар хеле пасттар буданд, нисбати ҳиссиёти
уҳдадории маъмурон дар ягон кишвари дигар таъсири назаррас ба миён наомад. Фарқияти
байни ҳиссиёти худкорӣ ва уҳдадории маъмурон дар Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори
Шарқӣ ба тамоюли муаллимон шабеҳ аст.
Расми VI.A.7. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳиссиёти уҳдадории маъмурон, аз рӯи кишвар

Манбаъҳо:

Саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи оғози SDPP ва баъди барнома пур кардашуда.

Эзоҳ:

Тақсимоти маъмурон дар мактабҳо бо таҳлил шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои
миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар
мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои
миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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Хулосаи натиҷаҳои таҳлилҳои мазкур дар ҳар чори кишварҳо дар Ҷадвали VI.A.2 оварда
шудааст, ки шакл ва сатҳи муҳиммии омории ҳар як таъсирро нишон медиҳад. Таъсирҳои аз
ҳама якзайлтарин дар Камбоҷа мушоҳида шудаанд, ки онҷо SDPP амалияҳои муаллимон ва
маъмурони мактабҳоро доир ба пешгирии тарки мактаб ва ҳиссиёти уҳдадории
муаллимонро дар ҳардуи гуруҳҳо беҳтар карда, ҳиссиёти уҳдадории маъмурон ва ҳиссиёти
худкории муаллимони мактабҳои гуруҳи "СОБ + Компютерҳо"-ро беҳтар кардааст.
Ҷадвали VI.A.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати натиҷаҳои иловагии муаллимон
Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

+++

○

++

○

+++
+++

○
○

○

○
○

+
○

○
○

○
○

++
○

Камбоҷа
Танҳо СОБ
Ҷадвали амалияҳои пешгирии тарки
мактаб
Маъмурон
+++
Ҳиссиёти уҳдадорӣ
Муаллимон
+++
Маъмурон
○
Ҳиссиёти худкорӣ
Муаллимон
○
Маъмурон
○
Манбаъҳо:
Эзоҳ:

СОБ +
Компютерҳо
(компютерҳо)

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон
дар марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда
Таҳлили натиҷаҳои муаллимон дар асоси иттилоот барои роҳбарони синф, муаллимони риёзиёт ва забони
синфҳои ҳадафнок ва маъмурони мактабҳо гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар
мактабҳо ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски инҳо натиҷаҳои
иловагӣ мебошанд ва таҳлилҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ
ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

B. Таъсирҳо нисбати муносибатҳои хонандагони
зери хатар нисбати мактаб

Натиҷ аҳо доир ба муносибатҳои
хонандагони зери хатар нисбати
мактаб

Муносибатҳои хонандагон натиҷаҳои мобайнии
асосӣ мебошанд, ки ба рафтори хонандагон, ки дар
Нишондиҳандаи асосии
таъсирбахшии барнома
навбати худ онҳоро зери хатари тарки мактаб
мегузорад, ва қарорҳои онҳо доир ба идома додани
• Муносибатҳои эҳсосотӣ, идрокӣ
таҳсил нуфуз меоранд. Баҳогузории таъсирбахшии
ва рафторӣ нисбати мактаб
SDPP муносибатҳои хонандагонро тариқи муоинаи
Натиҷаҳои иловагӣ :
хонандагони дар асоси хусусиятҳои марҳилаи оғоз
• Идроки дастгирии муаллимон аз
(ки аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо гирифта шуда буданд)
ҷониби хонандагон
ҳамчун зери хатари тарки мактаб муайян кардашуда
чен кардааст (бо иҷрои раванди шабеҳ бо раванди
• Идроки дастгирии волидайн аз
барои СОБ дар мактабҳои SDPP истифодашуда). Се
ҷониби хонандагон
нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии барномаи
SDPP дар нуфуз нисбати муносибатҳои хонандагон ин муносибатҳои эҳсосотӣ, идрокӣ ва
рафторӣ нисбати мактаб мебошанд.
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1.

Таъсирҳо нисбати нишондиҳандаҳои асосии муносибатҳои хонандагони зери
хатар нисбати мактаб

Ҳадафи бисёри тадбирҳои дар доираи SDPP истифодашуда ин ҷолибтар ва шавқовартар
кардани мактаб барои хонандагон буд. Ҷадвали SDPP доир ба муносибатҳои эҳсосотӣ
нисбати мактаб вуҷуд доштани илтифот ва эҳсосоти мусбии хонандагонро чен мекунад.
Муносибатҳои эҳсосотӣ нисбати мактаб
Ба саволнома хонандагоне посух доданд, ки ҳамчун хонандагони зери хатари тарки мактаб
муайян карда шудаанд. Ин ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба шаш нуқтаи (пункти) назарсанҷӣ
марбут ба ҳиссиёти хонандагон нисбати мактаб асос ёфтааст. Ин нуқтаҳо зеринанд:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Мактаб ҷои шавқовар аст.
Дар мактаб муаллимоне ҳастанд, ки ман метавонам бо онҳо суҳбат кунам.
Ман баъди дарс дар фаъолиятҳои мактаб иштирок мекунам.
Ба ман дар фаъолиятҳои дарсӣ иштирок кардан маъқул аст.
Ман барои ба мактаб рафтан бесабрам.
Барномаи мураббигӣ метавонист ба ман дар таҳсилам кӯмак расонад.

Дар Камбоҷа ва Тоқикистон, посухҳо ба ҳар яки нуқтаҳои ҷадвал аз 1 (комилан норозӣ) то
4 (комилан розӣ) буда, ҳисоби миёнаи посухҳо ба ҳамаи нуқтаҳо бароварда шуда буд. Дар
Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон, ин ҷадвалҳо дорои нуқтаҳое буданд, ки хонандагон бояд
розӣ ё норозӣ будани худро тариқи интихоб кардани "ҳа" ё "не" посух медоданд. Баҳо аз
рӯи ҷадвал тариқи баровардани фоизи нуқтаҳое, ки хонандагон ба онҳо розӣ буданд,
муайян карда шуд. Баҳоҳои баландтар ифодаи муносибатҳои беҳтари эҳсосотӣ нисбати
мактаб мебошанд.
Дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон, SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотии хонандагони
зери хатари тарки мактаб нисбати мактаб таъсири мусбӣ ба миён овард, вале дар
Камбоҷа ва Тимори Шарқӣ таъсири назаррас зоҳир нагардид (Расми VI.B.1). Дар
ҳамаи кишварҳо, баҳоҳо аз рӯи ин ҷадвали дар асоси посухҳои хонандагон пур кардашуда
баланд буда, ки эҳтимолан аз ин сабаб қобилияти барномаи SDPP барои ба миён овардани
таъсирҳо маҳдуд мешуд. Дар Тоҷикистон, хонандагони зери хатари мактабҳои SDPP
баҳои 3,58 гирифтаанд, ва хонандагони мактабҳои гуруҳи назоратӣ бошад баҳои 3,51, ки
ин фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим аст23. Дар Ҳиндустон, хонандагони зери хатари
мактабҳои SDPP бо 93% нуқтаҳои ҷадвал розӣ шуданд, ва хонандагони мактабҳои гуруҳи
назоратӣ бошад ба 91,3%, ки ин низ фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим аст24. Фарқияти
байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати
омор муҳим дониста мешавад.

23

Баҳоҳои баландтар нишондиҳандаи эҳсосоти мусбӣ нисбати мактаб мебошанд.

24

Розигӣ ифодаи эҳсосоти мусбитар нисбати мактаб мебошад.
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Расми VI.B.1. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотии хонандагон нисбати
мактаб

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таъсирҳо бо истифодаи усули Бенҷамини-Ҳохберг барои муқоисаи ҷамъ
ислоҳ карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотӣ нисбати мактаб дар
Тоҷикистон ва Ҳиндустон дар зергуруҳҳои муайян тамаркуз ёфтаанд (Расми
VI.B.2).Таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳими барномаи SDPP нисбати муносибатҳои
эҳсосотии хонандагон нисбати мактаб ҳам дар Тоҷикистон ва ҳам дар Ҳиндустон миёни
хонандагоне афзалият дошт, ки духтар буданд ё аз синни барои синфашон мувофиқ
калонтар буданд (нисбат ба зергугуҳҳои бачаҳо ва хонандагони синнашон барои синф
мувофиқ). Дар Ҳиндустон, инчунин нисбати хонандагоне, ки табақаи ғайрипаст буданд ё
дар мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар таҳсил мекарданд, SDPP
таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ба миён овардааст, вале на нисбати хонандагони
дохили зергуруҳҳои иловагӣ. Дар Тоҷикистон, нисбати хонандагони мактабҳои
ғайридурдаст низ таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ба миён омаданд, вале на
нисбати мактабҳои дурдаст.
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Расми VI.B.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотии хонандагон нисбати
мактаб, аз рӯи зергуруҳ
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
+++/++/+
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Эҳтимол аст, ки ҳам барномаи СОБ ва ҳам барномаи Ҷалбкунӣ интизоми корӣ ва таҳсилии
хонандагонро беҳтар кардааст. Ҷадвали SDPP доир ба муносибатҳои идрокӣ нисбати
мактаб тариқи мушоҳида кардани қабул шудани амалияҳои хуби таҳсилӣ аз ҷониби
хонандагон муайян мекунад, ки оё чунин тағйирот ба миён омадааст.
Муносибатҳои идрокӣ нисбати мактаб
Ба саволнома хонандагоне посух доданд, ки ҳамчун хонандагони зери хатари тарки мактаб
муайян карда шудаанд. Ин ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба нуҳ саволи назарсанҷӣ марбут ба
фикру ақидаи хонандагон нисбати мактаб асос ёфтааст. Ин нуқтаҳо зеринанд:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ман синфи 9-ро хатм мекунам.
Хатми синфи 9 барои оилаам ва барои худам фоидаовар мешавад.
Дарсгурезӣ ба муваффақиятам дар мактаб таъсир мерасонад.
Иҷрои вазифаҳои хонагӣ ба ман барои беҳтар хондан кӯмак мерасонад.
Он корҳое, ки ман дар дарсҳо иҷро мекунам, барои ман шавқоваранд.
Ман вазифаҳои хонагии худро тафтиш мекунам.
Ба ман дар таҳсил ё вазифаҳои хонагиам кӯмаки иловагӣ лозим аст.
Барои ман дар дарсҳо бодиққат шудан мушкил аст.
ü Ман дар мактаб бисёр кӯшиш мекунам, ҳатто агар он мукаммал набошад.

Ҷадвали муносибатҳои идрокӣ ба мисли ҷадвали муносибатҳои эҳсосотии хонандагон
нисбати мактаб сохта шудааст.
Барномаи SDPP нисбати муносибатҳои идрокии хонандагони ягон кишвари
иштирокчӣ таъсири назаррас ба миён наовардааст. Дар ҳамаи кишварҳо, баҳоҳои
миёнаи ҷадвали муносибатҳои идрокӣ нисбати мактаб барои гуруҳи хонандагони гуруҳи
SDPP ва баҳоҳои миёнаи хонандагони гуруҳи назоратӣ монанд буданд (3,03 ва 3,04 бар
хилофи 3,02 дар Камбоҷа, 82,6% бар хилофи 82,6% дар Ҳиндустон, 3,23 бар хилофи 3,22
дар Тоҷикистон ва 71,3% бар хилофи 71,7% дар Тимори Шарқӣ)25.

25

Дар Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ, хонандагон бо истифодаи ду вариант посух медоданд: "норозӣ" ва
"розӣ". Дар Камбоҷа ва Тоҷикистон бошад, бо истифодаи чор вариант: "комилан норозӣ", "андак норозӣ",
"андак розӣ" ва "комилан розӣ". Дар Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон ҷадвалҳо муносибатҳои хонандагонро
нисбати мактаб дар диапазони 0 то 100 фоиз инъикос медоданд, ва дар Камбоҷа ва Тоҷикистон бошад аз
баҳои 1 то 4. Дар ҳамаи кишварҳо, баҳои балантар ифодаи муносибати беҳтар нисбати мактаб мебошанд.
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Расми VI.B.3. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои идрокии хонандагон нисбати
мактаб

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таъсирҳо бо истифодаи усули Бенҷамини-Ҳохберг барои муқоисаи
ҷамъ ислоҳ карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Аз миёни ҳамаи кишварҳо, доир ба ин натиҷа танҳо нисбати як зергуруҳ таъсирҳо ба миён
омаданд, бинобар ин графикҳои зергурҳҳо инҷо нишон дода намешаванд (Расми VI.B.1).
Дар Камбоҷа, нисбати зергуруҳи хонандагони синнашон барои синфашон калонтар
таъсири мусбии қадре муҳим ба миён омадааст.
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Расми VI.B.4. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои идрокии хонандагон
нисбати мактаб, аз рӯи зергуруҳ
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Манбаъҳо:
Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.
Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ +
Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш
карда шудаанд. Таъсирҳо бо истифодаи усули Бенҷамини-Ҳохберг барои муқоисаи ҷамъ ислоҳ карда шудаанд.
Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Фарқияти байни гуруҳи «танҳо СОБ» ва гуруҳи «СОБ +
Компютерҳо дар Камбоҷа инчунин аз ҷиҳати аҳамиятнокӣ тафтиш карда шуд ва ҳамчун аз ҷиҳати омор муҳим
муайян нашудааст.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.

Дастгрии беҳтари муаллимон ва волидон нисбати хонандагони зери хатар ва ҷалбкунии
тавассути дарсҳои компютерӣ ва фаъолиятҳои заковатбахш вусъат ёфта метавонист
муносибатҳои рафтории хонандагонро нисбати мактаб беҳтар кунад. Ҷадвали SDPP доир
ба муносибатҳои рафторӣ нисбати мактаб тариқи мушоҳидаи он, ки оё хонандагон тариқи
пайравӣ ба меъёрҳои муқарраршуда мактабро қадрдонӣ мекунанд, баҳо дода шудаанд.
Ҷадвали муносибатҳои рафторӣ ба мисли ҷадвали муносибатҳои эҳсосотӣ ва идрокии
хонандагон нисбати мактаб сохта шудааст.
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Муносибатҳои рафторӣ нисбати мактаб
Ба саволнома хонандагоне посух доданд, ки ҳамчун хонандагони зери хатари тарки мактаб
муайян карда шудаанд. Ин ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба 10 саволи назарсанҷӣ марбут ба
рафтори хонандагон нисбати мактаб асос ёфтааст. Ин нуқтаҳо зеринанд:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ман дар бораи тарки мактаб фикр кардаам.
Ман мунтазам ба мактаб меоям.
Ман ба мактаб дар сари вақт меоям.
Ҳатто агар касал набошам, ба мактаб нарафта, дар хона меистам.
Ман аз дарсҳо мегурезам.
Ман ба падару модарам чизе нагуфта, ба мактаб намеравам ё аз дарсҳо мегурезам.
Ман вазифаи хонагиро иҷро мекунам.
Ман қоидаҳои мактабро риоя мекунам.
Ман дар мактаб ба душвориҳо дучор мешавам.
Барои ман бо хонандагони дигар соз будан душвор аст.

SDPP нисбати муносибаҳои рафтории хонандагони зери хатар нисбати мактаб дар
Тимори Шарқӣ таъсири мусбӣ ба миён овард, вале дар кишварҳои дигар тағйироти
назаррас ба миён наомад (Расми VI.B.5). Дар Тимори Шарқӣ, хонандагони зери хатари
мактабҳои SDPP бо 79,5% саволҳои ҷадвал розӣ шуданд, ва хонандагони мактабҳои
гуруҳи назоратӣ бошад ба 76,3%, ки ин фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Расми VI.B.5. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои рафтории хонандагон нисбати
мактаб

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таъсирҳо бо истифодаи усули Бенҷамини-Ҳохберг барои муқоисаи
ҷамъ ислоҳ карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
+++/++/+
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Таҳлили таъсирҳо нисбати муносибатҳои рафтории хонандагон нисбати мактаб аз рӯи
зергуруҳ ягон гуна таъсирро нисбати ин натиҷа барои ягон зергуруҳи алоҳида дар
Камбоҷа ва Ҳиндустон ошкор накард. Бо вуҷуди ин, таҳлили мазкур муайян мекунад, ки
нисбати талабагони мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери хатар дар
Тоҷикистон ва ҳамаи зергуруҳҳои Тимори Шарқӣ, ғайр аз зергуруҳҳои мактабҳои дорои
фоизи пасти хонандагони зери хатар, таъсир оварда шудааст (Расми VI.B.6).
Расми VI.B.6. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои рафтории хонандагон нисбати
мактаб, аз рӯи зергуруҳ

Камбоҷа
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои
амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
+++/++/+

Хулосаи ин натиҷаҳои таҳлили зергуруҳҳо барои ҳамаи кишварҳо дар Ҷадвали VI.B.1
оварда шудааст. Дар баъзе кишварҳо нисбати муносибатҳои хонандагон нисбати мактаб
таъсирҳо мушоҳида мешаванд ва дар баъзе таъсире ба миён наомадааст.
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Ҷадвали VI.B.1. Таъсири барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ доир ба
рафтори хонандагони зери хатар нисбати мактаб, аз рӯи зергуруҳ
Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори Шарқӣ
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+++
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Танҳо СОБ
Муносибатҳои эҳсосотӣ нисбати мактаб
Ҷинси хонанда
Духтарон
○
Бачаҳо
○
Мувофиқ будани синну сол
Синни калонa
○
Синни мувофиқa
○
Табақаи хонанда
Табақаи пастb
—
Табақаи ғайрипастb
—
Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб
Фоизи баланди
○

хонандагони зери хатарc
Фоизи пасти
хонандагони зери хатарc

Камбоҷа
СОБ + Компютерҳо

Ҷойгиршавии мактаб

Дурдастd
Ғайридурдастd

Муносибатҳои идрокӣ нисбати мактаб
Ҷинси хонанда

Духтарон
Бачаҳо
Мувофиқ будани синну сол

Синни калонa
Синни мувофиқa

Табақаи хонанда

Табақаи пастb
Табақаи ғайрипастb

Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб

Фоизи баланди
хонандагони зери хатарc
Фоизи пасти
хонандагони зери хатарc
Ҷойгиршавии мактаб

Дурдастd
Ғайридурдастd

Муносибатҳои рафторӣ нисбати мактаб
Ҷинси хонанда

Духтарон
Бачаҳо
Мувофиқ будани синну сол

Синни калонa
Синни мувофиқa

Табақаи хонанда

Табақаи пастb
Табақаи ғайрипастb

Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб

Фоизи баланди
хонандагони зери хатарc
Фоизи пасти
хонандагони зери хатарc
Ҷойгиршавии мактаб

Дурдастd
Ғайридурдастd
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Манбаъҳо: Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP, саволномаҳо барои
хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон дар марҳилаи баъди анҷом мустқилона
пур кардашуда
Эзоҳ:

Таҳлили муносибатҳои хонандагони зери хатар дар асоси иттилоот оиди хонандагони зери хатари синфҳои ҳадафнок
гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил
тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ
медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ
карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
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2.

Таъсирҳо нисбати нишондиҳандаҳои иловагии муносибатҳои хонандагони
зери хатар нисбати мактаб

Дар баробарии тадқиқи таъсир нисбати се муносибати зикршудаи хонандагон, баҳогузорӣ
инчунин таъсири барномаи SDPP-ро нисбати ду натиҷаи муносибатии иловагии
хонандагони зери хатарро баҳо додааст: идроки хонандагон доир ба дастгирии
муваффақияти онҳо дар мактаб аз ҷониби муаллимон ва волидон. Баҳоҳои баланд дар ин
ҷадвалҳо ифодаи идрокҳои мусбаттари хонандагон доир ба дастгирие мебошанд, ки онҳо
аз ҷониби муаллимон ва волидони худ мегиранд. Ин ҷадвалҳо инчунин бо иттилооти
посухҳои хонандагони зери хатар ба саволнома асос ёфтаанд.
a.

Идроки хонандагон нисбати дастгирии муаллимон

Саволҳо фикру ақидаи хонандагонро оиди дастгирии аз ҷониби муаллимон пешниҳод
мешуда муайян мекунанд.
Идроки хонандагон нисбати дастгирии муаллимон
Ба саволнома хонандагоне посух доданд, ки ҳамчун хонандагони зери хатари тарки мактаб
муайян карда шудаанд. Ин ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба 11 саволи назарсанҷӣ марбут ба
идроки хонандагон доир ба дастгирии аз ҷониби муаллимонашон пешниҳод мешуда асос
ёфтааст. Ин нуқтаҳо зеринанд:
ü Барои ман бо муаллимам(монам) созиш кардан мушкил буд.
ü Муаллимам оиди муваффақиятам парво мекунад.
ü Муаллимам бо ман дар бораи натиҷаҳои вазифаҳои хонагӣ ва/ё имтиҳонам ҳамсуҳбат
мешавад.
ü Агар бо ягон дарсе мушкилӣ дошта бошам, муаллимам ба ман кӯмак мерасонад.
ü Ман барои аз муаллимам кӯмак пурсидан шарм намедорам.
ü Агар ман ба мактаб ё дарсе наоям, муаллимам бо ман ҳамсуҳбат мешавад.
ü Муаллимам фикр мекунад, ки ман барои синфи ҷориамро хатм кардан қобилият дорам.
ü Муаллимам бо ман дар бораи нақшаҳои ояндаам суҳбат кардааст.
ü Муаллимам бо волидонам дар бораи дарсҳоям ҳамсуҳбат шудааст.
ü Муаллимам бо волидонам дар бораи ҳузури ман дар дарсҳо ҳамсуҳбат шудааст.
ü Муллимам ва ҳамсинфонам маро водор мекунанд, ки мактабро тарк накунам.

Дар Камбоҷа ва Тоқикистон, посухҳо ба ҳар яки нуқтаҳои ҷадвал аз 1 (комилан норозӣ) то
4 (комилан розӣ) буда, ҳисоби миёнаи посухҳо ба ҳамаи нуқтаҳо бароварда шуда буд. Дар
Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон, ин ҷадвалҳо дорои нуқтаҳое буданд, ки хонандагон бояд
розӣ ё норозӣ будани худро тариқи интихоб кардани "ҳа" ё "не" посух медоданд. Баҳо аз
рӯи ҷадвал тариқи баровардани фоизи нуқтаҳое, ки хонандагон ба онҳо розӣ буданд,
муайян карда шуд. Баҳоҳои баландтар ифодаи идроки беҳтари дастгирии муаллимон аст.
Барономаи SDPP нисбати идроки дастгирии муаллимон дар Ҳиндустон (89,6 бар
хилофи 87,2) ва нисбати хонандагони гаруҳи танҳо СОБ дар Камбоҷа (3,15 бар
хилофи 3,05) таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ба миён овард (Расми VI.B.7).
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Расми VI.B.7. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати идроки хонандагон доир ба дастгирии
муаллимон

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин
таҳлилҳои мазкур санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда
нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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b.

Идроки хонандагон доир ба дастгирии волидон

Илова бар муоина кардани идроки хонандагон доир ба дастгирие, ки онҳо аз ҷониби
муаллимон мегиранд, баҳогузорӣ инчунин таъсирҳоро нисбати идроки хонандагон доир
ба дастгирие, ки онҳо аз волидонашон мегиранд, муоина кардааст. Ин ҷадвал ба мисли
ҷадвали идроки хонандагон доир ба дастгирии муаллимон таҳия шудааст.
Идроки дастгирии волидайн аз ҷ ониби хонандагон
Ба саволнома хонандагоне посух доданд, ки ҳамчун хонандагони зери хатари тарки мактаб муайян
карда шудаанд. Ин ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба 10 саволи назарсанҷӣ марбут ба идроки
хонандагон доир ба дастгирии аз ҷониби волидонашон пешниҳод мешуда асос ёфтааст. Ин
нуқтаҳо зеринанд:
ü Вақте ки ман вазифаи хонагӣ ё дарсҳоямро тайёр намекунам, волидонам оиди ин хабардор
мешаванд.
ü Волидонам бо муаллими ман оиди баҳоҳои имтиҳонҳо ё дар дарсҳо ғоиб буданам суҳбат
кардаанд.
ü Волидонам бо муаллими ман оиди иштирокам дар дарсҳо суҳбат кардаанд.
ü Волидонам маро назорат мекунанд, то ҳар рӯз ба дарсҳо равам.
ü Барои волидонам муҳим аст, ки ман дар дарсҳоям муваффақ бошам.
ü Волидонам дар чорабиниҳои мактаб иштирок мекунанд.
ü Волидонам бо ман дар бораи беҳтар кардани баҳоҳоям суҳбат мекунанд.
ü Волидонам кӯшиш мекунанд, ки маро дар таҳсил дастгирӣ кунанд.
ü Волидонам маро барои тайёр кардани вазифаҳои хонагӣ аз кор озод мекунанд.
ü Волидонам мехоҳанд, ки ман синфи ҷориамро хатм кунам.

Барономаи SDPP нисбати идроки дастгирии волидон дар Ҳиндустон таъсири мусбии
аз ҷиҳати омор муҳим (92,1 бар хилофи 89) ва нисбати хонандагони гаруҳи СОБ +
Компютерҳо (Компютерҳо) дар Камбоҷа (3,39 бар хилофи 3,32) таъсири назаррас ба
миён овард (Расми VI.B.8).
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Расми VI.B.8. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати идроки хонандагон доир ба дастгирии волидон

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.

Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин
таҳлилҳои мазкур санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда
нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
+++/++/+

c.

Идроки хонандагон доир ба дарсҳои компютер

Дар Камбоҷа, баҳогузорӣ инчунин идроки хонандагонро доир ба дарсҳои компютер
муоина кардааст. Мо умедвор будем, ки идроки хонандагон доир ба фоидаи иштирок дар
дарсҳои компютер дар мактабҳои дорои чунин дарсҳо баландтар мешавад. Ин ҷадвал ба
мисли ҷадвали идроки хонандагон доир ба дастгирии муаллимон таҳия шудааст.
Идроки хонандагон доир ба дарсҳои компютер
Дар Камбоҷа, хонандагони ҳамчун зери хатари тарки мактаб муайяншуда ба саволҳо оиди
фоиданокии омӯзиши компютер ва аҳамияти малакаҳои истифодаи компютер посух доданд. Ин
ҷадвал бо посухҳои хонандагон ба шаш нуқтаи (пункти) назарсанҷӣ марбут ба фикру ақидаи
онҳо оиди омӯзиши компютер асос ёфтааст. Ин нуқтаҳо зеринанд:
ü
ü
ü
ü
ü

Омӯхтани малакаҳои истифодаи компютер ба ман барои ёфтани ҷои кор кӯмак мерасонад.
Омӯхтани малакаҳои истифодаи компютер ба ман дар таҳсил кӯмак мерасонад.
Омӯхтани малакаҳои истифодаи компютер барои ояндаи ман муҳим аст.
Агар мактаби дарсҳои компютер медошт, ман ба мактаб мерафтам.
Агар мактаби дарсҳои компютер медошт, ман он рӯзҳое, ки дарси компютер мешуд, ҳатман
ба мактаб мерафтам.
ü Агар мактаби дарсҳои компютер медошт, ман бештар мехостам таҳсилро идома диҳам.

Хонандагони гуруҳи СОБ + Компютерҳо (Компютерҳо) дар Камбоҷа нисбат ба
хонандагони мактабҳои гуруҳи танҳо СОБ доир ба дарсҳои компютер фикру ақидаи
беҳтар доштанд (3,62 бар хилофи 3,52 ва 3,53).
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Расми VI.B.9. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати идроки хонандагон доир дарсҳои компютер

Манбаъҳо: Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома ва
саволномаи хонандагони зери хатар.
Эзоҳ:

Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин
таҳлилҳои мазкур санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда
нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
+++/++/+

Умуман, натиҷаҳои таҳлили натиҷаҳо нисбати муносибатҳои иловагии хонандагони зери
хатар ба хулосае меоранд, ки дар Камбоҷа ва Ҳиндустон, барномаи SDPP идроки
хонандагонро доир ба дастгирӣ аз муаллимон ва волидон беҳтар кардааст, вале чунин
ҳолат дар Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ дида намешавад (Расми VI.B.2).
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Ҷадвали VI.B.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муносибатҳои хонандагони зери хатар
нисбати мактаб
Камбоҷа

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

Танҳо
СОБ

СОБ +
Компютерҳо
(Компютерҳо)

+++

○

+++

○

○

Идроки дастгирии волидон

○

++

+++

○

○

Идроки дарсҳои компютер

○

++

—

—

—

Идроки дастгирии муаллимон

Манбаъҳо: Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон дар
марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда
Эзоҳ:

Таҳлили идроки хонандагон дар асоси иттилоот оиди хонандагони зери хатари синфҳои ҳадафнок
гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо
ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои мазкур санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

C.

Тахсирҳо нисбати ҷалби хонандагони зери хатар
дар мактаб

Назарияи тағйироти SDPP дар назар дорад, ки
ислоҳоти муносибатҳои хонандагон нисбати мактаб
боиси беҳтар шудани иштироки онҳо дар мактаб
мешавад. Нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии
барномаи SDPP нисбати ҷалбшавии хонандагон ба
мактаб ҳузури ҳаррӯзаи онҳо дар давоми соли
таҳсил мебошад. Нишондиҳандаҳои иловагии
ҷалбшавии хонандагон муваффақият дар дарсҳо ва
рафтори хонандагон мебошанд.
1.

Таъсирҳо нисбати ҳузури
хонандагон дар мактаб

Натиҷ аҳои иштироки хонандагон
дар мактаб
Нишондиҳандаи асосии
таъсирбахшии барнома
•

Ҳузури ҳаррӯза

Натиҷаҳои иловагӣ
•

Муваффақияти таълимии
хонанда ба мактаб

•

Рафтори хонанда дар мактаб

ҳаррӯзаи

Азбаски SDPP барои беҳтар кардани ҳузури хонандагон дар дарсҳо пешбинӣ шуда буд, мо
онро ҳамчун ченаки асосии таъсирбахшии барнома дар ин соҳа истифода бурдаем.
Хонандагони зери хатари тарки мактаб метавонанд аз миқдори бениҳоят зиёди дарсҳо
гурезанд, ки ин метавонад боиси суст шудан дар таҳсил ва аз дарсҳо қафо мондан шуда,
онҳоро нисбати таҳсил, мактаб ва ҳамсинфонашон дилхунук кунад. SDPP таъсирҳои нисбати
ҳузури ҳамаи хонандагонро, аз ҷумла хонандагони дар асоси хусусиятҳои марҳилаи оғоз
ҳамчун зери хатари тарки мактаб муайяншударо мушоҳида кард. Барои баровардани
нишондиҳандаи натиҷа ҳуҷҷатгузории мактабҳо истифода бурда шудааст.
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Ҳузури хонандагон
Нишондиҳандаи ҳузур барои ҳар чор кишвар ҳузури ҳаррӯзаи миёна барои тамоми соли таҳсил
мебошад. Ҳузури хонандагон ҳар рӯз тафтиш карда шуда, дар ҳуҷҷатгузории мактабҳо қайд
карда мешавад.

Умуман, барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳамаи хонандагони синфҳои ҳадафнок дар
Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ таъсири мусбӣ ва дар Тоҷикистон таъсири мусбии
қадре муҳим ба миён овард, вале дар Камбоҷа нисбати ҳузур таъсири назаррасе ба
миён наовард (Расми VI.C.1).
Дараҷаи миёнаи ҳузури рӯзонаи хонандагони синфи ҳадафнок дар Ҳиндустон 65,2 фоизи
хонандагони гуруҳи SDPP буда, ин нишондиҳанда барои хонандагони гуруҳи назоратӣ ба
63,5 фоиз баробар буд, ки ин фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим аст, ва 2,7% ислоҳот дар
гуруҳи озмоишӣ нисбат ба гуруҳи назоратӣ.
Дар Тимори Шарқӣ, фарқияти байни дараҷаҳои ҳузур инчунин аз ҷиҳати омор муҳим буд
(82 фоизи хонандагони синфи ҳадафнок дар мактабҳои SDPP бар хилофи 80,3 фоиз дар
мактабҳои гуруҳи назоратӣ). 2,1% ислоҳот дар ҳузур дар гуруҳи озмоишӣ нисбат ба
гуруҳи назоратӣ.
Дар Тоҷикистон, дараҷаи миёнаи ҳузури ҳаррӯзаи хонандагони синфҳои ҳадафноки
мактабҳои гуруҳи SDPP 91,2 фоиз буда, ин нишондиҳанда барои хонандагони гуруҳи
назоратӣ ба 90,4 фоиз баробар буд. 0,9% ислоҳот дар ҳузур дар гуруҳи озмоишӣ нисбат ба
гуруҳи назоратӣ.
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SDPP ҳузури хонандагони зери хатари тарки
мактабро дар Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ
бештар кард, вале на дар Камбоҷа ва баъзе
зергуруҳҳо дар Тоҷикистон (Расми VI.C.1). Дар
Ҳиндустон, дараҷаи ҳузури хонандагони зери
хатари дохили гуруҳи SDPP ба 62,7 фоиз баробар
буда, ин нишондиҳанда барои хонандагони
гуруҳи назоратӣ ба 60,8 фоиз баробар буд, ки ин
фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим буда, ифодаи
3,1% афзоиши ҳузури хонандагони зери хатари
дохили гуруҳи назоратӣ нисбат ба хонандагони
гуруҳи назоратӣ мебошад. Дар Тимори Шарқӣ,
фарқияти нишондиҳандаи ҳузури хонандагони
зери хатари тарки мактаб инчунин аз ҷиҳати омор
муҳим аст (78,9% барои гуруҳи SDPP ва 76,6%
дар мактабҳои назоратӣ), 3% ислоҳот.

Таъсирҳо нисбати ҳузур дар дарсҳо: Ин чӣ маъно
дорад?
Таъсирҳои мусбат нисбати ҳузур дар дарсҳо
маънои онро доранд, ки нисбат ба мавриди ҷорӣ
набудани SDPP, хонандагон мунтазамтар дар
мактаб буданд ва мунтазамтар таълим
мегирифтанд.
Миёни ҳамаи хонандагон, шумораи рӯзҳои
иловагии таҳсил
ба 83 000 дар Ҳиндустон, 16 000 дар Тоҷикистон
ва 77 000 дар Тимори Шарқӣ баробар мебошад.
Миёни ҳамаи хонандагони зери хатар, шумораи
рӯзҳои иловагии таҳсил ба
80 000 дар Ҳиндустон ва 45 000 дар Тимори
Шарқӣ

Расми VI.C.1. Таъсири барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳаррӯза дар маҷмуъ ва миёни хонандагони
зери хатар
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Дараҷаи ҳузури ҳаррӯза нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии барнома доир ба ҷалбкунии хонандагон ба
мактаб мебошад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё
нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо
истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда
шудаанд. Зери хатар будани хонандагон бо истифодаи хусусиятҳои марҳилаи оғоз муайян карда шудааст.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Барномаи SDPP барои таъсири фарқнок
нисбати зергуруҳҳои фарқноки хонандагон
таҳия нашудааст (ғайр аз хонандагони зери
хатари тарки мактаб); аммо адабиёт нишон
медиҳад, ки натиҷаҳо ва таъсирҳо метавонанд
вобаста аз навъи хонандагон фарқнок
бошанд. Таъсирҳои барномаи SDPP ба
дараҷаи ҳузур дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон
миёни зергуруҳҳо то андозае якзайл буданд,
вале таъсир дар Тимори Шарқӣ дар
зергуруҳҳои алоҳида тамаркуз ёфт (Расми
VI.C.2 ва Ҷадвали VI.C.1). Дар Ҳиндустон,
нисбати
ҳузури
хонандагони
бисёри
зергуруҳҳо таъсирҳои аз ҷиҳати омор муҳим
расонида шуданд, ба истиснои хонандагони
мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони
зери хатари тарки мактаб ва мактабҳои
дурдаст. Дар Тоҷикистон, нисбати ҳузури
хонандагони мактабҳои дорои фоизи баланди
хонандагони зери хатар ва мактабҳои дурдаст
таъсири аз ҷиҳати омор муҳим расонида
нашуд, аммо нисбати ҳамаи зергуруҳҳои

Иттилоот оиди ҳузури хонандагон
SDPP иттилооти ҷаъбастии марбут ба
ҳузурро тариқи ҳасту нест давоми ҳар
як ташаббуси ҷамъкунии иттилоот аз
соати 8 то 10 ҷамъ мекард (одатан, дар
давоми дарси сеюм). Ин
нишондиҳандаҳо дар мактабҳои гуруҳи
SDPP ва гуруҳи назоратӣ шабеҳ буданд.
Нишондиҳандаи ҳузури аз ин иттилоот
гирифташуда баъдан бо
нишондиҳандаҳо аз иттилооти сатҳи
хонандагон аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо
муқоиса карда шуданд. Қариб дар ҳамаи
кишварҳо, дараҷаи ҳузур дар асоси
ҳасту нест аз дараҷаи ҳузур аз рӯи
ҳуҷҷатгузории мактаб пасттар мебошад.
Ин ба фикре меорад, ки ҳуҷҷатгузории
мактабҳо метавонанд манбаъи
беҳтарини иттилоот доир ба ҳузур
набошад.
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дигари муоинашуда чунин таъсир мушоҳида шудааст.
Таъсирҳои мусбии барномаи SDPP нисбати ҳузури умумии хонандагон дар Тимори
Шарқӣ дар зергуруҳҳои муайян тамаркуз ёфтаанд. Хусусан, нисбати ҳузури хонандагоне,
ки духтаранд ё дар мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар таҳсил
мекарданд, таъсирҳои мусбии назаррас ба вуҷуд омаданд, вале на нисбат ба хонандагони
зергуруҳҳои дигар (хонандагоне, ки бачаанд ё дар мактабҳои дорои фоизи баланди
хонандагони зери хатар). Нисбати ҳузури хонандагони синнашон барои синфашон
калонтар ё хонандагони мактабҳои ғайридурдаст натиҷаҳои мусбии қадре муҳим
мушоҳида шудааст, вале на нисбати зергуруҳҳои иловагӣ (хонандагони синнашон барои
синфашон мувофиқ ё хонандагони мактабҳои дурдаст).
Расми VI.C.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳаррӯзаи хонандагон дар
маҷмуъ, аз рӯи зергуруҳ
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Дараҷаи ҳузури ҳаррӯза нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии барнома доир ба ҷалбкунии хонандагон ба
мактаб мебошад. Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё
нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо
истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Натиҷаҳои баҳогузории таъсири Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб дар чор кишвар

Саҳ. 68

Хулосаи натиҷаҳои таҳлили зергуруҳҳо миёни ҳамаи кишварҳо дар Ҷадвали VI.C.1 оварда
шудааст. Чуноне ки дида мешавад, таъсирҳои SDPP нисбати зергуруҳҳои муайяни ҳамаи
кишварҳо тамоюлҳои якзайл надоранд.
Ҷадвали VI.C.1. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати ҳузур, аз рӯи зергуруҳ
Камбоҷа

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

Танҳо СОБ

СОБ +
Компютерҳо

Духтарон

○

○

+++

++

++

Бачаҳо

○

○

++

○

++

Синни калонa

○

○

++

○

++

Синни мувофиқa

○

○

+++

+

++

—

—

+++

—

—

—

—

++

—

—

Ҷинси хонанда

Мувофиқ будани синну сол

Табақаи хонанда
Табақаи пастb
Табақаи ғайрипаст

b

Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб
Фоизи баланди
хонандагони зери
хатарc

○

○

○

○

○

Фоизи пасти
хонандагони зери
хатарc

○

○

+++

++

++

Дурдастd

○

○

○

○

+

Ғайридурдастd

○

○

++

+

○

Ҷойгиршавии мактаб

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон дар
марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда

Эзоҳ:

Таҳлили ҳузур дар асоси иттилоот оиди хонандагони синфҳои ҳадафнок гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ
+ Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа
тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо ва
таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
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2.

Таъсирҳо нисбати нишондиҳандаҳои иловагии ҷалби хонандагон ба мактаб

Илова бар ҳузур, баҳогузории SDPP инчунин таъсирҳои барномаи SDPP-ро нисбати
муваффақияти таҳсилӣ ва рафторро дар ҳар як кишвар муоина кардааст26.
a.

Муваффақияти таҳсилӣ

Натиҷаҳо доир ба муваффақияти таҳсилӣ риёзиёт ва забонро дар бар гирифтааст. Танҳо
дар Тоҷикистон мувофиқи тадбири барномаи SDPP дастгирии бевоситаи омӯзишӣ
пешниҳод карда шудааст — тавассути барномаи Мураббигии баъдидарсӣ.

Муваффақият дар риёзиёт ва забон
SDPP иттилооти марбут ба муваффақияти хонандагонро аз ҳуҷҷатгузории муқаррарии
мактабҳо ҷамъ карда аст. Иттилооти марбут ба муваффақияти таҳсилӣ дар ҳар як кишвар
фарқнок буд:
•

Камбоҷа: иттилоот аз баҳоҳои хонандагон дар нимсолаи дуюм гирифта шуд. Мактабҳо ба
хонандагон аз рӯи ҷадвали дорои 100 хол баҳо гузоштанд, аз 1 то 100.

•

Ҳиндустон: мактабҳо ду навъи фарқноки баҳогузории муваффақият истифода мебаранд.
Иттилоот аз баҳоҳои солонаи хонандагон гирифта шуд. SDPP нишондиҳандаи муштараке
таҳия кардааст, ки сазовор шудани хонандаро ба баҳои аз баҳои миёна баландтар ҳисобида
мебарорад. Андозаи тағйирёбандаи натиҷа фоизи хонандагоне мебошад, ки баҳои аз баҳои
миёнаи хонандагони дар имтиҳони риёзӣ иштирок варзида баландтар аст.

•

Тоҷ икистон: иттилоот аз баҳоҳои чоряки чорум гирифта шудааст. Мактабҳо ба
хонандагон аз рӯи ҷадвали дорои чор хол баҳо мегузоранд, аз 2 то 5: баҳои 2
"ғайриқаноатбахш", 3 "қаноатбахш", 4 "хуб" ва 5 "аъло".

•

Тимори Шарқӣ : иттилоот аз имтиҳонҳои чоряки сеюм гирифта шудааст. Мактабҳо ба
хонандагон аз рӯи ҷадвали дорои 10 хол, ки дар он 1 "бисёр бад" ва 10 "аъло" мебошад,
баҳо мегузоранд.

Аҷаб нест, ки дар Тоҷикистон барномаи SDPP нисбати муваффақияти ҳамаи
хонандагон таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим расондааст. Дар Камбоҷа, Тимори
Шарқӣ ва Ҳиндустон нисбати муваффақият дар риёзиёт таъсири назаррас расонида
нашудааст. Хулосаи таҳлилҳои мазкур дар Расми VI.C.3 оварда шудааст.

26
Дар Ҳиндустон рафтор муоина нашудааст, чунки онҷо рафтори хонандагон дар парвандаҳои алоҳидаи
хонандагон қайд карда намешавад.
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Расми VI.C.3. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муваффақият дар риёзиёт

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Муваффақият дар таҳсил дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок чен карда мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда
шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.
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Натиҷаҳои таҳлили таъсирҳои барнома нисбати муваффақият дар забон ба қароре
меоранд, ки барномаи SDPP нисбати ин натиҷа дар ягон кишвар таъсире нарасондааст.
Расми VI.C.4. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати муваффақият дар забон

СОБ + Компютерҳо Назоратӣ
Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Муваффақият дар таҳсил дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок чен карда мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда
шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
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+++/++/+
Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

b.

Рафтор

SDPP инчунин таъсирҳои барномаи SDPP-ро нисбати рафтор, ки аз ҷониби муаллимон дар
ҳуҷҷатгузории мактабҳо қайд карда мешуд, муоина кардааст. Дар се кишвар — Камбоҷа,
Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ — ки дар онҳо маълумоти доир ба рафтор мунтазам қайд
карда мешавад, баҳои баландтари рафтор ифодаи рафтори хуби қайдшуда мебошад. Дар
Ҳиндустон, баҳоҳои рафтор қайд карда намешаванд.
Рафтори хонандагон
Иттилооти марбут ба рафтор дар ҳар як кишвар фарқнок буд:
•

Камбоҷа: иттилоот аз баҳоҳои рафтори хонандагон дар нимсолаи дуюм гирифта шуд.
Мактабҳо ба хонандагон баҳои аз 1 то 3 мегузоранд: 1 - "хуб/бисёр хуб", 2 - "қаноатбахш"
ва 3 - "бад". Ин баҳоҳо чаппа карда шуданд, то баҳои баландтар ифодаи рафтори хубтар
бошад.

•

Ҳиндустон: баҳоҳои рафтор қайд карда намешаванд.

•

Тоҷ икистон: иттилоот аз баҳоҳои рафтори чоряки чорум гирифта шудааст. Мактабҳо ба
хонандагон аз рӯи ҷадвали дорои чор хол баҳо мегузоранд, аз 2 то 5: баҳои 2
"ғайриқаноатбахш", 3 "қаноатбахш", 4 "хуб" ва 5 "аъло".

•

Тимори Шарқӣ: иттилоот аз баҳоҳои рафтори чоряки сеюм гирифта шудааст. Мактабҳо ба
хонандагон аз рӯи ҷадвали дорои баҳоҳои аз 1 то 10 баҳо мегузоранд: 1 - "бисёр бад" ва 10 "аъло".

Натиҷаҳои таҳлили таъсирҳои барнома нисбати рафтор ба қароре меоранд, ки
барномаи SDPP нисбати ин натиҷа дар ягон кишвар таъсире нарасондааст (Расми
VI.C.5).
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Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ
бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар
мактабҳо ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои мазкур санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ
барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

Эзоҳ:

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Манбаъҳо:

Расми VI.C.5. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати рафтори хонандагон

Хулосаи натиҷаҳо таҳлил барои муваффақияти таҳсилӣ ва рафтор барои ҳамаи кишварҳо
дар Ҷадвали VI.C.2 оварда шудааст. Чуноне ки дида мешавад, Тоҷикистон ягона
кишварест, ки дар он SDPP тавонист ба муваффақияти таҳсилӣ таъсир расонад.
Ҷадвали VI.C.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои дигари ҷалби хонандагон
ба мактаб
Камбоҷа

Муваффақият дар
фанҳои риёзӣ
Умуман
Зери хатар
Муваффақият дар
забони 1
Умуман
Зери хатар
Муваффақият дар
забони 2
Умуман
Зери хатар
Рафтор
Умуман
Зери хатар

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

Танҳо СОБ

СОБ +
Компютерҳо

○
○

○
○

○
○

++
+

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

—
—

—
—

—
—

○
○

○
○

○
○

○
○

—
—

○
○

○
○

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон дар
марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда

Эзоҳ:

Таҳлили муваффақияти таҳсилии хонандагон дар асоси иттилоот оиди хонандагони синфҳои ҳадафнок
гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ
+ Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа
тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо ва
таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои мазкур санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

D.

Таъсирҳо нисбати тарки мактаб

Коҳиш додани дараҷаи тарки мактаб ҳадафи асосии
тадбирҳои пешгирии SDPP мебошад. Хонандагоне, ки
мактабро тарк мекунанд, дар давоми ҳаёти меҳнатиашон
худро аз миқдорҳои бениҳоят зиёди даромад маҳрум
мекунанд (Дуфло 2001), дастрасии худро ба таҳсили ва
таълими минбаъда маҳдуд мекунанд ва қоибилияти
саҳмгузорӣ ба ҷомеаи худро кам мекунанду харҷи
бесамари захираҳои мактабҳоро зиёдтар мекунанд.
1.

Таъсирҳо нисбати ченаки асосии тарки
мактаб

Натиҷаҳои тарки мактаб
Нишондиҳандаи асосии
таъсирбахшии барнома
• Тарки мактаб
Натиҷ аҳои иловагӣ
• Пешрафти хонанда дар
мактаб
• Нишондиҳандаҳои
алтернативии тарки
мактаб

Нишондиҳандаи асосии таъсирбахшии SDPP доир ба коҳиш додани тарки мактаб он аст,
ки оё дар давраи охирини ҷамъкунии иттилоот хонанда мактабро тарк кардааст. Барои чен
кардани тарки мактаб, SDPP ҳуҷҷатгузории мактабҳоро истифода бурдааст.
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Нишондиҳандаҳои асосии тарки мактаб
Тарки мактаб. Дар ҳамаи кишварҳо, тарки мактаб вобаста аз он, ки оё хонанда мактабро дар
мавриди ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи баъди барнома тарк кардааст, муайян карда
шудааст. Таърифи аниқ аз кишвар вобаста аст:
•

Ҳиндустон:Тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ барои талабагони синфи
панҷи зери ҳадаф; хонандагоне, ки дар соли навбатии таҳсил таҳсилро идома надодаанд,
ҳамчун мактабро тарк карда дониста мешаванд.

•

Тоҷ икистон: Тарки мактаб дар давоми соли таҳсил барои талабагони синфи нуҳи зери
ҳадаф; синфи 9 синфи охирини таъҳсили ибтидоӣ мебошад. Хонандагон тариқи
супоридани имтиҳонҳои ҷамъбастии солона синфи 9-ро хатм карданд; хонандагоне, ки
панҷ имтиҳонро супорида натавонистанд, ҳамчун хонандагоне, ки мактабро тарк мекунанд,
муайян карда мешаванд.

•

Камбоҷа: SDPP дар якчанд синфи ҳадафнок кор мекард (синфҳои 7, 8 ва 9), аз ҷумла
синфи охирини таҳсили ибтидоӣ (синфи 9). Агар дар мавриди назорати охиринамон
муайян мешуд, ки хонандае таҳсилро идома намедиҳад, ӯ ҳамчун мактабро тарк карда ба
ҳисоб гирифта мешуд. Хонандагоне, ки дар синфи 7-ум дар барнома иштирок карда, дар
мавриди ҷамъкунии охирини иттилоот муайян мешуд, ки онҳо таҳсилро идома надодаанд,
онҳо ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта мешуданд. Хонандагоне, ки дар синфи
8-ум дар барнома иштирок карда, ҳамаи имтиҳонҳои нимсолаи (семестр) синфи 9-ро
насупоридаанд, ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта мешуданд. Ягон хонанда
иштирокро дар барнома дар синфи 9-ум шуруъ карда, соли пурраи хизматрасониҳои
барномаро нагирифтааст.

•

Тимори Шарқӣ: SDPP дар якчанд синфи ҳадафнок кор мекард (синфҳои 4, 5 ва 6), аз
ҷумла синфи охирини таҳсили ибтидоӣ (синфи 6). Агар дар мавриди назорати охиринамон
муайян мешуд, ки хонандае таҳсилро идома намедиҳад, ӯ ҳамчун мактабро тарк карда ба
ҳисоб гирифта мешуд. Хонандагоне, ки иштрокро дар барнома ҳамчун талабагони синфи 4
ва 5 дар соли якуми амалигардонии барнома шуруъ карда, имтиҳонҳои ҷамъбастии синфи
9-ро насупориданд, ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта шуда буданд.
Хонандагоне, ки иштирокро дар барнома дар синфи 4-ум дар соли дуюм ё сеюми
амалигардонии барнома шуруъ карда, дар соли таҳсили 2015 таҳсилро идома надода
буданд (ба таври мувофиқ, дар синфи 5 ё 6), ҳамчун мактабро тарк карда ба ҳисоб гирифта
шуда буданд.

Барномаи SDPP дараҷаи тарки мактабро дар гуруҳҳои "танҳо СОБ" ва "СОБ +
Компютерҳо (компютерҳо) дар Камбоҷа ва як зергуруҳ дар Ҳиндустон коҳиш
додааст, аммо нисбати тарки мактаб дар Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ таъсири
назаррас наовард (Расми VI.D.1).
Дар Камбоҷа, хонандагони мактабҳои гуруҳи SDPP-и дорои танҳо СОБ бо дараҷаи 38,6%
мактабро такр мекарданд ва хонандагони гуруҳи назоратӣ бошад бо дараҷаи 41,1%, ки ин
фарқияти аз ҷиҳати омор муҳим буда, ифодаи коҳиши тарки мактаб дар андозаи 6%
мебошад. Хонандагони мактабҳои дорои СОБ ва дарсҳои компютер бо дараҷаи 38,7%
мактабро тарк мекарданд. Фарқияти байни нишондиҳандаи ин гуруҳ ва гуруҳи назоратӣ
қадре муҳим аст, вале ифодаи 4,4% коҳиши тарки мактаб мебошад. Хонандагони зери
хатар ҳам дар гуруҳҳои озмоишӣ ва ҳам дар гуруҳи назоратӣ бо дараҷаи баландтар
мактабро тарк мекарданд: 54,1% дар мактабҳои назоратӣ, 48% дар мактабҳои "танҳо СОБ"
ва 51,6% дар мактабҳои "СОБ + Компютерҳо". Фарқияти байни гуруҳи танҳо СОБ ва
гуруҳи назоратӣ аз ҷиҳати омор муҳим буда, ифодаи коҳишиат тарки мактаб дар андозаи
11% ба шарофати тадбири СОБ мебошад.
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Таъсирҳо нисбати тарки мактаб дар
Камбоҷ а: Ин чӣ маъно дорад?
•

•

SDPP тахминан 1 500 хонандаи (6%
тарккунандагон) гуруҳи мактабҳои
"танҳо СОБ" ва тахминан 1 200 хонандаи
(4% тарккунандагон) гуруҳи мактабҳои
"СОБ + Компютерро" дар мактаб нигоҳ
доштааст.
SDPP тахминан 2 000 хонандаи зери
хатари (11% тарккунандагон) мактабҳои
гуруҳи "танҳо СОБ-ро" дар мактаб нигоҳ
доштааст.

Дараҷаҳои тарки мактаб дар се кишвари
боқимонда хеле пасттар буданд, қариб 8%
дар гуруҳи мактабҳои SDPP ва гуруҳи
назоратӣ дар Ҳиндустон, 9% дар Тоҷикистон
ва 16 фоиз дар Тимори Шарқӣ. Дар мавриди
хонандагони зери хатар бошад андак
баландтар буданд: тахминан 9% дар
Ҳиндустон, 10% дар Тоҷикистон ва 18% дар
Тимори
Шарқӣ.
Фарқиятҳои
байни
дараҷаҳои тарки мактаб дар мактабҳои
гуруҳи SDPP ва гуруҳи назоратӣ дар ягонтои
ин кишварҳо аз ҷиҳати омор муҳим набуд, на
умуман ва на дар мавриди хонандагони зери
хатар.

Расми VI.D.1. Таъсири барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар маҷмуъ ва миёни хонандагони
зери хатар
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Манбаъҳо: Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.
Эзоҳ:

Тарки мактаб дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда
шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Зери хатар будани хонандагон бо
истифодаи хусусиятҳои марҳилаи оғоз муайян карда шудааст.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар Камбоҷа вобаста аз зергуруҳ
фарқнок буд (Расми VI.D.2 ва Ҷадвали VI.D.1). Таъсирҳои мусоиду назарраси барномаи
SDPP нисбати тарки мактаб умуман барои хонандагони гуруҳи "танҳо СОБ" дар Камбоҷа
ҳам дар зергуруҳи бачаҳо ва ҳам дар зергуруҳи духтарон возеҳ буд, вале таъсир танҳо дар
зергуруҳи духтарон қадре муҳим буд. Таъсирҳо нисбати тарки мактаб барои зергуруҳҳои
дигари гуруҳи "танҳо СОБ" дар Камбоҷа фарқнок буданд. Нисбати хонандагоне, ки
синнашон барои синфашон мувофиқ будё дар мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони
зери хатар таҳсил мекарданд, таъсирҳои назарраси мусоид ба вуҷуд омаданд, вале на
нисбат ба хонандагони зергуруҳҳои дигар (хонандагоне, ки синнашон аз синфашон
калонтар буд ё дар мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери хатар).
Дар Ҳиндустон, барномаи SDPP нисбати хонандагони мактабҳои дорои фоизи пасти
хонандагони зери хатари тарки мактаб таъсирҳои мусоид расонд, вале нисбати
хонандагони мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери хатари тарки мактаб
таъсирҳои мусоид мушоҳида нашудаанд. Нисбати ягон зергуруҳи дигар дар Ҳиндустон ба
тарки мактаб таъсири аз ҷиҳати омор муҳим расонда нашуд.
Дар Тоҷикистон, ба мисли тамоми иқтибос, дар ягон зеругурҳи хонандагон ягон таъсир
мушоҳида нашудааст.
Дар Тимори Шарқӣ, дар мактабҳои гуруҳи SDPP, ки дорои фоизи баланди хонандагони
зери хатар буданд, афзоиши тарки мактаб мушоҳида шудааст, вале на дар миёни
хонандагони мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар. Нисбати ягон
зергуруҳи дигар дар Тимори Шарқӣ ба тарки мактаб таъсири аз ҷиҳати омор муҳим
расонда нашуд.
Расми VI.D.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати тарки мактаб, аз рӯи зергуруҳ
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Манбаъҳо:
Эзоҳ:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.
Тарки мактаб дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда
шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои
муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.
***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

Хулосаи натиҷаҳои таҳлили зергуруҳҳо миёни ҳамаи кишварҳо дар Ҷадвали VI.D.1 оварда
шудааст. Чуноне ки дида мешавад, таъсирҳои SDPP нисбати зергуруҳҳои муайяни ҳамаи
кишварҳо тамоюлҳои якзайл надоранд.
Ҷадвали VI.D.1. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати тарки мактаб, аз рӯи зергуруҳ
Камбоҷа
Танҳо СОБ

Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

—
—

—
—

+++

○

++

──

○

○

○
○

○
○

○
○

СОБ +
Компютерҳо

(Computers)
Ҷинси хонанда
Духтарон
─
○
Бачаҳо
──
○
Мувофиқ будани синну сол
Синни калонa
○
○
Синни мувофиқa
──
─
Табақаи хонанда
Табақаи пастb
—
—
Табақаи ғайрипастb
—
—
Фоизи хонандагони зери хатар дар мактаб
Фоизи баланди
○
○
хонандагони зери
хатарc
Фоизи пасти
──
○
хонандагони зери
хатарc
Ҷойгиршавии мактаб
Дурдастd
○
──
Ғайридурдастd
○
○
Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон дар
марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда

Эзоҳ:

Таҳлили тарки мактаб дар асоси иттилоот оиди хонандагони синфҳои ҳадафнок гузаронида шудааст.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар мактабҳо
ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои зергуруҳҳо
санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10. Шоёни диққат аст, ки ин ифодаи афзоиши тарки мактаб
мебошад.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10. Шоёни диққат аст, ки ин ифодаи коҳиши тарки мактаб
мебошад.
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2.

Таъсирҳо нисбати ченакҳои иловагии тарки мактаб

1. Гузариш ба синфҳои навбатӣ
Баҳогузорӣ гузариши хонандагонро ба синфҳои навбатӣ мушоҳида кард, яъне гузариш ба
синфи навбатӣ ё болотар дар соли(ҳои) баъди иштирок дар Барномаи SDPP. Ин
нишондиҳанда доир ба пешрафти муваффақиятноки хонандагон маълумоти иловагӣ
таъмин мекунад.
Гузариш ба синфҳои навбатӣ
Хонандагон дар он маврид ба синфи навбатӣ гузашта дониста мешаванд, ки агар дар соли
ояндаи таҳсил ба синфи навбатӣ ё болотар гузаранд.
Камбоҷ а: ин таҳлил танҳо хонандагони синфи 7 ва 8-ро фаро мегирад, зеро синфи 9 дар
мактабҳои SDPP синфи охирин буд.
Ҳиндустон: ин таҳлил хонандагони синфи 5-ро, ки ба синфи 6 мегузаранд, фаро мегирад, зеро
ҳамаи мактабҳои SDPP синфи 6 доштанд.

Тоҷ икистон: ин таҳлил танҳо хонандагонеро фаро мегирад, ки дар мактабҳои дорои
синфи 10 таҳсил мекунанд. Мактабҳое, ки дар онҳо синфи 9 (синфи зери ҳадафи тадқиқот)
синфи охирин аст, бо таҳлил фаро гирифта намешаванд.

Тимори Шарқӣ: ин таҳлил танҳо хонандагони синфи 4 ва 5-ро фаро мегирад, зеро
синфи 6 дар мактабҳои SDPP синфи охирин буд. Дар Ҳиндустон
Барномаи SDPP гузариш ба синфи навбатиро миёни хонандагони гуруҳи "СОБ +
Компютерҳо" дар Камбоҷа қадре беҳтар кардааст (63,3% бар хилофи 61,5%). Ин
маъное дорад, ки эҳтимолияти ба синфи навбатӣ гузаштани хонандагон бештар аст.
Нисбати гузариш ба синфи навбатӣ дар Ҳиндустон ва Тимори Шарқӣ, инчунин дар
мактабҳои дорои синфи 10 дар Тоҷикистон, таъсири назаррас расонида нашуд.
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Расми VI.D.3. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати гузариш ба синфҳои навбатӣ

Камбоҷ

Ҳиндустон
Танҳо СОБ

Тоҷикистон

СОБ + Компютерҳо

Тимори Шарқӣ

Назорат

Манбаъҳо:
Эзоҳ:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.
Тарки мактаб дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои байни
нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи СОБ + Компютерҳо,
танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои дутурафа тафтиш карда
шудаанд. Бузургиҳои миёна бо ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ
мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.
***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.
+++/++/+

Фарқияти байни гуруҳи "танҳо СОБ" ва гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим
дониста мешавад.

2. Тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ
Як нишондиҳандаи дигари марбут ба тарки мактаб дар Тоҷикистон тарки мактаб ҳангоми
гузариш ба синфи навбатӣ дар мактабҳои дорои синфи 10 мебошад. На ҳамаи мактабҳои дар
Тоҷикистон синфи 10 доранд, чунки синфи 9-ум синфи охирони таҳсили ибтидоӣ мебошад.
Илова бар нишондиҳандаи тарки мактаб дар давоми соли таҳсил, ки дар баҳогузории асосии
таъсирбахшии барнома истифода шуда буд, баҳогузорӣ дар Тоҷикистон таъсирҳои барномаи
SDPP-ро нисбати тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ муоина кард. Ин
нишондиҳандаи алтернативӣ танҳо дар мактабҳое дастрас буд, ки дорои синфи 10 буданд.
Тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ дар Тоҷ икистон
Дар Тоҷикистон, синфи 9 (синфи зери ҳадафи таҳлил) синфи охирини таҳсили ибтидоӣ мебошад.
Хонандагон метавонанд таҳсилро дар синфи 10 идома диҳанд, вале на ҳамаи мактабҳои дохили
иқтибос синфи 10 доранд. Ин нишондиҳандаи алтернативии тарки мактаб дар Тоҷикистон дар
асоси он муайян карда мешавад, ки оё хонанда дар соли ояндаи таҳсил дар мактаб мондааст. Ин
натиҷа танҳо барои хонандагони мактабҳои дорои синфи 10 чен карда шудааст. Хонандагоне, ки
дар синфи 9 ё 10 таҳсил мекарданд, ҳамчун мактабро тарк карда дониста намешаванд.

Сарфи назар аз он, ки барномаи SDPP дар Тоҷикистон нисбати тарки мактаб ҳангоми
гузариш ба синфи навбатӣ дар мактабҳои дорои синфи 10 аз нуқтаи назари умумӣ таъсири
Натиҷаҳои баҳогузории таъсири Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб дар чор кишвар
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назаррас наовард, (20,2% бар хилофи 22,1%) (Расми VI.D.4), он нисбати хонандагони бе
хатари тарки мактаб таъсири қадре муҳим расонида тавонист.
Расми VI.D.4. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи
навбатӣ дар Тоҷикистон

Ҳамаи хонандагон

Хонандагони зери хатар
СОБ + Компютерҳо

Хонандагони бе хатар

Назоратӣ

Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот дар марҳилаи оғози SDPP, аз ҳуҷҷатҳои мактаб дар марҳилаи баъди барнома.

Эзоҳ:

Тарки мактаб дар ҳар як кишвар ба таври фарқнок шарҳ дода мешавад. Фарқиятҳои миёнаи байни гуруҳи
SDPP ва гуруҳи назоратӣ бо истифодаи меъёрҳои дутарафа тафтиш карда шудаанд. Бузургиҳои миёна бо
ислоҳи таназзул оварда шудаанд. Зери хатар будани хонандагон бо истифодаи хусусиятҳои марҳилаи
оғоз муайян карда шудааст. Азбаски ин таҳлилҳои иловагӣ санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти
оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

***/**/* Нишондиҳандаи тахминии таъсир дар сатҳи .01/.05/.10 аз ҷиҳати омор муҳим аст.

Хулосаи таҳлилҳои мазкур доир ба натиҷаҳои иловагӣ дар Ҷадвали VI.D.2 оварда
шудааст, ки шакл ва сатҳи муҳиммии омории ҳар як таъсирро нишон медиҳад.
Ҷадвали VI.D.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои дигари марбут ба тарки
мактаб
Камбоҷа

Гузариш ба синфҳои
навбатӣ
Умуман
Зери хатар

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

Танҳо
СОБ

СОБ +
Компютерҳо
(компютерҳо)

○
—

+
—

○
○

○
○

○
○

—
—

—
—

—
—

○
○

—
—

Тарки мактаб ҳангоми гузариш
ба синфи навбатӣ дар
Тоҷикистон
Умуман
Зери хатар

Ҳиндустон
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Манбаъҳо:

Ҷамъкунии иттилоот аз ҳуҷҷатгузории мактабҳо дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷоми барномаи SDPP,
саволномаҳо барои хонандагон дар марҳилаи оғоз ва баъди анҷом ва саволномаи аз ҷониби муаллимон
дар марҳилаи баъди анҷом мустқилона пур кардашуда

Эзоҳ:

Таҳлили гузариш ба синфи навбатӣ дар асоси иттилоот оиди хонандагони синфҳои ҳадафнок гузаронида
шудааст. Таҳлили тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатӣ дар Тоҷикистон танҳо хонандагони
мактабҳои дорои синфи 10-умро фаро мегирад.
Фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаи гуруҳҳои SDPP ва назоратӣ (ё нишондиҳандаҳои миёнаи
СОБ + Компютерҳо, танҳо СОБ ва, агар мувофиқ бошад, гуруҳи назоратӣ) бо истифодаи санҷишҳои
дутурафа тафтиш карда шудаанд. Таҳлил тақсимоти хонандагон ва муаллимонро ба гуруҳҳо дар
мактабҳо ва таъсирҳои муқаррарии наслҳои соли таҳсилро шарҳ медиҳад. Азбаски ин таҳлилҳои мазкур
санҷишӣ мебошанд, ҳудудҳои амаҳияти оморӣ барои муқоисаҳои ҷамъ ислоҳ карда нашудаанд.

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
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Натиҷаҳои тадқиқоти сифатӣ
Дар давоми соли дуюми амалигардонии тадбирҳо дар мактабҳои озмоишӣ, гуруҳи кории SDPP дар
ҳар яке аз чор кишвар тадқиқоти сифатӣ гузаронида буд. Мақсади тадқиқотҳои мазкур: (1) ҳосил
кардани фаҳмиши беҳтари сабабҳои ба миён омадани тағйирот дар рафторҳо ва муносибатҳои
хонандагон ва муаллимон; ва (2) ҳосил кардани фаҳмиши беҳтари таври посух ва эътинои
гирандагони кӯмак (хонандагон, муаллимон, мудирони мактаб, волидон ва аъзоёни ҷомеа) ба
тадбирҳо. Баъзе аз натиҷаҳои тадқиқоти мазкур дар поён оварда шудаанд.
Гирандагони кӯмак дар бораи Системаи огоҳкунии бармаҳал чӣ мегуянд?
Фикру ақидаи муаллимон миёни чор кишвар ба ҳамдигар шабеҳ буданд. Бисёрии муаллимон оиди
таъсири СОБ фикри мусбат доштанд ва хоҳиши худро барои идомаи истифодаи СОБ дар оянда
баён карданд. Барои мисол, 75 фоизи муаллимон дар Тоҷикистон мехоҳанд асбоби баҳогузории
СОБ-ро барои муайян кардани хонандагони зери хатар идома диҳанд ва 88 фоизи муаллимон
гуфтанд, ки пайгирии хонандагони зери хатарро идома медиҳанд ва бо волидони онҳо дар тамос
мешаванд. Ба таври шабеҳ, 90 фоизи муаллимон дар Тимори Шарқӣ умедворанд, ки дар оянда
хонандагони зери хатарро муайян ва пайгирӣ карда, иртиботро бо оилаҳо идома медиҳанд. Навад
фоизи муаллимон дар Ҳиндустон СОБ-ро хеле таъсирбахш донистанд, аммо бисёриҳо изҳор
карданд, ки эҳтиёҷи дастгирии Пешсафони ҷомеа мебошанд (волонтёрҳо аз ҷомеа, ки барои
дастгирии фаъолиятҳои SDPP стипендияи хурд пардохта мешуданд).
Фоизи баланди муаллимон дар ҳар чори кишварҳо қайд карданд, ки СОБ хонандагони зери
хатарро дуруст муайян кардааст (85% дар Камбоҷа, 79% дар Тимори Шарқӣ, 81% дар Тоҷикистон
ва 89% дар Ҳиндустон). Муаллимон дар ҳамаи кишварҳо, ғайр аз Ҳиндустон, дар аввал, аз ҳамчун
зери хатар муайян шудани баъзе хонандагон ҳайрон шуда буданд. Эътинои онҳо нисбати дурустии
муайянкунии хонандагони зери хатар аз 77% дар Камбоҷа то 12% дар Ҳиндустон баҳо дода шуд.
Қариб ҳамаи муаллимон розӣ шуданд, ки истифодаи СОБ барои муайян кардани хонандагони зери
хатар нисбат ба усулҳои муқаррарии бе асбобҳои баҳогузорӣ беҳтар аст. Вақте ки аз муаллимон ва
мудирони мактабҳо оиди сабабҳои беҳтар будани СОБ пурсон мешудем, онҳо сатҳи пасти
фаҳмиши ибтидоии худро оиди тарки мактаб ва омилҳое, ки хонандагонро зери хатар мегузоранд,
ҳамчун сабаб меоварданд. Онҳо қариб якдилона ишора карданд, ки иштирок дар барномаи SDPP
фаҳмиш ва вуқуфи онҳоро на танҳо оиди омилҳои ба тарки мактаб мусоидаткунанда, балки оиди
уҳдадории онҳо барои дастгирӣ кардани хонандагони зери хатар беҳтар кардааст.
Вақте ки оиди қисми таъсирбахштарини СОБ пурсон мешудем, фоизи баланди коргарони
мактабҳо, волидон ва аъзоёни ҷомеа дар ҳар чори кишварҳо иртиботи беҳтарро байни мактабу
оилаҳо номбар мекарданд. Ба гумони онҳо, СОБ дар беҳтар кардани ҳузури хонандагон дар дарс
хусусан фоиданок буд. Тавре ки як муаллим аз Ҳиндустон гуфт, «хонандагон оиди мактаб
ҷиддитар шуданд, чунки фикр мекунанд, ки мактаб баҳоҳои онҳоро ба волидонашон мерасонад».
Умуман, кормандони мактаб ва аъзоёни ҷомеа дар чор кишвари тадқиқот ҳангоми иҷрои тартиби
иртибот саҳеҳии баланд нишон доданд.
Волидон ва муаллимон баланд шудани сатҳи тамосро бо мактабҳо, хусусан оиди ғоибии
хонандагон, иқрор карданд. Масалан, зиёда аз 90% хонандагон дар Камбоҷа, Тимори Шарқӣ ва
Ҳиндустон хабар доданд, ки ҳангоми ба дарсҳо нарафтанашон мактаб бо волидонашон дар тамос
мешуд, ва 83% хонандагон дар Тоҷикистон гуфтанд, ки ҳангоми ғоиб буданашон волидони онҳо
хабардор карда мешуданд. Ба он нанигариста, ки волидон аз сабабҳои афзоиш ёфтани чунин
иртибот шод набуданд, бисёрии волидон дар ҳамаи кишварҳо иқрор карданд, ки иртиботи
афзоишёфта онҳоро оиди аҳамияти назорат кардани ҳузури кӯдаконашон дар дарсҳо вуқуф
бахшидааст. Дар ҳамаи кишварҳо, ғайр аз Ҳиндустон, волидон қайд карданд, ки ҳамкорӣ бо
кормандони мактаб нисбати дастгирии таълим ва омӯзиши кӯдакони онҳо таъсири мусбат
расондааст. Ба он нанигариста, ки бисёри волидон дар аввал аз тамос бо мактаб ҳайрон буданд ё
ҳатто мушавваш мешуданд, онҳо қайд карданд, ки чунин иртибот ба онҳо маълум кард, ки агар
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муаллимон барои таҳсили кӯдаконашон серташвиш бошанд, шояд волидон низ баробари
муаллимон оиди таҳсили кӯдаконашон рағбатдор бошанд. Дар Камбоҷа посух аз ҳама
тааҷҷубовартар буд, ки онҷо 95% муаллимон ва ҳамаи мудирони мактабҳо изҳор мекарданд, ки
тамос бо волидон дар рафтори хонандагон тағйирот ба миён овардааст: ҳузури онҳо дар дарсҳо
беҳтар гудааст, онҳо дар дарсҳо бодиққаттар шудаанд, барои омӯхтан бештар ғайрат мекарданд ва
умуман муносибатҳои онҳо нисбати мактаб беҳтар шуда буд.
Ба назорати ҷиддитар дар мактаб нанигариста, бисёри хонандагон дар Камбоҷа, Тимори Шарқӣ ва
Тоҷикистон гуфтанд, ки дастгирии вусъатёфтаи волидони онҳо натиҷаи тамоси мактаб бо волидон
мебошад. Бисёрии хонандагон дар Ҳиндустон инчунин гумон мебурданд, ки ба сабаби иртиботи
байни мактабу волидонашон аз оилаи худ дастгирии бештар мегиранд, вале волидонашон изҳор
карданд, ки чунин иртибот ба дастгирии онҳо нисбати таҳсили кӯдаконашон таъсире
нарасонидааст. Бисёри хонандагони чор кишвари тадқиқот инчунин қайд намуданд, ки баъди
амалӣ гаштани СОБ дар мактабҳои онҳо, муносибатҳои онҳо бо муаллимонашон беҳтару
мусбаттар шудаанд.
Гирандагони кӯмак дар бораи барномаҳои ҷалбкунӣ чӣ мегуянд?
Дарсҳои компютерӣ (ДК) дар Камбоҷа
Қариб 100% хонандагони зери хатар аз малакаҳои нави компютерии худ изҳори ифтихор карданд
ва гуфтанд, ки ин малакаҳо ба онҳо дар дарсҳои дигар низ кӯмак мерасонанд ва дар оянда бисёр
фоидаовар хоҳанд шуд. Вақте ки пурсон мешудем, ки ДК муваффақияти онҳоро дар мактаб чӣ
тавр беҳтар кардааст, онҳо беҳтар шудани қобилияти ҳисоббарорӣ, имконияти беҳтар кардани
забони хмерӣ ва англисӣ ва дастрасӣ ба маълумот барои фанҳои дигарро ҳамчун мисол
меоварданд. Онҳо қайд карданд, ки барои онҳо ДК барои ба мактаб рафтан сабаб шуда буд, ва
онҳо боварӣ доранд, ки ДК инчунин ба қарори волидонашон доир ба таҳсили кӯдакон таъсири
мусбӣ расондааст. ДК ҳатто миёни хонандагоне, ки дар оқибат мактабро тарк карданд, талаботи
баланд дошт. Онҳо қайд карданд, ки ба тарки мактаб нанигариста, дарсҳои компютерӣ онҳоро аз
тарки мактаб кардан бисёр сахт пешгирӣ мекарданд. Муаллимон фикр мекарданд, ки ДК барои
хонандагон шавқоваранд ва дар коҳиш додани ғоибӣ бисёр муҳиманд. Онҳо инчунин изҳор
карданд, ки синфҳои компютерӣ ба онҳо барои омода кардани дарсҳои беҳтар кӯмак мерасонданд.
Қариб ҳамаи муаллимон ва мудирони мактабҳо гумон доштанд, ки дарсҳои компютерӣ нисбати
қарори волидон оиди дар мактаб нигоҳ доштани кӯдакон таъсири мусбӣ расонидаанд. Ба он
нанигариста, ки 70% гуфтанд, ки волидонро ба ДК даъват кардаанд, танҳо 10% волидони дар
назарсанҷӣ иштирок карда қайд карданд, ки барои дидани ДК ба мактаб даъват шуда буданд.
Сарфи назар аз ин, зиёда аз 90% волидон оиди иштироки кӯдаконашон дар дарсҳои компютерӣ
хабардор буданд ва аз имконияти кӯдаконашон барои омӯхтани малакаҳои истифодаи компютер
шод буданд.
Фаъолиятҳои заковатбахш дар Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон (ФЗ)
Хонандагон дар Тимори Шарқӣ аз барномаи фаъолиятҳои баъдидарсӣ бениҳоят шавқманд буданд.
Зиёда аз 90% хонандагон дар барнома як маротиба дар як ҳафта ё бештар иштирок мекарданд. Ба
духтарон сурудхонӣ ва расмкашӣ маъқул омад ва писарон бошад дасткорӣ ва бозиҳоро интихоб
мекарданд. Вақте ки оиди таври беҳтар шудани муваффақияти онҳо ба шарофати фаъолиятҳои
заковатбахш пурсон мешудем, писарону духтарон қайд мекарданд, ки малакаҳои хонишашон ба
сабаби таҳрири мақолаҳо беҳтар шуда, дониши онҳо оиди илм ва муҳити атроф вусъат ёфтааст ва
дилпурии онҳо бештар шуда, ба иштироки фаъоли онҳо дар дарсҳои муқаррарӣ мусоидат мекард.
Зиёда аз 85% волидон гуфтанд, ки барномаро пайгирӣ мекарданд ва боварӣ доштанд, ки он
кӯдакони онҳоро барои ба дарс рафтан водор кардааст, назари онҳоро барои ғояҳои нав равшан
кардааст ва дилпурии онҳоро бештар кардааст. Муаллимон таъсири мусбии таълимӣ
интерактивиро нисбати хонандагон қайд карданд. Ду сеяки муаллимон гуфтанд, ки барои амалӣ
гардонидани ФЗ кӯмак расонданд, ва ҳамаи муаллимон гуфтанд, ки кӯшиш мекарданд, ки усулҳои
таълими мазкурро дар дарсҳои муқаррарӣ истифода баранд.
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Дар Ҳиндустон натиҷаҳои шабеҳ дида мешуданд. Хонандагон шавқманд буданд, дараҷаи ҳузур
баланд буд, бисёри муаллимоне, ки оиди таъсири назарраси ФЗ ба интизоми хонандагон хабар
медоданд, усули таълими интерактивиро дар дарсҳои муқаррарии худ истифода мебурданд.
Хонандагон мегуфтанд, ки барнома дар таҳсили онҳо кӯмак расонидааст, хусусан дар забони
ҳиндӣ. Бисёрии хонандагон (67%) гуфтанд, ки ФЗ ҳузури онҳоро дар дарсҳо беҳтар кардааст.
Бинобар ин, бисёри хонандагоне, ки дар оқибат мактабро тарк карданд, гуфтанд, ки ФЗ ба қарори
онҳо нуфуз наовардааст; аслан, 38% тарккунандагон гуфтанд, ки волидонашон онҳоро маҷбур
мекарданд, ки дар ФЗ иштирок накунанд. Қатъи назар аз ин, бисёрии волидон гумон доштанд, ки
ФЗ ба кӯдаконашон дар дарсҳои муқаррарӣ кӯмак мерасонад, ва мегуфтанд, ки кӯдакони онҳо
рӯзҳое, ки ФЗ пешбинӣ шуда буд, барои ба мактаб рафтан рағбати бештар доштанд.
Барномаи мураббигии баъдидарсӣ дар Тоҷикистон (БМБ)
Фоизи баланди муаллимону хонандагон таъсири мусбии БМБ-ро нисбати таълими хонандагон
қайд карданд. Қариб 100% хонандагон (зери хатар ва тарккунандагон) гуфтанд, ки усули
интерактивӣ дар ҷаласаҳои мураббигӣ малакаҳои тафаккури онҳоро беҳтар кардааст, дилпурӣ ва
ҳавасмандии онҳоро барои омӯхтан ва инчунин муносибатҳои онҳоро бо мураббиён бештар
кардааст — ҳамаи ин таъсирҳо ба дарсҳои дигар гузаштанд. Онҳо инчунин таъкид карданд, ки аз
ҷаласаҳои мураббигӣ то дараҷае ҳаловат мебурданд, ки розианд ҳатто бе соати иловагии вақтхушӣ
иштрок кунанд. Бисёрии муаллимон чунин мулоҳизаи хонандагонро иқрор карданд: ҳузури
хонандагон беҳтар шудааст; интизоми онҳо дар дарсҳо беҳтар шудааст; онҳо дар дарсҳо бештар
таваҷҷуҳ мекарданд ва барои дарс хондан рағбати бештар доштанд. Муаллимон методологияҳои
омӯзиши дар БМБ истифодашударо тақдир карда, қариб 95% онҳо усулҳои мазкурро дар дарсҳои
муқаррарии худ ба роҳ монда буданд. Ҳамаи волидон гуфтанд, ки оиди БМБ хабар доранд, ва
гумон мекарданд, ки он ҳузур ва муваффқияти кӯдаконашонро дар мактаб беҳтар кардааст. Онҳо
муносибати беҳтари кӯдаконашонро нисбати мактаб, аҳамияти фанҳои нав, омӯзиши шоҳмот ва
ҳузури беҳтар дар дарсҳоро қайд карданд. Волидон якдилона эътироф карданд, ки оиди аҳамияти
дастгирии кӯдаконашон дар таҳсил вуқуфи бештар пайдо карданд, ва гумон доштанд, ки БМБ дар
коҳиш додани дараҷаи тарки мактаб дар ҷомеаи онҳо воситаи муҳим аст.
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VII. Маънои натиҷаҳои баҳогузорӣ
Ҳадафи амалӣ гардонидани барномаи SDPP дар Камбоҷа, Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва
Ҳиндустон коҳиш додани дараҷаи тарки мактаб ва натиҷаҳои мобайнии марбут ба тарки
мактаб буд. Дар ҳар як кишвари иштирокчии барномаи SDPP, барои муайян кардани
хонандагони зери хатари тарки мактаб, назорат кардани пешрафти онҳо ва андешидани
чораҳо ҳангоми мавриди мушкилӣ қарор гирифтани онҳо, тадбирҳои пешгирӣ системаи
огоҳкунии бармаҳалро (СОБ) дар бар мегирифтанд. Дар ҳар як кишвар, ба СОБ тадбири
дуюме илова шуда буд, ки мақсади он зиёдтар кардани ҷалби хонандагон ба мактаб буд —
ҳавасмандкунӣ барои ба мактаб омадан, иштирок варзидан ва омӯхтан. Дар Тимори
Шарқӣ, Тоҷикистон ва Ҳиндустон, ин аз фаъолиятҳои заковатбахш (аз ҷумла, мураббигӣ)
ва сурурбахш иборат буд. Дар Камбоҷа, чунин тадбир дарсҳои компютерро барои
зергуруҳи мактабҳо дар бар мегирифт.
SDPP фарз кард, ки дастгирии таълимӣ ва иҷтимоӣ якҷоя бо чорабиниҳои иловагии
ҷалбкунанда барои хонандагони зери хатар ва тағйирот дар амалияҳои муаллимӣ муносибат
ва рафтори хонандагонро беҳтар карда, ҳавасмандии онҳоро бештар мекунанд ва сатҳи тарки
мактабро коҳиш медиҳанд. Баҳогузории SDPP таъсирбахшии барномаҳои SDPP-ро бо
истифодаи санҷиши тасодуфии назоратшаванда мушоҳида кардааст, ки дар ин санҷиш
натиҷаҳои хонандагон ва муаллимони мактабҳои тасодуфан барои таъмини хизматрасониҳои
SDPP таъйиншударо бо натиҷаҳои муаллимон ва хонандагони мактабҳои тасодуфан ҳамчун
гуруҳи назоратӣ интихобшуда, ки фаъолияти муқаррарӣ пеш мебурданд, муқоиса кард.
Ин қисмат натиҷаҳои тадқиқотро ҷамъбаст мекунад, омилҳоеро меандешад, ки
метавонанд сабаби ба шарофати барнома SDPP коҳиш наёфтани дараҷаи тарки мактаб дар
Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва Ҳиндустон бошанд, ва тафсиру маънои таъсири мусбиро
нисбати тарки мактаб дар Камбоҷа муоина мекунад.
A. Хулосаи натиҷаҳои баҳогузорӣ
SDPP таъсирбахшии барномаи SDPP-ро нисбати соҳаҳои натиҷаҳо марбут ба амалияҳои
муаллимон, муносибатҳои хонандагони зери хатар нисбати мактаб, иштироки хонандагон
дар мактаб ва тарки мактаб муоина кардааст. Хулосаи натиҷаҳои баҳогузорӣ доир ба
нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшӣ дар ҳар яки ин соҳаҳо дар Ҷадвали VII.1 дар поён
оварда шудааст.
Хулосаи натиҷаҳо инчунин дар Расми VII.1 бо истифодаи назарияи тағйироти дар
Қисмати II истифодашуда нишон дода шудааст. Ғафсии қирраи ҳар як росткунҷа шумораи
кишварҳоеро ифода мекунад, ки дар онҳо SDPP нисбати натиҷаҳои асосӣ ва дуюмдараҷа
таъсирҳои мусбии аз ҷиҳати омор муҳим ё қадре муҳим расонидааст.
Шоёни диққат аст, ки дар ҳар яке аз чор кишвари мазкур, SDPP тавонист ба яке аз
ду натиҷаи асосӣ таъсир расонад — тарки мактаб ва ҳузур дар дарсҳо. Дар Камбоҷа,
тарки мактаб коҳиш дода шуд; дар Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва Ҳиндустон ҳузур
беҳтар карда шуд.
Миёни чор кишвар, SDPP ба таври гуногун нисбати қариб ҳамаи нишондиҳандаҳои
натиҷаҳои асосӣ ва бисёри нишондиҳандаҳои иловагӣ таъсири мусбат расонидааст.
Таъсири дилхоҳ дар 7 аз 8 нишондиҳандаи асосӣ ва дар 9 аз 14 нишондиҳандаи иловагӣ
мушоҳида шудааст.
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Ҷадвали VII.1. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои асосии таъсирбахшии
барнома
Тимори
Камбоҷа
Ҳиндустон Тоҷикистон
Шарқӣ
СОБ +
Танҳо
Компютерҳо
СОБ
(компютерҳо)

Амалияҳои муаллимон доир
ба пешгирии тарки мактаб
Муносибати хонандагони
зери хатар нисбати мактаб
Муносибатҳои эҳсосотӣ
нисбати мактаб
Муносибатҳои идрокӣ
нисбати мактаб
Муносибатҳои рафторӣ
нисбати мактаб
Ҳузур
Умуман
Зери хатар
Тарки мактаб
Умуман
Зери хатар

○

○

+++

+++

++

○

○

○

○

○

○

+++

○
○

+++
+++

+
○

++
+++

-○

○
○

○
○

○
○

+++

+++

○

○

○

○

○

○

○
○
-- --- -- --

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.

Ҷадвали VII.2. Таъсирҳои барномаи SDPP нисбати нишондиҳандаҳои иловагии натиҷаҳо
Ҳиндустон

Тоҷикистон

Тимори
Шарқӣ

+
+++

○
○

○
—

++
○

+++

○

++

○

○
+++

○
○

○
○

○
○

○

+

+++

○

○

+++

○

+++

○

○

○

++

—

—

—

○

○

○

++

○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

Камбоҷа

Натиҷаҳои муаллимон

Танҳо
СОБ

СОБ +
Компютерҳо

Худкории муаллим
○
Ҳиссиёти уҳдадории
+++
муаллим
Амалияҳои маъмур доир ба
+++
пешгирии тарки мактаб
Худкории маъмур
○
Ҳиссиёти уҳдадории
○
маъмур
Муносибати хонандагони нисбати мактаб
Идроки хонандагони зери
хатар оиди дастгирии
волидон
Идроки хонандаҳои зери
хатар оиди дастгирии
муаллим
Идроки дарсҳои компютер
Иштироки хонандагон
Муваффақият дар фанҳои
риёзӣ
Муваффақият дар забон
Муваффақият дар забон 2
Рафтор
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Тарки мактаб
Гузариш ба синфи навбатӣ
Тарки мактаб ҳангоми
гузариш ба синфи навбатӣ

○

+

—

—

○
—

○
○

○
—

+ + +/+ +/+ Таъсири мусбии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
— — —/— —/— Таъсирии манфии аз ҷиҳати омор муҳим дар сатҳи .01/.05/.10.
Дар ҳамаи кишварҳо, SDPP нисбати натиҷаҳои мобайнӣ ва инчунин худи тарки
мактаб таъсири мухталифи мусбӣ расондааст. Ҳатто дар кишаврҳое, ки дар онҳо
нисбати тарки мактаб таъсири назаррас мушоҳида нашудааст, нисбати муносибатҳо ва
рафторҳои муаллимону хонандагон марбут ба пешгирии тарки мактаб тағйироти матлуб
ба миён оварда шудааст. Аз миёни 14 нишондиҳандаи асосӣ ва иловагии ченшуда, дар
Камбоҷа нисбати 6 нишондиҳанда таъсири мусбӣ расонида шуд. Дар онҷо дараҷаи тарки
мактаб коҳиш дода шуда, дар кишварҳои боқимонда нисбати 4 нишондиҳанда таъсири
мусбӣ расонида шуд.
Амалияҳои муаллимон. барномаи SDPP нисбати амалияи муаллимон доир ба пешгирии
тарки мактаб дар ҳардуи гуруҳҳо дар Камбоҷа таъсири хеле назарраси мусбӣ ва дар Тимори
Шарқӣ таъсири нисбатан пасттари мусбӣ расоиндааст. барномаи SDPP ба амалияи
муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон таъсире нарасонид.
SDPP тавонист амалияҳои муаллимонро доир ба пешгирии тарки мактаб қариб дар ҳамаи
зергуруҳҳои муаллимон дар Камбоҷа беҳтар кунад. Дар Тимори Шарқӣ, SDPP нисбати
муаллимони мард, кормандони рӯзи кории пурра ва муаллимони мактабҳои дорои фоизи
пасти хонандагони зери хатар, ва инчунин муаллимони мактабҳои дурдасту наздик,
таъсири мусбӣ расонидааст.
Барнома инчунин нисбати ҳиссиёти худкорӣ ва ҳиссиёти уҳдадории муаллимон ва
ҳиссиёти уҳдадории маъмурон дар Камбоҷа ва ҳиссиёти худкории муаллимон дар Тимори
Шарқӣ таъсири мусбӣ овард.
Муносибатҳои хонандагон. барномаи SDPP нисбати муносибатҳои эҳсосотии
хонандагон нисбати мактаб дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон таъсири назаррасӣ мусбӣ дошт,
аммо на нисбати дигар нишондиҳандаҳои муносибатҳои хонандагон дар ин ду кишвар.
барномаи SDPP нисбати муносибатҳои рафтории хонандагон нисбати мактаб дар Тимори
Шарқӣ таъсири мусбӣ ба миён овардааст, аммо на нисбати нишондиҳандаҳои дигари
муносибатҳои хонандагон. барномаи SDPP нисбати муносибатҳои хонандагон дар
Камбоҷа ягон таъсире нарасонид.
Таъсирҳои мусбии SDPP инчунин нисбати муносибатҳои эҳсосотии хонандагони зери
хатар нисбати мактаб дар зергуруҳҳои духтарон ва хонандагони синнашон ба синфашон
мувофиқ дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон, нисбати хонандагон аз табақаҳои ғайрипаст ва
хонандагони мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар дар Ҳиндустон,
нисбати хонандагони мактабҳои дорои фоизи паст ва баланди хонандагони зери дар
Тоҷикистон, нисбати хонандагони мактабҳои дурдаст ва мактабҳои ғайридурдаст дар
Ҳиндустон ва нисбати хонандагони мактабҳои дурдардаст дар Тоҷикистон
хатармушоҳида мешуданд.
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хонандагони мактабҳои дурдаст ва мактабҳои ғайридурдаст дар Ҳиндустон ва нисбати
хонандагони мактабҳои дурдардаст дар Тоҷикистон хатармушоҳида мешуданд.
SDPP муносибатҳои идрокии хонандагони синнашон аз синфашон калонтарро дар Камбоҷа
беҳтар кардааст.
SDPP муносибатҳои рафтории хонандагонро нисбати мактаб дар бисёри зергуруҳҳо дар
Ҳиндустон ва хонандагони мактабҳои дорои фоизи баланди хонандагони зери хатар дар
Тоҷикистон беҳтар кард.
Барнома инчунин идроки хонандагони зери хатарро нисбати дастгирии муаллимон (дар
гуруҳи "танҳо СОБ") ва дастгирии волидон (дар гуруҳи "СОБ + Компютерҳо) дар Камбоҷа
ва Тоҷикистон беҳтар кардааст. Дар Камбоҷа, барномаи SDPP инчунин идроки
хонандагонро нисбати аҳамияти омӯзиши компютер беҳтар кард.
Ҷалби хонандагон. Барномаи SDPP нисбати ҳузури ҳаррӯзаи хонандагон дар Ҳиндустон
ва Тимори Шарқӣ таъсири назарраси мусбӣ расонида, инчунин дар Тоҷикистон нисбати
ҳузур таъсири назарраси мусбӣ ба миён овардааст. барномаи SDPP нисбати ҳузури
хонандагон дар Камбоҷа ягон таъсире нарасонид.27
SDPP нисбати ҳузури хонандагон дар дарсҳо қариб дар ҳамаи зергуруҳҳо дар Ҳиндустон,
Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ таъсири худро расондааст. Миёни ин кишварҳо нисбати
зергуруҳҳо ягон тамоюли возеҳ вуҷуд надорад.
SDPP инчунин муваффақияти хонандагонро дар риёзиёт дар Тоҷикистон беҳтар кардааст,
умуман ва хусусан миёни хонандагони зери хатар.
Тарки мактаб. Барномаи SDPP ба таври назаррас дараҷаи тарки мактабро миёни
хонандагони мактабҳои дорои СОБ коҳиш дод ва нисбати дараҷаи тарки мактаб миёни
хонандагони мактабҳои дорои СОБ + Компютерҳо дар Камбоҷа таъсири мусбии қадре
муҳим ба миён овардааст. барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар Тоҷикистон, Тимори
Шарқӣ ва Ҳиндустон таъсире ба миён наовард.
Дар Камбоҷа, SDPP тарки мактабро ҳам миёни бачаҳо ва ҳами миёни духтарони гуруҳи
"танҳо СОБ", миёни хонандагони синнашон барои синфашон мувофиқ ҳам дар гуруҳи
"танҳо СОБ" ва ҳам дар гуруҳи "СОБ + Компютерҳо", миёни хонандагони мактабҳои
дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар дар гуруҳи "танҳо СОБ" ва миёни хонандагони
мактабҳои дурдасти гуруҳи "СОБ + Компютерҳо" беҳтар кардааст. Дар Ҳиндустон, SDPP
тарки мактабро миёни хонандагони мактабҳои дорои фоизи пасти хонандагони зери хатар
паст кардааст.
SDPP инчунин гузариш ба синфи навбатиро миёни хонандагони гуруҳи "СОБ +
Компютерҳо" дар Камбоҷа ва тарки мактаб ҳангоми гузариш ба синфи навбатиро дар
Тоҷикистон, аз ҷумла миёни духтарон ва хонандагони синашон аз ҳамсинфон калонтар,
беҳтар кардааст.

Дар камбоҷ а, таъсир нисбати ҳ узури хонандагон аз ҷ иҳ ати омор муҳ им набуд. Ба он нанигариста, ки
мувофиқи назарияи тағйирот ҳузури хонандагон яке аз омилҳои асосиест, ки ба қарори хонандагон барои дар
мактаб мондан нуфуз меорад, ҳузур ва тарки мактаб ду ченаки фарқнок (аммо бисёри вақт ба ҳам алоқаманд)
мебошанд. Ҳузур дар дарсҳо на ҳатман бояд ба хоҳиши хонандагон барои иштирок дар имтиҳонҳои охири
сол ва/ё дар соли навбатӣ дар мактаб мондан, ки ченакҳои тарки мактаб мебошанд, таъсир расонад.
27
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Ɋɚɫɦɢ9,,Ɇɨɞɟɥɢɤɨɧɫɟɩɬɭɚɥɢɢ6'33ɛɨɬɚɴɫɢɪΣɨɢɛɚɪɧɨɦɚ
Ɍɚɪɤɢ
ɦɚɤɬɚɛa

Ɍɚɪɤɢɦɚɤɬɚɛ

ɂɲɬɢɪɨɤɢɯɨɧɚɧɞɚ
ɞɚɪɦɚɤɬɚɛ

Ԟɭɡɭɪb

Ɇɭɜɚɮɮɚԕɢ
ɹɬd

Ɇɭɧɨɫɢɛɚɬɜɚ
ɢɲɬɢɺԕɢ
ɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧe

Ɇɭɧɨɫɢɛɚɬԟɨɢ
ɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧ

ɇɚɬɢऐɚԟɨɢɪɚɮɬɨɪश
ɜɚɦɭɧɨɫɢɛɚɬɢɢ
ɦɭɚɥɥɢɦɨɧ

Ɋɚɮɬɨɪc

Ⱥɦɚɥɢɹԟɨɢ
ɩɟɲɝɢɪशɜɚ
ɞɚɫɬɝɢɪɢɢ
ɦɭɚɥɥɢɦɨɧf

Ⱦɚɫɬɝɢɪɢɢ
Supportg

Ɇɚɴɥɭɦɨɬɜɚɜɭԕɭɮɢɦɭɚɥɥɢɦɯɨɧɚɧɞɚɜɚऐɨɦɟɚh
ɗɡɨԟԟɨԐɚɮɫɢɢԕɢɪɪɚɢԟɚɪɹɤɪɨɫɬɤɭɧऐɚɲɭɦɨɪɚɢɤɢɲɜɚɪԟɨɟɪɨɢɮɨɞɚɦɟɤɭɧɚɞɤɢɞɚɪɨɧԟɨ6'33ɧɢɫɛɚɬɢɧɚɬɢऐɚԟɨɢ
ɚɫɨɫशɜɚɞɭɸɦɞɚɪɚऐɚɬɚɴɫɢɪԟɨɢɦɭɫɛɢɢɚɡऐɢԟɚɬɢɨɦɨɪɦɭԟɢɦɺԕɚɞɪɟɦɭԟɢɦɪɚɫɨɧɢɞɚɚɫɬȻɚɴɡɟɧɚɬɢऐɚԟɨɞɚɪ
ԟɚɪɹɤɤɢɲɜɚɪɛɚɬɚɜɪɢɦɭɯɬɚɥɢɮɱɟɧɤɚɪɞɚɲɭɞɚɚɧɞ

Ɍɚɴɫɢɪԟɨɢɦɭԟɢɦɞɚɪɢɧɫɨԟɚɞɚɪɹɤɤɢɲɜɚɪɢ6'33ɡɨԟɢɪ
Ɍɚɴɫɢɪԟɨɢɦɭԟɢɦɞɚɪɢɧɫɨԟɚɞɚɪɞɭɤɢɲɜɚɪɢ6'33ɡɨԟɢɪ
Ɍɚɴɫɢɪԟɨɢɦɭԟɢɦɞɚɪɢɧɫɨԟɚɞɚɪɫɟɤɢɲɜɚɪɢ6'33ɡɨԟɢɪ
a

Ɍɚɪɤɢɦɚɤɬɚɛɱɟɧɚɤɢɚɫɨɫɢɢɬɚɪɤɢɦɚɤɬɚɛɪɨɞɚɪԟɚɪɤɢɲɜɚɪɞɚɪɛɚɪɦɟɝɢɪɚɞ6'33ɬɚɪɤɢ

ɦɚɤɬɚɛɪɨɞɚɪɄɚɦɛɨऐɚɤɨԟɢɲɞɨɞɚɚɫɬ
ԟɭɡɭɪɢԟɚɪɪीɡɚɢɦɢɺɧɚɛɚɪɨɢɬɚɦɨɦɢɫɨɥɢɬɚԟɫɢɥɦɟɛɨɲɚɞ6'33ԟɭɡɭɪɪɨɞɚɪɌɢɦɨɪɢɒɚɪԕशɌɨऐɢɤɢɫɬɨɧɜɚ
Ԟɢɧɞɭɫɬɨɧɛɟԟɬɚɪɤɚɪɞɚɚɫɬ
c ȾɚɪԟɚɦɚɢɤɢɲɜɚɪԟɨԑɚɣɪɚɡԞɢɧɞɭɫɬɨɧɦɭɚɥɥɢɦɨɧɛɚɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɛɚɪɨɢɪɚɮɬɨɪɛɚԟɨɦɟɝɭɡɨɪɚɧɞ 6'33ɞɚɪɹɝɨɧ
ɤɢɲɜɚɪɧɢɫɛɚɬɢɪɚɮɬɨɪɬɚɴɫɢɪɟɧɚɪɚɫɨɧɞɚɚɫɬ
d Ɇɭɜɚɮɮɚԕɢɹɬɞɚɪɪɢɺɡɢɺɬɜɚɡɚɛɨɧɞɚɪԟɚɪɹɤɤɢɲɜɚɪɛɚɬɚɜɪɢɦɭɯɬɚɥɢɮɱɟɧɤɚɪɞɚɦɟɲɚɜɚɞ6'33ɬɚɜɨɧɢɫɬɛɚԟɨԟɨɪɨɚɡ
ɪɢɺɡɢɺɬɞɚɪɌɨऐɢɤɢɫɬɨɧɛɟԟɬɚɪɤɭɧɚɞ
e Ɇɭɧɨɫɢɛɚɬɜɚɢɲɬɢɺԕɢɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɬɚɧԟɨɛɚɪɨɢɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɢɡɟɪɢɯɚɬɚɪɱɟɧɤɚɪɞɚɲɭɞɚɦɭɧɨɫɢɛɚɬԟɨɢɷԟɫɨɫɨɬशɢɞɪɨɤश
ɜɚɪɚɮɬɨɪɢɢɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɪɨɧɢɫɛɚɬɢɦɚɤɬɚɛɞɚɪɛɚɪɦɟɝɢɪɚɧɞ6'33ɦɭɧɨɫɢɛɚɬԟɨɢɷԟɫɨɫɨɬɢɢɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɪɨɞɚɪ
ɌɨऐɢɤɢɫɬɨɧɜɚԞɢɧɞɭɫɬɨɧɜɚɦɭɧɨɫɢɛɚɬԟɨɢɪɚɮɬɨɪɢɢɯɨɧɚɧɞɚɝɨɧɪɨɞɚɪɌɢɦɨɪɢɒɚɪԕशɛɟԟɬɚɪɤɚɪɞɚɚɫɬ
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Дастгирии волидон бо идроки хонандагони зери хатар нисбати ҷадвали дастгирии волидон муайян карда мешавад.
Барномаи SDPP аз ин ҷиҳат дар Камбоҷа ва Ҳиндустон таъсири мусбат ба миён овард.
h
Худкорӣ ва ҳиссиёти уҳдадории муаллимон ва маъмурон. SDPP ҳиссиёти уҳдадории муаллимонро дар гуруҳҳои «Танҳо
СОБ» ва «СОБ + Компютерҳо» ва ҳиссиёти уҳдадории маъмуронро дар гуруҳи «СОБ + Компютерҳо» дар
Камбоҷа беҳтар кард. Барнома инчунин ҳиссиёти худкории муаллимонро дар Тимори Шарқӣ ва гуруҳи «СОБ +
Компютерҳо» дар Камбоҷа беҳтар кардааст.

B. Омилҳои қаринавие, ки метавонанд бо натиҷаҳои мушоҳидашудаи таъсир
алоқаманд карда шаванд
барномаи SDPP нисбати тарки мактаб дар Камбоҷа ва танҳо дар як зергуруҳ дар
Ҳиндустон таъсирҳои мусбӣ ба миён овард, вале на дар Тоҷикистон ва Тимори
Шарқӣ. Тафсир ва маънои таъсири матлуб нисбати тарки мактаб дар Камбоҷа дар
қисмати навбатӣ муҳокима карда шудаанд. Бо вуҷуди ин, инчунин лозим аст, ки омилҳое,
ки метавонанд сабаби коҳиш наёфтани дараҷаи тарки мактаб миёни ҳайати умумии
хонандагон дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон бошанд, шарҳ дода шаванд.
Баъзе аз чунин омилҳо дар поён мухтасар муҳокима шудаанд.
Давомнокии таъсир. Сарфи назар аз он, ки SDPP дараҷаи тарки мактабро коҳиш
надодааст, он дар беҳтар кардани натиҷаҳои асосии мобайнии хонандагон дар ҳамаи
кишварҳо, аз ҷумла ҳузур ва баъзе нишондиҳандаҳои хонандагони зери хатар, муваффақ
гардидааст. Азбаски барнома нисбати натиҷаҳои мобайни таъсир матлуб овардааст,
метавонад аломати он бошад, ки ба шарти давомноктар будани муддати таъсир, барнома
метавонист ба дараҷаи тарки мактаб низ таъсири дилхоҳ бирасонад. Аз нуқтаи назари
таҳияи барнома, дар Тоҷикистону Ҳиндустон, SDPP танҳо хонандагони як синфро
мавриди таваҷҷуҳ қарор дода, хонандагони иштирокчии барномаи мазкурро танҳо давоми
муҳлати на зиёда аз як сол зери таъсири худ қарор медод. Барои муқоиса, дар Тимори
Шарқӣ ва Камбоҷа, барнома зери ҳадафи худ 3 синфро қарор дода буд, ки онҷо баъзе
наслҳо қариб ду сол зери таъсири барнома қарор гирифта буданд. Қайд кардан муҳим аст,
ки дар Камбоҷа нисбати тарки мактаб таъсир мушоҳида шудааст. Шоёни диққат аст, ки
муносибатҳои хонандагон нисбати мактаб ва модели рафторҳои онҳо дар давоми муддати
дароз, аз синфҳои ибтидоӣ, шакл меёбанд. Ҷорӣ кардани тадбирҳои SDPP, ки таваҷҷуҳ ва
дастгирии ҳадафноки калонсолон, муҳити хайрхоҳона дар мактаб ва фаъолиятҳое, ки ба
иштироки хонандагон дар мактаб мусоидат мекунанд, дар худ якҷоя мекунанд, дар
ибтидои таҳсили хонанда ва дар давоми тамоми муддати таҳсили хонанда метавонад
барои ба миён овардани идрокҳои мусбат оиди мактаб ва рафторҳои беҳтар мусоидат
кунад.
Аз нуқтаи назари амалиётӣ, номунтазамии фаъолияти мактабҳо давомнокии таъсирро
маҳдуд кардааст. Масалан, дар ҳамаи кишварҳо, мактабҳо бо сабаби ҳавои бад берун аз
нақша махкам мешуданд — сел дар Камбоҷа, гармии шадид дар Ҳиндустон, барф дар
Тоҷикистон ва борон дар Тимори Шарқӣ. Гирифторшавии хонандагон ба тадбирҳои
барнома баъдан аз сабаби рӯйдодҳои ногаҳонӣ боз ҳам маҳдуд мешуд — вафоти узви
оилаи шоҳ дар Камбоҷа ё эълонҳои ногаҳонии ҷашнҳо ё рӯзҳои истироҳатӣ дар тамоми
кишвар ё мактаби алоҳида. Ғоибии бе ин ҳам баланди муаллимон дар баъзе кишварҳо бо
сабаби ҷалб шудани онҳо аз ҷониби ҳукумат барои кор дар интихоботҳо ё маъракаҳои
дигар боз ҳам зиёдтар мешуд. Дар Тимори Шарқӣ, барномаи Вазорати маориф доир ба
омӯзиши муаллимон онҳоро дар давоми ҳафтаҳо аз синфхонаҳояшон дур кард.
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Таъмини таҳсили ҳатмӣ дар Тоҷикистон ва Ҳиндустон. Бо сабаби ворид гардидани
тағйироти мушобеҳ дар соҳаи маориф, таъсирҳо нисбати тарки мактаб метавонанд аз
андозаи тахминшуда камтар бошанд. Дар Ҳиндустон, мутобиқи қонун "оиди ҳуқуқи
кӯдакон барои таҳсили ройгон ва ҳатмӣ" аз соли 2009, пешгирӣ аз таҳсил ё аз мактаб
берун кардани кӯдакони синнашон 6-14 сола то хатми таҳсили ибтидоӣ манъ аст. Бисёри
мактабҳо инро тавре мефаҳманд, ки гӯё онҳо бояд номи ягон хонандаро аз ҳуҷҷатҳои худ
берун накунанд, ва ин ба ченкунии тарки мактаб таъсири ошкор мерасонад. Ба ин боз як
силсилаи барномаҳои дастгирӣ ва ёрии модӣ, аз қабили таъмини либос ва китобҳои
мактабӣ, хӯроки нисфирӯзӣ ва дарсҳои ислоҳотӣ, илова шуда буд. Ба он нанигариста, ки
доир ба таъсири ин қонун нисбати дараҷаи тарки мактаб дар тамоми кишвар ягон нишонае
вуҷуд надорад, SDPP муқаррар кард, ки тарки мактаб дар синфи 5 дар мактабҳои дохили
иқтибос дар давоми СТ 2012-2013 ва СТ 2013-2014 нисбат ба дараҷаи дар давоми
марҳалаҳои нақшабандии баҳогузорӣ тахминшуда пасттар буд, яъне аз 26,5 фоизи
нақшавӣ дар соли 2011 дар минтақаҳои ҳадафнок то 9,3 фоиз дар соли 2014 дар мактабҳои
SDPP ва назоратӣ.
Ба таври шабеҳ, дар давоми давраи баҳогузорб, дар Тоҷикистон қонуне оиди уҳдадориҳои
волидайн нашр шуда буд, ки сиёсати таълими ҳатмии онро таъмин мекунад ва аз ҳамаи
хонандагон талаб мекунад, ки онҳо маълумоти миёнаи нопурра гиранд, яъне синфи 9-ро
хатм кунанд. SDPP муайян кард, ки дар асоси маълумот аз сатҳи хонандагон, дар давоми
давраи тадқиқи мо (8,8%) дараҷаҳои тарки мактаб нисбат ба дараҷаҳои тарки мактаб дар
асоси иттилооти муштараки маъмурӣ барои давраи қабл аз оғози тадқиқ дар минтақаҳои
мақсадӣ пасттар буданд (18,7%)28.
Ин фарқияти дараҷаҳои тарки мактаб метавонист бештар коҳиш додани тарки мактабро
барои SDPP душвортар кунад.
Амалигардонии ноҷӯри SDPP дар Тимори Шарқӣ. Мувофиқи таҳлили SDPP оиди
саҳеҳии амалигардонӣ (СА), аксарияти мутлақи мактабҳои измоишӣ дар Камбоҷа,
Тоҷикистон ва Ҳиндустон тадбирҳои SDPP-ро мувофиқи тарҳи ин табирҳо амалӣ
гардонидаанд. Бо вуҷуди ин, дар Тимори Шарқӣ, таҳлили СА муайян кард, ки мактабҳо
СОБ-ро барои хонандагони ҳамчун зери хатари тарки мактаб муайяншуда ба таври ноҷӯр
амалӣ гардонидаанд, хусусан аз ҷиҳати робита бо волидон ва иҷрои амалҳои баъдина.
Амалигардонии машғулиятҳои берун аз дарс дар Тимори Шарқӣ нисбатан беҳтар буд,
вале танҳо тахминан 76 фоизи мактабҳо хабар доданд, ки машғулиятҳои баъдидарсиро ҳар
ҳафта мегузарониданд, ки ин мунтазамии ба нақша гирифташуда буд. (School-To-School
International 2014). Ба он нанигариста, ки тадбирҳои SDPP муносибат ва ҷалбшавии
хонандагонро нисбати мактаб беҳтар кардаанд, амалигардонии ноҷӯри амалҳои баъдина аз
ҷониби муаллимон ва робита бо волидон метавонистанд қобилияти барномаро барои
таъсир расондан ба дараҷаи тарки мактаб коҳиш бидиҳанд.
Мураккабии омилҳои марбут ба тарки мактаб. Ба муносибати шароиту омилҳои
мураккабе, ки ба тарки мактаб бурда мерасонанд, эҳтимол аст, ки он таъсирҳое, ки
хизматрасониҳои SDPP метавонанд мустақилона нисбати натиҷаҳои мобайнӣ расонанд,
барои ба қарори тарки мактаб нуфуз гузарондан ғайрикофӣ мебошанд. Хусусан, муайян карда
шуд, ки омилҳои иқтисодӣ, ки мувофиқи шартнома наметавонистанд аз ҷониби SDPP
бевосита ҳал карда шаванд (масалан, хароҷоти мактабӣ ва лозимияти мусоидат ба даромад
28

Се ноҳияе, ки дар аввал барои Барномаи SDPP ба нақша гирифта шуда буданд, ноҳияҳои Восеъ, Темур ва
Балҷувон буданд, ки дараҷаҳои тарки мактаб дар онҳо мутобиқи таҳлили тамоюл ба таври мувофиқ ба 16,02,
19,02 ва 21,04 фоиз баробар буданд. Дар асоси нишондиҳандаҳои мазкур гуфтан мумкин аст, ки мактабҳои
зери тадқиқ (ки дар ин се ноҳия ва инчунин ноҳияҳои Данғара ва Ховалинг фаъолият мекарданд) бояд
дараҷаи тарки мактаб баробар ба 18,7% медоштанд.
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тавассути иҷрои корҳо ва вазифаҳои хоҷагӣ ва хонагӣ), нисбати қарори хонандагон оиди
тарки мактаб нуфузи бениҳоят зиёде доранд (Creative Associates International 2014c).
C. Маънои натиҷаҳои тадқиқот
Дар маҷмуъ, ин натиҷаҳо барои фоиданокии тадбирҳои SDPP дар коҳиши тарки мактаб
маънои муҳим доранд ва шароитеро муайян мекунанд, ки дар он СОБ метавонад аз ҳама
бештар муваффақ шавад.
Дараҷаи баланди тарки мактаб ва сатҳи пасти амалияҳои пешгирии он барои
таъсиррасонӣ шароити мусоид ба миён меоранд. Дар кишвари дорои дараҷаҳои
баландтарини тарки мактаб ва баҳоҳои пасттарини амалияҳои муаллимон доир ба
пешгирии тарки мактаб, СОБ дар коҳиш додани тарки мактаб муваффақ шудааст. Яке аз
тафсирҳои эҳтимолии натиҷаҳои тадқиқоти SDPP нисбати тарки мактаб ин аст, ки
тадбирҳои СОБ дар чунин кишварҳо аз ҳама таъсирбахш аст, ки амалияи сусти пешгирии
тарки мактаб дошта, тарки мактаб барои онҳо масъалаи мушкилтар аст. Камбоҷа ягона
кишваре буд, ки SDPP тавонист дараҷаи тарки мактабро дар он коҳиш диҳад. Дар
Камбоҷа, барномаи SDPP инчунин нисбати натиҷаҳои муаллимон таъсири бузургтарин
дошт. Дар онҷо, нисбати амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб таъсири
мусбии назаррас оварда шуд, аз ҷумла нисбати натиҷаҳои иловагии муаллимон ва
маъмурон — масалан, ҳиссиёти уҳдадории муаллимон ва маъмурон нисбати хонандагони
зери хатар ва амалияҳои маъмурон доир ба пешгирии тарки мактаб.
Ҳамчун қарина барои ин натиҷаҳои таъсир, Камбоҷа инчунин миёни кишварҳои SDPP
дараҷаи баландтарини тарки мактаб (41% дар гуруҳи назоратӣ ва 8, 9 ва 16 фоиз дар
Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори Шарқӣ ба таври мувофиқ) ва баҳоҳои пасттарини
амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб доштанд (5,94 аз рӯи ҷадвали
дорои 8 хол дар гуруҳи назоратӣ ва 7,40, 7,70, 7,72 дар Ҳиндустон, Тоҷикистон ва Тимори
Шарқӣ ба таври мувофиқ).
Тадбирҳои СОБ метавонанд дар муҳите аз ҳама бештар таъсирбахш бошанд, ки дар он
қобилияти дар мактаб мондани хонандаро якчанд омил муайян мекунанд, аз ҷумла
хонандагони зери хатар, ки ҳиссиёти дастгирӣ ё ҷалбшавӣ надоранд. Дар кишварҳои
дорои дараҷаҳои пасттари тарки мактаб ва баҳоҳои баландтари амалияҳои муаллимон
доир ба пешгирии тарки мактаб, хонандагон метавонанд мактабро бо сабаби омилҳое тарк
кунанд (масалан, омилҳои иқтисодӣ ё омилҳои марбут ба мушкилоти ҷисмонӣ ё идрокӣ),
ки барномаи СОБ метавонад нисбати онҳо нуфуз оварда надошта бошад. Агар ин ҳақиқат
бошад, ин натиҷа муҳим аст, чунки бисёри кишварҳо барои ҷорӣ кардани СОБ
мувофиқанд ва, чун қаблан гуфта шуда буд, ҷорӣ кардани СОБ метавонад тадбири
нисбатан арзонтари коҳиши дараҷаи тарки мактаб бошад. Тадқиқотҳои оянда бояд
пойдории ин натиҷаҳоро дар кишварҳои дигари ба мисли Камбоҷаи дорои дараҷаи пасти
амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб тафтиш кунанд.
СОБ якҷоя бо тадбири заковатбахшии хонандагон метавонанд дар муносибатҳо ва
рафторҳои марбут ба тарки мактаб тағйироти мусбиеро ба миён оранд, ки ба коҳиши
тарки мактаб бурда мерасонанд. Дар Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон,
тадбирҳои СОБ якҷоя бо машғулиятҳои заковатбахши дорои ҷузъи сурурбахш дар беҳтар
кардани натиҷаҳои муҳими мобайнӣ, аз қабили муносибатҳо ва ҳузури хонандагон,
муваффақ шуданд, аммо ҳанӯз на дар коҳиш додани дараҷаи тарки мактаб.
Дар ин се кишвар, ки дар онҳо СОБ бо машғулиятҳои заковатбахшу сурурбахш якҷоя карда
шуда буданд (Тоҷикистон, Тимори Шарқӣ ва Ҳиндустон), SDPP муносибатҳои баъзе (на ҳама)
хонандагони зери хатарро нисбати мактаб беҳтар ва ҳузури онҳоро зиёдтар кард. Ин натиҷаҳо
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нишон медиҳанд, ки якҷоя бо СОБ тадбирҳои заковатбахш метавонанд ба таҷрибаи таҳсилии
хонандагони зери хатар таъсири мусбии пураҳамият расонанд. Азбаски муносибатҳо ва ҳузури
хонандагон натиҷаҳои муҳими мобайние мебошанд, ки мувофиқи натиҷаҳои тадқиқот дар
пешомади дарозмуҳлат ба тарки мактаб алоқаманд мебошанд, эҳтимол аст, ки таъсирҳои
мусбӣ нисбати тарки мактаб метавонистанд ба шарти давомноктар будани гирифторшавӣ ба
хизматрасониҳои SDPP (нисбат ба муддати ин тадқиқот) ба миён оянд.
Ҳатто агар чунин таъсирҳои дарозмуҳлат нисбати дараҷаи тарки мактаб дар давраи
баҳогузорӣ ба миён наоянд, худи таъсирҳои мусбӣ нисбати муносибатҳо ва ҳузури
хонандагон муҳиманд. Барои дар мактаб маълумот гирифтан, хонандагон бояд дар мактаб
бошанд. Азбаски ин тадбир барои қобилияти муаллимонро барои таваҷҷуҳ ба
хонандагони зери хатар тақвият додан ба иттилооти маъмурии дастрас такя мекунанд,
эҳтимол аст, ки он нисбат ба тадбирҳои дигари пешгирӣ барои ҷалбшавии хонандагон ба
мактаб (масалан, интиқоли шартии пули нақд) на он қадар гаронбаҳост.
Таъсири иловагии тадбири ТИК нисбати коҳиш додани тарки мактаб ё ба миён
овардани тағйироти дилхоҳ дар натиҷаҳои мобайнӣ назаррас набуд. Дар Камбоҷа,
тадбири марбут ба омӯзиши компютер якҷоя бо СОБ ягон таъсири муҳиме берун аз
таъсирҳои ҷудогонаи СОБ ба миён наовард. Миёни хонандагон ва муаллимони гуруҳи
"СОБ + Компютерҳо" нисбат ба гуруҳи дорои танҳо СОБ доир ба нишондиҳандаҳои
асосии таъсирбахшии барнома таъсирҳои мусбии бештар муайян карда нашудаанд. Ин ба
хулосае меорад, ки омӯзиши компютер ва вуҷуд доштани синфи компютерӣ барои
хонандагони зери хатар фоидаи арзандае намебошад, ки метавонад онҳоро барои қабули
рафтору муносибатҳое, ки эҳтимолан онҳоро аз тарки мактаб дур медоранд, водор созанд.
Дар рафти амалигардонӣ вазъиятҳое метавонистанд вуҷуд дошта бошанд, ки таъсири
омӯзиши компютерро коҳиш диҳанд, масалан, давомнокии кори амалӣ бо компютер,
усулҳои сусти омӯзгорӣ ё бедаракии худи волидон оиди дарсҳои компютер. Бо вуҷуди ин,
муайян шудани он, ки омӯзиши компютер натиҷаҳои арзанда ба вуҷуд наовардааст,
маълумоти муҳим аст. Ба он нанигариста, ки тарҳи синфҳои компютерии аз ҷонибии
SDPP омодашуда нисбатан арзон буд, он нисбат ба СОБ-и алоҳида хеле гаронтар буд.
Натиҷаҳои тадқиқоти SDPP ба хулосае меоранд, ки агар мақсади маблағгузорӣ ба
омӯзиши компютер таъсир ба натиҷаҳои хонандагони зери хатари тарки мактаб бошад,
хароҷоти бузурги чунин тадбир ба самаранокии он мувофиқ намебошад.
Барномаҳои SDPP нисбати якчанд натиҷаи асосии ба нақша гирифташуда дар ҳар яки аз
чор кишвари SDPP таъсирҳои муҳим ба миён оварданд, вале қолиби хоси ин таъсирҳо дар
ин кишварҳо фарқнок буд. Муҳимтарин он аст, ки SDPP тавонист таъсирҳои дилхоҳро ба
тарки мактаб дар ду натиҷаи асосии мавриди таваҷҷуҳи барнома қарордошта ба миён орад
— тарки мактаб дар Камбоҷа ва ҳузур дар Тимори Шарқӣ, Тоҷикистон ва Ҳиндустон.
Натиҷаҳо баҳогузорӣ ба хулосае меоранд, ки усули СОБ дар якҷоягӣ бо барномаи
заковатбахш дар мавриди дуруст амалӣ гардонида шавад, он барои беҳтар кардани
натиҷаҳои таҳсилии хонандагони зери хатари тарки мактаб қобилият дорад. Хусусан, СОБ
дар замоне аз ҳама бештар таъсирбахш мешавад, ки агар он (1) якҷоя бо ҷузъи
заковатбахшу сурурбахш, (2) дар кишвари дорои дараҷаи баланди тарки мактаб ва сатҳи
пасти амалияҳои муаллимон доир ба пешгирии тарки мактаб ва (3) бо давомнокии
гирифторшавии барои табдил ёфтани натиҷаҳои мобайнӣ ба таъсирҳо ба тарки мактаб
кофӣ амалӣ гардонида шавад. Тадқиқоти минбаъдае, ки ҷиҳатҳои муҳимтарини чунин
барномаҳоро муайян мекунад, барои дақиқ кардани тадбирҳои муваффақи СОБ ва
барномаҳои заковатбахшӣ нақши муҳим мебозад.
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D. Тадқиқоти оянда мувофиқи натиҷаҳои тадқиқоти SDPP
Муваффақияти барномаҳои SDPP дар таъсир расондан нисбати натиҷаҳои гуногуни
марбут ба тарки мактаб дар кишварҳои мухталиф саволҳои муҳимеро доир ба таври барои
ҳосил кардани таъсирҳои якзайлу маънидор боз ҳам беҳтар кардани барномаи пешгирии
тарки мактаби дорои тадбирҳои СОБ ва барномаи заковатбахш ба миён меорад, ки бояд аз
ҷониби тадқиқоти оянда муоина карда шаванд. Мисоли чунин саволҳо:
•

•

•

Оё муҳлати дарозтари ҷорӣ шудани тадбирҳо ё давомнокии бештари
гирифторшавӣ ба тадбирҳо миқдори боз ҳам зиёдтари натиҷаҳои мусоидро ба миён
меорад?
Оё таъсирҳои мусбат нисбати тарки мактаб, ки дар Камбоҷа зоҳир шуданд, дар
кишварҳои дигари шабеҳи Камбоҷа, ки дорои дараҷаи пасти амалияҳои муаллимон
доир ба пешгирии тарки мактаб якҷоя бо дараҷаи баланди тарки мактаб аст,
инчунин имконпазиранд?
Оё комбинатсияи дигари СОБ ва фаъолиятҳои заковатбахш таъсирҳои шабеҳ ба
миён оварда метавонад? Таъсирҳои алоҳидаи СОБ ва қисмҳои заковатбахш
кадомҳоянд? Оё таъсирҳои навъҳои дигари қисмҳои заковатбахш мухталифанд, ва
оё тадбири боз ҳам беҳтар ба роҳ мондашуда метавонад таъсирҳои шабеҳ ба миён
орад?
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Пешгирии тарки мактаб

Гузориш оиди натиҷаҳои тадқиқот
Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб

Барномаи озмоишии пешгирии тарки мактаб (БОПТМ), барномаи панљсолаи бисёр кишвараи
Ољонсии ИМА оид ба рушди байналмилалї буда, маќсади кам кардани тарки мактаби
хонандагонро дорад. Аз соли 2010 то 2015, БОПТМ усулњои тадќиќотии таљрибавиро истифода
бурда, усулњои самаранокии фаъолиятњои амалиро дар чор кишвар: Камбоља, Њиндустон,
Тољикистон ва Тимори Шарќї амалї намуд. Дар љараёни се марњила БОПТМ таљрибањои
бењтаринро оид ба пешгирии тарки мактаб тањлил намуда, омилњо, факторњо ва шароитњои
ба тарки мактаб таъсиррасонро дар њар як кишвар муайян намуд, ва барномањои амалиро
тањия намуда амалї гардонид ва самаранокии фаъолиятњои амалиро барои дар мактаб нигоњ
доштани хонандагони зери хавф ќарордошта бо истифода аз назорат ва усулњои гуногуни
тадќиќоти шуморавї ва сифатї њаматарафа арзёбї намуд.
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