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یگانه تفاهمنامه چند جانبه جهانی است که جهت فراخواندن تمام اطفال در مکاتب با  مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه

کشور رو به طرقی و همچنان کشور های  60کیفیت وقف گردیده است. مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه حدودأ شامل دولت 

و معلمان، و سکتور خصوصی میباشد. این  حمایت کننده، نهاد های جامعه مدنی، نهاد های بین المللی، اتحادیه های خصوصی

 مشارکت منابع مالی را جهت حمایت انکشاف و تطبیق پالن های استراتیژیک با کیفیت در فقیر ترین کشور های جهان میباشد.

ای مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه رهبری های ملی و بین المللی را دور هم جمع می نماید تا از آموزش هر طفل در یک فض

مصئون و مؤثر آموزشی حمایت گردد. با حمایت برنامه های انکشافی جهت رسیدن به اهداف تعلیمی یک کشور، مانند تساوی 

جنسیتی، نتایج با کیفیت آموزشی، و دسترسی همگانی به مکاتب ابتدائیه، مشارکت جهانی تعلیم و تربیه تضمین می کند که 

ذاری میشود. ما از بهبود رسیدن به نتایج آموزشی از طریق گردهم آوردن شرکا میان به قدر کافی در تعلیم و تربیه سرمایه گ

هم تا پالن های استراتیژیک با کیفیت را ترتیبت نمایند، از طریق سرمایه گذاری باالی بخش های مهم استراتیژیکی و نیازمند 

کشور ها تا از مزیت نسبی شان استفاد بتوانند بودجه پالن استراتیژیک کشور ها و از طریق بسیج نمودن شرکای داخلی در 

 حمایت نموده ایم.

بعضی  در اصالحات در تعلیم و تربیه از میلیارد دالر را برای حمایت 3.9مشارکت جهانی برای تعلیم و تربیه در دهه گذشته مبلغ 

اری به کشور های نا امن و متاثر از تقریبأ نیم از این سرمایه گذ 2014فقیر ترین کشور های جهان تخصیص داده است. در سال 

 جنگ داده شد.

کشور ها را  میالدی تاسیس گردیده است و 1963ال که در س (IIEP) انستیتوت بین المللی پالنگذاری تعلیمی و تربیتی

تعهد های  در راستای پالنگذاری و مدیریت سیستم تعلیم و تربیه حمایت می کند تا آنها متعاقبأ از این طریق به اهداف ملی و

بین المللی شان نائل آیند. انستیتوت بین المللی پالنگذاری تعلیمی و تربیتی ظرفیت های مداوم تعلیمی را از طریقه های ذیل 

 انکشاف میدهد:

آموزش کدر های مسلکی در پالنگذاری و مدیریت تعلیم و تربیه از طریق روش های مختلف، مانند کورس های فشرده  •

های آموزشی طویل المدت، آموزش روبرو، آموزش از راه دور، آموزش مخلوط و آموزش های مناسب  کوتاه مدت، برنامه

 ساحوی.

تحقیقات مبتنی بر شواهد که راه حل های خالق و جدید و جریان های بهبود در سیستم تعلیمی کشور ها را فراهم  •

 میسازد.

که میخواهند از ظرفیت های ملی شان استفاده اعظم  همکاری تخنیکی با وزارت ها و نهاد های دیگر برای کشور هایی •

 نموده و از اتکا باالی نهاد های خارجی خودداری کنند.

کتب، جلد  1500شریک سازی دانش میان دست اندرکاران در جامعه تعلیم و تربیه، شامل منابع متعدد انستیتوت ) •

 وعات تعلیم و تربیه(رهنمود ها، خالصه های پالیسی ها و آستانه های موضوی مربوط موض

منحیث یک جزء سیستم ملل متحد، انستیتوت بین المللی پالنگذاری تعلیمی و تربیتی در سطوح، محلی، منطقه ای و بین 

المللی همراه با نهاد های عامه و خصوصی فعالیت می نماید، همچنان در شبکه های مختلف فعالیت می نماید تا وظیفه و 

 م دهد.ماموریت اصلی خود را انجا
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 مقدمه
 

 

میالدی در انجمن جهانی تعلیم و تربیه که در شهر داکار دایر گردیده بود، جامعه بین المللی متعهد به این شدند  2000در سال 

از آن به بعد، . کمبود منابع آسیب پذیر نخواهد بودنا بر هیچ کشور ب در «تعلیم و تربیه برای همه»به اهداف  پالن رسیدنتا 

تهیه پالن استراتیژیک اولویت اکثر کشور ها قرار گرفت. پالن های استراتیژیک تعلیم و تربیه، پالیسی ها و استراتیژی ها برای 

برای همآهنگی با شرکا و بسیج منابع داخلی و آوردن اصالحات در تعلیم و تربیه را ارائه می نماید، و همچنان، یک ابزار مهم 

خارجی میباشد. آنها به ابزاری تبدیل شده اند که کشور ها با استفاده از آنها برای شرکای شان خاطرنشان میسازند تا پالیسی 

 های تعلیم و تربیه آنها قابل اعتماد، مداوم و مؤثر است.

اتفاق نظر همین است که داشتن یک پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه یک امر ضروری برای تمام کشور ها میباشد. با این حال، 

یک پالن معتبر شامل کدام بخش ها از نظر رهبری دولت، دانستن و ارقام، ظرفیت فردی و نهادی، و باید خاطر نشان گردد که 

 خواهد بود؟ کدام اصول اعتبار پالن ها را تضمین می کند؟گفتگو میان ذیدخالن تعلیم و تربیه 

هدف ایجاد این رهنمود این است تا با کشور ها در ترتیب پالن استراتیژیک معتبر همکاری شود. یک رهنمود دیگر بنام 

ه به ، ترتیب شده است تا بررسی نمایند که پالن ترتیب شدتعلیم و تربیهارزیابی پالن استراتیژیک برای رهنمود 

 یازمندی های موجود پاسخگو میباشد، یا خیر؟ن

در بعضی شرایط آسیب پذیری مثل جنگ و بحران، کشور ها پالن سکتور تعلیم و تربیه را بصورت انتقالی انکشاف میدهند که 

م سازگار مدت و عملگرا میباشد و همچنان با شرایط و ظرفیت موجود برای تحلیل وضعیت و نیازمندی های ارقا-بیشتر کوتاه

در حالیکه، در این رهنمود ها به شرایط تحت خطر و وضعیت های آسیب میباشد. رهنمود های مشخص ترتیب شده است. 

 پذیری اشاره و رجوع گردیده است. 

این رهنمود ها دقیق و کامل نیستند. آنها باید با شرایط و نیازمندی های کشور ها سازگار باشد. این رهنمود ها متشکل از نظر 

کلی تحلیل وضعیت، پروسه های مشورتی، اصالحات پالیسی، انکشاف استراتیژی، تطبیق پالن و مراقبت میباشد. آنها به هیچ 

 شده نمی توانند. وندکه در مراحل مختلف ترتیب پالن استفاده میش طرزالعمل های تخنیکی جایگزینوجه 
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 الف( اساسات ترتیب پالن استراتیژیک مؤثر تعلیم و تربیه
 

 

 

 . جنبه های اساسی یک پالن استراتیژیک معتبر و مؤثق کدام ها اند؟1

در ذات خود یک ابزار پالیسی ملی میباشد، تحت مسؤلیت دولت طرح یک پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه 

شده و نشان د هنده دیدگاه دراز مدت دولت در قبال سکتور تعلیم و تربیه در کشور میباشد و همچنان یک 

دسته منسجم استراتیژی هایی را ارائه میکند که توسط آنها دولت میتواند به اهداف خود رسیده و چالش ها 

نماید. پالن متذکره به اساس تحلیل دقیق وضعیت فعلی، عوامل مؤفقیت در پروسه وهمچنان دالیل را محو 

 . پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه باید شامل چارچوب تطبیق، مراقبت و ارزیابی باشد.طرح میشودناکامی آن 

 خصوصیات اساسی یک پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه معتبر قرار ذیل است:

مسیر اصلی  1بیانیه ماموریتیک پالن به عنوان مثال، توسط یک  باشد.میبر مبنای یک دیدگاه کلی استوار پالن  .أ

سکتور تعلیم و تربیه را نشان میدهد که شامل )الف( پالیسی انکشافی دولت، )ب( روشی که دولت برای رسیدن به 

 هنمایی میکند میباشد.اهداف به پیش میگیرد، و )ج( اساسات و ارزش هایی که این روش را ر

نظر داشت منابع بشری، تخنیکی و  در این پالن استراتیژی های رسیدن به دیدگاه را با پالن استراتیژیک میباشد. .ب

 مالی مورد نیاز و اولویت های تعین شده شناسایی میکند. 

قبل از مکتب، ابتدائیه، متوسطه و یک پالن در برگیرنده تمام بخش های فرعی )تعلیمات  پالن همه جانبه میباشد. .ج

این پالن ضرورت منسجم ساختن بخش لیسه( میباشد، و همچنان شامل تعلیمات غیر رسمی و سواد آموزی باشد. 

با مالحظه دقیق سطوح پیوسته با حقوق مشخص آموزشی و تعلیمات اجباری و نشان دادن اینکه آموزش های فرعی را 

دارد نشان میدهد. دانش آموزان را منحیث مستفیدین مرکزی سیستم تعلیم و در تمام عرصه های زندگی اهمیت 

 تربیه که دارای حقوق و نیازمندی های مشخص میباشند معرفی می نماید.

یک پالن از تحلیل وضعیت تعلیم و تربیه آغاز میگردد که بیانگر ارقام و ارزیابی  پالن به اساس شواهد میباشد. .د

ا اساس معلومات تشکیل میشود و به اساس آن معلومات استراتیژی ها و برنامه های انکشاف هایی است که به اساس آنه

 میابند. 

ی که باعث محدودیت های روند های در حال جریان، فرضیه ها ویک پالن بر مبنای تحلیل پالن موفقیت پذیر است.  .ه

مالی و بخش ن یک چارچوب برای عدم تطبیق پالن مانند محدودیت های مالی، تخنیکی، و سیاسی میباشد. پال

این پالن همچنان ملکیت پایدار جوانب ذیدخل را در امکان پذیری و تطبیق پذیری تصمیم گیری مدیریت ارائه میکند. 

 پالن نشان میدهد.

یک پالن شامل تحلیل آسیب پذیری مختص هر کشور میباشد. آسیب پالن در مقابل شرایط جامعه حساس است.  .و

پذیری ها میتواند به عنوان مثال مانند جنگ، فجایع، و رکود های اقتصادی میباشد. یک پالن باید آماده گی، جلوگیری، 

                                                             
1Mission Statement  
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الحظه قرار را مورد مو راه های کاهش مخاطرات را برای تقویت انعطاف پذیری سیستم تعلیم و تربیه در تمام سطوح 

 دهد.

یک پالن باید بپذیرد تا در یک کشور میتواند تفاوت های جنسیتی میان دانش پالن به نابرابری ها توجه میکند.  .ز

آموزان اناث و ذکور، نابرابری میان اشتراک گروه های شاگردان در تعلیم و تربیه و به کیفیتی که به آنها تعلیم و تربیه 

گروه ها به عنوان مثال میتواند به اساس موقعیت، خصوصیات اجتماعی اقتصادی و  فراهم میگردد وجود دارد. این

قومی، و توانایی های آنها تفکیک شوند. یک پالن استراتیژیک معتبر باید مالحظات جنسیت را در تمام بخش های 

ایی و رسیدگی نموده حتی قسمت هایی که نابرابری جنسیتی با انواع دیگر نابرابری ها تداخل میکند را شناس پالن

 نیازمندی های مشخص و فرصت های گروه های مختلف را مورد مالحظه قرار دهد.
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 . عوامل اصلی در روند ترتیب پالن کدام ها اند؟2

این یک امر مهم است تا روند ترتیب پالن یک روند اشتراکی بوده و یک گروه عظیم جوانب ذیدخل )مانند 

معلمین، و وزارت های دیگر( و شرکای دیگر که در تطبیق پالن در محالت همکار جامعه مدنی، اتحادیه های 

همچنان  میباشند اشتراک نمایند. در جریان ترتیب و ارزیابی پالن باید توجه جدی باالی کیفیت پروسه و

 کیفیت محصول نهایی پروسه صورت گیرد.

 خصوصیات اصلی پروسه ترتیب پالن قرار ذیل است:

به عنوان یک ابزار پالیسی ملی، یک پالن استراتیژیک نخست مسؤلیت یک روندی که به رهبری داخلی باشد.  .أ

هرچند تعلیم و دولت است تا تصمیم نهایی را اخذ نموده و مسؤلیت تخصیص منابع و تطبیق آن را به دوش گیرد. 

اشتراکی مستفید گردد. به احتمال ترتیب سه تربیه از جمله منابع ملی است و یک پالن استراتیژیک باید از یک پرو

زیاد یک پالن استراتیژیک زمانی مؤفق میگردد تا نتیجه یک پروسه باشد که توسط دولت رهبری شده و توسط تمام 

 جوانب ذیدخل ملی پذیرفته شده باشد.

ساخت و ساز و توافق برای پروسه پالنگذاری باید با یک گفتمان پالیسی همراه باشد تا زمینه یک پروسه اشتراکی.  .ب

 انکشاف تعلیم و تربیه فراهم گردد. این پروسه باید به دالیل ذیل اشتراکی باشد:

 باشند.میان آرمان ها و محدودیت قادر به ایجاد توازن  یسیاسی و کارشناسان تخنیک تا رهبران •

 لب نماید.تا آگهی را بلند برده و تعهد گروه عظیم از جوانب ذیدخل تعلیم و تربیه را ج •

پروسه باید شامل یک تعداد وزارت های مشخص )خصوصأ وزارت مالیه(، سطوح اداری سیستم تعلیم و تربیه، جوانب 

ذیدخل در تعلیم و تربیه و جامعه مدنی، مراجع غیر دولتی که تعلیم و تربیه عرضه می نمایند، و شرکای بین المللی 

های گوناگون )مانند اهالی شهری و روستایی، و گروه هایی آسیب  باشد. این یک امر مهم است تا از اشتراک گروه

اشتراک این گروه ها میتواند از طریق مشورت در جریان ترتیب پالن و از طریق بحث های پذیر( اطمینان داده شود. 

 ساختاری در مسوده های مختلف سند پالن میسر گردد. 

ارف، یک مبنای مفید برای گفتمان پالیسی میان دولت و شرکات گروه های محلی تعلیم و تربیه، با رهبری وزارت مع

انکشافی آن میباشد. این میکانیزم میتواند پاسخگویی دوجانبه میان دولت و شرکای انکشافی را تضمین کند. این روند 

تسهیل ا همچنان روند ارزیابی، تمویل پالن استراتیژیک و جلب تعهد شرکای اجتمای جهت تمول پروسه تطبیق پالن ر

 می نماید.

اگر قرار بر این باشد تا روند اشتراکی به آرامی به پیش رفته و یک دسته عظیم جوانب . یک روند سازماندهی شده .ج

ذیدخل شامل باشند، باید پروسه بسیار خوب سازماندهی شده و نقش ها و مسؤلیت های تمام جوانب مشخص شود 

 های ذیل میتواند مفید باشد: می نمایند. ساختارهبری و همآهنگ مخصوصأ جوانبی که پروسه را ر

یک کمیته رهبری ایجاد گردد تا پروسه را سرپرستی و رهنمایی نماید. این کمیته از ترکیب افراد بلند پایه  •

وزارت، و اشتراک افراد از وزارت های دیگر )به عنوان مثال مانند وزارت های مالیه و پالن( ترکیب شده و 

 .شافی نیز شامل باشندهمچنان شرکای انک

یک کمیته پالنگذاری ترتیب شود تا فعالیت های تخنیکی شامل منسجم نمودن ریاست ها و بخش های  •

تمام وزارت ها را همآهنگ نماید. این کمیته میتواند توسط هیئت همآهنگی تخنیکی که اغلبأ رئیس پالن 

اتیژیک به عهده بگیرد که در اصل مسؤل میباشد رهبری شود. سکرتریت کمیته را میتواند تیم پالن استر

 ترتیب سند پالن استراتیژیک میباشند.
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گروه های کاری تاسیس گردد تا باالی موضوعات و بخش های فرعی مختلف )مانند تربیه معلم، آموزش  •

مالی، مراقبت و ارزیابی، موضوعات جنسیتی( تمرکز نمایند، کمیته پالنگذاری شاید از این بخش بزرگساالن، 

گروه های کاری میتواند از ترکیب کارمندان گروه ها بخواهد تا بخش های مختلف سند پالن را تحریر نمایند. 

 وزارت و شرکای انکشافی به شمولی اعضای جامعه معدنی ترتیب گردد.

از اینکه تطبیق پالن باالی نقش یک دسته عظیم از جوانب ذیدخل سیستم تعلیم و  یک پروسه ارتقای ظرفیت. .د

بیه در تمام سطوح اعم از سطوح مرکزی الی سطح مکتب استوار میباشد، پس الزم است تا ظرفیت در تمام این تر

سطوح مورد مالحظه قرار بگیرد. ترتیب پالن در ذات خود یک پروسه ارتقای ظرفیت است که مانند محصول نهایی 

یک پالن و اشتراک در مشورت ها در راستای  پالن پروسه ترتیب آن نیز بسیار مهم میباشد. کار کردن باالی تحریر

انکشاف دانش و تقویت انگیزه دارای اهمیت بسیار است. ارتقای ظرفیت متشکل از سیستم های حل مشکالت برای 

دوام مدیریت میباشد. در قسمت هایی که حمایت های تخنیکی نیاز است باید از طریق دولت، حمایت جوانب و 

 ا گروه های محلی تعلیم و تربیه فراهم گردد.سیستم های ملی و همکاری ب
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 ب. ترتیب یک پالن استراتیژیک تعلیم و تریبه
 

 

ماه وقت می گیرد، بطور مثال در صورتی که معلومات  14الی  12نظر به شرایط مختلف، یک پروسه ترتیب پالن معموأل بین 

معلومات در دسترسی نباشد وقت بیشتر نیاز خواهد بود، مفید برای مبنای پالنگذاری موجود باشد وقت کم و در صورتی که 

همچنان در صورتی که اولین این اولین پالن استراتیژیک معارف در کشور باشد واضعأ وقت بیشتر نیاز خواهد بود. در شرایطی 

آن نباشد )مثأل پالن که یک پالن استراتیژیک مکمل ترتیب شده نتواند )مثأل در اثر بروز بحران( و یا ضرورت به ترتیب مکمل 

 موجود باشد، و فقط نیاز به بررسی داشته باشد( پروسه ترتیب پالن به مراتب زمان کمتر نیاز خواهد داشت.

، بخش های اصلی یک پروسه انکشاف پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه 1شکل  ترتیب پالن عبارت از یک پروسه مکرر است.

میکنند را نشان میدهد. هفت بخش ذیل در بخش های بعدی این سند به تفصیل تشریح  و اینکه آنها چگونه به شکل مکرر عمل

 گردیده است.

 بخش های اصلی پروسه انکشاف پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه – 1شکل 

 

گردد تا پالیسی ها، استراتیژی ها، میدر جریان ترتیب پالن، مشورت های منظم با اداره تعلیم و تربیه و جوانب ذیدخل اتخاذ 

از اینکه با مقایسه با منابع مورد  مشخص و جهت شان مکررأ تعین گردد. به عنوان مثال، اهداف ممکن بعدفعالیت ها و اهداف 

. استراتیژی ها نیاز دارند تا بازنگری شوند زمانی که جزئیات برنامه انکشاف داده میشود. ، تجدید نظر شوندنیاز امتحان گردند

 محدودیت های تطبیقی در جریان پروسه باعث میشود تا در تعین اهداف و برنامه ها تجدید نظر گردد.

مربوط  ظرفیتاست، این مالحظات نیز به سطح مداخالت سیاسی در جریان ترتیب پالن،  سیاسیحظات مالحظات مهم مال

شامل آسیب پذیری در مقابل بحران و تنش ها، و  مالحظات بافتاریموثریت اداره تعلیم و تربیه و مهارت های کارمندان، 

 رد.مربوط تکافو و قابلیت پیش بینی منابع مالی ربط میگی مالیمالحظات 

. تحلیل وضعیت معارف1  

اولویت های پالیسی و استراتیژِی ها. 2  

. دیزاین برنامه3  

. پالن عمل5  

تنظیمات تطبیق. 6  

. هزینه و مالی4  

. مراقبت و ارزیابی7  

ت
شور
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 . تحلیل سکتور تعلیم و تربیه1

هدف تحلیل سکتور تعلیم و تربیه ترتیب یک پالن استراتیژیک با تحلیل سکتور تعلیم و تربیه آغاز میگردد. 

تنها ارائه نمودن جزئیات وضعیت سیستم تعلیم و تربیه از طریق یک تعداد شاخص ها و معلومات نیست، بلکه 

 همچنان ارائه نمودن تحلیل نقاط قوت و ضعف، و مشکالت سد راه تعلیم و تربیه میباشد. 

تعلیم  اداره های موجود که از طریق سیستم معلوماتیتحلیل سکتور تعلیم و تربیه متکی به داده ها و تحلیل 

و تربیه ارائه میشود، بررسی های اضافی و مطالعات و تحقیق های موجود میباشد. معلومات اضافی مناطق مهم 

در صورتی برای ترتیب پالن استراتیژیک جمع آوری میگردد که معلومات موجود کافی و یا معتبر نباشد. 

ن، میتواند خالصه و یا یک تحلیل موضوعات عمده شناسایی شده که در اصل از یک تحلیل وضعیت شامل پال

 تحلیل وسیع سکتور گرفته شده است باشد. 

برای ترتیب نمودن یک تحلیل قاطع، باید با تمام جوانب ذیدخل در مراحل مختلف مشورت صورت بگیرد تا 

 باالی موضوعات مهم، فکتور های اصلی و نتایج احتمالی سازگاری موجود باشد. 

ف که یک تحلیل وضعیت تعلیم و تربیه شاید تحت عناوین مختل. 2یک تحلیل وضعیت باید شامل کدام بخش ها باشد

 گردد. بخش های عمده برای تحلیل وضعیت قرار ذیل است:عوامل مختلف تاثیرگذار باالی دیزاین و عملکرد پالن است شناسایی 

تحلیل شرایط در برگیرنده موضوعات که خصوصأ باالی تعلیم و تربیه نفوذ داشته باشد میباشد که تحلیل شرایط.  .أ

 تحت جنبه های مختلف ترتیب شده است:

 کالن اقتصادی: داده های مهم اقتصادی، منابع عامه، و توزیع آن در میان سکتور های مختلف؛شرایط  •

سن  شرایط وابسته به نفوس: میزان رشد نفوس، معلومات نفوس ترتیب شده به اساس جنسیت، نفوس زیر  •

 ، مهاجرت ها میان شهر ها و روستا ها؛سال 15

ری میان نفوس، موجودیت گروه های منزوی، زبان های شرایط اجتماعی فرهنگی: سازگاری و عدم سازگا •

، شرایط مخصوص مختلف، نفوس دارای تقاضای ضعیب به تعلیم و تربیه )مانند: گروه های مخالف دولت(

 فرهنگی و مذهبی )مانند مناطقی که دارای عنعنات ازدواج زودهنگام هستند(؛

 ریت عامه؛بنیادی: ثبات/بی ثباتی سیاسی، موثریت مدی-شرایط سیاسی •

تحلیل آسیب پذیری: هر پالن باید موجودیت احتمال مخاطرات را بررسی نماید. به عنوان مثال: تنش ها،  •

 مصیبت ها، بحران های اقتصادی، و تاثیرات سیاسی آنها باالی تعلیم و تربیه.

کارکرد های  هدف این است تا دستآورد ها تحت پالیسی های موجود بررسی شده وتحلیل پالیسی های موجود.  .ب

 موثر در این زمینه شناسایی گردد. موضوعات آتی میتواند مورد بررسی قرار گیرد:

                                                             
 برای وضاعت بیشتر رهنمود روش تحلیل سکتور تعلیم و تربیه را بررسی نماید که مشترکأ توسط یونیسف، یونسکو، بانک جهانی و مشارکت جهانی  2

 برای تعلیم و تربیه ترتیب شده است و همچنان این رهنمود میتواند در تحلیل سکتور تعلیم و تربیه کمک نماید.
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پالیسی های انکشافی عمده که باالی پالیسی های تعلیم و تربیه تاثیر دارد )به عنوان مثال، پالیسی هایی  •

و غیرمرکزی سازی آمده که در اسناد استراتیژی های کاهش فقر، پالن های انکشافی دولت، اصالحات اداری 

 است(؛

تعهدات بین المللی اتخاذ شده توسط دولت )مانند اهداف متداوم انکشافی و تعلیم و تربیه برای همه( و  •

 نفوذ آنها باالی پالن های استراتیژیک تعلیم و تربیه؛ میزان

 پالسی های رسمی تعلیم و تربیه؛ •

 تربیتی؛تطبیق تصامیم دولت در قبال ارائه خدمات تعلیمی و  •

 موضوعات مرتبط به موثریت کمک ها میباشد. شاملکه فعالیت های وسیع تحت حمایت شرکا،  •

این بخش شامل بودجه ملی برای تعلیم و تربیه )درآمد های داخلی و خارجی(، معلومات  تحلیل هزینه ها و مالی. .ج

مرتبط به مصارف خانواده ها، و وجوه جوانب ذیدخل میباشد. هدف این است تا سطح سرمایه گذاری باالی تعلیم و 

مصارف عامه با مصارف تعلیم تربیه را تحلیل نموده و امتداد آن در اینده بررسی گردد. در صورت امکان، یک بررسی 

 و تربیه نیاز است تا تحلیل گردد. به عنوان مثال:

مصارف دولت و جامعه بین الملل باالی تعلیم و تربیه: نسبت مصارف باالی تعلیم و تربیه در مقابل سهم  •

 ؛تعلیم و تربیه از تولید ناخالص داخلی و مصارف مجموعی دولت

 ؛سکتور/تعلیم و تربیه توزیع مصارف به اساس بخش های فرعی •

 ؛اوسط مصرف باالی فی شاگرد و یک مقایسه به اساس سطوح مختلف •

 امتداد به مرور زمان: مجموع مصارف و قیمت فی واحد؛ •

 سهم مصارف تعلیم و تربیه )توسط دولت، خانواده ها، و جوانب ذیدخل دیگر( •

هد باشد و به هدف شناسایی موضوعاتی که این تحلیل باید به اساس شوا تحلیل عملکرد سیستم تعلیم و تربیه. .د

عوامل و وضعیت های مختلف را تعریف میکند باشد. وضعیت مشخص گروه های مختلف )مانند ذکور و اناث( در نقاط 

موضوعات کلیدی ذیل باید مورد همچنان بحران ها( باید مورد بررسی قرار بگیرد.  از مختلف )شامل مناطق متاثر شده

 :بررسی قرار بگیرد

 دسترسی و پوشش؛ •

 توازن در پوشش و آموزش؛ •

 موثریت درونی؛ •

 کیفیت آموزش؛ •

 موثریت بیرونی. •

عبارت از تحلیل شایستگی سیستم در مقابل هدف آن است. این تحلیل، موثریت اداره  تحلیل ظرفیت سیستم. .ه

 تعلیم و تربیه را در سطح مرکز و محل و ظرفیت جوانب ذیدخل دیگر را بررسی می نماید. این تحلیل شامل:

یت های جوانب سازمانی: عملکرد سیستم تعلیم و تربیه در سطح مرکز، ولسوالی، و مکتب و نقش ها و مسؤل •

 مدیریت تعلیم و تربیه در هر سطح؛

 مدیریت مالی عامه؛ •

 قابلیت های و شایستگی های کارمندان در ادارات کلیدی؛ •

 ظرفیت آماده گی، جلوگیری و مقابله با بحران ها؛ •
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تقویت ظرفیت بررسی و مالحظه موضوعات جنسیت در تمام سطوح و گروه های مختلف. در بعضی موارد،  •

 سیتی مربوط مکتب.برای شناسایی و مالحظه موضوعات مهم مانند تخطی های جنظرفیت اضافی 

هدف اینست تا تمام جوانب ذیدخل در تعلیم و تربیه، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، تحلیل جوانب ذیدخل.  •

نهاد های غیردولتی ملی و بین المللی، و نهاد های چند جانبه و دو جانبه شناسایی شده و همچنان قوت و 

 جربه آنها مورد بررسی قرار گیرد.ت

ثانوی مرتبط باید جمع آوری شده و تحلیل گردد.  یداده ها منابع معلومات و در دسترس بودن آنها.

طریق سیستم معلوماتی اداره تعلیم و  در اکثر کشور ها، معلومات مورد نیاز از قبل موجود میباشد، مثأل از

تربیه، بررسی های منطقوی و ملی، بررسی های سکتور تعلیم و تربیه و تحقیق های مشخص و بررسی های 

اسناد مانند، استراتیژی های کاهش فقر، اسناد وزارت مالیه و یا وزارت پالن خانواده ها در دسترس میباشند. 

تربیتی مالحظه گردد تا سازگاری آنها با سیستم تعلیم و تربیه بررسی  باید از طریق یک دیدگاه تعلیمی و

 شود.

نیاز است تا اهمیت خالء های معلوماتی بررسی گردد. یک توافق از قبل باید خاطر نشان گردد تا چگونه 

ای در بعضی موارد شاید نیاز باشد تا یک مرحله جمع آوری داده همعلومات مفقود االثر جمع آوری میگردد. 

 جمع آوری گردد.مورد نیاز اولیه انجام شود تا معلومات مفقود 

شاید در بعضی موارد جمع آوری تمام معلومات مفقود قابل جمع آوری در زمان تعین شده برای تحلیل 

 .پس یک بخش پالن شاید انکشاف یک سیستم معلوماتی جامع باشدنباشد. اگر این چنین است، 

باید به هیچ نوع تحلیلگران را از شروع نمودن پروسه ترتیب پالن جلوگیری عدم موجودیت معلومات کافی 

 نکند در صورتیکه امکان تخمین آن داده ها با استفاده از معلومات موجود باشد.
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 تدوین پالیسی ها: تعین اولویت های پالیسی و استراتیژی های کلیدی. 2

این پالن دیدگاه وضعیت مطلوب سیستم  تدبیر باشد(:یک پالن باید استراتیژیک باشد )وابسته به رزم 

تعلیم و تربیه در آینده را ارائه میکند و راه های رسیدن به این وضعیت را خاطر نشان میسازد. این پالن باید 

یک دیدگاه درازمدت، که از طریق یک، الف( اولویت های پالیسی که منحیث هدف تعین شده در برگیرنده 

 یژی های انکشاف داده شده در برنامه ها، مشخص گردیده باشد.است، و ب( استرات

به عنوان یک ابزار پالیسی ملی، یک پالن استراتیژیک توسط اولویت های انکشافی اجتماعی و تعهدات بین 

المللی دولت متاثر است. تمام بخش ها و دوره های تعلیمی با نظر داشت مسؤلیت دولت در راستای تمویل، 

و حمایت یکسان نمیباشد. پالن استراتیژیک باید منعکس کننده مسؤلیت ابتدائی دولت برای ارائه خدمات 

 دوره تعلیمات اساسی که مرتبط به حق تعلیم و تربیه و مقررات قانونی تعلیمات اجباری است باشد.

تربیه چالش های تحلیل سکتور تعلیم و  یک جواب وابسته به چالش هایی که توسط تحلیل سکتور برمال شده است.

شناسایی شده و متعدد که سد راه سیستم تعلیم و تربیه قرار دارد را در برمیگیرد. و اولویت های پالیسی و استراتیژی ها، منحیث 

یک پاسخ به این چالش ها، باید به اساس فهم از موضوعات اساسی و عوامل مشخص باشد تا زمینه از بین بردن آن چالش ها را 

 مساعد نماید.

 شناسایی پاسخ های مناسب برای موضوعات برگرفته شده تحلیل سکتور تعلیم و تربیه از طریق های ذیل خالصه میگردد:

واضع که از موضوعات و ضعف ها و فهم عوامل مهم شروع و به اتخاذ راه های مناسب و انتخاب  سببی یک زنجیره •

 ، در رابطه به دیزاین برنامه را مالحظه نمائید(3نمودن گزینه های پالیسی خالصه گردد )برای معلومات بیشتر بخش 

زنجیره  ،وه های کاری باید مذاکره نمودهمذاکرات متواتر میان گروه های کاری که جهت ترتیب پالن تدویر میشود. گر •

را واضع ساخته و پاسخ ها را طرح نمایند. مناظره های پالیسی های عامه نیز میتواند در راستای وضاحت سببی 

 موضوعات مهم همکاری نماید.

 تبادل نظر میان تصمیم گیرندگان و متخصصین که منجر به تعادل پالیسی ها در اولویت ها باشد گردد. •

نتیجه این روند، اولویت های پالیسی به استراتیژی های کلیدی تبدیل میشود، که در برگیرنده اهداف دقیق است تا عملکرد  در

 سکتور بررسی گردد.

برای اینکه قابل دسترس باشد، اولویت های پالیسی و استراتیژی ها باید شکل  یک مجموعه سازگار و منسجم فعالیت ها.

 .ها را به خود بگیرد و با دورنمای اقتصادی و جمعیتی سازگار باشد یک مجموع منسجم فعالیت

انکشاف پیشبینی های تعلیم و تربیه و استفاده از مدل های شبیه سازی یک تصویر واضع از امکان پذیری مالی اهداف پالیسی  

ده های اساسی در این نوع مدل ها ارائه نموده و تصمیم گیران را قادر میسازد تا سناریو های مختلف را انکشاف دهند. محدو

عبارت است از: پیشبینی نفوس، محدوده های تعلیم و تربیه )مانند میزان دسترسی و انتقال، نرخ های جریان، اندازه صنف، معلم 

بر صنف، و نرخ کتاب درسی بر شاگرد( محدوده های هزینه )مانند قیمت فی واحد و اوسط معاشات(، و شاخص های اقتصادی 

 اقتصادی، سهم بودجه دولت و سهم تعلیم و تربیه در تولید ناخالص داخلی و غیره(. )رشد

زمانیکه هزینه های پیش بینی شده طرح شد، یک جمع پالیسی ها و استراتیژی های پالن استراتیژیک شاید مورد بانگری قرار 

اولویت های مشخص  برای ک مجموع سازگارکرر، نسخه نهایی پالن استراتیژیک منسجم شده و یگیرد. در نتیجه این روند م

  شده پالیسی و استراتیژی ها به اهداف و برنامه های تبدیل نموده ارائه می نماید.
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 . طرح برنامه3

راه های مختلف برای انکشاف و سازماندهی برنامه ها در پالن استراتیژیک موجود است )برای معلومات بیشتر 

این بخش یک تعداد پیشنهاد ها و مالحظات که میتواند در شرایط و پروسه منابع اضافی را بررسی کنید(. در 

 های مخصوص کشور ها استفاده شود بحث گردیده است.

که چالش ها و عوامل عمده  را ترتیب نماید و استدالل منطقی فعالیت ها یک پالن استراتیژیک باید یک زنجیره سببی واضع

بیه شناسایی شده است )بخش اول را مالحظه کنید( را به اولویت های پالیسی و آنها که توسط تحلیل سکتور تعلیم و تر

استراتیژی ها در مرحله تدوین پالیسی ها تبدیل نموده )بخش دوم را مالحظه کنید( و بعدأ برنامه ها و فعالیت های مختلف را 

سط شاخص هایی که در چارچوب نتایج )بخش بخش سوم را مالحظه کنید(. نتایج متوقعه )محصول ها/پیامد ها( تو)طرح نماید 

 هفتم را مالحظه کنید( طرح شده است اندازه گیری میشود. برای معلومات بیشتر شکل دوم را مالحظه نمائید.

 شکل دوم: زنجیره سببی یک پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه

 

برای وضاحت بیشتر، بهتر خواهد بود تا ساختار پالن به بخش های فرعی )تعلیمات قبل از مکتب، تعلیمات ابتدائی و یا اساسی، 

در هر بخش فرعی، چالش هایی که این تعلیمات ثانوی، تعلیمات مسلکی، آموزش بزرگساالن و تحصیالت عالی( تنظیم گردد. 

ضوعی )دسترسی، کیفیت، تقویت سیستم، و غیره( تنظیم گردد. این در واقع زمینه پالن پاسخگو به آنها است به ساحات مو

شناسایی هر چالش را بصورت واضح و بطور کامل فراهم نموده و به اساس آن استراتیژی های اصالحی نتیجه محور انکشاف داده 

 میشود.

 ده و در برگیرنده عوامل ذیل است:بصورت عموم ساختمان یک پالن استراتیژیک تعلیم و تربیه شامل سه سطح بو

، که بیانگر یک چالش عمده بوده و با یک هدف مشخص )تارگیت( منحیث یک نتیجه هدف کلی و یا مقصد عمومی •

اگر هدف کلی افزایش دسترسی به تعلیمات قبل از مکتب باشد، اهداف مشخص متوقعه ارتباط دارد. به عنوان مثال، 

برنامهطرح  تدوین پالیسی  چارچوب نتایج 

1هدف   

1.1برنامه  .21برنامه    ... ... 

1.1.1فعالیت  1.1.2فعالیت    ... ... ... 
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رای فیصد ب 40فیصد به  22فیصد برای شاگردان ذکور و از  40فیصد به  25از  آن میتواند افزایش نسبت شمولیت

 باشد. 2020شاگردان اناث الی سال 

که در واقع علت ها و یا دالیل چالش ها را بیان نموده و با اهداف مشخص منحیث  برنامه ها و یا مقاصد مشخص، •

حلیل وضعیت دریابد که دلیل کمبود دسترسی به تعلیمات نتایج متوقعه میانمدت ارتباط دارد. به عنوان مثال، اگر ت

قبل از مکتب عبارت از کمبود مکاتب قبل از مکتب، هزینه بلند برای فامیل ها و نبود معلمان مسلکی برای تعلیمات 

 : الف( گسترش شبکه مکاتبیتواند به این چالش جوابگو باشد قرار ذیل استقبل از مکتب است، پس برنامه هایی که م

دولتی تعلیمات قبل از مکتب، ب( گسترش و حمایت مکاتب و کودکستان های محلی برای تعلیمات قبل از مکتب، 

هستند، د( تاسیس ج( ازبین بردن فیس مکتب و تهیه نمودن کیت های مکتب برای شاگردانی که از فامیل های فقیر 

مرتبط است میتواند  مشخص که به این برنامه هااهداف  یک مرجعی که معلمان تعلیمات قبل از مکتب را آموزش دهد.

مناطق روستایی الی  %60، ب( 2020افزایش در تعداد مکاتب قبل از مکتب دولتی الی سال  %15قرار ذیل باشد: الف( 

دارای کودکستان های محلی میباشند. ج( نسبت شاگردانی تعلیمات قبل از مکتب که از خانوده های فقیر  2020سال 

رسیده است، د( تاسیس یک نهاد آموزشی برای آموزش معلمان  2020فیصد الی سال  40فیصد به  15ز میباشند ا

 .2017تعلیمات قبل از مکتب در سال 

متناسب با اهداف و نتایج فعالیت ها. به عنوان مثال، فعالیت های برنامه گسترش شبکه مکاتب دولتی  فعالیت ها، •

یل باشد: الف( تکمیل نمودن یک روند تعلین موقعیت مکاتب برای شناسایی تعلیمات قبل از مکتب میتواند قرار ذ

 صنف قبل از مکتب هر سال. 250اینکه در کدام مناطق میتواند صنوف قبل از مکتب ایجاد کرد، و ب( ایجاد و تجهیز 
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و اهداف مشخص مربوطه که بیانگر یک چالش مشخص در سکتور تعلیم و تربیه  فعالیت-برنامه-هدف کلیساختمان  3شکل 

 میباشد را نشان میدهد

 فعالیت-برنامه-یک مثال از ساختمان هدف کلی – 3شکل 

 

بهبود کیفیت تعلیمات ابتدائی: 2هدف کلی

% 20در نوشتن و حساب 6نتایج صنف : نتایجه/هدف مشخص
افزایش یافته است

وغیره

وغیره

2.3برنامه 

بهبود ارزیابی :مقصد
آموزشی

تدویر : هدف مشخص
ارزیابی نوشتاری و ریاضی

در سال 6برای صنف 
2020

:فعالیت ها

تاسیس یک شورای ملی -
امتحانات

انکشاف یک چارچوب -
پالیسی برای ارزیابی 

آموزشی

تدویر آزمایشی امتحانات -
6نوشتاری و ریاضی صنف 

وغیره-

2.2برنامه 

انکشاف و تطبیق: مقصد
یک پالیسی ملی ارتقای 

معلمان

پالیسی :هدف مشخص
ملی ارتقای معلمان در 

تاسیس 2020سال 
معلم 2،000گردیده و 

آموزش های داخل 
خدمت را کسب نمودند

:فعالیت ها

انکشاف و نشر پالیسی-
ملی ارتقای معلمان

ارزیابی برنامه های -
موجود ارتقای معلمان

بهبود ظرفیت -
انستیتیوت های تربیه 

معلم

انستیتیوت 3تاسیس -
جدید تربیه معلم

تدویر ساالنه آموزش -
2،000داخل خدمت برای 

معلم

وغیره-

2.1برنامه

مرور نصاب : مقصد
تعلیمی ملی مکاتب

نصاب : هدف مشخص
تعلیمی ملی الی سال 

مرور و تطبیق 2020
گردیده است

:فعالیت ها

استخدام و آموزش -
انکشاف دهندگان نصاب

بازنگری نصاب تعلیمی-
ملی

مشوره با جوانب ذیدخل -
در رابطه به نصاب تعلیمی 

ملی

چاپ و توزیع نصاب -
تعلیمی ملی

آموزش معلمان در -
رابطه به نصاب تعلیمی 

جدید

وغیره-
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زمانی که تمام اهداف مشخص برای بخش های فرعی تعین میشود، و تمام برنامه ها و فعالیت های کلیدی مشخص میگردد، 

یک بررسی امکان پذیری میتواند به سواالت ذیل پاسخ دهد: تا کدام حد هزینه های تخمین شده با منابع مالی موجود سازگار 

با هم منسجم و سازگار است؟ تا کدام حد مقاصد، برنامه ها و فعالیت ها چالش ها  است؟ تا کدام حد مقاصد، برنامه ها و فعالیت

هایی که در تحلیل وضعیت دریافت گردیده بود را احتوا میکند؟ بررسی امکان پذیری ممکن زمینه دوباره سنجی اولویت ها، 

شد تا مقاصد پالن تجدید نظر گردد ویا یک ممکن ضرورت با پالیسی ها و استراتیژی های تکمیلی و یا اضافی را مساعد سازد.

 برنامه ارتقای ظرفیت که پاسخگوی محدودیت های اصلی ظرفیتی در سیستم باشد نیز شامل پالن گردد.

جوانب ذیدخل نیز در این مرحله از طریق اشتراک تخنیکی در گروه های کاری و یا ساختار های مناسب شامل گردند. در پایان 

 د مشورتی عظیم باید تنظیم گردد تا نظریات و پیشنهادات نهایی جوانب ذیدخل جمع آوری گردد.این مرحله، یک رون

  



 

 

18 

 پالن مالی. هزینه و تامین 4

روند هزینه و تامین مالی پالن مربوط امتحان پایداری مالی پالیسی ها و اهداف مشخص است. هزینه های 

پیش بینی ها و مودل شبیه سازی مالی همواره امتحان پیش بینی شده پالن در جریان ترتیب پالن، از طریق 

میگردد تا یک سناریوی توصیوی )از اهداف مشخص و منابع متناظر پالن( که از نظر مالی پایدار باشد تاسیس 

گردد. استفاده از مودل شبیه سازی برای خودکار ساختن محاسبه ها مفید است و از استحکام پیش بینی های 

ن میدهد. تخمین های هزینه و مبادالت مالی در واقع به تظاهر نمودن سناریو های مختلف انجام شده اطمینا

این به نوبه خود، زمینه تجدید نظر و ترتیب نمودن برنامه ها و  می انجامد. و انتخاب پالیسی های متناظر()

ان جوانب ذیدخل اهداف مشخص پالیسی را مساعد میسازد تا اینکه یک سناریوی مساعد ترتیب گردیده و می

 بوجود آید.  همآهنگی

کمی انکشاف داده شود که افزایش نیازمندی ها و منابع مورد  توصیوییک پالن استراتیژیک معتبر باید به اساس سناریو های 

 نیاز سیستم تعلیم و تربیه را مطابق به فرضیه های پالیسی و اهداف مشخص پیش بینی نماید.:

، در صورت ضرورت به اساس جنسیت ترتیب گردیده است، و این بینی شده استشمولیت در تمام سطوح پیش  •

 عملیه با استفاده از شاخص های دسترسی و جریان شاگردان انجام شده است.

. با استفاده از شاخص های اهداف مشخص و قوانین و مقررات مکتب، این نیازمندی های منابع بشری و فیزیکی •

 واضع نموده است.منابع بشری، تجهیزات، و زیربنای را ی نیازمندی هاپالن استراتیژیک 

. نیازمندی ها به اساس قیمت فی واحد محاسبه گردیده است. این روند تصویر کلی از پیامد پیش بینی های هزینه •

 های مالی برنامه ها و فعالیت ها را ارائه می کند. پیش بینی ها باید مفصل بوده و یک تخمین درست از مخارج عامه

 که در سناریو های مختلف پالن پیشبینی شده است را ارائه نماید.

-برای اینکه منابع موجود داخلی را برای آینده تعلیم و تربیه پیش بینی نمود، یک چارچوب اقتصادی منابع مالی. •

جه کالن باید در نظر گرفته شود تا رشد اقتصادی، فشار های مالی، تخصیص هایی سکتور های مختلف شامل بود

 کالن باید مورد بحث قرار گرفته و توسط وزارت مالیه تایید گردد.-دولت را بررسی نماید. چارچوب اقتصادی

گذاری پالن بصورت جدی در نظر گرفته شود. کسر بودجه از طریق شناسایی  عالوه بر آن، موجودیت منابع در جریان قیمت

ی شده داخلی و خارجی که برای تعلیم و تربیه تخصیص یافته است تفاوت میان هزینه پیش بینی شده پالن و منابع پیش بین

در صورتی که میان هزینه پالن و منابع متوقعه داخلی و خارجی برای تعلیم و تربیه کسر موجود باشد، نیاز محاسبه میگردد. 

موجود باشد تا استراتیژی های است تا استراتیژی ها مورد بازنگری قرار گیرد تا اینکه این کسر کاهش یابد. ممکن فرصت هایی 

 تطبیقی مؤثر تری انتخاب گردد و یا اهداف مشخص پالیسی اولویت بندی گردند.

باید در سند پالن بصورت مفصل تشریح گردد. مساعدت هایی که از طرف خانواده ها برای تعلیم  کسر بودجهراه های پر نمودن 

و تربیه میرسد نباید منحیث یک منبع تمویلی برای تعلیمات اساسی شناسایی گردد. یک بررسی تمویالت اصلی توسط همکاران 

و یا بودجه سکتور و یا هم از کدام طریق خصوصی برای  انکشافی باید به پیش گرفته شود، چه این روند از طریق بودجه عمومی

 بعضی فعالیت ها تمویل گردد. کسر متباقی، در صورت موجود، یک نیازمندی را نشان میدهد که به آن باید رسیدگی شود.
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بهتر  اصالح گزینه های پالیسی و اهداف مشخص ممکن نیاز باشد تا کسر بودجه به سطح متناسب کاهش داده شود. همزمان،

کسر بودجه خواهد بود تا قیمت های فی واحد بررسی گردد تا از طریق شریک نمودن تجارب مؤفق دیده شود در کدام ساحات 

 ممکن است تا آنها را کاهش داد.

 روند انکشاف پالنی که از نظر مالی معتبر باشد نیازمند بحث های ذیل است:

است تا به قدر کافی معلومات وجوه خارجی در دسترس باشد.  این یک امر ضروری میان دولت و شرکای انکشافی:  •

در گذشته، اکثر مساعدت های تمویل کنندگان برای پروژه ها تخصیص شده بود، و اکثرأ آنها شامل بودجه خارجی 

و از طریق یک پالن استراتیژیک تمویل می نمایند، و اکثرأ از طریق بودجه عمومی حاال اکثر تمویل کنندگان  بودند.

 یا بودجه سکتوری شامل برنامه های مختلط میشوند. تمام مبالغ بودجه خارجی و بودجه داخلی باید شناسایی گردد.

میان ریاست های تخنیکی وزارت معارف )به شمول واحد/شخص ارتباطی  میان کارمندان داخل وزارت معارف: •

 جندر(، ریاست مالی و ریاست پالن باید همکاری و همآهنگی موجود باشد.

این یک امر ضروری است تا رابطه مستقیم میان ترتیب یک پالن ساالنه و یک  میان وزارت معارف و وزارت مالیه: •

با وزارت  گاری کامل میان هر دو تآمین شده و زمینه تطبیق مؤثر پالن مساعد گردد.تا ساز بودجه ساالنه ایجاد گردد

کالن و پیش بینی ها برای بودجه معارف در نظر -مالیه برای اطمینان یافتن اینکه حساب مکمل چارچوب اقتصادی

 گرفته شده است باید مشورت صورت بگیرد. 

حیت ها و استقالل بیشتر برای کمیته/شورا های مکاتب تفویض اکثر کشور ها حاال صال میان دولت و سطوح محلی: •

مینمایند. این کار در واقع پاسخگویی را در مکاتب افزایش میدهد اما ممکن پیامد های پالیسی و یا بودجوی به همراه 

 فیس میباشد.-داشته باشد که قابل مالحظه در ترویج چارچوب بدون

ن مالی شامل پالن باید جمع بندی های مالحظات فعالیت های پالن شده و منابع در آخرین سناریوی توصیوی و چارچوب تأمی

 دسترس را انععکاس دهد. 
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 . پالن عمل5

و یا پالن عملیاتی نیز نامیده میشود. این پالن باید با اولویت های پالیسی  یپالن عمل بعضی اوقات پالن تطبیق

و برنامه های پالن استراتیژیک سازگار باشد. پالن عمل باید با یک چارچوب مصارف میان مدت مرتب بوده و 

این اده شود. استف 3پروسه های بودجه و در با پروسه ملی بودجه مرتبط باشد، تا از آن در ترتیب بودجه ساالنه

پالن به تشریح مفصل فعالیت ها برای یک دوره پالن با ارائه معلومات چون زمان، نقش ها، مسؤلیت ها و 

 پالن عمل میتواند یک سند جدا از سند پالن استراتیژیک بوده و یا یک بخش از آن باشد.هزینه ها میپردازد. 

و شامل مصالحات میباشد. در صورتیکه، کسر  ساختهها را مساعد  روند انکشاف پالن عمل زمینه اولویت بندی میان فعالیت

 روی سناریو و قیمتگذاری مراجعه کنید(، ضرورت است تا تصمیم 4بودجه موجود باشد، زمان قیمت گذاری پالن )به بخش 

 را بازنگری، تاخیر و یا لغو نمود، یا خیر؟ اولویت-گرفته شود که آیا فعالیت های کم

نیرومند احتمال تطبیق نمودن را افزایش میدهد، که در واقع بر اهمیت ارتباط ساختاری میان پالن عمل و پروسه یک پالن عمل 

های ملی پالنگذاری و بودجه سازی تاکید می نماید. پالن عمل و یا پالن تطبیقی در پهلوی ساختار برنامه و مقاصد مشخص 

رد. هرچند، سطح مشخص معلومات و تفصیالت آن نظر به شرایط هر کشور خود، معلومات ذیل را برای هر فعالیت در بر می گی

 تفاوت دارد:

 این در واقع یک نقطه توصیوی برای انکشاف پالن کاری میباشد.یک بیان واضع از فعالیت.  •

 این نشان دهنده وسعت سازگاری میان هزینه ساالنه تطبیق فعالیت و منابع موجود میباشد. مدت زمان. •

دروند داد ها عبارت از منابع مالی، بشری و جنسی میباشد که برای تطبیق یک پالن الزم است.  اد ها.کمیت دروند •

 این معلومات یک نقطه توصیوی برای گزارش ساالنه تطبیق میباشد. 

برون داد ها عبارت از محصوالت، اجناس، و خدماتی است که در نتیجه  کمیت برون داد ها و قیمت های فی واحد. •

یک برنامه تولید شده است. این معلومات ضروری برای گزارش ساالنه تطبیق پالن است. این معلومات اهداف  انجام

 مشخص یک فعالیت را در یک زمان مشخص تایید می کند.

این میتواند در نتیجه ضرب نمودن تعداد با قیمت فی واحد به دست آید. هزینه تمام فعالیت  هزینه کلی فعالیت. •

ل باید میان بسته عمومی برنامه که بصورت واضع در پالن استراتیژیک محاسبه شده است )با استفاده از های پالن عم

 سقف بودجه که از طرف وزارت مالیه ارائه شده است و متضمن تمویالت شرکای انکشافی میباشد( شامل باشد. 

این یک امر ضروری است تا از آن منابع که در دسترس است و یا در صورت ضرورت مطابق پیش بینی  منابع تمویل. •

های فعلی در دسترس میباشد استفاده نمود. این امر نظر به خصوصیات حمایت شرکای انکشافی میباشد، بعضی منابع 

وسط ادارات محلی، نهاد های غیر تمویل ممکن در بیرون از پروسه های ملی بودجه دولت مدیریت شود و یا هم ت

دولتی و یا مراجع دیگر به پیش رود. در صورتیکه تمویل فعالیت ها توسط این مراجع شامل پالن استراتیژیک میباشد، 

پس باید آنها در پالن عمل نیز ذکر گردد. معلومات تآمینات مالی پالن عمل باید با چارچوب تآمین مالی سازگار باشد 

 کالن و دورنمای بودجوی سازگار میباشد. -عه کنید(، که در ذات خود با چارچوب اقتصادیمراج 6)به بخش 

این در واقع بیانگر مسؤلیت هر فعالیت است. مراجع که منحیث مسؤل برای تطبیق  مرجع مسؤل برای تطبیق. •

 فعالیت ها شناخته میشوند باید در زمان مناسب برای تمویل پیشنهاد نمایند.

                                                             
 رتیب بودجه، جلسات بودجه، تصویب بودجه و مصرف بودجه.تخمین عواید، پاسخ بودجه، ت 3
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 از طرف برنامه که فعالیت ها مرتبط به آن است میباشد. شاخص های برون دادینان شامل پالن عمل همچ •

 . تنظیمات و ظرفیت تطبیق6

قدم بعدی در ترتیب یک پالن استراتیژیک عبارت از مشخص نمودن تنظیمات تطبیقی و تضمین نمودن اینکه 

 ظرفیت مناسب موجود است میباشد.

ست که کی مسؤل تطبیق پالن بوده و کی مسؤل تطبیق برنامه های مشخص میباشند. سواالت اصلی این. ات تطبیقتنظیم

مسؤلیت ها و پاسخگویی ها باید بصورت واضع و مفصل تعریف گردد. آنها باید تا حد امکان مشابه به مسؤلیت های معمول وزارت 

قابل زارت و خطوط صالحیت ها میباشد. ها و بخش های وزارت ها باشند. یک نقشه سازمانی خوب نشان دهنده ساختار کلی و

 نقشه سازمانی باید متناسب با ساختار وزارت باشد.ذکر است که 

ممکن برای روند ترتیب پالن الزم باشد تا ساختار های جدید ایجاد گردد. یک کمیته رهبری میتواند منحیث تفویض کننده 

وظیفه نماید در حالیکه یک تیم نظارتی استراتیژیک تطبیق روزمره مسؤلیت ها و نظارت از تطبیق کلی به سطح پالیسی ایفای 

 را همآهنگی نمایند.

تطبیق پالن ها تابع یک سلسله عوامل میباشد، که در واقع تمام آن عوامل تحت توانایی یک وزارت برای  ظرفیت تطبیق.

یک تحلیل ظرفیت برای تطبیق پالن باید عوامل کنترول این وزارت نمی باشد؛ یک تعداد آنها نتیجه پالیسی های دولت میباشد. 

 ذیل را بررسی نماید:

کیفیت مدیریت بودجوی و مالی، مؤثریت بسیج عواید، کیفیت اداره عامه و مدیریت سکتور دولتی و نهاد ها.  •

 مدیریت خدمات ملکی، شفافیت و پاسخگویی در سکتور عامه؛

وضاحت در نقش ها و مسؤلیت ها، رابطه میان نقش ها و ساختار ها، ارتباطات و  مؤثریت اداره تعلیم و تربیه. •

 همآهنگی، آمادگی برای جلوگیری از شرایط ناگوار و بحران ها، و مراقبت و ارزیابی؛

 شایستگی ها، مهارت ها و آموزش ها، انگیزه و جنسیت؛. سوانع )بطور خاص قابلیت های( فردی کارمندان •

از انکشاف سیستم ها و ظرفیت  )و خصوصیات تطبیقی( تا کدام اندازه منابع خارجییت کمک ها. تحلیل اصول مؤثر •

 های ملی حمایت میکند.

مسوده سند پالن استراتیژیک در مقابل هر کدام از نکات فوق الذکر باید بررسی گردد. به عنوان مثال، مؤثرت بسیج عواید یک 

تابع ظرفیت دولت برای رشد عواید باشد. در همین حال، این یک امر ضروری امر ضروری است در صورتی که پالن به شدت 

است تا به این پرسش پاسخ داد شود که تا کدام حد ظرفیت مدیریتی وزارت )در سطح مرکزی و غیر مرکزی( و نهاد های همکار 

 تضمین کننده تطبیق پالن میباشد.

و های پالن تجدید نظر گردیده و یک بخش دیگر ارتقای ظرفیت شامل به اساس پاسخ ها به چنین سواالت، ممکن مقاصد و آرز

 پالن شود تا محدودیت های هسته ای ظرفیتی که در سیستم موجود است را مورد مالحظه قرار دهد.
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 .  میکانیزم های مراقبت و ارزیابی7

. یک رورت مبرم استاین میکانیزم ها برای مشخص ساختن مسیر اصلی پالن مطابق به اهداف تعیین شده ض

سیستم مؤثر مراقبت و ارزیابی باید اطمینان دهد که آیا فعالیت های مورد نظر همانگونه که طرح گردیده 

بودند به پیش برده میشوند، آیا اهداف مشخص پالن به دست آمده است، در صورتی که نآمده است، چرا. 

یک تعداد شاخص های کلیدی است که در انکشاف  بیان کننده تنظیمات مراقبت و ارزیابی وپرگراف های ذیل 

 پالن استراتیژیک باید در نظر گرفته شود.

اولین مرحله اینست تا از ساختار و طرزالعمل مراقبت اطمینان حاصل شود. یک واحد و یا یک بخش مسؤل کامل مراقبت. 

معلومات معارف وزارت عبارت از ستون فقرات مراقبت از سازگاری و وسعت مراقبت باید تضمین نماید. بخش سیستم مدیریت 

 ت است بخاطر اینکه این بخش از تمام سطوح سیستم ارقام را جمع آوری و تحلیل می نماید.بپروسه مراق

 فعالیت های عمده مراقبت قرار ذیل است:

ختلف در بخش های تطبیق کننده. تطبیق پالن توسط مجالس سازماندهی شده با بخش های ممراقبت دوامدار  •

ت میگردد و به اساس اهداف مشخص و شاخص هایی که در پالن کاری گرفته شده از پالن عمل نهایی است بمراق

 میباشد. طرزالعمل های مشابه مراقبت در سطوح غیر مرکزی مدیریت نیز میتواند به کار گرفته شود.

ملکرد معیاری توسط همین بخش گزارش های کوتاه ع. توسط تیم مراقبت و واحد مراقبت بررسی های مرحله ای •

ها باید همواره با استفاهد از رهنمود ها و ابزاری که توسط واحد مراقبت در اختیار شان قرار میگیرد ترتیب گردد. این 

گزارش ها سپس برای رهبری جهت بررسی جریان، آزمایش محدودیت ها، و پیشنهاد فعالیت های اصالحی تقدیم 

 .وح غیرمرکزی نیز گزارش های مشابه خواسته میشودگردد. بصورت دوامدار از سط

در رابطه به پالن ها و بودجه ها. این روند برای اینکه بررسی گردد که آیا تطبیق پالن متناسب با فرضیه گزارشدهی  •

های پالن استراتیژیک )متشکل از تخصیص مؤثر منابع، ظرفیت مصرفی، مؤثریت و مثمریت( است به پیش گرفته 

 گزارشدهی از پالن و بودجه باید برای مراقبت و ارزیابی تطبیق پالن استراتیژیک همکاری نماید.میشود. 

واحد مراقبت و یا تیم مراقبت باید یک گزارش مدغم شده ساالنه از عملکرد . با جوانب ذیدخل 4بررسی های ساالنه •

استفاده شده که در واقع دستآورد ها و را ترتیب نماید. این منحیث یک سند اساس برای بررسی مشترک سکتور 

کمبودی ها را بررسی نموده و پیشرفت ها را تایید می نماید. هر مرور مشترک سکتور در واقع منحیث یک درون داد 

برای ترتیب پالن عمل ساالنه )شامل بودجه( همکاری نموده و یا پالن عمل چند ساله را تجدید نماید. گزارش ساالنه 

شابه به پالن عمل استفاده نموده و در برگیرنده معلومات چون قیمت فی واحد، تعداد، و قیمت کلی برای نیز از شیوه م

هر فعالیت و همچنان معلومات جریان رسیدن به اهداف مشخصی که در پالن استراتیژیک ذکر شده است باشد. 

 .شاخص های مشابه باید بصورت دوامدار از یک مرور تا مرور دیگر بررسی گردد

ارزیابی ها معموأل در وسط و اخیر پالن ها انجام میشود تا از تضاد نظر جلوگیری نموده، از بی طرفی اطمینان داده و ارزیابی. 

نتایج ارزیابی با جوانب ذیدخل در مرور های مشتر سکتور تعلیم و تربیه بحث میشود. ارزیابی های اعتبار پالن را افزایش دهد. 

ازنده بوده و برای رشد علمکرد دوباره با برنامه ها همکاری می نماید. این گونه ارزیابی ها زمینه میان مدت در ذات خود س

بازنگری اولویت های پالن و یا تنظیم استراتیژی ها و اهداف مشخص پالن را مساعد میسازد. ارزیابی های نهایی در ذات خود 

                                                             
 ( تاثیر دارد.2( تولید شده و باالی پروسه پالنگذاری ساالنه سال )الف+1در صورتیکه یک گزارش ساالنه در سال )الف( ترتیب شده باشد، در سال )الف+ 4
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ابی تاثیرات و نتایج، مرتبط بودن، مؤثریت، مقرون به صرفه بودن، و تراکمی میباشند. منظور از مرور های نهایی نه تنها ارزی

دوامداری بوده بلکه برای تحلیل اینکه چرا بعضی نتایج بدست آمده و بعضی دیگر نه و همچنان آموختن از جریان اصالح پالیسی 

 و ترتیب پالن میان مدت بعدی میباشد.

ابزار الزامی در مراقبت و ارزیابی عبارت از سیستم شاخص ها است که یک  چارچوب نتایج، شاخص های مراقبت و ارزیابی.

 جهت تعقیب مقاصد پالن و مراقت از پروسه برنامه ها طرح شده است.

سیستم شاخص های مراقبت و ارزیابی، و یا چارچوب نتایج، مطابق با ساختار و سازماندهی اهداف، برنامه ها و فعالیت هایی که 

شاخص ها در واقع، ، طرح برنامه، مراجعه نمائید( را تدقیق می نماید میباشد. 3استراتیژیک )به بخش  استراتیژی های پالن

جهت اندازه گیری جریان و دستآورد ها در مقابل اهداف مشخص تعین شده در سطوح مختلف استفاده میشوند، شاخص ها با 

 فعالیت ها جریان رسیدن به اهداف را اندازه می نماید.  بررسی نتایج اهداف، نتایج میانی برنامه ها، و نتایج بالفاصله

یک تعداد قابل توجه شاخص ها میتواند در برنامه های چارچوب برنامه های مختلف شناسایی گردد، و انتخاب شاخص ها که 

باید مرتبط و مشخص بوده و تا حد امکان با نتایج  شاخص هاشامل چارچوب مراقبت و ارزیابی میشود باید به دقت انجام شود. 

میانی و بالفاصله وابسته باشد. همچنان شاخص ها باید قابل اندازه گیری از طریق سیستم مدیریت معلومات معارف و یا بررسی 

گان و کاربران غیر های مشخص دیگر بوده و شامل یک اساس باشد تا نظر به آن جریان اندازه شود. آنها باید برای تصمیم گیرند

شاخص ها باید معلومات کافی در رابطه به موضوعات توازن و نابرابری در عملکرد مسلکی واضع و به راحتی قابل فهم باشد. 

در صورت امکان، شاخص های به اساس جنسیت تفکیک شده و در رابطه به گروه های سیستم تعلیم و تربیه را ارائه نماید. 

ومات دهد. سرانجام، فهرست و تعریف شاخص ها در تمام مدت زمان پالن )حتی اگر در بعضی حاالت محروم و آسیب پذیر معل

 تنظیم دقیق نیز الزم باشد( باید ثابت باشد تا جریان بصورت بطور مداوم قابل اندازه گیری باشد.

ته است، و فهم عوامل عدم جریان این یک امر ضروری است تا از شاخص ها برای شناسایی ساحاتی که در آنجا پالن جریان یاف

پالن در بعضی ساحات استفاده گردد. این کار باعث میگردد تا عالوه بر شاخص ها، باالی معلومات کیفی از قبیل معلوماتی که 

توسط نظارت تعلیمی و یا بعضی تحقیق های دیگر جمع آوری میشود تاکید شود. یک سیستم مراقبت و ارزیابی زمانی میتواند 

 باشد که باالی پالیسی و پالنگذاری استراتیژیک تاثیرگذار باشد. مؤثر
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