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چکیده
مدرسه ،پایه اصلی تعلیم و تربیت نسلهای آینده اسات .مادارس پیاروان مکتاب
اهلبیت

در کشور اوگاندا عتوه بار آماوزشهاای رسامی کاه باهوستیله دولات،

سرفصلبندی و تولید متن میشود ،آموزشهاای معاار اساتمی را نیاز باهصاورت
فوقبرنامه ارائه میکنند .این مدارس بهتدریج در فاصله چناد دهاه راهانادازی شاده و
فعالیت میکنند .در پژوه حاضر ،این حضور و فعالیت با تأکید و توجه به محیطای
که در آن قرار گرفته ،از منظر راهبردی مورد مطالعه قرار گرفته اسات .اطتعاات ماورد
نیاز از طریق مشاهده و مصاحبه جمعآوری شده و با روش تحلیل مضمون ،در قالاب
ادبیات راهبردی دستهبندی شده است .نتایج این پژوه نشان داد که این مادارس در
سابقه خود توانستهاند فرصتهایی را صید کنناد و البتاه همچناان در معار

آسایب

تهدیدهای کمی باشند .همچنین در کنار نقاب قوتی که دارند ،ضعفهای جدی دارند
که باید مورد توجه قرار گیرند و با رفع آنها ،سهم و جایگاه شایسته خود را با استفاده از
فرصتهای موجود به دست آورند.

واژگللان کلیللدی :آمااوزش و پاارورش ،یونسااکو ،بسااترهای آموزشاای ،مکتااب

اهلبیت
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مقدمه
آموزش و پرورش ،رکن اساسی توسعه علمی و فرهنگای و حتای اقتصاادی و سیاسای
جوامع است و مناسبترین ظر برای دستیابی باه ایان مقولاه مهام ،بساترهای آموزشای
است که در بیشتر کشورها در سطح آموزشهای پایاه باهصاورت الزامای درآماده اسات.
ازاینرو «سازمان علمی فرهنگی ملل متحد» (یونسکو) جنبشی را با عنوان «آموزش بارای
همه» توصیه و سازماندهی کرده اسات (یونساکو .)2012 ،محایطهاای آموزشای ،فضااهای
فرهنگای و نظاا هاای آموزشای ،عاتوه باار انتقاال دانا و مهاارت ،نقا عماادهای در
شکلگیری نظا فکری و فرهنگی حاکم بر باورها ،عتیق و رفتارهای دان آموزان دارند.
کشااور اوگاناادا سااابقه چندصاادهای در ورود اساات
حضور پرشمار عتقهمندان و پیروان مکتب اهلبیت

)2010, p 60

 (Karugire,و

در چهل سال اخیر دارد و در

بیشتر نقاب کشور ،حضور و فعالیت مساجد ،مدارس ،مؤسسات فرهنگی و روحانیون
شیعی را میتوان مشاهده کرد( .ر.ک :جعفریاان )47 ،1389 ،در هماین مادت ،باهتادریج
مدارس و مؤسسات آموزشی که عهدهدار تربیت کودکان و نوجوانان هستند ،باهوستیله
جامعه شیعیان این کشور پایهگذاری و تأسیس شاده اسات و در آنهاا عاتوه بار ارائاه
دروس رسمی که بهوسیله وزارت آموزش کشور ابتا میشود ،آماوزشهاای معاار
استمی و محیط و برنامههای فرهنگی ترویجکننده مکتب اهلبیات

ماورد توجاه

قرار دارد .این مدارس در طول زمان فعالیت خود ،در ابعاد ساختمانی ،تعداد دانشاجو
و کیفیت آموزشی رشد پیدا کرده و تقویت شدهاند .مطالعه این مدارس عتوه بر آنکاه
موجب آشنایی و بهرهگیری از تجربه چنین فعالیتهایی است ،تحلیل واقعبیناناهای از
وضعیت آنها در ارتباب با کیفیتی که بایاد داشاته باشاند و محیطای کاه در آن رقابات
دارند ،ارائه میدهند.
اوگاندای چهلوسه میلیونی 1،از جمله جوانترین کشورهای جهان از نظر میانگین
 . 1بهروزرسانی جوالی 2020
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سنی جمعیت با حدود هفتاد درصد جمعیت صافر تاا بیسات و چهاار ساال و جازو
باالترین نرخهای رشد با نرخ سه و سیوچهارصد درصد است .جمعیات مسالمانان
را حدود سیزده درصد از این آمار اعت میکنند .بدین ترتیاب ،حادود شا میلیاون
نفر ،جمعیت مسلمانان این کشور است (  .)1399cia.gov,جمعیت شیعیان کشاور را
نیز تا حدود سیصد هزار نفر (مجمع جهاانی اهلبیات

 ،)1399 ،یعنای پانج درصاد

جمعیت مسلمانان دانستهاند (پیو.)2009 ,
وزارت آموزش و ورزش ،مسلول اداره مجموعاه فعالیاتهاای آموزشای کشاور از
سطوح پی دبستانی تا عالیترین سطوح تحصیتت دانشگاهی است .در کنار ادارات
مختلف ،اداره آموزشهای ابتدایی و متوسطه در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گرفتاه
است که شاامل ساه واحاد زیرمجموعاه «پای دبساتانی و ابتادایی»« ،متوساطه» و
«مدارس خصوصی» است .این وزارتخانه همچنین مراکز مساتقلی را بارای اداره ایان
مجموعه وسیع و متفاوت ،ایجاد کرده است .برخی از این مراکز عباارتاناد از :مرکاز
توسعه برنامه درسی ملی ( )NCDCکه عهدهدار برنامهریزی و تدوین متون درسی پی
از دانشگاه است و شورای ملی آموزش عالی که مسلول مدیریت مراکز آماوزش عاالی
است .بر اسااس آماار ارائاهشاده در صافحه اصالی پایگااه وزارت آماوزش اوگانادا،
 563.914نفر آمار پی دبستانی 8.655.924 ،نفر آمار دبساتان و 1.284.008
نفر آمار دان آموزان دبیرستانی اعات شاده اسات

(ر.ک :وزارت آماوزش اوگانادا.)2020 ,

برایناساس ،حدود یازده میلیون ،یعنی حدود بیستوپنج درصد جمعیت این کشاور،
در یکی از سالهای آموزش پایه در حال تحصیل هستند .مدارسی که نظاا آموزشای
بومی را ارائه میکنند ،سالیانه سه تر تحصیلی دارند .تعدادی از مادارس خاا

کاه

نظا آموزشی بینالمللی دارند ،در هر سال ،دو تر تحصیلی را ارائه میکنند.
پیروان مکتب اهلبیت

حدود شصت مدرساه آماوزش پایاه را اداره مایکنناد.

حدود سیزده هزار دانا آماوز پای دبساتانی و دبساتان و بای از دو هازار و پانصاد
دان آموز دبیرستانی در این مدارس تحصیل میکنند .این میزان حادود پاانزده صاد
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درصد دان آموزان پی دبستانی و دبستان (از هر هزار دان آموز ،یا و نایم نفار) و
حدود دو َدهم درصد دان آموزان دبیرستانی (از هر هزار دان آماوز ،دو نفار) اسات
(دهقانی  ،ماکانگا.)36 ،1399 ,

در این پژوه  ،با استفاده از روشهای تحلیل راهباردی ،وضاعیت فعالیات ایان
مدارس مطالعه میشود .جمعآوری اطتعات ایان پاژوه باا اساتفاده از مطالعاات
اسنادی و مطالعه میدانی و مصاحبه با عوامل این مدارس صورت گرفته و با استفاده از
روش تحلیل مضمون ،اطتعات بهدستآمده دستهبندی شده است.
روششناسی وضعیتشناسی راهبردی
این پژوه از جنس مطالعات راهبردی است؛ بدین معنا که مدرسه بهعنوان یا
سیستم پویا در تعامل با محیط خود مورد مطالعه قرار میگیرد .برخت سیستم بسته،
در سیستم باز گرایشی در جهت تعادل پویا و رشد و تکامل از طریاق ارتبااب دائام باا
محیط خارج متحظه میشود .در این حالت ،سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی
و تغییر و تبدیل آنها به شکل کاال یا خدمات ،خود را در مقابل سکون و نابودی حفاظ
میکند .در سیستم باز ،دستگاه نهتنها باید خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد،
ً
بلکه دائما خود را با عوامل متغیر داخل نیز منطبق میسازد (اسکات.)1397 ,
در وضعیتشناسی راهبردی مورد نظر این پژوه  ،مطالعه پسینی یا عملکارد،
موضوع مطالعه قرار گرفته است و نتیجهای که در اثر ساالهاا تجرباه باه دسات آماده
است ،با عین راهبردی تحلیل میشود .این وضعیتشناسای راهباردی ضامن آنکاه
درک واقعبینانهتری را به پایهگذاری و اداره ی تجربه آموزشای باه دنباال دارد ،امکاان
ارزیابی راهبردی وضعیت آن را نیز فراهم میسازد.
در این روش ،پژوهشگر در جستجوی این است کاه بداناد ایان عملکارد ،تاا چاه
اندازه فرصتهای راهبردی را استفاده کرده و از تهدیدهای محیطی در امان بوده است
و چه نقاب قوتی را در خود دارد و از چه نقاب ضعفی رنج میبرد.
از آنجا که فرصتها و تهدیدها مربوب به محیط بیرونی است ،در دو الیاه محایط
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عملیاتی و محیط عمومی قابل مطالعه است .محیط عملیااتی (یاا محایط نزدیا یاا
محیط تأثیر مستقیم) سطحی از محیط بیرون سازمان است که تأثیرات آنی و شادیدی
بر عملیات و سودآوری مؤسسه دارد و شامل مؤلفههای خا

و صریح برای مدیریت

سازمان است .مؤلفههای اصلی این ساطح عباارتاناد از :مشاتری ،عوامال رقاابتی،
نیروی کار ،تأمینکنندگان و عوامل بینالمللی .محیط عمومی (یا محیط دور یا محیط
تأثیر غیرمستقیم) دربرگیرنده سطحی از محیط بیرونی ی سازمان اسات کاه شاامل
عواملی است که باه نحاوه مادیریت ساازمان تاأثیر بلندمادت مایگاذارد .برخای از
اصلیترین این عوامل عبارتاند از عوامال اقتصاادی ،اجتمااعی ،سیاسای ،قاانونی،
تکنولوژی و ( ...رضائیان.)162 ،1397 ،

برای تحلیل نقاب قوت و ضعف ،اجزای ی سیستم آموزشی را میتوان مبنای این
وضعیتشناسی راهبردی قارار داد .زیرسیساتمهاای آماوزش را مایتاوان ماوارد زیار
برشمرد .1 :راهبری و مدیریت تربیتی؛  .2برنامه درسی؛  .3تربیتمعلم و تأمین منابع
انسانی؛  .4تأمین و تخصیص منابع مالی؛  .5فضا ،تجهیزات و فناوری؛  .6پژوه و
ارزشیابی (هریس.)83 ،1395 ،
نتایج پژوهش

در این پژوه  ،تعداد  20مدرسه (حدود ی سو مادارس ماورد مطالعاه) ماورد
بررسی ،بازدید میدانی و مصاحبه با مدیران و اساتید قرار گرفت .ختصه این مادارس
در قالب جدول زیر آمده است:
جدول شماره یک :اطالعات پایه مدارس
نوع مدرسه

تعداد دانشآموز

پیشدبستانی و دبستان

4.311

دبیرستان

8.90

تعداد معلمان

تعداد کارمند

266

70

جدول شماره دو :سابقه فعالیت مدارس
سابقه فعالیت

کمتر از  5سال

 6تا  10سال

 11تا  15سال

 16تا  20سال

باالی  20سال

8

2

5

2

3
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جدول شماره سه :توزیع منطقهای مدارس
منطقه فعالیت

شرق

غرب

شمال

مرکزی

13

1

-

6

شهری

1

روستایی

19

جدول شماره چهار :میزان هزینه تحصیل
میزان هزینه
تحصیل

1

پایین تر از  100هزار

تا  200هزار

 8مدرسه ابتدایی

 5مدرسه ابتدایی

روزانه

شبانهروزی

باالی  300هزار

تا  300هزار
 5دبیرستان شبانهروزی

 2دبیرستان شبانهروزی

جدول شماره پنج :سایر خدمات اجتماعی مدارس
نوع خدمت
اجتماعی
تعداد مدارس

چاه آب عمومی

درمانگاه

مسجد

3

2

18

آموزشگاه فنی
حرفهای
2

یتیم خانه
6

همچنان که گفته شد ،مشاهدات میدانی و مصاحبه با دستاندرکاران این مادارس
در قالب ادبیات این پژوه  ،مضمونبندی و به شرح زیر گزارش میشاود .مضاامین
بهدستآمده ذیل مضمون محیط خارجی عباارتاناد از :جمعیات ،ماذهب ،منطقاه
جغرافیایی زندگی ،وضعیت اقتصادی و سطح فرهنگی و مضامین ذیل مضمون محیط
داخلی عبارتند از :مدیریت ،معلم ،ساختمان ،امکانات کم آموزشی ،آموزشهاای
مذهبی و تربیتی ،مهارتهای فنی حرفهای و منابع مالی.
1ل محیط خارجی (فرصتها و تهدیدها)

1-1ا تقریبا تمامی این مدارس – بهجز یا ماورد  -در منااطقی غیار از شاهرهای
اصلی و در شهرهای کوچ و بخ های روستایی قرار گرفتهاند (جدول شماره ساه).
با توجه به اینکه حدود هفتاد درصد جمعیت کشور اوگاندا سااکن منااطق غیرشاهری
هستند ،این نوع حضور ،اساتفاده از فرصات چناین جمعیاتهاایی اسات و تکمیال
ظرفیت مدرسه ،چندان مشکل نیست .همچنین انگیزه والادین بارای اجاازه تحصایل
فرزندان ،به دلیل آنکه میتوانند در کنار تحصیل خود به فعالیتهای اقتصادی خانواده
 . 1نا پول رایج ،شیلینگ اوگاندا است.
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نیز کم کنند ،بیشتر است .زمینهای ارزانتر در مناطق روساتایی امکاان اولیاه راه-
اندازی مدرسه را نیز فراهم ساخته است.
2-1ا جمعیت روستایی بیشترین آمار فقر را در کشور دارد ).(Unicef, 2019, p. 3
این موضوع باع شده است درآمد این مدارس که در روستاها قرار دارند ،حتی کمتار
از مخارج روزمره و جاری آنها باشد و امکان سرمایهگذاری و توسعه بیشاتر را از آنهاا
سلب کند .حضور مدارس خیریه ثروتمند وابسته به کشورهای عربی ،تبدیل به رقیاب
قدرتمندی برای این مدارس شده است.
3-1ا شبکه ضعیف توزیع و هزینه برق و باه دنباال آن ،پاایین باودن دسترسای باه
رسانههای جمعی و نفوذ رادیوهای محلی و از این مهمتار ،عاد دسترسای باه شابکه
جهااانی اینترناات ،فرصااتی را ب ارای دسااتیابی ماادارس بااه اهاادا تربیتاای و اف ازای
تأثیرگذاری معلمانی که اتفاقا تجربه تربیت در محیطهاای سانتی را دارناد و آماادگی
برای محیطهای پیچیدهتر را ندارند ،فراهم سازد.
4-1ا فاصله جغرافیایی مدارس روساتایی باا مرکاز ،موجاب مشاکتتی از جملاه
کاه امکان نظارت وزارت علو و در نتیجه پایین ماندن کیفیت مدارس شده اسات؛
عتوه بر آنکه امکاناتی کاه در مرکاز وجاود دارد و باهوستیله وزارت علاو در اختیاار
مدارس قرار میگیرد ،با تأخیر به مناطق روستایی میرسد .همچناین اسااتید جاوان و
تحصیلکرده که رکن اصلی ارزیابی کیفیت مدارس هساتند ،عتقاهای باه زنادگی در
محیطهای روستایی ندارند.
5-1ا حدود سی درصد این مدارس خدمات «یتیمخانه» را در مدرسه خود دارناد
(جدول شماره پنج) .این خدمت باه معناای عاد دریافات هزیناه تحصایل و تاأمین
اسکان و غذای رایگان برای آنهاست .با توجه به وجاود عادد بسایار زیااد بای از دو
میلیون کودک یتیم در کشور اوگاندا (بای از دوازده درصاد از کودکاان)  ،ایان بخا
فرصت مناسبی برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور از میاان جمعیتای اسات کاه باه
احتمال زیاد ممکن است به دلیل قطع حمایتهای والدین ،امکان آموزش را از دست
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6-1ا شاید بهترین شکل حضور رسمی و قانونی فعالیتهاای فرهنگای ،تأسایس و
اداره مدرسه است .جمع زیادی از دان آموختگان مدارس دینی ا بی از دویست نفر ا
که انتظار میرود به تتش برای تعریف و توسعه ارزشهای اختقای و دینای در جامعاه
اهتما داشته باشند ،در قالب مدیر و کادر و معلم ،در این مدارس اشتغال دارند و بادین
ترتیب ،از فرصتی که شرایط قانونی کشور تعریف کرده است ،استفاده کردهاند.
7-1ا جمعیت بسیار جوان کشور اوگاندا ،نشانه تقاضای گسترده آموزشهای پایاه
در این کشور در حال توسعه و فرصت بسایار خاوبی بارای فعالیات آموزشای اسات.
مدارس موجود با توجه به این فرصت ،مشکل چندانی در تکمیل ظرفیت خود ندارند.
8-1ا ش دهم درصد جمعیت کشور را شایعیان تشاکیل مایدهناد .اماا بارآورد
مجموع دان آموزان مدارس مورد مطالعه ،حادود یا دهام درصاد جمعیات دانا
آموزان است (جدول شماره ی

) .بدین ترتیب ،با همه تتشهای انجاا شاده ،ساهم ایان

جمعیت از آمار دان آموزان ،ی ششم جمعیت آنهاست .در نتیجه ،جماع زیاادی از
فرزندان پیروان مکتب اهلبیت

در مدارس اهلسنت یا مسیحیان تحصیل میکنند

و این مسلله تهدیدی برای آینده نسل شیعیان خواهدبود؛ بهویژه آنکه پس از تربیات در
مدارس ابتدایی ،به دلیال محادودیت دبیرساتانهاای موجاود ،دانا آماوزان جاذب
دبیرستانهای اهلسنت یا مسیحی میشوند و همان آموزشهای قبلی رنگ میبازد؛ تا
جایی که مواردی از تغییر مذهبی و دینی نیز در بین آنها دیده شده است.
9-1ا عمده مدارس بهصورت نهادهایی کامت پیوسته با محیط اجتمااعی پیراماون
خود فعالیت میکنند .معموال مدارس با اینکه عمدتا شابانهروزی هساتند ،مارزی باه
شکل دیوار با محیط خارج از مدرسه ندارند .بیشتر آنها مساجد بزرگای باا پاذیرایی از
نمازگزاران منطقه دارند و با حفر چاه آب و اجازه استفاده عماومی و در برخای ماوارد،
تأسایس درمانگااههاای کوچا  ،باه خاادمات اجتمااعی مایپردازناد و باا برگازاری
کتسهای مهارتی در زمینه خیاطی یا رایانه ،آماوزشهاایی را بارای ساایر مخاطباان
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برگزار میکنند (جدول شماره پنج) .این پیوستگی اجتماعی فرصت ویاژهای بارای ارتبااب
طبیعی مدرسه و جامعه فراهم کرده است.
10-1ا محیط زندگی اجتماعی اوگاندا بهصورت دینی و مذهبی تقسیمبندی نشده
است و مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی میکنند؛ گرچه برخی مناطق ،نقااب
تمرکز بیشتر جمعیت مسلمانان است .ازاینرو مدارس شرایطی را فاراهم کاردهاناد تاا
طیف گسترده مذهبی مخاطبان را تحت پوش قرار دهند.
11-1ا نقشه پراکندگی مدارس ،نشاندهنده آن است که نزدی هشتاد درصاد ایان
مدارس ،در منطقه شرقی ،از جمله استانهای جینجا ،ایگانگا ،مایوگه و ایمباالی (کاه
جزو مناطق مسلماننشین و شیعهنشین هستند) قرار گرفتهاند و از فرصت این جمعیت
بهره بردهاند (جدول شماره سه) .اما در بسیاری از نقاب کشور که اتفاقا حضاور مسالمانان
در آن نیز قابل توجه است ،از این انواع مدارس وجود ندارد و بهنوعی این عاد توزیاع
جغرافیایی مناسب ،عد بهرهگیری از فرصتهای اجتماعی و معرفی شایساته مکتاب
اهلبیت

است.

12-1ا شیعیان کشورهای منطقه خلیج فارس ،که عمدتا ثروتهای قابال تاوجهی
دارند ،برای َصر وجوهات شرعی ،کشورهای آفریقایی را انتخاب کردهاند و از طریق
تعدادی از مؤسسات واسط ،به ساخت مساجد و مدارس اهتما داشتهاند .بی از نود
درصد مدارس کشور اوگاندا با استفاده از این فرصت ساخته شاده و مشاغول فعالیات
هستند.
2ل محیط داخلی (قوتها و ضعفها)

1-2ا تقریبا تمامی این مادارس ،در کناار برناماه آموزشای رسامی خاود ،برناماه
آموزشی مذهبی و فعالیتهای فرهنگی متنوعی دارند؛ بهویژه آنکه اکثر دانا آماوزان
بهصورت شبانهروزی در مدرسه حضاور دارناد .در کناار ایان نقطاه قاوت ،اماا عاد
یکپارچگی این برنامه ،فقدان متون آموزشی مناسب آن و برنامه فرهنگای جاامعی کاه
حاصل جمعبندی تجربههای موجود باشد ،نقطه ضعف این حوزه به شامار مایرود.
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این در حالی است که با مدیریت «شورای عالی مسلمانان اوگانادا» ( )UMSCنظاا
آموزشی واحدی برای مدارس اهلسنت طراحی شده است؛ اما جامعه شایعیان فاقاد
چنین برنامهای است.
2-2ا معلمان این مدارس به دو بخا معلماان دروس رسامی و معلماان دروس
ِ
دینی قابل تقسیم هستند .معلمان بخ دو  ،عمدتا دان آموختگان مدارس یا مراکاز
آموزش عالی دینی 1هستند و در سطح مورد نیاز ،مدارک تحصیلی معتبری دارناد .اماا
به دلیل محدودیتهای مالی که عمده این مدارس دارناد ،اسااتید بخا رسامی ،از
سطوح و مدارک تحصیلی الز برخوردار نیستند.
3-2ا بی

از نود درصد هزینههای این مدارس ،از محل شهریه (جدول شماره چهار)

ُ
و بخ های کمی با فعالیتهای اقتصادی خرد یا کم های پراکناده خیارین عمادتا
ِ
غیراوگاندایی تأمین میشود .این نقطهقوت البتاه باه دلیال ضاعف ماالی مخااطبین و
زیر متوسط اکثر این مدارس ،نتوانساته ابازار شاایانی بارای
امکانات و سطح آموزشی ِ

توسعه کمی و کیفی این مدارس باشد.

4-2ا حدود نیمی از مدارس ،ساختمان آموزشای نسابتا مناسابی دارناد و حادود
نیمی دیگر از مدارس ،یا ساختمان آموزشی مناسبی ندارند و یا تعداد کمی اصت فاقد
ساختمان هستند و در محیط باز فعالیت میکنناد .ایان نقطاهضاعف باعا شاده تاا
کیفیت و تراز این مدارس در رتبه پایینتر از استاندارد الز قرار گیرد.
5-2ا عمده مدارس دچار ضاعف امکاناات کما آموزشای مانناد آزمایشاگاه و
کتابخانه هستند .این موضوع عتوه بر افت کیفیات آموزشای ،در شارایط رقابات نیاز
 . 1مدارس دینی که تا ی دهه قبل در این کشور وجود داشت ،دان پژوهان خود را با معار استمی و باا رویکارد
حوزهای و عمدتا به زبان عربی آموزش میدادند .برخی از عتقهمندان ،جذب مراکز حوزوی کشورهای کنیا یا تانزانیا
شده بودند و در سالهای اخیر ،تعدادی برای ادامه تحصیل خود ،سالهایی را در مراکز حوزوی لبنان تحصیل کردند.
در طول همه این سالها ،استعدادهای باالتر دان آموخته این مراکز ،برای ادامه تحصایل ،در جامعاة المصاطفی در
شهر مقدس قم جذب شدهاند.

بررسی دالیل گرایش به تشیع در نیجر یه ،تنگناها و راهبردهای توسعه )163( ......................

عاملی بر کاه قدرت عمل آنهاست.
توصیههای راهبردی



مهمترین چال مدرسهداری در کشور اوگاندا ،دستوپنجه نر کردن باا مسالله
«فقر» است .این مسلله موجب شده است که تأمین کامل هزینههاای مدرساه از
طریق دان آموزان امکانپذیر نباشد و در نتیجه ،امکان توساعه فعالیاتهاای آن
ایجاد نشود .این شرایط در حالی است که کشور اوگاندا فرصتهای درآمادزایی
بهویژه از حوزه کشاورزی را در خاود دارد .تعاداد انگشاتشاماری از مادارس،
چنین پروژههایی را در کنار فعالیتهای خود تعریف کردهاند .ایان تجرباه جازو
ضرورتهایی است که مدیران دیگر مدارس میتوانند از ایان طریاق درآمادهای
مجموعه خود را افزای دهند و الز است آموزشها و حمایتهایی متناسب باا
این فرصت و ضرورت را فراگیرند.



توسعه دان و مهارت معلمان ،ضرورت تقویت پایه این مدارس اسات .ایجااد
شرایطی برای تحصیل این معلمان که همزمان بتوانند شغل خود را داشته باشند و
تحصیل و ارتقای معلومات را نیز دنبال کنند ،بهترین گزینه برای رفع این ضاعف
است.



تقویت زیرساختها و استانداردهای این مدارس ،از قبیل آزمایشگاه و کتابخاناه
با یافتن راههایی که با کمترین هزینه بتوان چنین امکاناتی را تأمین کرد و همچنین
ساخت خانه اساتید در کنار مادارس ،مایتواناد انگیازه بیشاتری بارای حضاور
معلمان در این مناطق فراهم آورد.



تهیه برنامه آموزش دینی جامعی که حاصل تجربه اساتید و مبتنی بر واقعیتها و
نیازهااای زناادگی فاارد مساالمان در کشااور اوگاناادا باشااد و متااون آموزشاای و
کم آموزشی مرتبط با آن ،میتواند کیفیت این بخ را افزای دهد.



آموزش مهارتهای فنی حرفهای به دانا آماوزان ،متناساب باا شارایط سانی و
محیط زندگی آنها ،مزیت رقابتی ویژهای را در اختیار مدارس قرار میدهد.
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