
 

 

 

 پیروان مکتبشناسی راهبردی مدارس آموزش پایه وضعیت
 ادر کشور اوگاند بیتاهل

 1الله دهقانیروح

 2یوسف منیر ماکانگا

    چکیده
های آینده اسات. مادارس پیاروان مکتاب مدرسه، پایه اصلی تعلیم و تربیت نسل

 ،دولات وستیلهباههاای رسامی کاه در کشور اوگاندا عتوه بار آماوزش بیتاهل
صاورت هاای معاار  اساتمی را نیاز باهشود، آموزشبندی و تولید متن میسرفصل

انادازی شاده و تدریج در فاصله چناد دهاه راهکنند. این مدارس بهرنامه ارائه میبفوق
کنند. در پژوه  حاضر، این حضور و فعالیت با تأکید و توجه به محیطای فعالیت می

که در آن قرار گرفته، از منظر راهبردی مورد مطالعه قرار گرفته اسات. اطتعاات ماورد 
آوری شده و با روش تحلیل مضمون، در قالاب معنیاز از طریق مشاهده و مصاحبه ج

بندی شده است. نتایج این پژوه  نشان داد که این مادارس در ادبیات راهبردی دسته
و البتاه همچناان در معار  آسایب  هایی را صید کننادفرصتاند سابقه خود توانسته

دارند های جدی تهدیدهای کمی باشند. همچنین در کنار نقاب قوتی که دارند، ضعف
که باید مورد توجه قرار گیرند و با رفع آنها، سهم و جایگاه شایسته خود را با استفاده از 

 های موجود به دست آورند.فرصت
آمااوزش و پاارورش، یونسااکو، بسااترهای آموزشاای، مکتااب  واژگللان کلیللدی:

 .، اوگاندابیتاهل
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 مقدمه
تصاادی و سیاسای آموزش و پرورش، رکن اساسی توسعه علمی و فرهنگای و حتای اق

ترین ظر  برای دستیابی باه ایان مقولاه مهام، بساترهای آموزشای جوامع است و مناسب
صاورت الزامای درآماده اسات. های پایاه باهاست که در بیشتر کشورها در سطح آموزش

آموزش بارای »)یونسکو( جنبشی را با عنوان « سازمان علمی فرهنگی ملل متحد»رو ازاین
هاای آموزشای، فضااهای محایط(. 2012)یونساکو، دهی کرده اسات توصیه و سازمان« همه

ای در هاای آموزشای، عاتوه باار انتقاال دانا  و مهاارت، نقا  عماادهفرهنگای و نظاا 
 آموزان دارند. گیری نظا  فکری و فرهنگی حاکم بر باورها، عتیق و رفتارهای دان شکل

و  (Karugire, 2010, p 60)ای در ورود اساات  کشااور اوگاناادا سااابقه چندصااده
در چهل سال اخیر دارد و در  بیتمندان و پیروان مکتب اهلحضور پرشمار عتقه

بیشتر نقاب کشور، حضور و فعالیت مساجد، مدارس، مؤسسات فرهنگی و روحانیون 
تادریج در هماین مادت، باه (47 ،1389جعفریاان،  )ر.ک:توان مشاهده کرد. شیعی را می

وستیله دار تربیت کودکان و نوجوانان هستند، باهی که عهدهمدارس و مؤسسات آموزش
گذاری و تأسیس شاده اسات و در آنهاا عاتوه بار ارائاه جامعه شیعیان این کشور پایه

هاای معاار  شود، آماوزشوزارت آموزش کشور ابتا می وسیلهدروس رسمی که به
ماورد توجاه  بیاتکننده مکتب اهلهای فرهنگی ترویجاستمی و محیط و برنامه

قرار دارد. این مدارس در طول زمان فعالیت خود، در ابعاد ساختمانی، تعداد دانشاجو 
اند. مطالعه این مدارس عتوه بر آنکاه و کیفیت آموزشی رشد پیدا کرده و تقویت شده

ای از بیناناههایی است، تحلیل واقعگیری از تجربه چنین فعالیتموجب آشنایی و بهره
که بایاد داشاته باشاند و محیطای کاه در آن رقابات  ر ارتباب با کیفیتیوضعیت آنها د
 دهند. دارند، ارائه می

ترین کشورهای جهان از نظر میانگین از جمله جوان 1میلیونی، وسهاوگاندای چهل

                                                 
 2020روزرسانی جوالی . به 1
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سنی جمعیت با حدود هفتاد درصد جمعیت صافر تاا بیسات و چهاار ساال و جازو 
وچهارصد  درصد است. جمعیات مسالمانان سیهای رشد با نرخ سه و باالترین نرخ

کنند. بدین ترتیاب، حادود شا  میلیاون را حدود سیزده درصد از این آمار اعت  می
جمعیت شیعیان کشاور را  .(cia.gov, 1399)نفر، جمعیت مسلمانان این کشور است 

، یعنای پانج درصاد (1399، بیاتاهل)مجمع جهاانی نیز تا حدود سیصد هزار نفر 
 .(2009)پیو, اند مسلمانان دانستهجمعیت 

هاای آموزشای کشاور از وزارت آموزش و ورزش، مسلول اداره مجموعاه فعالیات
ترین سطوح تحصیتت دانشگاهی است. در کنار ادارات دبستانی تا عالیسطوح پی 

های ابتدایی و متوسطه در زیرمجموعه این وزارتخانه قرار گرفتاه مختلف، اداره آموزش
و « متوساطه»، «دبساتانی و ابتاداییپای »امل ساه واحاد زیرمجموعاه است که شا

است. این وزارتخانه همچنین مراکز مساتقلی را بارای اداره ایان « مدارس خصوصی»
اناد از: مرکاز مجموعه وسیع و متفاوت، ایجاد کرده است. برخی از این مراکز عباارت

و تدوین متون درسی پی   ریزیدار برنامهکه عهده (NCDC)توسعه برنامه درسی ملی 
از دانشگاه است و شورای ملی آموزش عالی که مسلول مدیریت مراکز آماوزش عاالی 

شاده در صافحه اصالی پایگااه وزارت آماوزش اوگانادا، است. بر اسااس آماار ارائاه
 1.284.008نفر آمار دبساتان و  8.655.924دبستانی، نفر آمار پی  563.914

(. 2020آماوزش اوگانادا,  ت)ر.ک: وزارستانی اعات  شاده اسات  آموزان دبیرنفر آمار دان 

وپنج درصد جمعیت این کشاور، اساس، حدود یازده میلیون، یعنی حدود بیستبراین
های آموزش پایه در حال تحصیل هستند. مدارسی که نظاا  آموزشای در یکی از سال

از مادارس خاا  کاه  کنند، سالیانه سه تر  تحصیلی دارند. تعدادیبومی را ارائه می
 کنند.المللی دارند، در هر سال، دو تر  تحصیلی را ارائه مینظا  آموزشی بین

کنناد. حدود شصت مدرساه آماوزش پایاه را اداره مای بیتپیروان مکتب اهل
دبساتانی و دبساتان و بای  از دو هازار و پانصاد آماوز پای حدود سیزده هزار دانا 

کنند. این میزان حادود پاانزده صاد  ارس تحصیل میآموز دبیرستانی در این مددان 
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آموز، یا  و نایم نفار( و دبستانی و دبستان )از هر هزار دان آموزان پی درصد دان 
آماوز، دو نفار( اسات آموزان دبیرستانی )از هر هزار دان حدود دو َدهم درصد دان 

 .(36، 1399ماکانگا,  ،)دهقانی 

های تحلیل راهباردی، وضاعیت فعالیات ایان وشدر این پژوه ، با استفاده از ر
آوری اطتعات ایان پاژوه  باا اساتفاده از مطالعاات شود. جمعمدارس مطالعه می

اسنادی و مطالعه میدانی و مصاحبه با عوامل این مدارس صورت گرفته و با استفاده از 
 بندی شده است. آمده دستهدستروش تحلیل مضمون، اطتعات به

 شناسی راهبردیضعیتشناسی و روش
عنوان یا  این پژوه  از جنس مطالعات راهبردی است؛ بدین معنا که مدرسه به

 بسته، سیستم برخت گیرد. سیستم پویا در تعامل با محیط خود مورد مطالعه قرار می
 باا دائام ارتبااب طریاق از تکامل و رشد و پویا تعادل جهت در گرایشی باز سیستم در

 انسانی و مادی منابع دریافت با سیستم حالت، این در. شودمی متحظه خارج محیط
 حفاظ نابودی و سکون مقابل در را خود ،خدمات یا کاال شکله ب آنها تبدیل و تغییر و

 سازد، سازگار خارج محیط عوامل با را خود دبای تنهانه دستگاه باز، سیستم در. کندمی
 .(1397)اسکات,  سازدمی منطبق یزن داخل متغیر عوامل با را خود اً دائم بلکه

شناسی راهبردی مورد نظر این پژوه ، مطالعه پسینی یا  عملکارد، در وضعیت
هاا تجرباه باه دسات آماده ای که در اثر ساالموضوع مطالعه قرار گرفته است و نتیجه

شناسای راهباردی ضامن آنکاه شود. این وضعیتاست، با عین  راهبردی تحلیل می
گذاری و اداره ی  تجربه آموزشای باه دنباال دارد، امکاان تری را به پایهبینانهدرک واقع

 سازد.ارزیابی راهبردی وضعیت آن را نیز فراهم می
در این روش، پژوهشگر در جستجوی این است کاه بداناد ایان عملکارد، تاا چاه 

 های راهبردی را استفاده کرده و از تهدیدهای محیطی در امان بوده استاندازه فرصت
 برد. و چه نقاب قوتی را در خود دارد و از چه نقاب ضعفی رنج می

ها و تهدیدها مربوب به محیط بیرونی است، در دو الیاه محایط از آنجا که فرصت
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 یاا نزدیا  محایط یاا) عملیااتی محیطعملیاتی و محیط عمومی قابل مطالعه است. 
 شادیدی و آنی ثیراتتأ که است سازمان بیرون محیط از سطحی( مستقیم ثیرتأ محیط

 مدیریت برای صریح و خا  هایلفهمؤ شامل و دارد مؤسسه سودآوری و عملیات بر
 رقاابتی، عوامال مشاتری،: از ناداعباارت ساطح این اصلی هایلفهؤم. است سازمان

 محیط یا دور طیمح یا) عمومی محیط .المللیبین عوامل و کنندگانمینتأ کار، نیروی
 شاامل کاه اسات سازمان ی  بیرونی محیط از سطحی  رگیرندهدرب( غیرمستقیم ثیرتأ

 از برخای. گاذاردمای بلندمادت ثیرتاأ ساازمان مادیریت نحاوه باه که است عواملی
 قاانونی، سیاسای، اجتمااعی، اقتصاادی، عوامال از نداعبارت عوامل این تریناصلی

 .(162، 1397 ،)رضائیان ... و تکنولوژی
توان مبنای این جزای ی  سیستم آموزشی را میبرای تحلیل نقاب قوت و ضعف، ا

تاوان ماوارد زیار هاای آماوزش را مایشناسی راهبردی قارار داد. زیرسیساتموضعیت
 منابع تأمین و معلمتربیت. 3؛ درسی برنامه. 2؛ تربیتی مدیریت و راهبری. 1برشمرد: 

 و پژوه  .6فناوری؛  و تجهیزات فضا،. 5؛ مالی منابع تخصیص و تأمین. 4؛ انسانی
 .(83، 1395)هریس،  ارزشیابی

 نتایج پژوهش
سو  مادارس ماورد مطالعاه( ماورد مدرسه )حدود ی  20در این پژوه ، تعداد 

بررسی، بازدید میدانی و مصاحبه با مدیران و اساتید قرار گرفت. ختصه این مادارس 
 در قالب جدول زیر آمده است:

 اطالعات پایه مدارس جدول شماره یک: 
 تعداد کارمند تعداد معلمان آموزتعداد دانش مدرسهنوع 

 4.311 دبستانی و دبستانپیش
266 70 

 8.90 دبیرستان
 

 سابقه فعالیت مدارس: دوجدول شماره 

 سابقه فعالیت
 سال 20باالی  سال 20تا  16 سال 15تا  11 سال 10تا  6 سال 5کمتر از 
8 2 5 2 3 
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 ی مدارساتوزیع منطقه: سهجدول شماره 

 منطقه فعالیت
 مرکزی شمال غرب شرق
13 1 - 6 

 19 روستایی 1 شهری
 میزان هزینه تحصیل: چهارجدول شماره 

میزان هزینه 
 1تحصیل

 هزار 300باالی  هزار 300تا  هزار 200تا  هزار 100پایین تر از 
مدرسه ابتدایی  8

 روزانه
مدرسه ابتدایی  5

 روزیشبانه
 روزیدبیرستان شبانه 2 روزیهدبیرستان شبان 5

 سایر خدمات اجتماعی مدارس: پنججدول شماره 
نوع خدمت 

 اجتماعی
 مسجد درمانگاه چاه آب عمومی

آموزشگاه فنی 
 ایحرفه

 یتیم خانه

 6 2 18 2 3 تعداد مدارس

اندرکاران این مادارس همچنان که گفته شد، مشاهدات میدانی و مصاحبه با دست
شاود. مضاامین بندی و به شرح زیر گزارش میاین پژوه ، مضموندر قالب ادبیات 

اناد از: جمعیات، ماذهب، منطقاه آمده ذیل مضمون محیط خارجی عباارتدستبه
جغرافیایی زندگی، وضعیت اقتصادی و سطح فرهنگی و مضامین ذیل مضمون محیط 

هاای داخلی عبارتند از: مدیریت، معلم، ساختمان، امکانات کم  آموزشی، آموزش
 ای و منابع مالی. های فنی حرفهمذهبی و تربیتی، مهارت

 ها و تهدیدها(محیط خارجی )فرصتل 1
در منااطقی غیار از شاهرهای  -جز یا  ماورد به –تقریبا تمامی این مدارس ا 1-1

اند )جدول شماره ساه(. های روستایی قرار گرفتهاصلی و در شهرهای کوچ  و بخ 
هفتاد درصد جمعیت کشور اوگاندا سااکن منااطق غیرشاهری با توجه به اینکه حدود 

هاایی اسات و تکمیال هستند، این نوع حضور، اساتفاده از فرصات چناین جمعیات
ظرفیت مدرسه، چندان مشکل نیست. همچنین انگیزه والادین بارای اجاازه تحصایل 

نواده های اقتصادی خاتوانند در کنار تحصیل خود به فعالیتفرزندان، به دلیل آنکه می

                                                 
 . نا  پول رایج، شیلینگ اوگاندا است. 1
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-تر در مناطق روساتایی امکاان اولیاه راههای ارزاننیز کم  کنند، بیشتر است. زمین
 اندازی مدرسه را نیز فراهم ساخته است. 

. (Unicef, 2019, p. 3)جمعیت روستایی بیشترین آمار فقر را در کشور دارد ا 2-1
د، حتی کمتار این موضوع باع  شده است درآمد این مدارس که در روستاها قرار دارن

گذاری و توسعه بیشاتر را از آنهاا از مخارج روزمره و جاری آنها باشد و امکان سرمایه
سلب کند. حضور مدارس خیریه ثروتمند وابسته به کشورهای عربی، تبدیل به رقیاب 

 قدرتمندی برای این مدارس شده است. 

دسترسای باه شبکه ضعیف توزیع و هزینه برق و باه دنباال آن، پاایین باودن ا 3-1
تار، عاد  دسترسای باه شابکه های جمعی و نفوذ رادیوهای محلی و از این مهمرسانه

جهااانی اینترناات، فرصااتی را باارای دسااتیابی ماادارس بااه اهاادا  تربیتاای و افاازای  
هاای سانتی را دارناد و آماادگی تأثیرگذاری معلمانی که اتفاقا تجربه تربیت در محیط

 فراهم سازد.رند، تر را نداهای پیچیدهبرای محیط

فاصله جغرافیایی مدارس روساتایی باا مرکاز، موجاب مشاکتتی از جملاه ا 4-1
کاه  امکان نظارت وزارت علو  و در نتیجه پایین ماندن کیفیت مدارس شده اسات؛ 

وزارت علاو  در اختیاار  وستیلهعتوه بر آنکه امکاناتی کاه در مرکاز وجاود دارد و باه
رسد. همچناین اسااتید جاوان و یر به مناطق روستایی میگیرد، با تأخمدارس قرار می

ای باه زنادگی در کرده که رکن اصلی ارزیابی کیفیت مدارس هساتند، عتقاهتحصیل
 های روستایی ندارند.محیط

را در مدرسه خود دارناد « خانهیتیم»حدود سی درصد این مدارس خدمات ا 5-1
افات هزیناه تحصایل و تاأمین )جدول شماره پنج(. این خدمت باه معناای عاد  دری

اسکان و غذای رایگان برای آنهاست. با توجه به وجاود عادد بسایار زیااد بای  از دو 
ایان بخا  ،  میلیون کودک یتیم در کشور اوگاندا )بای  از دوازده درصاد از کودکاان(

فرصت مناسبی برای تعلیم و تربیت نسل آینده کشور از میاان جمعیتای اسات کاه باه 
های والدین، امکان آموزش را از دست مکن است به دلیل قطع حمایتاحتمال زیاد م
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  (wandawa, 2012)  بدهند.

هاای فرهنگای، تأسایس و شاید بهترین شکل حضور رسمی و قانونی فعالیتا 6-1
آموختگان مدارس دینی ا بی  از دویست نفر ا اداره مدرسه است. جمع زیادی از دان 

های اختقای و دینای در جامعاه ی تعریف و توسعه ارزشرود به تتش براکه انتظار می
اهتما  داشته باشند، در قالب مدیر و کادر و معلم، در این مدارس اشتغال دارند و بادین 

 اند.ترتیب، از فرصتی که شرایط قانونی کشور تعریف کرده است، استفاده کرده

های پایاه آموزشجمعیت بسیار جوان کشور اوگاندا، نشانه تقاضای گسترده ا 7-1
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.

دهناد. اماا بارآورد دهم درصد جمعیت کشور را شایعیان تشاکیل مایش  ا8-1
دهام درصاد جمعیات دانا  حادود یا آموزان مدارس مورد مطالعه، مجموع دان 
شاده، ساهم ایان های انجاا بدین ترتیب، با همه تتش)جدول شماره ی (. آموزان است 

ششم جمعیت آنهاست. در نتیجه، جماع زیاادی از آموزان، ی جمعیت از آمار دان 
کنند سنت یا مسیحیان تحصیل میدر مدارس اهل بیتفرزندان پیروان مکتب اهل

ویژه آنکه پس از تربیات در تهدیدی برای آینده نسل شیعیان خواهدبود؛ به و این مسلله
آماوزان جاذب هاای موجاود، دانا مدارس ابتدایی، به دلیال محادودیت دبیرساتان

بازد؛ تا های قبلی رنگ میشوند و همان آموزشسنت یا مسیحی میهای اهلدبیرستان
 ین آنها دیده شده است.جایی که مواردی از تغییر مذهبی و دینی نیز در ب

صورت نهادهایی کامت پیوسته با محیط اجتمااعی پیراماون عمده مدارس بها 9-1
روزی هساتند، مارزی باه کنند. معموال مدارس با اینکه عمدتا شابانهخود فعالیت می

شکل دیوار با محیط خارج از مدرسه ندارند. بیشتر آنها مساجد بزرگای باا پاذیرایی از 
با حفر چاه آب و اجازه استفاده عماومی و در برخای ماوارد،  دارند وطقه نمازگزاران من

پردازناد و باا برگاازاری هاای کوچا ، باه خاادمات اجتمااعی مایتأسایس درمانگااه
هاایی را بارای ساایر مخاطباان های مهارتی در زمینه خیاطی یا رایانه، آماوزشکتس
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ای بارای ارتبااب ی فرصت ویاژهاین پیوستگی اجتماع)جدول شماره پنج(. کنند برگزار می
 طبیعی مدرسه و جامعه فراهم کرده است.

بندی نشده صورت دینی و مذهبی تقسیممحیط زندگی اجتماعی اوگاندا بها 10-1
کنند؛ گرچه برخی مناطق، نقااب است و مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی می

اناد تاا یطی را فاراهم کاردهرو مدارس شراتمرکز بیشتر جمعیت مسلمانان است. ازاین
 طیف گسترده مذهبی مخاطبان را تحت پوش  قرار دهند. 

دهنده آن است که نزدی  هشتاد درصاد ایان نقشه پراکندگی مدارس، نشانا 11-1
های جینجا، ایگانگا، مایوگه و ایمباالی )کاه مدارس، در منطقه شرقی، از جمله استان

اند و از فرصت این جمعیت تند( قرار گرفتهنشین هسنشین و شیعهجزو مناطق مسلمان
اما در بسیاری از نقاب کشور که اتفاقا حضاور مسالمانان )جدول شماره سه(. اند بهره برده

نوعی این عاد  توزیاع در آن نیز قابل توجه است، از این انواع مدارس وجود ندارد و به
رفی شایساته مکتاب های اجتماعی و معگیری از فرصتجغرافیایی مناسب، عد  بهره

 است.   بیتاهل

های قابال تاوجهی شیعیان کشورهای منطقه خلیج فارس، که عمدتا ثروتا 12-1
اند و از طریق دارند، برای َصر  وجوهات شرعی، کشورهای آفریقایی را انتخاب کرده

اند. بی  از نود تعدادی از مؤسسات واسط، به ساخت مساجد و مدارس اهتما  داشته
ارس کشور اوگاندا با استفاده از این فرصت ساخته شاده و مشاغول فعالیات درصد مد

 هستند.

 ها(ها و ضعفمحیط داخلی )قوتل 2
تقریبا تمامی این مادارس، در کناار برناماه آموزشای رسامی خاود، برناماه ا 1-2

آماوزان ویژه آنکه اکثر دانا های فرهنگی متنوعی دارند؛ بهآموزشی مذهبی و فعالیت
روزی در مدرسه حضاور دارناد. در کناار ایان نقطاه قاوت، اماا عاد  شبانه صورتبه

یکپارچگی این برنامه، فقدان متون آموزشی مناسب آن و برنامه فرهنگای جاامعی کاه 
رود. های موجود باشد، نقطه ضعف این حوزه به شامار مایبندی تجربهحاصل جمع
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( نظاا  UMSC« )اوگاناداشورای عالی مسلمانان »این در حالی است که با مدیریت 
سنت طراحی شده است؛ اما جامعه شایعیان فاقاد آموزشی واحدی برای مدارس اهل

 ای است.چنین برنامه

معلمان این مدارس به دو بخاِ  معلماان دروس رسامی و معلماان دروس ا 2-2
آموختگان مدارس یا مراکاز دینی قابل تقسیم هستند. معلمان بخ  دو ، عمدتا دان 

هستند و در سطح مورد نیاز، مدارک تحصیلی معتبری دارناد. اماا  1لی دینیآموزش عا
های مالی که عمده این مدارس دارناد، اسااتید بخا  رسامی، از به دلیل محدودیت

 سطوح و مدارک تحصیلی الز  برخوردار نیستند. 

)جدول شماره چهار( های این مدارس، از محل شهریه بی  از نود درصد هزینها 3-2

های پراکناده خیاریِن عمادتا های اقتصادی ُخرد یا کم های کمی با فعالیت و بخ
قوت البتاه باه دلیال ضاعف ماالی مخااطبین و شود. این نقطهغیراوگاندایی تأمین می

امکانات و سطح آموزشی زیِر متوسط اکثر این مدارس، نتوانساته ابازار شاایانی بارای 
 توسعه کمی و کیفی این مدارس باشد.

دود نیمی از مدارس، ساختمان آموزشای نسابتا مناسابی دارناد و حادود حا 4-2
نیمی دیگر از مدارس، یا ساختمان آموزشی مناسبی ندارند و یا تعداد کمی اصت فاقد 

ضاعف باعا  شاده تاا کنناد. ایان نقطاهساختمان هستند و در محیط باز فعالیت می
 رد الز  قرار گیرد.تر از استانداکیفیت و تراز این مدارس در رتبه پایین

عمده مدارس دچار ضاعف امکاناات کما  آموزشای مانناد آزمایشاگاه و ا 5-2
کتابخانه هستند. این موضوع عتوه بر افت کیفیات آموزشای، در شارایط رقابات نیاز 

                                                 
پژوهان خود را با معار  استمی و باا رویکارد دهه قبل در این کشور وجود داشت، دان . مدارس دینی که تا ی   1

مندان، جذب مراکز حوزوی کشورهای کنیا یا تانزانیا دادند. برخی از عتقهای و عمدتا به زبان عربی آموزش میحوزه
ر مراکز حوزوی لبنان تحصیل کردند. هایی را دهای اخیر، تعدادی برای ادامه تحصیل خود، سالشده بودند و در سال

آموخته این مراکز، برای ادامه تحصایل، در جامعاة المصاطفی در ها، استعدادهای باالتر دان در طول همه این سال
 اند.شهر مقدس قم جذب شده
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 عاملی بر کاه  قدرت عمل آنهاست.

 های راهبردیتوصیه
 کردن باا مسالله وپنجه نرداری در کشور اوگاندا، دستترین چال  مدرسهمهم  

هاای مدرساه از است. این مسلله موجب شده است که تأمین کامل هزینه« فقر»
هاای آن پذیر نباشد و در نتیجه، امکان توساعه فعالیاتآموزان امکانطریق دان 

های درآمادزایی ایجاد نشود. این شرایط در حالی است که کشور اوگاندا فرصت
شاماری از مادارس، د دارد. تعاداد انگشاتویژه از حوزه کشاورزی را در خاوبه

اند. ایان تجرباه جازو های خود تعریف کردههایی را در کنار فعالیتچنین پروژه
توانند از ایان طریاق درآمادهای هایی است که مدیران دیگر مدارس میضرورت

هایی متناسب باا ها و حمایتمجموعه خود را افزای  دهند و الز  است آموزش
 رورت را فراگیرند.این فرصت و ض

  پایه این مدارس اسات. ایجااد  توسعه دان  و مهارت معلمان، ضرورت تقویت
زمان بتوانند شغل خود را داشته باشند و شرایطی برای تحصیل این معلمان که هم

تحصیل و ارتقای معلومات را نیز دنبال کنند، بهترین گزینه برای رفع این ضاعف 
 است. 

 تانداردهای این مدارس، از قبیل آزمایشگاه و کتابخاناه ها و استقویت زیرساخت
هایی که با کمترین هزینه بتوان چنین امکاناتی را تأمین کرد و همچنین با یافتن راه

تواناد انگیازه بیشاتری بارای حضاور ساخت خانه اساتید در کنار مادارس، مای
 معلمان در این مناطق فراهم آورد.

  ها و که حاصل تجربه اساتید و مبتنی بر واقعیتتهیه برنامه آموزش دینی جامعی
نیازهااای زناادگی فاارد مساالمان در کشااور اوگاناادا باشااد و متااون آموزشاای و 

 تواند کیفیت این بخ  را افزای  دهد.آموزشی مرتبط با آن، میکم 

 آماوزان، متناساب باا شارایط سانی و ای به دانا های فنی حرفهمهارت آموزش
 دهد.ای را در اختیار مدارس قرار میرقابتی ویژه محیط زندگی آنها، مزیت
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