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ފޮތެއް ނަމަ:

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .)2013( .އަހަރީ ރިޕޯޓް  .2012މާލެ :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ.
މަޒުމޫނެއް ނަމަ:

އިސްމާއީލް ޙަބީބް ޢަބްދުއްރަޙީމް .)2013( .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަޖްރިބާ :މައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބުތައް.
ދަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ރިސާރޗް ޖާރނަލް.74-96 ،1 ،1 ،
ފޮތެއްގެ ޗެޕްޓަރެއް ނަމަ:

ޙުސައިން ޙަލީމް 2.8 .)2012( .ޕްރައިވެޓް އިބްރާހީމް ޝަރީފް އޮނުތޫރި ( 8ވަނަޔަށް ހުރިކަމަށް ބެލެވެނީ).
(ޙުސައިން ޙަލީމް) ޤައުމަށްޓަކައި އުންޑައިގެ ކުރިމައްޗަށް ( .)214–203ޙުސައިން ޙަލީމް{ .މި މިސާލުގައި ފޮތުގެ
ޗެޕްޓަރު ލިޔެފައިވަނީ އަދި ފޮތް އެޑިޓްކޮށްފައިވަނީ އަދި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ ޙުސައިން ޙަލީމެވެ}.
ކޮންފަރަންސް ޕާޕަރެއް ނަމަ:

ޙަސަން ޙަމީދު ،2012( .ޖޫން) .ސްޓްރީމްކުރުމުން ތަޢުލީމުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޖީ.ސީ.އީ/އެސް.
އެސް.ސީގެ ނަތީޖާތައް :ސްކޫލްތަކުގެ ފެންވަރު ދައްކާ ލޯގަނޑެއް .ފަށާ ތައުލީމުގެ މަރުހަލާގައި އުނގަންނައިދިނުމަށް
ބޭނުންކުރާ ބަހުގެ މުހިއްމުކަން .އިމްޕްރޫވިންގ އެޑިޔުކޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް :ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ޕާރސްޕެކްޓިވްސް
އޮން ދަ މޯލްޑިވިއަން އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ އަށް ހުށަހެޅި ކަރުދާހެއް .މާލެ.
 .3ޙަވާލާ ދެވޭ ލިޔުމަކީ އެހެން ބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްނަމަ ،އަދި އެ ލިޔުން ހޯދުމުގައި އޮޅުމެއް އަރާފާނޭކަމަށް ޝައްކު
ކުރެވޭނަމަ ،އެ ލިޔުން ލިޔެފައިވާ ބަހުން ރެފަރަންސް ދެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އިނގިރޭސި ލިޔުމެއްގައި ދިވެހިބަހުގެ
ލިޔުމަކަށް ޙަވާލާދޭނަމަ ،ދިވެހިބަސް އިނގިރޭސި އަކުރުން ލިޔަންވާނީ ލެޓިން އަކުރުން ދިވެހި ލިޔާ އުޞޫލާ
އެއްގޮތަށެވެ.
ފޮތް ރިވިޔޫ ކުރުން
ފޮތެއް ރިވިޔޫ ކުރުމަށް އެދި ޖާރނަލް އަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ .އަދި ،ރިވިޔޫތައް ޖާރނަލްގައި ޝާއިޢުކޮށްދޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދި ފޮނުވާ ރިވިޔޫތައް ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ ކްރިޓީކް ކުރުމުގެ އުޞޫލްތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
ޖާރނަލްގެ ކޮޕީ
ޝާއިޢުކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ލިޔުނު ފަރާތަކަށް ޖާރނަލްގެ ފަސް ކޮޕީ ހިލޭ ދެވޭނެއެވެ .ރިވިޔޫ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ
ދެ ކޮޕީއެވެ .އިތުރު ކޮޕީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ބުކްޝޮޕް އިން ،ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ،ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
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ޖާރނަލްގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ލިޔުން ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކަށް
ޖާރނަލްގައި ޝާއިޢު ކުރުމަށް ފޮނުއްވާ އާރޓިކަލްއެއް ޖާރނަލްގައި ޝާއިޢުކޮށްފިނަމަ ،އެ އާރޓިކަލްއެއްގެ ކޮޕީރައިޓް
ޖާރނަލް އަށް ނަޤުލުވާނެއެވެ.
ޖާނރަލްގައި ޢިލްމީ ތަޙުޤީޤުތަކާއި ދިރާސާތައް ޝާއިޢުކުރުމަށް އެޑިޓަރު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވަތު އަރުވައެވެ .އެހެން
ޖާރނަލްއެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް މި ޖާރނަލްއަކު ޝާއިޢުއެއް ނުކުރާނެއެވެ.
ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް
 .1ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ މައިކްރޯސޮފްޓް ވާރޑް ގައި ދޮޅު ފޮޅުވަތް ހުންނަ ވަރަށް
ދުރުގައި ލިޔެ ވަށައިގެން އެއް އިންޗީގެ ހަވާސާއެއް ވަށައިގެން ހިމަނާފައެވެ.
 .2ރިވިޔޫ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށްޓަކައި ،ލިޔުންތަކުގައި މުޞައްނިފުންގެ ނަން ލިޔަންވާނީ ވަކި
ޞަފުޙާއެއްގައި އެކަންޏެވެ .އާރޓިކަލް ލިޔުނު ފަރާތްތަކުގެ އެޑްރާހާއި ފޯނު ނަންބަރު މި ޞަފުޙާގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .3ކޮންމެ އާރޓިކަލްއެއްގެ ކުރީގައި ގިނަވެގެން  150ލަފުޒުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް (އެބްސްޓްރެކްޓްއެއް) ހިމަނަންވާނެއެވެ.
 .4ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ މި ޖާރނަލްގައި ހުންނަ ސްޓައިލްއަށް ނުވަތަ ފޭޑިއަށެވެ.
 .5ލިޔުންތަކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޗާރޓަކާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯ ހުންނަންވާނީ އިންޗިއެއްގައި  300ތިކި ހުންނަ ވަރުގެ
ރިޒޮލިޔުޝަން ގައެވެ.
 .6މަތީގައި ބުނެވުނު އުޞޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ލިޔުންތަކެއް ޖާރނަލްއަކު ޝާއިޢުއެއް ނުކުރާނޫއެވެ.
ލިޔުންތަކަށް ޙަވާލާދިނުން
 .1އިނގިރޭސިން ލިޔުފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ލިޔެފައި ހުންނަން ވާނީ އެމެރިކަން ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ
ޕަބްލިކޭޝަން މެނުއަލް އާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .2ދިވެހިބަހުން ލިޔެފައި ހުންނަ ލިޔުންތަކުގައި ހަވާލާދިނުމުގައި ބަލާނީ ޢަބްދުﷲ ޒަމީރު ލިޔެފައިވާ “ޙަވާލާދިނުމަށް
މަގެއް“ މި ފޮތަށެވެ .މި ފޮތުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްގެ ވެބްސައިޓްގައި ވާނެއެވެ .އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން
މީހެއްގެ ނަން ލިޔަންވާނީ އެއްވެސް ލަޤަބެއް ނުލައި މުޅި ނަމެވެ .މިއަށް ފަހު ،ތިއްކެއް ޖެހުމަށް ފަހު ބުރެކެޓެއްގައި
ޝާއިޢުކުރި އަހަރެވެ .ދެން ތިއްކަކަށް ފަހު ފޮތުގެ ނަމެވެ .ފޮތުގެ ނަމުގެ ތިރީގައި ރޮނގެއް ދަމަށްވާނެއެވެ .ޝާއިއުކުރި
ފަރާތްލިޔާނީ އެ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހުރި ރަށެއްގެ ނަމުގެ ފަހަތުގައި ކޯލަން ޖެހުމަށް ފަހުއެވެ .އާރޓިކަލްގެ
އެންމެ ފަހަތުގައި ފުރިހަމަ ރެފަރެންސް ލިސްޓެއް ހިމަނަން ވާނެއެވެ .ތިރީގައި އެވަނީ ޙަވާލާ ދޭނެ ގޮތުގެ ބައެއް
މިސާލެވެ .މި މިސާލުތައް ނަމޫނާއަކަށް ބަލައިގެން އެހެން ލިޔުންތަކަށް ޙަވާލާ ދޭނޭ ގޮތް ވިސްނައިގަނެވޭނެއެވެ.
ޕަބްލިކޭޝަން މެނުއަލް އަކީ އަޞްލުކަމަށް ބެލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

I. H. Abdul-Raheem
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ޑޭނިއަލް ،ޖޭ .އަދި އުވެލިކް-ޓްރަމްބިކް ،އެސް ( ،2013ޖަނަވަރީ  .)19-21ޓާރބުލަންޓް ޓައިމްސް އިން ޓަރޝަ ީ
ރ
އެޑިޔުކޭޝަން :ލެސަންސް ފޯރ ބަންގްލާޑޭޝް .އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރަންސް އޮން ޓާރޝަރީ އެޑިޔުކޭޝަން:
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ނެތުމެވެ .އެހެންކަމުން ،ބްރޯޑްބޭންޑް ބޭނުން ކުރާ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޓެކްނޯލޮޖީއެއް ،ރާއްޖޭގައި
ޢާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި ،ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ،ދަތުރުފަތުރާއި މުވާޞަލާތު
ކުރުމުގެ ދަތިތަކާއި ،އިންޓަރނެޓްގެ ބޭނުން ފުރިހަމަޔަށް ނުކުރެވުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ކިޔަވައިދިނުމަށް ،ޤާބިލް ،ފަންނީ މީހުން ނެތުމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢްލީމާ މެދު ،ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަން ،މި
ދިރާސާ އިން އެނގުނެވެ .އަދި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމު ،ޢާންމުން ފުރިހަމަ މާނައިގައި ،ބަލައި ނުގަތުމާއި ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ނުހިފެއްޓުމާއި ،ފެންވަރު ބަލާނޭ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމާއި ،ކޯސްތަކާ ގުޅޭ ކިޔަވާ ތަކެތި
ނެތުމާއި ،ހިންގުމުގެ ފެންވަރު ދަށްވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ހިންގި
ކޯސްތަކަކީ ،އެހާ ކާމިޔާބު ކޯސްތަކެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ،މި ނިޒާމުން ކިޔެވި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ޕްރައިމަރީ
ޓީޗަރ ކަމުގެ ވަޒީފާ ލިބިފައިވާތީ ،މިއީ ހޯދުނު ކާމިޔާބީ އެއް ކަން ،މި ދިރާސާ އިން ހާމަވިއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ،ރާއްޖެ ކަހަލަ ،ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް ،ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި ވަޒީފާގައި ތިބެގެން،
ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކިޔެވިދާނެ ނިޒާމެއްކަން ،މި ދިރާސާ ގެ ބައިވެރީން ،ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ .މި ދާއިރާ އިން ،ޤާބިލް މީހުން
އުފައްދައި ،ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށް ،ކޯޑިނޭޝަން ވަރުގަދަކޮށް ،ކޯސްތަކާއި ހިންގުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮށްފިނަމަ،
މި ނިޒާމަކީ ،އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ،ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ
ނިޒާމެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
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އާރބަނާ ކެމްޕޭން.
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ކޮމަންވެލްތު އޮ ްފ ލާރނިންގ .)2005( .ޔޫރަޕިއަން ޑިސްޓަންސް އެޑިޔުކޭޝަން ،އަ ހޭން ްޑ ބުކް އޮފް ކަރެންޓް ޔޫރަޕިއަން
ޓވާރކްސް .ވޭންކޫވަރ ،ކެނެޑާ :ކޮމަން ވެލްތު އޮފް ލާރނިންގ.
ސ އެންޑް ނެ ް
ޕްރޮގްރާމް ް
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މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ،ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީވެސް ،އެކިއެކި ވަޒީފާތަކުގައި ތިބެގެން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
ދަރިވަރުންކަން ،ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި ކަންކަމަކީ ،މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްވިތޯ ،ބައިވެރިންނާ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބު
ދިރާސާ ކުރުމުން  73%ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ ،ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލްވި ކަމަށެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުނު ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެންމެ ގިނަޢަދަދަކަށް މިހާތަނަށް މީހުން ބައިވެރިވި ޑީކް ކޯސްތަކާއި،އޭ.ސީ.ޕީ.ޓީ އިން
 70%ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ،ފާސްވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އީ.އެފް.އެސްއިން ފާސްވެފައިވަނީ ،އެންމެ  21%ދަރިވަރުންނެވެ.
ރާއްޖޭގައި ހިންގިފައިވާ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިރާސާކުރާއިރު ފާހަގަ ކުރެވެނީ ،ޑީކް ކޯސްތައް ކުރިއަށް
ނުގެންދެވިގެން ،ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމާއި ،ސެކަންޑް ޗާންސް ކޯސްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ތަފާތު ދަތިތަކާ
ހުރެ ،ހުއްޓާލެވިފައިވާ ކަމެވެ .ހަމައެފަދައިން ރޭޑިއޯ ،ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގިފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް،
ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،ހުއްޓާލެވިފައިވާކަން އެނގެއެވެ (އަޙުމަދު ޒާހިރު .)2008 ،ފަހުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަލާއިރު،
ކޮލް އިން ހިންގި އޭ.ސީ.ޕީ.ޓީ ކޯސްވެސް މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .ޙަސަން ޙަމީދު ،ކޯސް ހިންގި ކޮލެޖްގެ ރެކްޓަރ،
(އަމިއްލަ މުޢާމަލާތް 22 ،ނޮވެމްބަރ  )2009ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ،ކޯސް ހުއްޓާލީ ތިން ސަބަބަކާ ހުރެއެވެ .ފުރަތަމަ
ސަބަބަކީ ،މި ކޯސް އެކުލަވާލުމުގައި އަމާޒު ކުރެވުނު ގުރޫޕްގެ އެންމެން ދަސްވެނި ވުމެވެ .ދެވަނަ ސަބަބަކީ ކުރީ ކޯހާ
ޚިލާފަށް ޓީޗިން ޕްރެކްޓިސް ހިމެނޭ ،ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ތަޢާރުފު ކުރަން ނިންމުމެވެ .އެހެނީ ،ފުރަތަމަ ކޯހަކީ ،ގިނަ ދުވަހު
ކިޔަވައިދީފައިވާ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ .ކޯހުގައި ޢަމަލީ ތަމްރީނުގެ ބަޔެއް ނުހިމެނެ އެވެ .އެއީ
ޕްރީ -ސަރވިސް ނުވަތަ އަލަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަންނަން ޤަޞްދު ކުރާ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކޯހެއް
ނޫނެވެ .ތިން ވަނަ ސަބަބަކީ ،ކޯސްތައް ބައެއް ސެންޓަރުތަކުގައި ހިންގި އިރު ،އިމްތިޙާނުތަކުގައި އިންވިޖިލޭޓަރުން
ދަރިވަރުންނަށް ބުނެދީހަދާ ކަމާއި ،އިމްތިޙާނުގައި ކޮޕީކުރާކަން ސާބިތު ވުމެވެ .އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ ،އެއަށް ޢާންމުންގެ އިތުބާރު އޮންނަލެއް ކުޑަ ކަމެވެ .ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވުނު
ފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
ދިރާސާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި،ސީ.ސީ.އީއިން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތައް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި،
ހިންގިފައިނުވިނަމަވެސް،

ކޮލް އިން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުން ،ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތައް ޖުމްލަ

ގޮތެއްގައިވަނީ ،ޙާޞިލްކުރެވިފައެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކުރިމަގު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ،މީހުން ތަމްރީންކުރުމާއި،
ތަމްރީންކުރެވޭ މީހުން ،މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ،މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު
ހިފެހެއްޓުމާއި ،ފެންވަރު ބަލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ،މި ނިޒާމުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް،ތަޢުލީމީ ވަޞީލަތްތައް
އިތުރުކުރުމެވެ .މިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ،އެންމެ މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ .ކޯސްތައް
ފަރުމާ ކުރުމުގައާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭގޮތެއްގައި ހިފިއްޖެނަމަ،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގައާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކިޔެވުމުގައި ،ރާއްޖޭގައި ދިމާވި ދަތިތަކާއި،
މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވިދާނެއެވެ .އެގޮތުން މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ މޫޑްލް ގެ ބަދަލުގައި މޫކް ބޭނުންކުރުމަކީ
ތަރައްޤީގެ މަގުގައި އެޅޭނޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ .މިކަމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބްރޯޑްބޭންޑް ލިބެން
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ވާރކްޝޮޕެއް .އެހާ ތަނަށް ޖެހުނު ހުރިހާ މައްސަލަ އަކާ ގުޅިގެން ،މި ވާރކްޝޮޕުގައި ވާހަކަ ދައްކާނެ .ދެން ކޯހުގެ
ނިމުން އޮންނާނީ ވެސް ވާރކްޝޮޕަކުން .ޓިއުޓޯރިއަލް ގަޑީ އޮންނަނީ ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަކި ރޭ ތަކެއްގައި.
ޑިކް ހަދާ އަތޮޅުގެ އެންމެން ވޯކީޓޯކީން އިނގިރޭސީން ވާހަކަ ދައްކާނީ .އަސްލު ޑީކަކީ ވަރަށް އޮގަނައިޒް ކޮށް
ފެއްޓި ކޯހެއް .ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަން ދެވުނު ކިޔެވުމަށް.
މި ދަރިވަރު ،ފާހަގަކުރި ފަދައިން ،އެ ދުވަސްވަރު ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ޓިއުޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ،ޓިއުޓަރުން ތިބޭ
ރަށްރަށަށް ،ހިލޭ ދަތުރުފަތުރު ހަމަޖައްސައި ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކޮލް ގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި އީ.އެފް.އެސް ހަދާފައިވާ ނުވަތަ ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުން ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ޒަރީއާއިން ކިޔަވަން ފަސޭހަކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ކޯހުގެ ދަރިވަރަކު ބުނީ:
އަސްލު ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް .މިހާރު މި ކިޔަވަނީ .ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ދެ
ގަޑިއިރުގެ ކުލާހަކަށް ދާން މި ޖެހެނީ .މިހާރު ދެން ވަރަށް އިންގްލިޝް އިމްޕްރޫވް ވަމުން ދަނީ .ކޯޑިނޭޓަރުން ވެސް
ވަރަށް ރަނގަޅު .މިހެން ކިޔެވީމާ ނުޖެހޭ ރަށުން ބޭރަށް ގޮސްގެން ކިޔަވާކަށް .ވަޒީފާ އިން ވެސް ވަކި ނުވެ ހަމަ
ކޔެވޭ .އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ރަށުން ބޭރަށް ދާން ޖެހުން އެއީ މައްސަލަ އެއް .ޚަރަދުވެސް ދޮއްތޯ.
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ރާއްޖޭގައި ހިންގިފައިވާ ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އުނި ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ،މި
ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ،ގިނައިން ހުރީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
ތަބީޢީ މައްސަލަތައް ކަމުގައިވާ ،ދަރިވަރުންނާއި ޓިއުޓަރުންނާއި ،ގުޅުން ކުޑަވުމާއި ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތެއް ނެތުމުން
ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވުމާއި ،އެކީގައި ކިޔަވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ނެތުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ .ނަމަވެސް ،ދަރިވަރުން
ފާހަގަކޮށްފައިވާ އަނެއް މައްސަލަ ކަމުގައިވާ ،މިހާރުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުހިފުމުގެ މައްސަލައަށް
ހައްލުހޯދުމަށް އަމާޒު ކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރިން ފާހަގަކުރި ،ހުރިހާ މައްސަލައެއްވެސް ޙައްލު ކުރެވިދާނެ އެވެ .މިސާލަކަށް،
މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ،ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް އިންޓެރެކްޓިވްކޮށް ،ހިންގިދާނެއެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
ދަރިވަރުންނާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައާއި ،ދަރިވަރުންނާއި ޓިއުޓަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތު ފަސޭހަކަމާއެކު
ކުރެވޭނެ އެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ހިންގުނު ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ،ހިންގުމުގައި ،ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ
ތެރެއިން ،އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ފާހަގަވެފައި ވަނީ ،ދަތުރުފަތުރާއި ،މުވާޞަލާތާއި ،އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް
ތަރައްޤީވެފައި ނެތުމެވެ .މި ނަތީޖާ މިހެން ފެނިފައިވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ،ޑީކް ކޯސްތައް ރާއްޖޭގައި
ހިންގާފައިވަނީ 1989 ،ން  1993އަށް ކަމަށްވެފައި ،އެދުވަސްވަރަކީ ،ދަތުރުފަތުރާއި މުވާޞަލާތުގެ ގޮތުން ،ދަތި
އުނދަގޫތަކެއް ހުރި ،ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން ،އިންޓަރނެޓް އަތޮޅުތަކުގައި ތަޢާރުފްވެފައިވާ ،ދުވަސްވަރަކަށްވެސް
ނުވުމެވެ .މީގެ އިތުރަށް ،ކޯސްތަކުގެ ޓިއުޓަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ،އުޖޫރައެއް ނުދެވުންވެސް ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީ ،ޑީކް
ކޯސްތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ،ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާއިން ،ދައްކައިދެނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ރާއްޖެ ކަހަލަ ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމަކަށް،
އެންމެންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ،ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި ،ބޭނުންކުރެވިދާނެ މުހިންމު އެއް ނިޒާމު ކަމެވެ .މި ދިރާސާ ގައި
ބައިވެރިވި ނަން ހާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ އިސްވެރިޔަކު ބުނީ:
ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ކުޑަ ،މި ޤައުމުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގަން ފަށައިފިނަމަ،
މި ނިޒާމުން ކިޔަވާނޭ މީހުން އެބަތިބި .މިއީ ،ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ގިނަ ބަޔަކަށް އެބަޔަކު ތިބި ތަނަކުން ،ބޭނުން
ވަގުތަކު ،ބޭނުންވާ މުއްދަތެއްގައި ،ކިޔެވިދާނެ އަގުހެޔޮ ނިޒާމެއް .މީ ޖަޒީރާ ޤައުމެއް .ކުދި ކުދި ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް
ބެހިފަ މި ރާއްޖެ މިއޮތީ .ކިހިނެއް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށް ދޭނީ.
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ކުރުމާއި ( ،)21%އަދި އެސައިންމަންޓްތައް މެއިލްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން ވެސް( ،)21%ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުމުގައި ،ރަނގަޅު ކުރަން ފެންނަ ޚިޔާލުގެ ގޮތުގައި ،ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމް ކުރިމަގުގައި ،ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ،ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކުގެ ޚިޔާލުވެސް،
ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ،ހޯދުނެވެ .ގިނަ ބައިވެރިން އެއް ޚިޔާލަށްވުރެ ގިނަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު
އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޚިޔާލަކީ ،އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ހިލޭ ނުވަތަ ފުރިހަމައަށް ލިބުމެވެ ( .)30%ކޯސް
މެޓީރިއަލް ގިނަކުރުމާއި ( ،)24%ކޯސްތައް ރަނގަޅަށް ކޯޑިނޭޓްކުރުން ( ،)10%އަދި ކޯހުން ދެވޭ ސެޓްފިކެޓާ މެދު
މީހުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުން ވެސް ވަނީ ( ،)9%ކުރިމަގުގައި ،މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ،ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި
ޚިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައެވެ.
މި ދިރާސާ ގައި ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ފަރާތްތަކުން
ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ،މީހުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި،
ކިޔަވައިދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބަލާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުމެވެ .މި ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމު ކުރިމަގުގައި ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގިދާނެ އެވެ .ނަމަވެސް ،އެކަމަށްޓަކައި ،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި،
މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއި ،ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ކޯސް ތަޢާރުފް ކުރުމާއި ،މުޖްތަމަޢަށް އެންމެ ބޭނުން ހިފޭނޭ ގޮތްތައް
ބަލައިގެން ކޯސްތައް ފަރުމާ ކުރުމާއި ،މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ކިޔަވައިދޭ ތަކެތީގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު
ކުރުމާއި ،ކޯޑިނޭޝަން ވަރުގަދަ ކުރުމާއި ،ކޯސްތައް އެކްރެޑިޓްކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ،ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގައި ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ފުޅާދާއިރާ އެއްގައި
ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނޭކަމަށް ،ހުރިހާ ބައިވެރިން ވެސް ދެކެއެވެ .އަދި ކުރިމަގުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުމުގައި ،އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޕްލެޓްފޯމެއް ދަރިވަރުންނަށާއި ،ޓިއުޓަރުންނަށާއި ،ކޯޑިނޭޓަރުންނަށް
ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ،ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ .ބައިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ،ހިންގޭނީ ،އިންޓަރނެޓާއި ،މޯބައިލް ޓެކްނޯލޮޖީ
ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

މުނާޤަޝާ އާއި ނަތީޖާ
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މައްސަލަތަކާއި ،ކާމިޔާބުތައް
ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ،ޑީކް ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  76%ދަރިވަރުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީޢާއިން ކިޔަވަން
އުނދަގޫ ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،ކޮލް ގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 83% ،ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ،ކިޔަވަން އުނދަގޫ ކަމަށެވެ .ދަތުރުފަތުރާއި ،މުވާޞަލާތުގެ ގޮތުން ،ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްވަރެއްގައި
ހިންގުނު ،ޑީކް ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިން ،ކިޔަވަން ފަސޭހަކަމަށް އިޙުސާސް ކުރެވިފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ވިސްނާލާއިރު،
ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ،އޭރު އެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކޯސްތައް ހިންގި ފަރާތުން ކުރި މަސައްކަތާއި ،އެކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ
ބޮޑުކަމުން ،ކޯހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ،ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އަކަށް ވީކަމަށެވެ .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ޑީކް ހެދި
ދަރިވަރަކު ބުނީ:
ނ ވަރަށް ކިޔަވާ ހިތްވި .ކޯސް ފަށަނީ ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހުންނަ
ޑީކް ކޯސް ތަޢާރަފް ވީމާ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ް
ކ ތިބެގެން ،ވާރކްޝޮޕެއްގައި .ދެން ކޯހުގެ މެދުތެރޭން އޮންނާނެ
ރަށަށް ގޮސްގެން އެންމެން އެކީ ،ދެ ދުވަހަ ު
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ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ،ދަތުރުފަތުރުގެ ދަތިކަމެވެ .ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ،
މުވާޞަލާތާއި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ތަރައްޤީ ވެފައި ނެތުމެވެ .ތިންވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ،ޕްރޮގްރާމްތަކާއި
މި ނިޒާމާމެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމެވެ .ހަތަރުވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ،

ދެވޭ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު

ހިފެހެއްޓޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުމާއި ،ޤާބިލު މީހުން ނެތުމެވެ .ޓިއުޓަރުންނާއި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ
އުޖޫރަ ނުދެވުމާއި ،ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ދަރިވަރުން ނުލިބުން އެއީ ،ފަސްވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރިއިރު،
މީގެ އިތުރަށްވެސް ،ބައެއް މައްސަލަތައް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މި ދިރާސާ
ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ،ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނޭ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން ދިޔުމާއި ،އެވަގުތަކު
ހުރިތަނެއްގައި ހުރެގެން ޚަރަދުކުޑަކޮށް ކިޔެވޭނޭ ފުރުޞަތު އޮތުމެވެ .މިއީ ދަރިވަރުންގެ ފާހަގަކުރާ މުހިންމު ކަންކަމެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވި މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވިތޯ ނުވަތަ މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވަމުންދޭތޯ ބެލުމުގެ
ގޮތުން ،ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ކުރިން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަޤްޞަދާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީޢާ އިން ޙާޞިލްކުރަން
ބޭނުންވި ނަތީޖާ އަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ .މި ސުވާލުތަކުގެ އަލީގައި ،ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުން
އެނގުނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ ރާއްޖެތެރޭގައި ތިބި ތަމްރީން ލިބިފައިނުވާ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ތަޢުލީމު
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވަމުންދޭތޯ ،ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ،ހުރިހާ
ބައިވެރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ،މުޅިން މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވިއެކޭ ނުބުނެވޭނޭ ކަމަށެވެ .މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވެފައިވާ
މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން  67%ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ،ދުރުންދޭ ނިޒާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑީގެ 50%
ޙާޞިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ 22% .ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ،ޙާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރަކީ  60%ކަމަށެވެ .އަދި  11%ބައިވެރިން
ބުނެފައިވަނީ ،ޙާޞިލްވެފައިވާ މިންވަރަކީ 75% ،ކަމަށެވެ .ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ނުކުރެވުނު
ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ،ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނުލިބުމާއި ،މި
ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ތަމްރީން ކުރެވުނު މީހުން ،ބޮންޑު ހަމަވުމަށް ފަހު ،ނުވަތަ ބޮންޑު
ހަމަނުކޮށް ،އެހެން ދާއިރާތަކަށް ބަދަލުވުމާއި ،ފަންނީ މީހުން މަދުވުމާއި ،އިތުރަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ގިނަވުމެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކުރިމަގާމެދު ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތް
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކުރިމަގާ މެދު ،ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލުތައް ހޯދުމުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް،
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،އިސްވެރިންނާއި ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ،ޓިއުޓަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި
ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގައި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ދައުރާ ގުޅޭގޮތުން ،ބައިވެރިންދެކޭ ގޮތާއި،
ކުރިމަގުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ހަރުދަނާކަމާއި ،ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުމާ މެދު ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގެ މައްޗަށް ،ސުވާލުތައް
އަމާޒުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އުނި ކަންތައްތައް ،ރަނގަޅު ކުރުމަށް ،ބައެއް ބައިވެރިން އެއް ޚިޔާލަށް ވުރެ ގިނަ ޚިޔާލު ދިން އިރު އެންމެ ގިނަ ޚިޔާލު
ދީފައި ވަނީ ،އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ .އެއީ  30%އެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޕްރޮގްރާމްތައް ރަނގަޅަށް
ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށާއި ( ،)27%ޓިއުޓަރާ ދަރިވަރުންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމާއި ( ،)25%ޕްރޮގްރާމް މެޓީރިއަލް ރިވައިސް
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ފާރދަރ ސްޓަޑީޒް ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފާސްވެފައިވަނީ  21%ދަރިވަރުންނެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރަށް ޓިއުޓަރުންގެ އެހީތެރިކަމާ މެދު ދަރިވަރުން ދެކޭ ގޮތް
ބެލުނެވެ .މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން  78%ދަރިވަރުން ކޯސް ހިންގި ފަރާތުން ނުވަތަ ޓިއުޓަރުންގެ ފަރާތުން ،އުންމީދު ކުރިވަރަށް
އެހީތެރިކަން ލިބުނުކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ .މި ނަތީޖާ އަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަކީ މިގޮތަށް ޚިޔާލުދިން ދަރިވަރުންނަކީ ކޯސް
ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމިކުދިންތޯ ނުވަތަ ކޯހުން ފޭލިވިކުދިންތޯކަމެވެ .ނަމަވެސް މިކަމަށް މި ދިރާސާގެ ޑޭޓާ ވަކިކޮށްފައެއް
ނުވެއެވެ .މަތީގައި ބުނެވުނު ސުވާލުގެ އިތުރަށް ދަރިވަރުންނާ ކުރެވުނު އެއް ސުވާލަކީ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ހާސިލުކުރަން
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުވިތޯއެވެ .ދިރާސާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  73%ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާ މެދު ،ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާއި އިސްވެރިން ދެކޭގޮތް

މި ދިރާސާ ގައި ،ކޯސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވިފައި ވަނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގައި
އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ،މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޓިއުޓަރުންނަށެވެ .މި ދިރާސާގައި
ބައިވެރިވި ކޯސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  44%އަކީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި
ފަރާތްތަކެވެ 37% .އަކީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޓިއުޓަރުންނެވެ 19% .އަކީ ،އިސްވެރިންނެވެ.

ޗާޓު  .2ހިންގުންތެރިންގެ ނަޒަރުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ހިންގުމަށް ދިމާވި ދަތިތައް.

ޗާޓް  2އިން

ފެންނަ ފަދައިން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،މުޅި ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން،

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާ ނުވަތަ ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމުން ،އެ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ
މައްސަލަތަކާއި އުނިކަންތައްތައް ،ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އެއް ޚިޔާލަށްވުރެ ގިނަ ޚިޔާލު ކޮންމެ ބައިވެރިޔަކުވެސް ދިން ،މި
ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ،ދިމާވި އެންމެބޮޑު ދަތިކަމެއްގެ ގޮތުގައި،

I. H. Abdul-Raheem
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މި ދިރާސާގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމްގައި ހުރި އުނި ކަންތައްތައްވެސް ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުންވަނީ ހޯދާފައެވެ.
ނަތީޖާތައް ތާވަލު  2ގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެވަނީއެވެ .ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  46%ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި،
ޓެކްނޯލޮޖީ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވުމަކީ ،އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ .އަދި  19%ދަރިވަރުން
ވަނީ ޓިއުޓަރާއި ދަރިވަރާ ދެމެދު ގުޅުން ކުޑަވުން އެއީ ،އުނިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
ތާވަލު 2
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް އުނިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ()n=37

އިންސައްތަ

ކަން
މިހާރުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވުން
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އެކުގައި ކިޔަވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބުން

16

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް ނެތުމުން ޝައުޤު ކުޑަވުން

14

އެހެނިހެން

5

ދަރިވަރުން ފުރިހަމަކުރި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ،އެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރި އަސަރަކީ ކޮބައިތޯ،
ސުވާލުކުރުމުން އޭގެތެރެއިން 60% ،ދަރިވަރުން ބުނެފައިވަނީ ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް
ކުރުމަށް އެކަމުން އެހީތެރިވެދިން ކަމަށާއި ،ކިޔެވުމުގެ ރޮނގުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެކަމުން އެހީތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ.
ހަމަ މިފަދައިން ،މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 45% ،ދަރިވަރުން ،އެ ދަރިވަރުން ހެދި ކޯސް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ،ޖެހިގެން އޮތް ލެވެލްގެ ނުވަތަ އެހެން ކޯހެއް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވެއެވެ.
ތާވަލު 3
ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރީންގެ ނަތީޖާ

ކޯސް

ބައިވެރިވި

ފާސްވި

%

ފެއިލްވި

%

ޑީކް ކޯސްތައް

1565

1107

71

458

29

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ

753

548

73

205

27

އިންގްލިޝް ފޯރ ފާރދަރ ސްޓަޑީޒް

1685

351

21

1332

79
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ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެންމެބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ،ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި
ޢަދަދާއި ،އެ ކޯސްތަކުން ފާސްވި ޢަދަދާއި ،ފެއިލްވި ޢަދަދު ތާވަލު  3ގައި އެވަނީ އެވެ .ތާވަލު  3އިން ދައްކާ ގޮތުން ،ޑީކް
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ  71%ދަރިވަރުން ފާސްވެފައިވެއެވެ .އަދި އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ
ޓީޗިންގ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ  73%ދަރިވަރުން ކޯހުން ފާސްވެފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް ،އިންގްލިޝް ފޯރ
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ކާމިޔާބީތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީއާއިން ކިޔަވަން އުނދަގޫތޯ އާއި ،މިގޮތަށް ކިޔެވުމުގައި ދިމާވާ
ދަތިތަކާއި ،ދަރިވަރުންނަށް ތަފާތު އެކިއެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެހީތެރިކަން ލިބުނުތޯ އާއި ،ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި
އުނިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްވިތޯ އާއި ،ހާޞިލް
ނުވާނަމަ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތޯ އާއި ،ދަރިވަރުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ
ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ފަދަ ސުވާލުތައް ދަރިވަރުންނާ ކޮށް ޖަވާބު ހޯދީމެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވަން އުނދަގޫތަ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޑީކް ހެދި ދަރިވަރުންނާއި އެހެން
ދަރިވަރުން ދިން ޖަވާބު ވަރަށް ތަފާތެވެ .ޑީކް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  76%ދަރިވަރުން ބުނީ އުނދަގޫ ނޫން ކަމަށެވެ.
ފަސޭހަ ކަމަށެވެ 24% .ދަރިވަރުން ބުނީ އުނދަގޫ ކަމަށެވެ .ޑީކް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައިހާ
ދަރިވަރުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް ބުނިއިރު އެހެންކޯސްތައް ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން
 83%ބައިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ،އެއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށެވެ .އެހެން ޢިބާރާތަކުން ބުނާނަމަ ،ކޯހުގެ ބާވަތުން ދަރިވަރުން
ކޯހުގެ ފަސޭހަކަމާ މެދު ދެކޭގޮތް ތަފާތު ވެދެއެވެ .މިއީ ވާނެ ގޮތްކަމަށް ބުއްދި ޤަބޫލު ކުރެއެވެ.
ދިރާސާގައި ކުރެވުނު ދެވަނަ ސުވާލަކީ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވަން ދަތިވާ ސަބަބުތައް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު
ސުވާލެވެ .ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި  37ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން،ގާތްގަޑަކަށް  50%ދަރިވަރުން ،މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވާ
ސަބަބުގެ ގޮތުގައި ،ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ކޯސް ހަދަން ދަތިވުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  38%ބައިވެރިން،
ކިޔަވާނެ ވަގުތު ނުލިބުމަކީ ،ދައްޗެއް ކަމަށް ވަނީ ،ފާހަގަކޮށްފައެވެ .އަދި ކުލާހަށް ގޮސް ކިޔަވާއިރު ހުންނަ ކަހަލަ ޝައުޤު،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ކިޔަވާއިރު ނުހުންނަކަމަށް  12%ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ.
ދަރިވަރުންނާ ކުރެވުނު ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ރަނގަޅު ކަމާ މެދު ދަރިވަރުން ފާހަގަ ކުރާ
ކަންތައްތަކެވެ .ނަތީޖާ ޗާޓު  1ގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ޗާޓު  :1ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ރަނގަޅު ސިފަތައް ކަމަށް ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތައް.

ޗާޓް  1ގައިވާ ފަދައިން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމް ޚަރަދު ކުޑަވުމަކީ ،ރަނގަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައިބައިވެރިންގެ ތެރެއިން
 38%ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ،ބަޔަކު ވަނީ ބޭނުން ތަނެއްގައި ހުރެގެން (ސްކޫލަކަށް ކޮންމެހެން ނުގޮސް)
ކިޔެވޭނެ ގޮތްވުމާއި ،ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭގޮތްވުމާއި ،ބޭނުން ވަގުތަކު ކިޔެވުމާއަދި ވަކި ޔުނީފޯމެއްގައި ކިޔަވަން
ނުޖެހުމަކީވެސް މި ޒަރީއާގެ ރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
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ހޯދުންތައް
ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ،މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަހާލެވިފައިވަނީ 3 ،ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މުޅި ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން
އެއްކުރެވުނު ޢާންމު މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގުމުގައި ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ،ކާމިޔާބީތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާ ބަޔާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކާމިޔާބީގެ އަލީގައި،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާ ބަޔެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާ ގުޅޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
މިބައިގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތައް ބޮޑަށް ހުށައެޅުނީ ،އިސްވެރިންނަށެވެ .އެއީ ،އެ ފަރާތްތަކަކީ ،މުޅި ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގެ އެންމެހައި ސިޔާސަތު ރާވައި ،ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވަމުންދާ ފަރާތްތައް ކަމަށް
ވާތީއެވެ .މިގޮތުން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމް ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވަނީ
ކީއްވެގެން ކަމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުން ހިފެނީ ކޮންކަހަލަ ދާއިރާތަކެއްގައި ކަމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވަނީ ،ކޮންބައެއް ކަމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ،ކޮންބަޔަކަށް ކަމާއި
މިފަދަ ސުވާލުތައް ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެއިން ،ގިނަ ސުވާލުތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ،އިސްވެރިންނަށް ކަމުގައިވިޔަސް،
ބައެއް ސުވާލުތައް މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާވެސް ކުރީމެވެ.
ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ،މުދައްރިސާއި ދަރިވަރު ދެތަނެއްގައި ތިބެގެން ކިޔަވާ
ކިޔެވުމެވެ .މިގޮތަށް ކިޔަވާއިރު ވަރަށްގިނަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުމަކީ ،ތަޢުލީމު
ފުޅާކުރުމާއި ،ގިނަ މީހުންނަށް އެމީހުން ތިބިތަނަކުން ،އެމީހުން ބޭނުން ވަގުތަކު ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
ރާއްޖެ އަކީ ،ޤުދުރަތީގޮތުން ކުދިކުދި ރަށްތަކަކަށް ބެހިފައިވާ ޤައުމެއްކަމުން ،ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަޢުލީމުގެ ހުރިހާ ހަރުފަތެއް
ޤާއިމު ކުރުމަކީ ،ކަމުގެ ބާވަތުންނާއި ،ޚަރަދުގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ،ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ،ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ދެކެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އެތައް ފަރާތަކުން ،ހިންގާފައިވެއެވެ .ރަސްމީ ތަޢުލީމު ،ދުރުންދޭ
ތައުލީމީ ނިޒާމް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގާފައިވަނީ ،ސީ.ސީ.އީ އިންނާއި ކޮލް އިންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަޑުންނާއި ،ޓީވީ މޯލްޑިވްސް އިންވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި،
ސީ .އީ .އީ އިން ހިންގާފައިވާ ޑީކް ކޯސްތަކާއި ،ސެކަންޑް ޗާންސް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ،ކޮލް އިން ހިންގާފައިވާ
އޭ.ސީ.ޕީ.ޓީ ފަދަ ކޯސްތައް ހިމެނޭކަމަށް ،ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،މިކަމާގުޅޭ ސުވާލުތައް ހުރިހާ
ބައިވެރިންނާވެސް ކުރީމެވެ .ނަމަވެސް ،މިކަމާގުޅޭ ސުވާލުތައް ބައިވެރިންނަށް އަމާޒުކުރުމުގައި ،ބައިވެރިންގެ ގްރޫޕާ
ގުޅޭގޮތުން އެ ސުވާލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ތަފާތުތައް ގެނެސްފައިވާނެއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކާ މެދު ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތް

ދިރާސާ ގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 25 ،ބައިވެރިންނަކީ “ޑީކް” ޕްރޮގްރާމް ހަދާފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ12 .
ބައިވެރިންނަކީ ކޮލް ގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަދައިފައިވާ ދަރިވަރުންނެވެ .ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި،
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މައުލޫމާތެއް އެ މަޢްލޫމާތެއް ދިން ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ނުހޯދައި ،ވަކި ފަރުދެއްގެ މައުލޫމާތުކަން އެނގޭގޮތަށް
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަ ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެފަރާތްތަކަށް ދިނީމެވެ .އަދި އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ ކުރީން ،މި
ދިރާސާ އާ މެދު އެއްވެސް ކަމެއް ސާފުކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެކަމެއް ސާފުކުރުމަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިރާސާގައި
ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ދިނީމެވެ.
‘އޯޕަން އެންޑެޑް’ ސުވާލުކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ،އިންޓަރވިއު ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ރުހުމާއެކު ،އެ ފަރާތްތަކުގެ
އިންޓަރވިއުތަކުގެ އޯޑިއޯ ރެކޯޑެއް ހެދީމެވެ .އަދި މި ދިރާސާގެ އެނަލިސިސް ހެދުމުގެ ކުރިން ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް
އިންޓަރވިއުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ފޮނުވައިގެން ،އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް އޮތްތޯ ބެލީމެވެ .މި ދިރާސާ ގައި ،ބޭނުންކުރެވުނު
ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި ،ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތައް ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ،ބެހެއްޓިފައި ވަނީ ،ރައްކާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.
ދިރާސާގެ ވެލިޑިޓީ އަދި ރިލަޔަބިލިޓީ އާ ބެހޭ ބަޔާން
ދިރާސާކުރެވޭ ގޮތާމެދު އޮންނަ އިތުބާރަށް ،ރިލަޔަބިލިޓީއޭ ކިޔައެވެ .ދިރާސާ އެއްގެ ރިލަޔަބިލިޓީ ޓެސްޓު ކުރުމުގައި
ބެލިދާނޭ އެއް މިންގަނޑަކީ ،އެއް ސާމްޕަލެއް ނަގައިގެން ދެފަހަރު އެއް ޓެސްޓެއް ހަދައިފިނަމަ ނުވަތަ މީޒާންކޮށްފިނަމަ
އެއް ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އެއްކަހަލަ ނަތީޖާއެއް ނިކުމޭތޯ ބެލުމެވެ .އަދި ނަތީޖާތައް އެއްގޮތަކަށް ފެންނަމުން ދިޔުމެވެ.
ވެލިޑިޓީ އަކީ ،ދިރާސާގެ ނަތީޖާ އަކީ ،ތެދު ޞައްޙަ އެއްޗަކަށް ވުމެވެ .ނަތީޖާއެއް ހަމައެކަނި އިތުބާރުހުރި އެއްޗަކަށް
ނުފުދޭނެއެވެ .ފުރިހަމަ ދިރާސާއަކަށް ދިރާސާ ވަނީ ،އެ ދިރާސާ އަކީ ،ރިލަޔަބަލް އަދި ވެލިޑް އެއްޗަކަށް ވުމުންނެވެ (ޢަލީ
ޝަމީމު .)2009 ،މި ދިރާސާގެ ޞައްޙަކަމާއި ،އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ،ތަފާތު ހަތަރު ގިންތިއެއްގެ ބައިވެރިންނާއި
އިންޓަރވިއު ކުރީމެވެ .މިގޮތުން ،ދަރިވަރުންނާއި ،ޓިއުޓަރުންނާއި ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
ދާއިރާގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރީމެވެ .ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ފަރުމާ ކުރީ ،އެއް ކަމަކަށް
ނުވަތަ އިޝޫއަކަށް ،މި ހަތަރު ގިންތި ނުވަތަ ކެޓެގަރީގެ ބައިވެރިން ދޭ ޖަވާބުތައް އެކަތި އެނައްކައްޗާ އަޅާ ކިޔައިގެން
ނުވަތަ ކްރޮސް ޗެކް ކުރެވޭގޮތަށެވެ .އަދި ސުވާލުތައް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަނީ ވެސް ،ދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުބާރާއި،
ޞައްޙަކަން ޔަޤީން ކުރެވޭނޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ .މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާގެ ރިލަޔަބިލިޓީ އާއި ވެލިޑިޓީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި،
ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ،ދެ ޖިންސްގެ ބައިވެރިން ހިމެނީމެވެ.

އެނަލިސިސް ނުވަތަ ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ސާފުކުރިގޮތް
މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ،އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސްތަކުގައި ،ބައިވެރިން ކޮންމެ ސުވާލަކަށް
ދީފައިވާ ޖަވާބު ވަކިވަކިން ތާވަލެއްގައި ،ސްކޯރކޮށް ޓެލީ ކުރީމެވެ .މިގޮތުން ޓެލީ ކުރުމަށްފަހު ،ނަތީޖާ އިންސައްތަ
އިން ދައްކަންޖެހޭ ސުވާލުތަކުގެ ނަތީޖާ ،އިންސައްތަ އަށް ބަދަލު ކުރީމެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ،އެ ތާވަލުތަކަށް ބިނާކޮށް،
ވިޜުއަލްކޮށް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ނަތީޖާތައް ،ފަސޭހައިން ކިޔުންތެރިންނަށް ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ،ގްރާފުން
ދައްކާފައި ވާނެއެވެ .ނަތީޖާ ސާފުކުރުމުގައި ،ބައެއް ސުވާލުތަކުގެ ނަތީޖާ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ޚިޔާލު އެއްކޮށް ފެންނަ
ގޮތަށް ސާފުކުރީމެވެ .އެއީ ހުރިހައި ބައިވެރިން އެ ސުވާލަށް ދީފައިވާ ޚިޔާލުތައް އެއް ތީމްތަކެއްގެ މައްޗަށް ހުރުމަށެވެ.
ނަމަވެސް ،ބައެއް ސުވާލުތަކަކީ ،ބައިވެރިވި ގްރޫޕްތަކުގެ މެދުގައި ބައިވެރިންގެ ޙައިޘިއްޔަތާއި ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން
ވަރަށްތަފާތު ޚިޔާލުތަކެއް ނިކުމެދާނެ ސުވާލުތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު ،އެ ސުވާލުތަކުގެ ނަތީޖާ ސާފުކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕްތައް
ވަކިވަކިންނެވެ.
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ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،ހޮވާލެވުނު ބައިވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައިވަނީ‘ ،ޕްރީ ކެޓެގަރައިޒްޑް ސުވާލު
ކަރުދާސް’ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ދިރާސާ ހެދުމުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި
ހިންގާފައިވާ އެކި ސެންޓަރުތަކުގެ ޗާޕުކުރި ލިޔުމާއި ޗާޕު ނުކުރާ ލިޔުން ބޭނުން ކުރީމެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ކޭސް ސްޓަޑީ ދިރާސާ ކުރީމެވެ.

ދިރާސާ ހެދިގޮތުގެ ބަޔާން
މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ދެ މަރުކަޒު ކަމުގައިވާ ،ސީ.ސީ.
އީ އާއި ،ކޮލް ގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ދެ ސެންޓަރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ހިންގައިފައިވާ އަދި ހިންގަމުން ގެންދާ އެކި ކޯސްތަކުގައި ޝާމިލްވާ ދަރިވަރުންނާއި،
ޓިއުޓަރުންނާއި ،ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި އިސްވެރީންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު ،އެކި ދުވަސްވަރު އެކި ކޯސްތަކުގައި އެކި
އަތޮޅުތަކުން ޝާމިލް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއު ކުރިގޮތް ތާވަލު  1ގައި އެވަނީއެވެ.
ތާވަލު 1
އިންޓަރވިއު ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް
ދަރިވަރުން

ޓިއުޓަރުން

ކޯޑިނޭޓަރުން

އިސްވެރީން

އިންޓަރވިއު ކުރިގޮތް

މާލޭން ސީދާ ބައްދަލުކޮށްގެން

15

1

6

6

ގއ .ގދ އަތޮޅުން ސީދާ ބައްދަލުކޮށްގެން

4

1

-

-

ޓެލެފޯނުގެ ޒަރީއާ އިން

6

2

-

-

ފެކްސް ގެ ޒަރީއާ އިން

6

1

-

-

އިންޓަރނެޓް ގެ ޒަރީއާ އިން

6

1

-

-

ގްރޫޕް އިންޓަރވިއު

0

0

3

3

ޖުމްލަ އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު

37

6

9

9

މީގެ އިތުރުން ،ސީ.ސީ.އީ އާއި ،ކޮލް ގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކާބެހޭ ޗާޕުކުރި އަދި ޗާޕުނުކުރާ ލިޔުންތަކުން ،މަޢުލޫމާތު އެއްކުރީމެވެ.

އެތިކަލް ކޮންސިޑެރޭޝަންތައް
މި ދިރާސާގެ ހޯދުން ތަކުގައި ،މަދު ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބޭނުންކޮށްގެން ،ވީއެންމެ ގިނަ މިންވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ
މައްޗަށް ،ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދީފައި ވާނެއެވެ .އަދި މި ދިރާސާ ހެދުމުގައި ،ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ،ވީހާވެސް
ތަކުލީފް ކުޑަގޮތަކަށް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މައްޗަށްވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނީމެވެ .ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ
ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިންވެސް ،މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ،ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެދުނީމެވެ .އަދި މި ދިރާސާގައި އެ
ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެފައިވަނީ ،މިއީ ކޮން ބޭނުމެއްގައި ކުރާ ދިރާސާ އެއްކަން އެނގި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ރުހުމާއި
އެއްބާރުލުމާ އެކުގައެވެ .މި ދިރާސާގެ އިންޓަރގްރިޓީ އާއި ،ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރީމެވެ .އަދި ދިރާސާގައި
ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ޕްރައިވަސީ އަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމް ކުރީމެވެ .މިގޮތުން މި ދިރާސާގައި ހާމަކުރާ އެއްވެސް
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ތަފާތު ލިޔެކިޔުންތަކާއި ،ފޮޓޯއާއި ،ވީޑިއޯޓޭޕް ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ (ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޝެފީލްޑް،
 .)2008މިގޮތުން މި ދިރާސާގައި ކްވޮލިޓޭޓިވްރިސާރޗް އުޞޫލެއް ކަމުގައިވާ ،ސެމީ-ސްޓްރަކްޗަރޑް ސުވާލުކަރުދާސް
ބޭނުންކޮށްގެން އިންޓަރވިޔު ކުރުމާއި ،ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ތަފާތު ލިޔެކިޔުންތަކުން ސެކަންޑަރީ ޑޭޓާ ހޯދިފައި ވެއެވެ.

ސާމްޕަލްގެ ބަޔާން
ދިރާސާ ކުރުމުގައި ،ބޭނުންކުރެވޭ ސާމްޕްލިންގ ގެ ގޮތްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ،މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ،
މަލްޓި ސްޓޭޖް ސާމްޕްލިންގ އެވެ .މިގޮތުން ،ދަރިވަރުންގެ ސާމްޕްލް ނެގުމުގައި ،ފުރަތަމަ ބެލީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވާ ދުވަސްވަރާއި ،އެ ދުވަސްވަރުގައި ކިޔަވާފައިވާ ،ދަރިވަރުންނަށެވެ .އެއަށްފަހު ،އެ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ،ރެންޑަމްކޮށް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާނޭ ދަރިވަރުން ،ހޯދީމެވެ .ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ
އިސްވެރިންނާއި ،ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ،ޓިއުޓަރުންގެ ސާމްޕްލިންގ ވެސް ނެގިފައިވާނީ ،މި އުޞޫލުންނެވެ.
މިގޮތުން ،އެކި ދުވަސްވަރުގައި ،ހިންގާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ،ބައިވެރިވެފައިވާ ދަރިވަރުންނާއި ،އެ
ޕްރޮގްރާމްތައް ކޯޑިނޭޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ޓިއުޓަރުންގެ ގޮތުގައި ،މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،އެކި ދުވަސްވަރު
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބަޔާ ޙަވާލުވެ ތިބި ،އިސްވެރިންގެ ލިސްޓުތައް ހޯދައި ،އެ ލިސްޓުތަކުން ،މުޅި
އާބާދީ ،ރަނގަޅަށް ތަމްސީލް ކުރެވޭ ފަދަ ޢަދަދަކަށް ،ރެންޑަމްކޮށް ،ބައިވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރީމެވެ.
ދިރާސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ހޮވި މީހުންގެ ޢަދަދުތަކަކީ ،މަދު ޢަދަދުތަކެއްކަމަށް ވިޔަސް ،އެ ޢަދަދުތަކަކީ ،ދިރާސާ
އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ،އާބާދީ ފުރިހަމައަށް ތަމްސީލް ކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ،ޢަދަދުތަކެއް ކަމަށް އަހުރެން ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.
އެ ޢަދަދުތައް މަދުކަމަށް ފެންނަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުގެ އެހާ ގިނަ ކޯސްތަކެއް ހިންގާފައި
ނުވާތީ ،އެކި ޙައިޘިއްޔަތުން،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް ،ނިސްބަތުން
މަދުކަމުންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަން ބޭނުންކުރި އާލަތްތަކާ ބެހޭ ބަޔާން
މި ދިރާސާގައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވަނީ ،ބައިވެރިންނާއި އިންޓަރވިއު ކޮށްގެންނާއި ،ސެކަންޑަރީ ސޯރސް ކަމުގައިވާ
ކަމާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ،ދިރާސާ ކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން ،މި ދިރާސާ ގައި ،އިސް ވެރިންނާއި ،ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި،
ޓިއުޓަރުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ‘ ،އޯޕަން އެންޑެޑް’ ސުވާލު ކަރުދާހެވެ .އޯޕަން އެންޑެޑް
ސުވާލު ކަރުދާސް ބޭނުންކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ،ރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ނުވަތަ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ
ފަރާތްތައް ހިމެނޭތީ ،މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ހޯދޭނީ ،ބައިވެރިން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ،ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް ފެންނާތީއެވެ .މިގޮތުން ،ބައިވެރިން ދިން މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
ނުގެނެސް ،ހުރިގޮތަށް ރެކޯޑް ކުރީމެވެ .ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު ،ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި،
ބައިވެރިން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން ތީމްތަކެއް އެކުލަވާލެވި ،ބައިވެރިންނަށް އެ ތީމްތައް ފޮނުވި ،އެއް ސުވާލަކަށް
ބައިވެރިން ދީފައިވާ ޖަވާބުތައް ،އެއްގޮތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ކުރީމެވެ .މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ‘ ،ޑެލްފީ ޓެކްނިކް’ އާ
ގާތްކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ .މިގޮތުން ،އެއްފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ،ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ،އެއްކުރެވިފައި
ވާނެއެވެ .ދެވަނަ ފަހަރަށް ބައިވެރިންނަށް ފޮނުވިފައިވަނީ‘ ،ޕްރީ ކެޓެގަރައިޒްޑް ސުވާލު ކަރުދާސް’ (ކުރިން ގިންތި
ކުރެވިފައިވާ ސުވާލު ކަރުދާސް) ތަކެކެވެ .ހަމަ އެފަދައިން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީއާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
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ކޮށްފައި ވެއެވެ .ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކޮލޮމްބޯއިން ވަޠަނިއްޔާ މޮބައިލް ޓެލެފޯނު ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން އެގްޒެކެޓިވް ޑިޕްލޮމާ
ކޯހެއް  2010ވަނައަހަރު އިޢުލާނު ކުރިއެވެ .މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއް އަދި މިހާތަނަށް ބެލިފައެވެ ނުވެއެވެ (މިއަދު.)2010 ،
މަޝްހޫރު އީ-ލާރނިންގ ސިސްޓަމް ،މޫޑްލް ބޭނުންކޮށްގެން  2010ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް
ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައުދެއެވެ.މި އީޖާދުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއް ނުވަތަ އަސަރެއް މިހާތަނަށް
މީޒާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2012ވަނަ ނިމެމުން ދިޔައިރު ،އީ-ލާރނިންގ ގެ އައު ނިޒާމްތަކެއް ދުނިޔެއަށް ތަޢާރުފު ވަމުން ދެއެވެ .އެއީ މޫކް
( )MOOCއެވެ“ .މެސިވް އޯޕަން އޮން-ލައިން ކޯސް” އެވެ .މިއީ  2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔެއަށް ތަޢާރުފު
ވަމުން އަންނަ ނިޒާމެކެވެ .މޫކް ކޯސް ތައް ހިންގަނީ ހިލެއެވެ .އުނގެނުމާއި ފެންވަރު ބެލުން ވެސް ހިލެއެވެ .ވަރަށް ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ކުދިންނަށް ވެސް މިފަދަ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވެއެވެ .އެއްވެސް ފީ އެއް ނުދައްކައެވެ .ސްޓެންފަރޑް ،ހާވަރޑް
އަދި އެމް.އައި.ޓީ ފަދަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބުނާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން މޫކް ކޯސްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ (ވިކިޕީޑިއާ،
ތާރީޚް ނެތް).
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކުރިމަގު
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ،ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް ،އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ .މިރޮނގުން ހިންގޭ ކޯސްތަކާއި،
ކޯސްތައް ހިންގޭ ދާއިރާތައްވެސް އަންނަނީ ،އިތުރުވަމުންނެވެ 1994 .ވަނަ އަހަރު ،އެމެރިކާގައި ،ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން
ދައްކާގޮތުން ،އެމެރިކާގެ  80%ކޮމިޔުނިޓީ ކޮލެޖްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގައެވެ .މި ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުން ،ކުރިއަށް އޮތް  20އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ޢަދަދު އެތައް ގުނަޔަކަށް އިތުރުވެގެން
ދާނެއެވެ (ޖުޑިތު އެލް .ޖޯންސަން .)2003 ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީޢާއިން ކޯސްތައް ހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދުއިތުރު
ވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މި ވޭތުވެދިޔަ ނުވަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 70 ،ހާހަށްވުރެ ގިނަ
ދަރިވަރުން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީޢާއިން ކިޔަވާފައިވެއެވެ (އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާ .)2009 ،މެލޭޝިޔާގައި
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޒަރީޢާއިން ،ކިޔެވުމަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ޕަބްލިކް ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ،މަތީ
ތަޢުލީމަށް ކިޔަވާ ،ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް “ލާރނިންގ ސްކިލްސް ފޯރ އޯޕަން އެންޑް ޑިސްޓެންސް ލާރނިންގ” އޭ
ކިޔާ މޮޑިއުލެއް ،ފުރިހަމަ ކުރުމަކީ ،މަޖުބޫރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ،ހަމަޖައްސާފައެވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
މެލޭޝިޔާ .)2008 ،މޫކް ބައެއް ކޯސްތަކުގައި ލައްކައިން މީހުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ .ޔަޤީން ކަމާ އެކީ އެނގޭ ކަމަކީ،
މަތީ ތަޢުލީމަށް އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ނޫން ގޮތަކަށް އެމީހުންގެ އެދުންންތަކަށް އިޖާބައެއް
ނުދެވޭނެކަމެވެ .ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ޢާންމު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ޖާގަ ނުދެވޭނެ ކަމެވެ .އެހެން
ކަމުން މޫކް ފަދަ އީޖާދުތަކުން ،ފަޤީރު ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކިޔެވުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ (ޑޭނިއަލް ،ޖޭ އަދި އުވެލިކް-
ޓްރަމްބިކް ،އެސް.)2013 ،

ދިރާސާ ހެދިގޮތް
ދިރާސާގެ ޑިޒައިންގެ ބަޔާން
މި ދިރާސާ ކޮށްފައި މިވަނީ ،ކްވޮލިޓޭޓިވްޕެރަޑައިމް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.ކްވޮލިޓޭޓިވްޕެރެޑައިމް ބޭނުންކޮށްގެން ދިރާސާ
ކުރާއިރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،އެއްކުރުމަށް އޮބްޒާވްކުރުމާއި ،ފުންކޮށް ކުރާ އިންޓަރވިއުތަކާއި ،ގްރޫޕް އިންޓަރވިއުތަކާއި،
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ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ކިޔެވުމުގައި ،ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލަ އަކީ ،ދަރިވަރާއި ޓީޗަރާ ދެމެދު
ގުޅުން އޮންނަވަރު ކުޑަވުމެވެ .ދަރިވަރުން ޓީޗަރުންނާ އަދި ދަރިވަރުން ދަރިވަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކުޑަކަމުން،
ކިޔަވައި ދިނުމާއި ،ކިޔަވައިދޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ،މި
ނިޒާމުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ،ހުރި ގޮންޖެހުން ތަކެކެވެ (ކޮމަންވެލްތު އޮފް ލާރނިންގ .)2005 ،ހަމަ އެފަދައިން ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޓަރުން ނުފެނި ކިޔަވަމުންދާތީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޓިއުޓަރުންނާއި ކޯޑިނޭޓަރުންނަކީ
ކޮލިޓީ މީހުން ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ކިޔަވައިދިނުމާއި ،ކިޔެވުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ދުރުންދޭ ތައުލީމާ މެދު މީހުން
ދެކޭގޮތުގެ ސަބަބުން ،މި ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައްވެސް ،ވަކިން ކުޑައެއް ނޫނެވެ .މިސާލަކަށް ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ކިޔަވާ ރަށްފުށުގެ ސަރަޙައްދުގެ ދަރިވަރުން ،ކިޔަވަން ބޭރު ތަނަކަށް ނުދާތީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ
ނިޒާމުން ކޯސް ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރާމެދު މީހުން ދެކެނީ ،ތަފާތު ނަޒަރަކުންނެވެ (އެމް.ރޮޒާލީ .)1999 ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ،ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރާމެދު ،އުފެދެމުންދާ ސުވާލުތަކުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޖަވާބަކަށް ވެގެންދަނީ،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން ހިންގާ ކޯސްތަކަކީ ،އެކްރެޑިޓް ކުރެވިގެން ހިންގާ ކޯސްތަކަށް ވެގެން ދިޔުމެވެ (ޖުޑިތު އެލް.
ޖޯންސަން.)2003 ،
އަބީ ޕޯލާ ކުމާރާ ( )2008ހާމަކުރާގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ،ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ،މި ދާއިރާގެ
ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނާއި ،މާހިރުން ދުށްކަމުގައި ވިޔަސް ،ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން ،މިއީ ،ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް
ނުވެއެވެ .ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ކުރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބޮޑުކަމުންނާއި ،ޓެކްނޯލޮޖީގެ އައުކަމާއި ،ބޭނުން ކެނޑިގެންދާލެއް
އަވަސްވުމާއި ،ބަދަލުވަމުންދާލެއް އަވަސްކަމުން ،މިއީ ،އެހާ ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމެއް ނޫނެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމާއި ޓެކްނޯލޮޖީ
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ގުޅި ލާމެހިފައިވާ ތަޢުލީމެކެވެ .ޤަދީމީ ޒަމާނަށް ބަލައިފިނަމަ ،ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ
ކަރުދާހެވެ .މިކަލަކަށް އައިސް ޤާއިމްކުރެވުނު ފުރަތަމަ ޑިސްޓަންސް އެޑިޔުކޭޝަން ސްކޫލްގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވަނީ
ކަރުދާހެވެ .މިއީ ޚަރަދު ކުޑަ ބާވަތެކެވެ .ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޢާންމުވުމުގެ އެއް ސަބަބަކީ ކަރުދާހާއި ޕޯސްޓްގެ ނިޒާމް އީޖާދު
ކުރެވުމެވެ (ލީ ޔޫ-މެއި .)2011 ،ފަހަކަށް އައިސް ތިން ބާވަތެއްގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްފައި ވެއެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ
ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ އަޑު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނަޤުލު ކުރުމުގެ ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހޮޅިއާއި
ކެސެޓް އަދި ރޭޑިޔޯ ފަދަ ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ .ދެން އެއަށްފަހު ވީޑިއޯ (މަންޒަރާއި އަޑު) ހިމެނޭ ޓެކްނޯލޮޖީއެވެ .މިބާވަތުގެ
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ތެރޭގައި ލޭޒަރ ޑިސްކާއި ،ވީޑިއޯ ޓޭޕާއި ޓެލެވިޜަން ހިމެނެއެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުއަށް އައި އެންމެބޮޑު އިންޤިލާބު ގެނައީ ކޮމްޕިއުޓާރ ޢާންމުވުމުންނެވެ .އަދި މާގިނަ ދުވަހެއް
ނުވެ އިންޓަރނެޓް އާންމުވުމުންނެވެ .މިއީ ،އެންމެ ފަހުން ބޭނުން ކުރަން ފެށި އަދި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޛަރީޢާ އިން
މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އުނގަންނައިދޭ ވައްތަރެވެ .މި ވައްތަރުގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ،އީ-މެއިލާއި ،ކޮމްޕިޔުޓަރ
ކޮންފަރެންސިންގ އާއި ،ޗެޓް ކުރުމާއި ،ވެބް ބޭނުން ކުރުން ހިމެނެއެވެ (ލީ ޔޫ-މެއި.)2011 ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ދެތިން ތަޖުރިބާއެއް ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށްފައި ވެއެވެ1990 .
ގެ އަހަރު ތަކުގައި ޖޫނިއަރ ސެޓިފިކެޓް އިމްތިޙާނަށް ދަރިވަރުން ފަރިތަކޮށްދިނުމަށް ޓެލެވިޜަން ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭނުން
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ޖެހޭގޮތަށެވެ .މިޑް ޓާރމް ޓެސްޓަކާއި ،އެންޑް އޮފް ޓާރމް ޓެސްޓެއް ދެވެއެވެ .މި ކޯސްތަކަކީ ،އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ
ވޮލަންޓިއަރ ޓީޗަރުން މާލެ ގެނެސްގެން ،ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ކޯސް މެޓީރިއަލްސް އެވެ .އެސައިންމެންޓްތައް މާކް ކުރަނީ
މަރުކަޒީ އިދާރާ އިންނެވެ .އިމްތިޙާން ދެނީވެސް މަރުކަޒީ އިދާރާގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ގޮތަށެވެ 1994 .ން ފެށިގެން
ޑީކް ހިންގުމަށް ލިބުނު ބޭރުގެ އެހީ ނުލިބުމާއި ،ސަރުކާރުން ޑީކް ހިންގުމަށްޓަކައި ،ޚަރަދު ލިބޭގޮތް ނުވުމުންކިޔަވާ
ތަކެތި ވިއްކަން ފެށުމުން ،ޑީކް ކޯސް ހަދާ މީހުންގެ ޢަދަދު ދަށް ވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ (ސެންޓަރ ފޯރ
ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން.)2005 ،
ޑީކް ކޯސްތަކަށް ފަހު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ،ވަގުތީ ޓީޗަރުންނާއި އެސިސްޓެންޓް ޓީޗަރުންގެ
ގޮތުގައި ،އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ،މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަދުވެގެން  2އަހަރު
ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ،މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ،ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ އިން ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން  2003ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ފެށި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޕްރައިމަރީ ޓީޗިންގ (އޭ.ސީ.ޕީ.
ޓީ) ގެ  2އަހަރު ދުވަހުގެ ކޯހެވެ .ޙަސަން ޙަމީދު (އަމިއްލަ މުޢާމަލާތް 22 ،ނޮވެމްބަރ  )2009ބަޔާން ކުރިގޮތުގައި ،މި
ކޯސް ފެއްޓީ އޭރުގެ ތަޢުލީމީ ވަޒީރުގެ އެދުމަކަށް ،އަތޮޅުތަކުގައި ދާއިމީ މުދައްރިސުންގެ ވަޒީފާގައި ސަނަދެއް ނެތި ތިބި،
މުދައްރިސުންނަށް ސަނަދެއް ހޯދައިދިނުމަށް ،ހުވަދޫ އަތޮޅަށް ،ވަޒީރު ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި ،އެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް
ހޯދައިދިނުމަށް ،ކޮލެޖުގައި އެދުމުންނެވެ .ކޯސް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ،އެ ފަދަ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުން ނަށެވެ.
މީގެ އިތުރުން 2005 ،ވަނަ އަހަރު ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ އިނގިރޭސި ދެ ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ސީ.ސީ.އީ
އިން ފެށިއެވެ .އެއީ ،ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ބައި ޑިސްޓަންސް އެޑިޔުކޭޝަން (ސީޑް)  2އަދި  3އެވެ .ޒުވާނުންނަށް
އަމާޒުކޮށްފައިވާ ސީޑް  2ގެ ފެންވަރަކީ ،ގްރޭޑް  8އެވެ .ސީޑް  3އެއީ ،ފަސްޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް (އެފް.ސީ.އީ)
ފެންވަރަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ކޯހެކެވެ .ނަމަވެސް ،މި ކޯސްތައް ވެސް އެދެވޭގޮތެއްގައި ،ފަށައިގަނެވި ހިންގިފައި ނުވެއެވެ.
ސަބަބަކީ ،މި ކޯސް ހިންގުމަށްޓަކައި ،އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ނުލިބުމެވެ .މި ކޯސް ފަރުމާކުރީ ބޭރުގެ އެހީ ލިބިގެންނެވެ
(ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު.)2005 ،
ހަމަ މިއާއެކު ،އޯލެވެލް ފެންވަރަށް އިނގިރޭސި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޮލް އިން 2005 ،ވަނަ އަހަރުން
ފެށިގެން“ ،އިންގްލިޝް ފޯރ ފާދަރ ސްޓަޑީޒް” (އީ.އެފް.އެސް) ގެ ނަމުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ އާ ކޯހެއް ،ހިންގަން
ފެއްޓިއެވެ .މިއީ ،މިވަގުތު ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ބޭނުންކޮށްގެން ،ރާއްޖޭގައި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ،ހިންގާ ހަމައެކަނި،
ކޯހެވެ .މިކޯހުގައި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ،ދަރިވަރުންނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް
ހޯދައިދިނުމުގައި ،ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ (ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ.)2006 ،
ޑީކް ކޯސްތައް މިހާރުވަނީ ހުއްޓިފައެވެ .ކޯސްތައް ރިވައިޒްކޮށް ،މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ،ކޯސް
ފަރުމާކުރުމަށް ވަނީ ،ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވެފައެވެ .ނަމަވެސް ،ސީ.ސީ.އީ އިން ވިއްކާ ޑީކް މެޓީރިއަލްސް ،މީހުން މަދުމަދުން،
ގަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ (ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން .)2008 ،ސީ.ސީ.އީ އިން ހިންގި ކޯސްތައް
މިހާރު ކުރިއަށް ނުދިޔަ ނަމަވެސް ،މި ޒަމާނުގެ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ކުރެވޭގޮތަށް ،ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ،ޑިޕްލޮމާ
ފެންވަރުގެ އިތުރު ކޯސްތަކެއް  2010ގައި ކޮލް އިން ،ހިންގަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ .މިގޮތުން ،ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ
ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯހަކާއި ،އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ،ކޮލް އިން މިހާރު ދަނީ ،ކުރަމުންނެވެ (ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ.)2009 ،
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ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖްރިބާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ފެށިގެން އައި ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ޙަސަން ޙަމީދު (އަމިއްލަ މުޢާމަލާތެއްގައި 21 ،އޮކްޓޯބަރ
 )2012ގައި ބުނީ:
“އަހުރެން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން  1970ގެ އަހަރުތަކުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު ،ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމަށް
ހަދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލިންގަފޯން އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފޮތްތަކާއި ،އަޑުއަޅާފައި ހުންނަ ހޮޅި ރާއްޖޭގައި މަދުމަދުން
ގެންގުޅެއެވެ .އެ ފޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަހުރެންވެސް އިނގިރޭސި ކިޔަވައިދީ ހެދީމެވެ .އެ ސްކޫލްއަށް
ކިޔަވައިދޭން ދިޔައިރު އެ ހޮޅިތައް އޮފީސް ފަރާތުން އުކާލިތައް އަހުރެން ދުށީމެވެ .އަދި  1980ގެ އަހަރު
ތަކުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ކިޔަވައިދިނުމަށް މަޝްހޫރު “އިންޓނޭޝަނަލް ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ސްކޫލްސް (އައި.
ސީ.އެސް)” ގެ އިސްތިހާރުތައް “ހަވީރު” ނޫހުން ދެކޭ ހަނދާން ވެއެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެއްސެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އަޑުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައިއުޅުނުއިރު ،އޮސްޓްރޭލިޔާއިން އިން އެއޮފީހަށް ދިން އެހީއެއްގެ ދަށުން އޭނާއާ އެކު
ދިވެހި ދެތިން ކުދިން “އިލެކްޓްރޮނިކްސް ޓެކްނީޝަން” ޑިޕްލޮމާއެއް އެތަން މެދުވެރިކޮށް ހެދިއެވެ .އެ ޑިޕްލޮމާ
ލިބުނީ އޭނާއާއެކު  2ކުދިންނަށެވެ .އެއީ  1989ވަނަ އަހަރުއެވެ .އައި.ސީ.އެސް އަކީ  1890ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު
މުއައްސަސާއެކެވެ .ލިންގަފޯން އުފެދުނީ  1901ގައެވެ.
“ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުން ޢަރަބި ބަސް ކިޔެވުމަށް  1970ގެ ފަހުކޮޅު ދިވެހި ބައެއް ކުދިން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
ފޮތްތައް ދެނީ މިސްރުގެ ރޭޑިޔޯ ސްޓޭޝަނަކުންނެވެ .މި ފޮތްތަކުން ބައެއް އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި މިހާރުވެސް
އެބަހުއްޓެވެި .ފލާވަޅުތައް އަޑުއެހުމަށް ފަހު ޓެސްޓް ހަދާފޮނުވުމުން ސަނަދެއް ދެއެވެ.
“ރާއްޖޭގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްޞަ މަރުކަޒެއް އުފެއްދީ  1999ޖަނަވަރީ  1ގައި
ޓާރޝިއަރީ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އޯޕަން ލާރނިންގ ގެ ނަމުގައެވެ .މިތަނުގެ ނަން ވަނީ ފަހުން ސެންޓަރ ފޯރ
އޯޕަން ލާރނިންގ އަށް ބަދަލުވެފައެވެ .ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް ބަލައި ،އޯޕަން ސްކޫލެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމާ ބެހޭ
ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައި ވެއެވެ .މިއީ ސާނަވީ އާއި މަތީ ސާނަވީގެ ތަޢުލީމު ދިނުމަށްޓަކައި އުފެދޭނޭ ތަނެކެވެ.
މިކަން އަދި ތަންފީޒު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލް ގެ މާއްދާތަކުގެ ސްޓަޑީ ގައިޑްތަކާއި
މުދައްރިސުންގެ ފޮތްތައް ގަނެފައި ވެއެވެ”.

އަޙުމަދު ޒާހިރު ( )2008ބަޔާންކުރާގޮތުގައި ،އެންމެންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ،ރާއްޖެ ފަދަ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން
ކުޑަ ޤައުމަކަށް ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ،ނުހަނު ބޭނުންތެރި ނިޒާމެއް ކަމުގައި ފެނިގެން ،ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އަދި ޔުނިސެފުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން  1989ގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމުން،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ އިނގިރޭސި ކޯސް ( 1ޑިސްޓަންސް އެޑިޔުކޭޝަން އިންގްލިޝް ކޯސް – “ޑީކް”  )1ގެ ނަމުގައި،
ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުން ،ތަޖްރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން 3 ،އަތޮޅެއްގައި ،ކޯސް ހިންގަން ފަށާފައި ވެއެވެ .އޭގެ ދެ
އަހަރުފަހުން ޑީކް  1އިތުރު އަތޮޅުތަކުގައި ،ތަޢާރުފް ކުރެވުނެވެ .ފަރަޙަނާޒް ޢަބްދުﷲ ( )2002ހާމަކުރާގޮތުގައި1993 ،
ގައި ،ޑީކް  3 ،2ވެސް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގަން ފެށުން ވެގެންދިޔައީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެޅުނު ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބިންގާ
ކަމުގައެވެ .ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކޯސްތައް ފަށައިގަތުމަށްފަހު ،މިކަން މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ،ރޭވުންތައް
ރާވައި ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށާފައިވަނީ ،ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ .މިގޮތުން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު މުޅިރާއްޖެއަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ،ހިންގުމާބެހޭގޮތުން  1991ފެބުރުއަރީ  18ން  21އަށް މާލޭގައި ބޭއްވުނު ގައުމީ ސެމިނާރެއް ގައި ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމު މުޅިރާއްޖެއަށް ފުޅާކޮށްގެން ،ހިންގާނޭ މިންވަރާއި ،ހިންގާނޭ އޮނިގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްފައިވެއެވެ.
ޑީކް ކޯސްތައް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ،ޓިއުޓޯރިއަލް ސަޕޯޓް އަތޮޅުން ލިބޭގޮތަށް ،އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކިޔަވާ ގޮތަށެވެ.
ޓެކްސްޓް ފޮތާއި ،ވާހަކަފޮތާއި ،ކެސެޓް ރޯލް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ކޮންމެ ޔުނިޓެއް ނިމުމުން އެސައިންމެންޓެއް ހަދަން
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ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ފައިދާ
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ،ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާފައިވަނީ ،ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ
ފުރުޞަތު ގިނަޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކާމިޔާބީގެ ގޮތުގައި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަނެއް
ކަމަކީ ،ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މި ނިޒާމުން ފަހިކޮށްދޭ ކަމެވެ.
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެޒަރީއާ އިން ކިޔެވުމަކީ ،ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،ޚާއްޞަ އެހީއަށް
ބޭނުންވާ (އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިޔުމުގައި ޞިއްޙީ ގޮތުން އުނދަގޫ) މީހުންނާއި ،ވަޒީފާގައި އުޅޭ ރަށުން ބޭރަށް
ދާން އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދޭ ކަމެކެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،ޕާޓްޓައިމްކޮށް މަތީ ތަޢުލީމު
އުނގެނެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށްވެސް މިއީ ،ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ .ޢާއިލާ އާއި ވަކިނުވެ ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ،
ޢާއިލީ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޙައްލެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބެލިދާނެއެވެ (ޖުޑިތު އެލް .ޖޯންސަން.)2003 ،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ،ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ،ބޭނުންތަނެއްގައި ހުރެގެން ،ބޭނުން ވަގުތަކު ،ކިޔެވޭ ނިޒާމަކަށްވުމުން،
ސްކޫލަށް ނުވަތަ ކްލާސްތަކަށް ޙާޟިރުވެ ކިޔަވަން އުޒުރުވެރިވާ ޒުވާނުންނާއި ،ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ،ކިޔަވަން ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ .ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުންނަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
ލިބި ،ނުރަނގަޅު އާދަތަކާއި ކަންތައްތަކުން އެބައިމީހުން ދުރަށް ދިޔުމަކީ ،އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
ރަނގަޅު އަސަރުތައް ޖަމާޢަތަށް ކުރާނޭކަމެކެވެ (އަބީ ޕޯލާ ކުމާރާ .)2008 ،އޭނާ ،އިތުރަށް ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ،މަރުކަޒީ
ތަޢުލީމުގެ މައްޗަށް ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ގަދަވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ،ދަރިވަރަށް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގައި ،ގިނަ
އިޚްތިޔާރުތަކެއް ލިބިގެން ދިޔުމެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ،ދުނިޔޭގެ ބައެއް ތަޖްރިބާ
ދުނިޔޭގައި  19ވަނަ ޤަރުނާ ހަމައިން ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަޖްރިބާ ދަނީ ކުރަމުންނެވެ .ޔޫރަޕާއި ،އެމެރިކާ އަދި ކެނެޑާ
ގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެމުން ގެންދެއެވެ .ޔޫރަޕުގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތަކީ،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގައި ،ކޮމަންވެލްތުގައި ،މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ޤައުމެކެވެ .ބްރިޓިޝް އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ
 1969ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ،މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްތަނެވެ .މި ތަނުން ޔުނިވަރސިޓީ ޓީޗަރުންނާއި ،ބީ.ބީ.ސީ
ގެ ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ،އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓެކްނޮލޮޖިސްޓުން ހިމެނޭ ތަފާތު ޓީމުތަކުން އެކި ވައްތަރުގެ އެކި ފެންވަރުގެ
ކޯސްތައް ހިންގަމުން ގެންދެއެވެ (އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޓެންޝަން ކޮލެޖް.)2000 ،
ޔޫރަޕެކޭ އެއްފަދައިން ،ދެކުނު އޭޝިޔާގައިވެސް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަކީ ،ދުވަސްވީ ނިޒާމެކެވެ .މިގޮތުން،
ޕާކިސްތާނުގެ ޢައްލާމާ އިޤްބާލް އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ  1974ގައި ޤާއިމް ކުރި އޭޝިޔާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އޯޕަން
ޔުނިވަރސިޓީއެވެ .ދެކުނު އޭޝިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އަކީ  1985ގައި ޤާއިމްކުރި އިންޑިޔާގެ އިންދިރާ
ގާނދީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ އެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް މިތަނުގައި  3މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން
ކިޔެވުމަށްޓަކައި ،ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވެއެވެ 1980 .ވަނައަހަރު އުފެއްދި ސްރީލަންކާގެ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ވެސް
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ގިނަ ދުވަސްވީ ޔުނިވަރސިޓީއެކެވެ .ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި
ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަކީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީއެވެ .އަދި އެންމެ ބޮޑު  5ޔުނިވަރސިޓީ ހުންނަނީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައެވެ.
(އިގްނޯ.)2009 ،
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ކުރީގެ ލިޔުންތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ މާނަ
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މިއަދު ވަނީ ،ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްގައި ،ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމެއްގެ ގޮތުގައި ،މުޅި ދުނިޔެއަށް،

ޢާންމު ވެފައެވެ .އެކި ޤައުމުތަކުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މާނަ ކުރުމުގައި،
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ .ހެރޮލްޑް މާރކޮވިޓްޒް ( )1998ހާމަކުރާގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު މި
ޢިބާރާތަކީ ،ފެށުމުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ކޮމަންވެލްތުގައި ބޭނުން ކުރެވުނު ޢިބާރާތެކެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މުޅި ދުނިޔޭގެ
ބަހަވީ ޢިލްމުވެރީންގެ ބަސްތަކުގެ ތެރެއަށް ،މިބަސް މިހާރުވަނީ ވަދެފައެވެ .ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް ،ކެނެޑާ އަދި އެހެނިހެން
ޤައުމުތަކުން މި ބަހާ ކައިރިކޮށްފައިވާ ބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،ފަހުންވަނީ އެ ބަސްތައް ދޫކޮށްލައިފައެވެ.
އަބީ ޕޯލާ ކަމާރާ ( )2008ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ،ދަރިވަރާއި މުދައްރިސާ ދެމެދު ކުރެވޭ ގިނަ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި ،އެކަކު
އަނެކެއްގެ ގާތަށް ނުގޮސް ،ޢާންމުކޮށް ބައްދަލުނުވެ ދެވޭ ތަޢުލީމަކީ ދުރުންދޭ ތަޢްލީމެވެ .ޖުޑިތު އެލް .ޖޯންސަން ()2003
ބަޔާންކުރަނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ،ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒާއި ދަރިވަރުން ،ދެތަނެއްގައި ތިބެގެން ،ކިޔެވުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން،
ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ކޯސްތައް ހިންގުން ކަމަށެވެ .އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޢަމަލީ މަސައްކަތަށްޓަކައި ،ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒަށް
ނުވަތަ ޓިއުޓަރު ގާތަށް ދާންޖެހޭގޮތަށް އޮންނަ ކިޔެވުން ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ކޮމަންވެލްތު އޮފް ލާރނިންގ ()2005
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ސިފަކޮށްދީފައިވަނީ ،މީޑިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން އުނގެނޭ އުނގެނުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި،
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ތަޢާރުފް ކުރުމުގައި ،އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވި ،ޝަފީޢާ ޒުބައިރު (އަމިއްލަ މުޢާމަލާތް،
 12އޮކްޓޯބަރ )2009 ،ދެކޭގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ،އެމީހާގެ އަމިއްލަ ވަޒަނުގައި އެމީހާގެ އަމިއްލަ ތަނެއްގައި އަދި
އެމީހާގެ އަމިއްލަ ވަގުތުގައި ކިޔަވާ ކިޔެވުމެވެ.
އިސްވެދިޔަ ،ޑެފިނިޝަން ތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރާއިރު ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ،ދަރިވަރާއި ،ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސް ތަނުގެ
ގޮތުން ދުރުގައި ހުރެ ،ދެވޭ ތަޢުލީމުކަމަށް ބެލެވެއެވެ .މި މޭރުން ކުރިން ހާމަކުރެވުނު ޑެފިނިޝަންތަކުގައި ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ފެށިގެން އައިގޮތް
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައިގޮތް ހޯދުމަކީ ،އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .މަރީނާ ސްޓޮކް މެކްއައިސަކް އާއި
ޝާރލޮޓް ނިރުމަލާނީ ގުނަވަރުދަނާ ( )1996ދެކޭގޮތުގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ފެށުން ގުޅެނީ 1700 ،ގެ އަހަރުތަކުގެ
ކުރީކޮޅު ފެށިގެން އައި‘ ،ކޮރެސްޕޮންޑެންސް އެޑިޔުކޭޝަން’ އާ އެވެ .ނަމަވެސް ،އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި ،ޓެކްނޯލޮޖީއަށް
ބިނާކޮށް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދޭން ފެށުން ގުޅިފައިވަނީ 1900 ،ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ،ބޭނުން ކުރުމަށް
ސްކޫލުތަކަށް ތަޢާރުފް ކުރެވުނު ،އޯޑިއޯ ވިޜުއަލް އާލަތްތަކާ އެވެ .ޖުޑިތު އެލް .ޖޯންސަން ( )2003ބުނަނީ ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމަކީ ،ރޫމީންގެ ވެރިކަމުގެ ޙަޟާރަތުގައި ކުރެވުނު މުއާޞަލާތުގެ ތެރެއިން ،ދުނިޔެއަށް އުފަންވި އެއްޗެއް ކަމަށާއި،
ޗާޕުގެ މީޑިޔާ އާއި ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ހިސާބުން ،ޢިލްމު ފެތުރުމުގައި ،މިކަން ތަޢާރުފް ވެ ،ފުޅާވަމުން
ދިޔަ ކަމަށެވެ .އޭނާ ވެސް އެއްބަސްވާގޮތުގައި ،ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ،މިކަން ދުނިޔޭގައި ފެށިގެން އައީ 19 ،ވަނަ
ޤަރުނާ ހަމައިންނެވެ .އޭނާ ހާމަކުރާގޮތުގައި ،މިކަމަށް އެންމެބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައީ 20 ،ވަނަ ޤަރުނުގެ ތެރޭގައި ،މުޅި
ދުނިޔޭގެ މުވާޞަލާތީ ނިޒާމަށް ،ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ ދާއިރާއިން ގެނައި އީޖާދުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .މިގޮތުން ،ރޭޑިޔޯ،
ޓެލެވިޜަން ،ފެކްސް ،ޓެލެފޯނު ،ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި އިންޓަރނެޓް ތަޢާރުފްވުންވީ ،ކުރީން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމަށް ހުރި
ހުރިހައި ހުރަހެއް ނެތިގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.
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ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި ،މި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކުރިމަގުގައި ،މިފަދަ ކޯސްތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި،
ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް ހޯދުމަކީ މި ދިރާސާގެ ބޭނުމެވެ.

ދިރާސާގެ ޖަސްޓިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ،އެ ނިޒާމުގައި ކާމިޔާބުތަކާއި މައްސަލަތައް ސާފުކުރުމަށް ފަހުގެ
ތާރީޚެއްގައި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާ އެއްއަހުރެންނަށްފެންނާކަށް ނެތެވެ.އެހެންކަމުން،މި ސަބަބުތައް ހޯދައި ،އެކަންތައްތަކުގެ
އަލީގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ،ކުރިމަގުގައި ،ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް،
ބައްޓަންކުރަންޖެހެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ،ދިރާސާއެއް
ކުރުމަކީ ،ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާކަމެއް ކަމަށް ފެނިގެންމި ދިރާސާ ކުރީއެވެ.

ދިރާސާގެ ސުވާލުތައް
މި ދިރާސާގެ މައިގަނޑު ސުވާލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގިފައިވާ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަޖްރިބާއަކީ ކޮބާ
ހެއްޔެވެ؟ ދިރާސާ ރޭވުމުގައި ،މި މައިގަނޑު ސުވާލު ބަހާލައިފައިވަނީ ،އިތުރު ތިން ސުވާލެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެ ތިން ސުވާލު
ތިރީގައި ،އެވަނީ އެވެ.
 .1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ނުވަތަ ދިމާވަމުންދާ
މައްސަލަތަކަކީ ކޮބާ؟
 .2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ،ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބުތަކަކީ ކޮބާ؟
 .3ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ،ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،ކާމިޔާބުގެ މަޢުލޫމާތުގެ
އަލީގައި ،ކުރިމަގުގައި ،މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ،ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟

ދިރާސާގެ އުނިކަންކަން
މި ދިރާސާއަކީ “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަޖްރިބާ :މައްސަލަތަކާއި ،ކާމިޔާބީތައް” މި ސުރުޚީގެ މައްޗަށް
ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކަށްވީ ނަމަވެސް ،މި ދިރާސާގައި ބަލާލެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސީ.ސީ.އީ އިންނާއި ސެންޓަރ ފޯރ
އޯޕަން ލާރނިންގ އިން ހިންގި ކޯހަށެވެ .ދިރާސާގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ  2009ވަނަ އަހަރުއެވެ .އޭގެ ފަހުން
ކޮލް އިން “މޫޑްލް” ޕްލެޓްފޯމުގައި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ .މިގޮތުން  2011ވަނަ އަހަރު
 8ކޯހެއްގައި ޖުމުލަ  955ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން ދިޔައެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .)2012 ،ނަމަވެސް،
މިދަރިވަރުންނެއް އަދި މިކޯސްތަކެއް މި ދިރާސާއަކު ނުހިމެނެއެވެ .އަދި ސީ.ސީ.އީ އިން ހިންގި ސެކަންޑް ޗާންސް
ޕްރޮގްރާމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑާއި ،ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހިންގި ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަފާތު
ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން މި ދިރާސާގެ ސާމްޕަލްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.
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ކުރިމަތިވެފައިވާކަމެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ،ދަތުރުފަތުރާއި ،މުވާޞަލާތީ ދަތިތަކާއި ،ޤާބިލް މީހުން ނެތުމާއި ،ޚަރަދު ނުލިބުމާއި ،ޒަމާނީ
ޓެކްނޯލޮޖީ އެހާ ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރެވިފައި ނެތުމާއި ،ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމާއި ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ނުހިފެހެއްޓުމާއި،
ފެންވަރު ބަލާނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ނުކުރެވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .މި ނިޒާމުން ،ރާއްޖޭގައި ހިންގި ކޯސްތަކަކީ،
އެހާ ކާމިޔާބު ކޯސްތަކެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ،މި ނިޒާމުން ކިޔެވި ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިފައިވާތީ ،މިއީ ،ހޯދުނު
ކާމިޔާބީއެއް ކަން ،މި ދިރާސާ އިން ހާމަވިއެވެ.

ތަޢާރުފް
ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ،ޤުދުރަތީގޮތުން
ކުދިކުދި އާބާދީތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ ،ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމެކެވެ .ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ ،މީހުން އުޅޭ  195ރަށެވެ.
އާބާދީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު ،އާބާދީ ގައި  200މީހުން ހަމަނުވާ  16ރަށް އެބައޮތެވެ .ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ގައި އުޅޭ
 304869މީހުންގެ ތެރެއިން  65%މީހުން ދިރިއުޅެނީ އަތޮޅުތަކުގައެވެ (މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް.)2008 ،
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ،ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ލިބުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ،ދުރުންދޭ
ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު  1989ގައި ،ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ވަނީތަޢާރުފް ކުރެވިފައެވެ .މި ނިޒާމުގެ ދަށުން،ނުރަސްމީ ތަޢުލީމު ދޭ
މަރުކަޒު ،މިހާރުގެ ނަމުން ނަމަ ،ސެންޓަރ ފޯރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން (ސީ.ސީ.އީ) އިންނާއި ،ސެންޓަރ
ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ (ކޮލް) އިން ވަނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ތަފާތު  3ކޯހެއް ހިންގާފައެވެ .ސީ.ސީ.އީ ވަނީ 2012
ވަނަ އަހަރު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .މި ތިން ކޯހުގެ ތެރެއިން ،ދެ ކޯހެއް
މިހާރުވަނީ ،ހުއްޓާލައިފައެވެ .ނަމަވެސް ކޮލް އިން  2010ގައި އިތުރު ކޯސްތަކެއް ފަށާފައި ވެއެވެ.

ދިރާސާ ކުރެވޭ މައްސަލަ
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަޖްރިބާ އާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމުގައި ،ދިމާވި އަދި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމާއި ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމު ޕްރޮގްރާމުތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމާއެކު ،ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި،
ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރި ދިރާސާ އެކެވެ.

ދިރާސާގެ ބޭނުން
މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ،ދިވެހީން ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް ގޮސްއުޅުނީ ،ރާއްޖޭން ބޭރަށެވެ 1973 .ވަނަ
އަހަރު އެލައިޑް ހެލްތު ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ އުފެދުމަށް ފަހު ،ފަހުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތައް
އުފެދެމުން ގޮސްފައި ވެއެވެ .އަދި މިތަންތަން  1998ވަނަ އަހަރު އެއްކޮށްލައި ،މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
އުފައްދާފައި ވެއެވެ .މިކޮލެޖްގެ ކެމްޕަސްތައް އަދި ހުރީމަދު އަތޮޅެއްގައެވެ .ޕްރައިވެޓް ހައެއްކަ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު މާލޭގައި
ހުރެއެވެ .ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު އާބާދީ އެއް ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށްފުށުގައި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑައެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ)2012 ،
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޤުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ކުޑަ ،އިންސާނީ ވަޞީލަތް މަދު ޤައުމެއްގައި ،ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް
ނައްތާލުމުގައި ،އެންމެ އެކަށީގެންވާ އެންމެ ފަސޭހަ ،އަދި އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ޙައްލެއްކަމަށް ފެންނަނީ ،ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ

ނިޒާމެވެ .އެހެންކަމުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމު ހިންގުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖްރިބާ ދެނެގަނެ ،ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި،
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Distance education experiences in the
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ABSTRACT: The purpose of this study has been to examine the achievements and challenges

of several distance mode courses run by two State-funded institutions in the Maldives in the
opinion of students, tutors and other course administrators. Thirty-seven students studying
or have studied one of the courses offered by the institutions and 24 course administrators
were interviwed face-to-face or by telephone and other means to find out their perceptions
of factors of success and shortcomings of the courses. As shortcomings students noted:
(1) transport issues, (2) communication difficulties and (3) lack of trained tutors and
administrators among others.Over 70% of the students were, however, satisfied by the
course experience. Students as well as course administrators noted that once the constraints
are addressed this mode of education holds great promise for the Maldives. A limitation of
the study was that the data were collected in 2009 and since then a Moodle-based course
management systems is in place for one institution and the courses offered have greatly
improved.
Keywords: Maldives, education, eLearning, distance education, flexible learning,
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ިއެމީހުންނަށް ދިމާވ،ި ކޯސް ހިންގުމުގައ،ްމީހުންނާ އިންޓަރވިޔޫ ކޮށ24 ި އެކި ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވ،ިކިޔަވައިދިނުމުގައ
،ީދުރުންދޭ ތަޢުލީމަކ،ީ މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން އެނގުނ.ެމައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދިފައި ވެއެވ
ް ތަފާތު ހުރަސްތަކެއ،ި ކިޔަވައިދިނުމުގައ،ި ފަށައިގަތްއިރު ތަޖްރިބާ ނެތުމާއެކު ކޯސްތައް ހިންގުމާއ،ިރާއްޖެއަށް އާ ކަމަކަށްވެފައ
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