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ޞާ ލާ ޚު  .1

މާއްދާ،  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ކިޔަވައިދޭ  މަރުޙަލާގައި  ސާނަވީ  މަދަރުސާތަކުގެ  ސުކޫލު 

ހޯދަމުން  ދަރިވަރުން  އެމާއްދާތަކުން  އާއި  ވާހަކަ  ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިނުވާ 

އަންނަ ނަތީޖާ އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އިމްތިޙާނުތަކުގެ އެހެން މާއްދާތަކާ އަޅައި ބަލާއިރު 

ހޯދައި،  ބަލައި،  ނަޒަރަކުން  ޢިލްމީ  މައްސަލަތަކަށް  އަންނަ  ދަށްވަމުން  ނިސްބަތުން 

ހިމަނާފައެވެ.  ވާނީ  މިދިރާސާގައި  ތަޙުޤީޤުކޮށް، 

ރާއްޖޭގެ ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މަޖުބޫރު ހަތަރު މާއްދާގެ ތެރެއިން، އެންމެ 

މަތީ ނިސްބަތަކުން ދަރިވަރުން ފާސްވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހިންނެވެ. އެ ދެ މާއްދާއިން 

ވަނީ 60  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވޭތުވެދިޔަ 10  އެވެރެޖު ނިސްބަތް،  ދަރިވަރުން ފާސްވާ 

އިންސައްތަގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މި ދެ މާއްދާއިން ކިތަންމެ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން ދަރިވަރުން 

މާއްދާތަކުން  މި  ދަރިވަރުންނަށް  އެ  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ވިއަސް،  ފާސްވިކަމުގައި 

ލިބޭ«''އޭ'' ގުރޭޑު ނިސްބަތުން ދަށެވެ. މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބެއްކަމަށް 

މި ދިރާސިން ފާހަގަ ވަނީ އެސް.އެސް.ސީ. އާއި އެޗް،އެސް.ސީ. އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް، 

ނަތީޖާ  ބަދަލުކޮށް  ގުރޭޑުތަކަކަށް  މާކުސް  ސާފު  ލިބޭ  ދަރިވަރުންނަށް  އެކުލަވާލުމާއި 

ނޑުތަކުގެ  އެކުލަވާލުމުގައި، ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލުތަކެއް ނެތި، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ

ބޭރުން، ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޖުބޫރު  މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ދެވަނަ ކަމަކީ ސުކޫލު ތަޢުލީމުގައި ކަ

މާއްދާތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ ދިރިއުޅުމާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަން 

ވިޔަތަކާއި  އަސާސީ  ހުނަރާއި  )ލިޓެރަސީ(  ލިޔެކިޔުމުގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ޖެހޭނެކަމަށް 

)ނިއުމަރަސީ( މަޢުލޫމާތާއި ރިވެތި ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމާއެކު، 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ތަކެތި އުނގަންނައި  މުސްލިމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރުމަށް ކަ
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ވެސް  ކަރިކިއުލަމްގައި  ދެމާއްދާގެ  މި  ކަމަކީ  އެނގުނު  އެހެނަސް  ދިނުންކަމެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ ބައިތައް ހުރެމެ، އެ ބައިތަކުން 

ދަރިވަރުންގެ  ސަބަބުން  އޮތުމުގެ  މިގޮތަށް  ކުރެވެމުންދާކަމެވެ.  އިމްތިޙާނު  ދަރިވަރުން 

ދިރިއުޅުމުގެ މުޢާމަލާތްތަކާއި މި މާއްދާތަކުގެ ގުޅުމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، މިމާއްދާތަކަށް 

ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ  ކުޑަކަމަށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ކިޔެވުމަށްދޭ  ކުޑަވެ،  ސަމާލުކަން  ދޭ 

ކުޑަވެ،  ރޭވުންތެރިކަން  ދިނުމުގައި  އުގަންނައި  މާއްދާތައް  މި  ޓީޗަރުން  ބައެއް  އަދި 

ދަރިވަރުންގެ  ސަބަބުން  ބޭނުންނުކުރުމުގެ  އުކުޅުތައް  ޒަމާނީ  ދިނުމުގައި  އުނގަންނައި 

ހާމަކުރިއެވެ.  ބައިވެރިން  މިދިރާސާގެ  ފޫހިވާކަމަށް  ކިޔަވަން  ކުޑަވެ،  ޝައުޤްވެރިކަން 

ވުމާއެކު، އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާއިން އުނގެނޭ މައުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތަކީ 

ހަދައި،  ތަރަހައަކަށް  އެކަށައެޅޭ  ބޭނުންކުރުމަށް  ހަޔާތުގައި  ޢަމަލީ  މުޅި  ދަރިވަރުންގެ 

މަންހަޖާއި  ގޮތްތަކަކަށް  އިތުރުކުރެވޭނެ  ޝައުޤުވެރިކަން  ލޯބިޖައްސައި  ދެމާއްދާއަށް  މި 

އުންގަނައިދިނުމާއި ވަޒަންކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވަކިން 

ޚާއްޞަކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އިންސާފުވެރި ނަތީޖާއެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް، ބައިނަލްއަޤުވާމީ 

ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  އެޗް.އެސް.ސީގެ  އާއި  އެސް.އެސް.އީ.  ނޑުތަކަށް  މިންގަ

ރޑްތަކާއި އުޞޫލުތައް ލިޔެ، ދަރިވަރުންގެ މާކުސްތައް  އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭންޑަ

ޒަމާނީ  އެހީތެރިކަމާއެކު،  މާހިރުންގެ  ކަމުގެ  ޕްރޮސެސްކުރުމަށް،  ނޑުތަކަށް  މިންގަ އެ 

ކޮންމެހެން  ޤާއިމުކުރުމަކީ  މިހާރަށް  މިހާރުން  ''އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް''  ފެންވަރުގެ 

ކަމެކެވެ. ބޭނުންތެރި 



7

ުރފު ޢާ 2. ތަ

ދިރިއުޅުން  ދަރިވަރުންގެ  އެ  ދެނެގަނެ  ހުނަރު  ޝައުޤުވެރިކަމާއި  ދަރިވަރުންގެ 

 Akaranga &( އެކެވެ  ޕްރޮސެސް  މުހިއްމު  ވަރަށް  ތަޢުލީމަކީ  ފާގަތިކުރުމަށް 

Ongong, 2013(. އެގޮތުން މިއަދު ތަޢުލީމު ވެފައި މިވަނީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ 

ރާއްޖޭގައި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ކަންތައްތަކަށް  މި  ގޮތުގައެވެ.  ޙައްޤެއްގެ  އަސާސީ 

ސްކޫލު ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވެފައިވަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީން މަތީ 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ބިނާކޮށް،  ފަރުދުން  ލޯބިކުރާ، ދިވެހި  ޤައުމިއްޔަތަށް  ތިބޭ،  ދެމި 

އިޤްތިޞާދުގައި ބައިވެރިވެ، ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިކަމާއެކު، ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަ، ލިބިގެންވާ ކުދިބަޔަކު ބިނާކޮށް 

އުފެއްދުމެވެ. )އެން.އައި.އީ، 2014(. އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ ސުކޫލު 

މަދަރުސާގެ ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ތެރެއިން ދަސްވެނިވެގެން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންނަކީ 

ގުޅިގެން  މީހުންނާއެކު  އެހެން  ކަމާއެކު،  ކާމިޔާބު  ދުނިޔޭގައި  މިދާ  ބަދަލުވަމުން 

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި  މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ވަނީ ކަ

މަސައްކަތުގެ ވާދަވެރި މާހައުލުގައި ޤާބިލުކަމާއެކު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިއުމުގެ )ލިޓެރަސީ( ހުނަރާއި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ 

ކުދިބައެއްކަން  އަށަގެންފައިވާ  އަޚްލާޤެއް  ރަގަނޅު  )ނިއުމަރަސީ(  ވިޔަތަކާއި 

އެހެންކަމުން              ނޑައަޅާފައެވެ.  ކަ ވަނީ  ވެސް  ޖެހޭނެކަމަށް  ކުރަން  ކަށަވަރު 

Akaranga & Ongong )2013( ވިދާޅުވަނީ ތަޢުލީމުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން 

ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދެނީ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް އެކަނި ނޫންކަމެވެ. 

އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި މީހުންނާއެކު ގުޅިގެން ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރާނެގޮތް ވެސް 

ތެރެއިންނެވެ.   ތަޢުލީމުގެ  ދަސްކޮށްދެނީ 

ވިޔަކުރުމުގެ  ހުނަރާއި  އަސާސީ  ލިޔެކިއުމުގެ  މިދެންނެވި  ތަޢުލީމުގައި  ސްކޫލު 
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ޤައުމުތަކުގައި  ދުނިޔޭގެ  އަށަގެންނެވުމަށް،  ކިބައިގައި  ދަރިވަރުންގެ  ޤާބިލުކަން 

ކިޔެވުމަށް،  މާއްދާތަކެއް  މަޖުބޫރު  މަރުޙަލާތަކަކާއި  ތަޢުލީމުގެ  މަޖުބޫރު 

ނޑައަޅައެވެ )Mee, 2013(. އަދި ހަމަ އެފަދައިން މަޖުބޫރު  މަންހަޖުތަކުގައި ކަ

ދަރިވަރުންގެ  އަސާސަކީ  އެއް  ބޮޑު  އެންމެ  ވުޖޫދުވުމުގެ  މަފްހޫމު  މާއްދާތަކުގެ 

މާއްދާތަކުގެ  މި  ޤާބިލިއްޔަތުތައް  ޚާއްޞަ  ޖެހޭ  އަށަގަންނުވަން  ކިބައިގައި 

ނޑައަޅާ މާއްދާތަކުގެ  ތެރެއިން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ )PISA, 2011(.  މިގޮތަށް ކަ

ނޑައަޅާ ބަސްތަކާއި  ތެރޭގައި ދަރިވަރުން ކޮންމެހެން އުނގެނެން ޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ތަރުބިއްޔަތުގެ  ދީނީ  ސައެންސާއި  ޢިލްމާއި  އިޖުތިމާޢީ  މާއްދާތަކާއި  ހިސާބުގެ 

ކާމިޔާބު  ''މުޖުތަމަޢުގައި  ޖެހެނީ  ނޑައަޅަން  ކަ މިގޮތަށް  ހިމެނެއެވެ.  މާއްދާތައް 

އަދި އުފެއްދުންތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރު 

 Mee, 2013;( ''ެދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވ

 .)p.1

ހުރިހާ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މަރުޙަލާގައި  )ޕްރައިމަރީ(ގެ  ފަށާތަޢުލީމު  ޢާއްމުކޮށް 

މާއްދާތަކެއް ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ޖެހުނުކަމުގައި ވިއަސް، ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި 

ނޑައަޅާ މާއްދާތައް ނިސްބަތުން މަދެވެ )CIE, 2015(. ރާއްޖޭގެ  މަޖުބޫރުކަމަށް ކަ

ސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ވެސް މިކަން އޮތީ ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަށެވެ. 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޖުބޫރު  އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސާނަވީ މަރުޙަލާތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކަ

މާއްދާތަކަކީ އިސްލާމާއި ދިވެއްސާއި އިނގިރޭސި އާއި ހިސާބެވެ. މި ހަތަރު މާއްދާ 

ދިވެހި ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ޖެހެއެވެ )އެން.އައި.އީ، 2014(. ވުމާއެކު، 

މިފަދަ މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރާ މިންވަރު ބަލައި ދެނެގަތުމަކީ 

ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ )Mee, 2013(. އެގޮތުން، ދަރިވަރުންނަށް ޙާޞިލްވި 

އިމްތިޙާނެވެ.    ހަދަނީ   ދީ   ޢާއްމުކޮށް  ސުކޫލުތަކުގައި   ބެލުމަށް  މިންވަރު  

Nnam & Inah )2015( ވިދާޅުވަނީ އިމްތިޙާނަކީ ދަރިވަރުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުތަކާއި 
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އެ ދަރިވަރުން ޙާޞިލުކުރާ މިންވަރު ރަސްމީކޮށް ދެނެގަނެ ވަޒަންކޮށް، ކަށަވަރު 

ނޑު  ނޑެކެވެ. އިމްތިޙާނުގެ މައިގަ ކުރުމަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަ

އަށަގެންނެވުނު  މަޢުލޫމާތާއި  ދެވުނު  އުނގަންނައި  ދަރިވަރުންނަށް  މަޤްޞަދަކީ 

 Emaikwu,( ދެނެގަނެގަތުމެވެ  ވަޒަންކޮށް  ދަރަޖަ  ތަމްރީނުގެ  ދެވުނު  ހުނަރާއި 

2012(. އަދި އިމްތިޙާނުތަކުގެ ނަތީޖާއާއެކު ޢާއްމުކޮށް ދަރިވަރުން، އުނގެނުމުގެ 

އެއް މަރުޙަލާއިން އަނެއް މަރުޙަލާއަށް ނަޤުލުވުމަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެ، ކިޔެވުމަށް 

ރަނގަޅު  ހުރި  ފާހަގަވާން  ނަތީޖާއިން  ދަރިވަރުންގެ  އެ  އުފައްދައި،  ޝައުޤު 

ޓީޗަރުންގެ  އަލީގައި،  ކަންތައްތަކުގެ  ކުރަންޖެހޭ  ރަނގަޅު  ކަންތައްތަކާއި 

އުނގަންނައިދިނުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ވެސް ފުރުޞަތުފަހިވެގެން 

)Akaranga & Ongong, 2013(. އެހެންކަމުން މިފަދަ އިމްތިޙާނުތައް  ދެއެވެ 

ފައިސަލާކުރެވި،  ނުރަގަނޅު  ނަތީޖާގެ ސަބަބުން  ނެރެވޭ  ނުދެވޭނަމަ  ރަގަނޅަށް 

އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށާއި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް 

ކުރާނެއެވެ )Ojonemi et al., 2013(. މިފަދަ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން އެއްކިބާވެ، 

އިންސާވުވެރި ނަތީޖާތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ، ފެންވަރު ހިފެހެއްޓިފައިވާ އިމްތިޙާނުތަކެއްކަން 

ނޑުތަކަށް އުޞޫލުތަކާއި އިޖުރާޢާތްތައް  ކަށަވަރުކުރުމަށް، ބައިނަލް އަޤުވާމީ މިންގަ

.)CIE, 2016( ެލިޔެ، ތަންފީޒުކުރުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެވ
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ލަ ސަ އް މަ  .3

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި އުނގަންނައިދޭ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތާއި 

ނޑުމެން އެދޭ ކަހަލަ، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި، ޒިންމާދާރު،  އަށަގަންނުވާ ސިފަތަކުން، އަޅުގަ

ވަނީ  ދުވަސްކޮޅެއް  އަންނަތާ  އިވެމުން  އަޑު  ވާހަކަ،  ނުދާކަމުގެ  ބިނާވަމުން  ޒުވާނުން 

ސްކޫލު  ދުވަހަކަށް  ދުވަހެއް  ދަށްވެ،  ފޭރާން  އިޖުތިމާޢީ  މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި  ވެފައެވެ. 

މަދަރުސާތަކުން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ އަޚްލާޤާއި އަދަބު އިޙުތިރާމު ކުޑަވަމުން އަންނަ 

ވާހަކަވެސް ނުހަނު ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުން ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ 

ކަންކަމަށް  ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ކަ ދީނުގައި  ކުޑަކަމާއި  ރޫޙު  ޤައުމީވަންތަކަމުގެ  ކިބައިގައި 

ބަހުސަކަށް  ބޮޑު  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  މިވަނީ  މިހާރު  ވާހަކަވެސް  ނޫންކަމުގެ  ފަރުވާތެރި 

ވެފައެވެ. މިފަދަ ވާހަކަތައް ދައްކަވާ ފަރާތްތަކުން ނުހަނު ޝައުޤްވެރިކަމާއެކު، ރާއްޖޭގެ 

މިބަޔާން  މަތީގައި  މާއްދާއާ،  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ކިޔަވައިދޭ  މަދަރުސާތަކުގައި  ސްކޫލު 

ކަރިކިޔުލަމުގެ  ދެމާއްދާގެ  މި  އެގޮތުން  ހަދައެވެ.  ގުޅުވައި  ކަންތައްތަކާ  ކުރެވުނު 

މައްސަލަތަކާއި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ވައްޓަފާޅި އާއި ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ 

ފެންވަރާއި ކުދިން އެމާއްދާތައް ކިޔަވަން ޝައުޤުވެރި ނުވާ ވާހަކަތައް ދައްކާ ހަދައެވެ. 

އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ސެކަންޑްރީ ސްކޫލު ސެޓުފިކެޓު )އެސް.އެސް.ސީ( އާއި ހަޔަރ 

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލު ސެޓުފިކެޓް )އެޗް.އެސް.އެސް.ސީ( އިމްތިޙާނުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް 

ގުރޭޑުތަކާ  ލިބޭ  މާއްދާތަކުން  އޭލެވެލްގެ  އާއި  އޯލެވެލް  ނިސްބަތުން  ގުރޭޑުތައް  ލިބޭ 

މުދައްރިސުންނާއި،  ބެލެނިވެރިންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި،  ވާހަކަ،  ދައްކަމުގެ  އަޅާބަލާއިރު 

ވެދާނެއެވެ.  ދުވަސްތަކެއް  އަންނަތާވެސް  ދައްކަމުން  އެޑިޔުކޭޓަރުން  ޓީޗަރ 

ހޯދާ  ދަރިވަރުން  މާއްދާތަކުން  އުނގަންނައިދޭ  ފެންވަރުގައި  މަދަރުސާތަކުގެ  ސްކޫލު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް  ނަތީޖާ  ދަރިވަރުންގެ  ދަނެގަނެ،  ސަބަބުތައް  އަސަރުކުރާ  ނަތީޖާއަށް 

ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުގައި ދިރާސާތައް ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ޚާއްޞަކޮށް، މަޖުބޫރު 
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މާއްދާތަކުގެ ގޮތުގައި ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް ދިރާސާތައް ހެދުމަކީ 

ދުނިޔޭގެ ކުޅަދާނަ ޢިލްމުވެރިން ވަރަށް އާއްމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. މީގެ ސަބަބުން 

މިދެންނެވި މާއްދާތައް އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތައް 

ދެނެގަނެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، މި ދިރާސާގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު 

ފާސްވަމުން  ދަރިވަރުން  މާއްދާތަކުން  މަޖުބޫރު  މަރުޙަލާތަކުގެ،  މަދަރުސާތަކުގެ ސާނަވީ 

ދަރިވަރުން  ކިޔަވަން  މާއްދާ  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ދެނެގަތުމާއެކު،  ނިސްބަތް  އަންނަ 

މި  ދަރިވަރުންނަށް  އިމްތިޙާނުތަކުން  ނިންމާ  ސްކޫލު  ސަބަބުތަކާއި  ޝައުޤްވެރިނުވާ، 

ދެމާއްދާއިން ލިބޭ ނަޖީތާ ނިސްބަތުން ދައްވާކަމަށްވާނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބު ދެނެ ގަތުމެވެ.
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އް ތަ ލު ވާ ސު ޗް  ރ ސާ ރި  . 4

މިދެންނެވި މައްސަލަތަކަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމަށް، މިދިރާސާގައި މައިގަނޑު ތިން 

ސުވާލެއް ހުށަހަޅާފައިވާނެއެވެ. އެސުވާލުތަކަކީ: 

ފާސްވާ . 1 ދަރިވަރުން  މާއްދާތަކުން  މަޖުބޫރު  މަދަރުސާތަކުގެ  ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު 

ކޮބާ؟ ނިސްބަތަކީ 

އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދާ ގުރޭޑުތައް މަޖުބޫރު އަނެއް . 2

ދެ މާއްދާއަށްވުރެ ނިސްބަތުން ދައްވަނީ ކީއްވެ؟ 

އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރި ނުވޭތަ؟. 3

މަތީގައި މިދަންނަވާލެވުނު ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް 

ނުވަތަ މެތަޑޮލޮޖީ ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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) ޖީ ލޮ ޑޮ ތަ މެ ( ތް  ގޮ ރި  ކު ތް ކަ އް ސަ މަ  .5

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާތަކުގެ ނަތީޖާއާމެދު 

ކުރެވުނު،  ހޯދުމަށް  ޙަޤީޤަތް  އޭގެ  ޢިލްމީގޮތުން  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަތައް  އުފެދިފައިވާ 

މިދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތަފާތު މެތަޑުތައް ބޭނުން ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން ސެމީ 

މާލޭގެ  ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާސްތަކެއް  ސުވާލު  ނުވަތަ  ކްއެއްޝަނެއަރ  ރޑް  ސްޓްރަކްޗަ

ބެލެނިވެރިންނާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް  ހޮވާލެވުނު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި  ސްކޫލުތަކުން 

އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންގެ އެގްޒަމިނަރުންނާއި އިމްތިޙާނު މާކަރުންނަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

އާއި  ނަތީޖާ  މާއްދާގެ  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ހިމެނޭނީ  ކަރުދާސްތަކުގައި  ސުވާލު  އެ 

ދަރިވަރުން އެ މާއްދާތައް ކިޔަވަން ޝައުގުވެރިނުވާ ސަބަބުތައްކަމަށް ބެލެވޭ މުޤައްރަރުގެ 

މައްސަލަތަކާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ޕޭޕަރު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި 

ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެހެން ބައެއް ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމުގެ މައްޗަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާގެ ސިލަބަސްތަކާއި ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ ސާނަވީ 

އިމްތިޙާނުތަކުގެ ސުވާލު ކަރުދާސްތަކާއި މާކިންގ ސްކީމުތަކާއި އެގްޒެމިނަރުންގެ މާރކިންގ 

ރިޕޯޓުތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި 2009ން 2015ށް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި އިސްލާމާއި ދިވެހި 

ރިޕޯޓުތައްވެސް  ސުޕަރވިޜަން  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެސްކިޑުން  ބެލެމަށް  ކިޔަވައިދޭގޮތް 

އެގްޒެމިނަރުންނާއި  އިމްތިޙާނުތަކުގެ  ސާނަވީ  އަދި  ވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި  މިދިރާސާގައި 

ވާނެއެވެ.  ހިމަނާފައި  ވެސް  އިންޓަރވިއުތައް  ގްރޫޕް  ފޯކަސް  ބޭއްވުނު  މާކަރުންނާއެކު 

ބޭއްވުމަށް  އިމްތިޙާނުތައް  އިން  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖު  އިތުރުން  މީގެ  އަދި 

ކުރެވުނެވެ. ބޭނުން  މިދިރާސާގައި  ނޑުތައްވެސް  މިންގަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި 

މި ދިރާސާގައި ޖުމުލަ 310 މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެއީ މާލޭގެ 6 ސްކޫލަކުން 35 

ޓީޗަރުންނާއި 35 ބެލެނިވެރިންނާއި 105 ދަރިވަރުންނެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ 5 ސުކޫލަކުން 
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25 ޓީޗަރުންނާއި 25 ބެލެނިވެރިންނާއި 75 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސް.އެސް.

ސީ އާއި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ 5 އެގްޒެމިނަރުންނާއި 5 

މާކަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ  ހޮވާލެވުނު  އަތޮޅުތަކުން  އާއި  މާލެ  ރޭންޑަމްކޮށް،  ހޮވާފައިވާނީ  ޓީޗަރުން 

އަކަށް   10 އަދި   9  ،8 ގުރޭޑު  ސްކޫލުތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ސާނަވީއަށް  ތެރެއިން، 

ކިޔަވައިދެއްވަމުންދާ ޓީޗަރުންނާއި މަތީސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުތަކުގެ ގުރޭޑު 11 

އަދި 12 އަށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ނަގާފައިވާނީ 

ރޭންޑަމްކޮށް، މަތީގައި ދެންނެވުނު ސްކޫލުތަކުގެ ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ 

ގުރޭޑު 10ގެ 15 ދަރިވަރުންނާއި މަތީ ސާނަވީ މަރުޙަލާގެ ގުރޭޑު 11 އަދި 12އިގެ 

ލިސްޓް  މާކަރުންގެ  އެގްޒެމިނަރުންނާއި  ދަރިވަރުންނެވެ.   30 ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 

ބެލެނިވެރިން  އެގްޒަމިނޭޝަނުންނެވެ.  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  ދެއްވީ  ފޮނުއްވައި 

ނޑައެޅުމުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ޕީ.ޓީ.އޭ، ސްކޫލު ބޯޑާއި އާއްމު ބެލެނިވެރިން ހިމަނައިގެން  ކަ

ހޮވުނެވެ. ބެލެނިވެރިން   5 ސްކޫލަކުން  ކޮންމެ 

ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މި ސުވާލު ކަރުދާސްތައް ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ 

އެ  ކާމިޔާބީއާމެދު  ހޯދާ  ދަރިވަރުން  އިމްތިޙާނުން  އެޗް.އެސް.ސީ  އާއި  އެސް.އެސް.ސީ 

އެގްޒަމިނޭޝަންސްގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑިޕާރޓްމަންޓް  އަދި  ހޯދުމެވެ.  ޚިޔާލު  ފަރާތްތަކުގެ 

އެގްޒަމިނަރުންނާއި މާކަރުންނާއި އިންޓަރވިއުކޮށް، އެފަރާތްތަކަށް ރިސާރޗް ކަރުދާސްތައް 

ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާސްތައް  ސުވާލު  އިމްތިޙާނު  އެފަރާތްތަކުން  ބޭނުމަކީ  ދިނުމުގެ 

މާކުކުރުމުގައި ބައްލަވާ މިންތަކާއި އިންތައް ދެނެގަތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިޕާރޓްމެންޓް 

އަހަރު  ހަ  ރިޕޯޓުތަކުގެ  އެގްޒެމިނާރސް  ތައްޔާރުކުރާ  އެގްޒްމިނޭޝަނުން  ޕަބްލިކް  އޮފް 

ދުވަހުގެ ރިޕޯޓްތައް އެއްކޮށް، ދިރާސާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު 

އަންނަ  ހޯދަމުން  ދަރިވަރުން  މާއްދާތަކުގައި  މަޖުބޫރު  ކިޔަވައިދޭ  މަދަރުސާތަކުގައި 
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އަންނަ  ހޯދަމުން  ދަރިވަރުން  މާއްދާތަކުން  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ދެނެގަނެ،  ކާމިޔާބީތައް 

ހޯދަމުން  ދަރިވަރުން  އެ  މާއްދާތަކުން  އެހެން  އޭލެވެލްގެ  އަދި  އޯލެވެލް  ގުރޭޑުތަކާއި 

ދެ  މި  މުދައްރިސުން  ސްކޫލުތަކުގައި  މީގެއިތުރުން  އަޅާކިޔުމެވެ.  ގުރޭޑުތައް  އަންނަ 

މިނިސްޓްރީގެ  ދެނެގަތުމަށް  އުކުޅުތައް  ގެންގުޅުއްވާ  އުނގަންނައިދެއްވުމުމުގައި  މާއްދާ 

ޗައިލްޑް  ޑިވިޜަނުގެ  އިމްޕްރޫވްމެންޓް  ކޮލިޓީ  އެންޑް  ސުޕަރވިޝަން  އެޑިއުކޭޝަނަލް 

ގެންދާ  ކުރިއަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ޓޫލްކިޓު  އިންޑިކޭޓަރސް  ބަރާބަރު ސްކޫލް  ފްރެންޑްލީ 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެނާލިސިސް  ރިޕޯޓުތަކުގެ  ސުޕަރވިޝަންގެ  ހޯލްސްކޫލް 

 11 ދިޔަ  ވޭތުވެ  އިމްތިޙާނުތަކުގެ  އެޗް.އެސް.ސީ  އާއި  އެސް.އެސް.ސީ  އާއި  އޯލެވެލް 

އަހަރުގެ ނަތީޖާތައް ހޯދާފައިވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ 

ސެކްޝަނުންނެވެ. ރިސާރޗް  އޭންޑް 

ކަރުދާސްތަކުގެ  ސުވާލު  ހުށަހެޅުނު  ބެލެނިވެރިންނަށް  ޓީޗަރުންނާއި  ދަރިވަރުންނާއި 

ސްކޫލުތަކުގައި  ނިސްބަތްވާ  އެފަރާތްތައް  އެއްކުރެވުނީ  ސުކޫލުތަކުން  މާލޭގެ  މަޢުލޫމާތު 

އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.  އިދާރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އެޝުރަންސް  ކޮލިޓީ 

އަދި  އިދާރާއިންނެވެ.  ސުކޫލުތަކުގެ  މިމަސައްކަތްކޮށްދެއްވީ  ސުކޫލުތަކުގައި  އަތޮޅުތަކުގެ 

އެޑިޔުކޭޝަނުގައެވެ. އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބޭއްވުނީ  އިންޓަވިއުތައް  ގްރޫޕް  ފޯކަސް 

އަންނަނިވި ބައިގައި ހިމަނާފައި އެވަނީ މިދިރާސާގެ ހޯދުންތަކެވެ.
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ލު  ލީ ޙު ގެ ތަ އި އޭ ކާ ތަ ން ގެ ޯހދު ރާސާ 6. ދި

މި ބައިގައި ބަލައިލާފައިވާނީ މި ދިރާސާއިން އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުން ހޯދުނު ނުވަތަ 

މިދިރާސާގެ  އަލީގައި،  ހޯދުންތަކުގެ  މި  އަދި  މައްޗަށެވެ.  ކަންތައްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެވުނު 

2 ވަނަ ބައިގައި ހުށަހަޅައިލި މައިގަނޑު ތިން ސުވާލަށް ޖަވާވު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށެވެ. 

އެގޮތުން، މިދިރާސާގެ ހޯދުންތައް/ ކަންތައްތައް މައިގަނޑު ފަސް ތީމަކަށް ބަހައި، ތިރީގައި 

މިވަނީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި 

• މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ދުވެލި	

• މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ގްރޭޑްތައް	

• މުޤައްރަރު	

• އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާކުކުރުން	

• އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން	

މިވާ  ތިރީގައި  ތަފްޞީލުތައް  ތަޙްލީލުތަކުގެ  އޭގެ  ހޯދުންތަކާއި  ގުޅުންހުރި  ތީމާ   5 މި 

މިވަނީއެވެ. ހިމަނާފައި  ބައިތަކުގައި 

ލި  ވެ ދު ގެ  ކު ތަ ދާ އް މާ ރު  ބޫ ޖު މަ  6 . 1

މަދަރުސާތަކުގައިވެސް  ސްކޫލު  ރާއްޖޭގެ  އެއްފަދައިން  ޤައުމުތަކެކޭ  އެހެން  ދުނިޔޭގެ 

މަޖުބޫރު މާއްދާތަކެއް ކިޔަވައިދެއެވެ. މިމާއްދާތަކަކީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންމެ ކިޔަވަން ޖެހޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ މަޖުބޫރު ހަތަރު  މާއްދާތަކެކެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު ތަޢުލީމުގައި ކަ

މާއްދާއެއް ވެއެވެ. އެ މާއްދާ ތަކަކީ އިސްލާމާއި ދިވެއްސާއި ހިސާބާއި އިނގިރޭސިއެވެ. 

ނޑު ބޭނުމަކީ ޢާއްމު ތަޢުލީމުގެ  އިސްލާމު މާއްދާ ފިޔަވައި، އަނެއް ތިން މާއްދާގެ މައިގަ
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ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދޭން ލާޒިމުކުރާ ލިޓްރަސީ އާއި ނިއުމަރަސީ އެ ދަރިވަރުންގެ 

ނޑު ބޭނުމަކީ މުސްލިމަކަށް، ޢާއްމު  ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމެވެ. އިސްލާމު މާއްދާގެ މައިގަ

އުނގަންނައިދީ  ތަކެތި  ދަރިވަރުންނަށް  މިންވަރަށް  ޖެހޭ  ލިބިދޭން  ތެރެއިން  ތަޢުލީމުގެ 

ކުދިންގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ބިނާކުރުމެވެ. 

އިނގިރޭސި އާއި ހިސާބު މާއްދާއަކީ ޖީ.ސީ.އީ. އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލްގެ މާއްދާތަކެވެ. 

މިމާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނުތައް ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުންނެވެ. 

އިމްތިޙާނުތައް  މާއްދާތަކުގެ  އިސްލާމް  ދިވެހި  އެޗް.އެސް.ސީ،  އާއި  އެސް.އެސް.ސީ 

ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕާރޓްމްންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން 

)ޑީ.ޕީ.އީ( އިންނެވެ. އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިމްތިޙާނުތައްވެސް ރާއްޖޭގައި ވިލަރެސް 

މަޖުބޫރު  މަދަރުސާތަކުގެ  ސްކޫލު  ރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން  އިންނެވެ.  ޑީ.ޕީ.އީ.  ކުރަނީ 

އިން  ޑީ.ޕީ.އީ.  ނަތީޖާ  ދުވަހުގެ   )2015-2005( އަހަރު  ވޭތުވެދިޔަ 11  މާއްދާތަކުގެ 

ހޯދައި، އެނަތީޖާތަކުގެ ދުވެލި ހުރިގޮތުގެ އެނަލިސިސް ގުރާފު 1 ގައި އެވަނީއެވެ. 
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މި ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލު ތަޢުލީމުގެ އޯލެވެލް 5 މާއްދާއިން ފާސްވާ 

ނޑިއާ ހަމަޔަށް  ނޑުދަ ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމީ ލަ ނިސްބަތް 60 އިންސައްތަ ޙާޞިލުކުރުމަށް ކަ

މިހާތަނަށް ވާޞިލު ނުވެވޭ މަޖުބޫރު ދެ މާއްދާއަކީ އިނގިރޭސި އާއި ހިސާބެވެ. އެހެނަސް 

މި ދެ މާއްދާގެ ދުވެލި ވޭތުވެދިޔަ 11 އަހަރު ދުވަހު މަޑުނުޖެހި، ކުރިއަރަމުން އަންނަކަން 

ނޑި  ނޑުދަ ލަ ޤައުމީ  އިންސައްތައިގެ   60 އަހަރު،  ވަނަ   2009 ކުރެވެއެވެ.  ފާހަގަ 

ނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، އިނގިރޭސި މާއްދާއިން، 2005ން 2008ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް  ކަ

ކުރިއަރާފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު 2.57 އިންސައްތައެވެ. 2009 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ 

ނޑައެޅި ފަހުން 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް، އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު  ނޑި ކަ ނޑުދަ ލަ

3.37 އިންސައްތައަށް އިނގިރޭސި މާއްދާ ކުރިއަރާފައިވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން، ހިސާބު 

މާއްދާއިން 2005ން 2008 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ކުރިއަރާފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު 

އެވްރެޖްކޮށް 2.8  އަހަރަކު  މިހާތަނަށް  މާއްދާ 2009ން  މި  ހަމަ  އިންސައްތައެވެ.   1

އަހަރަށްފަހު،  ވަނަ   2009 އެހެންކަމުން،  އައިސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއަރަމުން  އިންސައްތަ 

މިދެމާއްދާގެ ކުރިއެރުންވެސް އެވްރެޖްކޮށް 3 އިންސައްތައިގައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އިނގިރޭސި އާއި ހިސާބު މާއްދާގެ ދުވެލި މަޑުނުޖެހި 2005ން 2015 އަށް ކުރިއަށް 

ދިވެހިން  އިސްލާމާއި  ކަމުގައިވާ  މާއްދާ  ދެ  އަނެއް  މަޖުބޫރު  ވިއަސް،  ދިޔަކަމުގައި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދަށްވެފައިވާކަން  އިންސައްތަ  އެވްރެޖް  ފާސްވެފައިވާ  އެމުއްދަތުގައި 

އިސްލާމު މާއްދާގެ ފާސްވި ނިސްބަތް 2008ން 2010 އަށް 19 އިންސައްތަ ދަށަށް 

އަށް   2012 2010ން  ނިސްބަތް  ފާސްވި  އެމާއްދާގެ  ހަމަ  އަދި  ގޮސްފައިވެއެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2013 އައި  ޖެހިގެން  ހޯދާފައިވެއެވެ.  ކުރިއެރުމެއް  އިންސައްތައިގެ   33

ވަނަ   2015 ދިއުމަށްފަހު  ދަށަށް  އިންސައްތަ   10.9 ނިސްބަތް  ފާސްވި  މިމާއްދާއިން 

އަހަރު 2.7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް، ދިވެހި މާއްދާއިން 

ފާސްވި ނިސްބަތް 2008ން 2010 އަށް 19.6 އިންސައްތަ ދަށްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، 

2010ން ފެށިގެން 2015 އާ ހަމައަށް ދިވެހި މާއްދާއިން ފާސްވި އިންސައްތަ ވަނީ ދާދި 

ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެއްހަމައެއްގައި 
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އިސްލާމް  ކުރިއެރުމެއް  އިންސައްތައިގެ   6.7 ބަލާނަމަ  ދުވަހަށް  އަހަރު   11 ވޭތުވެދިޔަ 

ހޯދި  ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  ދިވެހި  ތެރޭގައި  ހަމައެމުއްދަތުގެ  ހޯދާފައިވެއެވެ.  މާއްދާއިން 

ދަށްވެފައެވެ.  އިންސައްތަ   3.2 ވަނީ  ނަތީޖާ 

ދުވަހުގެ  އަހަރު   11 ވޭތުވެދިޔަ  ފާހަގަވަނީ  ބަލާއިރު  ތަޙުޤީޤު)އެނަލިސިސް(ތަކަށް  މި 

ނަތީޖާ  މާއްދާގެ  ހިސާބު  އާއި  އިނގިރޭސި  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ  މަޖުބޫރު  ތެރޭގައި، 

އެހެންނަމަވެސް،  އައިސްފައިވާކަމެވެ.  ކުރިއަރަމުން  ދުވެއްޔެއްގައި  މަޑު  ދަށްވުމެއްނެތި، 

މަތިވަމުން  ދަށްވެ،  ތަފާތަކުން  ބޮޑު  އަހަރުތަކުގައި  ބައެއް  މާއްދާ،  ދިވެހި  އިސްލާމާއި 

އިމްތިޙާނު  ދާކަމީ،  މިގޮތަށް  ނެތި  ސާބިތުކަމެއް  ދުވެލީގައި  ނަތީޖާގެ  އައިސްފައިވާކަމެވެ. 

ބެލެވިދާނެއެވެ.  މައްސަލަތައްކަމަށް  ހުރި  ދިނުމުގައި  މާކުސް  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކަރުދާސް 

އެހެނީ އަހަރުން އަހަރަށް ހަދާ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތަކުގެ އުނދަގޫ މިންވަރު )ޑިފިކަލްޓީ 

ފަސޭހަވެ،  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  އަހަރުތަކުގައި  ބައެއް  ވާނެތީއެވެ.  ތަފާތު  ލެވެލް( 

ކަންމިހެން  އުނދަގޫވެއެވެ.  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  ހަދާ  އަހަރުތަކުގައި  ބައެއް  އެހެން 

ހުރުމާއެކު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޭމްބްރިޖް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެގްޒަމިނޭޝަންސް އިން 

ވަނީ އެގްޒަމިނަރުން އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް މާކުކުރުމަށާއި ކުދިންގެ ނަތީޖާތަކަށް ގުރޭޑު 

ދިނުމަށް އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގެ ''އަ ގައިޑް ޓް ގްރޭޑިންގ'' 

)2016( ގައި ވަނީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ އުނދަގޫ އަދި ފަސޭހަ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައެވެ. 

އޭގައިވަނީ:

Each exam paper is unique and so the difficulty 
of the exam may vary slightly from year to year. 
These slight variations in difficulty mean that we 
may need to set different grade thresholds each 
year to ensure everyone gets the grade that reflects 
their level of achievement. It would be unfair to 
candidates if grade thresholds were exactly the same 
as the year before if there was evidence that the 
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paper was slightly easier or more difficult (P. 1).

ދަރިވަރުންގެ  ސްޓޭންޑަރޑް(  )މެއިންޓެއިނިންގ  ހިފަހައްޓައި  ފެންވަރު  އިމްތިޙާނުތަކުގެ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް  ހިފެހެއްޓުމަށް  އެއްވަރެއްގައި  އަހަރަށް  އަހަރުން  ނަތީޖާ 

އެގްޒަމިނޭޝަންސްގައި ބޭނުން ކުރަނީ »ގްރޭޑް ތްރެޝް ހޯލްޑް« އެވެ. އެއީ ދަރިވަރަކު 

ވަކި ގުރޭޑެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް މާކުހެވެ. މިގްރޭޑް ތްރެޝްހޯލްޑް ކަނޑައަޅަނީ 

ކުރީ އަހަރުގެ އިމްތިޙާނުގެ ދަރިވަރަކު ގުރޭޑެއް ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅުނު މާކުހަށް ރިޢާޔަތް 

»އަ  އެގްޒަމިނޭޝަންސް   އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް   ބަޔާންކޮށް  މިކަން  ކޮށެވެ. 

ގައިޑް ޓް ގްރޭޑިންގ« )2016( ގައި ވަނީ:

… our aim is to make sure that the same level of 
achievement is rewarded by the same grade from one 
year to the next. The lowest mark needed to achieve 
a particular grade is called the grade threshold and 
should require the same level of achievement from a 
candidate as was required for the lowest mark for the 
same grade last year. This is known as maintaining 
the standard )P. 1(.

ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އެކި ސިލަބަސްތަކުގެ އިމްތިޙާނުތަކުގެ  ކޭމްބްރިޖުން ކަ

ކަރުދާސް އެކުލަވާލުމާއި މާކުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އިމްތިޙާނުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް 

ދަރިވަރުންނަށް  ގުރޭޑުތައް  އިންސާފުވެރި  ނޑައަޅައި  ކަ ހޯލްޑް  ތްރެޝް  ގްރޭޑް 

ލިބިދެވޭނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަކީ އެއަހަރެއްގެ އިމްތިޙާނުތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ޕްރިންސިޕަލް 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެގްޒަމިނަރުންގެ 

އިމްތިޙާނުތަކުގެ  މިފަދަ  ގައި  ޑީ.ޕީ.އީ  ދައްކާގޮތުގައި  ހޯދުންތަކުން  ދިރާސާގެ  މި 

ފެންވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައި އިމްތިޙާނުތަކުގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ޢަމަލުކުރަން 
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ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނު  އެހެނަސް  ނެތެވެ.  ލިޔެވިފައެއް  އުޞޫލެއް  ވަކި  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ

ތައްޔާރުކުރުމާއި މާކަރުން ހޯދުމާއި އެމީހުން ތަމްރީނުކޮށް، އިމްތިޙާނުތަކުގެ ކަރުދާސްތައް 

މާކުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ނަތީޖާ ދީ ހަދަނީ، ޒަމާނުއްސުރެ އެތަނުގައި އެކަން ކުރަމުން 

އެގްޒަމިނަރުން  ހުރިހާ  ބައިވެރިވި  ދިރާސާގައި  މި  ބަލައިގެންނެވެ.  ގޮތްތަކަށް  އަންނަ 

ގުރޫޕު  ބޭއްވުނު  އެގްޒަމިނަރުންނާއެކު  މި  މިވަނީ  ތިރީގައި  އެއްބަސްވިއެވެ.  އެކަމަށް 

ކޯޓެކެވެ. ދޭހަކޮށްދޭ  އެއްގޮތްކަން  މިކަމުގައި  ޚިޔާލު  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ބައްދަލުވުމުގައި 

ސްޕެސިފިކޭޝަންސް.  ދެއްވަނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިން  ޑީ.ޕީ.އީ. 

ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  އަޅުގަނޑުމެން  ދާއިރާތަކުން  އޭގައިވާ 

އެކުލަވާލަނީ. ދެން މާކިންގ ސްކީމުތަކާ އެއްގޮތަށް މާކް ކުރަނީ. ވަކި 

ނޭނގެ.  ލިޔެވިފައިވާކަން  އެހެން  އުޞޫލެއް  ގޮތުގެ  ކުރާނެ  ކަންކަން 

އެސް.އެސް.ސީ. އާއި އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުތަކުގެ ކަރުދާސްތަކުގެ ސުވާލުތައް ޑީ.ޕީ.

އޮފް ސުޕެސިފިކޭޝަނެއްގެ  ޓޭބަލް  އެކުލަވައިލާފައިވާ  އެތަނުން  އެކުލަވާލަނީ،  އިން  އީ 

މައްޗަށް، ޢާއްމުކޮށް އިއުލާނުށް ހޯދާ ފަންނީ މީހުންގެ ޓީމުތަކަކުންނެވެ. މިގޮތަށް ކޮންމެ 

ތިން  ގިނަވެގެން  ނަގައެވެ.  ދެޓީމު  މަދުވެގެން   އެކުލަވާލަން  ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނެއްގެ 

ނިމޭ  އެކަރުދާސްތައް  އެކުލަވާލައެވެ.  ކަރުދާހެއް  ވަކި  ޓީމަކުން  ކޮންމެ  މިއިން  ޓީމެވެ. 

ހިސާބުން، އެޓީމުތަކުގެ ދައުރު ނިމުނީއެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އެގަޒަމިނަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު 

ޓީމުތަކުގައި  ހޮވޭ  އެކުލަވާލުމަށް  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  ޢާއްމުކޮށް  ބައްދަލުވުމުގައި 

ހިމެނޭ 3 ބައިވެރިއަކު ވިދާޅުވީ:

... އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ ސްޕެސިފިކޭޝަންސްތަކާ އެއްގޮތަށް 

ޓީމަކުން  ކޮންމެ  މިގޮތަށް  އެކުލަވާލުން.  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު 

ކަރުދާސް  ފައިނަލް   އިމްތިޙާނުގައިދޭ  ކުރާނެ.  ތައްޔާރު  ކަރުދާހެއް 

ދައުރެއް ނޮއޮވޭ.   އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރުމުގައި  ތައްޔާރު 
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ކަރުދާސް  ފައިނަލް  ކަރުދާސްތަކުން  އިމްތިޙާނު  އެކުލަވައިލި  ޓީމުތަކުން  މިދެންނެވި 

ހުންނަ  އެތަނުގައި  މަޝްވަރާގެމަތިން  ވެރިޔާގެ  އިސް  ގެ  ޑީ.ޕީ.އީ.  އެކުލަވާލަނީ 

އެއިމްތިޙާނު ކުރެވޭ މާއްދާއެއްގެ ފަންނީ މުއައްޒަފެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަވާބު  ކަރުދާސްތައް 

ޢާއްމުކޮށް  ޓީމެއް  މާކަރުންގެ  ޓީމަކާއި  އެގްޒަމިނަރުންގެ  ދިއުމުން  ހިސާބަށް  މާކުކުރާ 

ނޑައަޅައި، އޭގެ ތެރެއިން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތް  ކުރެވޭ އިއުލާނެއްގެ ތެރެއިން ކަ

ޙަވާލުކުރެވެނީއެވެ.

ނޑައެޅުނު  ކޮންމެ އިމްތިޙާނެއްގެ ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކުކޮށް ނިމުމުން ކަރުދާސްތަކަށް ކަ

ރޯ މާކްސްތަކާއެކު ޑީ.ޕީ.އީ. ގެ މުވައްޒަފުންނާ އެތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުން، އެގްޒަމިނަރުންނާއި 

މާކަރުންގެ ދައުރު ނިމުނީއެވެ. 

ޕްރޮސެސްކޮށް  މާކްސްތައް  ދަރިވަރުންގެ  ބައިވެރިވާ  އިމްތިހާނުގައި  އަހަރަކު  އެ 

ސްޓޭންޑަޑައިޒްކޮށް، ކުދިންނަށް ގުރޭޑުތައް ދިނުމަކީ ޑީ.ޕީ.އީ ގެ އިސްވެރިޔާގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ. ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދާގޮތާ ބެހޭގޮތުން ޑީ.ޕީ.

އީ. އިން ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ސްޓޭންޑަޑައިޒް ކުރުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި 

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  ދަރިވަރުން  އަހަރުތަކުގައި  ވޭތުވެދިޔަ  ބަލަނީ 

މަތިވި  ނުވަތަ  ދަށް  ނަތީޖާ  ޙާޞިލުކުރި  މިއަހަރު  ނަތީޖާއަށްވުރެ 

ގެނައުމަށެވެ.  ބަދަލު  ސްކޭލަށް  ގްރޭޑިންގ  ބަލައިގެން  މިންވަރަށް 

އެހެންނަމަވެސް ވަކިވަކި ސުވާލުތަކުން 75 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ 

ޖަވާބުދިން  އެސުވާލަކަށް  ވެއްޖެނަމަ،  ނުބައި  ޖަވާބު  ދަރިވަރުންގެ 

މާކްސް  ފުރިހަމަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  އެސުވާލަކަށް  ދަރިވަރުންނަށް، 

ހިމަނަމެވެ.  ތެރޭގައި  ކުރުމުގެ  ސްޓޭންޑަޑައިޒް  ދިނުންވެސް 
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ފާހަގަ  ކަމެއް  ހަތަރު  ނޑު  މައިގަ ބަލާއިރު  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކުރެވުނު  މަތީގައި 

ކުރެވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ، އިމްތިޙާނުތަކުގެ ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، ވަކި ސްޓޭންޑަޑެއް 

އުޞޫލުތަކެއް  އިން  އެގްޒަމިނޭޝަންސް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް  ދެމެހެއްޓުމަށް 

ހަދާފައިވި ނަމަވެސް، ޑީ.ޕީ.އީ. އިން އެފަދަ އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެފައި ނެތް ކަމެވެ. ދެވަނަ 

ކުރިން  މާކުކުރުމުގެ  ކަރުދާސްތައް  ޖަވާބު  އެކުލަވާލައި  ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނު  ކަމަކީ، 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް  މިންވަރު  އުނދަގޫ  ކަރުދާހުގެ  އިމްތިޙާނު  އަހަރެއްގެ  އެ 

އެގްޒަމިނޭޝަންސް އިން ބަލައި، ބޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން ޙާޞިލު ކުރި މިންވަރަށް 

އިމްތިޙާނުގެ  އިން  ޑީ.ޕީ.އީ.  ޚިލާފަށް  މިއާ  ނޑައަޅައެވެ.  ކަ ރޑް  ރިޢާޔަތްކޮށް ސްޓޭންޑަ

ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް މާކުކޮށް ނިންމައި އެގްޒަމިނަރުންގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް 

އިމްތިޙާނުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ބައެއް ސްކޫލުތަކުން 

މި ރިޕޯޓްތައް ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުތަކަށް ފަރިތަކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ. ތިންވަނަ 

ކަރުދާސް  އިމްތިޙާނު  އެގްޒަމިނޭޝަންސްގެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް  ކަމަކީ، 

ނޑައެޅުމަކީވެސް  އެކުލަވާލުމާއި މާކުކުރުމާއި ސްޓޭންޑަޑައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންގެ ގުރޭޑުތައް ކަ

ނޑައަޅާ އެގްޒަމިނަރުންގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެއްބަޔަކު މިމަސައްކަތް  ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށް ކަ

ހޯދުމުގައި  ޙައްލު  މައްސަލަތަކަށް  ދިމާވާ  މާކުކުރުމުގައި  ކަރުދާސްތައް  ޖަވާބު  ކުރުމުން 

މިއާ  ދާނެއެވެ.  ދިނުމުގައި ފަސޭހަވެގެން  މާކުސް  އިންސާފުވެރި  ފަސޭހަވެ، ކުދިންނަށް 

ޚިލާފަށް، ޑީ.ޕީ.އީ. އިން އެކުލަވާލާ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތައް އެކުލަވައިލުމާއި މާކުސްތައް 

އެތަނުގެ  ދިނުމުގައި  ގުރޭޑުތައް  ދަރިވަރުންގެ  ސްޓޭންޑަޑައިޒްކޮށް  އަޅައި  ސިސްޓަމަށް 

މިދެންނެވި  ދައުރު  މީހުންގެ  ފަންނީ  ކަމުގެ  ބޮޑުވެ،  ދައުރު  މުއައްޒަފުންގެ  އިދާރީ 

ކަންމަކުގައި ކުޑަކަމެވެ. މިހެން މިކަން އޮތުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ދިމާވާ ފަންނީ މައްސަލަތަކަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ  އިދާރީ ޙައްލު ހޯދުމެވެ. 4ވަނަ ކަމަކީ، އެގްޒަމިނަރުންގެ ގޮތުގައި ކަ

އިމްތިޙާނުތައް  އެޗް.އެސް.ސީ.  އާއި  .އެސް.ސީ.  އެސް އަހަރަކު  ކޮންމެ   ، ނެތި  ބަޔަކު 

ބޯމަތިވުމުން، އެކުލަވައިލާ ވަގުތީ ޓީމުތަކަކުން ތައްޔާރުކުރާ އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތަކުގެ 

އަހަރަށް ނެތުމެވެ. އަހަރުން  ކޮންސިސްޓަންސީ 
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އް  ތަ ޑު ރޭ ގު ގެ  ކު ތަ ދާ އް މާ ރު  ބޫ ޖު މަ  2 . 6

ފާސްވާ  ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ  މަޖުބޫރު 

 2015 އެގޮތުން  މަތީގައެވެ.  އިންސައްތައަށްވުރެ   60 އެވްރެޖުކޮށް  އުޅެނީ  ނިސްބަތް 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި މާއްދާއިން ދަރިވަރުން ފާސްވި ނިސްބަތްވަނީ 81 އިންސައްތަ އަށް 

ނިސްބަތްވަނީ  ފާސްވި  ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  އިސްލާމު  އެފަދައިން  ހަމަ  އަރާފައެވެ. 

76.3 އިންސައްތަ އަށް އަރާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖުބޫރު އަނެއް ދެ މާއްދާކަމަށްވާ 

ދަށުގައެވެ.  ތަންކޮޅެއް  އުޅެނީ  މިންވަރު  ފާސްވާ  ދަރިވަރުން  އިނގިރޭސިން  ހިސާބާއި 

ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  ހިސާބު  އިމްތިޙާނުގެ  އޯލެވެލް  އަހަރުގެ  ވަނަ  އެގޮތުން 2015 

ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  އިނގިރޭސި  އަދި  އިންސައްތައެވެ.   51 ނިސްބަތަކީ  ފާސްވި 

ފާސްވި ނިސްބަތަކީ 41 އިންސައްތައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައިވެސް މި 2 

ނަތީޖާއެވެ.  ފަޚުރުވެރި  އެންމެ  ހޯދި  ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން 

އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ގުރޭޑުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން 

ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް ބެލެނިވެރިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އުފުލާފައެވެ. 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އޯލެވެލްގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ''އޭ'' ލިބި، އިސްލާމާއި ދިވެހިން 

''އޭ'' ގުރޭޑު ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނާއި އެދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. ޓީޗަރުންނާއި 

އެހެނީ  މައްސަލައަކަށްވެފައެވެ.  ބޮޑު  މިކަންވަނީ  ވެރިންނަށްވެސް  ސުކޫލުތަކުގެ 

ނުހަނު އުއްމީދާއެކު ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް ސުކޫލަށް ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމުގައި 

ތިބި، މޮޅެތި ދަރިވަރުންނަށް އޯލެވެލްގައި ހުރިހާ މާއްދާއަކުން ''އޭ'' ގުރޭޑު ލިބި، 

އިސްލާމާއި ދިވެހިން ''އޭ'' ގުރޭޑު ނުލިބުމުން، ސުކޫލުތަކަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ބެލެވޭ 

ރީތި ނަން ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން މީގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް 

އެސް. އާއި  އޯލެވެލް  ޖީ.ސީ.އީ.  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015 ން   2010

އެސް.ސީ. އިމްތިޙާނުތަކުގައި މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދި ގުރޭޑުތަކުގެ 
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އެނަލިސިސް ހަދާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުން ހެދި އެނަލިސިސްގެ ނަތީޖާ ތާވަލު 1 އާއި 

ގުރާފު 2 ގައި އެވަނީއެވެ. 

ހޯދާ  ގުރޭޑު  ''އޭ''  މާއްދާއިން  އިނގިރޭސި  ހިސާބާއި  ދައްކާގޮތުން   1 ތާވަލު 

ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް އަހަރުން އަހަރަށް އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 

ހިސާބު މާއްދާގެ ''އޭ'' ގުރޭޑު ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް 2010 ވަނަ އަހަރު 8 

އިންސައްތައިގައި ހުރިއިރު، މިނިސްބަތް 2015 އަހަރުވަނީ 11 އިންސައްތައަށް 

''އޭ''  މާއްދާއިން  އިނގިރޭސި  އަހަރު  ވަނަ  ހަމައެފަދައިން، 2010  އަރާފައެވެ. 

އަހަރު  ވަނަ   2015 ހުރިއިރު،  އިންސައްތައިގައި   8 ނިސްބަތް  ހޯދި  ގުރޭޑު 

އެނިސްބަތް 17 އިންސައްތައަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމާއި 

ތަފާތުތަކެއް  މާބޮޑު  ތަކުގައި  ގުރޭޑު  ''އޭ''  ހޯދި  ދަރިވަރުން  މާއްދާއިން  ދިވެހި 

ނެތެވެ.  ލިބިފައިވަނީ ކުޑަ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމުން ދަރިވަރުން ހޯދި 

''އޭ'' ގުރޭޑުގެ ނިސްބަތް 2010 ވަނަ އަހަރު 2 އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހު 

އަދި  އަރާފައެވެ.  އިންސައްތައަށް   5 އެނިސްބަތް  ވަނީ  އަހަރު  ވަނަ   2015

ދިވެހި މާއްދާއިން 2010 ވަނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ހޯދި ''އޭ'' ގުރޭޑުގެ ނިސްބަތް 

އިންސައްތައަށް   7 އަހަރުވަނީ  ވަނަ   2015 ހުރުމަށްފަހު  އިންސައްތައިގައި   3

އަރާފައެވެ.
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އެނަލިސިސްއިން  ގުރޭޑުތަކުގެ  ދަރިވަރުންހޯދި  މާއްދާތަކުން  މަޖުބޫރު  2ގައިވާ  ގުރާޕް 

ދަރިވަރުން  ނިސްބަތަކުން  ބޮޑު  މާއްދާއިން  ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ކުރެވެނީ  ފާހަގަ 

ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  ނިސްބަތް  ދަރިވަރުންގެ  ލިބޭ  ގުރޭޑު  ''އޭ''  ވިއަސް  ފާސްވިކަމުގައި 

ދަށްކަމެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިދެމާއްދާއިން ދަރިވަރުން ހޯދާ ގުރޭޑުތަކުގެ މެދުގައިވާ ފަރަގުގެ 

ބޮޑުކަމެވެ. މިސާލަކަށް ދަންނަވާނަމަ 2015 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމު މާއްދާއިން ''އޭ'' 

ހޯދީ  ގުރޭޑު  ''ބީ''  މިމާއްދާއިން  ދަރިވަރުންނެވެ.  އިންސައްތަ   5 އެންމެ  ހޯދީ  ގުރޭޑު 

''ސީ'' ގުރޭޑު ހޯދި ދަރިވަރުންގެ  25 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ. އަދި މިމާއްދާއިން 

ނިސްބަތަކީ 44 އިންސައްތައެވެ. ހަމައެގޮތަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި މާއްދާއިން 

''އޭ'' ގުރޭޑު ހޯދީ ހަމައެކަނި 7 އިންސައްތަ ދަރިވަރުންނެވެ. އެއަހަރު މި މާއްދާއިން 

''ބީ'' ގުރޭޑާއި ''ސީ'' ގުރޭޑު ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ނިސްބަތް ހުރީ 30 އިންސައްތަ އާއި 

44 އިންސައްތަ އާ ދެމެދުގައެވެ. ހިސާބު މާއްދާއިން 2015 ވަނަ އަހަރު ދަރިވަރުން 
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ފާސްވި ނިސްބަތަކީ 51 އިންސައްތައެވެ. އެކަމަކު 2015 ވަނަ އަހަރު 11 އިންސައްތަ 

ދަރިވަރުން އެ މާއްދާއިން ''އޭ'' ގުރޭޑު ހޯދިއެވެ. ހަމައެފަދައިން 2015 ވަނަ އަހަރު 

އިނގިރޭސި މާއްދާއިން ދަރިވަރުން ފާސްވި ނިސްބަތް 41 އިންސައްތައިގައި ހުރިއިރު، 

ހޯދާފައިވެއެވެ.  ގުރޭޑު  ''އޭ''  ދަރިވަރުން  އިންސައްތަ   17

ރު  ރަ އް ޤަ މު  6 . 3

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގެ މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގައި ހިމެނެނީ ބަހުގެ ދެ މާއްދާއެވެ. 

އެކުލަވާލާފައިވަނީ  މުޤައްރަރު  އިނގިރޭސި  ދިވެހިބަހެވެ.  ބަހާއި  އިނގިރޭސި  އެއީ 

ބައިތަކުން  އެމުޤައްރަރުގެ  އިންނެވެ.  ޔުނިވަރިސޓީ  ކޭމްބްރިޖް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 

ބަހުގެ  އިނގިރޭސި  ބަލަނީ  މިންވަރު  ޙާޞިލުވި  ދަރިވަރުންނަށް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު 

ލިއުމުގެ  )ރީޑިން(  ކިއުމާއި  )ސްޕީކިންގ(  ވާހަކަދެއްކުމާއި  )ލިސިނިންގ(  އަޑުއެހުމާއި 

)ރައިޓިންގ( ބައިތަކުންނެވެ. މިއީ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި އާއި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި 

ޚިލާފަށް  މިއާ  ބައިތަކެވެ.  މައިގަނޑު  ބަހުގެ  ބޭނުންކުރާ  މުޢާމަލާތްކުރުމަށް  މީހުން 

ނުވަތަ  މަޒުމޫނު  ބަލަނީ  މިންވަރު  ޙާޞިލުވި  ދަރިވަރުންނަށް  މުޤައްރަރުން  ދިވެހިބަހުގެ 

އާއި  )ރީޑިންގ(  ޚުލާޞާ  އާއި  ދޭހަ  )ރައިޓިންގ(  އާއި  ސިޓީ  ލިއުމާއި  ކުރުވާހަކަ 

ބައިތަކުންނެވެ.  )ލިޓެރެޗަރ(  އަދަބިއްޔާތުގެ 

ދިވެހިބަހުގެ މުޤައްރަރުގައި އަދަބިއްޔާތުގެ ބައިތައް )ޅެމާއި ރައިވަރު( ހިމަނައިގެން 
ކިޔަވައިދީ، އެބައިތަކުން ދަރިވަރުން ވަޒަން ކުރާއިރު، އިނގިރޭސި ބަހުގައި މިބައި 

އުނގަންނައިދެނީ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

ބޮޑު  ނުހަނު  އެއަށް  ހިމަނައި،  ބައި  އަދަބިއްޔާތުގެ  މުޤައްރަރުގައި  ދިވެހިބަހުގެ 
އެކަން  ވަނީ  ބައިވެރިން  މިދިރާސާގެ  ދީފައިވާތީ  އިމްތިޙާނުގައި  ބުރަދަނެއް 
ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހިބަހުގެ މުޤައްރަރާ ބެހޭގޮތުން ކުރި ސުވާލުތަކުގެ 
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ބައިތަކަށް  ޅެމުގެ  ރައިވަރާއި  ބޮޑުކަމަށާއި،  ބައި  ''އަދަބިއްޔާތުގެ  ޖަވާބުގައި 
ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ދަރިވަރުން  ގިނަކަމުގައި''  މާކުސް  ކަނޑައަަޅާފައިވާ 
އަދިހަމަ އެހެންމެ ދިވެހިބަހުގައި އުނގެނުމަށް ހިމަނާފައިވާ އަދަބިއްޔާތުގެ ބައިތައް 
އެބައިތައް  ނުޖެހޭއިރު،  ބޭނުންކުރަން  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ދިރިއުޅުމާއި 
މިދިރާސާގައި  ކުރެވޭތީ  އިމްތިޙާނު  ބައިތަކުން  އެ  ކިޔަވައިދީ  ސްކޫލުތަކުގައި 
މިހާރު  އުފައްދާފައެވެ.  ސުވާލު  ވަނީ  މުދައްރިސުން  ދަރިވަރުންނާއި  ބައިވެރިވި 
އެފަރާތްތަކުން  ނުފެތޭކަމުގައި''  ''ޒަމާނަށް  ބައިތައް  ގިނަ  ހިމެނޭ  ދިވެހިބަހުގައި 
ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގައި މާނައެއްނެތް، ދިރިއުޅުމުގައި އޭގެ ބޭނުމެއް 
ނުހިފޭ ބައިތަކެއް، އަދަބިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދޭކަމަށާއި 
ވަނީ  މުދައްރިސުން  ގިނަ  މާގިނަކަމަށް  ޅެން''  ''ރައިވަރާއި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން 
ދިރިއުޅުގެ  ދަރިވަރުންގެ  ދެކޭގޮތުގައި  އެމުދައްރިސުން  ފާހަގަކޮށްފައިއެވެ. 
ބޭނުން ހިފިދާނެ ކަހަލަ ބައެއް ބައިތައް ނުވަތަ ދާއިރާތައް މިހާރުގެ ދިވެހިބަހުގެ 
ތަޙްޤީޤު  އެގްރިމެންޓާއި  އަދި  ރިޕޯޓު  ޚަބަރާއި  އެގޮތުން  މަދެވެ.  މުޤައްރަރުގައި 
ރިޕޯޓު މީގެއިތުރުން ކޮލަމް ލިޔުން މަދުކަން އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އިނގިރޭސި ބަހުގެ މުގައްރަރުގައި ހިމެނޭ އަޑުއެހުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބައިތައް 
''ސްކޫލުތައް  ނެތުމުން  ކަނޑައަަޅާފައި  ވަކިން  މުޤައްރަރުގައި  ދިވެހިބަހުގެ 
ނިންމާފައި ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަޑުއެހުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ހުނަރު 
ޖެހިލުންވާކަމަށް''  މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި  މީހުންނާ  އެދަރިވަރުން  ނުހުންނަކަމަށާއި 
މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 
ދަރިވަރުންގެ ''ދިރިއުޅުމުގައި ޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ނުޖެހޭ ބައިތައް ދިވެހިބަހުގެ 
މުޤައްރަރުގައި ހިމެނޭތީ އެމާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަކަމަށް'' 

ވެސް މިދިރާސާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި މާއްދާއެކޭ އެއްފަދައިން އިސްލާމަކީވެސް މަޖުބޫރު މާއްދާއެކެވެ. މިމާއްދާ 



29

ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްޞަދަކީ ކީރިތި ޤްރުއާނާއި 
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިސްލާމީ އުޞޫލުތައް ދަރިވަރުންގެ 
ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުމެވެ )މަދަރުސީ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު، 2015(. އެގޮތުން 
އިސްލާމު މާއްދާގައި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ބައިތަކަކީ ޤްރުއާނުގެ 
ޢިލްމާއި ޙަދީޘްގެ ޢިލްމާއި އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި އިސްލާމީ ފިޤްޙާއި އިސްލާމީ 
ހަމައެހެންމެ  އަޚްލާޤެވެ.  އިސްލާމީ  ޘަޤާފަތާއި  އިސްލާމީ  ޙަޟާރަތާއި  ތާރީޚާއި 
ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ޑީ.ޕީ.އީ. އިން ވެސް ބޭނުން ކުރަނީ 

މިބައިތަކެވެ.

މިދިރާސާގެ ބައިވެރިވި ހުރިހާ މުދައްރިސުންވެސް އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ  އިސްލާމު މާއްދާގެ ''ޘާނަވީ މަރުހަލާގެ ފޮތްތަކުގައި ދަސްކުރަން ކަ

މިންވަރު  ހިމަނާފައިވާ  ބައި  ޙަޟާރަތުގެ  ތާރީޚާއި  ކަމަމާއި،  ގިނަ  ބައިތައް 

ދަތިތަކަކާ  ފަހުމުވުމުގައި  ދަސްކޮށް  އެބައިތައް  ދަރިވަރުންނަށް  ބޮޑުވެ''  ވަކިން 

ކުރިމަތިވެއެވެ. މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި މުދައްރިސުންނެކޭ އެއްފަދައިން، އިމްތިޙާނު 

ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރައްވާ އެގްޒަމިނަރުންނާއި ޖަވާބު ކަރުދާސްތައް ސާފުކުރައްވާ 

މާކަރުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ''އިސްލާމު މާއްދާގައި ތާރީޚާއި ޙަޟާރަތުގެ ބައި 

ބޮޑުވެފައި އެބަޔަށް ސުޕެސިފިކޭޝަންގައި ދީފައިވާ މާކުސް އިތުރުކޮށްފައިވުމަކީ'' 

އެސް.އެސް.އީ. އާއި އެޗް.އެސް.އީ. އިމްތިޙާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދާ ނަތީޖާ ދަށްވާ 

''އިސްލާމު މާއްދާއިން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް  ސަބަބެއް ކަމުގައެވެ. އަދި 

ލިޔަންޖެހުން''  ޙަދީޘްތައް  އާޔަތްތަކާއި  ހިތުދަސްކުރަންޖެހުމާއި  ބައިތައް  މާގިނަ 

އެއީ ނަތީޖާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއްކަމުގައި މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި 

ދަރިވަރުން ފާހަގަކުރިއިރު، ''އިސްލާމް މާއްދާއިން ދަރިވަރުން ދަސްކުރާ ތަކެއްޗާއި 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މުދައްރިސުން  ދިމާނުވާކަމަށް''  ބައިތަކާ  އިމްތިހާނުކުރާ 

އަދި އަޚުލާޤުގެ ބައި މުޤައްރަރުގައި ހިމަނާފައިވާލެއް މަދުކަމުން ސްކޫލު ނިންމާފައި 

ނުކުންނަ ދަރިވަރުންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް އޭގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަމަށް 
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މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން ދެކިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ގުރޭޑުތައް،  ''އޭ''  ލިބޭ  ދަރިވަރުންނަށް  މާއްދާއިންވެސް  ދިވެހި  އިސްލާމާއި 

އޯލެވެލްގެ އެހެން މާއްދާތަކަށްވުރެން ދަށްވަނީ މިދެ މާއްދާ އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ކުޑަކަމުންކަމަށް، މިދިރާސާގައި ބައިވެރިވި  މުޤައްރަރުގައި ކަ

ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ވަނީ  މުދައްރިސުން 

މުވާޞަލާތުކޮށް،  ދަރިވަރުން  ބަހަކީ  ބަލާއިރު،  އިހުހުށަހަޅާލިހޯދުންތަކަށް 

މައި  މުޢާމަލާތެއްގެ  ހުރިހާ  ބޭނުންވާ  މާޙައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ދިރިއުޅުމާއި 

ބޭނުންވާ   ކުރުމަށް  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މުޢާމަލާތްތައް  މި  އަސާސްކަމަށްވެފައި، 

ދިވެހި  ހުނަރު،  )ސްޕީކިންގ(  ދެއްކުމުގެ  ވާހަކަ  )ލިސިނިންގ(  އަޑުއެހުމާއި 

މާއްދާގެ މުޤައްރަރުގައި ނުހިމަނައި އަދަބިއްޔާތަށް ބޮޑު އަހަމިއްޔަތުކަމެއް ދިނުމުގެ 

މީހުންނާ  އެހެން  ކުޑަވެ،  ޝައުޤުވެރިކަން  ދަރިވަރުންގެ  މިމާއްދާއަށް  ސަބަބުން 

މުޢާމަލާތް ކުރަން ޖެހިލުންވާކަމަށް ވެއެވެ. އެއީ ދަރިވަރުން މިމާއްދާއިން ރަނގަޅު 

Hidi & Harac� )ނަތީޖާ ލިބުން މަދުވާ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެއެވެ. އެހެނީ 

kiewicz, 2000; Sternberg & Wagner, 1994( ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި 

ބަހާއަކީ  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ނާކާމިޔާބީގެ  އާއި  ކާމިޔާބީ  ދަރިވަރުންގެ  ސްކޫލުގައި 

އުނގެނުން  ދަރިވަރުންގެ  އެގޮތަށް  ހަމަ  ޝައުޤްވެރިކަމެވެ.  ހުންނަ  ކިޔެވުމަށް 

ފުރިހަމަވުމުގެ އަސާސީ މަސްދަރަކީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގައި މީހުންނާއެކު 

.)Hall & Walsh, 2002( އެނގުމެވެ  މުޢާމަލާތްކުރަން 

ގޮތަށް،  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ މުޤައްރަރުގައި  އިސްލާމް  އަނެއްކަމަކީ،  ފާހަގަކުރެވުނު 

ކީރިތި ޤްރުއާނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އިސްލާމީ ރިވެތި 

ސިފަތައް ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވަން ބަލާއިރު ޢަޤީދާ އާއި އަޅުކަމާއި 
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އިސްކަންދިނުމުގެ  ޘަޤާފަތަށް  ޙަޟާރަތާއި  ތާރީޚާއި  ބައިތަކަށްވުރެ  މުޢާމަލާތުގެ 

ޝައުޤްވެރިކަން  އޮންނަ  މާއްދާއަށް  މި  ހިތްތަކުގައި  ދަރިވަރުންގެ  ސަބަބުން، 

ކުޑަވެ، އިމްތިޙާނުތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޙާޞިލުވާ މިންވަރު ކުޑަމަށް ބެލެވުމެވެ.   

ން  ނު ދި އި ނަ ން ނގަ އު އި  މާ ނު ނގެ އު  6 . 4

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވައިދެނީ ދިވެހި ބަހުން 

މުޅިންވެސް  މަސައްކަތްކުރައްވަނީ  އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި  މާއްދާ  ދެ  މި  ކަމަށްވުމުން 

ދިވެހި ނަސްލުގެ މުދައްރިސުންނެވެ. އިސްލާމު މާއްދާ އުނގަންނައިދެއްވާ މުދައްރިސުންގެ 

ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނި ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން 

ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވެއެވެ. އެހެނަސް ދިވެހިބަސް ކިޔަވައިދެއްވާ މުދައްރިސުންނަކީ 

މުޅިންވެސް ރާއްޖެއިން ތަމްރީނު ހޯއްދަވައިގެން ކިޔަވައިދެއްވާ ބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން 

މާބޮޑު  ވައްޓަފާޅީގައި  އުނގަންނައިދެއްވުމުގެ  ވިސްނުމާއި  ފިކުރާއި  މުދައްރިސުންގެ  މި 

އެއް  ނިސްބަތްވެ،  ނަސްލަކަށް  އެއް  އެހެނީ  ވެއެވެ.  ނުގެންގުޅުއްވާކަމަށް  ތަފާތުތަކެއް 

ދީނަކަށް ތަބަޢަވެ، އެއްބަހަކުން ވާހަކަދައްކާ، އެއް ގޮތް މާޙައުލެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުން 

ބައްޓަންވެފައިވާ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދާތީއެވެ. އަދި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

އަނެއް ނުކުތާއަކީ، މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މުދައްރިސުންނަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ތަޢުލީމީ 

ދާއިރާގެ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިއްބެވި ތަޖުރިބާކާރު މުދައްރިސުންކަމުގައި ވާކަމެވެ. އަދި 

މިމުދައްރިސުން ކިޔަވައިދެއްވައިގެން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި އެސް.އެސް.ސީ. އާއި އެޗް.

އެސް.ސީ. އިމްތިޙާނުތަކުން ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނިސްބަތަކުން ފާސްވަމުން އަންނަކަން 

މި ދިރާސާގެ 6.1 ސެކްޝަނުގައިވާ މަޖުބޫރު މާއްދާތަކުގެ ދުވެލީގެ ގުރާފު 1ން ސާފުކޮށް 

އެނގެއެވެ.  

ދަރިވަރުން އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާ »ކިޔެވުމަށް ޝައުޤްވެރިވާގޮތަށް  މުދައްރިސުންނަށް 

ކިޔަވައި ނުދެއްވޭކަމާއި އަދި ކިޔަވައިދެއްވާ ގިނަ މުދައްރިސުންގެ ފެންފަރު ދަށްކަމަށް« 
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މިކަމަށް  އިއްތިފާޤުވިއެވެ.  ބެލެނިވެރިން  ދަރިވަރުންނާއި  ބައިވެރިވި  މިދިރާސާގައި 

ރައްދުދެއްވައި، މުދައްރިސުން ފާހަގަ ކުރައްވަނީ މިދެމާއްދާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު 

ގިނަކަމުގެ  ފޮތްތައް  މާކުކުރަންޖެހޭ  އިތުރުވެ،  ކުލާސްތައް  ކިޔަވައިދެންޖެހޭ  ކުޑަވެ، 

ސަބަބުން، ދަރިވަރުން ޝައުޤްވެރިވާގޮތަށް ފިލާވަޅުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށެވެ. 

ކަން އެހެން ހުރުމާއެކު، ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންމެ އެދެވޭ 

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭކަމަށް މުދައްރިސުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު 

ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ސެޓްފިކެޓް އިމްތިހާނުގެ ރިޕޯޓުތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކަށް 

ފަސޭހައިން  ސާދާކޮށް  މަދުކަމާއި  މާއްދާތަކުން  މި  މަޢުލޫމާތު  ދަރިވަރުންގެ  ބަލާއިރު 

ދޭހަވާގޮތަށް ޢިބާރާތްކުރަން އެ ދަރިވަރުންނަށް އުނދަގޫވާކަމާއި ބަހުގެ ޤަވާޢިދާއި ހަމަތައް 

ދަރިވަރުންނަށް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން އިމްތިޙާނު ކަރުދާސްތަކުގައިވާ ސުވާލުތައް ދޭހަވުމަށް 

އުނދަގޫވެ ނަތީޖާ ދައްވާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަންގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަހަރަށް،  ވަނަ   2014 އަހަރުން  ވަނަ   2009

އެޑިއުކޭސަނަލް ސުޕަވިޝަން އެންޑް ކޮލިޓީ އިމްޕްރޫވްމެންޓް ޑިވިޜަނުން ކުރިއަށް ގެންދެވި 

ދިވެހި  އިސްލާމާއި  ދައްކާގޮތުން  އެނާލިސިސް  ރިޕޯޓުތަކުގެ  ސުޕަވިޝަން  ސްކޫލް  ހޯލް 

މާއްދާ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދަރިވަރުން ޝައުޤުވެރިވާ ގޮތަށް، ފިލާވަޅާ ގުޅުންހުރި ފެށުންތައް 

ގެނެސްގެން މުދައްރިސުން ކިޔަވައިދެއްވާ މިންވަރު މަދެވެ. އަދި އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި 

ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި  އަދި  މަދެވެ.  ވަރަށް  ވެސް  މިންވަރު  ބައިވެރިކުރައްވާ  ދަރިވަރުން 

ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު ކުރިއެރުވުމަށްވުރެ، މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އިސްކަންދެއްވާފައިވާކަމަށް 

އަދި  މަލްޓިމީޑިޔާ  އުނގަންނައިދެއްވުމުގައި  ހަމައެއާއެކު،  ހާމަވެއެވެ.  ރިޕޯޓުތަކުން 

އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރައްވަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށާއި ގިނަ ފިލާވަޅުތަކުގައި 

އުނގެނުމުގެ އެހީ، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރައްވަމުން ނުދާކަންވެސް މި ރިޕޯޓުތަކުގައި 

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނާ ކުރައްވާ ސުވާލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ 

ވިސްނުން ފުޅާވާފަދަ ސުވާލުތައް ކުރެއްވުން މަދުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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މުދައްރިސުންގެ ވަގުތުގެ ދަތިކަމާއި ފިލާވަޅުތަކަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެނުލައްވާ، ދަރިވަރުން 

ޝައުޤުވެރިވާގޮތަށް މި ދެމާއްދާގެ މަސައްކަތް ރާއްވަވާފައި ނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މާދަރީ 

ކޮށިވެ،  ދިވެހިބަހަށް  ކުޑަވެ،  ސަމާލުކަން  ދަރިވަރުންގެ  މާއްދާތަކަށް  ކިޔަވައިދޭ  ބަހުން 

އިބާރާތްކުރަން އުނދަގޫވެ، ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރުންކަން އިމްތިޙާނު 

ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ބެލެނިވެރިން  އެގްޒަމިނަރުންނާއި  އެކުލަވައިލައްވާ  ކަރުދާސްތައް 

ދަރިވަރުންގެ  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި  ޓީޗަރުން  ބުނާގޮތުން  ރިސާރޗުތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ މަޤަޞަދުތަކެއްގެ ތެރެއިން ވަކި  އުނގެނުމަށް އަސަރުކުރުވައެވެ. އަދި ކަ

ރޑްތަކަކަށް ކުދިން ގެންދިއުމަށް އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން އިންތިޒާމުކުރާ  ސްޓޭންޑަ

ކިޔެވުމުގެ  ކުދިން   .)Patricia, Hardre, et. al., 2006( ޓީޗަރުންނެވެ  ބަޔަކީވެސް 

ވިދާޅުވަނީ: ރިސާޗަރުން  ގުޅޭގޮތުން  ޝައުޤްވެރިކަމާ 

... motivation to learn has been linked not only 
to better academic performance, but to greater 
conceptual understanding, satisfaction with 
school, self�esteem, social adjustment, and school 
completion rates )Patricia, Hardre, et. al., 2006(.
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) ސް ން ޝަ ޑޭ ން މެ ކަ ރެ ( އް  ތަ ލު ޔާ ޚި ރު  ތު އި  .7

މިދިރާސާގެ ހޯދުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާގެ އިމްތިޙާނުތައް 

ދިނުމަށްޓަކައި  ފޯރުކޮށް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ނަތީޖާތައް  ދަރިވަރުންގެ  ހަރުދަނާކޮށް 

ކަމަކީ،  އެއް  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  އެގޮތުން  ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ  ކަންތައްތަކެއް  މުހިއްމު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުކޫލު ތަޢުލީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އިމްތިޙާނުތައް ކަމަށްވާ އޯލެވެލް އަދި 

އުޞޫލުތަކެއްގެ  ލިވެވިފައިވާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ދެވެނީ  މި  އިމްތިޙާނުތައް  އޭލެވެލްގެ 

އާއި  އެސް.އެސް.ސީ.  ވުމާއެކު  ގޮތުގައެވެ.  މަސައްކަތެއްގެ  އެކަޑެމިކް  ކުރެވޭ  ތެރެއިން 

އެޗް.އެސް.ސީ. ގެ އިމްތިޙާނު ސުވާލު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރުމާއި މާކުކުރުމާއި ގުރޭޑުތައް 

ގައި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެޑެކްސެލް  އާއި  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ކޭމްބްރިޖް  ދިނުމުގައި 

ކުރިއަށް  އިމްތިޙާނުތައް  އެއްގޮތަށް  އެއުޞޫލުތަކާ  ލިޔެ،  އުޞޫލުތައް  ފަދަ  ބޭނުންކުރާ 

މުހިންމެވެ.  ގެންދިއުން 

މުޤައްރަރުތައް  ދިވެހިބަހުގެ  އިސްލާމާއި  ގުރޭޑުތަކުގެ  ސާނަވީ  ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު 

ނުކުންނައިރު،  މުޖުތަމަޢަށް  ދަރިވަރުން  ތެރެއިން  ތަޢުލީމުގެ  ޢާއްމު  މުރާޖަޢާކޮށް، 

ދިވެހި މުސްލިމު ފަރުދެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކޮށް 

އުޚްރަވީ ޙަޔާތް ބާއްޖަވެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރު މި މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން 

ލިބިދެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރަން އެބަޖެހެއެވެ. އަނެއް ކަމަކީ، ދިވެހިބަހާއި އިސްލާމު މާއްދާ 

މަދުކަމާއި  ވަގުތު  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ މުޤައްރަރުތަކުގައި  މިހާރު  އުނގަންނައިދިނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް މި މާއްދާތަކުގެ ޕީރިއަޑުތައް  މަޖުބޫރު އެހެން މާއްދާތަކަށްވެސް ކަ

ދަރިވަރުންގެ  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް  ޒަމާނީ  އަދި  އެބަޖެހެއެވެ.  ނޑައަޅަން  ކަ

ފަންނީ  ބޭނުންވާ  އުނގަންނައިދިނުމަށް  މާއްދާ  ދެ  މި  އިތުރުވާގޮތަށް  ޝައުޤުވެރިކަން 

ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.  ނުހަނު  ދިނުމަކީ  ޓީޗަރުންނަށް  ތަމްރީނު 

ބޭނުންކުރަމުންދާ  މިހާރު  ތައްޔާރުކުރުމަށް  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  ދިވެހި  އިސްލާމާއި 

މާކުކުރުމާއި  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ކަރުދާސް  ސުވާލު  މުރާޖަޢާކޮށް،  ސުޕެސިފިކޭޝަންތައް 
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ދަރިވަރުންގެ  ލިޔެ،  އުޞޫލުތައް  ރޑްތަކާއި  ސްޓޭންޑަ ބޭނުންވާ  ދިނުމަށް،  ގުރޭޑުތައް 

ނޑުތަކަށް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް، ކަމުގެ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު،  މާކުސްތައް އެމިންގަ

ކުރުމަކީ  ޤާއިމު  މިހާރަށް  މިހާރުން  ނިޒާމެއް''  ''އިމްތިޙާނުކުރުމުގެ  ފެންވަރުގެ  ޒަމާނީ 

ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ކޮންމެހެން 
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ން މު ން ނި  .8

ސުކޫލުތަކުގެ ސާނަވީ މަރުޙަލާގައި ކިޔަވައިދޭ އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން 

ޝައުޤުވެރިނުވާ ވާހަކަ އާއި އެމާއްދާތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާ އޯލެވެލް 

ނިސްބަތުން  ނަތީޖާއަށްވުރެ  ލިބޭ  މާއްދާތަކުން  އެހެން  އިމްތިޙާނުތަކުގެ  އޭލެވެލް  އާއި 

ދަށްވަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކަށް ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން ބަލައި، ހޯދައި، ތަޙުޤީޤުކޮށް، މި 

ދިރާސާގައި ވާނީ އެކަންކަން ހިމަނާފައެވެ. މި ދިރާސާއިން އެނގުނު އެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ 

ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔވައިދޭ މަޖުބޫރު ހަތަރު މާއްދާގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން އެންމެ 

މަތީ ނިސްބަތަކުން ފާސްވަނީ އިސްލާމާއި ދިވެހިން ކަމެވެ. އެވްރެޖުކޮށް އެ މާއްދާތަކުން 

ނޑު ކަމުގައިވާ 60 އިންސައްތަގައި  ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްބަތް ވަނީ ޤައުމީ މިންގަ

ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އެހެންކަމުން އުފެދޭ ސުއާލަކީ،  މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

އާއި  އެސް.އެސް.ސީ  މައްސަލައަކީ  ޙަޤީޤީ  ދައްކާގޮތުގައި  ހޯދުންތަކުން  ދިރާސާގެ  މި 

ކުރެވުނު  ފާހަގަ  އެގޮތުން  މައްސަލައެވެ.  ކަރުދާސްތަކުގެ  އިމްތިޙާނު  އެޗް.އެސް.ސީ. 

ބަޔަކު  ޙާއްޞަ  ވަކި  އެކުލަވާލަން  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިޙާނު  ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ 

ނުތިބޭކަމާއި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެކުލަވާލެވޭ ޓީމުތަކަކުން ތައްޔާރުކުރާ ކަރުދާސްތަކުން 

ފައިނަލް  އިޚްތިޔާރުކޮށް  ސުވާލުތައް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  އިސްވެރިންނަށް  ޑީ.ޕީ.އީ.ގެ 

އިމްތިޙާނު  ފައިނަލް  އެކުލަވާލެވޭ  މީގެއިތުރުން  ހިމެނެއެވެ.  އެކުލަވާލުން  ކަރުދާސް 

)ޑިފިކަލްޓީ  މިންވަރު  އުނދަގޫ  އޭގެ  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ދަރިވަރުންނަށް  ކަރުދާސްތައް 

ލެވެލް( ބެލުމެއް ނޯވެއެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ފަސޭހަ ކަރުދާހެއް ދިމާވާ އަހަރެއްގައި 

ދަރިވަރުން ފާސްވާ ނިސްބަތް އިތުރުވެ، އުނދަގޫ ކަރުދާހެއް ދިމާވާ އަހަރެއްގައި ދަރިވަރުން 

ދަށްވުމެވެ.  ތަފާތަކުން  ބޮޑު  ނިސްބަތް  ފާސްވާ 

ލިބޭ  ގުރޭޑު  ''އޭ''  މާއްދާއިން  އިސްލާމް  ދިވެހި  އަނެއްކަމަކީ،  ފާހަގަވި  ދިރާސާއިން 
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ނިސްބަތް މަޖުބޫރު އެހެން މާއްދާތަކަށްވުރެ ދަށްކަމެވެ. މި ދެ މާއްދާއިން ''އޭ'' ގުރޭޑު 

ލިބޭ މިންވަރު އަދި މިހާތަނަށް 8 އިންސައްތައަށް ނާރާއިރު މަޖުބޫރު އަނެއް ދެ މާއްދައިން 

''އޭ'' ގުރޭޑު ލިބޭ ނިސްބަތް މިހާރު 17 އިންސައްތައަށް އަރާފައިވެއެވެ. މިނަތީޖާ މިގޮތަށް 

ނޑު ހަތަރު ސަބަބެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މުގައްރަރުގައި  ލިބުމަށް ދިމާވާ މައިގަ

ހަމަ  އަދި  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ހުރިކަން  ބައިތަކެއް  ނުވާ  އެކަށީގެން  ދަރިވަރުންނާ 

މުދައްރިސުންނަށް  ދަރިވަރުންނަށާއި  އުނގަންނައިދިނުމުގައި  އުނގެނުމާއި  މިއާއެކު 

މިގޮތުން  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ހުރިކަންވެސް  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި 

މުދައްރިސުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އުނގަންއިދިނުމުގެ ހުނަރު މަދުކަމަށާއި 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ  އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަ

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހުރިކަން  މައްސަލަތައް  ތައްޔާރުކުރުމުގައިވެސް  ޕޭޕަރު  ޓެސްޓް 

ދަރިވަރުން އެހެން މާއްދާތަކަށް ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަން މި ދެ މާއްދާއަށް ނުހުންނަކަން 

މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން އަދި ޚުދު ދަރިވަރުންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަމާ 

ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބެލެނިވެރިން 

ދެ  މި  މުޖްތަމަޢުގައި  ކުޑަވުމާއި  ސަމާލުކަން  ދޭ ޝައުގުވެރިކަމާއި  މާއްދާއަށް  ދެ  މި 

މާއްދާގެ މުހިއްމުކަން ނެތްގޮތަކަށް މުޖްތަމަޢު ބައްޓަންވަމުންދާކަން ހިމެނެއެވެ.

ނޑުމެންގެ އަސްލު ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަދި ދިރުވާ  މާދަރީބަހަކީ އަޅުގަ

ހަމަތަކާއި  ބަހުގެ  ދަސްކޮށް،  ދިވެހިބަސް  އެހެންކަމުން  ތަރިކައެކެވެ.  އާލާކުރަންޖެހޭ 

ވަރަށް  ކުރަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އަސްލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެނގުމަކީ  އުސޫލުތައް 

މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރު ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި އެންމެ 

ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެންމެ  އޭގެ  މާއްދާ  އިސްލާމު  ބޭނުމުގައި  ހަރުލެއްވުމުގެ  ފުރިހަމައަށް 

ދެކެމެވެ.  ކަމެއްކަމުގައި  މުހިންމު  އެއީ  ކިޔަވައިދިނުންވެސް 

އެ  ދަރިވަރުން،  ހުނަރަކީ  މައުލޫމާތާއި  އުނގެނޭ  މާއްދާއިން  ދިވެހި  އިސްލާމާއި 
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ދަރިވަރުންގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ހެދުމަށްޓަކައި މި ދެ މާއްދާއަށް 

ލޯބިޖައްސައި ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަންހަޖާއި އުނގަންނައިދިނުން އަދި 

ވަޒަންކުރެވޭގޮތްތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައްތައްކުރުމުން 

ވަންތަ  ދިވެހި  އިސްލާމީ،  ނަތީޖާ ރަނގަޅުވެ،  ލިބޭ  ދަރިވަރުންނަށް  މާއްދާއިން  ދެ  މި 

ޔަޤީންކުރަމެވެ. ވެގެންދާނެކަން  ބާރަކަށް  ބިނާކުރުމަށް  ދަރިންތަކެއް 
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