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ިދވިެހބްަސ

ަބހާމެދު ދެކޭ ގޮތް ަބދަލުވުމުގިައ، ތަޢީުލމުގެ ަދއުުރ

ތަފާތު ަސބަބުތަކާ ހުރެ ިގނަ ބްަސ ބަހުން، ިކޔަވިައދޭ ގައުމުތައް، 

ގިުޅލާމިެހފައެވެ.  ވީަނ  ބަހާ  ތަޢީުލމިާއ  ދެވޭ  ިގނައެވެ.  ވަރަށް 

ހަދާފިައ  ިދރާާސ  ދެކޭގޮތުގެ  މެދު  ިދވިެހބަހާ  ޒުވާނުން  ިދވިެހ 

ނެތްނަމަވްެސ، ތަޢީުލީމ ދިާއރާގެ ތަޖިުރބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގިައ 

ިހމިެނވަޑިައގަންނަވާ ޙަަސން ޙީަމދު (2002) ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، 

1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކީުރކޮޅުގިައ، ިދވިެހރާއްޖޭގެ ތަޢީުލީމ ިނޒާމު 

ތަރީުތބު ކުރެވީުނ ިދވިެހބަހުން ިކޔަވިައިދނުމަށް ިއްސކަނީްދގެންނެވެ. 

އޭނާ ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިމހާރު ތަޢީުލީމ ިނޒާމުގިައ، ިއނިގރިޭސ 

ނަޒަރަކުން  ިޢލީްމ  އިަދ  ޤައީުމ  ިއްސކަމީަކ،  ީދފިައވާ  ބަހަށް 

ޙީަމދު  ޙަަސން  ނޫނެވެ.  އަހިުމއްޔަތެއް  އެދެވޭ  ިވްސނާލިާއރު 

(2002) ިއތުރަށް ިވދާޅިުވގޮތުގިައ، ިއނިގރިޭސބަހުން ިކޔަވިައދީޭތ، 

ހަދަިއ،  ބުނެީދ  ިފލާވަޅުތަކުގަިއ  ދަިރންނަށް  ގޭތެރިެއން، 

އީެހތިެރވިެރވެ ިދނުންވްެސ ވީަނ ވަރަށްދިަތ ކަމަކަށެވެ. ނީަތޖާއީަކ، 

ިބންގާވްެސ ނިޭޅ، ްސކޫލް  އަޅިައދޭންޖެހޭ  ޅަފަތުގިައ ކުއްޖާއަށް 

ިނިމގެންދިާއރު، ިގނަ ދިަރވަރުންގެ އޯލެވެލް ނީަތޖާ އާދަޔާ ިޚލާފަށް 

ފޯރަމުން  އަަސރު  އިެއން  މްުސތަޤްބަލަށް  ދިަރވަރުންގެ  ދަށްވެ، 

ހާމަކޮށްދެއްވަމުން،  ހިުރ ގުޅުން  ތަޢީުލމިާއ ބަހާ  ިދޔުމެވެ. ދެވޭ 

ކެރޮލް ބެނަްސން (2004) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، ފެންވަރު ރަނގަޅު 

ހިުރހާ  ިދނުމަށްޓަކިައ، ކުލާހުގިައ އުނގެނޭ  ފޯރުކޮށް  ތަޢީުލމެއް 

ގިުޅފިައވީަނ ބަހާއެވެ. ަސބަބީަކ، ކުލާހުގިައ ދެވޭ  ީސދާ  ކަމެއް 

ދިަރވަރުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ދެވޭ  ކުރީާނ،  މަންފާއެއް  ތަޢީުލމުން 

ތަޢީުލީމ  ކެންޔާގެ  ކަމަށްވީާތއެވެ.  މައްޗަށް  ިމންވަރެއްގެ  ދޭހަވާ 

ިސޔަާސތު ރޭވުމުގިައ، މާދީަރ ބަހަށް ިއްސކަން ިދނުމުގިައ ހިުރ 

ގޭަޝޭޝ  ކަގޫރޭ  ބައްލަވާލައްވިައ،  މައްޗަށް  ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

(2010) ކިުރ ިދރާާސ އަކުންވްެސ، މާދީަރބަހުން ތަޢީުލމު ިދނުމުން 

ިމންވަރު  އޮޅުނިްފލާ  ދިަރވަރުންނަށް  ފޭަސހަވެ،  އުނގެނުމަށް 

ިއތުރުވެގެންދާ ކަމުގިައ ފާހަގަ ކުރައްވާފިައވެއެވެ.

ކުރަމުންދިާއރު، ތަޢީުލީމ ިނޒާމިާއބަހާ  އަަސރުތައް  ތަފާތު  ބަހަށް 

ވީަނ ގިުޅ ލާމިެހފައެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު، ރާއްޖޭގިައ، 86,510 

ދިަރވަރުން، 224 ްސކޫލުގިައ ިކޔަވަމުންދެއެވެ. ޢަރިަބ ީމިޑޔަމަށް 

ިކޔަވިައދޭ ދެ ްސކޫލެއް ިފޔަވިައ، ިމހިުރހާ ދިަރވަރުންނީަކވްެސ، 

ދިަރވަރުންނެވެ.  ިކޔަވާ  ްސކޫލުތަކުގިައ،  ީމިޑއަމް  ިއނިގރިޭސ 

އިަދހަމައެހެންމެ، މީަތ ތަޢީުލމުދޭ ޔިުނވަރިސީޓއަކިާއ،7 ކޮލެޖެއް 

ރާއްޖޭގިައ، ހުންނިައރު، އެއްތަން ިފޔަވިައ، ިމ ހިުރހާތަނީަކވްެސ، 

ބަރާޯސވެފިައވާ  މައްޗަށް،  ތަޢީުލމުގެ  ދެވޭ  ިއނިގރިޭސބަހުން 

ތަންތަނެވެ (ިމިންސޓީްރ އޮފް އިެޑޔުކަޭޝން، 2013). އެހެންކަމުން، 

ބޭރަށް  ިގނަކަންކަމުގިައ  އިަދ  މަދު  ވީަޞލަތްތައް  ރާއްޖެކަހަލަ 

ބަރާޯސވާންޖެހޭ ޤައުމެއްގިައ ބޭނުންކުރެވޭ ބަހީަކ އެހެންބްަސބަހުގެ 

އަަސރު އެބަހުގެ މައްޗަށް ފޯރުމުގެ ފުރަުސތު ބޮޑު ބަހެކެވެ.

ތަޢީުލމު ދޭނޭ ބަހަކާމެދު، ިޚޔާލު ތަފާތުވެ، ބަހްުސ ކުރުމީަކ ތަރައީްޤ 

އަންނަ  ިހނގަމުން  އަބަދުވްެސ  ޤައުމުތަކުގިައ  އަންނަ  ވަމުން 

ކަމެކެވެ. އިަދ ިމކަމާމެދު ތަފާތު ިދރާާސތައް ވްެސ ކުރެވެމުންދެއެވެ. 

އްެސޓިޯނއާގިައ ިދިރއުޅޭ ރިަޝޔާބަހުން ވާހަކަދައްކާ މިައންބަފިައން، 

ްސކޮޓް  ކެމްޕިޭނއެން،  ރިައޖާ  ބެހޭގޮތުން،  ބަހަކާ  ތައީުލމުދޭނޭ 

ިދވިެހަބހާ މެދު ިދވިެހ ޒުވާނުންގެ ިވްސުންނހިުރގޮތުގެ ިދރާާސ 3

ް ިއްސމީާޢލް ޙީަބބު ޢަބްދުއްރީަޙމ
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ފިެރން ީއ ވާރޑް އިަދ ކެރޯލް ޖޭ. ހިައޓް ޖީޫލ އެމް (2004) 

ބަހަކަށް  ދެވަނަ  ބަހާއެކު  މާދީަރ  ހާމީަވ،  ިދރާާސިއން  ކިުރ 

ބަހެއް  ދޭނޭ  ކަމެވެ. ތަޢީުލމު  ޖެހޭނޭ  ދްަސކޮށްދޭން  ފިަރތަވާން 

ވީަނ ގިުޅލާމިެހފައެވެ.  ދެކޭގޮތް  ކުރުމުގިައ، ބަހާމެދު  ިއޚިްތޔާރު 

ިފީޖގެ ިއބިްތދީާއ ްސކޫލް ދިަރވަރުން ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް، 

ިނކުހަތު ަޝީމމް (2010) ކިުރ ިމ ިދރާާސގެ ިގނަ ބިައވިެރން 

ބޭނުންވީަނ، ހަމައެކިަނ ިއިނގރިޭސ ބަހުން ިކޔަވިައ ިދނުމަށެވެ. 

ދިަރވަރުންގެ  ިކޔަވިައދޭނަމަ،  ބަހަކުން  ނޫން  ިއނިގރިޭސބްަސ 

ފެންވަރު ދަށަށް ދާނޭ ކަމަށެވެ. 

ބަލިާއރު،  ިދރާާސތަކަށް  ބަޔާން ކުރެވުނު  އެހެންކަމުން، ިއްސވެ 

ބަހާމެދު ދެކޭގޮތް ބަދަލުވުމުގިައ، ތަޢީުލމުގެ ދައުރު ނުހަނު ފުޅަލެވެ. 

ވީާތ،  ޚާއަްޞކޮށް، ިއނިގރިޭސބަހީަކ ބިައނަލްއަޤްވީާމ ބަހަކަށް 

އެބަހުގެ ނުފޫޒު ތަޢީުލމް ފެތުރުމުގެ ތެރިެއން ދިުނޔޭގެ އެހިެނހެން 

ބްަސބަހުގެ މައްޗަށް ކިުރހޯދަމުން ގެންދެއެވެ.

ބްަސތަކުގެ  ާބުރގަަދ  ަބދަލުވުމުގަިއ،  ގޮތް  ެދކޭ  ަބހާމެދު 
ަދއުުރ

ކެރޯލް މަޔަރްސ-ްސކެޓަން (2006) ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ، އެމިެރކާ 

ީމހުން ޓެކްނޯލީޮޖގެ ތަފާތު އާ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެކޮންޓްރޯލް 

ކުރުމާ ގިުޅގެން، އެ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރިެއން، ިއނިގރިޭސ ބަހުގެ 

ނުފޫޒު ދިުނޔޭގިައ ފެތުރެމުންދީަނ އަންތީަރްސވާހާ ބާރިުމނުގައެވެ. 

ނުފޫޒު ގަދަ ބްަސބަހުގެ ަސބަބުން، އެނޫން ބްަސބަހަށް އަަސރު 

ފޯރުމީަކ ނުވެ ނުދާނެ ކަމެކެވެ. 

ިއނިގރީޭސންގެ އަތުން 1957 ގިައ ިމިނވަންކަން ިލބުނު ގާނާގެ 

ފުޅާކުރުމަށްޓަކިައ،  ދައުރު  ބަހުގެ  މާދީަރ  ިނޒާމުގިައ  ތަޢީުލީމ 

ގާނާގިައ ބޭނުންކުރެވޭ މިައ 11 ބަހިާއ، 67 ކިުދ ބްަސ ބަހުގެ 

އީެރ  އިާއ  ރޯޒްކަރަންްސ  ކިްރްސިޓން  ދެނެގަތުމަށް،  ޙާލަތު 

(2012) ކިުރ ިދރާާސ  ެޝީރްސ އިާއ މީާރ ޗެޓީްރ ކޮމަރެކް 

ބަހަށިާއ  މާދީަރ  ގާނާގެ  ނުފޫޒު  ބަހުގެ  ިއނިގރޭިސ  ިއން، 

އެހިެނހެން ބްަސބަހަށް ިއނިްތހާޔަށް އޮތްކަން އެނގުނެވެ. ިއނިގރިޭސ 

ހުރްަސތައް  ިލޔިެކޔުމަށްވްެސ  މާދީަރބަހުން  ހިެދ  ނުފޫޒާ  ބަހުގެ 

ކިުރމިަތވެފިައވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ިދވިެހބަހަށް ވްެސ ިމކަހަލަ ނުފޫޒު ފޯރަމުން އަންނަކަމުގިައ ބަހުގެ 

ިޢލްމުވިެރޔެއް ކަމުގިައވާ ޔުމްނާ މައުމޫން (1999) ިވދާޅުވެއެވެ. 

އޭނާ ިވދާޅުވާގޮތުގިައ، ިގނަ ިދވިެހން ިވްސނީަނ ިއނިގރިޭސބަހުން 

ދައްކީަނ  ކުޑަދިަރފުޅަށް  ރެޔެއްގިައ  ީރިތ  ހަނދުވަރު  ކަމަށިާއ، 

ނޫނެވެ.  ”moon“ އިާއ ”star“ ކަމަށެވެ. ހަނދިާއ ތިަރތަކެއް 

 “sea” ދޮންވިެލ ގޮނޑުދޮށުގިައ ިތބެގެން ކުޑަދިަރފުޅަށް ދައްކީަނ

އިާއ ”fish“  އެވެ. މޫދުގިައ އުޅޭ ީރިތ މްަސތަކެއް ނޫނެވެ. ިމީއ، 

ކަމުގިައ  ފެތުރީެނ  ތެރެޔަށް  ަސގާފަތިްދވީެހންގެ  ބަޔެއްގެ  އެހެން 

ިއނިގރިޭސ  ަސބަބުން  ިސފަކުރައްވައެވެ. ބަވަނަވަންތަކަމުގެ  އޭނާ 

ބްަސ ފަދަ ބާރުގަދަ ބްަސތަކުގެ ދައުރު އެހެންބްަސބަހުގެ މައްޗަށް 

ކިުރހޯދުމީަކ އެކީަށގެންވާ ކަމެކެވެ.

މާދީަރ ަބހްަށ ިއްސކަްނ ިދުންނ

ބްަސ  މާދީަރ  އެބަޔެއްގެ  އެއްބަޔީަކ  ޤައިުމއްޔަތުގެ  އެބަޔެއްގެ 

ކަމަށް ީވިހނދު، މާދީަރ ބަހަށް ިއްސކަނިްދނުމީަކ ކޮންމެހެންވްެސ 

ކުރަންޖެހޭނޭ ކަމެކެވެ. ިމގޮތުން ިދވިެހންގެ މާދީަރ ބަހަށް ިއްސކަމެއް 

އަހަރު  ވަނަ   2012 ދިާދފަހުން،  ދިެކގެން،  ދޭންވެއްޖެކަމުގިައ 

ފްާސ  ޤާނޫނެއް  ވީަނ  މިަޖީލހުން  ރައިްޔތުންގެ  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

ތަޢީުލމުގެ  ދެވޭ  ީދގެން  ިއްސކަން  ބަހަށް  މާދީަރ  ކުރައްވާފައެވެ. 

ޖަރުމަނިާއ،  ދައްކައެވެ.  ިދރާާސތަކުން  މިަތވާކަމަށް  ފެންވަރު 

ިދވިެހބްަސ



ޖޫން 52014 ު ޖަމާޢަތުގެ ޚަބަރ

 100 ތުރީުކ ދިަރކޮޅުގެ  އިަދ ނޯވޭގިައ ިދިރއުޅޭ  އްޮސޓިްރއާ 

ިބނޫރު  އިާއ،  ޔެޒީްކ  ޒިެލހާ  އަމާޒުކޮށްގެން،  ދިަރވަރުންނަށް 

ގްލޯވަރ (2010) ކިުރ ިމފަދަ  ިއލްޓަރ އިާއ ިފިލޕް  ޖެންކް 

ބަހުން  ިގނަ  އެއްބަހަށްވުރެ  ދެއިްކގޮތުގިައ،   ިދރާާސއަކުން 

އެހިެނހެން  މޮޅުކިުދން  ބަހަށް  މާދީަރ  އުނގެނިޭއރު  ތަޢީުލމް 

ބްަސބަހަށް ވްެސ މޮޅުކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ިމ ިދރާާސ ިއން 

ފާހަގިަވގޮތުގިައ، އެއްބަހަށްވުރެ ިގނަބަހުން ތަޢީުލމު އުނގެނިޭއރު 

މާދީަރބަހަށް ޚާއަްޞ ަސމާލުކަމެއް ީދގެން ިކޔަވާނަމަ، އެހެން 

ބްަސބަހަށްވްެސ މޮޅުވާނެއެވެ. 

ިއޖިްތމީާޢ  ހާމަކޮށްދެއްވަމުން  މިުހންމުކަން  މާދަީރބަހުގެ 

ިފްޝމަން  ޖޮުޝއާ  ކަމުގަިއވާ   ް ިެރޔެއ ުވ ިޢލްމ ބަހަީވ 

ަސގާފަތާ  އެބަޔެއްގެ  މާދީަރބްަސ  ިވދާޅުވާގޮތުގިައ،   (1991)

ގިުޅލާމިެހފިައިވޔްަސ، ފަހަކަށްއިައްސ، މާދީަރބަހަށް ދޭ ަސމާލުކަން 

ަސލާމަތް  އިުވގެނިްދޔުމުން  އަންނަކަމަށިާއ، ބަހެއް  ކުޑަވަމުން 

ކުރުމަށްޓަކިައ، ތަޢީުލީމ ިނޒާމިާއ މަަސއްކަތުގެ ދިާއރާގިައ އެ 

ކުރުމިާއ، އިަދ ިއޖިްތމީާޢ ިވއުގަތަކުގިައ ބްަސ  ބްަސ ބޭނުން 

މިުހންމުކަމަށެވެ. ިއޖިްތމީާޢ ނަފާުސީނ ިޢލްމުގެ  ބޭނުންކުރުން 

ގިައލްްސ (1991)  ކައުޕްލޭންޑް  ކަމުގިައވާ  ިދރާާސ ވިެރޔެއް 

ހާމަކުރައްވާ ގޮތުގިައ، ބަހަކާމެދު އެބަޔެއްގެ ިވްސނުމިާއ ދެކޭގޮތް 

ރަނގަޅުވެގެން މެނީުވ، އެބަހެއް ދެމެހެއްޓުމީަކ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. 

 (1993) ބިައވިެރން  އޭނާގެ  އިާއ  ޓިެއލާ  ހަމައެފަދިައން، 

ކާކުކަން  އީެމހާއީަކ  ިވްސނުމިާއ  ީމހެއްގެ  ބަޔާންކުރާގޮތުގިައ، 

އަންގިައިދނުމީަކ ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ ދެބަހާ ކަމުގިައ ވެގެންދެއެވެ. 

ިމގޮތުން ިއޖިްތމީާޢ ަސިއކޮލިޮޖްސޓުން، ޖަމާޢަތެއްގެ ތެރޭގިައ ީމހަކު 

ިމންގަނޑީަކ،  އެއް  ހުށައަޅާ  ހާމަކޮށިްދނުމަށް  ދެކޭގޮތް  ބަހާމެދު 

"އެތުނިޯލންގިްއްސިޓކް ވިައޓިަލީޓ" ކަމުގިައ، ކެރޯލް މަޔަރްސ-

ހާމަކުރައްވާގޮތުގިައ،  އޭނާ  ިވދާޅުވެއެވެ.   (2006) ްސކެޓަން 

ވިައޓިަލީޓ"  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، "އެތުނިޯލންގިްއްސިޓކް  ބަހެއް 

މިަތވާންޖެހެއެވެ. އިަދ ހަމަ އެހެންމެ، ބަހެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކިައ، 

އެބްަސ  ފަޚުރުވިެރވެ  އަހުލުވިެރން  އެބަހެއްގެ  އެބަހަކާމެދު، 

ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ މަަސއްކަތްކުރުމިާއ، ބަހުގެ އަހުލުވިެރންނީަކ 

ިޙމާޔަތިާއ  ބަހަށް  ގޮތުން  ޤާނީޫނ  ބަޔަކަށްވުމިާއ،  ފުދުންތިެރ 

އެ  ބޭނުންކުރުމިާއ،  ބްަސ  ިނޒާމުގިައ  ތަޢީުލީމ  ބާރިުލބުމިާއ، 

ިއތުރުން،  ގެންގުޅުމުގެ  އަކުރެއް  އިަމއްލަ  އެބަޔެއްގެ  ބަހަކާއެކު 

ޓެކްނޯލީޮޖގިައ ބްަސ ތަޢާރަފް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ބަހުގެ  ކުރެވޭ  ކިުރއެރުވުމަށްޓަކިައ،  ބްަސ  މާދީަރ  ިދވިެހންގެ 

މުޢާމަލާތު ތަކުގިައ، ިދވިެހބަހަށް ިމހާރަށްވުރެ ިއްސކަނިްދނުމުގެ 

ިވދާޅުވީަނ،    (2011) ޢީަލ  އްަޝރަފު  މެދު  މިުހންމުކަމާ 

ިއްސކަންދޭންޖެހޭ  ދެއްކުމަށް  ވާހަކަ  ިދވިެހބަހުން  ިދވިެހން 

ކަމަށިާއ، ިދވިެހ ތަންތަނަށް ިދވިެހބަހުން ނަން ިކޔުމަށިާއ ިދވިެހ 

ޢަދީުލ (2011)، ވްެސ  ިގނަކުރުމަށެވެ. މުޙަންމަދު  އުފެއްދުން 

ިވދާޅުވީަނ، ިދވިެހބްަސ ކިުރއަރުވިައ ތަރައީްޤ ކުރުމުގިައ އަދީަބ 

ޙަރަކާތްތައް ިއތުރުކޮށް ީމިޑޔާ މެދުވިެރކޮށް ބަހުގެ ހޭލުންތިެރކަން 

ިއތުރުކުރިެވދާނެ ކަމަށެވެ. މާދީަރ ބަހަށް ިއްސކަނީްދގެން އެހެން 

ބްަސބަހަށް މޮޅުވިެވދާނެއެވެ.

ބިައނަލްއަޤްވީާމ ގޮތުން، މާދީަރ ބަހުގެ ދުވަހެއް ދިުނޔޭގިައ ފާހަގަ 

ކުރެވެމުން ިދޔުމާއެކު، މާދީަރ ބްަސ ރައްކާތިެރކޮށް ކިުރއެރުވުމީަކ 

ބްަސ  މާދީަރ  ކަމެކެވެ.  ކުރަންޖެހޭނޭ  ފަރާތްތަކުން  ކަމާބެހޭ 

އެހެންމެ،  އިަދ ހަމަ  ފެތޭގޮތަށް  ރައްކާތިެރ ކުރުމުގިައ ޒަމާނަށް 

ކިުރއެރުވުމަށް  ބްަސ  ބޮޑުވާގޮތަށް  ަޝއުޤުވިެރކަން  ޒުވާނުންގެ 

ކުރެވޭ މަަސއްކަތްތައް ފުޅާކުރުމީަކ މިުހންމު ކަމެކެވެ.

ިދވިެހބްަސ




