په افغانستان کې د محيل ښوونځیو د تعلیمي پایلو او ټولنیزو اغېزو شننه ()ALSE
د پروفیسور ډانابرډي (نیویارک پوهنتون) ،جوئل میډیلټون (برکيل پوهنتون) او سایرس سامي (نیویارک پوهنتون) پروژه
تحیقیق په لنډو کې••لومړی کال ••لومړۍ ګڼه •• فربوري ۲۰۱۶
په افغانستان کې محيل زده کړې :پیلیزې خربې
د  ALSEپـه دې خربپاڼـه ،لومړۍ ګڼه ،کې په افغانسـتان کې محيل
زده کـړې ( )CBEاو همدارنګـه ( )ALSEپـروژې پـه اړه چـې د
امریکا متحد ایاالتو د نړیوالې پراختیایـي ادارې ( )USAIDمتویل
کـړې ده ،مالومـات وړاندې کـوو .همدارنګه په تېر کال کې د خپلو
یـو شـمېر عمده کړنو لنډه کتنـه وړ اندې کوو .محلي زده کړې یوه
ځانګـړې ستراتېژي ده چـې پـه مرسـته یـې په جنـګ ځپلیـو او/یا
لیرې پرتو سـیمو کې ماشـومانو ته ښـوونه او روزنه ممکنه شوې ده.
د دې پر ځای چې د ښوونځي ودانۍ جوړه يش ،د تعلیم برابرونکې
ادارې ښـوونکی اسـتخداموي ،روزي یـې او بیـا همـدا ښـوونکی د
کيل دننـه پـه کوم اطاق کـې چې کلیوالو اماده کړی وي ،ماشـومانو
تـه ښـوونه کـوي.
محلي خلـک او
همـکاره موسسـه
پـه ګـډه د ټولګي
څــــارنه کـوي.
ډاکټـر ډانـا برډي
او ډاکټـر لی لنډن
پـه  08/2007کال
کـې ومونـده چې محيل زده کړې په ښـوونځیو کـې د زده کوونکو
شـمېر زیاتولـی او ان په ښـوونه کې جنسـیتي توپیر له منځـه وړالی
يش .لـه همـدې تحقیق څخه وروسـته ،محيل زده کـړې تعلیم ته د
الرسيس لپـاره د پوهنـې وزارت په ستراتېژیو کې شـاملې شـوې .د
همـدې پرمختګ په رڼا کې د دې لپاره چې وپوهېږو موسسـات او
پوهنـې وزارت بـه څنګه د ماشـومانو زده کړه تـر ممکن بریده زیاته
او تعلیـم تـه یې الرسسـی پایښـت ومومي ،السـې پروژه طرح شـوه.
ALSEپه حقیقت کې د اغېزوموندنه ده او په پام کې یې ده چې
په افغانستان کې د محيل زده کړو په برابرولو او همدارنګه په دې
اړه په پالیسۍ جوړولو کې مرسته ده .د ګډ میتود  RCTپه کارولو،
 ALSEد السې موخه دا ده چې ومومي څه ډول کولی شو چې
محيل زده کړې اغېزناکې او پایښت لرونکې کړو .د پروژې مرشي
د نیویارک پوهنتون پروفیسور ډانا برډي ،د کلیفورنیا پوهنتون
پروفیسورجول میډلیټون او د نیویارک پوهنتون پروفیسور سایرس
سامي په غاړه ده .هامرنګه ،پروژه د پاملرنې CRS ،او د افغانستان
پوهنې وزارت په ملتیا او د امریکا متحد ایاالتو نړیوالې پراختیایي
ادارې (َ )USAIDپه متویل پلې کېږي.
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په مقدمايت رسوې کې مصاحبه شوې کورنۍ

14820

په مقدمايت رسوې کې مصاحبه شوي ماشومان

3662

د درېیم سیمینار برخه وال

27

د ( )ALSEلنډه پېژندنه:
په ښوونه او روزنه کې د نوښتونو مطالعه
( )ALSEپـه  2014ښـوونیز کال کـې وروسـته لـه هغـه پیل شـوه
چـې همـکارو ادارو ،پاملرنـې او  ،CRSتـر مطالعـې النـدې شـپږ
والیتونـو پـه  129کلیـو کـې محيل ټولګـي جوړ کـړل .د پاملرنې
او  CRSد محلي زده کـړو توسـعوي پروګـرام ( )CBEEPچـې
د کانـاډا د بهرنیـو چـارو او سـوداګرۍ پراختیایـي ادارې لـه خـوا
متویـل شـوی دی ،دوه ډولونـه لـري .پـر دې ډولونـو پوهنـې
وزارت او موسسـاتو پـه ګـډه سلا وکـړه څـو مالومـه کـړي چـې
کـوم ډول یـې د ماشـومانو پـر زده کـړه او د محلي زده کـړو پـر
پایښـت تـر بـل زیـات مثبـت اغېـز لـري .د دې دوه ډولونـو تـر
څنـګ یـو بـل ډول هـم تـر مطالعـې النـدې دی چـې پوهنـې
وزارت تـه د محلي ټولګیـو د تسـلیم پـر وخـت پسـې اړه لـري.
د ښـوونکي ګامرنـه :واجدالرشایـط ښـوونکي پـه زیـات
شـمېر کلیوالـو سـیمو کـې نـه پیـدا کېـږي؛ ځکـه نـو د تعلیـم
برابرونکـې ادارې دوه انتخابـه لرلـی يش .یـا بـه لـه دباندې څخه
واجدالرشایـط ښـوونکي اسـتخداموي ،او یـا بـه لـه ټولنـې څخه
داسـې ښـوونکي اسـتخداموي چـې د پوهنـې وزارت لـه خـوا
ټـاکل شـوي معیارونه نه وي پـوره کړي ،او پـهدې توګه په ملکي
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هغه کيل چې ښوونځي ورته ۱۲۹
هغه کيل چې وروسته به
ښوونځي ورته جوړ يش
والیتونه

تجربوي توپیرونه

۵۱

بامیان ،دایکنډي ،غور ،هرات،
کاپیسا او پروان
 - ۱د ښوونکي ګامرنه
 - ۲ټولنیز ګډون
 - ۳پوهنې وزارت ته د محيل
ټولګیو د سپارلو وخت

خدمتونـو کـې پـه رسـمي ډول نـه يش جذبېـدالی .په هغـو کلیو
کـې چـې واجدالرشایـط ښـوونکي نـه لـري )ALSE( ،دا ازمایي
چـې ښـوونې تـه الرسسـی او د ښـوونې کیفیـت بـه ایا (الـف) له
دبانـدې څخـه د واجدالرشایـط ښـوونکی پـه ګامرنـه تقویه يش
او کـه (ب) لـه ټولنـې څخه د داسـې ښـوونکي پـه ګامرلو چې د
معلمـۍ ټـول ټـاکل شـوي معیارونـه یـې نـه وي پـوره کـړي.
د ټولنیـز ګـډون پراختیـا :پـه تصـاديف ډول د غوره شـویو کلیو
نیامیـي شـمېر کـې پاملرنـه او  CRSماشـومانو تـه په ښـوونه کې د
والدینـو او ټولنـې د ونـډې زیاتېـدو پـه پـار دوه متفـاوت نوښـت
لرونکـي تعلیمـي پروګرامونـه عملي کـوي .لومړنـی ډول یـې د
مرشانو د لوسـت ګروپونه دي .کلیوال میاشـتنۍ غونډې د کتابتون
مسـئول تـر مشرۍ النـدې کـوي .پـه دې غونډو کـې د ماشـومانو
لپـاره کیسـې لوسـتلې کېـږي او برخـه والـو ته دنـده سـپارله کېږي
چـې پـه کـور کې لـه ماشـومانو رسه همـدا کیسـې وکـړي او یو لړ
ځانګـړي تعلیمـي فعالیتونـه وررسه اجـراء کـړي .دویـم ډول یـې
دینـي الرښـوونې دي .دینـي علامء د علم د ارزښـت پـه اړه د قران
کریـم ایتونـه او نبـوي احادیـث ټولـوي .همـدا الرښـوونې بیـا پـر
پوسـټورونو چاپېـږي او کلیـو کـې ویشـلې کېږي.
سمینارونه
د  2015کال د مـارچ پـه لومـړۍ نیټې په کابل کې د پوهنې وزارت
او موسسـاتو کارمنـدان پـه کابـل کـې پـه یو پنځـه ورځنـي علمي
سـمینار کـې رسه را ټـول شـول .د دې سـمینار نوم پـه ارزیابۍ کې
ظرفیتونـه او اغېزنـاک کارونـه وو .دا د  ALSEکارمندانـو لـه خوا د
شپږ سمینارونو له جملې څخه درېیم سمینار وو .د دې سمینارونو
اصلي موخـه
پوهنـې وزارت
تـه دا وړتیـا بښـل
ده چـې تحقیـق
او ارزیـايب ويش
کـړای او پایلـې
یـې پـه پالیسـې
جوړولـو کـې

وځایوالـی يش .لومـړين سـمینار کـې د تحقیـق تجربـوي ډیزایـن
او د اغېـزو شـننه پوهنـې وزارت او موسسـاتو ته ور وپېژندل شـو.
دویـم سـمینار کـې د کیفـي تحقیـق میتودونـه تـر بحـث النـدې
ونیـول شـول او پـه تېـر سـمینار کـې *RCT ،د تعلیم پـه برخه کې
د پروګرامونـو او تعلیمـي مداخلو د ارزولو او همدارنګه د پالیسـۍ
اړونـده پوښـتنو ځوابولـو لپـاره تـر ټولـو د غـوره میتـود پـه توګـه
معـريف شـو .برخـه والـو درې برخیـز مطالعـات تـر نظـر تېـر کړل
چـې یـو یې پـه افغانسـتان کـې د پروفیسـور ډانابرډي او لـی لینډن
هغـه  RCTتحقیـق وو چـې د محلي زده کـړو په برخه کـې تررسه
شـوی وو .دویم یې نیویارک پوهنتون پروفیسـور الورنس ابر هغه
تحقیـق وو چې په کانګو کـې د نړیوالې ژغورنې کمیټې  IRCرسه
پـه ګـډه تـررسه شـوی وو .د هغـه تحقیق نـوم په د کیفيـت لرونکو
ابتدایـي زده کـړو لپـاره مسـاویانه الرسيس فرصتونـه  OPEQوو.
درېیـم تحقیق د نیویارک پوهنتون د پروفیسـور سـانډي میکالري
وو چـې د نیوریـارک پـه ښـوونځیو کـې تـررسه شـوی وو؛ نوم یې
 INSIGHTSوو.
مقدمايت رسوې
د رسوې د پراخـې ملنـې پـه نظر کې نیولو مـو د ټولنیز – اقتصادي
او عامـه نظـر سـنجۍ افغـان تحقیقـايت مرکـز ( )ACSORچـې د
رسوې اداره ده ،قـرار داد وکـړ .د  ۲۰۱۴کال د ژمـي پـه اوږدو کـې
زمـوږ تـر نظارت الندې ،اکسـور په ټولو  129کلیـو کې  25کورنۍ
رسوې او لـه  11-6کلـن ماشـومانو رسه یې تعلیمـي ارزیايب تررسه
شـوه .همدارنګـه 11 ،سـاحوي کارمنـدان پـه شـپږ ګروپونـو کـې
وګمارل شـول .په دې توګه ،له هرات پرتـه ،بل هر والیت کې دوه
کسـه وګامرل شـول څـو رسوې د ډاډ وړ يش .سـاحوي کارمندانو
د رسوې یـوه برخـه مخامـخ وڅارلـه ،همدارنګـه لـه رسوې شـویو
کورنیـو رسه یـې لنـډې مرکـې وکـړې څـو د تـررسه شـوې رسوې
کـره والـی مالـوم يش ،او همدارنګـه تکمیل شـوې پوښـتنپاڼې یې
چـک کـړې .دوئ پـه ورځنۍ توګـه راپورونـه د پروژې مسـئولینو
رسه رشیکـول .کـه به پـه رسوې کې کومـه نیمګړتیـا وه ،د پروژې
مسـئولینو بـه یـې د سـمولو لپـاره چټـک اقـدام کاوه .همـدا جامع
تـګالره د دې المـل شـوه چـې کیفیت لرونکـې ډاټا پـه بریالیتوب
رسه راټولـه يش .پـه تېـرو میاشـتو کـې د مقدمـايت رسوې راټـول
شـویو اطالعاتو په شـننه بوخـت وو ،د خربپاڼې پـه راتلونکې ګڼه
کـې بـه د مقدمـايت رسوې موندنې تاسـې رسه رشیکـې کړو.

په دویمه ګڼه د  ALSEتحقیق په لنډو کې
• د مقدمايت رسوې موندنې
• د کورنۍ رسوې تر رسه کول

* Randomized Controlled Trial
Copyright © 2016 by Dana Burde, Joel Middleton, and Cyrus Samii

