َپ افغاوس تان کې د محلي ښوو ځنیو د تؼل میي پایلو او ټوليیزو اغېزو ًٌَش )(ALSE

حتلیلا يت ليډیز  :۲#د ښووىکي ګامرَه کې د مؼکوس وسبت ارزوهَ

د پروفیسور ډاان برډي هیوایرک (پوُيتون( ،حوئل میډی ولټن برکلي پو (
ُيتون( او سایرس سا يم هیوایرک پو(ُيتون(
حتلیلايت ليډیز •• لومړیاکل•• درېمیَ ګڼَ•• سپمترب ۳۱۰۶
میيَ

مهدارىګَُ ،غَ ښووىيک چې حداكل الزم رشایط یېې هَ وي پورٍ کړي ،د مليک

د افغاوس تان دولت پَ تېرو  51لکوهو کې د لومړين ښووځنیو زایت مشېر ښووىيک

اکرمٌد پَ توګَ هَ يش استدام کېدای بلکې پَ موكت ډول بَ اسدامېږي .دا پَ

اس تخدام کړي او پَ پراخېدوىکې کچَ یېې روزهزی فرضتوهو تَ د دوئ الرسیس زایت

احامتيل ډول د ښووىکو پر اکري روحیَ او د حميل زدٍ کړو ضيفوهو پر پایښت مٌفي

کړی دی .هل دې الس تَ راوړهو رسٍ-رسٍ ،پَ لریې پرتو س میو کې د واخدالرشایط

اغېز ښ يدي.

ښووىکو مکی ال مه موحود دی او د حميل زدٍ کړو د ټولګیو د ښووهې کیفیت پَ اړٍ
اهدېښ يې موحودې دي.

مهدا فرض شوی مؼکوس وسبت د تګالرو پَ وړاهدې هممې پوښتٌې رامٌځتَ کوي.
پَ مشخطَ توګَ ،دا هَ دٍ مالومَ چې اای رښتیا مه وادلین ُغَ ښووىکو تَ پَ اساهۍ
خپل ماشومان هَ اس توي چې دوئ یېې هَ پېژين او دا مه هَ دٍ څرګيدٍ چې اای

پَ لکیو کې د واخدالرشایط ښووىکو مکی ،د حميل زدٍ کړو پَ وړاهدې یوٍ ځاىګړې
س توىزٍ دٍ .حميل زدٍ کړې ښووهې تَ د الرسيس پَ پار خورا اغېزانکې دي او د هتیَ
کووىکو ادارو د ادػا هل مې ،کیفیت یېې دوليت ښووځنیو رسٍ ای خو برابر او ای مه ترې
لوړ دی (موحودې څېړهې د ایدې ادػا پخیل کوی ،برډي او لیيډن .)۳۱۰۲1 ،خو بیا
مه د حميل زدٍ کړو د کیفیت پَ اړٍ پوښتٌې موحودې دي .د پوُيې والیيت رایست یوٍ
اکرمٌد راتَ وویل:

 ALSEد ښووىکو د اس تخدام متلفې سرتاتژیایهو پَ اړٍ ډاټا مجع کړې او ارزولې.

"کَ زٍ د پوُيې وزیر مش ،زٍ بَ د افغاوس تان رسارس د پوُيې کیفیت تَ متوازهَ ودٍ

پَ مشخطَ توګَ ،موږ دا وارزوهل چې اای پَ رشایطو د ښووىکو پورٍ وایل او کَ هل

ورکړم .پخوا د پوُيې سکتور ښَ کیفیت درلود ،خو مکیت یېې د اړتیا ُومرٍ هَ وو؛ خو

ټوليې رسٍ د دوئ بدلتیا د زدٍ کووىکو پر حارضۍ او زدٍ کړې اغېز ښ يدي .موږ دا

ىن د پوُيې د کیفیت پروسَ پَ مس او متوازن ډول هَ دٍ پلې شوې .کَ زٍ د پوُيې

مه وارزوهل چې اای د ښووىيک د اس تخدام سرتاتېژۍ پر ُغَ غواملو مه اغېز کوي چې

وزیر وای ،ما بَ د پوُيې کیفیت او مکیت تَ زایتَ او خدي توخَ کړې وٍ".

د زدٍ کووىکو پر حارضۍ او تؼلمیي پایلو اغېز کوي .پَ دغو غواملو کې ښووهې تَ

رښتیا مه ُغَ ښووىيک چې د پوُيې وزارت پَ ټالک شویو رشایطو برابر هَ وي ،پَ
معل کې د ښووهې کیفیت ټیتوي .د خپلو ُڅو پَ اوږدو کې چې پر مټ
یېې د موثر ،کیفیت لروىيک او پایښت موهدوىيک حميل تؼلامیتو موډلوهَ مطالؼَ کوي،

وادلیيو تلاضا ،هل موحودو ښووځنیو څخَ رضایت ،د ښووىيک ظرفیت ،د ښووىيک
د افغاوس تان ښووهَ کې ښکیل لوري پَ رشایطو د ښووىکو د پورٍوايل او هل ټوليې
رسٍ د دوئ د بدلتیا ترمٌځ د یو مؼکوس وسبت ش تون فرض کوي .د حميل زدٍ کړو
پَ برخَ کې فؼال موسسات اس تدالل کوي چې د حميل زدٍ کړو د لکیو لریې وایل
د دې المل ګرځي چې واخدالرشایط ښووىيک پَ ستۍ اس تخدام يش او مهدارىګَ،

اکري روحیَ ،شامل دي.
"د ُغَ ښووىکو ظرفیت لوړ شوی چې موږ اس تخدام کړي دي .پَ ځیيې لکیو کې موږ حتا د
دولسم فارغ مه هَ شو موهدیل .موږ ابید د لیسې فارغ پیدا کړو او مهدارىګَ موږ ابید د مؼارف او
خلکو رضایت مه ترالسَ کړو او موږ ځیيې وخت داسې کس اس تخداموو چې غریرمسي زدٍ کړې
ولري .وروس تَ بیا داسې کس تَ ورکشاپوهَ دایرېږي چې دی زایت چیليج کوي .خو پَ ټوهل کې
زایتې هيګوهې ش تَ ،د تدریس کیفیت دومرٍ هَ دی لوړ څومرٍ چې ابید وای( ".د موسسې اکرمٌد)

پَ مهدغو س میو کې وادلین احامتال خپل ماشومان پَ اساهۍ ُغو ښووىکو تَ اس توي
چې دوئ یېې پېژين .دوئ اس تدالل کوي چې پَ دغسې حالت کې ُغَ ښووىيک

مداخهل

چې د ټوليې هل مٌځ څخَ اس تخدامېږي ،کَ څَ مه واخدالرشایط هَ وي ،ښَ تؼلمیي

وا  ALSEد ښووىکي د اس ادتخم طریلې د پروګرامد یوې ېمهم برخې پَ توَګ و

پایلې زېږوي؛ بل پلوُ ،غَ ښووىيک چې هل دابهدې څخَ لکیو تَ ځي ،ممکن مه د

چېوُيار ېزولېُ.ر نکچې مم یاځ وو،د  ALSEملګرو موسساتو ،پاملرهې ()CARE

زدٍ کووىکو پر حارضۍ او مه پر زدٍ کړې مٌفي اغېز وښ يدي .خو د پوُيې

لیووای .د پاملرهې تر سې ار ایس (َ )CRSپ کلیو ې ښسکې داووىکي اس ادتخم کړل د پ

وزارت اس تدالل کوي چې دا بَ ښَ وي چې داسې ښووىيک اس تخدام يش چې

ادتخم ممکن وو .خود سې وزارتد د وولسم ټولګيد ف راغت رشایط یېې پو ٍر کش

حداكل الزم رشایط یېې پورٍ کړي وي ،ځکَ د دوئ د تدریس کیفیت بَ ښَ وي.

طوواهَ شدىکي پیول ،پ دوښښټ ېداله ولو کلیو کې د واخدالرشایط ښووىکي اس

1

Burde, D., & Linden, L. (2013).Bringing education to Afghan girls: A randomized
controlled trial of village-based schools. American Economic Journal: Applied Economics,
5(3), 27-40.

یو هل د ٍو پروسو څخَ تؼلیبش ٍو ار ایس تر پوښښ دالهې َغ کلیُو کې چې واخدالرشایښ
ښووىکي د اس ادتخم

:
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( )۰هل ټوليې څخَ دابهدې داسې ښووىيک اس تخدام شول چې حداكل د دوولسم
ټولګي د فراغت س يد یېې درلود (ای خو د څٌګ هل لکیو ،ای مه د ولسوالۍ هل مرکز
څخَ ،او ای مه د والیت هل مرکز څخَ) .دغو ښووىکو تَ مايل مشوق پَ هظر کې
وهیول شو (د مليک اکرمٌد پر مؼاش  ۰۱سليَ زایدت) څو دوئ تشویق يش چې پَ
لریې پرتو لکیو کې اکر او ژوهد وکړي.
( )۳بدلتیا تَ لومړیتوب :پَ لکیو کې دهيَ د همارتوهو او ظرفیتوهو پَ هظر کې هیولو
ښووىيک اس تخدام شول.
زموږ حتلیق وروس تَ وڅېړهل چې اای د دوٍ تطاديف ګامرهو تر مٌځ تؼلمیي پایلې فرق
کوي کَ څٌګَ.
د ډیټا څېړل او موهدهې
موږ د کورهۍ رسوې او ښووىيک رسوې هل ډیټا څخَ پَ اس تفادې د ښووىيک د
اس تخدام طریلو کې مهدا فرض شوي مؼکوس وسبتوهَ ورازول او د زدٍ کووىکو پر
حارضۍ او تؼلمیي پایلو مو یېې اغېز وڅېړٍ .پَ ټولزیٍ توګَ ،موږ پر رشایطو د
ښووىيک د برابروايل او هل ټوليې رسٍ د بدلتیا ترمٌځ د مؼکوس وسبت د ش تون پَ
مالتړ ُیڅ شواُد هَ دي موهديل .برغکس ،ضؼیف شواُد پر رشایطو د ښووىيک د
برابروايل پَ مالتړ کې موحود شوي دي .پَ مشخطَ توګَ ،زموږ ډیټا څرګيدوي
چې:
 د لکي دابهدې څخَ د ښووىيک اس تخدام پر حارضۍ مٌفي اغېز هَ لري؛ بلکې پَ
ُغو لکیو کې چې واخدالرشایط ښووىيک اس تخدام شوي ول ،حارضي ۰.۱
سليَ لوړٍ وٍ؛ کَ څَ مه دا دومرٍ لوی توپری هَ دی .مهدارىګَ ،د لکي دابهدې
څخَ اس تخدام شوی ښووىکی پَ مساوي ډول د خلکو هل خوا مٌل کېږي.
 ضؼیف شواُد څرګيدوي چې د لکي دابهدې څخَ د زایت واخدالرشایط
ښووىيک اس تخدام د زدٍ کووىکو پر زدٍ کړٍ مثبت اغېز لري .د داسې ښووىکو
اس تخدام چې لږ تر لږٍ ددولسم ټولګي د فراغت س يد لري ،د زدٍ کووىکو د
امتحان هومرې لږ اهدازٍ لوړوي ( ۱.۰۲۰سټٌدرډ ډیویېشن) .کَ څَ مه دا پَ
احطایوي ډول دومرٍ همم تغری هَ دی .دا چې د دواړو ترمٌځ همم توپری هَ دی
موهدل شوی ،ممکن المل یېې دا وي چې دا ښووىيک کَ څَ مه پَ دوٍ خال
ویش يو کې دي ،خو بیا مه د ظرفیت (ظرفیت لپارٍ څلور همم بؼدوهَ بَ هظر کې
هیول شوي :د ښووىيک هل ظرفیت څخَ د ټوليې رضایت ،د حميل زدٍ کړو پَ
چواکټ کې ښووىيک تَ ورکړل شوي تریًٌګوهَ ،د ښووىيک د تؼلمی کچَ ،او د
ښووىيک جتربَ) ،اکري روحیېې (د اکري روحیېې مالومولو لپارٍ پَ هظر کې هیول
شوي :د ښووىيک د ُڅو پَ اړٍ د وادلیيو هظر ،د ښووىکو غری حارضي ،د
ښووىيک د تغری و تبدیل کچَ ،هل دهدې څخَ د ښووىيک د رضایت کچَ ،او د
مؼاش پر وخت ادایيَ)
کَ چېرې د س يجول شوېو اغېزو (چې پَ احطاوي ډول مک امهیتَ دي) هل مې هل
هبر څخَ د ُغو ښووىکو اس تخدام ښَ وبلل يش چې حداكل تر دوولسمَ یېې زدٍ
کړې کړې دي ،بیا هو رضور دٍ چې دې مس ئلې تَ هل یوې بلې زاویېې مه وکتل
يش چې ُغَ د دې اکر د لګښ يت اغېز س يجول دي .زایت واخدالرشایط ښووىيک هل
ځان رسٍ اضايف لګښت لري .هو اای د امتحان پَ هتاجیو کې مهدا زایتوایل د ُر شاګرد
لپارٍ د  0.41ډالرو اضايف لګښت توحیَ کویل يش؟ موږ حارضي او د امتحان هتاجیو
پَ وړاهدې لګښ يت اغېز پَ  ۰خدول کې ارزویل دی .لومړی بَ د امتحان هتاجی پَ
هظر کې وهیسو .پایيل څرګيدوي چې پَ ُغَ ښووځنیو ابهدې چې هل حمل څخَ پکې
ښووىيک اس تخدام دي ،د ُرو  ۰۱۱ډالرو لګښت پَ وړاهدې ،د امتحان پر هتاجیو

 0,142ستٌدرد دیویشن اغېز لري .چریې چې پر رشایطو برابروایل پَ هظر کې هیول
شوی ،دا  ۱.۳۰۰واحدوهو تَ رسېږي .پَ دې توګَ ،څرګيدېږي چې د واخدالرشایط
ښووىکو ګامرل د ُر ښووىيک پر رس هل اضايف لګښت رسٍ رسٍ ،د لګښ يت اغزی
لروىکی دی .د ُر سل ډالرو لګښت پَ وړاهدې ،د ُغو ماکتبو زدٍ کووىيک پَ
امتحان کې لوړې هومرې ترالسَ کوي چې واخدالرشایط ښووىيک پکې هل هبر څخَ
ګامرل کېږي .د حارضۍ لپارٍ مه مهدا هتیجَ رامٌځتَ کېږي؛ ایهې دا چې هل هبر څخَ
دواخدالرشایط ښووىيک ګامرل ،لګښ يت اغېز لري.
ایط اغېز
لګښ يت
څخَهېداړوهد د
ښووىيک ګامر
خدول :د
لومړی
شًٌَ:ګامرهَ د زدٍ کووىکو پر حارضۍ
ښووىيک
اخدالرش
چې هل هبر
خالضَ دا

اغېز
پر ښووځني اغېز،
ستٌدرد اس تخدام
پر ښووځني اغېز،
هل دابهدې څخَ
اس تخدام

د شاګرد-رس
لګښت

د امتحان هتاجی
د ُر سل
ډالر پر رس
اغېز ()se
()se

حارضي
د ُر سل
اغېز
ډالر پَ
()se
وړاهدې ()se

$143.08

0.264
)(0.075

0.142
)(0.041

0.134
)(0.053

0.072
)(0.029

$143.49

0.401
)(0.080

0.211
)(0.042

0.152
)(0.045

0.08
)(0.024

او دامتحان پر منرو مثبت اغېز لري کَ څَ مه دا اغېز پَ احطایوي توګَ زایت همم هَ
دی .لکَ چې مهدا توپری پَ هظرکې وهیسو او د لګښ يت اغېز شًٌَ وکړو ،هتیجَ دا
ترالسَ کوو چې هل هبر څخَ د واخدالرشایط ښووىکو اس تخدام د امتحان د منرو
لوړولو پَ موخَ د رسچیيو مؼلول اس تؼامل دی.
راتلوىکی حتلیق
د  ALSEحتلیق راتلوىکې ُڅې بَ د ښووىيک د اس تخدام درېمی حالت مه وڅېړي.
ُغَ دا چې اای د واخدالرشایط ښووىکو ش تون بَ وروس تَ هل دې چې موسسات
خپل اکر پای تَ ورسوي ،د حميل زدٍ کړو پر پایښت مه مثبت اغېز ولري کَ څٌګَ.
څٌګَ چې ُغَ ښووىيک چې د پوُيې وزارت مؼیاروهَ هَ يش پورٍ کویل ،هَ يش کویل
چې د مليک اکرمٌد پَ توګَ اکر وکړي ،دوئ د موكت اکرمٌداهو پَ توګَ اکر کوي ،ځکَ هو
هممَ دٍ چې مالومَ يش اای دا تګالرٍ پَ ُغو حالتوهو کې چې پَ مکو رشایطو ښووىيک
ګامرل شوي ،د حميل زدٍ کړو پر پایښت اغېز کوي کَ
څٌګَ.
"د كراردادي ښووىکو پَ اړٍ ...څٌګَ چې دا ښووىيک هَ امادٍ کېږي ،دوئ مهیشَ ځان د مؼمل
پَ څېر هَ احساسوي او دوئ وايی چې زٍ د دې اووٍ میاش تو لپارٍ ښووىکی وم ،او د
راتلوىيک اکل پَ اړٍ زٍ هَ پوُېږم (چې اس تخدام بَ مش) کَ هَ بَ مش( .زٍ هَ بوُېږم) چریې بَ
می ،خدای بَ څَ غواړي چې زٍ بَ څَ کوم .هو داسې څَ ش تَ ،او مهدارىګَ ،خلک مه هل دې
حالتَ ګټَ اخيل(".د ولسوالۍ د پوُيې امریت اکرمٌد)

د دار ېمهد زوهې پَ پاږر مو َپ تط يف ډداول اس ۶۲دېيلکاټ يلک چېهل دریو کلوهو
وشو کولی وروس َت َب پوُيې وزارت َت س پارل کېږي او پاتې َب د موسساتو له خوا تمویلېږي.
و س میوې پوُيې پوُيې وزارت دښو و ځنیو او موسساتو د ښوو ځنیو له پرتلېَخڅ بَږمو
جیاو پایښت ځواکمن شي .داسې میاکهیزموَه تش یخص کړو چې َپ وس یهل یېې َپ لیرې پرتک
اوږد يل هاهمتا

Copyright © 2015 by Dana Burde, Joel Middleton, and Cyrus Samii
Copyright © 2016 by Dana Burde, Joel Middleton, and Cyrus Samii

