په افغانس تان کې د حميل زده کړو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننه ()ALSE

حتقیقايت لنډیز  :5#ټولنزی مشارکت او په افغان لکیواهل ټولنه کې د ښوونې او روزنې پایښت
د پروفیسور ډاان برډي (نیوایرک پوهنتون) ،جوئل میډیلټون (برلکي پوهنتون) او سایرس سايم (نیوایرک پوهنتون) پروژه
خربپاڼه •• دومی اکل •• لومړۍ ګڼه •• آپریل ۲۰۱۷
خمینه

موندنې

د حميل ټولنو هل ظرفیتونو څخه په ګټه اخیس تلو ،زایت دولتونه هڅه کوي د
عامه خدماتو د عرضه کولو خپل رول ځوامکن کړي .په افغانس تان کې د مهدې
موخې په پار هغه خدمات چې اوس د موسساتو هل خوا وړاندې کېږي ،ابید
دوليت سکتور ته وس پارل يش او تر څنګ یېې حميل بعد مه پر ځای پاتې
يش .د ښوونې او روزنې په برابرولو کې د ټولنې اغېزانکې ښکېلتیا په پار،
داسې تګالرې ابید رامنځته يش چې د ټولنې نقش او مس ئولیتونه په واحض
ډول بیان کړای يش .دا او راتلونکی حتقیقايت لنډیز د دولت او ټولنې ترمنځ د
موجود ګډ اکر بېالبېلې طریقې ارزوي چې هل خمې یېې کیفیت لرونکی تعلمی
هتیه کېږي .د موجودو اړیکو ،رسچینو او ظرفییتونه مس درک چې په وس یهل
یېې فعال ټولنې په تعلمی کې اشرتاک کړی دی ،پالیيس جوړونيک به وکویل
يش په ال دقیق ډول په دوليت ماکتبو کې د خلکو مدیریت تعریف او تقویه
کړي.

د دوليت خدماتو هتیه کوونکو را ته هل ټولنې رسه د ښه اړیکو د ساتلو د امهیت
په اړه وویل .خو ،دوئ به په چټکۍ د داسې اړیکو په وړاندې د خنډونو په
اړه مه خربې کولې .مثال ،د پوهنې امریت  ۵۳اکرمندانو (لږ څه زایت اوای
سلنه د مرکه شویو کسانو) د ترانس پورتیشن اسانتیاو مکښت د خنډ په توګه
اید کړ .د ترانس پورت نش تون لکیو ته د دوئ الرسیس حمدود کړی چې په
نتیجه کې دوئ د ځینو لکیو حميل ټولګي تر نورو زایت نظارت کړي دي.
ځکه نو د ولسوالۍ مرکز ته نژدې لکیو رسه د دوئ کتنې او اړیکې د لریې
پرتو لکیو په پرتهل زایتې وې .په بهل وینا ،که څه مه دوليت اکرمندان هل لکیو
رسه د اړیکو پر امهیت پوهېدل خو د رسچینو مکښت هل امهل هل لکیو رسه د
دوئ ارتباطات مک کړي او حتا د حميل ټولګیو د نظارت مهدا اسايس اړتیا مه نه
ده پوره شوې .هل
مهدې امهل ،ځینې موږ دوئ ته وایو چې دولت ډېر توان نه لري،
دوليت کسانو په اتسې ابید پخپهل یو اکر وکړئ .حداقل ماشومان
مرکو کې وویل نژدې ښووځني ته څومره چې اماکن لري ،ولېږئ.
چې دوئ هل لکیو که هغه نه وي ممکن ،اتسې پخپهل یو ښوونکی
غواړي چې د تعلمی وګامرئ .کتابونه وموئ .اتسې د خپلو ماشومانو په
لګښت په خپهل مقابل کې مس ئول ایست .اوس چې دولت یېې
په اړه څه نه يش کویل...
غاړه واخيل.
د پوهنې امریت یو اکرمند)
د غربت په نظر
کې نیولو ،لکیو په تعلمی کې د مشارکت په اړه خورا لوړ رضایت وښود .زموږ
مقدمايت رسوې څرګنده کړه چې د مصاحبه شویو کسانو  ۳۳سلنه د ښوونيک
معاش پرې کولو ته رضایت لري .د اجناسو د مرس تې په اړه دا سلنه ال لوړه

میتودونه
الندې موندنې هل کیفي او مکي ډیټاـټولګو څخه ترالسه شوې دي .موږ د
مقدمايت رسوې هل ډیټا څخه اکر اخیس یت چې هل  4005کورنیو څخه ټوهل
شوې ده .مهدغه ډیټا د السې لکیو کې په ښوونه و روزنه کې د خلکو ګډون
څرګندوي .تر څنګ یېې ،موږ هل  147دوليت اکرمندانو رسه زموږ د کیفي
مصاحبو مالومات مه په نظر کې نیويل دي .په دې مصاحبو کې د حميل زده
کړو ټولګیو اړوند د خمتلفو موضوعاتو په اړه د پوهنې امریتونو او رایس تونو د
اکرمندانو لرلید بیان شوی دی .وروس ته هل دې چې دا مصاحبېې په اس تقرايی
ډول کوډ شوې ،د ټولنزی مشارکت په اړه همم موضوعات څرګند شول :په
مشخص ډول د دوه موضوعاتو په اړه پوهاوی موجود شو )۱( ،د ټولنې او
دولت ترمنځ اکري اړیکې ،او ( )۲د رسچینو نوعیت چې ټولنې یېې حميل
ټولګي ته اماده کوي.
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ده؛ مثال ۴۶ ،سلنه
کورنۍ اس تاد رسه د
غذا د هتیه کولو
مرس تې ته رضایت
درلود .خو ،په دواړه
حاالتو کې د والیتونو
زایت
ترمنځ
توپریموجود و (جدول
ته مراجعه وکړئ).

زموږ د خلکو دیين نظرایتو ته په کتو ،دوئ
تعلمی د خپل ژوند یو هل اصولو څخه ګڼېي او د
خپل ژوند هل اساساتو څخه ...خلک ډېره
عالقه لري ،ډېر لېوال دي ( .د پوهنې امریت
اکرمند)

لومړی جدول:
والیت د اس تاد معاش کې د ونډه اس تاد ته د غذايی موادو
اخیس تلو ته رايض کورنۍ هتیه کولو ته رايض کورنۍ
(او ستندرد دیویېشن)
(او ستندرد دیوېشن)1
اکپیسا )36% (SD = 0.163) 26% (SD = 0.156
پروان )35% (SD = 0.118) 19% (SD = 0.118
هرات )42% (SD = 0.185) 36% (SD = 0.321
)53% (SD = 0.180) 47% (SD = 0.173
غور
ابمیان )48% (SD = 0.109) 41% (SD = 0.153
دایکندی )66% (SD = 0.120) 48% (SD = 0.171
مجموعه )46% (SD = 0.186) 34% (SD = 0.205
د خدماتو دوليت عرضه کوونکو رسه چې موږ خربې وکړې ،دوئ جالبېې
کیسې و خاطرې بیان کړې چې څنګه لکیوال د تعلمی په رابطه ژمن دي.
مثال ،لکیوال ش متنۍ پلوري او د تعلمی لګښت پرې کوي ای دا چې په انامنو
حاالتو کې د معارف اکرمندانو خوندې ساتل اطمیناين کوي .خو ،ځواب
ورکوونکو دا مه وویل چې کورنۍ چې د تعلمی مايل لګښت په غاړه اخيل،
خپل بل اسايس مرصيف تویک هل السه ورکوي .خالصه دا چې ،لکه چې
کورنۍ د تعلمی په برخه کې مايل مرس ته کوي ،دا به د دوئ یو ډول قرابين وي
او پرې بد حاالت راوس تیل يش ځکه نو د تعلمی د پایښت په اړه د دوئ
مرس تې د ډېر څه مته نه يش راکویل .مهدارنګه ،ځینې مصاحبه شویو کسانو
 1د دې ارقامو د پیدا کولو په موخه موږ په اوسط ډول د هر کلي لپاره د
رضایت کچه محاسبه کړې ده .بیا مو د کلیو د اوسط  meanد هر
والیت لپاره محاسبه کړی چې د والیت مېن السته راکړې .همدغه مو بیا
په لومړي جدول کې ښوولی دی .رضایت د مصاحبه شویو د «هو» او
«نه» ځوابونو به اساس محاسبه شوی دی .له دوئ څخه دا پوښتنه شوې
وه« :الندې کوم څخه به ستاسې کورنۍ رضایت ولري چې د کلي د

وویل چې په لکیو کې تعلمی ته د دولت مکه پاملرنه د دې المل شوې چې د
تعلمی په اړه د عامه خلکو تصور په منفي ډول اغېزمن کړي .د پوهنې امریت
یو اکرمند را ته وویل « :د زده کوونکو وادلینو وویل‘ ،هلته هیڅ اماکانت
نش ته ،هلته کتابونه نش ته ،په مکتب کې قرطاس یه نش ته ،هلته ښه اس تادان
نش ته ،زموږ ښووځنی ودانۍ نه لري؛ زموږ زده کوونيک هلته ډېر څه نه يش
زده کویل .د دې پر ځای چې ماشومان هلته څلور ای پنځه اکهل بېې نتیجې
کېين ،ښه به وي چې دوئ څه اکر وکړي ،ای مه اکریګر يش .په دې ډول خو
به حداقل څه روزي ترالسه کړي»’.
د پالیيس اغېزې
لکه په نوره نړۍ کې ،افغان ټولنه مه غواړي چې د خپلو ماشومانو په تعلمی
کې ونډه ولري .زموږ ډیټا څرګندوي چې دوئ د ماکتبو اداره او مدیریت په
هممو مادي او غریمادي طریقو تقویه کوي .دا هڅې پرته هل شکه چې په لکیواهل
ټولنه کې د تعلمی د خدماتو په کیفیت او هل ټولنې رسه په تطابق کې همم رول
لري.
خو ،زموږ ډیټا دا مه څرګندوي چې د ټولنې مرس ته په ځینې حاالتو کې د
دې پر ځای چې دوليت خدمات تقویه کړي ،د هغو ځای یېې نیویل دی .په
دې ځایونو کې هل ټولنې رسه دوليت اکر د رسچینو مکښت هل امهل مترضر
شوی دی .دا هل اندازې زایت ابر ممکن تعلمی ته د خلکو تقاضا او د تعلمی په
وړاندې د دوئ تصور منفي متاثر کړي .د تعلمی په برخه کې د ټولنزی مشارکت
د ساتلو لپاره موږ الندې وړاندیزونه لرو:
 )１معارف د پوهنې امریتونو او رایس تونو ته رسچینې زایتې کړي تر څو
په لکیو ابندې مايل پېټي مک يش.
 )２ټولنې هڅول چې موجوده ټولنزیو ارزښ تونو په تقویه کولو او ورڅخه
په اس تفادې د ښووځنیو په مدیریيت او اداري چارو کې ال زایت مشارکت
په داسې ډول وکړي چې په مايل برخه کې پرې مس ئولیت نه وي.
د  ALSEپه راتلونکې ګڼه کې
په بل حتقیقايت لنډیز کې ،موږ د ټولنې مدیریيت ظرفیت ډیټا ارزو څو د ټولنې
هل خوا د مدیریت شوي تعلمی پایښت لرونيک ډولونه تشخیص کړای شو.
مکتب سره د مرستې په پار یې وړاندې کړي؟ ستاسې له کورنۍ څخه به
غوښتنه نه کېږي چې همدا شیان ورکړئ .زه یواځې غواړم پوی شم چې
تاسې د څه شي مرسته کولی شئ .ایا ستاسې کورنۍ به د الندې څه
مرسته وکړي( :الف) د استاد د معاش لپاره پیسې (ب) د استاد لپاره د
پیسو نه پرته نور اجناس لکه ډوډۍ»...
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