د حميل زدهکړو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننه (السې)
حتقیقايت لنډیز  :#11اای لکیوالې ټولنې مس ئولیت اخیس تیل شئ؟ د حميل زدهکړو پایښت
د ډاان برډي ( ،)NYUجول میډیلټن (برلکي) ،او سایرس سايم ( )NYUپروژه
حتققايت لنډیز♦♦درېمیه ګڼه♦♦جوالی ۲۰۱۹
دغه حتقیقايت لنډیز د حميل زدهکړو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننې (السې) د دومی
پړاو د وروس يت راپور اجرائیوي لنډیز وړاندې کوي.
حتقیقات تعلمی ته د الرسيس او د تعلمی د کیفیت په اړه د حميل زده کړو ( )CBEخورا
مثبتې اغېزې څرګندوي .iد افغان پوهنې وزارت په نزد حميل زده کړې په تېره لسزیه کې
په ښووځنیو کې د مشولیت د زایتېدلو په برخه کې همم رول لوبویل دی او مهدارنګه تعلمی
ته د الرسيس پر وړاندې د خنډونو په هل منځه وړلو کې پوهنې وزارت حميل زدهکړې یوه
اغېزنکه حلالره بللې ده .iiنړیوالو غری دوليت ادارو په لکیوالو ،لریې پرتو ،او حاش یهشویو
س میو کې د حميل زدهکړو ټولګیو د اتسیس په برخه کې هڅې کړې دي .خو هل لکیو څخه
د موسساتو هل وتلو وروس ته د دغه ټولګیو پایښت هل ننګونو ډک دی .مث ًال ،په ۲۰۱۱
کې د هغه  ۲۲۶لکیو هل مجلې څخه چې موسساتو پکې د  USAIDهل خوا مرس تهشویو
ټولګیو مس ئولیتونه وس پارل ،یواځې  ۴۸لکیو وکوایل شو چې په  ۲۰۱۴کې ای په لکي
کې دننه او ای د لکي تر  ۲.۵کیلومیرتي پورې ټولګي وساتیل يش.iii
د حميل زدهکړو د تعلمیي پایلو او ټولنزیو اغېزو شننه (السې) څو لکنه کنرتول شوې تصاديف
ازموینه ( )RCTده چې هدف یېې ( )۱په ابتدائیه دوره کې د مشولیت او زدهکړې
زایتېدل ،او ( )۲په راتلونکې کې د حميل زدهکړو هل الرې د الس تهراوړنو پایښت په اړه
یېې زموږ د پوهاوي زایتېدل و .د السې لومړي پړاو کې موږ تعلمی ته د الرسيس ،د
زدهکړو موثریت ،او په حميل و مرکزي دولت ابندې د خلکو د ابور په اړه د حميل زدهکړو
اغېزې مالومې کړې .موږ دغه موندنې د السې لومړي پړاو مقدمايت راپور ،لومړي پړاو
وروستين راپور ،او مهدارنګه په یو مشېر حتقیقايت لنډیزونو (حتقیقايت لنډیز ،۴ ،۳ ،۲ ،۱#
 )۹ ،۸کې وړاندې کړل .هیهل ده  www.alseproject.comد دغه س ندونو لپاره
وګورئ.
د السې دومی پړاو د حميل زدهکړو د پایښت موډل په اړه مطالعه وکړه؛ داسې موډل چې
پکې د لکي په کچه ټولنزیې ادارې د حميل حکومت د تعلمی و تربیېې هل ادارو رسه په ګډه
د تعلمی د مدیریت مس ئولیت په غاړه اخيل .د پایښت موډل هغه وخت مع ًال په اکر پیل
کوي چې د حميل ټولګي رامنځته کوونکې موسسه لکی پرېږدي .د دې لپاره چې د پایښت
موډل مطالعه کړي ،السې هل مسپل شویو لکیو څخه په تصاديف توګه مس نامیيی وټالک چې
هل موسساتو څخه یېې مس ئولیتونه د لکي شوارګانو ته انتقال کړل ،شوراګانو ته یېې اسايس
تریننګ و روزنه ورکړه ،او حمدود خو اړین مکک یېې د کتابونو او مهدارنګه د ښوونکو د
معاشاتو د ورکړې په برخه کې وررسه وکړ.

پايت نامیيی لکیو کې موسساتو ته فنډ ورکول شو او اکر یېې ادامه پیدا کړه او په دې توګه
د هغه لکیو لپاره د پرتلې مقیاس په توګه واکرول شول چې پکې مس ئولیتونه حميل شوراګانو
اخیس يت وو.
د دومی پړاو ډیټا د کورنۍ رسوې څخه چې په  ۴۶۲۰کورنیو کې تررسه شوه او مهدارنګه
د  ۶تر  ۱۳لکونو مینځ کې هل  ۵۵۴۴ماشومانو رسه د زدهکړې کچې ارزونې رسوې ،او
د حميل زده کړو د  ۲۱۵ښوونکیو رسوې ،او د لکي هل  ۱۷۵ملاکنو رسوې څخه اخیس تل
شوې وه.
موږ د «د انټیټتوب مساوات ازموینه» هل میتود څخه د دومی پړاو په حتلیل کې اکر
واخیست چې پکې موږ وغوښ تل پوه شو اای د پایښت موډل داسې نتاجی لریل يش چې
د موسساتو د عايل مدیریت هل شاخصونو رسه برابر وي او که نتاجی تر هغه کچه ټیټ دي
چې اصلن د منلو وړ نه دي .موږ په لومړنیو زدهکړو کې د مشولیت ،زدهکړې ،د ښووځني
کیفیت ،او پر حميل و مرکزي دولت د خلکو پر ابور د پایښت موډل اغېزې وارزولې .دلته
د دغه تصاديف اغېز شننې لکیدي موندنې دررسه رشیکوو.
د دومی پړاو حتقیق لکیدي موندنې
 .1د السې د پرتلزی لګښت څېړنه ښ يی چې د حميل زدهکړو د پایښت موډل لګښت د
موسساتو هل خوا د هرلکي پر رس د حميل زدهکړو د مدیریت  ۵۳.۷٪دی .دغه حماس به
په هغه لکیو کې د حميل زدهکړو ټولګیو په اساس شوې ده چې واردخمه د موسساتو
هل خوا جوړ شوي وو.
 .2تر حميل زدهکړو پایښت تر موډل الندې د حميلزده کړو موثریت په ټولګیو کې د
شاګردانو د مشولیت او مهدارنګه د دوئ د زدهډکړې کچې هل خمې په هامغه کچه دی
چې د موسساتو تر مدیریت الندې د دغه ټولګیو مدیریت دی او په دې توګه د
لګښت د توپری په پام کې نیولو ،د توقع تر کچې خورا زایت لوړ دی.
 .3د حميل زدهکړو د پایښت تر موډل الندې حمیل زدهکړې مه هلاکنو او مه جنونو ته تعلمی
ته الرسیس او مهدارنګه د زدهکړې فرصتونه برابروي؛ دغه موډل تعلمی ته د الرسيس
په برخه کې د هلاکنو په پرتهل د جنونو په برخه کې لیږ څه زایت اغېزانک دی که څه
مه دغه توپری د احصایوي امهیت لرونکی نه دی.

 .4د لکیو په ټولنزیو ادارو ابندې د کورنیو د مرش او مهدارنګه د حميل زده کړو د ښوونکو
ابور د حميل زده کړو د پایښت مودل او د موسساتو تر مدیریت الندې پر دغه ادارو
هل ابور رسه توپری نه درلود .که څه مه د حميل زده کړو د پایښت تر موډل الندې پر
لکیوالو ادارو ابندې د لکیو د مرشانو او ملاکنو ابور د موسساتو تر مدیریت الندې پر
دغو ادارو د ابور په پرتهل لیږ څه مک وو .مهدارنګه ،د حميل زدهکړو د پایښت تر مودل
الندې د حميل زدهکړو د ټولګیو د ادامې و راتلونکې به اړه د حميل زدهکړو د ښوونکیو
ابور د هغه حالت په پرتهل نسبتاً مک و چې دغه ټولګي د موسساتو تر مدیریت الندې
و .د اوږدهماهل الرسيس د ډاډمن کولو په اړه د میاکنزیمونو او مهدارنګه د مايل اماکانتو
د نشت ممکن د دغه ابور د مکښت المل شوی وي.
 .5د دولت پر حميل او مرکزي ادارو ابندې د خلکو د ابور کچه په هغه لکیو کې چې د
حميل زدهکړو د پایښت تر موډل الندې دي د هغو لکیو په پرتهل چې د موسساتو تر
مدیریت الندې ال مه پايت شوي و ،زایت او همم توپری نه درلود.
د اسايس فنډ په ورکولو رسه چې پکې د ښوونکیو معاشات او مهدارنګه د ښووځنیو
کتابونه شامل دي ،زموږ حتقیق ښ يی چې اص ًال دا ابللک ممکنه ده چې د کیوالو ټولنزیو
ادارو په فعالولو ،دوئ او د پوهنې حميل ادارو ته په ګډ مس ئولیت ورکولو رسه په لکیو
کې د موسساتو هل تګ وروس ته د حميل زده کړو ټولګي وساتالی شو .مهدارنګه ،د حميل
زدهکړو هغه ټولګي چې د حميل شوراګانو تر مدیریت الندې دي د هغه ټولګیو رسه د
پرتلې وړ دي چې د موسساتو تر مدیریت الندې دي.
خو ،د حميل زدهکړو د پایښت موډل وړاندې تر دې چې په لویه کچه معيل يش ،ابید
پکې لیږ څه نور تغریات راوس تل يش تر څو ال ښه يش.
س پارښتنې

● د دې لپاره چې د حميل زده کړو د پایښت موډل اکر وکړي ،د حميل ،ولسوالۍ ،او
مهدارنګه مرکزي کچې دوليت ادارو مهغږي شوي مالتړ ته او مهدارنګه د مايل اماکانتو
د رسولو د ډاډ وړ میاکنزیم ته اړتیا ده .د دې لپاره چې د پایښت د سرتاتېژي اغېز
چې په دغه راپور کې ورابندې حبث وشو څرګند او پر ځای پاتې يش ،دولت ابید
د دغه میاکنزیمونو د رامنځته کېدلو لپاره اکر وکړي .ښاروندي میثاق ممکن د دغه
میاکنزیمونو د مهغږي کولو لپاره موثره منبع وي تر څو د مايل اماکانتو د برابرولو پایپ
الینونو رامنځته يش.
● د پایښت موډل ابید د موسساتو هل خوا د حميل زده کړو د رامنځته کولو ځای انس یت
و نه بلل يش .پر ځای یېې ،دغه موډل ابید د موسساتو هل خوا د ټولګیو د مینځته
راتګ د پایلو د پایښت لپاره واکرول يش .د پایښت مودل موسساتو ته داسې میاکنزیم
په اختیار کې ورکوي چې په مرس ته یېې دوئ کویل يش هل خپل تګ وروس ته د خپل
اکر د پایلو د پایښت ورڅخه اس تفاده وکړي .ځکه نو موسسات ابید د حميل زده کړو
د پروګرام د پيل کېدلو په اوږدو کې لکیو هل شوارګانو څخه په زایتېدونيک توګه اکر
واخيل تر څو د مس ئولیتونو دغه لېږد ممکن او براییل کړي.دغسې یو پالن کې ښايی
د شوراګانو د ظرفیت جوړونه ،هل ټولګیو ګډ مدیریت او نظارت ،د مس ئولیت د
انتقال پر همال هل خورا نژدې څخه مهاکري او مهغږي رامنځته کول شامل وي.
● د حميل زده کړو پروګرام ابید د زدهکوونکیو څو ګروپونو ته په مهمهاهل توګه تدریس
وکړي .یواځې مهغه وخت به حميل زده کړو ټولګي وکویل يش د دې پرخای چې یو
لنډهماهل سیس مت وي ،د پوهنې لپاره موجودې اړتیا ته ځواب وویالی يش .یوه ګروپ
ته هل تدریس څخه په یوه تعلمیي اکل کې څو ګروپونو ته د تدریس په موخه اوښ تون
به په مايل او د پروګرام برخه کې بدلونونو ته اړتیا ولري چې ابید د موسساتو هل خوا
او مهدارنګه د ډونرا ادارو هل خوا په پام کې ونیول يش.

د دومی پړاو د مطالعې د موندنو په اساس ،موږ د حميل زده کړو د پایښت مودل د
ښهوايل لپاره الندې س پارښتنې لرو:
 د لکي کچې حميل ادارې چې پکې د لکیو پراختیايی شوراګانې ،د تعلمی و تربیېې
فرعي مکیټې ،او د ښووځنیو اداري شوراګانې شاملې دي ،کویل يش چې لومړنیو
زدهکړو د وړاندې کولو لپاره اغېزانکه اداري زېربینا يش .زموږ حتقیق څرګندوي چې
د دغه ادارو د اداري ظرفیت جوړونې په موخه تریننګ او روزنه اړینه ده .مهدارنګه
د دې لپاره چې د لکیو د مرشانو او ملاکنو مالتړ د دې پروسې لپاره په ممکهل توګه
خپل يش ،ممکن هممه وي چې حميل ادارو ته حميل زده کړو د اداري مس ئولیتونو د
لېږد دغه پورسه دې هل نورو مرس تو رسه مهل يش ،مث ًال پراختیايی فنډ ته د ټولنو
الرسیس.
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