
خمینه

موندنې وړاندې  کچې په اړه کیفيلنډیز کې د حميل زده کړو ښوونکو د تشویقپه دغه حتقیقايت

کوو. که څه مه هل حميل زده کړو څخه په افغانس تان کې ټولو ماشومانو ته د کیفیت لرونکې 

وونکو ښښوونې د هتیه کولو اکر اخیس تل کېږي، خو د معارف هل سیس مت رسه د حميل زده کړو 

د یو ځای کولو په برخه کې ننګونې ش ته او مهدارنګه د ګروپ په توګه، د دوئ په اړه مالومات 

مجهل  کچه پر زایتو تعلمیي پایلو اغېز لري چې په. څېړنې ښ يی چې د ښوونکو د تشویق1مک دي

نګه ر کچه، په برایلۍ توګه د اصالحاتو پيل کېدل، او مهداکوونکو تشویقکې یېې، مثال، د زده

هل دندې رضایت شامل دي. هل دندې څخه د ښوونيک رضایت، په خپل وار، هل مکې غریحارضۍ 

ځکه نو، د ښوونکو د تشویق کچې په اړه پوهاوی  2(.۵۰۰۲رسه اړیکه لري. )جزیس او لیزن 

کویل يش رارسه مرس ته وکړي هغه عوامل پیدا کړو چې هل امهل یېې ښوونيک خپهل دنده په ښه 

 ۰۰۰۰کویل يش. دا ځکه هممه ده چې د هیواد رسارس د حميل زده کړو شاوخوا توګه تررسه 

زموږ موندنې ښ يی چې د دې ټولګیو پایښت په پار، او  3ټولګي دي او دا مشېره په زایتېدا ده.

مهدارنګه دا چې ښوونيک دې ابالخره هل دوليت رمسي سیس مت رسه یوځای کړل يش، نوي 

 ده.  پروګرامونو )مداخلو( ته اړتیا

ونهمیتود

و د وکړ: ځای، معر، جنسیت، ا ګپه نظر کې نیولو، معدي مسپلین ځانګړتیاووموږ د الندې 

مجموعي ښوونکو ښه  ۶۲۱ښوونيک وټالک. دوئ د  ۵۰حتصیل کچې په نظر کې نیولو 

ښوونکو دمیوګرافیيک  ۶۲۱د والیتونو په توپری، د  ۶اس تازیتوب کویل شو. الندې جدول 

4ځانګړتیاوې ښ يی.

 (n=156السې مجموعي مسپل ته په کتو ): د ښوونکو دیګموکرافیکس د ۶جدول 

۲۰-۵۰(: ۳) ۲امریکن ایکنامکی جورانل: اپالیډ ایکنامیکس  ”(RCTزده کړې ته د افغان جنونو الرسیس پیدا کول: د حميل ټولګیو په اړه یوه تصاديف کنرتول شوې ارزونه )“. ۵۰۶۲ډاانبرډي او یل لینډن. 1

2  Neves de Jesus, S., and W. Lens. 2005 “۶۳۲-۶۶۱(: ۶) ۲۲اپالیډ س یاکلوژي  ”په اړه انټیګریټیډ موډل.کچې مطالعې د ښوونيک تشویق. 

  ارزونهپه وس یهل د حميل زده کړو ابتدائيی  SIDAد   3

 په دمسرب کې شوې وه، اخیس تل شوې. ۵۰۶۲کې ښوول شوې، د السې د لومړي پړاو په وروس تۍ رسوې چې د  ۶د ښوونکو دمیوګرافیيک دیتا چې په جدول  4 

( وپوهېږو بېالبېل تعلمیي پروګرامونه ۶سټرکچرډ مرکو څخه اس تفاده وکړه تر څو: -موږ هل نمیه

پوښ تل شوي تصورات ( د دوئ نور نه۵او حالتونه د ښوونکو تشویق ابندې اغېز لري، او 

مالوم کړو چې د ښوونکو د تشویق ًپر کچې په مسليک اړخ کې نور کوم عوامل اغېز لري. موږ 

ولو تشویق په ک پوس تاک ي په اس تفادې مه ډیککیی  کوډ وکړ )د اامه خدمتهل MAXQDAد 

اړه موجود ادبیات و مالوماتو څخه په اس تفادې( او مهدارنګه اینډکتی  کوډل مو وکړ چې په 

 افغانس تان کې د ښوونکو د تدریس څرنګوایل مالوم کړای يش. 

ه توګه، په خورا غين توګه رارس زموږ دیتا د ښوونکو جتربېې او نظرایت څرګندوي. په دې 

مرس ته کوي پوه شو چې د افغانس تان په ځینې خورا لریې او لکیوالو س میو کې د ښوونکو  پر 

 ماتېدلو کوم عوامل اغېز لري. تشویق او زړه

موندنې

زموږ موندنو څلور معده تمیز مشخص کړل: د ښوونکو معاشات، د تدریس ممد مواد، روزنه او 

، د دغه تمیونو پرتلزی امهیت ۵و اداري پروسې او پروس یجرونه. الندې، جدل مسليک پرخمتګ، ا

مصاحبو کې دغه تمیونو څو ځهل اید  ۵۰ښ يی. دا امهیت هل دې تر السه شوی چې په دغه 

شوي او ښوونکو حبث ورابندې کړی. هر دمی به په جال توګه په تفصیل وڅېړو. 

يس کودونه د ښوونوک معاشات: د محل ي زده کړو ښوونکو او  جدو۵ ل: د شل ښوونکو فریکوین

دولت ي ښووځنیو ښوونکو مع،اش په ختیمين توګه، رسه برابر دي. اکرثیت ښوونکو وویل چې 

معاشات یېې د ااسيس اړتیاو لپاره کاف ي دخو، .ي درې عوامل وو چې په ما ي توګه پر دوئ 

اغېز لري او ممکن د ښوونک ي په توګه د دندې پر دوام یېې منفي اغېز وکړي. لومړ،ی 

ښوونک ي د بهرنیو نه اټلک کېدونکو پېښو په وړادنې خطر احساساوه. د نهاټلک کېدونکو پېښو په 

می تونو د ډېروا ي په برخه کې یېې معاشاتو کفاین ته کاوه.  اړه او همدارنګه د ااسيس توکو د ق
دویم، ځینې ښوونکو هل خپل معاش څخه په ااس تفدې، د ټولګي لګښت پرې کاوه او په دې 

مکېده. د پام وړ لګ،ښت د ټولګي کرایه وه چې دوه  توګه د معاش اندازه چې ترلاسه کوهل ی،ېې 

می، د هغه ښوونکو  ښوونکو هل خپل معاشه پرې کوهل. درې
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لپاره چې هل لکي هبر یېې ژوند اکوه، د تګ راتګ )ترانس پورتیشن( لګښت هغه اضايف ابر و 

 چې په مهدې موخه ورکول کېدونکی اوس ین اضايف معاش یېې کفایت نه اکوه. 

شویو ښوونکو ممد مواد هل موسساتو ترالسه کول. په دې موادو کې مصاحبهد تدریس ممد مواد: 

 چې د دې اکوهاحساس کتابونه، قرطاس یه، او د زده کړې مواد شامل دي. ډېری ښوونکو 

موادو ش تون د دوې پر تدریس او د زده کوونکو پر زده کړه مثبت اغېز کړی دی. ځینې 

ښوونکو د دغه موادو ش تون د زده کوونکو د زایت تشویق سبب وبلل او ویېې ویل چې دا 

یو ښوونکو شو پخپهل وار ښوونيک هڅوي او د دوی ته د وایړ احساس بښي. نژدې ټولو مصاحبه

و چې د حميل زده کړو ټولګیو په اخییار کې مواد د دوليت ښووځنیو تر موادو زایت پوهاوی دا 

دي. د دواړو ترمینځ دغه توپری ممکن په راتلونکې کې هل دوليت ښووځنیو رسه د حميل ټولګیو  او 

 د ټولګیو د ښوونکو مدمغ کېدل پېچيل کړي.  
پاس د حميل زده کړو ټولګیو لرییوایل د دې المل کېږي چې د دولسم تریننګ او مسليک پرخمتګ:

ښوونکو )د پوهنې وزارت هل خوا ټالک شوی معیار( پوره کړي. ځکه نو موسسات ښوونکو 

 ته د حمتوایتو، تدریس میتود او نور تریننګونه ورکوي تر څو د پرتلزی ټیټ حتصیل اغېز مک کړي.

نکې دي او مهدارنګه هل اکر رسه یېې خورا څنګ لګوي. د ښوونکو په اند، دغه روزنې هڅو 

داسې مه شوي چې ځینې ښوونکو هل مهدې تریننګونو په اتثر، د رمسي و غریرمسي زده کړو 

فرصتونو لکه کړې ده. یو ځل بیا، د ښوونکو په اند په دوليت ښووځنیو کې د مسليک پرخمتګ 

وا ي څخه مه مشېر ښوونکو د دندې هل موقی او روزنې ورته فرصتونه په پرتلزیه توګه مک دي. یو

خپهل اندېښ نه څرګنده کړه او هل معارف رسه یېې د دامیي دندې هیهل څرګنده کړه. اوس، د حميل 

  5زده کړو ښوونيک د دې لپاره چې رمسي تشکیل ته داخل يش، خورا مک فرصتونه لري.

 اداري پروسې او پروس یجرونه:

په اخر کې،  ښوونکو هل موسساتو رسه د دوئ د جتربېې او هغه اداري پروس یجرونو او تګالرو 

په اړه چې معارف کې دي ) او د حميل ټولګیو ښوونکو ابندې مه تطبیقېږي(، خربې وکړې. د 

منظم همالویش هل خمې مکررو نظارتونو پر ښوونکو ځانګړی اغېز درلود.  دغه لیدنو، د ښوونکو، 

او معارف ترمنیځ منظمه اړیکه رامنځته کوهل؛ ښوونکو د موسساتو هل خوا مکرر نظارت  موسساتو

س تاینه وکړه او د معارف هل خوا د نظارتونو د زایتوا ي هیهل یېې څرګنده کړه. مهدارنګه، د پوهنې 

وزارت مس ئولینو رسه د کتنو او اړیکو نش توایل د دې المل شوی و جې یو مشېر ښوونکو د 

 روس ېجرونو په اړه زایت مالومات نه ولري. معارف د پ

عارف ه وړلو کې او مهدارنګه د مد معارف هل خوا د نظارت زایتوایل به د دې س تونزې په هل منځ

 وړاندې د ښوونکو د مس ئولیت احساسولو کې مرس ته وکړي.  هپ

 کې د مليک خدمیونو لپاره اکرول کېږي چې هل خمې یېې د ښووځني ښوونيک اس تخدامېږي. په افغانس تاند تشکیل اصطالح  5

 وړاندیزونه

زموږ موندين څرګندوي چې یو لړ مداخلو او پانګونو ته اړتیا ده څو د حميل زده کړو ښوونيک 

مالتړ ويش او دوليت سیسیمت ته د حميل زده کړو ټولګیو هل ادغام رسه دا زده کړې پایښت 

ومويم. 

 .د پوهنې وزارت هل خوا د دې ټولګیو زایت نظارت د دې المل کېږي  نظارت همم دی

چې ښوونيک ځانونه حامیه شوي احساس کړي او، ال هممه دا چې، دوئ به د معارف په 

وړاندې د زایت مس ئولیت احساس وکړي. دغه لیدنې به د دې المل يش پوهنې وزارت 

ي ننګونو دا به پخپهل وار د تعلمیکې به د حمل او ساحې هل حقیقیونو پوهاوی زایت يش او 

په وړاندې د معارف غربګون ښه اکندي.

  د حميل زده کړو ټولګي غواړي چې د معارف سیس مت رسه د مسليک پرخمتګ او تریننګونو

نکو .  په دې پار، په دوليت ښووځنیو کې د ښووهل الرې یوځای او رمسي ښوونيک وبلل يش

اکر  بلل، د زده کړې حلقې او نور فعالیتونو څخه تریننګونو ته د حميل زده کړو ښوونيک

اخیس تل کېدای يش چې د حميل زده کړو او دوليت ښووځنیو ښوونيک رسه نژدې کړي. 

چې اړتیا یېې وي او غوښتنه ځینې ويش، موسسات ممکن هل معارف رسه اکر وکړي څو 

حميل زده  دد ښوونکو کیفیت لرونکې روزنه ترتیب کړي څو مه د دوليت ښووځنیو او مه 

کړو ښوونکو ته ورکړهل يش. که تریننګونه معیاري يش، بیا نو د حميل زده کړو د ښوونکو 

اشرتاک به هل پوهنې وزارت رسه مرس ته وکړي دوئ په رمسیت وپېژين او مهدارنګه په 

راتلونکې کې دوئ د رمسي تشکیل برخه وګرځي. 

  نکو یځ د منابعو توپری ممکن د ښوود موسساتو او دولت هل خوا اداره شویو ښووځنیو ترمن

یلګې موسسات کویل يش دغه توپری هل منځه یويس. داسې ب  پر پاته کېدا، منفي اغېز وکړي.

ش ته چې ښوونيک او حميل شوراګانې په ګډه مک لګښت لرونيک مواد تشخیص کوي )مثال، 

تو اتمک قمیت لرونيک د حساب خښ تې، ای د ساینس زده کړو لپاره په حمل کې هل نبا

اس تفاده(. موسسات چې د مس ئولیتونو انتقال ابندې اکر پیلوي، ښه به وي داسې منابع 

تشخیص کړي چې ش تون او پیدا کول یېې ټولګیو ته خست نه وي. 

 .داسې معاشات معاشات او په ښووځني کې منابع د ښوونکو په هڅونه کې هممې دي 

دوام  ښوونيک خپهل دندې تهچې په ما ي توګه ښوونيک ډاډمن کړي، مرس ته به وکړي 

ورکړي. خو، د ټولګي رضوري موادو ش تون همم دی. د منابعو ش تون د ټولګي د 

اغېزانکتوب احساس پیدا کوي، او هل کفایت کوونيک معاش رسه، د ښوونکو رضایت او 

ژمیوب زایتویل يش.

 هل الرې د امریاک می د USAIDد دغه راپور لیلک کېدل د امریاک می د اایالتو پراخییا  ادارې  

اایالتو د خلکو د مرس تې په واسطه ممکن شول. د دغه راپور حمتوا د د حميل ښووځنیو د تعلمیي پایلو 

 او می داایالتو USAID پروژې مس ئولیت دی او په ح ي توګه د ALSEاو ټولنزیو اغزیو شننې 

د دولت نظر نه څرګندوي.

ېې لوړ شو، په افغانۍ پېرل، بیا چې نرخ ی  ۳۲... دوه اکهل خمکې، موږ یو لیرت طبیعي ګاز په “

افغانۍ اخلو. ما به د موټرس یلک  ۱۲شو... اوس حیا په دويب کې موږ یو لیرت طبیعي ګاز په  ۲۰

افغانیو ته لوړ شو... هر اکل لوړېږي.  ۲۰افغانۍ اخیس تل، اوس یېې قمیت  ۲۰لپاره تېل یو لیرت په 

  ”ځکه نو زموږ معاشات اکيف نه دي.

)د حميل ټولګي ښوونکی(

و ځل مه ولیدیل يش چې موږ کومې س تونزې لرو، دوئ که وزارت موږ په میاشت کې ی

موږ ته الرښوونه کویل يش.... د ادارې او تدریس په اړه پرېکړې به وزارت کې نیولې کېږي، 

خو موږ یېې په اړه مالومات نه لرو. که دوئ زایت رايش، دوئ موږ خربویل او الرښوونه راته 

وږ وررسه مخ یو. کویل يش. دا به هغه ننګونو کې مرس ته وکړي چې م  

(د حميل زده کړو ښوونکی)
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