
(ALSE) ارزیابی نتایج آموزشی و تأثیرات اجتماعی مکاتب محلی در افغانستان
چکیده تحقیقاتی شماره 5 : سهم گیري جامعه و تداوم آموزش روستایی در افغانستان

پروژه از پروفیسور دانا بردي )پوهنتون نیویارك(، جوئل میدیلتون )پوهنتون برکلی( و سیروس سامی )پوهنتون 
نیویارك( چکیده تحقیقاتی ** سال دوم ** شماره 1 ** آپریل 2017

پس منظر
در پـیقریـه جـات    با بلند بردن ظرفیـت مـردم  حکومت هاي متعدد 

ــده    ــه دهن ــث ارائ ــویش منحی ــش خ ــت نق ــت  تقوی ــدمات اس در. خ
، بدین منظور، خدمات که فعال توسط انجوها ارائـه میشـودافغانستان

نیز حفـظ اهمیت محلی آن باید به سکتور دولتی داده شود، همزمان 
تسجیل مداخله موثر جامعه در ارائـه خـدمات تعلیمـی مسـتلزم. شود

پالیسی هاي است که نقش ها و مسئولیت هـاي آنـان را بـه صـورت
ی و شماره بعدي آن روش هاياین چکیده تحقیقات. واضح بیان کند

کنونی حکومت و جوامع را در ارائه خدمات باکیفیت تعلیمی مـورد
با درك درست روابـط، منـابع و ظرفیـت هـاي. مطالعه قرار می دهد

موجود در ارتباط به سهم گیري جامعه در آمـوزش، پالیسـی سـازان
تعریف دقیـق تـر و حمایـت بهتـري از مـدیریت تا قادر خواهند شد

.معه در مکاتب عامه داشته باشندجا
روش ها

نتیجـه. یافته هاي زیر از دیتـاي کمـی و کیفـی بدسـت آمـده اسـت      
از جمــع آوري شــده گیـري مــا بــر اســاس دیتـاي ســروي مقــدماتی  

را ALSE خانوار اسـت کـه عالقمنـدي قریـه هـاي پـروژه        4005
در کنـار آن مـا از. نسبت به همکاري با تعلیم و تربیه نشان مـی دهـد  

نفـر از مسـئولین دولتـی اسـت نیـز 147مصـاحبه  دیتاي کیفی که با 
مصاحبه هاي متذکره حـاوي نظریـات و دیـدگاه. استفاده می گردد

هاي کارمندان آمریـت هـا و ریاسـت هـاي معـارف در بـاره مسـایل
بعـد از کـدگزاري. در قریـه هـا اسـت   گوناگون صنف هاي الحاقی 
مهمی در رابطه به سـهم گیـري مـردم استقرایی مصاحبه ها، تم هاي

درك روابـط) 1:  قریه تبـارز کـرد کـه برخـی هـاي آن عبارتنـد از      
)2ی خـدمات متـذکره   و ارائه دهندگان دولت کاري میان مردم قریه 

.ي الحاقیبراي صنف ها انواع منابع تأمین شده از جانب مردم قریه

یافته ها
مسئولین دولتی براي ما از اهمیت ارتباط نیک با جوامع سخن

ولی آنها هم چنان از مشکالت و موانع بر سر راه این روابط. گفتند
ينفر از کارمندان آمریت ها 53به گونه مثال، . یاد می کردند

کمبود در) فیصد کل مصاحبه شوندگان 70بیشتر از (معارف 
نبود منابع. تسهیالت ترانسپورتی را به عنوان یک چالش ذکر کردند

گردیده و قریه جات در نتیجه باعث کاهش دسترسی آنها به جوامع
و منجر به بازدید بیشتر از صنف هاي محلی بعضی قریه ها نسبت به

در نتیجه، آنها با جوامعی. ه استگردید دیگرکالس هاي قریه هاي 
به سخن. که نزدیک مرکز ولسوالی ها بودند بیشتر تعامل دارند

، با وجود آن که کارمندان دولت اهمیت داشتن رابط نزدیکدیگر
با جوامع را درك می
کنند، محدودیت
امکانات، تعامالت آن
ها را محدود کرده و
آنها را از برآورده
کردن هزینه هاي
اساسی صنف هاي

بنا. الحاقی باز می دارد
بر این بعضی از پاسخ
دهندگان دولتی اذعان
کردند که آنها از
جوامع می خواهند که

.هزینه هاي تعلیمی را خود شان تمویل کنند
عالقمندي واقعا زیادي ازاما؛  مردم قریه جاتفقر موجوده،  علیرغم

.نشان می دهند تربیهد در ارتباط به سهم گیري در تعلیم و خو
فیصد پاسخ دهندگان 33سروي مقدماتی ما نشان می دهد که 

ما به آنها می گوییم که حکومت
توانایی الزم را ندارد، شما خود

حد اقل. مسئولیت را به عهده بگیرید
اطفال کوچک تانرا تا حد توان به

اگر این کار. مکاتب نزدیک بفرستید
ممکن نیست، شما خود معلم استخدام

شما در قبال. کتاب پیدا کنید. کنید
اکنون که. خویش مسئول ایداطفال 

دولت ناتوان است، شما پا پیش
)کارمند آمریت معارف...(بگذارید
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با در نظرداشت اعتقادات دینی مردم ما،
آنها تعلیم و تربیه را یکی از اصول

به اساسی زندگی شان میدانند مردم
بسیار عالقه مند اند،  بسیار تعلیم و تربیه
)کارمند آمریت معارف. (با اشتیاق اند

عالقمند پرداخت
پول براي معاش
.معلمین بودند

درصدي در مورد
حمایت غیر نقدي

از مکتب ازین مردم
درصد خانواده ها مشتاق بودند تا به 46بطور مثال  هم باالتر میشود

اتالبته این میزان نظر به والی. غذاي کنندمواد معلمین شان کمک 
)ببینیدبه جدول ذیل ( .فرق میکرد مختلف
  : 1چدول 

خانواده درصدي و انحراف معیار
دوست داشتند براي حمایت هایکه

کمک شان مواد غذاي مالی معلمین
.کنند

خانواده هاي که در صدي و انحراف معیار 
شاندر معاش معلمین مشتاق اند تا 

 1.همکاري کنند

اتوالی

36%  (SD = 0.163) 26%  (SD = 0.156) کاپیسا
35%  (SD = 0.118) 19%  (SD = 0.118) پروان
42%  (SD = 0.185) 36%  (SD = 0.321) هرات
53%  (SD = 0.180) 47%  (SD = 0.173) غور
48%  (SD = 0.109) 41%  (SD = 0.153) بامیان
66%  (SD = 0.120) 48%  (SD = 0.171) دایکندي
46%  (SD = 0.186) 34%  (SD = 0.205)  مجموعدر

زیادي از همکاري و قصه هايدر گفتگو با ما  کارمندان دولتی
مردم مثال اینکه. را بازگو کرندتعهد مردم نسبت به تعلیم و تربیه 

نیازهايکه بتوانند تا  ه بخش از دارائی هاي شانرا فروخته بودندقری
نا امن به کارمندان معارفشانرا بر آورده سازند یا در مناطق تعلیمی 

جواب دهنده گان اینرا نیزالبته . ردندو معلم جاي امن فراهم ک
از نیازهاي اساسی مثل غذاي شانگفتند که خانواده ها در واقع 

خالصه اینکه اگر از. ند تا به معارف کمک کرده باشندنهزینه میک
خانواده ها خواسته شود تا به صنوف الحاقی شان کمک مالی کنند

نها را دچار مشکلبه آنها از نظر مالی سنگین تمام شده و آ ممکن
شده تضمیناینگونه صنف نیز  از جانب دیگر تداوم رفاهی سازد،

بعد ما. وردن این ارقام ما اوسط اشتیاق مردم را براساس قریه شان محاسبه کردیمآبراي بدست 1
.نشان داده شده در نظر گرفتیم 1اوسط قریه را برااساس میانگین والیت شان آنگونه که در جدول 

: خانواده ها به این سوال بود» نخیر«و  »بلی«میزان اشتیاق براساس پاسخ 
از موارد ذیل را خانواده تان عالقه دارد تا براي حمایت مکتب قریه کمک شود؟ از شما کدام یکی "

خواسته نخواهد شد تا این موارد را کمک کنید ما فقط میخواهیم بدانیم که شما چی چیز را دوست
پول براي معاش معلم کمک. a  د تا مکتب قریه راآیا خانواده شما عالقه دار. دارید کمک شوید

"...و مواد غذاي چیزهاي دیگري غیر از پول مثال . b. شود

تخصیصگفتند که ما برخی از مصاحبه شونده گان . نمی تواند
دولت به صنوف الحاقی بر نگاه مردم نسبت بودجه از جانب اندك

یکی از کارمندان آمریت. است گذاشته به تعلیم و تربیه اثر منفی
هیج سهولت نیست،"والدین شاگردان می گوید : گفت معارف

خوب نیست، ما کتاب در مکتب نیست، کتابچه نیست، معلمین
مکتب ما ساختمان ندارد، شاگردان ما هیج چیزي را در آنجا نمی

تا پنج ساعت راچهارد و ا بروشاگردان بجاي اینکه آنج. آموزند
.گري کنده کارام کاري بشینند، بهتر است کانجبدون هیج نوع 

".خریداري کنندمواد غذاي  شاید بتوانند مقدارآنگونه 

پالیسی
مانند سائر نقاط جهان، مردم افغانستان نیز میخواهند تا در تعلیم

وان میدهد که مردم اداره ما نش يدیتا. اطفال شان نقش ایفاء کنند
این مساعی بدون. ا تقویه مادي و معنوي میکندمکاتب ر مدیریت

کیفیت و فراگیر شدن تعلیم و تربیه در دهات افغانستانبر شک که 
ما اینرا نیز نشان میدهد که در برخی جاها کمک يدیتا. نقش دارد

جاگزینارائه خدمات دولتی را تقویه کنند، مردمی به جاي اینکه 
کار با مردم بدلیل کمبود عالوتا، تعهد دولت براي. آن شده است

این بار زیاد ممکن روي تقاضا براي تعلیم و. منابع متضرر شده است
براي اینکه. اردم نسبت به آن و ارزش آن تأثیر بگذتربیه و نگاه مرد

مشارکت مردمی در تعلیم و تربیه تأمین شود ما نقاط بعدي را
:پیشنهاد می نمائیم

ست معارف داده شودامکانات الزم براي آمریت و ریا )１
اشته شدهکه روي مردم گذ تا بتوان از این طریق بار مالی

.را کم کرد
با تقویت ارزشهاي اجتماعی و همکاري مالی میتوان )２

مشارکت به معناي. مشارکت مردمی را بیشتر ساخت
ب و جزب تعهدات غیردر اداره مکت سهم گیري آنها

.مالی مردم

ALSEدر شماره بعدی 
دیتاي را به بررسی میچکیده تحقیقاتی بعدي، ما در 

یرتی اهالی قریه را نشاندهد تا بتوانگیریم که ظرفیت مد
را که توسط مردم مدیریت میشودشکل دوامدار تعلیمات 

.را تشخیص داد
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