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درباره واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان ،مؤسسۀ مستقل پژوهشی مستقر در شهر کابل است که هدف آن انجام و عرضهء پژوهش با کیفیت
مرتبط به پالیسی و طرزالعمل و انتشار نتایج حاصله از آنها جهت آگهی دهی و تاثیر گذاری روی پالیسی ها و فعالیت های گوناگون؛ و
تقویت فرهنگ پژوهش و مطالعه میباشد .این اداره سعی مینماید تا با دخیل ساختن پالیسی سازان ،جامعه مدنی ،محققین و دانش آموزان
زمینه های استفاده از تحقیقات و کتابخانهء این اداره را جهت تقویت ظرفیت پژوهشی آنان ،و ایجاد فرصت ها برای بازتاب اندیشه ها،
مناظره ها و مباحث علمی در کشور فراهم سازد.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در سال  2002با همکاری موسسات امدادی فعال در افغانستان بوجود امد که نماینده های آن متشکل
از هیآت مدیره ،تمویل کنندگان ،ملل متحد و دیگر دفاتر و موسسات غیر دولتی می باشد . .این واحد بیشتر از سوی دولتهای فنلند،
سویدن و سویس پشتیبانی مالی میشود.
در سال  2014میالدی پروژه های مشخصی از سوی کمیسیون اروپا( ، )ECاداره توسعه و همکاری سویس ( ، )SDCموسسه بین المللی
برای توسعه (،)ODIبرنامه انکشافی سازمان ملل متحد ( ،)UNDPپوهنتون آسیای مرکزی ( ،)UCAبانک جهانی ،انستیتیوت صلح ایاالت
متحده امریکا ( ،)USIPهمکاری های تخنیکی آلمان ( )GIZو سفارت فنلند تمویل میگردد.
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ابراز امتنان
نویسندگان این تحقیق از افراد زیر که در این گزارش سهمی به عهده داشتند ،ابراز امتنان می دارند:
مرضیه بحرانی ،مریم سادات ،صدیقه رحیمی ،نفیسه رحیمی ،حسنا محمدی ،مبارکه فرهمند ،فرشته ناهید و ابراهیم شهاب از بخش تحقیقات
میدانی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  AREUکه تحقیق کمی را به پیش بردند.
شکریه آزادمنش ،دستیار ارشد تحقیق در  AREUکه مسوولیت سرپرسی کارهای میدانی و کمک به ارزیابی کیفی و تحلیل معلومات کیفی
را به عهده داشت.
از رومانتو جرواچیو و مایکل لومونتیجو که در سامان دهی معلومات کمی ،و ولفریدا پیلنگو که در تحلیل معلومات کیفی یاری رساندند.
از اماندا شاو از پوهنتون اقتصادی و سیاسی لندن ،و زهره رسولی از پوهنتون ساسکس که به مرور منابع و ماخد مربوطه پرداختند.
از پروفیسور ویندی سیگل رشتون از انستیتوت مسایل جنسیت پوهنتون اقتصادی و سیاسی لندن ،به خاطر توصیه هایش در جهت تقویت
این گزارش.
از ریچل سلتر و ربکا هولمز در انستیوت توسعه خارجی که تبصره ها و پیشنهادات مفیدی در مورد مسوده این گزارش ابراز نمودند.
از رو گریفیتس به خاطر ویرایش و فرانزیسکا شوارز و نیکوالس ماترز به خاطر انسجام ساختاری متن.
جا دارد که از کارمندان  BRACدر دفتر مرکزی آن در کابل و والیت پروان به خاطر حمایت ها و همکاری های شان در جریان تحقیق تشکری
افغانستان  BRACو شهاب الدین احمد ،مسوول برنامه تعلیم و تربیه  BRACدر
نماییم .تشکری مخصوص از غالم مهدی رحیمی ،مدیر پروژه
ِ
افغانستان می نماییم.
این تحقیق با حمایت های مالی اتحادیه اروپا ،دولت استرالیا ،همکاری های تخنیکی آلمان انجام یافت .مسوولیت محتوای پژوهش تنها و
تنها متوجه  ODIبوده و تحت هیچ شرایطی افکار و مواضع اتحادیه اروپا ،دولت آسترالیاو همکاری های تخنیکی آلمان را منعکس نمی سازد.
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خالصه
در این تحقیق از زاویه دید محرومیت اجتماعی به تحلیل تاثیرات برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشیت موسسه BRAC
برای زنان جوان در افغانستان پرداخته شده و فرضیه های آن را در باره نقش برنامه های کارآموزی و کارآفرینی در ادغام و حضور اجتماعی
این زنان می آزماید .در این پژوهش از دو روش تحقیقی و نیمه تجربی بهره گرفته شده است .یافته ها نشان می دهد که آموزش ها تاثیر
کوچکی باالی برخی از شاخص های ادغام اجتماعی با به دست آوردن دانش و مهارت ها داشته ولی تقریبا هیچ تاثیری باالی وضعیت اشتراک
کنندگان از نظر ورود به فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد نداشته است .یک عامل عمده در این قسمت ،نحوه طراحی و اجرای برنامه های
فوق می باشد .به صورت کلی تر ،این تحقیق نشان می دهد که کمبود تعلیم و تربیه ،دسترسی به سرمایه مالی و محدودیت بر سر حضور
اجتماعی ،عوامل کلیدی بازدارنده اشتغال زنان قلمداد شده می تواند.

مقدمه
این گزارش بخشی از یک پروژه وسیع تحقیقاتی است که به مناسبت و موثریت برنامه های حمایت اجتماعی و ایجاد کار به منظور افزایش شمولیت
و سهمگیری اجتماعی افراد ،به ویژه زنان ،در جنوب شرق آسیا می پردازد .این پژوهش که در همکاری با سازمان های همکار در چهار کشور انجام
شده ،به بررسی برنامه های آموزشی مهارت های زندگی( )life skills education trainingو تامین معیشیت( )livelihoods trainingبرای
زنان جوان در افغانستان از سوی موسسه ،BRACبرنامه معیشیت ناحیه چارس و برنامه توسعه ای گروه های آسیب پذیر در بنگالدیش ،برنامه ملی
بیمه صحی هند در ایالت های ماهاراشترا و اوترپرادیش ،و در نهایت برنامه کمک به طفل در منطقه کرنالی کشور نیپال می پردازد .گزارش ها و
معلومات مختصر در مورد هر یک از کشورهای نامبرده و تحلیل های گسترده از تمام این کشور ها ،و همچنان یافته ها و تجارب به دست آمده و
مرتبط با منطقه و پالیسی های بین المللی را در آدرس زیر قابل یافت استwww.odi.org.uk/projects/spinclusion :

پژوهش های بین المللی ،ارایه معلومات و اطالعات در مورد پسزمینه موضوع
•بابکان باباجانیان ،جسیکا هاگن-زانکر و آر .هولمز( ۲۰۱۴میالدی) -چگونه حمایت اجتماعی و برنامه های کار به ادغام
اجتماعی کمک کرده می تواند؟ بر مبنای تجارب به دست آمده از افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال ،گزارش انستیتوت
توسعه خارجی(.)ODI
•بابکان باباجانیان ،جسیکا هگن-زانکر و آر .هولمز( ۲۰۱۴میالدی) -آیا برنامه های حمایت اجتماعی و اشتغال در ادغام
اجتماعی افراد نقش بازی کرده می تواند؟ بر مبنای تجارب به دست آمده از افغانستان ،بنگالدیش ،هند و نیپال ،معلومات
نامه انستیتوت توسعه خارجی(.)ODI
•بابکان باباجانیان ،جسیکا هگن-زانکر( -)۲۰۱۲حمایت و محرومیت اجتماعی :چارچوب تحلیلی ارزیابی رابطه ها.
معلومات پس زمینه انستیتوت توسعه خارجی
گزارش کشور ها
•تی.پی ادیکاری ،تامرکار تپا ،بی .پی .مگر ،جسیکا هگن زانکر و بابکان باباجانیان( -)۲۰۱۴چطور حمایت های اجتماعی
به ادغام اجتماعی در نیپال کمک رسانده می تواند؟ بر اساس تجارب برنامه کمک به طفل در منطقه کرنالی .گزارش
انستیتوت توسعه خارجی.
•سی .اچاوز ،بی .باباجانیان ،هگن -زانکر ،اس اکتر و جی.ال باگاپورو ( - )۲۰۱۴چگونه برنامه های کار و اشتغال به ادغام
اجتماعی در افغانستان کمک کرده می تواند؟ بر اساس تجارب و شواهد به دست آمده از برنامه های تربیوی آموزش
مهارت های زندگی و تامین معیشیت برای زنان جوان در افغانستان .گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•ان .اس سبروال ،وی .کی میشرا ،آ.کی نایک ،آر .هولمز ،و جیسکا هگن-زانکر( -)۲۰۱۴چگونه حمایت های اجتماعی به
ادغام اجتماعی در هند کمک کرده می تواند؟ شواهد به دست آمده از برنامه ملی بیمه صحی در ایالت های ماهاراشترا
و اوتر پرادیش ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•او.اف صدیقی ،آر .هولمز ،جهان چوردی ،و هنگن-زانکر( - )۲۰۱۴چطور حمایت ها و مزایای اجتماعی به ادغام اجتماعی
در بنگالدیش کمک رسانده می تواند؟ شواهد به دست آمده از پروژه معیشیت ناحیه چارس و برنامه انکشافی گروه های
آسیب پذیر ،انستیتوت توسعه خارجی.
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معلومات کشوری
•تی.پی ادیکاری ،جسیکا هگن زانکر و بابکان باباجانیان( -)۲۰۱۴چطور حمایت های اجتماعی به ادغام اجتماعی در نیپال
کمک رسانده می تواند؟ بر اساس تجارب برنامه کمک به طفل در منطقه کرنالی ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•سی .اچاوز ،بی .باباجانیان ،هگن -زانکر ( -)۲۰۱۴چگونه برنامه های کار و اشتغال به ادغام اجتماعی در افغانستان کمک
کرده می تواند؟ بر اساس تجارب و شواهد به دست آمده از برنامه های تربیوی آموزش مهارت های زندگی و تامین
معیشیت برای زنان جوان در افغانستان ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•ان .اس سبروال ،وی .کی میشرا ،آ.کی نایک ،آر .هولمز ،و جیسکا هگن-زانکر( )۲۰۱۴چگونه حمایت های اجتماعی به
ادغام اجتماعی در هند کمک کرده می تواند؟ شواهد به دست آمده از برنامه ملی بیمه صحی در ایالت های ماهاراشترا
و اوتر پرادیش ،گزارش انستیتوت توسعه خارجی.
•او.اف صدیقی ،آر .هولمز ،جهان چوردی ،و هگن-زانکر( )۲۰۱۴چطور حمایت ها و مزایای اجتماعی به ادغام اجتماعی
در بنگالدیش کمک رسانده می تواند؟ شواهد به دست آمده از پروژه معیشیت ناحیه چارس و برنامه انکشافی گروه های
آسیب پذیر ،انستیتوت توسعه خارجی.
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خالصه موضوع:
در این تحقیق تاثیرات برنامه های تربیوی مهارت های زندگی و تامین معیشت موسسه  BRACدر والیت های کابل و پروان به بررسی گرفته
می شود .موسسه  BRACاین برنامه های آموزشی را به عنوان بخشی از پروژه آموزش دختران بین سال های  ۲۰۰۷و  ۲۰۱۱میالدی با حمایت
اداره کمک های توسعه بین المللی کانادا تطبیق نمود .در قالب پروژه مذکور مرکز یادگیری دختران بالغ برای خانم های که بین  ۱۵الی ۲۰
سال عمر دارند ،و همچنان کسانی که تعلیمات ابتدائیه خود را ادامه داده نتوانستند ،راه اندازی گردید .این مرکز برای دختران بزرگسال محیط
امن آموزشی و اجتماعی فراهم کرده تا با وجود بازماندن از مکتب ،به تعلیم و تربیه خود ادامه بدهند .برنامه های یادگیری برای دختران بالغ
در کابل از مارچ الی جون  ۲۰۱۱و در پروان از جون الی آگست  ۲۰۱۱میالدی اجرا گردید.
اشتراک کنندگان در این برنامه دو نوع آموزش را فرا گرفتند که یکی کسب مهارت های اولیه زندگی و دیگر مهارت های امرار معاش بود.
آموزش مهارت های اولیه زندگی شامل یک دوره آموزشی پنج روزه می شد که در آن به صورت کلی روی صحت نسایی ،و حقوق اطفال و
زنان بحث صورت گرفت .آموزش های تامین معاش شامل یک دوره آموزشی سه ماهه کارآموزی و کارآفرینی می گردید که تا دختران جوان
وارد فعالیت های اقتصادی گردیده و سهمی در درآمد خانواده داشته باشند.
در این تحقیق سعی گردید تا میزان تاثیرگذاری آموزش ها و مهارت های فوق بر مشارکت زنان در بازار و کسب درآمد اندازه گیری شود .در
این تحقیق همچنان سایر تاثیرات این برنامه های کمکی ،به خصوص افزایش توانایی ها ،تاثیرات آن باالی روابط اجتماعی دختران و مراجعه
به مقامات دولتی ،نیز بررسی گردید .هدف نه تنها سنجش تاثیرات ،بلکه ارزیابی اثرات متحول کننده برنامه های فوق نیز بود .این پژوهش ،با
عطف به چارچوب محرومیت اجتماعی ،امیدوار است بداند که مهارت های کسب معاش تا چه میزانی ساختارها و روندهای اجتماعی که باعث
محدودیت ورود زنان به بازار کار می گردد ،به چالش کشیده است.
در این تحقیق از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است .در روش های کیفی از تحلیل توصیفی و ( )PSMبه خاطر اندازه گیری نتایج دو گروه
با هم مورد مقایسه قرار گرفت :گروه اشتراک کردگان در دوره های تربیوی و اشتراک نکردگان یا افرادی که برای اشتراک در دوره آموزشی
انتخاب نشده بودند .به صورت کلی ،با  ۳۶۴نفر(یک نفر در هر خانواده) در  ۱۳قریه مصاحبه شد .در رویکرد کیفی از  ۲۶گروه مباحثاتی که
شامل  ۷۶نفر از گروه اشتراک کرده و  ۷۷از گروه اشتراک نکرده ،استفاده شد؛ در مصاحبه های مفصل غیربسته(semi-structured in-depth
 ،)interviewsبا  ۲۱نفر اشتراک کرده و  ۱۴اشتراک نکرده مصاحبه شد.
به صورت کلی ،اشتراک کردگان آموزش مهارت های زندگی را مفید یافته بودند .این برنامه آموزشی توانسته بود که به دانش دختران در مورد
صحت ،سواد آموزی و آگاهی از حقوق زنان بیفزاید .اطالعات به دست آمده از روش های کیفی و کمی نشان می دهد که قسمت زیادی از
این افراد از آموخته های جدید خود استفاده کرده اند .مثال ،در قسمت صحت به خاطر نگرانی های صحی خود نزد داکتر مراجعه کرده و یا
حفظ الصحه شخصی و خانوادگی شان نسبت به گذشته بهتر شده است .معلومات به دست آمده از روش کیفی نشان می دهد که دختران با
فراگیری در دوره های سواد آموزی به کودکان و اعضای خانواده خود در قسمت حل کارخانگی های شان کمک نموده اند.
دوره آموزشی کسب مهارت های تامین معیشت شامل آموختن حرفه های مختفلی مانند گلدوزی ،بکس سازی ،خیاطی ،پرورش دام ها و
تولید غذا می شد .دوره های آموزشی خیاطی در میان  ۱۵۰شرکت کننده(از جمله  ۱۸۲نفر) نسبت به سایر دوره های آموزشی طرفداران زیادی
داشت .بیشتر از نصف اشتراک کنندگان گفتند که مهارت های جدیدی فرار گرفته و بیشتر از یک پنجم اظهار داشتند که بر توانایی های شان
افزوده شده است .نزدیک به دو سوم پرسش شوندگان گفتند که آنها دانسته ها و مهارت های به دست آورده را در زندگی روزمره عملی کرده
اند .از دوره آموزشی خیاطی بیشتر برای دوختن لباس برای خود و اعضای خانواده استفاده شده است.
یک سوم اشتراک کنندگان گفتند که از برنامه مهارت های تامین درآمد چیز زیادی نیاموختند .پاسخ دهندگان پرسش ها گفتند که از برنامه
آموزش خیاطی به آنها مهارت های الزم جهت کسب درآمد از طریق حرفه خیاطی را یاد نداد .این موضوع با معلوماتی دیگر تحقیقات ما
همخوانی داشته و نشان می دهد که چهل درصد اشتراک کنندگان تصور می کنند که کمبود مهارت ها باعث پیوستن آنها به بازار کار شده است.
تنها میزان کمی از شرکت کنندگان ( ۱۳درصد ،یا  ۲۳نفر از مجموع  ۱۸۲نفر) گفتند که برای ایجاد یک کار و شغل از مهارت های فراگرفته
از دوره های آموزشی تامین معیشت بهره موثر برده اند.بر اساس معلومات مصاحبه شوندگان در جریان تحقیق کیفی ۱۹ ،شرکت کننده دوره
آموزشی گفتند که با کسب مهارت های فراگرفته توانستند که برای خود کسب و کاری به راه انداخته و صاحب درآمد شوند .همچنان تحلیل
اطالعات مذکور نشان می دهد که آموزش های کسب درآمد تاثیر کمی باالی کار کردن زنان در بیرون از خانه و سهمگیری شان در درآمد
خانواده داشته است ،و این به نوبه خود عدم تغییر معنادار در زندگی اشتراک کنندگان پس از شرکت در دوره های آموزشی را به نمایش می گذارد.
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یک عامل اصلی کمک کننده برای محدود کردن موثریت برنامه های مذکور نحوه ایجاد و اجرای آن است .یکی از پاسخ دهندگان که پس
فراغت از دوره آموزشی هم برای خود کسب و کار خیاطی دست و پا کرده نتوانست ،می گوید که عدم فراگیری مهارت های الزم در دوره
آموزشی یکی از دالیل مهم ناتوانی او در راه اندازی کسب و کار پس از فراغت از دوره آموزشی بود .برخی از آنانی که پس از فراغت از دوره
های آموزشی وارد حرفه خیاطی شدند ،قبل از آن هم دارای تجارب اولیه در این حرفه بودند .ولی در عین حال دوره های آموزشی به آنها
کمک کرد تا تجارب خود را بیشتر ساخته و در کار خود مسلکی تر گردند .آنانی که بدون تجربه قبلی در دوره آموزشی شرکت جستند ،به میزان
دلخواه مهارت های کافی خیاطی را فرا نگرفتند تا به واسطه آن کسب درآمد نمایند .البته ،سنجش کیفی نظرات و تصورات اشتراک کنندگان
نیز نشان می دهد که دوره تربیوی تامین معیشت به اندازه الزم مهارت های اشتراک کنندگان را تقویت ننموده است تا اشتراک کنندگان با
استفاده از آن درآمد پیدا کرده و به لحاظ اقتصادی به خود متکی گردند .چون بیشتراز  ۴۳درصد سروی شونده گان به کمبود مهارت ها به
عنوان یکی از دالیل عدم راه اندازی کسب و تجارت در  ۱۲ماه گذشته اشاره نمودند و از سوی دیگر دوره های آموزشی هم این خالء فنی و
آموزشی را پر کرده نتوانسته است .با توجه به این که دوره های آموزشی در خانه برگزار شده ،بن ًا اشتراک کنندگان با محدودیت هایی چون
بیرون رفتن از خانه مواجه نبوده و درنتیجه موثریت دوره های آموزشی بایستی به شکل دلخواه آن تامین می گردید.
در ارتباط به نقش دوره های آموزشی تامین معیشت به لحاظ افزایش توانایی ها این را می توان افزود که نزدیک به یک سوم اشتراک
کنندگان گفتند که در درآمد اقتصادی خانواده نقشی پیدا نموده ،و یک بخش چشمگیری از اشتراک کنندگان نیز در نحوه مصرف درآمد و
هزینه های خانواده دارای اعمال نفوذ بوده و به نظرات آنان در این مورد گوش داده می شود .با این وجود ،تحلیل معلومات و داده ها به
وضاحت نتوانست که میان مهارت های فراگرفته شده از دوره های آموزشی کسب درآمد با حق تصمیم گیری بیشتر در قسمت نحوه مصارف
خانواده پیوند مستقیم پیدا نماید .اکثر پرسش شوندگان که صاحب درآمد بودند ،توانستند که در مصرف در آمد شخصی خود صاحب صالحیت
و نظر باشند .البته ،نکته قابل توجه این است که تفاوت میان گروه شرکت کرده با گروه شرکت نکرده از حیث کنترل بر در آمد تفاوت چندانی
وجود نداشت.
دوره های آموزشی مهارت های زندگی و کسب درآمد تاثیرات مثبت باالی روابط اجتماعی اشتراک کنندگان ،از جمله با خانواده و اعضای
اجتماع ،داشته است .یعنی اشتراک کنندگان توانسته اند که قدردانی و احترام بیشتری از سوی اعضای خانواده و اجتماع نسبت به خود جلب
کرده و میزان ارتباطات شخصی و اجتماعی خود را گسترش دهند .اما در عین حال برخی از آنها صحبت از افزایش تنش ها و نگرش های
منفی نسبت به خود در جامعه ،پس از اشتراک در دوره آموزشی ،نیز به میان آوردند .گفته می شود که در برخی از موارد دالیل نگرش های
منفی و تنش های ایجاد شده حسادت دخترانی که در دوره تربیوی شرکت نتوانستند ،و دیدگاه های محافظه کارانه در جامعه که محتوای دوره
های آموزشی را تایید نمی کردند ،عنوان گردیده است .در کنار این ،با توجه به یکی از اهداف اولیه دوره های آموزشی ،در روابط و مراجعه
اشتراک کنندگان به مقامات محلی افزایشی بعمل نیامده است.
موانع بر سر اشتغال زنان در هر بخش و شغلی متفاوت است .با این که هدف این تحقیق بررسی عواملی که باالی نتایج برنامه های آموزشی
 BRACدر عرصه های مشخص کاریش تاثیر می گذارد ،بوده است ،اما در کنار آن نویسندگان به دنبال شواهدی در مورد موانع کلی و فرصت
های موجود در قسمت اشتغال زنان نیز بر آمدند .نظرات دختران جوان در مورد موانع کاری نشان می دهد که برعالوه دانش و مهارت ،توانایی
راه اندازی کسب و کار توسط زنان با طیف وسیعی از عوامل ارتباط دارد .مصاحبه شوندگان خاطر نشان ساختند که تعلیم و تربیه ،دسترسی به
منابع مالی و مولد ،و موانع بر سر حضور اجتماعی زنان از جمله محدودیت های کلیدی بر سر راه اشتغال زنان به حساب می آید .در حالی که
بسیاری از این عوامل هم برای مردان و هم برای زنان محدودیت زا اند ،اما زنان بیشتر از مردان سنگینی محدودیت ها را احساس می نمایند.
به منظور تقویت دستیابی زنان به کار و درآمد ،پالیسی سازان نه تنها روی تدریس و فراگیری تعلمیات تمرکز نمایند ،بلکه همچنان به دنبال
رفع موانع اجتماعی ،اقتصادی و ساختاری نیز برآیند که دسترسی به منابع را ناعادالنه و محرومیت ها را چند برابر ساخته اند .این روند شامل
شناسایی عوامل محرومیت زنان از بهره وری از فرصت های اقتصادی در بخش ها و مشاغل مشخص است .برخی از آن از طریق دخالت های
اداری و ساختاری در بازار کار قابل رسیدگی است؛ برخی دیگر نیازمند تعهدات بلندمدت و سیاست گذاری های وسیعتر در کشور می باشد.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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1اهداف تحقیق و حمایت نهادها

این تحقیق که نهادهای مختلفی مانند اتحادیه اروپا ( ،)EUوزارت امور خارجه استرالیا ( )DFATو اداره همکاری های بین المللی آلمان ( )GIZاز
آن حمایت مالی نمودند ،به دنبال ارزیابی تاثیرات آموزش مهارت های زندگی و مهارت های تامین معیشت می باشد که توسط برنامه مرکز
یادگیری برای دختران بالغ ( )ARCمربوط به موسسه  BRACدر افغانستان راه اندازی شد .این تحقیق به بررسی تطبیق برنامه های مذکور در
والیت های کابل و پروان در سال  ۲۰۱۱میالدی می پردازد.
این برنامه های ابتکاری برای دختران بالغی که از ادامه تحصیل در مکاتب بازماندند ،طراحی شده بود .معمو ًال دختران جوان به عنوان قشری
مدنظر گرفته می شود که در دسترسی به آموزش ،سواد حیاتی و بازار کار دچار محدودیت اند .هدف از فعالیت  BRACدر این عرصه ،تقویت
حضور و مشارکت اجتماعی و اقتصادی آنان از طریق فراگیری دانش ،مهارت ها و راه اندازی کسب و کار با درآمد است .در چارچوب برنامه
های فوق این موسسه دو نوع آموزش را برای زنان فراهم می نماید :آموزش مهارت های زندگی و کسب درآمد .دوره آموزشی پنج روزه
مهارت های زندگی شامل بحث های کلی ،صحت نسایی ،حقوق زنان و کودکان می شود .آموزش کسب درآمد یا تامین معیشت شامل آموزش
یک سلسله مهارت ها به منظور خود اتکایی اقتصادی زنان است .این دوره آموزشی به مدت سه ماه بوده و مهارت های چون گلدوزی ،بکس
سازی ،خیاطی ،پرورش مواشی و تولید غذا را به شرکت کنندگان یاد میدهد.
در این تحقیق سعی گردید تا میزان تاثیرگذاری مهارت های فوق بر مشارکت دختران جوان(با  ۱۵الی  ۲۰سال عمر) در بازار کار و کسب درآمد
را اندازه بگیرد .در این تحقیق همچنان سایر تاثیرات این برنامه های کمکی ،به خصوص افزایش توانایی ها ،تاثیرات آن باالی روابط اجتماعی
و دولتی دختران ،نیز بررسی گردید .هدف این بود تا نه تنها تاثیرات کارهای  BRACمورد سنجش قرار گیرد بلکه دیده شود که تاثیرات آن تا
چه اندازه متحول کننده بوده است .این پژوهش ،با عطف به چارچوب محرومیت اجتماعی ،امیدوار است بداند که مهارت های کسب معاش تا
چه میزانی ساختارها و پروسه های اجتماعی که باعث محدودیت زنان در بازار کار می گردد ،به چالش کشیده است.
سال ها جنگ ،نا امنی و بی ثباتی در افغانستان ،کشور را با کمبود شدید زیرساخت ها ،مشکالت مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مواجه
ساخته است .سالها بی ثباتی توام با مهاجرت های داخلی و خارجی ،باالی جنبه های مختلف زندگی افغانها تاثیر مخربی بر جای گذاشته
است .زنان و مردان ،پیران و جوانان از قومیت ها و مذاهب مختلف کشور شاهد مشکالت و محرومیت های متنوعی بوده اند .زنان به صورت
ویژه بار سنگین تر مصایب و مشکالت را در اثر تشدید خشونت ها ،محرومیت از حقوق و فرصت ها به دوش کشیده اند(.مرادیان)۲۰۱۳ ،
فضای کلی اقتصادی و ساختاری کشور فرصت های محدود کاری و درآمدزایی را در اختیار مردان و زنان قرار می دهد ،اما زنان به صورت
خاص بیشتر از مردان مشکالت و محدودیت ها را تجربه می نمایند .مطالعه منابع و تحقیقات نشان می دهد که آموزش و مهارت های ناکافی،
دسترسی ضعیف به سرمایه و بازار ،و امنیت شخصی و تحرک اجتماعی محدود از جمله موانع اصلی بر سر راه اشتغال زنان به حساب می آیند.
این تحقیق کیفی و کمی بخشی از پروژه وسیع پژوهش در چند کشور مختلف به منظور ارزیابی موثریت برنامه های ابتکاری در ساحه حمایت
های اجتماعی و بازار کار به منظور بهبود زندگی و معیشت افراد محروم در آسیا می باشد .سایر پژوهش های موردی نگاهی به تاثیر طرح
بیمه صحی موسوم به راشترییا سواتیا بیما یوجنا در هند ،اعانه حمایت از کودکان در نیپال ،برنامه توسعه گروه های آسیب پذیر و برنامه تامین
معیشت ناحیه چارس در بنگالدیش ،انداخته اند .پژوهش های موردی فوق توجه خود را به اقدامات متفاوت در سطح پالیسی ها و تقویت فهم
ما از نقاط قوت و ضعف مدل ها و برنامه های جاری رسیدگی به مشکالت و آسیب های بشری معطوف داشته اند.
برنامه آموزشی  BRACو ابتکارات مشابه آن به طور «فعاالنه» به دنبال کاهش محرومیت و محدودیت افراد آسیب پذیر در دسترسی به بازار کار
اند .برنامه مشارکت فعال در بازار کار شامل اقدامات متنوع مانند بهبود دستمزدها ،کارهای عام المنفعه ،کمک به شغل یابی ،آموزش مشوره
دهی و مهارت ها می شود .از سوی دیگر تمهیدات کاهش دهنده تاثیرات منفی بازار ،شامل بیمه بیکاری و ارایه معاونت های اجتماعی به
افراد بیکار است 1 .ابزارهای حمایت گرانه و مددرسان در بازار اغلب به عنوان تمهیدات اضافی به خاطر پشتیبانی از افراد محروم مدنظر گرفته
می شود که با دریافت کمک های اجتماعی به بازار کار داخل شده و زمینه گذر آنان از اتکا به کمک های اجتماعی به اشتغال مساعد گردد.
برنامه های آموزش مهارت ها شامل برنامه های مختلف ،منجمله سواد حیاتی ،حساب ،آموزش حرفوی و غیره است (,.Betcherman et al
 .)2007این اقدامات به منظور توسعه مهارت ها ،دانش و آگاهی افراد طراحی شده تا به تقویت ظرفیت های کاری و کسب درآمد آنها کمک نماید.
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تاکوچ :1برنامه های اقدامات فعال در بازار کار
اقدامات فعال در بازار کار به عنوان بخشی از استراتژی های بسیاری از حکومت ها و سازمان های بین المللی به حساب می آید .به عنوان مثال ،استراتژی کار
و حمایت اجتماعی بانک جهانی از  ۲۰۱۲الی  (۲۰۲۲بانک جهانی ۲۰۱۲ ،میالدی) به دنبال توجه به زمینه سازی انتقال جوانان از مکتب به بازار کار از طریق
برنامه های مختلف آموزشی ،مشوره دهی ،کمک به یافتن شغل ،خدمات میانجی گری ،تصدیقنامه کسب مهارت و بهبود دستمزد است .این استراتژی روی
اهمیت حمایت از افراد دارای شغل آزاد که اکثریت کارگران در کشور های کم درآمد را تشکیل می دهند ،تاکید دارد.

استراتژی حمایت اجتماعی برای شرق و جنوب افریقایی سازمان یونیسف ( ۲۰۰۸میالدی) ضرورت تقویت تعلیم و تربیه مجدد ،آموزش و مهارت های زندگی
برای افراد بالغ را پیشنهاد می دارد .به گفته این نهاد برنامه های فوق که روی نیروی انسانی -مانند صحت خوب ،معارف و مهارت های زندگی -سرمایه گذاری
می نمایند ،نیازمند باال بردن سطح بهره دهی نیروی کار و گذار آنان به اشتغال در نهادها و یا به راه اندازی کار آزاد می باشد.

میکانیزم های تقویت مشارکت در بازار کار در بلندمدت به عنوان ابزار های تقویت و حضور اجتماعی مدنظر گرفته می شوند 2 .ضرورت فزاینده
به کمک های اجتماعی و پالیسی های کار و هچنان برنامه هایی با اهداف متحول کننده احساس می گردد .به منظور ایجاد تغییرات پایدار،
اقدامات انکشافی باید در قسمت رفاه بلندمدت و برابری وسیعتر اجتماعی ،تقویت و عدالت اجتماعی نقش ایفا نماید .رید و دیگران()۲۰۱۲
پیشنهاد می دارند که حمایت های اجتماعی نه بر محور این سوال که «چه چیزی زنان و اطفال را از مصایب دور نگهمیدارد؟» بلکه بر محور
این پرسش که « چه چیزی زندگی ما را آسانتر ،مصوونتر و آزادتر ،و چه چیزی ما را ارزشمند و پربار می سازد ،و فرصت ها و قدرت بیشتر را
3
در اختیار ما قرار می دهد؟» بچرخد.
نقش حمایت های اجتماعی و اقدامات در بازار کار به منظور دست یابی به اهداف متحول کننده به طور مناسب ضبط و مستند نشده است.
بر اساس بررسی فراگیر گوردن بچرمن و دیگران( ۲۰۰۴میالدی) شواهد موجود در این ارتباط بسیار محدود بوده و از این خاطر فهم این که
کدام پالیسی در بازار کار ،به ویژه فراتر از حوزه کشور های عضو ( )OECDموثر است ،با مانع و اختالل مواجه می باشد .به خاطر دست یافتن
به نتایج متحول کننده ،فهم این موضوع اهمیت دارد که چگونه و تحت چه شرایطی اقدامات و پالیسی ها قادر به چالش کشیدن ساختارها و
روند های زایش فقر و آسیب پذیری در ساحات رسمی و غیر رسمی در جامعه ،اند.
این تحقیق با عطف به چارچوب محرومیت اجتماعی به دنبال ارزیابی و تحلیل تاثیرات اقدامات برنامه های تربیوی  BRACاست .این چارچوب
به ما کمک می نماید تا ضمن بررسی تاثیرات آن باالی جنبه های مختلف میزان رفاه ،توجه خود را به عوامل مشخص ایجاد فقر و آسیب
پذیری نماییم .نکته با اهمیت در ارتباط به برنامه های بازارکار ،تصدیق موانع بر سر راه اشتغال زنان در بخشها و مشاغل مختلف است .هر
چند که این پژوهش در اصول به عوامل تاثیرگذار و محدودکننده در برابر برنامه های  BRACاختصاص دارد ،اما در عین حال می کوشد که با
فراختر ساختن حوزه دید و تحلیل ،به صورت کلی روی موانع و فرصت های عمومی برای اشتغال زنان نیز بحث نماید.
یافته های این پژوهش احتماال در فهم موثریت اقدامات و برنامه های تقویت زنان و رفاه در افغانستان از طریق بازار کار سهمی خواهد
داشت .به ویژه اهمیت آن از لحاظ نبود تحقیقات و مستندات کافی در این عرصه مشهود است .در مورد افغانستان( البته در سایر کشورها
نیز صادق است) اطالعات مربوط به زنان و جنسیت هنوز هم محدود بوده و به ویژه ما این محدودیت را در ارتباط گرد آوری اطالعاتی در
مورد کار ،استفاده از وقت و کسب درآمد زنان احساس کرده می توانیم ( .)2013 ,.Ganesh et alاز این رو دشوار است تا به ارزیابی تاثیرات،
میزان دسترسی و پوشش برنامه ها و اقدامات فوق برای زنان بپردازیم ،چه برسد به این که بخواهیم روی تاثیرات قدرت متحول کننده
برنامه ها و سهم آن را در بهبود وضعیت انسانی پژوهش نماییم( .)15 :۲۰۰۹ ,.Köhler et alبا توجه به مباحثات جاری حول پیچیدگی و
چند بعدی بودن موضوع تقویت زنان( ،)2011 ,ICRWبه دشواری می توان تاثیرات اقدامات را از لحاظ افزایش درآمد و یا رفاه جامعه از یک
منظر کلی تر اندازه گیری کرد.
ساختار تحقیق به این شکل است که بخش دو به مرور منابع و پژوهش ها می پردازد تا مسایل در یک چارچوب گسترده تر نظری و عملی
مورد توجه قرار گرفته و تجارب به دست آمده از برنامه های آموزش مهارت ها برای زنان در افغانستان برجسته گردد .در بخش های سه،
چهار ،پنج و شش روی چارچوب تحلیلی تحقیق ،سواالت تحقیق ،روش شناسی و مسایل اخالقی تحقیق بحث خواهد شد .بحث یافته های
تحقیق شامل موثریت و عملی بودن دوره های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت( بخش های  ۹و  ،)۱۰تحلیل تاثیر دوره آموزشی
تامین معیشت باالی اشتغال زایی براساس سنجش آماری و مقایسوی تاثیرات (( )PSMبخش  ،)۱۱ارزیابی موانع عمده در برابر فعالیت های
اقتصادی زنان(بخش  ،)۱۲تحلیل تاثیرات مهارت های تامین معیشت باالی تقویت زنان(بخش  )۱۳و روابط اجتماعی و تعامل با مقامات
(بخش  )۱۴می شود .بخش های  ۱۵و  ۱۶شامل پیشنهادات برای پالیسی سازی و اجرات می گردد.

en.htm_http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0009 2
embracing-disruptions-responding-to-uncertainties-valuing-agency-situating-a-/04/2013/http://www.forum.awid.org/forum12
h 3
/feminist-approach-to-social-protection
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2روابط جنسیتی ،زنان جوان و تقویت اقتصادی در افغانستان

در این بخش منابع موجود در ارتباط به روابط جنسیتی ،زنان جوان و تقویت اقتصادی آنان در افغانستان مرور خواهد شد .خصوصا ،اطالعات و
پژوهش های متاخر در مورد روابط جنسیتی ،و همچنان برنامه های ارتقای سوادآموزی برای زنان ،تعلمیات حرفوی ،آموزش و تقویت اقتصادی
زنان ،به بررسی گرفته شده است .منابع متذکره به بررسی طیف وسیعی از مسایل ،از ارزیابی تاثیرات ،مواد و اسناد سازمان های بین المللی و
نهادهای تمویل کننده تا مطالعات اکادمیک در مورد جنسیت و اقتصاد می پردازد .ما همچنان به بررسی رفتارها و اقدامات عملی تر در منابع
تحقیقی در مورد جنسیت ،توسعه ،تقویت اقتصادی و حمایت اجتماعی توجه می نماییم.
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فرآیند تقویت اقتصادی زنان تنها مشروط و مرتبط به حوزه اقتصاد نبوده بلکه بخش های دیگر اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد .کبیر
و دیگران( ۲۰۱۱میالدی) استدالل می دارند که مشارکت و تقویت اقتصادی زنان یک روند چند بعدی تغییر بوده که بخش های مختلف
زندگی زنان را در بر می گیرد(ص  ،)۱تنها به ساحه اقتصاد مختص نگشته و همانند خود ارتباط جنسیت با حوزه ها و بازیگران متنوع ،در زمینه
ها و چارچوب های مختلف ،دارای چهره ها و خصوصیات متفاوتی است .همچنان به گفته کبیر (« ،)۲۰۰۸تغییرات اجتماعی به نفع تقویت
و مشارکت اقتصادی زنان ،و همچنان تعیین الویت ها از سوی زنان ،از جهات مختلف تحت فشار محدودیت های غالب در جامعه ،شکل و
محتوا می گیرد( ».ص )۱
مطالعات منابع نشان می دهد که نبود مهارت ها و آموزش های مناسب ،دسترسی محدود به سرمایه و بازارها ،امنیت فزیکی و همچنان
محدودیت در بیرون شدن از خانه و کار در جامعه از جمله موانع عمده بر سر راه اشتغال زنان به حساب می آید .افزون بر این ،زنان دسترسی
محدود به ساختارهای سیاسی و تصمیم گیری و هچنان نظام عدلی کشور دارند .این به خودی خود مانع از مطرح شدن خواست ها ،اولویت
های زنان و اعمال نفوذ باالی تصمیم گیری های عمده مانند فعالیت های اقتصادی و انتخاب شغل دلخواه از سوی آنها می شود.
جنسیت یک عامل عمده تاثیرگذار در دسترسی به منابع ،خدمات و فرصت ها و در نهایت اشتغال به حساب می آید .روابط زنان و
مردان( )2013 ,Petesch ;2011 ,.Kabeer et al ;2010 ,Azarbaijani-Moghaddamدر افغانستان به صورت وسیع نابرابر است .زنان بیشتر از
مردان از لحاظ فراگیری مهارت ها و آموزش ها ،دسترسی به بازار ،منابع مولد و درآمدزا ،و کار در بیرون از خانه با محرومیت و تبعیض مواجه اند.
در زمان رژیم طالبان ،زنان در افغانستان از حقوق اساسی چون دسترسی به خدمات طبی و تعلیم و تربیه محروم بودند .بسیاری از آنان از حق
کار ،به جز کار در بخش های مشخص صحی ،منع شده و به چار دیواری خانه محصور گشتند ( .)2013 ,ICGاز زمان سقوط طالبان در سال
 ۲۰۰۱میالدی ،حقوق زنان به عنوان یک موضوع مهم در سیاستگذاری های داخلی و توجهات بین المللی مبدل گشت .نهادهای دوجانبه
و چند جانبه ،و سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی برنامه ها و اقدامات مختلفی برای تقویت زنان روی دست گرفتند که از آن جمله با
مقامات و پالیسی سازان افغان در جهت گنجاندن اصل حقوق مساوی زنان و مردان در قانون اساسی کشور همکاری و رایزنی نمودند تا زنان
با حمایت های رسمی به کار در بیرون از خانه ،حق آموزش و مشارکت معنادار سیاسی دسترسی پیدا نمایند ( .)2013 ,Moradianتالش های
مذکور دارای نتایج مثبتی بوده که می توان به شمولیت گسترده دختران در مکاتب و مشارکت سیاسی وسیعتر زنان اشاره نمود .به هر صورت،
پیشرفت های مذکور همواره به تغییرات واقعی در زندگی زنان افغان منتج نشده است .نابرابری گسترده میان زنان و مردان وجود داشته ،و
حتی وضعیت این قشر از لحاظ رفاه اجتماعی و اقتصادی به مراتب بدتر از مردان است.
شاخص جهانی نابرابری جنسیتی ،صحت نسایی ،قدرت و مشارکت زنان در بازار کار را در مقایسه با مردان سنجش می نماید .افغانستان
براساس این شاخص جهانی رتبه  ۱۴۷از میان  ۱۸۶کشور در جهان را داراست .رتبه افغانستان از لحاظ رقمی  ۰.712که  ۰نشان دهنده برابری
مطلق و  ۱نشان دهنده نابرابری مطلق است ،می باشد که حد اوسط جهانی عبارت از  ۰.463یا  ٪ ۴۶.3است ( 4 .)2013 ,UNDPاطالعات
بیشتر در مورد نابرابری جنسیتی و چالش های موجود بر سر راه زنان افغان را می توان در سروی ساالنه بنیاد آسیایی (  )TAFدر مورد افغانها
یافت که براساس آن در سال  ۲۰۱۳میالدی 5افغانها مهمترین مشکل در برابر زنان را عبارت از کمبود آموزش و بی سوادی( ۲۷فیصد) ،کمبود
فرصت ها (۱۲فیصد) ،عدم رعایت حقوق زنان (۱۰فیصد) ،ازدواج اجباری و طویانه (۹فیصد) و خشونت های خانوادگی( ۸فیصد) عنوان نموده
اند )۲(.هم زنان و هم مردان در بسیاری اوقات در مورد دسته بندی مشکالت مشابهت نظر داشتند ،با این حال زنان فرصت های کاری را
بیشتر از مردان به عنوان یک مشکل خود مطرح نمودند .همچنان زنان در مناطق روستایی در باره حقوق خانم ها بیشتر از زنان در مناطق
شهری ،صحبت نمودند(.)2013 ,TAF

4
5

See http://hdr.undp.org/en/content/how-gii-calculated-and-what-are-its-main-findings-terms-national-and-regional-patterns
.provinces 34 respondents from all 9,260 surveyed 2013 This has taken place over the past nine years, and in
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سهم زنان افغان از لحاظ اشتغال در بخش های زراعتی تنها ۸فیصد بوده که به صورت بارزی پایین تر از حد اوسط در جنوب شرق آسیا می
باشد .خود منطقه جنوب شرق آسیا در سطح جهانی پایین ترین سطح میزان اشتغال زنان را داراست ( .)2010 ,IRAبر اساس معلومات سازمان
بین المللی کار ( )ILOنرخ مشارکت نیروی زنان (باالتر از  ۱۵سال) در بازار کار در سال  ۲۰۱۱میالدی (آخرین معلومات موجود در این ارتباط)
در افغانستان تنها ۱۶درصد بوده در حالی که نرخ مشارکت نیروی کار مردانه به  ۷۷فیصد می رسید 6.ارقام به دست آمده از مناطق دیگر مانند
سوریه (۱۳فیصد) ،الجزایر ،عراق ،اردن ،کرانه باختری رود اردن و غزه وضعیت مشابهی دارند .البته ،معلومات در مورد مشارکت زنان در بازار
کار ،نه وضعیت زنان در بخش های غیر رسمی و بدون دستمزد( )2010 ,.Gaye et alو نه میزان بیکاری زنان را به درستی منعکس داده نمی
تواند (.)2013 ,.Ganesh et al
براساس یافته های بانک جهانی و شرکت مالی بین المللی ( )IFCدر سال  ۲۰۰۸میالدی اشتراک زنان افغان در موسسات اقتصادی در مقایسه
با کشور های جنوب شرق آسیا و میانگین جهانی ،در حد پائینی قرار داشت(جدول .)۱
جدول  :۱سهمگیری زنان در موسسات اقتصادی

افغانستان

جنوب شرق آسیا

تمام کشورها

شاخص ها
میزان شرکت هایی که زنان مالکیت آن را در اختیار دارند (فیصد)

2.8

17.5

36.6

شرکت هایی که زنان در مدیریت آن قرار دارند (فیصد)

0.8

7.0

18.4

میزان کارگران تمام وقت از قشر زنان (فیصد)

3.3

13.3

31.6

0.5

1.8

10.1

میزان زنان تمام وقت در بخش های غیر تولیدی (فیصد)

هرچند که اطالعات مشخص در مورد جنسیت و مسایل زنان در افغانستان وجود ندارد( ،)2013 ,.Ganesh et alاما اطالعات و شاخص های
موجود یک تصویر تیره از وضعیت زنان را به نمایش می گذارد .گانیش و دیگران( )Ganesh et alدر یک تحقیقی که به بررسی و اندازه گیری
فعالیت های زنان در افغانستان می پردازد ،استدالل می نمایند که زنان نه تنها در دسترسی به تعلیم و تربیه محدودیت دارند ،بلکه در کنار این
دست شان از سرمایه و بازار نیز کوتاه است .آنها به صورت خالصه محدودیت های اصلی را چنین بر می شمارند:
زنانی که کمترین دسترسی را به تعلیم و تربیه ،آموزش و تجربه کاری ،مهارت های کاربردی در بازار ،عدم محدودیت در
بیرون رفتن از خانه ،سرمایه ،اعتبارات مالی دارند ،با مشکالت فراوان در تثبیت جایگاه خود در اقتصاد رو به گسترش کشور
مواجه اند .بیشتر از این زنان به خاطر والدت های پی در پی ،محدودیت در دسترسی به خدمات طبی و درمانی ،مسوولیت
سرپرستی و تنظیم امور منزل با موانع دست و پاگیر پنجه نرم نموده اند .ارزش ها و قواعد اجتماعی و فرهنگی هم زمینه
های دسترسی به بازار را بیشتر برای مردان مساعد می سازد تا زنان{ }...دسترسی مستقیم به اقتصاد مبتنی بر پول نقد
از آن جهت برای زنان بسیار محدود است که باید برای به دست آوردن اش در جامعه و نهادهای مختلف حضور داشت؛ و
حضور زنان در اماکن دچار محدودیت و در برخی مواقع قدغن است( .ص )۳۸
چونا ا ِچاوز( )۲۰۱۲این موضوع را در یکی از پژوهش های خوب خود در مورد جنسیت و انتخاب های اقتصادی در واحد تحقیق و ارزیابی
افغانستان ( )AREUمنعکس ساخته است .براساس پاسخ های اشتراک کنندگان در سروی حاضر در این تحقیق ،تجارت و کسب و کار بیشتر
امتیاز انحصاری برای مردان است؛ زنان بدون حضور شوهران خود در راه اندازی کسب و کار و تجارت با مشکالت عظیمی مواجه اند .آنها
باور داشتند که قدرت بیشتر در تصمیم گیری داشته ،به مراتب فعال تر بوده و از این خاطر دسترسی بیشتر به معلومات و فرصت ها دارند .آنها
همچنان می گفتند که «از لحاظ فرهنگی راه اندازی تجارت و دوکان برای زنان امر قابل قبول در جامعه نیست( .)35.pچون« ،موفقیت زنان
در تجارت معموال از نظر مردمی که در این دو والیت مورد مطالعه قرار گرفتند ،امر نادر و عجیب و غریب است.)36.p(».این تحقیق خاطر
نشان ساخته که با وجود دسترسی کم زنان به سرمایه به خاطر آغاز کار و بار ،نه حکومت و نه کدام سازمان غیردولتی برای زنان وام هایی
با بهره کم مساعد نساخته است.
برعالوه این که تعداد کمی از زنان در کارهای با دستمزد مصروف اند ،همچنان مردان صاحب تجارت هم با مشکالت مختلفی چون ثبت شرکت و
دسترسی به قرضه و اعتبارات مالی رو به رو اند .در عین حال ،زیرساخت های ضعیف بازار و انتقاالت به معنای آن است که زنان باید برای دسترسی
به مشتریان ،آموزش ،تکنولوژی و معلومات به درد بخور تجارتی به خاطر توسعه و تقویت محصوالت خود تقالی بیشتر نمایند(.)2013 ,Ritchie
6
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واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

مشارکت قوی زنان بیشتر در بخش زراعت ،هم با دستمزد و هم بی دستمزد ،در افغانستان محسوس است .براساس یافته های یک تحقیق بانک
جهانی در سال  ۲۰۱۱میالدی ،زنان در بخش زراعت بیشتر در درو کردن محصوالت و کارهای پس از آن که نیازمند کار فزیکی مالل آور و
شدید است ،مصروف اند .با این وجود کار این زنان در مزارع از لحاظ افتصادی بی ارزش پنداشته شده و در ردیف سایر کارها و مسوولیت های
خانگی بدون پرداخت آنان در زندگی قرار می گیرد .کار زنان مذکور به صورت کلی آماده سازی خاک ،بذر و محل پاشیدن بذر ،کندن علف هرزه،
پاک کاری و همچنان سایر مسوولیت هایی پس از درو محصوالت است .زنان کشتگر با دسترسی ناچیز به امکانات زراعی مانند زمین ،تخم
بذری ،ابزار ،اعتبارات مالی ،کمک و خدمات داشته و در کنار آن برای حفظ امکانات و محصوالت زراعتی خود دچار مشکل بوده ،به نسبت مردان
زارع دستمزد کمتری به دست آورده و در ارزیابی درست بازار برای فروش به موقع و با سود دشواری های زیادی دارد(.)2013 ,.Ganesh et al
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براساس گزارش افغانستان در مورد پیشرفت هایش در ارتباط به اهداف توسعه هزاره( )MDGsدر سال  ۲۰۱۰میالدی ،یک زن افغان در صورت
دسترسی به معارف ،تنها چهار سال از خدمات تعلیمی استفاده می نماید و بعد از نظام معارف بیرون می گردد( .)2010 ,IRAدسترسی به تعلیم و
تربیه روابط نزدیک با یافتن شغل و تقویت اقتصادی زنان دارد .به صورت خاص ،سطح پایین سواد در افغانستان که در میان کشورهای در حال
توسعه در کمترین حد خود قرار دارد ،تقویت اقتصادی زنان را تحت تاثیر خود قرار داده است .براساس تخمین سال  ۲۰۰۸میالدی میزان سواد
کالن ساالن در افغانستان(از سن  ۱۵به باال) برای زنان  ۱۸درصد و برای مردان  ۵۰درصد است (وزارت معارف  ۲۰۱۲میالدی) .براساس یک
تخمین در مناطق روستایی که بیشتر از  ۷۰درصد جمعیت افغانستان را احتوا می نماید ،سطح بی سوادی زنان  ۹۰درصد و از مردان  ۶۳درصد می
باشد .این تفاوت در میزان سواد براساس جنسیت رابطه نزدیک با نابرابری در دسترسی به فرصت های آموزشی بوده و از این خاطر وسایل الزم
را از قشر نسوان برای مشارکت در بازار کار و استفاده از فرصت های اقتصادی و مالی را می گیرد.

تا همین اواخر ،تنها  ۶درصد زنان  ۲۵سال به باال به سیستم رسمی تعلیمات دسترسی داشتند (در مقایسه میزان دسترسی مردان  ۲۵درصد تخمین
زده می شود) .براساس سروی بنیاد آسیایی از مردم افغانستان در سال  ۲۰۱۳میالدی ،کمبود آموزش بیشتر در مناطق روستایی کشور نسبت به
مناطق شهری احساس می شود .زنان ازبک و پشتون نسبت به سایر زنان قومیت های افغانستان کمتر به آموزش های رسمی دسترسی دارند.
زنان جوان چانس بیشتر برای دریافت تعلیمات رسمی نسبت به زنان مسن تر دارند ( .)2013 ,TAFاز سال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۰میالدی ،شمولیت
شاگردان در مکاتب از  ۱میلیون به  ۷میلیون نفر رسید که  ۳۷درصدشان دختران بودند .سهم دختران و پسران از شمولیت در مکاتب از  ۰.6درصد
در سال  ۲۰۰۳میالدی به  ۶۶درصد در سال  ۲۰۱۰میالدی رسید ( .)2010 ,IRAشمولیت دختران در مکاتب ،به استثنای دوره لیسه که از  ۲۱درصد
در سال  ۲۰۰۵به  ۲۳درصد در سال  ۲۰۰۸رسید و در سال  ۲۰۰۹به همان رقم  ۲۱درصد برگشت (همان منبع) ،افزایش قابل مالحظه ای یافته
است .تنها  ۲درصد پاسخ دهندگان به سروی بنیاد آسیایی در سال  ۲۰۱۳میالدی در مورد تعقیب تحصیالت خود تا سطح پوهنتون خبر دادند که
از آن جمله تنها  ۱۲درصد زنان بودند(.)2013 ,TAF
نگرانی از امنیت زنان تاثیر چشمگیر بر میزان حضورشان در مکتب داشته ،و بسیاری از دختران به خاطر کارهای خانه از مکتب غیر حاضر بودند
( .)2006 ,AIHRCبراساس گزارش کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان چالش های موجود در برابر حضور دختران در مکاتب تبعیض جنسیتی،
فقر ،ناامنی و کمبود مکاتب دخترانه است (همان منبع).

4 44 4تحرک ،مصوونیت و حقوق بشری زنان

تحرک و امنیت فزیکی زنان عوامل مهم در دسترسی به آموزش و فرصت های اقتصادی این قشر است .نورم های موجود اجتماعی در افغانستان
زنان را بیشتر در چارچوب خانه مقید نموده و در عوض نقش مردان را به عنوان نان آور خانه برجسته می سازد .زنان در جریان منازعات و خشونت
ها نخستین افرادی اند که مورد حمله قرار می گیرند که در کنار قواعد دست وپاگیر اجتماعی ،این خود مانع دیگر بر سر راه دسترسی زنان به
آموزش ،رفتن به بیرون از خانه ،دریافت خدمات صحی و فرصت های شغلی به حساب می آید .فقدان تحرک اجتماعی و ناامنی به طور نا متناسبی
باالی دسترسی زنان به موسسات اقتصادی و ترفیع شان تاثیر منفی از خود بر جای می گذارد (.)2013 ,Ritchie

شواهد نشان می دهد که ایجاد محدودیت ها در برابر حضور اجتماعی زنان امر سرتاسری در کشور نبوده و می توان فضایی برای تقویت زنان پیدا
کرد .سروی بنیاد آسیایی در  ۳۴والیت افغانستان ،با بررسی  ۶۳۰۰نفر ،نظرات جالب مردم در مورد مشکالت زنان را منعکس می سازد ۸۰ :درصد
زنان و  ۵۰درصد مردان پاسخ دهنده گفتند که زنان باید در بیرون از خانه کار نمایند (.)2013 ,TAF
گزارش شبکه زنان افغان( )AWNدرباره خشونت های جنسیتی در سال  ۲۰۰۹میالدی از افزایش  ۱۰۰درصدی در گزارش دهی خشونت ها از
سال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۹خبر می دهد .قضایای خشونت علیه زنان ،از خشونت های خانگی تا قتل های ناموسی و تجاوز جنسی را شامل می گردید.
براساس این گزارش ۸۰ ،درصد زنان مجبور به ازدواج اجباری گردیدند .در سروی موسسه گلوبال رایتس در افغانستان در سال  ۲۰۰۸میالدی،
که به بررسی  ۴۷۰۰خانواده در  ۱۶والیت می پردازد ۸۷.2 ،درصد زنان در طول عمر خود تجربه دستکم یک نوع خشونت -فزیکی ،عاطفی و
جنسی -را داشته اند ۶۲ .درصد این زنان چندین نوع خشونت را تجربه نموده اند .نهادهای تطبیق قانون اغلب زنان را به جرم فرار از خانه دستگیر
کرده و تالشی برای رسیدگی به خشونت ها علیه زنان نمی نمایند(.)2013 ,ICG
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5 55 5مشارکت سیاسی ،تصمیم گیری و دسترسی به عدالت

در یک دهه گذشته ،سطح مشارکت سیاسی زنان افزایش داشته و این به عنوان یک پیشرفت مهم در احقاق حقوق زنان در افغانستان پس از
سقوط طالبان در افغانستان تلقی می گردد .براساس قانون اساسی افغانستان  ۲۵درصد نمایندگان انتخابی در پارلمان باید زنان باشند؛ در سال
های  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۰میالدی  ۲۷درصد مقامات کشور زنان بودند ( ۴۴ )2010 ,IRAدرصد افغانها در سال  ۲۰۱۳میالدی از حضور مساویانه زنان
و مردان در پست های حکومتی حمایت کردند اما در عین حال کاهش نه چندان زیاد در حمایت از رهبری زنان به وجود آمده بود(.)2013 ,TAF
در سال  ۲۰۱۳میالدی ،سهمیه زنان در قانون جدید انتخابات از میان برداشته شد .البته در اثر مذاکرات با قانونگذاران  ۲۰درصد سهمیه در
جوالی  ۲۰۱۳میالدی احیا گردید اما در نهایت با درصد کاهش (از سهمیه  ۲۵درصدی قبلی)  ۲۱کرسی از دست زنان در شوراهای والیتی
رفت .میزان پایین کاندیدان زن شاید در کاهش سهمیه زنان و مشارکت کم آنان در انتخابات موثر بوده باشد .تعداد کمی از زنان مقامات ملکی
در مرکز و یا در سطح والیات و ولسوالی ها را در اختیار دارند(.)2010 ,IRA
زنان همچنان در قسمت اشتراک در اجتماعات و تصمیم گیری ها در سطح محالت ،به خصوص قریه ها دچار محدودیت اند .در یک تحقیق
توسط سی پی آذربایجانی مقدم در سال  ۲۰۱۰میالدی مشارکت زنان در شوراهای محلی توسعه ای ( )CDCsکه در چارچوب برنامه همبستگی
ملی به خاطر تشویق تصمیم گیری ها در سطح قریه ها و اشتراک مساویانه زنان و مردان ایجاد شده است ،را به بررسی گرفت .تفکیک
جنسیتی در بخش های مختلف جامعه در سطح باالیی قرار دارد :به عنوان مثال ،در حالی که به زنان اجازه حضور در شوراهای محلی داده
می شد ،اما در تصمیم گیری ها نقش جدی نداشتند .این تحقیق نتیجه می گیرد که اشتراک زنان به خاطر دیدگاه منفی مردان نسبت به این
موضوع محدود و غیر اثرگذار است .در پژوهش فوق پیشنهاد می گردد که به خاطر افزایش اعتماد و مهارت های کاری ،یک سلسله آموزش
ها برای زنان افغان در نظر گرفته شود.
از لحاظ دسترسی به عدالت و قضا ،تطبیق قوانین حقوقی و جزایی در تمام کشور ضعیف است )2013 ,ICG( .تنها مقدار کمی از قضایای
خشونت علیه زنان گزارش و بررسی می گردد .زنان اعتماد کمی باالی پولیس دارند چون بر اساس گزارش ها پولیس مسوولیت  ۱۵درصد
خشونت علیه زنان را به عهده دارد(همان) .نظام عدلی کشور در تحکیم نظم و قانون خیلی نقش عقب مانده و دست چندمی را بازی می
نماید :قضایای مربوط به زنان در جرگه ها و شوراهای محلی برای حل و فصل راجع می شود .این شوراها و جرگه ها عموما در کنترل مردان
قرار داشته که برداشت عنعنوی و محافظه کارانه از شریعت و سنت های قبیلوی دارند .با این وجود مشارکت مردان خواهان کاهش مصایب و
سختی های زنان در جامعه افغانستان امر مهمی بوده و از دست رفتن یک دادخواه و میانجی مرد به معنای از دست دادن یک منبع حمایتی و
دسترسی برای زنان در اجتماعات شان می باشد ( .)2001 ,Kandiyotiتنها  ۲۱درصد زنان می دانند که در صورت مواجهه با مشکل به کدام
ارگان رسمی مانند ریاست زنان ،کمیسون حقوق بشر و دفتر ولسوال مراجعه نمایند (.)2013 ,TAF

6 66 6آموزش مهارت ها

در یک دهه گذشته ،حکومت افغانستان و جامع بین المللی دریافتند که ایجاد اشتغال و تقویت جوانان از جمله مسایل کالنی است که افغانستان
برای رفتن به سوی ثبات نیاز به توجه و رسیدگی به آن دارد ) ۲۰۱۱ ,Lavender ,۲۰۱۱ ,UNESCO( .استراتژی توسعه ملی افغانستان (-۲۰۰۸
 ۲۰۱۳میالدی) و برنامه اولویت های ملی به دنبال تقویت بخش های ارجحی چون توسعه منابع انسانی ،توسعه بخش خصوصی ،صلح،
حکومتداری و غیره بودند 7 .استراتژی توسعه ملی به صورت خاص توجه خود را معطوف به جمعیت های در معرض خطر (از جمله خانواده
های بدون سرپرست) و بازماندگان جنگ های داخلی ،و همچنان اشتراک  ۳۵درصدی زنان ،نمود(.)2001 ,IRA
استراتژی توسعه ملی افغانستان ضرورت به برنامه آموزش های حرفوی ملی در چارچوب تثبیت قابلیت های ملی و زیر نظارت اداره ملی
تثبیت قابلیت ها را برجسته ساخت .با توجه به میزان باالی بیکاری ،استراتژی توسعه ملی ،توسعه مهارت ها را همچون «ترتیبات و اقدامات
مهم ملکی در سیستم حمایت اجتماعی افغانستان» دسته بندی نمود ( .)126 :2001 ,IRAدر این راستا ،برنامه های خدمات عامه ،مانند برنامه
همبستگی ملی ،به ناامنی های اجتماعی -اقتصادی و محرومیت اجتماعی می پردازند.
برنامه ملی توسعه مهارت ها ( )NSDPدر سال  ۲۰۰۴میالدی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت شهدا و معلولین ایجاد گردید .تمرکز
اصلی آن روی ایجاد یک سیستم ملی دانش و آموزش مشاغل حرفوی بود که به نیازهای بازار کار پاسخ داده و متقاضیان را با دانش و مهارتی
مجهز سازد که در پیدا کردن کار مناسب کمک شان کند .برنامه ملی توسعه مهارت ها یک سلسله معیارهای ملی را برای سیستم ملی دانش
و آموزش مشاغل حرفوی مدنظر گرفت( .)2009 ,.Solotaroff et alخوشبختانه این برنامه توانست که در سراسر کشور دستکم  ۳۵درصد
کارآموز زن را جلب نماید .در مقابل ،تنها  ۱۰درصد شاگردان معارف در سیستم ملی دانش و آموزش مشاغل حرفوی در سال  ۲۰۰۷میالدی
از طبقه اناث بود (.)2007 ,MoE
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سولوتارآف و دیگران دست به بررسی سیستم ملی دانش و آموزش مشاغل حرفوی در افغانستان زده و پیشنهاد نمودند که سیستم موجود به
منظور تقویت مشارکت زنان و کاریابی موفقانه آنان ،هرچه بیشتر قوی و تحکیم گردد .آنها موانع عمده اشتراک زنان سیستم ملی دانش و
آموزش مشاغل حرفوی را عبارت از ضعف در تعلیمات اساسی زنان قبل از ورود در سیستم ،نبود امنیت و کمبود مربیان و کارمندان زن دانسته
اند .برنامه های موجود سیستم ملی دانش و آموزش مشاغل حرفوی «دارای ربط اندک و عدم نصاب درسی متناسب با نیازها و خواهشات
زنان»  می باشد( .)4.pپیشنهاد آنها ارایه تعلمیات اساسی در بخش های تخنیکی چون خدمات طبی ،حسابداری ،مدیریت و تجارت برای زنان
است چون بخش های فوق به صورت بالقوه نیازمند جذب افراد با مهارت اند.
سولوتارآف و دیگران( )۲۰۰۹می گویند که در مطالعات موجود در مورد بازار کار در افغانستان تالشی جهت شناسایی بخش هایی متقاضی
نیروی ماهر که از لحاظ فرهنگی برای زنان در جامعه افغانستان مناسب باشد ،صورت نگرفته است .آنها می گویند که اکثریت زنان بیشتر
در بخش های عمدتا سنتی مانند قالبین بافی ،خیاطی و گلدوزی آموزش می بینند که تقاضای بازار برای این محصوالت محدود است.
پژوهشگران فوق ذکر کردند که دوره های آموزشی پر تقاضا از لحاظ اشتراک زنان ،در وزارت های کار و شهدا و معلولین ( )۲۰۰۸دوره های
آموزشی زبان انگلیسی( ۲۶درصد) ،خیاطی( ۱۴درصد) ،نرم افزار کمپیوتر( ۱۱درصد) ،گلدوزی( ۱۱درصد) و قالین بافی( ۹درصد) بوده اند .از
نظر نویسندگان این تحقیق ،آموزش بیش از حد زنان در بخش های فوق باعث کاهش تقاضا و در نتیجه بیکاری فزاینده در میان زنان مذکور
می گردد(.ص )۲

7 77 7نتیجه گیری

مطالعه موانع و فرصت ها در قسمت تقویت اقتصادی زنان در افغانستان نشان می دهد که درک محدودیت دسترسی زنان به فرصت های
اقتصادی در افغانستان ،ارتباط نزدیک با تنگناها و قیودات ساختاری و ارزشی جامعه دارد که نتیجه اش نابرابری میان زنان و مردان ،و محروم
ساختن زنان از منابع مولد ،خدمات و مشارکت در جامعه است .این به معنای آن است که برای کاهش روز تا روز مشکل ،حمایت از تغییرات
مثبت در قواعد و ارزش های جنسیتی ،به ویژه کلیشه ها و محدودیت ها در ارتباط به انتخاب شغل مهم است .تجارب ما از برنامه سیستم
ملی دانش و آموزش مشاغل حرفوی در افغانستان نشان دهنده ضرورت شمولیت زنان در این برنامه ،بهبود آموزش و زمینه های راهیابی به
مشاغل متنوع است .از سوی دیگر ،اهمیت اتخاذ رویکرد حساس نسبت به مسایل زنان در طراحی آموزش مهارت ها ،و ترویج و بسط مهارت
های مورد نیاز در بازار کار برای زنان ،نباید فراموش شود.
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1 11 1چارچوب بررسی محرومیت اجتماعی

در این تحقیق از چارچوب تحلیلی محرومیت اجتماعی ( )social exclusion frameworkبه منظور ارزیابی اقدامات و تحلیل یافته های پژوهش
بهره گرفته شده است .بابا جانیان و هگن زانکر( )۲۰۱۲با توسعه این چارچوب تحلیلی-مفهومی که در این جا از آن استفاده می گردد ،می
نویسند که با نگریستن از دریچه مفهوم محرومیت اجتماعی به خوبی از پس تحلیل تاثیرات متحول کننده ناشی از حمایت های اجتماعی بر
آمده می توانیم .استفاده از مفهوم محرومیت اجتماعی در متون پژوهشی ،به ساختن نظریه و حرمان انسانی و میکانیزم های که در آن تولید
و بازتولید می گردد ،یاری می رساند .محرومیت اجتماعی یک روند دینامیک بوده که «جلو مشارکت فرد در فعالیت های عادی و معمولی
جامعه را گرفته و او را از دستیابی به اطالعات ،منابع ،همنشینی اجتماعی و اعتبار باز می دارد ،احترام و اعتماد درونی اش را تضعیف نموده و
از توانایی های درونی برای رسیدن به اهداف شخصی اش می کاهد)1 :2007 ,Silver( ».
چندین مطالعه تجربی در مورد حمایت اجتماعی در بیرون از حوزه اروپا از همین زوایه دید نسبت به محرومیت/رفع محرومیت نگاه شده است.
در کشورهای در حال توسعه ،با محرومیت اجتماعی اغلب به صورت توصیفی (نه با تحلیل چارچوبی) برخورد می شود که به رفتارهای منفی
افراد و گروه های مشخص اجتماعی ارجاع دارد .از این رو ،محرومیت اجتماعی بیشتر در همان معنای لفظی آن به کار می رود تا به حاشیه
رانده شدن افراد و گروه ها براساس خصوصیات اجتماعی شان(مانند جنسیت و قومیت) برجسته گردد .براساس یکی از استفاده های رایج
دیگر این اصطالح ،تاثیرات محرومیت/رفع محرومیت اغلب محدود به تحلیل تاثیرات پالیسی ها و برنامه ها باالی سعادت بشری ،بدون توجه
مناسب به زمینه ها و توانمندسازی افراد برای از میان برداشتن نهادینه و پایدار ریشه های فقر و آسیب پذیری می شود .تمرکز محدود باالی
نتایج اقدامات و برنامه ها شاید وسعت دید الزم را برای فهم گستره عوامل و محرکه های محرومیت و آسیب پذیری زنان در اختیار ما قرار
ندهد .یعنی چنین تمرکزی باعث فهم محدود از ظرفیت های بالقوه اقدامات و پالیسی ها به خاطر مهار ساختارهای دست و پاگیر شده و از
فهم ریشه ای و متغییر مشکالت ذهن ما را باز می دارد.
یکی از مزایای چارچوب تحلیلی محرومیت اجتماعی تاکید همزمان آن باالی چند بعدی بودن حرمان و دالیل ریشه ای آن است .از این رو،
این نه تنها به بررسی تاثیرات حمایت اجتماعی باالی ابعاد محرومیت اجتماعی ،بلکه توانایی آن برای رسیدگی به عوامل و شرایطی که به
تولید و بازتولید حرمان منجر می شود ،به نمایش می گذارد .به بیان دیگر ،تطبیق چارچوب تحلیلی محرومیت ،حمایت اجتماعی را در متن و
زمینه درست اش قرار داده که در اثر آن رابطه متقابل میان پالیسی ها ،برنامه ها ،وضعیت موجود افتصادی ،اجتماعی و قدرت نهادهایی که
چگونگی و میزان سعادت عمومی را شکل می دهند ،آشکار می گردد.
بابا جانیان و هگن زانکر( )۲۰۱۲پیشنهاد می کنند که حمایت های اجتماعی براساس توانایی آن در رسیدگی به نتایج و محرکه های محرومیت
اجتماعی سنجیده شود .تحلیل نتایج بایستی معطوف به سهم پالیسی ها و اقدامات در تقویت سعادت افراد در بخش های مشخص معیشتی
باشد .تحلیل محرکه های محرومیت و طرد باید چگونگی مهار عواملی که توانایی افراد برای داشتن درآمد ،دسترسی به خدمات و مشارکت
در جامعه را محدود می سازد ،شناسایی نماید .نکته مهم این است که براساس یک برخورد مشخص ،ارزیابی نقش و تاثیرات حمایت های
اجتماعی بیشتر روی مساله شمولیت و دسترسی متمرکز باشد تا این که توقع نماید به تمام جنبه های محرومیت بپردارد.
استفاده از چارچوب تحلیل محرومیت اجتماعی به منظور مطالعه دوره های تربیوی مهارت های زندگی و تامین معیشت در افغانستان ،به خاطر
به دست آوردن نتایج عملی و بررسی موانع عمده بر سر راه استفاده زنان از فرصت ها و داشتن مشاغل مولد است .براساس سواالت کلیدی
که در جعبه دوم مشاهده کرده می توانید ،این تحقیق در پی تثبیت تاثیرات برنامه های آموزشی و معلوماتی باالی جنبه های مختلف سعادت
و رفاه شهروندان ،از جمله داشتن شغل ،پیدا کردن توانایی ،داشتن روابط اجتماعی و همچنان تعامل با مقامات ،است .برعالوه ،این تحقیق
اطالعات جدید در مورد عوامل مشخص اجتماعی ،اقتصادی و ساختاری که موقعیت و فرصت های مساعد برای زنان را تحت تاثیر خود قرار
می دهد ،به دست می دهد.
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این تحقیق براساس ارزیابی مبتنی بر تیوری استوار است .یعنی ،از رویکرد تغییر به منظور توسعه یک دیدگاه مفهومی و تحلیلی که براساس
آن پژوهش صورت گیرد ،بهره برده شده است( ..)2009 ,Whiteبه خصوص ،از لحاظ نحوه طراحی و توسعه پرسش ها و فرضیه های تحقیق،
پژوهشگران این تحقیق به دنبال استخراج پیشفرض های تیوریک آشکار و غیرآشکار بودند که اقدامات و برنامه ها براساس رویکرد تغییر
طراحی و اجرا گردند.
در این پژوهش ،تیوری تغییر با توجه به تجارب برنامه مراکز فراگیری افراد بالغ( ،)ARCو براساس اهداف و نتایج مستقیم و غیر مستقیم ساختار
بندی و توسعه یافته است(جدول دوم) .اهداف مشخص نامبرده برخاسته از فرضیه های پژوهشی در مورد موثریت آموزش مهارت ها به افراد
می باشد .چون ،نتایج مستقیم دوره های آموزشی مهارت های زندگی شامل کسب دانش ،مهارت ها و آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی شده
و در دوره تربیوی مهارت های تامین معیشت به افراد توانایی های ورود به بازار کار و کسب درآمد را می آموزانند .از لحاظ نتایج غیر مستقیم،
فرضیه پژوهش این است که آموزش ها در توانمندسازی ،گسترش روابط اجتماعی و تعامل زنان با مقامات محلی نقش ایفا کرده می تواند.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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جدول  :۲نتایج مستقیم و غیر مستقیم برنامه های آموزش مهارت ها
نتایج غیر مستقیم

نتایج مستقیم

(اهداف واضح)

(اهداف واضح)

دانش ،مهارت ها و آگاهی از حقوق ()LSET; LT

توانمند سازی(خانواده و جامعه) ()LT

توانایی مشارکت در بازار کار و به دست آوردن عاید ()LT

تغییرات در روابط و شبکه های اجتماعی

تعامل بیشتر با مقامات دولتی()LSET; LT

یادداشت -LSET :آموزش مهارت های زندگی؛  -LTتامین معیشت

نخستین پرسش مطروحه تحقیق به بررسی تاثیرات آموزش باالی اشتغال و درآمدزایی می پردازد .چنان که در باال مورد بحث قرار گرفت،
آموزش مهارت و توسعه یکی از تمهیدات مبرم برای سنجش تقویت حضور زنان در بازار کار است .این پژوهش به دنبال این است که آموزش
های مذکور تا چه میزانی به رفاه و اشتغال زنان کمک کرده است(صندوق  .)۲پرسش تحقیق براساس این پیشفرض تیوریک استوار است
که آموزش می تواند قابلیت ها و مهارت های زنان جوان را بهبود بخشیده و در غلبه بر موانع برای سهم گیری در بازارکار کمک شان نماید.
چنانکه در بخش قبلی یاد گردید ،میزان پایین سواد و قابلیت های محدود یکی از موانع کالن در برابر اشتغال زنان در افغانستان به حساب می
آید .بسته به این که در کدام بخش مشخص اشتراک کنندگان آموزش ها و مهارت های الزم دریافت بدارند ،آنها پس از ختم دوره آموزشی
با راه اندازی کسب و کار و یا کار در مزرعه ،صاحب درآمد اقتصادی خواهند بود.
تاکوچ :۲پرسش های تحقیق
.1

1تاثیر آموزش مهارت های اساسی زندگی و تامین معیشت باالی قابلیت ،دانش ،و توانایی زنان برای استفاده از فرصت های اقتصادی و
داشتن عاید ثابت چه بوده است؟

.2

2تاثیر آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشت باالی تقویت اشتراک کنندگان به لحاظ فردی و اجتماعی چه بوده است؟

.3

3چطور مهارت های اساسی و تامین معیشت باالی روابط اجتماعی و مراجعه به مقامات رسمی تاثیر گذاشته است؟

پرسش دوم تحقیق به خاطر ارزیابی تاثیرات برنامه های آموزشی  BRACباالی تقویت زنان ،طرح شده است .مساله تقویت و یا توانمندی زنان
در این تحقیق عبارت از داشتن صالحیت در خانواده و نحوه مصرف درآمد خانواده ،و همچنان کنترل باالی درآمد شخصی آنها تعریف می
گردد .موضوع فوق بر این پیشفرض استوار است که داشتن کار و معاش به خاطر کسب و یا افزایش مهارت ها و دانش در دوره تامین معیشت،
موقعیت زنان در خانواده را تغییر داده و صالحیت بیشتری در خانواده و جامعه به دست می آورند.
سنجش توانمندی زنان نیازمند یک رویکرد محتاطانه است .کبیر( )۲۰۰۱می گوید که در ارتباط به مفهوم بندی و سنجش میزان تقویت زنان،
ناظران شاید تفسیرها ،درک و نتایج متفاوتی از تاثیرات اقدامات و پالیسی های توانمند سازی به دست دهند .تاثیر روابط پیچیده جنسیت با
نورم ها و ساختارهای اجتماعی باالی اقدامات و پالیسی های توانمند سازی زنان کار را دشوار تر می نماید .کبریا ( )۱۹۹۵براساس قضایای
مطالعه شده زنان شاغل در صنایع پوشاک در بنگالدیش معتقد است که زنان با وجود داشتن درآمد الزاما کنترلی بر آن ندارند .با این وجود
او گونه های مختلف کنترل و یا اعمال نفوذ زنان باالی درآمد شان را کشف می نماید که بستگی به موقعیت اجتماعی-اقتصادی آنها دارد .از
این رو ،طبقه اجتماعی پیامدهای ناخواسته باالی راه های کنترل زنان باالی درآمدشان دارد .کبریا مدعی است کنترل درآمد به معنای قدرت
بیشتر زنان در خانواده نمی باشد .اسناد و شواهد نشان می دهند که مردان پایینی طبقه متوسط به زنان اجازه کنترل درآمد شان را می دهند،
اما این خود «بیانگر آن است که عاید زنان این طبقه اقتصادی هنوز هم به میزان قابل توجهی نبوده و در اقتصاد خانواده چیز حاشیه ای و
غیر ضروری به شمار می آید(.».ص )۳۰۶
ما در تحلیل نظری تاثیرات تقویت زنان ،از این نکته آگاه هستیم که رابطه میان اشتغال زنان و کنترل شان بردرآمد یک رابطه مستقیم
نیست .از این رو با بهره گیری از روش کیفی نتایج سروی خود را کامل ساخته و به این صورت به ارزیابی دستیابی و گستره تاثیرات اقدامات
و برنامه های تقویت زنان می پردازیم.
پرسش سوم این تحقیق به بررسی تاثیر دوره های آموزشی فوق باالی روابط اجتماعی زنان وهم چنان روابط شان با مقامات دولتی می پردازد.
نخستین پیشفرض در اینجا این است که اشتراک در دوره های آموزشی باالی رابطه زنان با خانواده و اعضای اجتماع شان تاثیر دارد .البته
این تاثیر دارای جنبه های منفی و مثبت است .یعنی ،آموزش ها می توانند دانش و موقعیت اقتصادی زنان را بهتر ساخته که این به نوبه خود
باالی دیدگاه و رفتار سایر اعضای خانواده و اجتماع نسبت به زنان تاثیر گذار است .اما از سوی دیگر ،در جایی که آموزش و فعالیت دختران
جوان دچار محدودیت است ،اشتراک در دوره های تربیوی در تقابل با ارزش ها و دیدگاه های مسلط اجتماعی از سوی خانواده و اعضای
اجتماع ارزیابی گردیده ،و در نتیجه شاید باعث ایجاد مخالفت ،تنش و برچسپ ها در اجتماع گردد.
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پیشفرض دوم این است که دوره های تربیوی مذکور به احتمال زیاد به اشتراک کنندگان فرصت ایجاد ارتباطات با سایر دختران ،خانواده ها
و تسهیل کنندگان برنامه های آموزشی را داده و از این طریق شاید شبکه روابط اجتماعی خود را گسترش بخشند .در نهایت ،تصور ما در
این تحقیق بر آن است که با کسب دانش جدید ،آگاهی و یا افزایش اعتماد فردی ،میل زنان به مشارکت در اجتماع و تعامل با مقامات محلی
افزایش پیدا می نماید .به خصوص ،حتی آنها شاید با مقامات مذکور در تماس شده ،خواسته ها و ترجیحات خود را در ارتباط به اقدامات و
پالیسی ها ابراز دارند.
برای کاربردی کردن تحقیق ،این مطالعه حوزه ها و یا شاخصه های را تعریف کرد که ارزیابی کند چگونه فرضیه های مربوط به "تیوری تغییر"
در رابطه به هر سوال تحقیق ،در زندگی واقعی کاربرد دارد (جدول )3
جدول  :۳شاخص ها و ابعاد پیامد ها
شاخص ها(کیفی/کمی)

ابعاد پیامد ها
مهارت ها ،دانش و آگاهی از حقوق

فرضیه ها:
•آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشت استفاده از مهارت ها ،دانش
و آگاهی از حقوق را افزایش می بخشد.

فرصت های افتصادی و درآمد

فرضیه ها:
•افزایش مهارت ها ،دانش و آگاهی از حقوق دستیابی به فرصت های
اقتصادی(مانند فعالیت های زراعتی و کارآفرینی) را بهبود می بخشد.
•توانایی آغاز و یا گسترش فعالیت های اقتصادی زنان به منظور کسب
درآمد
توانمندسازی زنان

فرضیه ها:
•ورود به فعالیت های اقتصادی درآمدزا به زنان صالحیت بیشتر در نحوه
مخارج منزل را می دهد.
•به زنان کنترل بیشتر بر درآمد شان می بخشد.
روابط اجتماعی

فرضیه ها:
•اشتراک در کورس های آموزشی باالی روابط اشتراک کندگان با اعضای
خانواده و جامعه تاثیر(چه مثبت/چه منفی) بر جای می گذارد.
•اشتراک در آموزش ها شبکه های دوستی و اجتماعی اشتراک کنندگان
را وسعت می بخشد.

تعامل با مقامات دولتی

فرضیه ها:
•آموزش ها اعتماد به نفس و دانش را در زنان به وجود آورده و ایشان را
تشویق می نماید که به مقامات مراجعه کرده و خواست های خود را با
آنان در میان بگذارند.

•تصورات اشتراک کنندگان در مورد فواید و مفیدیت بخش های
مختلف کورس های آموزشی
•تطبیق نمودن دانش و مهارت هایی که اشتراک کنندگان از
کورس ها فرا گرفته اند.
•ورود پاسخ دهندگان در سکتور های تجارت و زراعت
•توانایی پاسخ دهندگان در کسب درآمد از مشاغل تجارت و
زراعت در دوازده ماه گذشته
•نحوه و فرصت های اشتغال در جریان تحقیق
•درآمد خانواده یک ماه قبل از سروی
•تصورات پاسخ دهندگان در مورد مفیدیت آموزش ها در قسمت
یاری رسانی به کاریابی و کسب عاید
•توانایی پاسخ دهندگان در اعمال نفوذ باالی نحوه مصرف
درآمد خانواده و یا شخصی
•تصورات پاسخ دهندگان در مورد تاثیرات توانمندسازانه آموزش
ها

•تصورات اشتراک کنندگان در مورد تاثیرات آموزش ها باالی
روابط شان با خانواده و اعضای جامعه
•تصورات اشتراک کنندگان در مورد گسترش روابط شان با
دوستان و وابستگان در اثر شرکت در کورس های ARC

•میزان مراجعه اشتراک کنندگان به مقامات محلی برای حل
مشکالت خود

در این پژوهش عالوه بر تحلیل تاثیرات برنامه های فوق ،به نظریات و تجارب زنان در باره عواملی که باعث محدودیت فعالیت های اقتصادی
زنان می گردد ،نیز توجه و توسل جسته می شود .به خصوص ،این پژوهش در مورد فرصت ها و دشواری های راه اندازی و تداوم یک موسسه
درآمد زا از سوی زنان در جامعه به جستجو می پردازد .همچنان از تصورات زنان برای فهم موانع اجتماعی ،مانند دیدگاه ها و باور های خانواده
و مردم ،در راه کسب و کار زنانه یاری گرفته می شود .در نهایت ،این تحقیق نظرات اشتراک کنندگان دوره های آموزشی در مورد مناسب
بودن و موثریت برنامه های تربیوی را نیز مدنظر می گیرد .زیرا ،این موضوع به ما کمک می نماید تا بدانیم که کدام نوع آموزش ها و شیوه
ارایه ،از جمله محتوا ،مدت زمان و کیفیت تدریس ،دارای موثریت و جذابیت بیشتری است.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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در این تحقیق برای بررسی وسعت و ماهیت تاثیر یک اقدام و پالیسی ،از دو روش کیفی و کمی به صورت مشترک استفاده شده است .در
طراحی تحقیق از روش نیمه تجربی بعد از اتمام برنامه ( ) ex-post quasi-experimentalاستفاده گردید؛ در نبود اطالعات اولیه و قبل از
اجرای برنامه( ،)Baseline Studiesو همچنان نبود مطالعات مقایسوی تحقیقی( ،)Panel Studiesمعلومات به کار رفته در این پژوهش پس از
تطبیق برنامه ها از سوی  ،BRACجمع آوری شد .به منظور سنجش تاثیر اقدامات و پالیسی ها ،به تحلیل محک زدن فاکت ها براساس سیستم
سنجش آماری و مقایسوی تاثیرات ( )PSMاتکا گردید .برعالوه ،از تحلیل توضیحی آمار به دست آمده از پاسخ های اشتراک کرده ها و غیر
اشتراک کرده ها در دوره های آموزشی ،و همچنان معلومات کیفی به دست آمده از تجارب و تصورات اشتراک کنندگان ،بهره گرفته شده است.
از پرسشنامه ها به عنوان بخشی از روش کیفی برای سروی خانواده ها استفاده شد .از روش ( )PSMبرای سنجش اثرگذاری اقدامات و برنامه
ها بهره گرفته شد .به ویژه ،از این طریق نشان دادن تفاوت نتایج و تاثیرگذاری باالی گروه های شامل در برنامه های آموزشی و گروه های
عدم شامل به طور مقایسوی ممکن گردید .هدف از بررسی گروه افرادی که در برنامه های آموزشی شرکت نکرده بودند ،درک مقایسوی
تاثیرات اقدامات و پالیسی ها بود .یعنی ،در نبود چنین برنامه های آموزشی وضعیت به چه صورتی است .پاسخ دهندگان این گروه ،بر اساس
یک نقشه مطالعاتی ،بر مبنای سن و درجه تحصیل شان ،به صورت اتفاقی گزینش شدند .در بخش بعدی معلومات زیادی در مورد استفاده
از ( )PSMداده خواهد شد .افزون بر تحلیل ( ،)PSMتحلیل توضیحی آمار و اطالعات کیفی یک تصویر کلی از سهمگیری و موثریت اقدامات
براساس تصورات مردم ،ارزیابی ها ،تجارب و فهم شان از زندگی به دست می دهد.
تمام شامالن دوره سه ماهه آموزشی  ARCرا به اتمام رساندند که برای یکبار -در کابل از مارچ الی جون  ۲۰۱۱میالدی و در پروان از جون الی
آگست  ۲۰۱۱میالدی -برگزار شد .به صورت مجموعی با  ۳۴۶نفر شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره های آموزشی در  ۱۳قریه مصاحبه
شد(جدول  .)۴گروه شرکت کرده متشکل از  ۱۸۲زن جوان با سنن از  ۱۴سال به باال بود که در دوره آموزشی مهارت های زندگی و تامین
معیشت بین سال های  ۲۰۰۷الی  ۲۰۱۰میالدی اشتراک ورزیده بودند .گروهی که افراد آن در دوره های آموزشی شرکت نکرده بودند و مورد
مصاحبه قرار گرفتند ،نیز شامل  ۱۸۲زن جوان از یک منطقه ،و با خصوصیات مشابه گروه شرکت کننده ،می شد .برخی از این دختران شرایط
حضور در کورس ها را داشته اما در نهایت از اشتراک در آن خودداری ورزیده ،برخی نیز برای حضور انتخاب نشده بودند.
جدول  :۴نمونه گیری(با استفاده از روش کیفی)
والیت
کابل

پروان

ولسوالی

شماره قریه ها

ناحیه پنج

3

شهر

میربچه کوت

2

روستا

27

جبل سراج

5

روستا

79

79

چاریکار

3

روستا

41

36

77

روستا

106

111

217

روستا

76

71

147

مجموع

182

182

364

13
مجموع

شهری/روستایی

اشتراک نکرده ها

اشتراک کرده ها

مجموع

35

35

70

32

59
158

این تحقیق در  ۱۳اجتماع مردمی ۵ ،در کابل و  ۸در پروان ،انجام یافت .این مناطق به خاطر خطرات کم امنیتی و قابل دسترس بودن آنها
در مقایسه با سایر والیات و مناطق گزینش شدند .تمام این مناطق که در آن دوره های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت اجرا
شد ،مورد بررسی قرار گرفتند .گروه تحقیقاتی به لحاظ جغرافیایی شرکت کنندگان دوره های آموزشی را مشخص ساختند تا اطالعات موجود
که از موسسه  BRACگرفته شده بود ،تازه و به روز گردد ۱۱ .شرکت کننده از حضور در این تحقیق خودداری ورزیدند .تمام مواد و دستورات
به فارسی ترجمه شده بود.
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لکش :1نقشه نمونه وار مناطق مورد مطالعه

در چارچوب رویکرد کیفی  ۲۶گروه مباحثاتی که شامل  ۷۶نفر شرکت کرده و  ۷۵نفر شرکت نکرده در دوره های آموزشی می شد ،برگزار
گردید؛ و با  ۲۱نفر شرکت کرده و  ۱۴شرکت نکرده در برنامه های آموزشی مصاحبه مفصل انجام یافت (جدول .)۵مصاحبه های کیفی در
تمام ساحات مورد مطالعه قرار گرفت .مصاحبه شوندگان از میان افرادی که به انجام بررسی پاسخ مثبت داده بودند ،انتخاب گردید .برعالوه،
مصاحبه های اصلی معلوماتی توسط  ۷تسهیل کننده  BRACو  ۱۵فرد ذینفع منطقه از ولسوالی های والیت های کابل و پروان انجام یافت.
افراد ذینفع منطقه شامل معلمین ،دوکانداران ،متنفذین قریه و سایر افرادی که در اجتماع خود صاحب نفوذ بودند ،می شد.
جدول  :۵توزیع آمار اشتراک کنندگان و منابع مطلع(روش کیفی)
والیات

کابل
پروان
مجموع

نواحی

شمار قریه ها

شهر/
روستا

پرسشنامه
ها

مصاحبه با اشتراک
افراد مطلع نکرده ها

اشتراک
کرده ها

مجموع

گروه
مباحثاتی

مصاحبه های
مفصل

گروه
مباحثاتی

مصاحبه های
مفصل

ناحیه پنجم

3

شهر

3

6

17

4

17

4

51

میربچه کوت

2

روستا

2

6

11

2

12

4

37

جبل سراج

5

شهر

5

6

29

5

29

9

83

چاریکار

3

روستا

3

4

18

3

18

4

47

روستا

7

12

40

7

41

13

120

شهر

6

10

35

7

35

8

101

مجموع

13

22

75

14

76

21

221

13
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با روش کیفی از تصورات و تجارب پاسخ دهندگان تصویر روشن تری به دست آمده و اطالعات مفید در مورد زمینه ها و چارچوب تطبیق
اقدامات و پالیسی ها ایجاد گردید تا مسایل با دید عمیق تر مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد .محققان در این نوشته رویکرد منعطف و کشفی
را در رابطه به مصاحبه های تفصیلی با افراد در پیش گرفتند .بر مبنای پرسش ها و فرضیه های تحقیق (جدول  ،)۳تیم تحقیق دستور العمل
های انجام مصاحبه را ساخته و توسعه داده که در آن بخش های مختلف به صورت موضوعی و با سواالت گسترده ،گنجانیده شد .بسیاری از
این پرسش ها به عنوان موضوعات مورد عالقه در این تحقیق مدنظر گرفته شده بود .زیرا ،این سواالت که بخشی از آن در البالی مصاحبه
ها به وجود آمدند ،موضوعاتی را که باید پیگیری و توسعه می یافت ،خاطر نشان می ساختند .ترتیب سواالت و پیگیری موضوعات با توجه به
چارچوب و شرایط مصاحبه با افراد تغییر می یافت .آنها همچنان به استفاده از مصاحبه های باز مبادرت ورزیدند تا پاسخ دهندگان فرصت این را
داشته باشند که در خالل گفتگوها عدم موافقت خود در قبال مسایل را نیز ابراز کنند .سواالت مصاحبه با زبان کامال بی طرف تنظیم شده بود.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان برای آمادگی تحقیق میدانی ،دو بار آموزش مصاحبه کنندگان را راه اندازی و اجرا نمود .نخستین دور به
مدت دو روز در اکتوبر  ۲۰۱۲انجام شد که شامل دستورات و اجرای مصاحبه می گردید .به دنبال آن یک آزمایش امتحانی برای محک زدن
مصاحبه کنندگان و ابراز کاری آنها نیز عملی گردید .طرح آزمایشی در دو منطقه شهری و یک منطقه روستایی در والیت کابل به مرحله اجرا
درآمد .در این طرح از پنج گروه مباحثاتی ۶ ،مصاحبه کلیدی معلوماتی ۱۶ ،اشتراک کننده برنامه های آموزشی مهارت های اساسی و تامین
معیشت و  ۱۳نفری که در برنامه های متذکره اشتراک نورزیده بودند ،استفاده گردید.
بعد از آن مرحله ،آموزش های تازه به مصاحبه کنندگان داده شد تا به پرسش های مشخص و وضعیت های جدیدی که در اثر مرحله آزمایشی
به وجود آمده بود ،پرداخته شود .دوره دوم شامل چهار روز فعالیت بود که در دسامبر  ۲۰۱۲میالدی اجرا گردید .جمع آوری اطالعات کمی و
کیفی از  ۲۰دسامبر  ۲۰۱۲میالدی آغاز و به مدت چهل روز طول کشید .به تعقیب آن در فبروری و مارچ  ۲۰۱۳میالدی ،کار بررسی ،تصدیق
پاسخ ها و وارد ساختن اطالعات به کمپیوتر انجام یافت .تحلیل و نگارش گزارش بین ماه های اپریل و دسامبر  ۲۰۱۳میالدی صورت گرفت.
یکی از چالش های تیم تحقیق تبدیل شدن سریع کارمندان  BRACبود .تیم مذکور اسناد کامل پروژه را در اختیار نداشته و در این اداره از
سوابق پروژه اطالعات الزم وجود نداشت تا کسی تیم تحقیق را در مورد شناسایی و آگاهی از برخی از پروسه ها و طرزالعمل ها رهنمایی
نماید .چون افرادی که قبال روی پروژه فوق کار می نمودند ،از آنجا رفته بودند .بسیاری از مربیان تسهیل کننده پروژه در سطح محالت دیگر
در آنجا کار نکرده تا برای کسب اطالعات با آنها مصاحبه صورت گیرد.
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تحلیل کیفی اطالعات شامل دو مرحله بود .در مرحله نخست ،آمار توضیحی همه جانبه ایجاد شد ،و تفاوت های آماری میان دو گروه شرکت
کرده و شرکت نکرده در دوره های آموزشی سنجش و ارزیابی گردید .یافته های تحلیل توضیحی آمار به عنوان یک مبنا در مرحله دیگر به
کار گرفته شد ،یعنی در آن مرحله ،نتایج به دست آمده از تفاوت گروه ها در تحلیل ( )PSMمورد استفاده قرار گرفت .از نرم افزار کمپیوتری
( )Stataبرای تحلیل کمی بهره گرفته شد.
هدف از تحلیل آماری داده ها بر مبنای اقتصاد قیاسی( )econometric analysisتشخیص تاثیرات برنامه مرکز یادگیری افراد بالغ()ARC
باالی نتایج و شاخص هایی بود که در بخش دوم از آن یاد آوری گردید.در این چارچوب ،اثرگذاری عبارت از تعیین تفاوت در نتایج به دست
آمده از گروه های اشتراک کرده و اشتراک نکرده در کورس های آموزشی می باشد .در حقیقت گروه اشتراک نکرده در کورس می تواند به
متبارز نمودن اثرگذاری آموزش ها کمک نماید .از این خاطر اعضای گروه مذکور به دقت و مشابه به گروه اشتراک کرده انتخاب شدند ،به
استثنای این که گروه شرکت نکرده قبال در دوره های تربیوی مرکز فراگیری افراد بالغ شرکت نجسته بود .چنانکه در باال برجسته گردید ،بر
اساس روش طراحی شده نیمه تجربی این تحقیق ،معلومات و داده ها پس از ختم دوره آموزشی جمع آوری شد و در آن زمان نه اطالعات
ابتدایی( ،)baseline dataو نه داده های چند بعدی زمانمند( )panel dataدر اختیار ما قرار داشت .از این رو ،از سنجش آماری و مقایسوی
تاثیرات( )PSMاستفاده کردیم که یک روش تحقیق شبه تجربی برای سنجش تاثیر اقدامات به حساب می آید.
ایده اصلی ( )PSMعبارت از مقایسه نتایج به دست آمده از دو گروه شرکت کرده و شرکت نکرده است ،و البته حاصل این کار هنوز هم
غیرجانبدارانه نبوده چون احتماال یک سلسله تفاوت های ملموس و غیر ملموسی است که از کنترل و نگاه ناظر ما بیرون می باشد .این
رویکرد( )1983 ,Rosenbaum and Rubinبه دنبال محو مشاهدات جانبدارانه از طریق مقایسه خصوصیات خانواده های اشتراک کننده با
خانواده های اشتراک نکرده بر اساس معیارهای مشابه برآمد.
خانواده های اشتراک کرده و اشتراک نکرده بر اساس مطابقت آماری با هم سر داده شده و نتایج کار با یک دیگر مقایسه گردید .بعداً تفاوت
در نتایج مقایسه این دو گروه به اقدامات و برنامه های آموزشی نسبت داده شد .البته این روش تنهاناظر بر خصوصیات قابل مشاهد است و
بس .متغییر های غیر قابل مشاهده ،مانند ریسک ناپذیری افراد و یا داشتن خانواده روشن فکر ،توسط بررسی کمی قابل سنجش نمی باشد.
تطابق آماری -مقایسی با توجه به متغییر های قبل از آغاز اقدامات ،در اثر احتمال اشتراک فرد در برنامه آموزشی تعریف می گردد .هدف از
متغییرهای قبل از آغاز اقدامات سنجش احتمال دریافت آموزش و تجربه از سوی اشتراک کننده می باشد .به این منظور ،مهم است که کدام
عوامل گروه اشتراک نکرده را از گروه دیگر متمایز می نماید .برخی از عوامل آشکار که در تخمینات( )PSMشامل گردد ،معیارهای رسمی و
غیر رسمی در تعیین اشتراک کنندگان در برنامه ها و مهارت ها ،مانند واجد شرایط بودن معیارهای شمولیت اند که ما در این جا انجام دادیم.
در جدول  ۶معیارهای رسمی پذیریش اشتراک کنندگان را نشان دادیم.
برخی از این متغییر پیش از اقدام از تحلیل متغییر نتایج مشخص به یک کنار گذاشته شد ،چون یا تفاوتی میان گروه اشتراک کرده و اشتراک
کرده وجود نداشت ،و یا توقع می رفت که از این نتایج متاثر گردد .جدول  ۶یک نظر اجمالی را فراهم کرده که طی آن متغییر های قبل از
اقدام برای تحلیل مشخص به کار رفته است.
برنامه های آموزشی  ARCدارای معیار های روشن پذیرش بود ،اما به تمامی مراعات نشده اند .برخی از اشتراک کنندگان اناث مایل به شرکت
در برنامه نبودند؛ در کنار آن برخی از افراد فاقد شرایط الزم در کورس های تربیوی شامل گردیده بودند .به صورت مشخص تر ،یک دختر
اشتراک کننده سن کمتر از حد معین  ۱۵الی  ۲۰سال داشت .در میان ۱۸۲نفر شرکت کننده ۱۵ ،درصد آنان  ۱۴و کمتر از آن در زمان آموزش
سن داشته و  ۱۶درصد آنان  ۲۱سال سن و باالتر از آن داشتند .در این میان دخترانی نیز وجود داشتند که مکتب را به صورت منقطع تا پایان
دوره ابتدائیه ادامه داده بودند .بر اساس متغیر های قبل از انتخاب ،برخی از شرایط شمولیت مراعات نگردیده است .به عنوان مثال ،در عوض
سر دادن معیار سنی اشتراک کرده ها و اشتراک نکرده ها در گروه که  ۱۵الی  ۲۰سال است ،سایر معیارها به عوض در نظر گرفتن سن شرکت
کنندگان ،مانند تعداد اعضای ذکور و اناث خانواده ،مدنظر گرفته شده است.
بایستی از متغیر های قبل از آغاز برنامه برای محاسبه آماری -مقایسی به منظور مطابقت با پیش فرض ها استفاده می گردید .باید آنها به
رعایت تصور مستقل مشروط دست می یازیدند .یعنی ،متغییر های قبل از برنامه تحت تاثیر نتایج تخمین شده ما قرار می گرفت .متغییر های
پیشینی بر اساس رعایت دقیق این شرایط انتخاب می شدند.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟

17

2014

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

جدول  :۶معیارهای انتخاب اشتراک کنندگان در ARC

معیار انتخاب اشتراک کنندگان ARC

متغییر های قبل از انتخاب اشتراک کنندگان

باید زن و سن شان  15الی  20باشد( البته در عمل در این کورس دختران نسبت زنان و مردان در یک خانواده
جوانتر و مسن تر از معیار تعیین شده حضور یافتند).
تعداد زنان و دختران در یک خانواده
تعدان زنان و دختران  15الی  20سال در یک خانواده
عمر پاسخ دهندگان
میزان تعلمیات ابتدائیه(برخی از آنان که حتا تعلمیات خود را به سطح عالی نیز
رسانده بودند ،در نتیجه پادرمیانی بزرگان قریه انتخاب شدند).
قایل شده اولویت به شاگردان قبلی BRAC

(تعداد مردان و زنان) که تعلمیات ابتدائیه را به پایان رساندند
پاسخ دهندگان  17ساله و یا بیشتر که تعلمیات ابتدائیه را به پایان رسانده باشند
پاسخ دهندگانی که مکتب را به اتمام نرسانده باشند(چانس بیشتر برای شاگردان .)BRAC
شاگردان اسبقی که مکتب از خانه شان خیلی دور واقع شده بود(چانس بیشتر برای شاگردان
.)BRAC

تعیین اولویت برای زنان خانه

پاسخ دهنده خانم خانه است(بر اساس میزان ساعاتی که مصروف وظایف خانه بوده و متاهل باشد).
پاسخ متاهل/بیوه بوده و شغلی نداشته باشد.
با احتساب دقیقه ،چه مقدار وقت برای آب آوردن نیاز است.
وضعیت پاسخ دهنده بیوه یا طالق گرفته است.
همسر دهقان است.

مسافت منزل اشتراک کنندگان با مرکز آموزشی

قریه های فرضی برای تخمین مسافت قریه های اشتراک کنده برگزیده شده برای کورس ARC

 40درصد کل اشتراک کنندگان از شاگردان فعلی مکاتب رسمی باشند.

پاسخ دهندگان فعال مصروف در مکتب رسمی می باشند
خصوصیات منزل اشتراک کننده به عنوان شاخصی قبل از اشتراک(تعداد اتاق ها به نسبت باشندگان
آن و سقف و زمین خانه هم به عنوان متغییر های مجازی در نظر گرفته می شود)

دوم ،تحلیل  PSMهم نیازمند چیزی به نام «حمایت عام» است ،یعنی خانواده های گروه اشتراک کرده و اشتراک نکرده به صورت همسان
از سنجش آماری و مقایسوی برخوردار می شدند .ما تصمیم گرفتیم که از مشاهداتی که این ارزیابی عام و همه جانبه از دو گروه را ندارد ،از
متن بیرون کرده و به این ترتیب تحلیل خود را بیشتر از این قوت ببخشیم .تحلیل های ما اکنون از فراگیری مناسب سنجشی برخوردار است.
سوم ،متغیر های قبل از اقدام باید خصوصیت متوازن را داشته باشد ،یعنی دو گروه از خانواده ها که دارای عین مطابقت و سنجش آماری-
مقایسی را دارند ،باید به صورت همسان از متغییر های قبل از اقدام نیز برخوردار باشند.به بیان دیگر ،خصوصیت توازن زمانی معنا پیدا می
کند که متغیر های قبل از اقدام یا آغاز برنامه ،به لحاظ سویه های آماری ،میان گروه اشتراک کرده و اشتراک نکرده همانند باشد .ما این
موضوع را از طریق مقایسه تفاوت ها در میان تمام متغییرها ،قبل و بعد از مطابقت خصوصیات ،محاسبه و امتحان کرده می توانیم .این خود
نشان می دهد که در مورد قسمت اعظم متغییر های قبل از اقدام که با هم پیش از مطابقت و سنجش دو گروه شباهتی نداشتند(به صورت
حد اوسط تفاوت های گروه اشتراک کرده و اشتراک نکرده برجسته بود) ،پس از مطابقت شباهت های خود یافتند( به لحاظ آماری حد اوسط
دو گروه با هم مشابه بود).
چنانکه آزمایش های باال گواهی بر درستی نتیجه گیری است ،اما اکنون می توانیم که میان خانواده های دو گروه را با هم سر داده و تاثیرات
آن را محاسبه نماییم .الگوریتم های متفاوت مطابقت دادن به منظور سردادن مشاهدات انجام شده باالی گروه شرکت کرده و شرکت نکرده
همراه با سنجش تخمینی آماری و مقایسوی تاثیرات ،در دسترس است .ما در این جا از تطابقات تخمین نزدیک و دور بهره بردیم.
زمانی که دو گروه با هم مطابقت داده شدند ،میانگین تاثیر آموزش ها باالی اشتراک کنندگان( )ATTمحاسبه گردید .این یکی از ابزار های
سنجش تاثیرات اقدامات باالی برآیند یک گروه مورد نظر است .همچنان نتیجه این کار به خاطر دریافت تفاوت آماری به محک امتحان
گذاشته شد .نتایج در بخش های یازده الی چهارده در کنار سایر یافته ها عرضه گردیده است.
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به اشتراک کنندگان در مصاحبه ها اطمینان داده شد که هویت و اطالعات آنها مخفی و محرم باقی می ماند .محققان با اطمینان می کوشیدند
که در جریان عالمت گذاری متن مصاحبه ها و تحلیل یافته ها ،هویت و اطالعات ارایه شده از سوی اشتراک کنندگان مخفی باقی بماند.
به تمام اشتراک کنندگان بالقوه ،اهداف پژوهش و مصاحبه ها از سوی تیم تحقیق توضیح داده شد .برای اطمینان خاطر به آنها گفته شد که
مسایل و نگرانی های خود در ارتباط به آموزش و تسهیالت کورس را بدون کدام ترس از مربیان که از میان مردم محل انتخاب شده بودند،
ابراز دارند .در کنار آن به افراد مذکور اطمینان داده شد که پاسخ های شان تاثیری روی دوام کمک های  BRACبه مردم منطقه ندارد .تسهیل
کنندگان/مصاحبه کنندگان گفتند که هیچ پاسخی از سوی اشتراک کنندگان به پرسش ها «نادرست و غلط» تلقی نمی گردد ،چون ،بیان
دیدگاه ها و تجارب اشتراک کنندگان برای این پژوهش از اهمیت زیادی برخوردار است.
پیش از اجرا مصاحبه ها اجازه خانواده های دختران اشتراک کننده به دست آمد :اعضای تیم تحقیق به اعضای خانواده اشتراک کنندگان
توضیح دادند که چرا دختران آنها برای تکمیل این تحقیق مورد مصاحبه قرار می گیرند تا به این ترتیب ترس و نگرانی های شان مرفوع
گردیده ،و منجر به خود داری دختران از مصاحبه نگردد(چون اعضای خانواده می توانستند که مانع از مصاحبه دختران شوند).
تیم تحقیق وقت کافی را برای معرفی پروژه تحقیق و اهداف آن به بزرگان منطقه و مربیان سابق  BRACکه باشنده آنجا بودند ،صرف کردند.
همچنان ،تیم تحقیق مکان های امنی ،به جز خانه ها ،را برای مصاحبه با دختران اشتراک کننده مهیا ساختند .در برخی از موارد ،دختران برای
بیرون رفتن در مضیقه بودند( به عنوان مثال هرچند مراکز آموزش دختران مصوون بود اما بنا به عواملی پاسخ ها در آن شرایط تحت تاثیر
فاکتور های بیرونی قرار می گرفت) .تیم مذکور به دنبال آن بود که مصاحبه با دختران بدون حضور افراد دیگر صورت بگیرد تا پاسخ دختران
تحت الشعاع حضور اعضای خانواده نباشد .برخی از مصاحبه ها با دختران اشتراک کننده در منزل دوستان شان انجام یافت.
اعضای تیم تحقیق زمان مصاحبه ها و گروه های مباحثاتی را طوری تنظیم نمودند که برای اشتراک کنندگان و خانواده های شان مناسب
باشد .انتقال وسایل و مواد الزم کار یک هفته قبل از عید انجام یافت .در آن روزها که دختران مصروف آماده گی های عیدی بودند(خانه
پاکی ،تزئین منزل و تهیه خوراکی های مخصوص این ایام) ،تیم تحقیق تقسیم اوقات مصاحبه ها را بر اساس قابل دسترس بودن مصاحبه
شوندگان تنظیم نمودند.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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بالغ موسسه BRAC
7معرفی مراکز یادگیری افراد ِ

موسسه  BRACپروژه آموزش دختران( )GEPرا بین سال های  ۲۰۰۷الی  ۲۰۱۱میالدی با حمایت مالی اداره توسعه بین المللی کانادا()CIDA
اجرا کرد .هدف ،تقویت برابری جنسیتی توسط آموزش های اساسی از طریق ایجاد مراکز آموزشی بود که در حقیقت به عنوان تکمیل کننده
فعالیت ها و برنامه های وزارت معارف افغانستان به حساب می آمد.
برنامه آموزش دختران دارای چهار جز بود -۱ :مکتب ها در سطح محالت؛  -۲مراکز یادگیری افراد بالغ؛  -۳افزایش کیفیت مکاتب عمومی،
و  -۴تحقیق و ابتکارات جدید .توقع می رود که شاگردان مکاتب محلی در نهایت به مکاتب عمومی بروند .از سوی دیگرمراکز یادگیری افراد
بالغ به دختران بین  ۱۵الی  ۲۰سال اختصاص دارد که اثر عواملی مکتب را ترک گفته و قصدی برای بازگشت به تحصیل ندارند.
دالیل ترک مکتب از سوی دختران فراوان است .مثال ،خانواده های محافظه کار مانع از ادامه تحصیل دختران خود که به سن بلوغ رسیده اند،
می گردند .همچنان ،مکاتبی که به بازار و مناطق پر ازدحام نزدیک اند ،خانواده ها به دختران خود اجازه رفتن به آنجا را به خاطر حضور زیاد
مردان نمی دهند .در بخش هشتم روی دالیل ترک مکتب از سوی اشتراک کنندگان بحث بیشتری صورت خواهد گرفت.
مراکز یادگیری بیشتر بر اصول مکتب های خانگی در مناطق روستایی استوار است BRAC .در افغانستان جاهایی را برای مراکز یادگیری خود
به کرایه گرفته و دختران برای دو و نیم ساعت بعد از ظهر ،دو مرتبه در هفته ،در آنجا جمع می شوند .مدت برنامه آموزشی مراکز یادگیری
برای مدت سه ماه است .چنانکه در باال تذکر رفت ،برنامه مراکز یادگیری افراد بالغ در کابل از مارچ الی جون  ۲۰۱۱و در پروان از جون الی
آگست  ۲۰۱۱تطبیق شد.
این مراکز یادگیری طوری ساخته شدند که یک فضای امن برای همنشینی و ادامه آموزش دختران اشتراک کننده مساعد نماید .به اشتراک
کنندگان در آنجا مهارت های زندگی و تامین معیشت تدریس می شد .مهارت های زندگی شامل یک کورس پنج روزه بود که در آن روی
مسایل عمومی ،صحت نسایی ،و حقوق زنان و کودکان بحث صورت می گرفت .با آموزش مهارت های تامین معیشت کوشش می گردید که
اشتراک کنندگان به لحاظ اقتصادی به خود متکی گردند .این کورس به مدت سه ماه و شامل آموزش های گلدوزی ،بکس سازی ،خیاطی،
پرورش مواشی و تولید غذایی می شد .دختران در این مدت می توانستند که با یک دیگر آشنا شده ،با هم روی عالقمندی ها و مشکالت خود
حرف زده ،به قصه خوانی و خوانش مجالت بپردازند ،و با هم بازی نمایند .هدف از این کار کمک به همنشینی و اجتماعی شدن دختران بود.
معیارهای مختلفی برای گزینش متقاضیان حضور در این مراکز در نظر گرفته شده بود .از جمله شاگردان سابق سایر برنامه های آموزشی BRAC

که از ادامه تحصیل در مکتب بازمانده بودند ،و همچنان زنان خانه به این مراکز جذب شدند .معیار های مشخص قرار زیر بود:
•سن دختران بین  ۱۵الی  ۲۰سال باشد؛
•دوره ابتدایی را تمام کرده باشند؛
•منازل شان نزدیک به مراکز آموزشی باشد؛
•قادر به ادامه تحصیل در مکاتب عمومی نباشند( ۴۰درصد).

تسهیل کنندگان در این مراکز بخش اساسی این برنامه را به عهده داشتند ،چون هم در جلب حمایت مردم محل از این برنامه نقش ایفا می
نمودند ،و هم مطمین می گردیدند که برنامه های مراکز یادگیری به صورت موفقانه تطبیق می گردد .شرایط استخدام تسهیل گران این بود:
•دستکم تحصیل از صنف پنج تا هفت مکتب را داشته باشند؛
•دستکم یکی از این تسهیل گران کورس آموزشی موسسه  BRACرا طی کرده باشد.
•عالقه قوی به کار تسهیل گروهی باشد؛
•خود انگیخته و خالق باشد؛
•بین  ۱۵الی  ۲۰سال سن داشته تا با اشتراک کنندگان ارتباط برقرار کرده بتواند؛
•از اشتیاق کار و مهارت های رهبری بر خوردار بوده و در بین جامعه و اعضای مرکز یادگیری از رویه و شهرت نیک
برخوردار باشد.
در قسمت انتخاب تسهیل گران ،به معلمان سابق برنامه های  BRACاولویت داده می شد.
در بخش هشتم به خصوصیات اجتماعی ،جغرافیایی و اقتصادی اشتراک کنندگان برنامه بیشتر پرداخته خواهد شد.

20

AREU

معرفی مراکز یادگیری افراد بال ِغ موسسه BRAC

2014

به عنوان پاداش BRAC ،در همکاری با برنامه غذایی جهان بسته های غذایی شامل گندم ،روغن نباتی و نمک برای اعضای مرکز یادگیری در
سه منطقه والیت کابل و شش تا هشت منطقه در والیت پروان توذیع نمود .در کابل ،بسته های غذایی به اشتراک کنندگان در پایان هر ماه
در جریان دوره سه ماهه آموزشی داده می شد .هرچند که توذیع مواد باید در سایر مناطق به همین نوع صورت می گرفت ،اما تاخیر در تامین
بسته های غذایی منجر به این شد که توذیع دو بار ،یکبار در پایان ماه دوم و یکبارهم در پایان ماه سوم ،صورت گیرد.
شمولیت در برنامه یادگیری دختران بالغ مجانی بود .تنها  ۱۶درصد  ۱۸۲نفری که با آنها مصاحبه صورت گرفت ،بیان داشتند که به خاطر
شرکت در آنجا یک مقدار هزینه های مالی را متقبل شدند( جدول  A1.1در بخش پیوست ها) .این هزینه ها صرف قرطاسیه(برای پنج نفر)،
مواد آموزشی(سه نفر) ،ترانسپورت(برای دو نفر) و تیل موتر(برای یک نفر) شده بود .افراد مذکور در این کورس به صورت متوسط ۳۸۵.65
افغانی(معادل  ۷دالر) مصرف نموده بودند .تنها دو نفر از جمله  ۱۸۲نفر( ۱درصد) گفتند که به خاطر رفت و آمد و درخواست شمولیت برای
برنامه یادگیری احساس نا راحتی نمودند .از این رو ،کدام مانع کالن اداری و مالی در برابر شمولیت دختران بالغ وجود نداشته است.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟

21

2014

.8

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

8خصوصیات مصاحبه شوندگان

سن متوسط مصاحبه شوندگان  ۱۷سال بود و  ۱۰درصد شان ازدواج کرده بود .سرپرستی اکثر خانواده های آنها به دوش مردان بود .اکثریت
اشتراک کنندگان( ۱۳۷یا  ۷۵درصد) دخترهای خانه ۱۹ ،نفر( ۱۰درصد) خواهر کالن خانواده و  ۱۷نفر(9درصد) همسر کالن خانواده بودند.
تنها دو نفر از مصاحبه شوندگان سرپرستی خانواده را به عهده داشتند .اکثریت مصاحبه شوندگان از قوم تاجیک و سنی مذهب بودند(جدول
 A1.2در بخش پیوست ها).
نزدیک به نصف مصاحبه شوندگان ،در مدرسه درس خوانده بود .نرخ ترک مکتب بین دو گروه شرکت کننده و شرکت نکرده در کورس های
آموزشی و مراکز یادگیری باال بود .تنها  ۱۲درصد افراد شرکت کرده و شرکت نکرده در دوره های آموزشی دوره ابتدائیه مکتب را تمام کرده
و  ۸درصد شرکت کرده ها و  ۱درصد شرکت نکرده ها دوره ثانوی را به اتمام رسانده بودند.
جدول  :۷خصوصیات پاسخ دهندگان ،بر اساس خانواده های اشتراک کنندگان
اشتراک نکرده

خصوصیات پاسخ دهندگان

تفاوت مطلق

اشتراک کرده

اوسط

ضریب.

اوسط

ضریب

تفاوت در میانگین

آزمایش آماری

سن

17.28

4.24

18.92

7.53

1.64

***2.56

وضعیت تاهل(ازدواج=)1

0.077

0.267

0.110

0.314

0.33

1.08

تعلیم وتربیه(متغییرها)
تعلیم در مدرسه=1

0.522

0.501

0.330

0.471

0.19

***3.77

دوره ناتمام ابتدائیه(از صنف  1تا 1=)5

0.060

0.239

0.104

0.307

0.04

1.52

اتمام دوره ابتدائیه(ختم صنف )6

0.121

0.327

0.126

0.333

0.01

0.16

دوره نا تمام ثانویه(صنوف )8-7

0.027

0.164

0.044

0.206

0.02

0.84

اتمام دوره ثانویه(ختم صنف )9

0.016

0.128

0.082

0.276

0.07

***2.93

دوره لیسه( صنوف )11-10

0.011

0.105

0.027

0.164

0.02

1.14

پاسخ دهندگانی که مکتب را ترک
گفتند(بلی=)1

0.802

0.399

0.769

0.422

0.03

0.76

وضعیت اشتغال(بلی=)1

0.005

0.074

0.027

0.164

0.02

*1.65

مهمترین دلیل ترک مکتب از سوی دختران اشتراک کننده موجودیت نورم های دست و پاگیر اجتماعی بوده است(شکل  .)۲به خصوص۱۷۷ ،
نفر از مجموعه  ۲۵۱پاسخ دهنده(یا  ۷۰درصد) گفتند که یک عضو خانواده شان در مورد نرفتن آنها به مکتب تصمیم گرفت .این موضوع به
صورت مساویانه هم در مورد شرکت کرده ها و هم شرکت نکرده ها صادق بود .البته در بخش بعدی تاثیر ارزش ها و قواعد جنسیتی باالی
تعلیم و اشتغال زنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در کنار سنت ها ،دوری مکاتب دخترانه از خانه( ۳۹اشتراک کننده ،یا  ۱۵درصد) و کار
در خانه( ۱۱پاسخ دهنده ،یا  ۴درصد) نیز از عوامل ترک مکتب به حساب می آید.
لکش :2دالیلی که پاسخ دهندگان خانم مکتب را از قبل از فراغت ترک گفتند
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تعداد کمی از پاسخ دهندگان در هر دو گروه در بیرون از خانه در جریان این سروی کار می نمودند .تعداد اعضای اشتراک کننده شاغل( ۵نفر
یا  ۳درصد) در مقایسه با اعضای شرکت نکرده( یک نفر) بیشتر بود.
در دو والیت ،مشاغل سرپرست های خانواده متنوع بود .بیشتر از یک سوم سرپرست ها به کار تجارت مشغول و بقیه هم به کار های روزمزدی
و مشاغل فاقد مهارت مصروف بودند(جدول  A1.3در بخش پیوست ها) .دهقانی شغل معدوی از این افراد در مناطق مورد مطالعه بود.
شکل سوم منابع مختلف خانواده ها را به نمایش می گذارد .برای شرکت کرده ها و شرکت نکرده ها ،مشاغل با مزد و کار آزاد منابع اصلی
درآمد خانواده های شان بوده که به طور اوسط عاید ماهوار شان را بلند نشان می دهد .متغییر های درآمد ،چه از طریق کار آزاد و یا مشاغل
با مزد ،به لحاظ آماری زیاد برجسته نبود.
لکش :۳درآمد سرانه خانواده ها بر اساس منبع عاید

یادداشت :حد اوسط درآمد بر اساس تعداد خانواده هایی که دارای درآمد مشخصی اند ،محاسبه شده است .در برخی از موارد ،حد اوسط درآمد چندین خانواده محاسبه شده چون

دیگران عالقه ای به این کار نگرفتند .از این رو ،در تفسیر ارقام باال در مورد عواید با احتیاط برخورد گردد.

بر اساس اطالعات جمع آوری شده ،یک ماه قبل از برگزاری سروی به طور اوسط عاید سرانه خانواده اعضای اشتراک کننده ۲۱۶۰ -افغانی
یا معادل  ۳۹دالر امریکایی -در مقایسه با اوسط عاید سرانه خانواده های شرکت نکرده ۱۷۹۰ -افغانی یا معادل  ۳۲دالر امریکایی -بلند بود.
این میزانی از عاید بیشتر از هزینه های اساسی زندگی که در سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸میالدی در چارچوب تعریف خط فقر محاسبه شده بود،
قلمداد می گردد .هزینه های اساسی که عبارت از  ۱۲۵۵افغانی در ماه و به اعتبار مصرف کالری  ۲۱۰۰در یک روز و سایر نیازهای غیر غذایی
می باشد ،در سال های  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸بر اساس شاخص های تعیین شده از سوی اداره احصائیه مرکزی در قالب برنامه سنجش مخاطرات
و آسیب های ملی ،محاسبه گردید.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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9تعلیم مهارت های زندگی :تصورات در مورد مفاد و کاربردی بودن مهارت ها

در این بخش نقطه نظرات اشتراک کنندگان در مورد مفیدیت تعلیم مهارت های زندگی و عملی شدن آن در زندگی روزمره ،مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
برای تشریح و بررسی این نقطه نظرات در مورد مفیدیت محتوای دوره آموزشی ،چهار واحد مطالعوی به وجود آمد .به این اساس ،نزدیک به
نصف اشتراک کنندگان( ۸۷نفر یا  ۴۸درصد) بخش صحی ۷۱ ،نفر بخش تعلیم و تربیه(۳۹درصد) ۱۵ ،نفر بخش خشونت علیه زنان و  ۸درصد
هم بخش حقوق کودکان را انتخاب نمودند.
اشتراک کنندگان گفتند که در کورس مهارت ها و معلومات مفیدی را به دست آوردند .نزدیک به تمام اشتراک کنندگان( ۸۴از  ۸۷نفر ،یا ۹۷
درصد) گفتند در بخش صحی معلومات در مورد مسایل کلی صحی را فرا گرفته و نزدیک به نصف شرکت کنندگان( ۴۲نفر یا  ۴۸درصد) هم
دانش عملی شان در مورد مسایل نسایی بهبود یافته است .از  ۷۱نفر اشتراک کننده سه چهارم( ۷۵درصد) گفتند که در بخش تعلیم و تربیه
آموزش ها به ایشان کمک کرده و یا سواد حیاتی شان بهبود یافته است .بیشتر از  ۵۸درصد اشتراک کنندگان اذعان داشتند که آگاهی شان
در مورد حقوق شان بیشتر گشته اشت.
جدول  :۸بخش های کورس و دانش ها و مهارت هایی که در جریان آموزش مهارت های زندگی به دست آمد

بخش های که توسط اشتراک کنندگان انتخاب شدند(پاسخ های چندگانه)

نمبر

صحت

87

فیصدی
 182نفر

خشونت علیه زنان

71

47.8

15

39.0
8.2

تمام بخش های باال

6

معارف

حقوق کودکان

معلومات و مزایایی که اشتراک کنندگان از بخش صحت به دست آوردند (امکان چندین پاسخ
موجود است).

15

8.2
3.3

.No

فیصد 87

84

96.6

دانش و مزایایی که اشتراک کنندگان از بخش معارف به دست آوردند(پاسخ چندگانه محتمل است).

.No

فیصد 71

آگاهی از حقوق فردی

41

57.7

به دست آوردن دانش عملی از مسایل عمومی صحی
به دست آوردن دانش عملی از مسایل عمومی نسایی

سواد آموزی

آگاهی از حقوق اطفال

42
53
18

48.3
74.6
25.4

در جدول  ۹معلومات در مورد عملی ساختن آموخته ها در دوره های آموزشی مهارت های زندگی گنجانده شده است .تقریبا تمام اشتراک
کنندگان گفتند که معلومات به دست آمده قابلیت تطبیق را داشت .به ویژه  ۶۵درصد مصاحبه شوندگان گفتند که در اثر آموختن معلومات جدید،
آنها توانستند از خدمات طبی عمومی استفاده نمایند؛ بیشتر از یک سوم اشتراک کنندگان از خدمات صحی نسایی عمومی استفاده کرده اند.
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جدول  :۹دانش عملی فراگرفته از آموزش مهارت های زندگی

دانش عملی آموخته شده(احتمال پاسخ های چندگانه)

نمبر

خدمات استفاده شده صحی

118

دانش عملی آموخته شده از برنامه

خدمات استفاده شده نسایی

175

96.2

58

31.8

دادن مشوره به دوست و نزدیک

62

تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به مکتب

33

مواجهه با خشونت

مواجهه با دیدگاه های منفی در ارتباط به جنسیت

فیصدی  182نفر
64.8
34.0
26.9

49

18.1
9.8

18

بسیاری از اشتراک کنندگان در مورد بخش صحت گفتند که در جریان دوره آموزشی در باره ضرورت مراجعه به داکتران و کارمندان صحی
به خاطر درمان بیماری را آموختند .مصاحبه شوندگان معتقد بودند که آموزش ها اهمیت رسیدگی به حفظ الصحه شخصی و اعضای خانواده
را برای شان برجسته ساخت .برای مثال ،یکی از اعضای اشتراک کننده گفت که با آموختن معلومات جدید در جریان دوره آموزشی ،برای
درمان بیماری به داکتر مراجعه کرده است:
«بلی ،حاال بیشتر از گذشته در مورد صحت و معارف آموخته و آگاه شدم .از این آموخته های خود در زندگی روزمره بهره می برم.
مثال ،در تعلمیات صحی ،معلومات زیادی در مورد پاکی و حفظ الصحه فردی به دست آوردم...با توجه به این معلومات ،هر زمانی
که مریض می شوم ،نزد داکتر رفته و دوا می گیرم>
-

مصاحبه مفصل با  Mاز منطقه D.A

بسیاری از اشتراک کنندگان گفتند که در اثر تعلیمات صحی ،اکنون درک می کنند که بعد از رفتن به بیت الخالء دست های خود را بشویند،
روزانه دست های خود را شسته و لباس پاک بپوشند .مشاهدات از گروه های مباحثاتی حاکی از تصورات مثبت در مورد مفیدیت تعلمیات در
زندگی روزمره می باشد:
«بلی ،اکنون می دانم که در صورت مریضی چه کار کنم .همچنان ،سعی می ورزم که کودکانم پاکی و حفظ الصحه را مراعات
نمایند .در گذشته از امتیاز حفظ الصحه فردی آگاهی نداشتم.
 اشتراک کننده گروه مباحثاتی  F2در ،F2کابلبلی نکات زیادی را در مورد حفظ الصحه ،مانند شستن دست ها با آب و صابون بعد از بیت الخالء و خوردن غذا آموختم».
 اشتراک کننده گروه مباحثاتی  Pدر  ،KGکابلهمچنان ،سایر اعضای خانواده افراد شرکت کننده در کورس آموزشی مهارت های زندگی از معلومات فرا گرفته شده بهره
برده اند .برای عنوان مثال ،برخی از دختران معلومات جدید خود در باره پاکیزگی شخصی را با سایر اعضای خانواده شریک
ساختند .یکی از مصاحبه شوندگان در  MKگفت:
«بلی ،معلومات صحی به من در زندگی روزمره کمک زیادی نموده و باید حفظ الصحه و نظافت را مراعات نماییم .من اکنون به تمام
اعضای خانواده خود می گویم که بعد از بیت الخالء دست های خود را با صابون و آب پاک شسته تا بیمار نگردند.
 مصاحبه با  Mدر ،MKپروانمشابه این یک مصاحبه شونده دیگر در  MKگفت:
«اکنون به تمام اعضای خانواده خود می گویم که بعد از بیت الخالء دست های خود را با صابون و آب پاک بشویند.
 مصاحبه با  Hدر ،MKپروانبخش تعلیم و تربیه ،مهارت های اساسی سواد آموزی و آگاهی از حقوق تعلیمی افراد را شامل می گردید ،و از نظر اشتراک کنندگان دارای
محتوای مفید بود .برخی از اشتراک کنندگان گفتند که با آموختن خواندن و نوشتن ،اکنون خواهران و برادران خود را در نوشتن کارهای خانگی
مکتب کمک رسانده می توانند:
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«بخش تعلیم و تربیه برای من مهم بود؛ اکنون نوشتن و خواندن را فرا گرفته ام .از این بابت بسیار خوشحالم که خواهر کوچک
خود را نوشتن و خواندن یاد داده می توانم.
 اشتراک کننده  F4گروه مباحثاتی در  ،KKپروان« به خاطر تعلیمات این بخش ،اکنون به اطفال خود در قسمت درس های مکتب شان کمک کرده می توانم ...من آنها را در قسمت
نوشتن کارخانگی های شان کمک کرده و در وقت امتحانات مکتب به ایشان یاری می رسانم.
 مصاحبه با  Mدر  ،DAکابل«بخش تعلیم و تربیه به من کمک کرد تا برادران و خواهران کوچک خود را در درس های مکتب شان یاری رسانم؛ اکنون بعد از
حضور در کورس آموزشی آنها را کمک کرده می توانم.
 اشتراک کننده  Aگروه مباحثاتی در  ،DAکابلبر اساس مصاحبه ها ،اشتراک کنندگان از کورس آموزشی نکات مختلفی آموخته اند ،و از جمله این که تعلیم و تربیه حق زن می باشد:
در طول دوره آموزشی ،متوجه اهمیت تعلیم و تربیه شدم که در صورت کسب معارف قادر به حل مشکالت خود می باشیم .همچنان
در مورد حقوق اطفال آموختم که آنها باید به مکتب رفته و درس بخوانند؛ مردم هم کودکان خود را به مکتب رفتن تشویق نمایند.
 اشتراک کننده  Zگروه مباحثاتی در ، DAکابلکورس های یادگیری افراد بالغ برای من خیلی مفید بود .من در آنجا خیاطی و گلدوزی آموختم ،و در مورد صحت و حقوق فردی
خود معلومات زیادی به دست آوردم .اکنون من از حقوق خود خبردار شدم .از جمله این که مردان و زنان به یک اندازه از حق داشتن
تعلیم و تربیه برخوردار اند .اگر یک پسر می تواند به مکتب برود ،چرا یک دختر نرود.
 اشتراک کننده  F4در  ، 2-Pt11پرواندر کورس خیاطی آموختم ،از حقوق خود و کودکانم آگاه شدم و دانستم که من هم مانند دیگر سایر انسانها دارای حقوق مشخص
بوده که می توانم در بیرون از خانه و در درون خانه کار نمایم ،و در آمد داشته باشم .اطفال هم حق رفتن به مکتب و فراگیری تعلیم
و دانش را دارند.
 مصاحبه مفصل با  Hدر ، 3-Prt11پروانمصاحبه ها با آموزگاران کورس های آموزشی تصدیق نمود که آموزش های فوق ارزش تعلیمی با اهمیت برای اشتراک کنندگان داشته است.
آنها باور داشتند که مرکز یادگیری افراد بالغ برای دختران فرصت فراگیری سواد ،افزایش آگاهی ،معلومات در مورد صحت نسایی ،حقوق زنان
و کودکان را مساعد ساخت .به عنوان مثال ،آموزگاران در  3-11 Prtو  MKدر والیت پروان باور داشتند که اشتراک کنندگان معلومات جدید و
به درد بخوری در مورد صحت و مراقبت از خانه ،و همچنان آگاهی از حقوق به دست آوردند .یکی از آموزگاران سابق مرکز یادگیری افراد بالغ
از  ،MKیک ناحیه روستایی در پروان ،گفت که عالوه بر سواد حیاتی ،دروس داده شده دختران را متوجه مسایل صحی و حقوق اطفال نیز نمود.
به صورت کلی ،اکثریت اشتراک کنندگان تعلمیات را در قسمت دانش ،حفظ الصحه ،سواد حیاتی و آگاهی شان از حقوق خود مفید یافتند.
سروی و اطالعات کیفی نشان می دهد که اشتراک کنندگان از آموخته های صحی خود در زندگی روزمره بهره برده اند .مثال ،در هنگام
مریضی به نزد داکتر رفته و به صحت و پاکیزگی خود و منزل توجه نمایند .این معلومات نشان می دهد که دختران با یادگیری سواد به کودکان
خود در قسمت مشق های شان کمک کرده اند.
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در این بخش به بررسی نظرات اشتراک کنندگان در مورد مفیدیت و عملی بودن معلومات و مهارت های فراگرفته شده از کورس تامین
معیشت پرداخته می شود.
از کل افراد ۱۵۰ ،شرکت کننده(  ۸۲درصد) در بخش خیاطی ۳۵ ،نفر(۱۹فیصد) در بخش گلدوزی ۱۹ ،نفر(۱۰فیصد) در بخش پرورش مواشی
و  ۱۰نفر(۶فیصد) در بخش بکس سازی ،و یک نفر هم در بخش درآمدزایی و تولید غذایی ثبت نام نمودند(جدول  A1.4در بخش پیوست ها).
با نگاهی به توقعات و نظرات دختران اشتراک کننده در مورد مزایای بخش های فوق(شکل  ،)۴معلوم می گردد که نزدیک به دو سوم آنها
مهارت و دانش فراگرفته شده را مفید و نزدیک به یک سوم آن را به دردنخور انگاشتند .به صورت کلی ،مصاحبه شوندگان که برای شرکت
در این برنامه ثبت نام کرده بودند ،گفتند که کورس تربیوی فوق آنها را در قسمت فراگیری و بهبود مهارت ها کمک نموده ،اعتماد به نفس و
ارتباط اجتماعی شان را بیشتر ساخته است .بیشتر از نصف اشتراک کنندگان( ۱۰۶یا ۵۸فیصد) گزارش دادند که از این دوره مهارت های جدید
را یاد گرفته و  ۳۷نفر(۲۰فیصد) هم گفتند که قابلیت های فعلی شان را بهبود بخشیده است ۲۴ .نفر(۱۳فیصد) احساس می نمودند که برای
کسب درآمد اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده ،و  ۱۹نفر(۱۰فیصد) می گفتند که ارتباطات اجتماعی شان افزایش پیدا کرده است .نزدیک
به یک سوم شرکت کنندگان عقیده داشتند که چیز جدید از کورس تربیوی متذکره نیاموخته اند .بعداً در این بخش روی انتقادات اشتراک
کنندگان در ارتباط به موثریت آموزش مهارت های انکشافی بحث خواهیم نمود.
لکش :۴دانش و مزایای به دست آمده از کورس تامین معیشت

یادداشت :احتمال پاسخ های چندگانه

یکی از پرسش های این تحقیق از اشتراک کنندگان در مورد عملی بودن معلومات و تعلیمات کورس تربیوی بود(جدول  .)۱۰تنها بخش
کوچکی از اشتراک کننده ها اظهار داشتند که معلومات به دست آورده از کورس تربیوی را در بخش تجارت استفاده کرده توانستند؛ اکثریت
آنان از معلومات خود در ساحه تجارت استفاده کرده نتوانستند .نزدیک به دو سوم مصاحبه شوندگان گفتند که به صورت کلی از دانش و مهارت
هایی که در جریان کورس تربیوی فراگرفتند(البته تنها به تجارت محدود نمی گردد) ،در زندگی عملی استفاده کردند .بیشترین استفاده از
کورس خیاطی( ۸۰پاسخ دهنده۴۴ ،فیصد) در قسمت دوختن لباس به منظور استفاده شخصی و نه تجارتی بوده است .البته ،برخی دیگر(۲۳
نفر یا ۱۳فیصد) قادر به راه اندازی کسب و کار خیاطی شده ،برخی دیگر تنها فقط برای خود و اعضای خانواده خود( ۱۳نفر ،یا ۷فیصد) لباس
می دوزند.
جدول  :۱۰معلومات عملی فراگرفته از کورس
معلومات عملی فراگرفته از کورس

نمبر

فیصدی  182نفر

معلومات عملی فراگرفته از برنامه

119

65.4

نوع به کاربستن(احتمال پاسخ های چندگانه)
دوختن لباس برای خود

80

43.9

آغاز کسب و کار

23

12.6

دوختن لباس برای خود و اعضای خانواده

13

7.1

به کاربردن برای تقویت شغل موجود

3

1.6

سایر

3
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ارزیابی کیفی نیز تایید می نماید که آموزش برخی از اشتراک کنندگان را برای ورود به فعالیت های تجارتی کمک کرده است ۶ .نفر از مجموع ۲۱
نفر مصاحبه شونده(۲۷فیصد) و  ۱۳نفر از مجموع  ۷۶اشتراک کننده گروه های مباحثاتی(۱۷فیصد) گزارش دادند که به واسطه آموزش خیاطی برای
خود کسب و کاری راه انداخته و صاحب درآمد شده اند .عمر جوان ترین اشتراک کننده مرکز فراگیری افراد بالغ از والیت کابل که بعد از اشتراک در
کورس تربیوی صاحب درآمد شده است ۱۹ ،سال و مسن ترینش  ۳۶سال می باشد 8 .در والیت پروان ،جوانترین اشتراک کننده که از طریق کسب
آزاد عاید به دست آورده است ۱۶ ،سال و مسن ترین آن  ۲۸سال سن دارد .در زیر گفته های اشتراک کنندگانی آورده می شود که با استفاده از مهارت
های آموخته خود از این دوره آموزشی وارد فعالیت های تجارتی شده و برای خود کسب درآمد نموده اند:
بلی ،تعلمیات برایم مفید بود و از این طریق توانستم حرفه خیاطی را یاد بگیرم .اکنون می توانم که لباس خود و اطفالم را بدوزم.
برای زنان دیگر نیز در بدل اجرت لباس می دوزم .از خیاطی پول خوبی به دست می آورم و از این بابت خوشحال هستم .پولی را
که از بابت دوخت یک دست لباس می گیرم ۱۵۰ ،الی  ۲۰۰افغانی است .قبل از این برای خرید هر چیزی باید از شوهرم پول می
گرفتم ،ولی اکنون مستقل شده ام .اکنون برای خود پیسه پیدا می کنم و بنا به میل خود پول ها را مصرف می نمایم.
 مصاحبه مفصل با  Mدر، DAکابلبلی ،تعلمیات برایم مفید بود و از این طریق توانستم حرفه خیاطی را یاد بگیرم .اکنون می توانم که لباس خود اطفالم را بدوزم .برای
زنان دیگر نیز در بدل اجرت لباس می دوزم .از خیاطی پول خوبی به دست می آورم .قبل از این برای هر چیزی باید از شوهرم
پول می گرفتم ،ولی اکنون مستقل شده ام .اکنون برای خود پیسه پیدا می کنم و بنا به میل خود پول ها را مصرف می نمایم.
 مصاحبه مفصل با  Mدر  ، NBکابلبلی ،این کورس به من کمک زیاد رسانده است .فعال هم برای خود و هم برای دیگران لباس بدوزم و پول به دست آورم .در کنار
آن گلدوزی را نیز فراگرفتم .در خانه گلدوزی کرده و تولیدات خود را به مردم می فروشم.
 مصاحبه مفصل با  F1در  ،FBکابلاشتراک کنندگان در مصاحبه های خود گفتند که آموزش خیاطی در کورس به آنها کمک کرده تا برای خود و اعضای خانواده خود
لباس بدوزند و از این طریق خود در مصرف پول صرفه جویی نمایند .به عنوان مثال ،یکی از اشتراک کنندگان گروه مباحثاتی در
 DBوالیت پروان و در والیت کابل  ، NBو همچنان یکی از پاسخ دهندگان مصاحبه مفصل  Zبا تیم تحقیق در  KKhوالیت پروان
گفتند که دوختن لباس برای خود و خانواده در قسمت مخارج خانه صرفه جویی کرده و نیازی ندارند که برای خیاط اجرت بپردازند:
بلی ،آموزش خیاطی برای من مفید بود ،به ویژه از لحاظ اقتصادی .اکنون هم برای خود و هم برای اعضای خانواده لباس دوخته
می توانم .وقتی در خانه خیاطی می کنم ،پدرم به خاطر دوخت لباس به خیاط بیرون پول نمی پردازد .خیلی خوشحالم که به لحاظ
اقتصادی به خانواده ام کمک کرده می توانم.
 مصاحبه مفصل با Zدر  ،KKhپروانتسهیل گران  BRAC (Mدر،FBکابل و  Sدر  ،3-11-Prtپروان) باور داشتند که دختران مهارت دوخت لباس و کسب در آمد از این
راه را در این کورس آموزشی فرا گرفتند:
خیاطی به آنها کمک زیادی نموده است ،اکنون برای خود و خانواده خود لباس دوخته و کسب درآمد نیز کرده می توانند .آنها با
این پول به اقتصاد خانواده شان نیز یاری می رسانند.
 مصاحبه های اصلی معلوماتی با  Mدر  ،FBکابلافرادی که در کورس تربیوی فوق شرکت نکرده بودند ،فکر می کردند که اشتراک کنندگان دوره آموزشی به خاطر فراگیری تعلیمات صحی و مشاغل
حرفوی مانند خیاطی وضعیت بهتری پیدا کرده و فعالیت های درآمدزا انجام داده می توانند(اشتراک کنندگان گروه مباحثاتی  Nدر ،3-Prt11پروان و
 Aدر  ،FBکابل -و مصاحبه مفصل  Mبا پاسخ دهندگان در  ،PMپروان و  Rدر  ، AZکابل) .برای مثال  Rدر  AZگفت:
واضح است که آنها اکنون مزایای بیشتری نسبت به ما دارند .آنها چیزهایی را می دانند که ما نمی دانیم .همان طوری که گفتم
برخی از این دختران خیاطی آموخته اند و بیش از این به خاطر دوخت لباس های خود به خیاط پول نمی پردازند .با این وجود
آنانی که در مرکز یادگیری افراد بالغ شرکت می ورزند ،نمی توانند که برای خود یک کسب و کار راه اندازند .آنها فقط مشکالت
و نیازهای شخصی خود را حل کرده می توانند.
 مصاحبه مفصل با  Rدر ، AZکابلAs mentioned earlier, eligibility criteria for inclusion in ARC programmes were not always observed and some beneficiary 8
.respondents were outside the eligible age range
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پاسخ دهندگانی که عالقه ای به آموزش خیاطی نداشتند ،به این باور بودند که این قابلیت و مهارت به تنهایی به خاطر راه اندازی یک کسب
و کار درآمدزا کافی نیست .کسانی که به این حرفه وارد شده بودند ،از قبل در این مورد معلومات و تجربه ابتدایی داشته و کورس خیاطی
توانایی فعلی شان را تقویت نموده است .آنانی که در این کورس بدون تجربه قبلی شرکت کردند ،به اندازه قابلیت و مهارت فرا نگرفتند که
از طریق دوزندگی کسب سود نمایند:
بلی ،مرکز یادگیری افراد بالغ مرا در قسمت خیاطی کمک کرد .اما هنوز هم به اندازه کافی مسلکی نیستم که لباس خوب بدوزم.
البته نیازمندی های خود را مرفوع ساخته می توانم و لباس ام را به طور دلخواه خود دوخته می توانم.
 شرکت کننده  Mگروه مباحثاتی در  ،NBکابلنه ،این کورس مرا کمک نکرد تا یک شغل و درآمدی به دست آورم چون به صورت درست مهارت ها را فرا نگرفتم.
 مصاحبه مفصل با  Lدر  ،1-Prt11پرواننه ،کورس مرکز یادگیری کمک نکرد تا یک شغل به دست آورم چون به صورت درست مهارت خیاطی را فرا نگرفتم و تنها لباس
های خود را دوخته می توانم.
 اشتراک کننده  Bگروه مباحثاتی در  ،TKپروانما ماشین خیاطی نداشتیم تا کار دوزندگی را به صورت درست آن یاد بگیریم ،به خاطر همین لباس دوحته نمی توانم .تنها پس
دوزی و بخیه را یاد گرفتم.
 اشتراک کننده  Sگروه مباحثاتی در  ، KGکابلبرخی از پاسخ دهندگان گفتند که مدت زمان کورس کوتاه بود و از این خاطر مهارت های الزم را فرا گرفته نتوانستند:
نه به اندازه کافی چیزی نیاموختم تا به واسطه آن صاحب یک کسب و کار شوم؛ البته مشکل از تدویر کنندگان کورس نبود ،بلکه
مدت تدویر کورس کوتاه بود و از این خاطر مهارت های الزم را نیاموختم.
 اشتراک کننده  Yگروه مباحثاتی در  ، AZکابلمدت کورس تنها سه ماه بود .ما چیزهای الزم را یاد نگرفتیم .برای همین با این مقدار مهارت نتوانستیم که برای خود شغلی یافته
و درآمد داشته باشیم.
 اشتراک کننده  F4گروه مباحثاتی در  ، KKhپروانکورس خیاطی برای من مفید بود .اکنون لباس برای خود و خانوادهم بدوزم اما توانایی کافی دوخت لباس برای دیگران را ندارم
چون به اندازه الزم در کورس نیاموختم .زیرا ،مدت آن کوتاه بود.
 مصاحبه مفصل با Mدر  ، MKپروانبنا به معلومات به دست آمده از بررسی کیفی ،بنا به نظر اشتراک کنندگان تعلیمات تامین معیشت در تقویت مهارت ها موثر نبود.
از این رو ،سروی ۴۳فیصد اشتراک کنندگان به کمبود مهارت ها به عنوان یکی از موانع کلیدی برای داشتن یک شغل درآمد زا در
 ۱۲ماه گذشته اشاره نمودند (به جدول  ۱۳بخش  ۱۲رجوع شود).
البته ،این واقعبینانه نیست که تمام اشتراک کنندگان مهارت ها را به صورت عالی کسب کرده و قادر به کسب درآمد باشند .توانایی آموزش
باالی پروسه آموزش تاثیر منفی بر جای می گذارد .از سوی دیگر تمام اشتراک کنندگان به یک اندازه اشتیاق آموختن را نداشته و به همین
خاطر در نتایج آموزشی کورس تفاوت ها وجود دارد .افزون بر این ،برخی از مردم استعداد های درونی نیز دارند .مث ً
ال ،برای داشتن شغل آزاد
خیاطی یک سلسله مهارت های کارآفرینی مانند خطرپذیری و جذب مشتری ،نیاز است .این خصوصیات غیر قابل سنجش اند .با این وجود،
این واقعیت دارد که اکثریت اشتراک کنندگان به خاطر خالء ها در طراحی ،تطبیق و سیاق کورس ،نتوانستند که به لحاظ کارآفرینی از این
دوره آموزش استفاده برند.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که بیشتر از نصف اشتراک کنندگان گزارش دادند که مهارت های جدید را از کورس تربیوی فرا گرفته و
یک پنجم نیز اذعان نمودند که قابلیت ها و توانایی های شان بهبود یافت .نزدیک به دو سوم آنها گفتند که قادر به عملی نمودن آموخته های
شان شده اند .بیشترین مهارتی که قابلیت عملی شدن را داشته ،خیاطی به منظور دوخت لباس برای خود و اعضای خانواده شان بوده است.
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تنها قسمت کوچکی از اشتراک کنندگان(۱۳فیصد یا  ۲۳نفر از مجموعه  ۱۸۲نفر) گزارش دادند که با استفاده از مهارت های خود در قسمت
راه اندازی کسب و کار موفق شدند .مصاحبه های کیفی تیم تحقیق نیز تایید می دارد که  ۱۹اشتراک کننده کورس تامین معیشت با استفاده
از مهارت های فراگرفته قادر شدند که در پیشه خود موفق شده و درآمد پیدا نمایند .با این تاثیرات اندک که به خودی خود نتیجه تحلیل()PSM
را توضیح داشته و در بخش بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت ،واضح است که کورس تربیوی مذکور در قسمت اشتغال برای
اشتراک کننده ها کمک چندانی نکرده است .
معلومات این تحقیق می تواند تاثیرات کورس آموزشی را باالی اشتغال زایی توضیح بدارد .یک سوم اشتراک کنندگان احساس می نمودند که
چیز زیادی از کورس مهارت های تامین معیشت نیاموخته اند .مصاحبه شوندگی ارزیابی کیفی باور داشتند که از کورس مهارت های الزم کسب
معاش از طریق خیاطی را نیاموخته اند .در این ارتباط ،بر اساس این تحقیق ۴۳فیصد تمام اشتراک کنندگان احساس می نمودند که به صورت
کلی کمبود مهارت های الزم باعث این شده که برای خود یک کسب آزاد درآمدزا راه اندازی نتوانند(جدول  ،۱۳بخش  )۱۲در بخش  ۱۲سایر
عواملی که باالی فعالیت های اقتصادی زنان در مناطق مورد مطالعه این تحقیق تاثیر منفی بر جای می گذارد ،مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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1111تحلیل تاثیرات :تعلیم تامین معیشت و کار آفرینی
در این بخش تاثیر آموزش مهارت های تامین معیشت باالی کارآفرینی و درآمدزایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .این تاثیر بر اساس
سنجش آماری و مقایسوی تاثیرات ( )PSMخواهد بود.
بر اساس نتایج  ،PSMدر جریان سروی اشتراک کنندگان به نسبت اشتراک نکرده گان  ۲.8درصد چانس بیشتر برای یافتن شغل را
داشتند(جدول  .)۱۲در حالی که این فیصدی تاثیر مثبت و قابل لمس کورس مذکور را به نمایش می گذارد ،اما میزان آن پایین بوده و نشان
دهنده تاثیر کم آموزش مهارت تامین معشیت و پیدا کردن کار برای اشتراک کنندگان می باشد.
این موضوع زمانی که بیشتر نگاه خود را معطوف به اشتغال مصاحبه شوندگان نمودیم ،مورد تایید قرار گرفت .میزان افرادی که برای خود کار
آزاد دست و پا نموده اند ،بسیار کوچک می باشد .یعنی  ۲۸نفر از تمام مصاحبه شوندگان مشغول فعالیت های اقتصادی در  ۱۲ماه گذشته بوده
اند(جدول  .)۱۱قسمت زیاد تری از اشتراک کنندگان(۱۰فیصد یا  ۱۸نفر از  ۱۸۲شرکت کننده) در مقایسه با افراد شاغلی که در کورس تامین
معیشت اشتراک نداشتند( ۶فیصد یا  ۱۰نفر از جمله  ۱۸۲نفر) ،دارای فعالیت اقتصادی آزاد بوده ،ولی با توجه به میزان پایین مشاهدات منظم ،ما
باید در قسمت نتیجه گیری در مورد تفاوت های این دو گروه محتاط باشیم .تحلیل( )PSMنشان می دهد که با وجود این که اشتراک کنندگان
کورس بیشتر از اشتراک نکردگان وارد فعالیت های اقتصادی شده اند ،اما این تفاوت به لحاظ آماری چندان برجسته نیست(جدول .)۱۲
جدول  :11ورود اشتراک کرده و اشتراک نکرده های کورس تامین معیشت به فعالیت های اقتصادی
فعالیت های اقتصادی
فیصدی کسانی که در  12ماه گذشته وارد فعالیت های اقتصادی شده اند
تعداد موارد

اشتراک نکرده
ها

اشتراک کرده
ها

مجموع

آزمایش آماری
تفاوت حد
اوسط

)10( 5.5

)18( 9.9

)28( 7.7

NS

182

182

364

نوع فعالیت های اقتصادی در  12ماه گذشته( فیصدی افراد)
محصوالت دستی برای فروش(قالین ،بکس و)..

)3( 30.0

)1( 5.6

14.3

**

تولید مواد خوراکی برای فروش(مانند نان ،پنیر و)...

)5( 50.0

)1( 5.6

21.4

***

خدمات در برابر دستمزد(خیاطی/سلمانی و)...

)2( 20.0

)16( 88.9

64.3

***

10

18

28

تعداد موارد

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد
با امداد از آمار توضیحی ،اگر به نوع فعالیت های اقتصادی مصاحبه شوندگان در  ۱۲ماه گذشته نگاهی اندازیم ،در می یابیم که تعداد زیادی
از افراد مذکور در بخش خدمات ،مانند خیاطی و آرایشگری( ۱۶نفر از اشتراک کنندگان کورس و  ۲نفر از اشتراک نکردگان) مشغول بودند.
سایر فعالیت های اقتصادی این زنان شامل تولید غذایی ،مانند نان پزی و پنیرسازی برای فروش ۱( ،نفر اشتراک کنندگان کورس و  ۵نفر
اشتراک نکردگان) و صنایع دستی ( ۱نفر اشتراک کنندگان کورس و  ۳نفر اشتراک نکردگان) می شد که از لحاظ آماری تنوع شغلی را به
نمایش می گذارد.
اگر به درآمد مجموعی هر خانواده توجه نماییم ،اشتراک کنندگان کورس نسبت به اشتراک نکردگان  ۴۳۹افغانی درآمد بیشتر داشته اند که
نتیجه ای قابل مالحظه و ملموس است .هر دو روش تطابق آماری پیامد ملموس  ۵درصدی را هویدا می نماید .با وجود ملموس بودن تفاوت
عاید میان دو گروه اشتراک کرده و نکرده ( ۳۰دالر در ماه) اما هنوز هم تاثیرات آموزش ها به طور منصفانه ای کوچک است.
در نهایت ،این یافته ها نشان می دهد که کورس مهارت های تامین معیشت دارای تاثیر مثبت ولی کوچک باالی احتمال کاریابی زنان و
درآمد خانواده داشته است ،با این حال تفاوت ها ناچیز بوده و بر مبنای نمونه گیری محدود استوار است و از این خاطر نشان دهنده یک تفاوت
معنا دار و اساسی در میدان عمل نمی باشد.
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جدول  :۱۲خالصه نتایج کلیدی  PSMکورس تامین معیشت
شاخص ها

نزدیک ترین تطابق آماری
Bene

NB

 -1عاید سرانه به اساس افغانی
در ماه گذشته

2,154

1,715

 -2شغل فعلی پاسخ دهندگان

2.8

0.0

 -3فیصدی فعالیت های
اقتصادی پاسخ دهندگان

9.4

5.6

دورترین تطابق آماری
ATT

439

()214
2.8

()1.3
3.8

()3.2
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.Sig

T

Bene

NB

**

2.05

2,154

1,750

**

2.26

2.8

0.6

NS

1.19

9.4

5.1

ATT

404

()181
2.2

()1.4
4.3

()2.8

Sig

T

**

2.23

*

1.65

NS

1.55
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1212دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی
در این بخش موانع کلیدی در برابر فعالیت های اقتصادی و درآمدزایی زنان در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت .در این تحقیق نظرات
زنان در مورد عوامل محدود کننده فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد منعکس گردیده است.
در این تحقیق به بررسی نظرات پاسخ دهندگان سروی در مورد عوامل بازدارنده زنان از فعالیت های اقتصادی در  ۱۲ماه گذشته پرداخته شده
است .منظور ما در این جا از فعالیت های اقتصادی زنان یک حوزه فراخی از مشاغل و پیشه ها را در بر گرفته و صرف ًا به حرفه خیاطی محدود
نمی گردد .نصف پاسخ دهندگانی که کسب و کاری نداشتند ،از جنسیت به عنوان یک عامل محدود کننده نام بردند(جدول  ۴ .)۱۳نفر از ۱۰
نفر پاسخ دهندگان به فقدان معلومات و مهارت ها به عنوان مانع اشاره کرده ،و پس از آن نداشتن سرمایه اولیه را نام بردند.
جدول  :۱۳دالیل عدم ورود به فعالیت های تجاری در  ۱۲ماه گذشته

دالیل عدم ورود به فعالیت های اقتصادی
فیصدی کسانی که فعالیت اقتصادی نداشتند

تعداد موارد

دالیل آن در  12ماه گذشته:

عدم توانایی در راه اندازی کسب و کار به خود مسایل
جنسیتی
عدم داشتن مهارت های الزم
نبود سرمایه اولیه

سایر دالیل

تعداد موارد

اشتراک
کردگان
90.1
182

اشتراک نکردگان

مجموع

94.5

92.3

182

آزمایش آماری برای
تفاوت اوسط
NS

364

51.8

49.4

50.6

NS

43.3

40.1

41.7

NS

12.8

14.0

13.4

29.3
164

20.9
172

25.0

NS
NS

336
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چنانکه از منابع پژوهشی در مورد موانع فعالیت های اقتصادی زنان پیداست ،جنسیت یک فاکتور کلیدی در قسمت اشتغال زنان است .در حقیقت
این جنسیت است که میزان دسترسی افراد به منابع ،خدمات و فرصت ها را تعیین می نماید .به خصوص ،زنان به خاطر جنسیت شان بیشتر از
محدودیت در دسترسی به معارف ،فراگیری مهارت ها ،دارایی ها و منابع مولد برخوردار اند .افزون بر آن ،نورم های سنتی حضور آزادانه زنان در
جامعه و مصروفیت در مشاغل بیرون از خانه را محدود ساخته است .نکته مهم این است که برداشت و تحلیل این محدودیت ها در چارچوب کلی
وضعیت اقتصادی کشور صورت بگیرد .به خصوص ،باید این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی کند و ناعادالنه
کشور ،به دلیل جنگ و نا امنی مداوم ،مانع از ایجاد یک بازار و اقتصاد پویا شده و فرصت های اقتصادی را برای زنان و مردان در این کشور محدود
ساخته است .در عین حال ،زنان بیشتر از مردان با قیودات و محرومیت مواجه اند.
جدول A1.5در بخش پیوست ها نشان می دهد که نرخ اشتغال مردان در مناطق مورد مطالعه به مراتب نسبت به زنان بیشتر بوده است .حد
اوسط اشتغال مردان  ۲۶مرتبه نسبت به میزان اشتغال زنان در میان گروه اشتراک نکرده در کورس آموزشی و  ۱۴مرتبه نسبت به زنان اشتراک
کرده در کورس باالتر بود .به طور کلی میزان اشتغال زنان پایین است .بر اساس بررسی دو گروه شرکت کرده و شرکت نکرده در کورس آموزشی،
معلوم می شود که میزان اشتغال زنان شرکت کننده  ۰.10درصد و در میان شرکت نکرده ها  ۰.05درصد بود .این به معنای آن است که در هر
صد خانواده  ۵زن دارای شغلی بیرون از خانه اند.
همچنان که در مرور منابع تحقیقی در می یابیم ،در میزان مشارکت مردان و زنان در بازار و نیروی کار افغانستان فرق فاحشی وجود دارد .گزارش
اداره احصاییه افغانستان در سال های  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸میالدی ،به خوبی ابعاد قوی جنسیتی محرومیت و آسیب پذیری زنان را برمال می سازد.
دالیلی که در این گزارش برای محرومیت اقتصادی و کاری زنان ذکر گرده است ،متنوع بوده و شامل مسایل مختلف ،از جمله مسوولیت سرپرستی
از اطفال ،بزرگساالن و معلوالن در خانه ،والدت های پی در پی ،کارهای سنگین خانگی ،میزان پایین سواد و محدودیت در فعالیت های بیرون
از خانه می شود.
از مصاحبه شوندگان این تحقیق پرسیده شد که عوامل محدودیت دسترسی زنان به کار و درآمد در جامعه را شناسایی نمایند .جدول  A1.6در
بخش پیوست ها نشان می دهد که تعلیم ،ثروت ،داشتن زمین و مناصب با نفوذ در جامعه می تواند زمینه های دسترسی افراد به مشاغل را سهل
تر نماید .بیشتر از نصف پاسخ دهندگان گفتند که مرد بودن به ذات خود چانس افراد برای داشتن شغل و کسب درآمد را افزایش می بخشد.
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عوامل مذکور -ثروت ،زمین ،تعلیم و موقعیت اجتماعی -به عنوان مسیر دست یابی به کار و درآمد ،موقعیت مردان را نسبت به زنان بهتر می
سازد .به خصوص ،زنان دارای پس انداز و ملکیت کم بوده ،دسترسی محدود به تعلیم و تربیه داشته ،نرخ بیسوادی در میان شان باال است،
و فعالیت های بیرون از خانه برای شان محدود است .در نتیجه ،گشت و گذار زن در جامعه کم شده و چانس پیدا کردن کار هم برایش کم
می گردد .یکی از پاسخ دهندگان در مورد فرصت هایی که مردان در بخش آموزش ،آزادی گشت و گذار و شرکت در نشست های اجتماعی
را دارند ،گفت:
بدون شک ،در جامعه میان زنان و مردان تفاوت وجود دارد .مردان می توانند کار نمایند ،تحصیل کنند ،هر زمان به هر جای رفته
می توانند ...تمام مجالس و محافل هم برای مردان است.
 اشتراک کننده  Frگروه مباحثاتی در  ،NBکابلیکی مرد در قریه ای در والیت پروان به خوبی محدودیت های ساختاری اشتغال زنان را ابراز داشت:
برای ما به خاطر فقر یافتن یک شغل بسیار دشوار است .زنان نه صاحب سرمایه برای ایجاد یک پیشه آزاد اند ،و نه صاحب تعلیمات
و آموزش های الزم برای شمولیت در کار .بی سوادی یکی از مشکالت کالن بیکاری است و در بین زنان نرخ بی سوادی باال
می باشد.
 مصاحبه با یک فرد مطلع  Mدر  ، KKhپرواناگر مردان به زنان اجازه کار کردن و شغل آزاد را هم بدهد ،به خاطر سطح پایین سواد زنان در جامعه ما کاری برای آنها پیدا نمی
شود(منبع مطلع  Mدر ،DBپروان).
چنانکه در جدول  ۱۳در باال نشان داده شد ،یک سوم اشتراک کنندگان به نبود سرمایه اولیه به عنوان یک مانع در برابر راه اندازی کسب و کار
آزاد اشاره نمودند .یک موسسه غیر دولتی که به زنان در قسمت راه اندازی کسب و کار در افغانستان کمک می نماید ،هزینه راه اندازی کسب
و کار خیاطی را بین  ۵۰تا  ۶۰هزار افغانی( ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰دالر) تخمین زده است 9 .این هزینه شامل خریدن ماشین آالت خیاطی ،مواد الزم
کار و مصرف برق می گردد .بسیاری از زنانی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند ،امکانات مالی الزم برای سرمایه گذاری روی یک
شغل با درآمد را نداشتند .درآمد ناکافی نتیجه کلی فقر در کشور است با این حال بر اساس پژوهش های موجود ،زنان کمتر از مردان کنترلی
باالی منابع مالی دارند .مصاحبه ها هم روی اهمیت داشتن سرمایه اولیه برای راه اندازی کسب و کار خیاطی تاکید دارد:
برای زنان در صورت داشتن سرمایه آغاز یک کسب و کار هرچند کوچک آسان است .بدون پول چنین کاری دشوار است .موضوع
مهم پول و دارایی است .بدون پول هیچ کاری کرده نمی توانید.
 اشتراک کننده  Zگروه مباحثاتی در  ،AZکابلبرای داشتن یک کسب و کار ،در قدم اول نیاز به پول است .اما زنان برای کسب و کار پول الزم را ندارند(مصاحبه
مفصل با Lدر  ،1-Pt11پروان).
به نظر من پیش بردن کسب آزاد کار سختی نیست .اگر زنی توانایی و مهارت الزم را داشته باشد ،موفق می گردد .اما اگر توانایی
و جایی برای کار و سرمایه ای برای پیشه وری نداشته باشد ،کار کردن برایش بسیار دشوار است.
 مصاحبه مفصل با Mدر  ،MKپرواناگر کسی بخواهد کار اقتصادی نماید ،ساده است ،اما اگر مهارت و پول الزم را نداشته باشد ،در آن صورت کار اقتصادی سخت است.
بسیاری از زنان این منطقه نه مهارت و نه سرمایه الزم کار را دارند.
 مصاحبه مفصل با Rدر  ،TKپروانبسیاری از زنان در این منطقه بسیار فقییر بوده و سرمایه و مهارتی برای آغاز کار و کسب آزاد ندارند.
 اشتراک کننده F4گروه مباحثاتی در  ،KKhپروانقسمت زیادی از زنانی که به صورت نمونه در مناطق مشخصی مورد مطالعه قرار گرفتند ،در قسمت کار و فعالیت در بیرون از خانه دچار
محدودیت و ممنوعیت بودند .تنها یک سوم آنها اجازه کار در بیرون را داشتند .تفاوت میان اشتراک کردگان و اشتراک نکردگان در قسمت
اجازه کار بیرون از خانه هم چندان برجسته نبود(جدول .)۱۴
9

.Personal communication with Chona Echavez
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جدول  :۱۴کار در بیرون از خانه توسط اشتراک کردگان و اشتراک نکردگان کورس
اشتراک نکردگان

اشتراک کردگان

آزمایش آماری برای تفاوت
اوسط

مجموع

فیصدی کسانی که اجازه کار در بیرون را داشتند

35.7

29.7

32.7

شمار موارد

182

182

364

NS

دالیل عدم اجازه کار در بیرون از خانه

(احتمال پاسخ های چندگانه)
خطرات فراوان

41.9

39.1

40.4

NS

ارزش های غالب در افغانستان

58.1

69.9

59.6.3

NS

تعداد موارد

117

128

245

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد

پاسخ دهندگان سروی دالیل عدم اجازه کار در بیرون از خانه از ذکر کردند ۴۰ :درصد می گفتند که زنان شاغل در بیرون از خانه در معرض
خطر و تهدید قرار دارند .بیشتر از یک چهارم(۲۷فیصد) باور داشتند که زنان برای بیرون شدن از خانه نیازمند یک همراه یا محرم اند که این
خود تحرک اجتماعی شان را محدود می سازد .یک پنجم(۲۰فیصد) آنها نیز گفتند که کار زنان در بیرون از خانه جایز نبوده و یا در افغانستان
غیر معمول است.
روایت زنان پاسخ دهنده نشانگر محدودیت های آنها در هنگام جستجوی شغل و یا راه اندازی کسب و کار است .در این عرصه زنان دچار
تبعیض و نگاه های منفی از سوی مردم خود می باشند .البته ،این تبعیض و محدودیت ریشه در تقسیم کار خانگی و کار بیرونی بر شالوده
جنسیت دارد .یعنی ،زنان معمو ًال مسوولیت کارهای خانه و مردان مسوولیت تامین معاش و غذای خانواده را به عهده دارند:
در جامعه ما برای یک زن سخت است که از منزل خارج شده و مصروف کاری شود .چون همه در مورد او حرف های بد می زنند
و می گویند« ،ما نمی دانیم وقتی از خانه بیرون می شود ،واقع ًا به کجا می رود».
 اشتراک کننده  Aگروه مباحثاتی در  ،FBکابلدیدگاه های محافظه کارانه مانع از کار زنان می شود .اگر زنی بخواهد در بیرون کار نماید ،خانواده اش برایش خواهد گفت« ،دختران
خانواده های دیگر در بیرون کار نمی نمایند ،تو چرا می خواهی در بیرون و در دفتر کار نمایی؟» مسایل جنسیتی باالی اشتغال زنان
تاثیر می گذارد چون مردان می گویند« ،تو زن هستی و باید خانه بمانی و کار های خانه را انجام بدهی .ما مرد ها کار های بیرون
از خانه را انجام می دهیم».
 اشتراک کننده  Hگروه مباحثاتی در  ،AZکابلبرای زنان داشتن یک کاری مانند خیاطی در خانه آسان است ولی بیرون از خانه دشوار است چون مردم در باره اش حرف های
بعدی می زنند .دوم ،ما یک رسم خراب داریم که برای زنان اجازه کار در بیرون را نمی دهد .هر زنی که در بیرون بخواهد کار نماید،
در بین جامعه از شهرت بد برخوردار می گردد .از این خاطر ،مردان نیز اجازه نمی دهند که زنان و دختران شان در بیرون از خانه کار
نمایند .فکر مردان این است که آنها در بیرون کار کرده و زنان مسوولیت کار های خانه را به دوش داشته باشند.
 اشتراک کننده  Frگروه مباحثاتی در  ،NBکابلبه گفته یکی از افرادی که با او مصاحبه صورت گرفت:
بلی او درست می گوید ،زنان بهتر است که در خانه باشند .رسم ما این است که زنان به خاطر معاش در بیرون از خانه کار ننمایند
چون جامعه این موضوع را قبول نمی نماید.
 مصاحبه با Gدر  ،PMپروانکورس های آموزشی مرکز فراگیری افراد بالغ به گونه ای فعالیت می کرد که برنامه هایش از قیودات موجود در برابر فعالیت و کار زنان در
بیرون از خانه کمترین تاثیر را بپذیرد .زنان شرکت کننده در برنامه اجازه داشتند که در صنف هایی که مرد خانواده آن را مصوون تشخیص می
دهد ،حضور یابند .به خصوص ،صنف های درسی در خانه افراد شناخته شده و قابل اعتماد برای خانواده زنان شرکت کننده دایر می گردید .از
این رو زنان اجازه حضور را می یافتند .البته این به معنای آن نبود که زنان اشتراک کننده اجازه کار بیرون را نیز می یافتند .چندین تن از این
خانم ها گفتند که زنان اجازه دایر کردن یک کسب و کار در خانه را دارند ،و این فرصت خوبی درآمدزایی را برای زنان مساعد ساخته می تواند:
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داشتن یک حرفه درآمدزا در خانه ممکن است اما در بیرون از خانه نه .من خودم در داخل خانه کار کرده و صاحب درآمد هستم.
 اشتراک کننده  Sگروه مباحثاتی در  ،1-Prt11پروانبرای زنان داشتن کسب و کار درآمدزا در خانه آسانتر از بیرون است .آنها اجازه این کار را در خانه دارند.
 اشتراک کننده  Lگروه مباحثاتی در  ،1-Prt11پروانحرفه خیاطی از جمله مشاغلی است که زنان در درون خانه آن را پیش برده و نیازی به اجازه گرفتن و بیرون شدن از خانه ندارند .مشتریان
هم عمدتا زنان بوده تا از اختالط و تماس زنان با مردان جلوگیری شود .این یکی از دالیلی است که اشتراک کنندگان به بخش خیاطی بیشتر
عالقه نشان دادند.
یکی از مشکالت راه اندازی و اداره کسب و کار در خانه محدودیت زنان در دسترسی به بازار -مشتری و افزایش سود است .به خصوص ،فروش
لباس در خانه مشتریان معدود و از قشر خاصی را جذب کرده و میزان عاید را کم می سازد .زیرا ،به خاطر قیودات اجتماعی زنان کارآفرین
دارای روابط بسته و مشتریان معدود اند .دستیابی به بازار زنان را بیشتر از هرچیزی در قسمت گسترش کار و درآمد زیادتر کمک کرده می
تواند .اما به خاطر برحذر بودن زنان از کار بیرونی استفاده زنان از بازار و مشتری های آن بی نهایت دشوار است .در این جا خوب است به نظر
یکی از زنان در مورد امکانات کارآفرینی زنان توجه نماییم:
برای زنان راه اندازی کسب و کار زمانی آسان که کسی آنها را کمک نماید ،مثال اجناس تولیدی را به بازار برده و به فروش برساند.
در کنار آن داشتن سرمایه و مهارت نیز مهم است.
 اشتراک  Fکننده گروه مثاحثاتی در  ،NBکابلبه صورت خالصه باید گفت که در این تحقیق عوامل موثر باالی دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی ،منابع مالی و تولیدی شناسایی شده
است .نا گفته پیداست که فقدان مهارت ،دانش و تجربه کاری در کنار محدودیت های فوق قرار گرفته که این نیز به نوبه خود نتیجه قیودات
اجتماعی ،محدودیت شمولیت زنان در نظام آموزشی است و منجر به خانه نشینی و عدم دسترسی به بازار و مشتریان می شود.
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1313توانمندسازی زنان
در این تحقیق تاثیرات برنامه تامین معیشت روی توانمند سازی زنان به کنکاش خواهیم پرداخت .از جمله شاخص های سنجش تقویت زنان
یکی هم سهم داشتن آنها در نحوه مصارف خانه و کنترل بر درآمد شخصی است.
بر اساس تیوری تغییر که در بخش سه مورد مطالعه قرار گرفت ،فرض بر این است که آموزش های تامین معیشت دانش و مهارت های جدید
را در اختیار زنان قرار داده تا با استفاده از آن بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی درآمدزا گردند .این به نوبه خود به زنان در درون خانه های
شان قدرت بخشیده ،در نحوه مصرف مخارج نقش ایفا کرده و باالی درآمد خود کنترل پیدا می نمایند.
در این پژوهش این فرضیه که گویا کار به زنان استقالل و صالحیت بیشتر در قسمت مخارج خانه می بخشد ،به آزمایش گرفته می شود.
نزدیک به یک سوم اشتراک کنندگان گزارش دادند که اکنون باالی مخارج خانه تاثیر داشته ،ولی بقیه از نفوذ و صالحیتی برخوردار نیستند .در
این میان اختالف چشمگیر در قسمت نفوذ اشتراک کردگان و اشتراک نکردگان در کورس تربیوی تامین معیشت در قسمت نفوذ باالی نحوه
مصرف درآمد خانه به چشم می خورد(جدول  .)۱۵این اطالعات نشان می دهد که قسمت زیادی از اشتراک کنندگان در مقایسه با اشتراک
نکردگان( ۴۹در برابر  )۲۶باالی نحوه مصارف خانه تاثیر کامل دارند .در عین حال ،به لحاظ آماری میزان زیادی از اشتراک نکردگان( ۶۹در
برابر  )۵۲گفتند که هیچ صالحیتی در نحوه مصرف پول ندارند..
جدول  :۱۵میزان نفوذ باالی نحوه مصرف درآمد خانواده
میزان نفوذ باالی نحوه مصرف درآمد خانواده

اشتراک نکردگان اشتراک کردگان

مجموع

آزمایش آماری برای تفاوت
اوسط

نه

37.9

28.6

33.2

***

بلی ،کامال

14.3

26.9

20.6

***

بلی ،تا حدی

47.8

44.5

46.2

NS

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد
بشمول درآمد از تمام منابع نه تنها از تجارت

تحلیل اطالعات کیفی و کمی هم به وضاحت کمکی به فهم این موضوع نمی نماید که آیا کورس تربیوی به صورت قطع به نفوذ زنان اشتراک
کننده باالی نحوه مصارف خانه کمک کرده است و یا خیر .چنان که پیشتر بحث شد ،آموزش ها به گروه کوچکی از اشتراک کنندگان کمک
کرد که وارد فعالیت های اقتصادی شوند ،از این رو کسی نمی تواند توقع زیادی از تاثیرات قدرت بخش برنامه های کاریابی داشته باشد.افزون
بر این ،در طول یکسال ،تعدادی اشتراک کنندگان که باالی مصرف منزل تاثیر داشته اند( ۲۷درصد و یا  ۴۹نفر از جمله  ۱۸۲نفر) نسبت به
تعداد زنانی که وارد فعالیت های اقتصادی شده اند ،بیشتر بوده است(.جدول  )۱۱در حالی که نمی توان سهم کورس تامین معیشت را نادیده
گرفت ،با این وجود مبرهن است که عوامل دیگر هم در نفوذ و صالحیت زنان در قسمت مخارج منزل دخیل بوده است.
قسمت اعظم اشتراک کنندگانی که به سواالت مصاحبه پاسخ دادند ،نفوذ و صالحیتی در قسمت مخارج خانه نداشتند :معموال پدران و شوهران
تصمیم گیر اصلی در ارتباط به مصرف پول اند .البته یک دلیل مشترکی که تمام این زنان در قسمت عدم کنترل آوردند این بود که پدر نان
آور اصلی خانواده بوده و اگر کسی نیاز به پول دارد باید نزد او رفته و پول مورد نیاز را بخواهد .آنانی که ازدواج کردند معموال از شوهران خود
طالب پول می شوند.
چند تن از مصاحبه کنندگان گفتند که باالی نحوه مصرف پول در خانواده نفوذ دارند .بسیاری از این زنان  ۲۰ساله و یا بیشتر بودند .به هر
صورت ۳ ،اشتراک کننده کورس تربیوی که زیر  ۲۰سال سن داشتند(یک خانم  ۱۸سال در  TKوالیت پروان ،یک دختر  ۱۵سال در AZ
والیت کابل و یک دختر خانم  ۱۷ساله در  KGکابل) ،مدعی بودند که در قسمت نحوه مصرف پول در خانواده صالحیت دارند .البته ،به صورت
مشخص نمی توان صالحیت ها و نفوذ آنان در خانه را در نتیجه حضور در کورس تربیوی مرکز یادگیری دانست .زیرا ،روشن نیست که آیا
آنها قبل از شرکت در این کورس هم دارای قدرت تصمیم گیری بودند و یا خیر .تنها یک نفر به صورت مشخص میان قدرت تصمیم گیری
خود با دانشی که فرا گرفت ،مرتبط دانست:
پدرم اکثر تصمیم ها را می گرفت و من پیش از شرکت در کورس تربیوی تصامیم پدرم را قبول می نمودم .پس از کورس تربیوی،
از آن جای که صاحب درآمد شدم ،اکنون می توانم بگویم که پول ها در کجا و باالی چه چیزی مصرف شود.
 -مصاحبه مفصل با  Mدر  ،1-11 Prtپروان

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟

37

2014

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

در این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال برخواهیم آمد که آیا زنان با وجود داشتن معاش می توانند باالی درآمد شخصی خود کنترل داشته
باشند و یا خیر .معلومات موجود نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان که صاحب درآمد بودند( ۲۵نفر از  ۲۸نفر اشتراک کردگان و  ۷نفر از
 ۱۰نفر اشتراک نکردگان) قادر بودند که در مورد نحو مصرف عاید شخصی خود تصمیم بگیرند(جدول  .)۱۶یکی از  ۲۸اشتراک کننده۴فیصد)
و یک نفر از مجموع  ۱۰نفر از اشتراک نکرده(۱۰فیصد) نمی توانستند بر درآمد شخصی خود کنترلی داشته باشند .تفاوت میان دو گروه چندان
برجسته نبوده که شاید با محدود بودن افراد مورد مطالعه ارتباط دارد..
جدول  :۱۶میزان نفوذ باالی نحوه مصرف درآمد شخصی
میزان نفوذ باالی نحوه مصرف درآمد شخصی

اشتراک نکردگان

اشتراک کردگان

آزمایش آماری برای تفاوت اوسط

مجموع

نه

10.0

3.6

5.3

NS

بلی ،کامال

70.0

89.3

84.2

NS

بلی ،تا حدی

20.0

7.1

10.5

NS

تعداد موارد

10

28

38

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد
اطالعات یا داده های کیفی نشان می دهد که برخی از اشتراک کنندگان در این مصاحبه که صاحب درآمد بودند ،پول خود را به بر اساس
تصمیم و نیازهای شخصی خود به مصرف می رساندند:
هر زمانی که بابت دوخت لباس پول به دست می آورم ،آن را برای خود مصرف می نمایم.
 مصاحبه مفصل با  Nدر  ،DBپروانمن دارای درآمد هستم و هر طوری که بخواهم آن را مصرف می نمایم.
 مصاحبه مفصل با Mدر  ،NBکابلبلی ،آموزش ها برای من مفید بودند ،و خیاطی آموختم؛ اکنون برای خود و اعضای خانواده خود لباس دوخته می توانم .همچنان
برای زنان دیگر در دل اجرت می نویسم .من از درآمد خوبی از این حرفه به دست می آورم ،قبل از این به خاطر رفع احتیاجات خود
از شوهرم پول می گرفتن ،اکنون به لحاظ مالی مستقل شده ام .فعال صاحب درآمد بوده و به هر طوری که به مصرف می رسانم.
 مصاحبه مفصل با Mدر  ،NBکابلمن هم برای خود و برای دیگران لباس می دزوم و از این طریق پول به دست می آورم که مایحتاج اولیه خود را مرفوع سازم.
 گروه مباحثاتی  F5در  ،FBکابلالبته به دشواری می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های تامین معیشت تا چه حدی به استقالل و صالحیت زنان
مذکور در قسمت نحوه مصرف مخارج منزل و درآمد شخصی یاری رسانده است.
به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که نزدیک به یک سوم اشتراک کنندگان توانسته اند که باالی مصرف هزینه های زندگی تاثیرگذار
باشند .در عین حال قسمت زیادی از اشتراک کنندگان کورس تربیوی به نسبت اشتراک نکردگان از صالحیت و نفوذ کامل در قسمت مصارف
خانه و درآمد شخصی برخوردار بودند .به هر حال ،تحلیل داده ها نمی تواند یک رابطه مستقیم میان نفوذ بیشتر باالی نحوه مصرف مخارج
منزل و آموزش مهارت های تامین معیشت ترسیم نماید .قسمت اعظم پاسخ دهندگان مصاحبه که صاحب درآمد بودند ،می توانستند که باالی
در آمد شخصی خود اعمال کنترل نمایند .در این قسمت البته تفاوت میان دو گروه نامبرده چندان چشمگیر نبود.
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1414روابط اجتماعی و تعامل با مقامات دولتی
یکی از فرضیه هایی که در این تحقیق در مورد آن بحث صورت خواهد گرفت ،تاثیر آموزش مهارت های زندگی و تامین معیشت باالی روابط
اشتراک کنندگان کورس با مقامات دولتی ،اعضای خانواده و جامعه است .جدول  ۱۷نشان می دهد که به باور ۷۴فیصد پاسخ دهندگان ،آموزش
ها باالی روابط آنها با اعضای خانواده شان تاثیر گذاشته است .به صورت مجموعی۷۲ ،فیصد پاسخ دهندگان گزارش دادند که در خانواده با
آنها با احترام برخورد صورت می گیرد؛  ۲۸درصد هم با اعضای خانواده و جامعه دچار تنش شده اند.
 ۵۶درصد پاسخ دهندگان اشتراک کننده در کورس آموزشی گفتند که شمولیت در کورس آموزشی مرکز یادگیری افراد بالغ باالی روابط شان
با سایر اعضای جامعه تاثیر گذاشته است .در میان آنها  ۶۳درصد گفتند که با ایشان با احترام بیشتر رفتار شده ولی در عین حال  ۳۵درصد نیز
افزودند که در روابط خانوادهی و اجتماعی شان تنش به وجود آمده است.
جدول  :۱۷روابط با خانواده و اعضای جامعه

روابط با خانواده و اعضای جامعه پس از شرکت در کورس های ( ARCفیصدی  182نفر)

فیصد

نه

73.6

134

تاثیرات مشخص کورس ها باالی روابط با اعضای خانواده(فیصدی  182نفر)
برخورد احترام آمیز نسبت به قبل

71.6

96

تنش های بیشتر در روابط خانوادهی

28.4

38

تاثیر کورس ها باالی روابط با افراد دیگر(فیصدی  182نفر)

56.0

102

تاثیر مشخص کورس ها باالی روابط با افراد دیگر(فیصدی  102نفر)
برخورد احترام آمیز نسبت به قبل

62.7

64

تنش های بیشتر در روابط

35.3

36

پیدا کردن دوستان بیشتر

1.0

1

افزایش دید و بازدید ها با دوستان

1.0

1

مصاحبه ها تایید می نمایند که دو دوره آموزشی مذکور موجب جلب احترام و قدردانی اعضای خانواده نسبت به اشتراک کنندگان شده است.
اکنون بسیاری از آنها می توانند در مورد مسایل مختلف اظهار نظر نمایند .بسیاری از آنها گفتند که اعضای خانواده بیشتر از گذشته به نظرات
شان گوش داده و قدردانی می نمایند:
بلی ،اکنون اعضای خانواده ام بیشتر از گذشته به حرف هایم گوش داده و به من احترام می گذارند .قبل از کورس های  ARCاگر
در مورد چیزی اظهار معلومات می کردم ،اعضای خانواده به حرف هایم گوش نمی کردند .آنها گمان می بردند که فهمی از مسایل
ندارم اما پس از اشتراک در کورس ها ،هر معلوماتی که به اعضای خانواده می دهم ،به آن گوش داده و می گویند که به خاطر
اشتراک در کورس های مذکور بسیاری از مسایل را آموخته و با آنها در میان می گذارم.
 مصاحبه مفصل با  F1در ،FBکابلبلی خانواده ام مرا تشویق به فراگیری و آموزش می نمایند و بیشتر از گذشته به من احترام قایل اند .قبل از این چنین نبود .اکنون
پس از رفتن به کورس و فراگیری دانش و مهارت های جدید ،خانواده ام از من در مورد مسایل و تصامیم خود می پرسند .قبل از
رفتن به کورس تربیوی چنین نبود.
 مصاحبه مفصل با  Rدر  ،NBکابلبلی ،اشتراک من در کورس آموزشی در رابطه ام با خانواده تغییر به وجود آورده است .همه به من احترام می گذارند ،به حرف هایم
توجه می نمایند ،برادر و خواهرم حرف هایم را قبول می نمایند .مردم هم در برابرم تبعیض نمی نمایند.
 مصاحبه مفصل با Hدر  ،AZکابلبرخی از اشتراک کنندگان گفتند که در ارتباط شان با اعضای جامعه نیز تغییر آمده است .به عنوان مثال ،یک دختر  ۱۴سال در AZتوصیف
نمود که چگونه ارزش ها و آمورش هایی که در مرکز تربیوی افراد بالغ فرا گرفت ،باالی فکر و ارتباطات اش با همسایگان تاثیر گذاشته است:
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بلی ،در روابطم تغییر آمده است...اکنون مردم به من احترام می گذارند و من به آنها احترام دارم .ما به یک دیگر احترام متقابل داریم.
هر زمانی که از خانه بیرون می شوم ،همسایگان با من سالم و علیک می نمایند .قبل از کورس باالی هر چیزی با هم جنگ می
کردیم و با اطفال شان روابط خوبی نداشتیم .زمانی که به کورس تربیوی رفتیم ،آموزگار مان گفت که با همسایه ها روابط خوب
داشته ،با بزرگساالن وکودکان روابط خوبی داشته باشیم و آنها را همانند اعضای خانواده خود تصور نماییم .معلم به ما گفت که قهر
همسایه سبب قهر خداوند از شما نیز است .از آن پس رابطه متقابل محترمانه با همسایگان داریم.
 مصاحبه مفصل با  Nدر  ،AZکابلیک دختر  ۱۸سال خاطر نشان ساخت که اکنون خیاطی را به دیگر دختران نیز می آموزاند:
حضور در کورس های  ARCاعتماد به نفس بیشتر به من داد که حاال به دیگران نیز این مهارت را آموختانده می توانم .اکنون به
زنان دیگر در منطقه خود آموزش خیاطی می دهم ...اکنون می توانم به دختران کاکا و مامای خود نیز خیاطی بیاموزانم و آنها از این
کار خیلی خوشحال اند .به همین خاطر ،بیشتر از گذشته به دیگر نزدیک و صمیمانه هستیم.
 مصاحبه مفصل با  Fدر  ،TKپروانچندین تن در جریان ارزیابی های کیفی گفتند که به رغم سهم مثبت آموزش ها ،حسادت برخی از مردم نسبت به آنها بر انگیخته شده است.
برخی از افرادی که برای شرکت در کورس های مرکز فراگیری انتخاب نشده بودند ،این حس حسادت را نسبت به شامالن کورس از خود
بروز دادند .اشتراک نکرده ها و اعضای خانواده شان تبصره های منفی در مورد افراد شامل در کورس ها ابراز داشتند .بر عالوه ،برخی از
اعضای محافظه کار جامعه نظرات منفی در مورد محتوای کورس ها ،به ویژه مسایلی چون حقوق زنان و خشونت علیه زنان ،ابراز داشته بودند:
بلی ،بعد از حضور در کورس های  ARCتغییرات در روابط خود{با زنان دیگر} احساس می کنم؛ زنان منطقه لباس های خود را
برای دوختن نزد من می آورند .قبل از آن ،هیچ وقتی به خانه ما نمی آمدند اما اکنون می آیند و با هم روابط خیلی نزدیکی داریم.
از سوی دیگر برخی از دختران حسودی نیز هستند که در مورد من حرف های بد می زنند.
 اشتراک کننده  Yگروه مباحثاتی در  ، 1-Pt11پروانبلی ،کورس های تربیوی  ARCدر روابط من با دیگران تغییر آورده است اما زمانی که در آنجا شامل شدم ،حسادت برخی
از همسایگان نیز بر انگیخته شد .مثال ،آنها به دیگران می گفتند که خیاطی و گلدوزی من خوب نیست با این حال برخی
همسایگان دیگر ما روابط خوب با من دارند و لباس های خود را جهت دوختن به نزدم می آورند.
 اشتراک کننده  Qگروه مباحثاتی در  ، 1-Pt11پروانبلی ،کورس ها در روابط من با سایر دختران تغییر آورده است ،به خاطر که برخی از دختران در همسایگی ما حسادت کرده ولی من
به آنها توجهی ندارم .چون برخی از دختران دیگر هستند که با احترام و قدردانی با من برخورد کرده و از جمله دوستان نزدیکم به
حساب می آیند.
 اشتراک کننده  Fگروه مباحثاتی در  ، 1-Pt11پروانیکی از فرضیه های دیگر تحقیق این است که کورس های آموزشی وسعت روابط اجتماعی اشتراک کنندگان را فراختر می نماید .براساس پاسخ
۸۴.1فیصد اشتراک کنندگان( ۱۵۳از مجموع  ۱۸۲نفر) در اثر اشتراک در کورس های تربیوی ARCحلقه دوستان و نزدیکان شان بزرگتر شده است..
جدول  :۱۸اشتراک در  ARCو عضویت در گروه ها از میان اشتراک کردگان
آیا در حلقه دوستان و آشنایان پس از اشتراک در کورس ها تغییری به عمل آمده است؟

فیصد

نمبر

افزایش

84.1

153

همانند گذشته

15.4

28

کاهش

0.5

1

اطالعات کیفی نشان می دهد که اشتراک کنندگان حلقه دوستان و نزدیک خود را بیشتر ساخته و در تعامل و روابط اجتماعی شان پس از
شرکت در کورس ها فزونی بیشتر آمده است:
قبل از شرکت در کورس ها ،چیزی زیادی در مورد همسایگان خود نمی دانستم اما بعداً روابط خوب با یکدیگر ایجاد نمودیم.
 -اشتراک کننده  Rگروه مباحثاتی در  ،DAکابل
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 ARCدر روابط من با همسایه ها تغییر مثبت آورده و ارتباطاتم با مردم دور و نزدیک بهتر شده است .اکنون دوستان زیادی نسبت به
گذشته دارم ...قبل از کورس های ARCبا یک دیگر بیگانه بودیم؛ اکنون همه با هم دوست هستیم.
 اشتراک کننده  Mگروه مباحثاتی در  ، 1-Pt11پروانبلی ،در روابطم تغییرات زیادی آمده است .قبل از آموزش ها ،بسیاری از دختران منطقه خود را نمی شناختم .زمانی که در این کورس
آمدیم ،با یک دیگر دوست شده و حاال به خانه یک دیگر می رویم.
 مصاحبه مفصل با Rدر  ،TKپرواندر نهایت ،یکی دیگر از پیشفرض های تحقیق این بود که کورس های آموزشی روابط دختران با مقامات دولتی را تقویت می نماید .معلومات
نشان می دهند که زنان در مناطق مورد مطالعه تقریب ًا هیچ تعامل و رابطه با مقامات دولتی ندارند .تعداد کمی از پاسخ دهندگان(تنها ۴فیصد)-
در هر دو گروه اشتراک کرده و اشتراک نکرده -به مقامات دولتی به خاطر حل مشکالت شان مراجعه نموده اند(جدول  .)۱۹در عوض قسمت
اعظمی از پاسخ دهندگان گفتند که دچار مشکالتی نبوده اند که به سبب آن به مقامات رسمی مراجعه نمایند .برخی دیگر۸ -فیصد -اشتراک
کردگان و ۷فیصد اشتراک نکردگان باور داشتند که زنان نباید با مقامات دولتی در تماس باشند.
جدول  :۱۹تعامل با مقامات محلی توسط اشتراک کردگان و اشتراک نکردگان کورس ها
اشتراک
نکردگان

اشتراک
کردگان

مجموع

Mean
difference
t-test

مراجعه به مقامات محلی برای حل مشکل در دو سال گذشته
نه

97.8

95.1

96.4

NS

بلی

2.2

4.9

3.6

NS

شمار موارد

182

182

364

چگونه با مشکل برخورد شد(احتمال پاسخ های چندگانه)
مقامات مشکل را شنیدند ولی حل اش ننمودند

25.0

0.0

7.7

مقامات مشکل را شنیدند ولی حل اش نمودند

75.0

88.9

84.6

نادیده گرفتند

0.0

11.1

7.7

شمار موارد

4

9

13

دالیل عدم مراجعه(احتمال پاسخ های چندگانه)
برای زنان الزم نیست/یا خوب نیست که چنین کاری را نمایند

7.3

8.1

7.7

NS

آنها کمک نمی کنند و نه قصد چنین کاری دارند

0.0

1.2

0.6

NS

دسترسی به مقامات سخت است

0.6

1.7

1.1

NS

مشکل خاصی نداشتم

91.6

87.9

89.7

NS

اجازه نداشتم

1.1

1.7

1.4

NS

سنم تقاضای مراجعه را نمی کرد

0.6

0.6

0.6

NS

178

173

351

شمار موارد

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد

 ۶۵درصد پاسخ دهندگان باور داشتند که آموزش ها در آنها کدام انگیزه ای برای مراجعه به مقامات محلی برای حل مشکالت خود به وجود
نیاورد(جدول  .)۲۰در عین حال ،نزدیک به یک سوم تمام اشتراک کردگان گفتند برای رفتن به مقامات محلی جهت حل مشکالت خود تشویق
شدند .اما این به معنای آن نیست که آنها در عمل مایل و یا قادر به مراجعه به مقامات باشند .در چارچوب نورم ها و روابط موجود جنسیتی و
اجتماعی در جامعه افغانستان ،تماس و مراجعه به مقامات کار افراد کالن خانواده ،و به خصوص مردان ،است.
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جدول  :۲۰مراجعه به مقامات محلی
فیصد

نمبر

آیا در اشتراک کرددگان در اثر آموزش ها انگیزه مراجعه به مقامات محلی برای حل مشکل پیدا شد؟
نه

64.8

118

بلی

35.3

64

شمار موارد

182

چطورانگیزه مراجعه به مقامات محلی برای حل مشکل پیدا شد؟
بنا به تشویق مربیان

71.9

46

بنا به تشویق سایر اعضای کورس

12.5

8

به خاطر آموزش ها از حقوق خود آگاه شدم

18.8

12

آموزش ها اعتماد به نفس بیشتری به من بخشید

10.9

7

شمار موارد

64

خالصه باید گفت که آموزش های  ARCتاثیر مثبت باالی روابط اجتماعی زنان اشتراک کننده ،از جمله با اعضای خانواده و منطقه زیست شان،
داشته است .یعنی ،باعث جلب احترام و قدردانی نسبت به این زنان در خانواده و جامعه گردیده و روابط اجتماعی آنها را افزایش داده است .در
عین حال ،برخی از مصاحبه شوندگان از تنش ها و نگرش های منفی نسبت به آنها در منطقه زیست خود خبر دادند .داده ها نشان می دهد
که اشتراک در کورس های آموزشی تعامل و سطح مراجعه شرکت کنندگان با مقامات محلی را افزایش نداده است.
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1515نتیجه گیری
تحقیقات مشترک  ODI–AREUبه بررسی تاثیرات دوره های آموزشی مهارت های زندگی و تامین معیشت که در والیت های کابل و پروان در
سال  ۲۰۱۱میالدی از سوی  BRACبرگزار گردید ،پرداخت .در اینجا به ذکر یافته های اصلی این تحقیق پرداخته و به دنبال آن عوامل کلیدی
که نتایج اقدامات و برنامه های مذکور را توضیح می دارد ،مورد بحث قرار گرفت.
تنها بخش کوچکی از اشتراک کنندگان(۱۳فیصد یا  ۲۳نفر از جمله  ۱۸۲نفر) گفتند که از مهارت های فراگرفته در کورس های تربیوی به
منظور راه اندازی کسب و کار استفاده کرده توانستند .مصاحبه ها هم این موضوع را تایید نموده که بر اساس آن تنها  ۱۹شرکت کننده قادر
شدند که با استفاده از آموخته های خود وارد فعالیت های اقتصادی درآمدزا گردند .نتایج تحلیل  PSMنیز نشان می دهد که مهارت های تامین
معیشت هرچند دارای اثرات کوچک ولی مثبتی باالی یافتن شغل و درآمد بوده ،با این وجود ،تاثیرات آن در عمل چند برجسته و ملموس
نبوده است.
یکی از عواملی که در محدود ساختن تاثیرات مذکور نقش بازی می نماید ،نحوه طراحی و ارایه آموزش مهارت ها و معلومات جدید است.
شرکت کنندگان بخش آموزش خیاطی به این عقیده بودند که کمبود مهارت یکی از عوامل عدم ورود قسمت اعظم شرکت کنندگان به فعالیت
های درآمدزا بوده است .به نظر می آید کسانی که نیز برای خود کسب و کاری به راه انداختند ،قبل از شمولیت در کورس دارای مهارت های
اولیه خیاطی بودند؛ در حقیقت دوره های آموزشی قابلیت های شان را بهبود بخشید .آنانی که بدون مهارت های قبلی شامل کورس خیاطی
شدند ،به اندازه کافی مهارت های الزم برای دوختن لباس و کسب درآمد از این حرفه ،به دست نیاوردند .تصور اشتراک کنندگان که از طریق
بررسی های کیفی به دست آمد ،بر این است که مهارت های الزم را از کورس به دست نیاوردند ۴۳ .درصد پاسخ دهندگان سروی گفتند
که در  ۱۲ماه گذشته کمبود مهارت یکی از دالیل عدم راه اندازی کسب و کار بوده است .از آن جای که زنان در خانه خیاطی می نمودند،
محدودیتی از بابت پیدا کردن شغل ویا حضور در بیرون از منزل متوجه تاثیر آموزشی کورس نبوده است.
از لحاظ تقویت زنان ،نزدیک به یک سوم اشتراک کنندگان باالی نحوه مصارف منزل تاثیرگذار بوده اند .در عین حال تعداد زیادی از اشتراک
کردگان در مقایسه با اشتراک نکردگان کورس باالی نحوه مخارج خانواده به صورت کامل تاثیرگذار بوده اند .البته ،تحلیل داده ها نمی تواند
رابطه میان افزایش نفوذ اشتراک کنندگان باالی نحوه مصرف درامد و تاثیر آموزش های کورس رابطه ای برقرار نماید .اکثریت پاسخ دهندگان
سروی که دارای در آمد بودند ،گفتند که باالی عاید شخصی خود کنترل دارند و البته در این قسمت بازهم تفاوت میان اشتراک کردگان و
اشتراک نکردگان چندان بارز نبود.
هر دو دوره آموزشی باالی روابط اجتماعی اشتراک کنندگان هم از حیث خانوادهی و هم اجتماعی تاثیر مثبتی داشته است .آنها از این طریق
توانستند که احترام اعضای خانواده و جامعه را به سوی خود جلب کرده و در عین حال حلقه دوستان و آشنایان خود را گسترش بخشند .در
عین حال ،برخی از اشتراک کنندگان از افزایش تنش و دیدگاه های منفی نسبت به خود نیز خبر دادند .برخی اوقات تصور می گردد که دلیل
آن حسادت دخترانی که در کورس اشتراک نکرده بودند ،بوده و همچنان برخی از عناصر محافظه کار جامعه با محتوای کورس ها مخالفت
کرده و علیه آن در جامعه سخن زده اند .شواهد نشان می دهد که ذهنیت اشتراک کنندگان نسبت به مراجعه و تماس با مقامات دولتی تغییر
نخورد؛ آنها در مناطق مورد مطالعه به صورت کلی با مقامات رسمی در تماس نبوده اند.
به صورت کلی ،برای زنان جوان افغان دسترسی محدود به معارف ،موقعیت پایین اجتماعی و عدم حضور در جامعه تبدیل به موانع اصلی
اشتغال است .به نظر می آید که جنسیت در دسترسی به بازار کار ،منابع ،خدمات و فرصت ها نقش عمده را بازی می نماید .به خصوص زنان
توانایی محدود در دسترسی به آموزش ،فراگیری مهارت ها ،منابع مولد و دارایی دارند .افزون بر آن ،قیودات سنتی حضور زنان در جامعه برای
اشتغال را محدود نموده است.
این یافته ها پیامد های مهم از لحاظ سیاستگذاری دارد .به منظور تشویق و تقویت ادغام اجتماعی و توانمندسازی زنان ،مجریان پالیسی ها
و برنامه های انکشافی به پیچیدگی تغییر ،حرمان و رسیدگی به محرکه های چندگانه محرومیت اذعان نمایند(Babajanian and Hagen-
 .)2012 ,Zankerبه خاطر تقویت دسترسی زنان به شغل و درآمد ،مجریان پالیسی ها و برنامه های توسعوی نه تنها به تعلمیات موثر معلوماتی
و مهارت بسنده نکنند ،بلکه همزمان با آن به برخورد با عوامل اجتماعی ،اقتصادی و ساختاری ای که موجب محرومیت و عدم دسترسی به
منابع و مهارت ها می گردد ،نیز بپردازند .در این راستا باید به شناسایی محرکه های محرومیت ،حمایت نهادین و ساختاری ،و پالیسی های
کالن توجه صورت گرفته و برای حل آن مساعی الزم انجام پذیرد.
این محرکه ها در سکتور های مختلف متفاوت است .برای مثال ،خیاطی یک گزینه عملی است ،چون به لحاظ فرهنگی قابل قبول بوده و
نیازی نیست که زنان در بیرون از خانه کار نمایند .با این وجود ،برای موفقیت در حرفه خیاطی نیاز به دسترسی به بازار و خرید وسایل خیاطی
و سایر مواد مورد نیاز است .برای تقویت و گسترش کسب و کار خیاطی ،زنان باید محصوالت خود را در بازار فروخته بتوانند که معموال تحت
سلطه مردان قرار دارد .این موضوع به ذات خود مشکل آفرین است .چون زنان در بیرون شدن از خانه و دسترسی به مشتریان غیر اناث دچار
محدودیت و ممنوعیت بوده ،و از سوی دیگر همواره یک عضو خانواده و یا خیشاوند مرد نیز برای همراهی زنان جهت فروش محصوالت
شان در بازار وجود ندارد.
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1616پیشنهادات:
بر اساس تجارب به دست آمده از برنامه موسسه  ،BRACدر این بخش یک سلسله پیشنهادات جهت ترغیب و ایجاد برنامه های معطوف به
مسایل زنان به منظور تقویت اقتصادی ،فنی ،آموزشی و سوادآموزی زنان در افغانستان و یا کشور های مشابه ،مطرح می گردد .این پیشنهادات
بر محور دو موضوع تقسیم خواهد گردید :طراحی و اجرای برنامه؛ و رسیدگی به نابرابری های جنسیتی.

1 1 1 1طراحی و اجرای برنامه

بهتر ساختن نتایج و مفادات برنامه های تعلیمی :چنانکه در این تحقیق نشان داده شد ،محتوا و اجرای کورس تربیوی مهارت های
تامین معیشت برای کمک به کاریابی زنان مناسب نبود .شواهد مطرح شده در این پژوهش اهمیت دقت بیشتر در طراحی برنامه ها را گوشزد
می دارد .مثال ،می توانیم از ایجاد میکانیزم های کنترل کیفیت برنامه ها به خاطر افزایش سطح استفاده مطلوب از تعلمیات و دوره های
آموزشی یاد نماییم .این خود مستلزم روی دست گرفتن ترتیبات و تمهیدات به منظور نظارت و ارزیابی برنامه ها است تا در برنامه سازی و
اجرا از تجارب گذشته درس بگیریم.
تمرکز روی مهارت های قابل استفاده در بازار :چنانکه در بخش مرور منابع تحقیقی خاطر نشان گردید ،کورس های خیاطی و
گلدوزی تعداد زیادی از اشتراک کنندگان را به سوی خود جلب کرد اما در عین حال ،گزینه ها و مهارت های کارآفرینی را برای آنها فراهم
نساخت  .))2009 .Solotaroff et alدر طول پژوهش به شواهدی در مورد بازارپسندی و درآمدزایی حرفه خیاطی که به اشتراک کنندگان
آموزش داده شد ،دست نیافتیم .در عین حال ،مناسب بودن مهارت های خیاطی و گلدوزی که در توسط  BRACارایه گردید ،از حیث محدود
بودن بازار و اشتغال در این مناطق ،زیر سوال قرار دارد.
یک عامل برای تشویق و تقویت اشتغال پر حاصل شناسایی انواع مهارت ها و بخش های که افراد به صورت موفقانه کسب عاید کرده بتوانند،
می باشد .بانک جهانی( )۲۰۱۲پیشنهاد داد که سیاستگذاران نیازمند «درک بهتر از انواع مهارت ها (تخنیکی ،معرفتی و غیر معرفتی) دارند
که چگونه باالی فرصت ها و نتایج حاصله از ورود به بازار کار تاثیر گذاشته ،و بعد دست به ایجاد و توسعه سیستم هایی بزنند که مهارت
ها و دانش مورد نیاز را برای کارگران فعلی و آینده انتقال داده بتواند(».ص  )۴۱نکته خیلی مهم اجرای یک سلسله مطالعات و پژوهش ها
حول آینده اقتصادی و قابلیت عملی شدن آموزش ها و مهارت های مختلفی است که کارگران برای ورود به بازار به فراگیری آن نیاز دارند.
تسهیل دستیابی به منابع و بازارها :نیاز است تا به عنوان یک اولویت مهم ،به موانع عمده بر سر راه درآمد زنان به خاطر کمبود منابع
و محدودیت در دسترسی به بازار ،توجه و رسیدگی صورت گیرد .برنامه  ARCنتوانست که ترتیبات و تمهیدات الزم برای دسترسی زنان به
سرمایه اولیه و همچنان دارایی ها و بازار های مولد را در برنامه آموزشی مهارت های تامین معیشت بگنجاند.
تعلیم مهارت ها را می توان با ارایه فرصت ها و امکانات حمایتی ترکیب کرده تا با مقداری از پول و یا چیزی مشابه این ،سرمایه گذاری های
اولیه برای اشتراک کنندگان میسر گردد .به عنوان مثال ،می شود که در کنار آموزش مهارت یک مقدار پول و یا وام را در اختیار زنان قرار داد
تا بعد از ختم کورس در قسمت کاریابی و یا کارآموزی ،و یا حتا ثبت رسمی و توسعه کسب و کار خود مدد رسانده شوند(.)2012 ,Echavez
دسترسی به هزینه های مالی و مواد اولیه از طریق طرح موجود درآمدزایی ،تشویق و زمینه سازی شده می تواند .همزمان با آن ،مهم است که
از دسترسی کارآموزان و کارآفرینان زن به بازارها ،و توسعه میکانیسم ها و راهکاری های بازاریابی تولیدات حمایت صورت گیرد.
برنامه اختصاص دارایی برای تامین معیشت نیز به صورت موفقانه می تواند که زنان را در قسمت ورود به فعالیت های مولد در مناطق روستایی
یاری رساند .هیچ کسی در کشوری که ۷۷درصد جمعیت آن مشغول زراعت و فعالیت های مرتبط به آن بوده و  55درصد آن صرف ًا به کار
کشاورزی مشغول اند ،ظرفیت های بالقوه اقتصادی این سکتور را نادیده بگیرد(.)38 :2013 ,.Ganesh et al
نمونه مطالعاتی برنامه تامین معیشت ناحیه چارس در بنگالدیش نشان می دهد که رویکرد منسجم این برنامه ترکیبی از اختصاص پول و
دارایی همراه با حمایت مالی و آموزش های اجتماعی توانست که نتایج مثبتی را برای تکافوی اقتصادی زنان به بار بیاورد(Siddiki et al
 .)2014به خصوص ،این رویکرد توانست که به متنوع ساختن منابع مصرف و معیشت ،و همچنان صرفه جویی و اعتدال در مخارج کمک
کرده و به زنان در قسمت اعتبارات مالی یاری رساند .این برنامه همچنان در یک جامعه محافظه کاری نظیر افغانستان تطبیق گردید و حتا
در چارچوب نورم ها و مرزهای پذیرفته شده فرهنگی آنجا به زنان در قسمت بهره گیری از مهارت ها و فرصت های اقتصادی مدد رسانید.

2 2 2 2رسیدگی به نابرابری های جنسیتی

تقویت و بهتر ساختن فرصت های اقتصادی برای زنان :همان گونه که برنامه آموزش مهارت ها مانند برنامه  BRACمهم است،
در عین حال با نیازهای زنان همخوانی نیز داشته باشد .برنامه تربیوی  BRACروی مشاغل سنتی زنان متمرکز بوده و در پی به چالش کشیدن
روابط اجتماعی و جنسیتی عنعنوی این قشر در بازار کار بر نیامده است .آموزش خیاطی در کورس تامین معیشت به مراتب نسبت به سایر
بخش های برنامه های تربیوی  BRACموفق بوده است چون زنان مجبور به گرفتن اجازه از سرپرست خانواده برای کار در بیرون از خانه
نبودند .چنانکه ا ِچاوز( )۲۰۱۲دریافته است ،خانواده های افغان بیشتر ترجیح می دهند که زنان در بخش های صحی و معارف کار نمایند .با در
نظر داشت تقسیم نقش های جنسیتی و ارزش های محافظه کار مردساالر ،این نکته مهم است که برنامه ها امکان پذیر و واقعگرایانه باشند.
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موسر( )1989میان نیاز های عملی و منافع استراتژیک زنان تفاوت قایل گردید .ایده نیازهای عملی ریشه در رسیدگی به نیاز های بنیادین
زنان ،چون تامین معاش ،دارد و منافع استراتژیک مربوط به رسیدگی به نابرابری های موجود در روابط زنان و مردان در بلندمدت است .آموزش
های موسسه  BRACبه گونه دیزاین شده که بیشتر با نیازهای عملی زنان سر و کار داشته تا منافع استراتژیک .از این رو ،نیاز که به یک
سلسله اقداماتی است که به مرور زمان جایگاه زنان را در جامعه تغییر دهد .از این رو ،برنامه های تربیوی ،تفکیک های جنسیتی در بازار کار
را از طریق ارایه آموزش به زنان در سایر سکتورهایی که به صورت سنتی در آن کار نمی نمایند ،به چالش کشیده می توانند .به عنوان نمونه،
چنانکه در این تحقیق نشان داده شد ،یک سوم تمام زنان گزارش دادند که آنان آزادی کار کردن در بیرون از خانه را دارند .این خود فرصتی
را برای آنها مساعد می سازد که در سکتور های دیگر و بیرون از خانه نیز به کار ،آموزش مهارت و فراگیری دانش بپردازند.
اجرای پژوهش ها و تحلیل های اجتماعی و نهادی :چنانکه در این تحقیق نیز برجسته گردید ،به منظور تشویق و تقویت دسترسی
زنان به عاید ،نیاز است تا عوامل محدود کننده اجتماعی ،اقتصادی و نهادی که منجر به محرومیت زنان گردیده ،مورد بررسی و حل قرار
گیرد .این خود شامل فهم چند بعدی و دقیق ،در چارچوب شرایط و ماحول محرومیت ،از روابط زنان و مردان و تقویت اقتصادی زنان می
باشد .فهم چند بعدی و محققانه محرومیت و عدم دسترسی به کار و عاید ،از طریق تحقیقات در مورد نیاز ها ،انگیزه ها و عوامل بازدارنده در
جوامع ،قومیت ها سنین مختلف زنان عملی بوده می تواند که بعداً در طراحی و اجرای برنامه ها و ابتکارات مدنظر گرفته شود .مثال ،می توان
به تحقیق روی ارزیابی نورم ها و ساختارهای جنسیتی در اقتصاد و بازارکار اشاره کرد که بعداً در برنامه های کارآموزی و کار آفرینی برای
زنان منعکس گردد .این تحقیق می تواند به شناسایی موانع ساختاری کمک نماید که به محرومیت زنان دامن زده و به این ترتیب در طرح و
اجرای پالیسی ها و اقدامات جهت رفع این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
به گفته آریوتینووا و کالرک(:)۲۰۱۳
موضوع اساسی است که به اقدامات و پالیسی ها از دید حقوق بشر و حقوق زنان نگاه شود ،و از همه مهمتر این که سازمان های
مدافع حقوق زنان ،در طول فعالیت ها و تجارب خود چه چیزی در مورد ریشه های نابرابری و اقتدار جنسیتی که منجر به تابعیت،
به حاشیه رفتن و محرومیت زنان و دختران می شود فراگرفته اند .تمویل کننندگان باید نگاه خود را معطوف به تحلیل های عمیق
از عوامل اجتماعی و فرهنگی که به ارزش ها و توقعات سنتی از زنان و دختران ساخته ،و در عین حال درک نمایند که این موانع
چطور جلو استفاده زنان و دختران از تعلمیات و فرصت هایی که در قالب پروژه های تربیوی و کارآموزی مساعد می گردد ،در بلند
مدت می گیرد( .ص )45
مهم اتخاذ یک رویکردی است که در آن مسیر های تقویت اقتصادی زنان بر اساس قشر های اجتماعی متفاوت ،قومیت ،جغرافیا ،توانایی
ها و سن زنان ،روی دست گرفته شود .درک عمیق و ظریف از رواط جامعه و جنسیت روزنه ها و فرصت های زیادی را در اختیار حمایت و
بسیج تمویل کنندگان قرار می دهد.
تشویق تغییرات ملموس :یکی از عوامل عمده که به درد توانمندسازی زنان می خورد ،میزان و وسعت درآمد زنان است .به خصوص،
افزایش صالحیت زنان در قسمت مصرف درآمد خانواده بستگی زیاد به پایداری درآمد فردی زنان دارد .پاسخ دهندگان در سروی این تحقیق
دارای عاید کافی نبوده و مردان هنوز نان آور خانواده بودند .یک تحقیق در مورد تقویت زنان در افغانستان نتیجه گیری می نماید که «تغییر
در دیدگاه ها زمانی اتفاق می افتد که پروژه ها موجب کسب درآمد مکفی برای زنان شود (.)2 :2013 ,.Ganesh et al
جلب حمایت برای زنان و مردان :رسیدگی به نابرابری های جنسیتی موجود نیازمند فداکاری ،استقامت و صرف زمان دارد .از همه
مهمتر زنان افغان باید خود بخشی از تغییر باشند .جنبش ها و سازمان های مدافع حقوق زنان در سطح کشور(مانند شبکه زنان افغان) ،منطقه
و جهان همکاران طبیعی استراتژیک نهاد ها و افراد تمویل کننده پروژه های تواناسازی اقتصادی زنان در افغانستان اند(Arutyunova and
.)2013 ,Clark
نابرابری های جنسیتی بدون جلب حمایت مردان از زنان در جامعه قابل رسیدگی و رفع نمی باشد .به گفته برکات( )2008یکی از راه های
نزدیک شدن به این مقصود ،نشان دادن مزایای عملی و قابل لمس مشارکت زنان در تصمیم گیری های فردی و اجتماعی است .این موضوع
به فهم مردان از نقش زنان و جلب قدردانی از نقش زنان در زندگی فردی و اجتماعی از سوی جامعه کمک کی نماید.
حمایت از تغییرات عمده در پالیسی ها :باید جامعه در بلندمدت در روند تغییرات و حمایت از زنان شامل بوده تا این قشر از فرصت
های اقتصادی بهره ببرد .مهیا نمودن تعلیمات و مکان های امن نخستین گام در حمایت از نقش زنان در بازار کار می باشد .حمایت اجتماعی
و اقدامات مرتبط به بازار کار منافع سکتوری معدود داشته و در یک نگاه کلی به زمینه های گسترده و عوامل تشدید کننده محرومیت اجتماعی
کمکی نمی نماید .از ابتکارات مشخص در سطح کوچک در موازات ابتکارات کالن در سطوح اجرایی و سیاستگذاری و همچنان رفورم های
سکتوری به نفع زنان حمایت گردد .از این خاطر ،پالیسی ها به منظور حمایت از دسترسی زنان و دختران به آموزش و خدمات بسیار ارزنده
است .توانایی ها و قابلیت های زنان به سبب فراهم آوری ضعیف خدمات عمومی توسط دولت بی نهایت محدود و مقید شده است(,Kandiyoti
 . )2007مهم است که ظرفیت نهاد های دولتی در قسمت فراهم آوری آموزش ،صحت و حاکمیت قانون تقویت گردد .سیاستگذاری های
کالن اقتصادی باید توجه خود را معطوف به موانع جنسیتی در بازار کار ،به ویژه دسترسی زنان به دارایی های مولد ،اعتبارات مالی و ثبت
تجارت نماید.

چگونه برنامه های کارآفرینی و کارآموزی به فعالیت ها و اشتراک اجتماعی در افغانستان کمک می نماید؟
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پیوستها:
جدول  :A1.1آیا به خاطر اشتراک در کورس  ARCکدام مصرفی را متقبل شدید؟
میزان پولی که برای اشتراک در برنامه به مصرف رسیده است(فیصدی  182نفر)

تعداد موارد

مقدار

9

4.9

مقدار مصرف(احتمال پاسخ های چندگانه)(فیصدی  9قضیه(
ترانسپورت

2

22.2

تشریفات اداری

5

55.6

تیل

1

11.1

مواد الزم(مانند قیچی)

3

33.3

میانگین مصرف بر اساس افغانی

9

385.56

تجربه سایر مشکالت(فیصدی  182نفر)

2

1.1

تجربه نا راحتی( احتمال چندین پاسخ)(فیصدی دو قضیه)
صف طوالنی و انتظار

2

100.0

نظرات منفی کارمندان ملکی

1

50.0

جدول  :A1.2خصوصیات خانه و خانواده اشتراک کنندگان
خصوصیات خانواده

اشتراک نکردگان

ضریب

اوسط

تعداد خانواده

8.23

2.76

8.47

2.93

تعداد مرد خانواده

3.75

1.76

3.81

1.82

0.07

تعداد زن خانواده

4.48

1.81

4.65

1.93

0.17

0.87

قوم پشتون=1

0.060

0.239

0.066

0.249

0.005

0.22

قوم تاجیک=1

0.923

0.267

0.929

0.258

0.005

0.20

اهل تسنن=1

0.962

0.193

0.989

0.105

0.027

*1.69

بی زمین=1

0.802

0.399

0.784

0.412

0.018

0.41

عایدسرانه در ماه گذشته به حساب افغانی

1790.8

1401.0

2160.0

2075.2

369.12

**1.97

اعضای ذکور خانواده که دوره ابتداییه تمام نموده

0.176

0.448

0.209

0.459

0.03

0.69

اعضای اناث خانواده که دوره ابتداییه را تمام
نموده

0.203

0.501

0.275

0.537

0.07

1.31

اعضای ذکور خانواده که دوره ثانویه را تمام کرده

0.170

0.419

0.159

0.448

0.01

0.24

0.292
0.093
اعضای اناث که دوره ثانویه را تمام کرده
یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد

0.104

0.307

0.01

0.35
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اوسط

اشتراک کنندگان

تفاوت مطلق

ضریب

تفاوت در اوسط

آزمایش آماری

0.24

0.79
0.35

پیوستها

2014

جدول  :A1.3سرپرست خانواده پاسخ دهندگان ،شغل ،کتگوری و والیت
کابل

مجموع

پروان

.No

فیصد

.No

فیصد

.No

فیصد

دهقانی

11

6.88

8

4.91

19

5.88

تجارت و مشاغل مرتبط

52

32.5

50

30.67

102

31.58

تخنیک کار

20

12.50

29

17.79

49

15.17

کارگر روزمزد

45

28.13

37

22.70

82

25.39

سایر

32

20.00

39

23.93

71

21.98

مجموع

160

100

163

100

323

100

جدول  :A1.4بخش های آموزشی کورس تامین معیشت(احتمال پاسخ های چندگانه)
شماره

فیصدی  182نفر

گلدوزی

35

19.2

خیاطی

150

82.4

بکس سازی

10

5.5

قالین بافی

1

0.5

تولید مواد غذایی

1

0.5

مواشی

19

10.4

پیوست  :A1.5اشتغال از حیث جنسیت
اشتراک نکرده ها

اشتراک کرده ها

اوسط کلی

میزان آزمایشی برای تفاوت اوسط

اشتغال مرد(تعداد/خانواده)

1.32

1.40

1.36

NS 0.84

اشتغال زن(تعداد/خانواده)

0.05

0.10

0.08

NS 1.37

فیصدی پاسخ دهندگانی که اجازه کار بیرون از خانه را
داشتند

35.7

29.7

32.7

NS 1.23

شمار موارد

182

182

364

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد
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جدول  :A1.6عوامل مهم اجتماعی دستیابی به شغل ،درآمد برای گروه اشتراک کرده و اشتراک نکرده
مجموع
الف .تعلمیات عالی
ب .ثروت و امکانات مادی
پ .داشتن زمین
ت .داشتن مقام اجتماعی(لطفا مشخص بسازید)
ث .مرد بودن
ج .داشتن سن متوسط
ح .باشنده سابق
خ .ارتباطات سیاسی
چ .ارتباط با قوم غالب

89.4

()360=n

81.1

()359=n

69.5

()357=n

69.5

()352=n

53.5

()357=n

51.0
()357=n
51.2

()344=n

48.6

()319=n

55.3

()318=n

یادداشت * :مهم در  10فیصد ** ،مهم در  5فیصد *** ،مهم در  1فیصد
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پیشنهادات شما:
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان می خواهد تا از پیشنهادات شما بعنوان استفاده کننده گان منابع تحقیقاتی این اداره مستفید
شود .شما چه خواننده همیشگی انتشارات ما باشید ،چه در یکی از سخنرانیها و ورکشاپهای این واحد شرکت کرده باشید،
چه از کتابخانه استفاده کرده باشید و چه به تازگی با این سازمان آشنا شده باشید ،نظرات و پیشنهادات شما برای ما باارزش
است .نظر های شما به ما کمک میکند تا هدف خود را به بهترین شکل تعقیب نموده و یافته های کاری خود را به شکل
بهتر با خواننده گان نشریات ما به اشتراک بگذاریم .آسانترین راه برای ارائه پیشنهادات استفاده از این ایمیل آدرس میباشد.

areu@areu.org.af

همچنان شما می توانید به این شماره تماس بگیرید  + 93 )0( 799 608 548و هر نظری دارید ،با ما در میان بگذارید .اما
برخی اطالعاتی که به ویژه برای ما سودمند هستند عبارتند از:
•چطور از نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید (مطالعه انتشارات ،شرکت در جلسات)... ،؟
•به چه منظور از پژوهشهای واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان استفاده میکنید؟
•به چه شکل انتشارات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان را دریافت میکنید؟
•از نسخه الکترونیکی استفاده میکنید یا از مجلدات؟
•چگونه این انتشارات میتوانند اطالعات را به نحو بهتری ارائه دهند؟
•نظر شما دربارۀ روند پژوهشی و نتایج ما چیست؟
•انتشارات یا رویداد های مورد عالقه شما در واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان کدام است؟
•به نظر شما ما چه کارهایی را میتوانیم بهتر انجام دهیم؟
•عالقه ،ساحه و موقعیت کاری یا مطالعه شما کدام است
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نشریات واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
•داوری شکایات انتخاباتی افغانستان و خطرات عدم قانونمداری ،غزال حارث
•بررسى مختصر دولتدارى در افغانستان ،آریا نجات
•توسعه تشبثات کوچک و متوسط و تجارت منطقوی در افغانستان ،مجیب مشعل#
•حق آب و پروسه حل و فصل معضالت مربوط به آن در افغانستان:در حوزه فرعی سر پل ،ونسنت توماس
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :2012- 2002 :جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :تحلیل وضعیت ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :جمع آوری معلومات ،لینا گنیش
•توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط ،لینا گنیش#
•اقتصاد بلخ در دوره انتقال ،پاول فیشستین#
•اندکی عاری از کوکنارو اندکی امحای آن :زرع کوکنار در والیات بلخ و بدخشان در سالهای ، 2011پاول فیشستین
•مودل مدیریت خوب آب در افغانستان :خال ها و فرصتها ،توماس ونسنت
•زمین ،دولت و مردم در افغانستان ،2012-2002 :لیز آلدن ویلی#
• تمام شرط بندی ها منع اند! چشم انداز ها در مورد تخلف از موافقتنامه هاو کنترول مواد مخدردر هلمند و ننگرهار در دوره انتقال ،دیوید منسفیلد
•از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه یازدهم ،واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان#
 #این عالمت نشان دهنده آنست که ترجمه نشریه مذکوربه طور مکمل یا خالصه به زبان دری قابل دریافت است.
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