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 ها حل راه و ها چالش افغانستان؛  معارف

 

 بیرونی یها لشچا(: ۲) حلقه

 در سکتور معارف اصالحات

الزم و  یو مهارت ها تیظرف یدارا یبش  یرو یهـ.ش چه از نگاه ن۱۳۸۱مؤقت افغانستان در سال  اداره

 یۀحدود ارام یمعارف را به ارث برده بود که توانائ وبینظام ناقص و مع کی ربنایچه از نگاه ساختامن و ز

وزارت  یو که از س لیذ یاسؤال بود. احصائيه ه ریآن جداً ز تیفیکرا داشت و  یتیو ترب یمیخدمات تعل

وزارت معارف کشور نشان  دیرا از د  یاز مشکالت موجود در آن مقطع زمان یمعارف صورت گرفته پاره ا

 :دهدیم

 میمعلم مرصوف تعل ۲۰۷۰۰توسط  یعموم امتیباب مکتب تعل ۳۴۰۰پرس در  ونیلیم کیکمرت از  •

 .مردم نبود یها یازمندین یمعارف آن زمان پاسخ گو  ستمیبودند و س

 .ستندرد موجود نبود یو کتب درس یار یو مع یواحد، مل یمینصاب تعل •

تن استاد که همه از طبقه  ۵۰تن محصل و  ۴۰۰با داشنت تیدر چهار وال نیرصف چهارباب داراملعلم •

  .ذکور بودند، فعال بود

تن استاد  ۵۰تن متعلم و  ۱۵۰۰قسامً فعال بود که  یوحرفو  یلکمس امتیباب مکتب تعل ۳۸به تعداد  •

 .بودند سیو تدر مرصوف تعلیماز طبقه ذکور در آن 
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 .دندید یآموزش م یسواد آموز  یتن شاگرد از طبقه ذکور در کورس ها ۲۲۰۰۰ساالنه فقط   •

 .شامل بودند یعال التیتحص ۀموسس ۱۵تن محصل در  ۷۹۰۰تنها •

 یر یچشم گ یرا دنبال و به دستاورد ها یسو سکتور معارف اصالحات اساس نیبدهـ.ش ۱۳۸۱سال  از

تذکر  الًیوزارت ذ نیهـ.ش ا۱۳۸۸سال  ریاخ یها و انکشافات عمده ال شفتیاز پ یآمده است. برخ لینا

 :ابدی یم

باب  ۱۲۰۰۰تن شاگرد در  ونیلیم ۷ یشاگردان: بصورت مجموع تیهفت برابر در شمول شیافزا •

 .هستند میآن اناث، مرصوف تعل 37ازجمله % ،یعموم مکتب

تن  ۱۷۰۰۰۰تعداد امروز در نظام معارف به  یعنی»معلمین: از هشت برابر در تعداد  شرتیب شیافزا •

  « .هستندباشند، مرصوف خدمت  یآن اناث م 30معلم که %

ن طالب در آن مرصوف ت ۱۳۶۰۰۰و  افتهی شیباب افزا ۵۵۰به  یاسالم امتیتعل یتعداد مدارس رسم •

 .دهد یم لیشان را طبقه اناث تشک 9اند که % یکسب علوم اسالم

بار در  نیاول یو برا افتیارتقا  یاسالم امتیتعل تینیبه سطح مع استیاز ر یاسالم امتیاداره تعل •

 یشهرها هب جاً یاالزهر( در کابل افتتاح و تدر یعلوم اسالم وتیتیانست)ازهر کشور شاخه از جامعه  خیتار

 .افتیبزرگ کشور توسعه خواهد 

 امتیتعل یبرا دیشده. کتب جد هیته یو اسالم یمکاتب عموم یمتام یبرا یمل ینصاب درس •

 یره ثانو دو  یبرا یکتب درس فیو تأل هیکه ته رودیتوقع م ده،یگرد عیچاپ و توز ف،ی( تأل۱-۹)یاساس

 .گردد لیهـ.ش تکم۱۳۹۳در سال یاسالم امتیهـ.ش و  از تعل۱۳۸۹تعليامت عمومي در سال 

با  اتیمرکز در هر وال کیحد اقل  افته،ی شیافزا باب ۴۲باب به  ۴معلم از  هیتعداد مراکز ترب •

 .باشدیاند، فعال م لیزنان( مرصوف تحص38تن )% ۴۲۰۰۰ذکور و اناث که در آن  یۀلیل التیتسه

 ۀتا در آن درج دهیگرد جادیوار مکاتب امعلم در ج هیباب مرکز ترب ۷۳ها  یبرعالوه در سطح ولسوال •

 .ابدیداخل خدمت ارتقاء  یمکاتب در برنامه ها نیمعلم یلیتحص

تن شاگرد  ۲۰۰۰۰که به تعداد  افتهی شیبرابر افزا زدهیس یتخنييك و مسلک امتیدر تعل تیشمول •

 .مرصوف تعليم هستند یباب مکتب تعليامت تخنييك و مسلک ۶۰اناث( در  16)%

 .اند دهیفارغ گرد ۱۲از صنف  شهـ. ۱۳۸۸اناث( در سال  27تن شاگرد )% ۹۵۰۰۰از  شرتیب •

ماهه سواد  ۹ ۀدور  کیاناث(  62تن )% ۲۵۰۰۰۰از  شرتیسو همه ساله ب نیبد شهـ. ۱۳۸۱از سال  •

 .منوده اند یرا سپر  یآموز 
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و  دهیگرد سیأسمکاتب ت یشورا ۸۵۰۰معارف،  تیفیبه منظور بهبود ک یاشرتاک مردم تیجهت تقو •

 .است دهیفعال مردم محل اعامر گرد یر یمکتب به کمک و سهم گ ۴۵۰۰

باب آن در  ۲۲۰بود،  دهیگرد امنیتی مسدودقبل از اثر مشکالت  یاز جمله مکاتب که در سال ها •

 یر یاز دو صد هزار تن شاگرد مرصوف فراگ شرتیکه در آن ب دهیگرد ییمجدداً بازگشا شهـ. ۱۳۸۸سال 

 .تندعلم هس

. رددگیم تیتقو یابیمربوط به اداره، نظارت و ارز لیدارد؛ مسا انیاصالحات و انکشاف اداره جر •

بوده به شکل  تشیساز بهبود مع نهیو زم تیفیک یارتقا یرتب و معاشات که مشوق عمده برا دیجد ستمیس

آن  ازاتیمده و از امتآ  ستمیس نیهزار تن معلم تحت ا ۷۰۰۰۰که تا اکنون  باشدیم قیدر حال تطب عیرس

 یات متاممناسب در معاش شیالزم و افزا راتییتغ ستمیس نیا قیو تطب یگردند، راه انداز  یم دیمستف

 .آورد یرا به بار م نیبه شمول معلم نیمنسوب

 لیتحص عالی مرصوف التیباب پوهنتون و مؤسسه تحص ۲۴از  شرتیتن محصل در ب ۶۳۰۰۰به تعداد  •

  .هستند

 یرونیب ای یعموم یچالش ها 

. میبت منودصح یلیاست؛ طور تفص دهیچیمعارف کشور را پ کهیا یمشکالت داخل یرو  یگزارش قبل در

راهکار ها و  یتا بخش سوم را رو  میداریم انیمخترصاً ب زیمعارف افغانستان را ن یرونیب یچالش ها نکیا

 .میراه حلها متمرکز ساز

معارف  در کشور است. وزارت یجار  یعارف افغانستان؛ جنگ و نام امنمانع در برابر م نی: بزرگرتیناامن - ۱

و  یاسیس یزد و بند ها یآنرا قربان یاسیگروه مسلح و س چیه دیطرف است و نبا ینهاد ب کیافغانستان 

 .سازد و مانع در برابر نظام آموزش و پرورش در افغانستان گردند شیخو ینظام

 ونیلیم میهـ.ش در حدود سه و ن۱۳۹۸است تا در سال  دهیعث گردبا یو ناامن تیجنگ، نبود امن وجود

 لیمکتب به دل ۱۰۰۰از  شیباز ماند. در حال حارض ب میبه تعل یآموزش از دسرتس طیکودک واجد رشا

مکاتب  شدن دودنه تنها باعث مس یوجود دارد. ناامن زیتعداد ن نیمسدود و احتامل بلند رفنت ا یناامن

 .اعامر نشود زین دیتا مکاتب جد دهیردبلکه باعث گ دهیگرد

 گاهیپا ثیمکاتب دور دست و ناامن منح یار ی: بسینظام یاستفاده از مکاتب به عنوان پناهگاه ها - ۲

 ریهلمند و همچنان در منطقه چاه  انج تیگردند، چنانچه در وال یطالبان و دولت استفاده م انیم ینظام

 یاتیمله والاز ج ارزگانمبدل ساخته اند، هلمند و  ینظام گاهیپا به یتیامن یروهایمکتب را ن کی ینادعل
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مکتب  ۶۷در رسارس افغانستان  شود،یاستفاده م گاهیپا ثیاست که از تعداد محدود مکاتب شان منح

 یاز جمله سنگرها هیطالبان و بق اریمکتب در اخت ۴تعداد  نیبه سنگر جنگ شده است از ا لیاکنون تبد

 .گردد یکشور محسوب م یتینام یروهاین ینظام

 ۹آرائه شده از جانب وزارت معارف کشور در حدود  یمکاتب: به اساس آمار ها ریساختامن بدون تعم - ۳

کاره  مهین ریتعم ایمکاتب  نیا یهزار مکتب مشغول آموزش هستند بعض ۱۷از  شرتیدانش آموز در ب ونیلیم

 .اند ریتعم بدونهزار  ۸دارد،  ریزار آن تعمه ۹هزار مکتب  ۱۷هستند. از  ریهم بدون تعم ایو 

 دهیاده نگرداستف یمعارف کشور به گونه درست و رضور  یبرا افتهی صیالزم تخص جهی: از بودجهیبود - ۴

 یادیز یشامر  مانده و یباق ریتعم مهین ای ریکابل مکاتب بدون تعم تیباعث شده تا در خود وال نیاست و ا

  .مشغول آموزش شوند ییکرا یدر خانه ها ایو ها  مهیخ ریاز شاگردان در ز

مکتب با استفاده از قطعات  ۱۰۰امر ساخت  یوزارت شهر ساز  یبرا یجمهور غن سیکه رئ ستیدر حال نیا

کار در حدود  نیانجام ا یو برا ندیاعامر منا زیرا ن گریمکتب د ۶۰۰۰ساخت را داده بود و در کنار آن  شیپ

 گریمکتب د ۲۰۰۰ساخت  زوزارت معارف ا نیداده شده بود. در کنار ا صیتخص جهیدالر بود ونیلیم ۲۰۰

 .دهدیبا در نظر داشت نفوس نا متوازن  در مناطق مختلف خرب م

 یجد یاز چالش ها یکیدر صد از استادان مکاتب  ۴۰از  شینبودن ب ی: مسلکیمسلک ریاستادان غ - ۵

ا استخدام نکرده است و ب یمعلم مسلک ریال اخباشد، وزارت معارف در چند س یمعارف کشور م یفرارو 

رشته  فال نقاط کشور مجبور به استخدام معلامن در خ یو حتا در برخ یمسلک ریکمبود معلم، معلامن غ

امن بودن نا  لیو با تجربه به دل یکه معلامن مسلک دیگو یوزارت معارف در پاسخ م یاست. ول دهیگرد

 یارد تا برخد میوزارت تصم نیبنا بر ا ستندین سی به تدرکم حارض یمعاش ده ستمیمناطق و س یبرخ

رف و پرداخت مصا آن یرا در نقاط مختلف کشور و با در نظر داشت سفر با محرم رشع یمعلامن مسلک

 .دیشان با معاش بلند استخدام منا

 ۳۴ و دوازده پاس در یمسلک ریو اخراج معلامن غ یهزار معلم مسلک ۲۶که جذب  رسدیبه نظر م یول

 .ستین یافغانستان کار دشوار و آسان تیوال

 چیو ه دیرس یهزار متعلم پرس م ۹۰۰هـ.ش تعداد آموزگاران به ۱۳۸۱م مطابق ۲۰۰۲فساد: در سال  - ۶

بلند  یبیرقم به طور عج نیهـ.ش ا۱۳۹۲هـ.ش تا سال  ۱۳۸۱بعد از سال  یمتعلم دخرت وجود نداشت ول

عد از اما ب تدانس یم یبزرگ یکه وزارت و حکومت آن را دست آورد دیمتعلم گرد ونیلیم ۱۱رفت و شامل 

کرد که  دایپ لیتنز ونیلیم ۹.۲به  یونیلیم ۱۱رقم  نیاز تعداد متعلامن در افغانستان ا USAID گزارش

 .است زیپرسش برانگ
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 یون طمکاتب بد یپروژه ساختامن ۱۴۰۰ ،یالیمکتب خ ۱۰۳۳ ،یالیآموزگار خ ۸۸۰هزار و  ۴۰ نیکنار ا در

 دی، ناپد ،یدرس یدالر اختالس در قرارداد چاپ کتاب ها ونیلیم ۲۰از  شیتدارکات، ب یمراحل قانون

 یگر یمکاتب)کتابچه، بکس، قلم, مواد خوراکه و ...( و ده ها مورد د یحامل مواد درس رنیکانت ۶۴شدن 

 نیفساد در ا تیوجودم یشود از برجسته ها یاست را م دهیگرد لیو م فیوزارت معارف ح یکه از سو 

  .وزارت دانست

صورت گرفته،  یو کار  یکادر  یها تیظرف تیکه به خاطر تقو ی: با وجود کوشش هائتیریمد - ۸

علول فقدان م شرتیو آنهم ب ستیهنوز هم ناکاف اتیسکتور معارف در سطح مرکز و وال یو یاجرائ یتوامنند

ود گردند بوده است. کمب یوزارت من نیاحارض به اشتغال در  نییپرسونل متخصص که با معاش پا

 شرتیب یگ دهیچیپ یمعلومات یب خصوص تکنالوژ  ازیمورد ن زاتیو تجه «یمحل مناسب کار »ساختامن 

 ". درست در وزارت معارف کشور به بار آورده است تیریرا به مشکل عدم مد
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 یادداشت رضوری

بخاطر مترکز بیشرت روی قضایای جاری کشور  در نظر دارد تا CSRSو منطقوی  مرکز مطالعات اسرتاتیژیک

م تحلیل هفته وار  ۲۰۲۰هـ ش / اول اپریل سال  ۱۳۹۹حمل  ۱۵و باال بردن کیفیت تحلیل ها؛ رس از 

 نندگان محرتم مطلع باشند.خویش را در هر دو هفته یکبار به نش برساند، خوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما:

 .با ما رشیک سازیدود را جهت بهبود مطالب این نرشیه و پیشنهادات خ یاتلطفا نظر

 info@csrskabul.com -  csrskabul@gmail.com ایمیل:

  www.csrskabul.af -- www.csrskabul.com:ویبسایت

   + 93 (0) 784089590 :دفرت شامرۀ متاس
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