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  شگفتار و سپاسگذاريیپ

 ي هجر1373سال ون حقوق طفل را دری کشور است که کنوانس193جمله  افغانستان از
 یالملل نی اسناد ببیتصو  وامضا.  آن دانسته استيا مکلف به اجرار خود وکرده   امضایشمس

عمل  ق مفاد آن دریتطبدولت در امر  مستلزم توجه ، حقوق طفلیالملل نی بونیجمله کنوانس از
 ی اسالميدولت جمهورطفل،  حقوق ونی کنوانسل موادیتعم منظور به، بنابراین. باشد یم

حقوق طفل  یالملل نین سند بیاحکام ا از مواد ون را  شهروندای آگاهمکلف است،افغانستان 
 هحراست ب ،باشند یر جامعه میپذ بیکه قشر آس  اطفالی انسانحقوق ب ازین ترتیبه ا برده وباال

  . عمل آورد

شنر ی کم،یده برمکی محترمه پوهنمل حميون تالش و همکاریواقع مد  درن تحقیقیا
 ون ویسیقات کمیول بخش تحقؤ مس،ي زاهدومی، محترم عبدالقونیسیقات کمیبخش تحق

ون مستقل حقوق بشر افغانستان یسی کمیتیوال و يساحو  تمام همکاران دفاتريفداکار
  . باشدیم

م که ی هستییجواب آنها و صداقت گفتار و دهندگان پاسخ ي نخست، مرهون همکاردر گام
. دهد یمل یق را تشکین تحقی اهیپا اطالعات آنها عصاره و ، نظر ودگاهید

ط ناگوار یم که با توجه به شرای هستیشاگردان معلمان وصداقتوییشکیبا مرهون لطف،
 یتیوال  ويدفاتر ساحو براي،ت معارف کشوریش را از وضعی خويدهاید ، چشمیتیامن
تجارب  ه اطالعات وئارا با احسان تمام از ان گذاشته ویم درون مستقل حقوق بشر یسیکم
  . نده ادیغ نورزیدرتحقیقاینانجام  ل ویتکم شان در یعمل

 يق که برایهمکاران بخش تحق  ويفرد همکاران ساحوگر از فردید ک باری، پایاندر 
  . شود سپاسگذاري میاند،   کردهيق همکارین تحقیاکمال ا دن ویبخشغنا

  

  ن حسرتیحسمحمد
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  قدمه م

اهمیت آن اغراق صورت گیرد، نقش  اینکه در  بیيکشور جامعه و هر درآموزش و پرورش 
، تتربی ه بر تعلیم وتوج کید وأت. کند  انسانی بازي میهرفا تغییر، تکامل و  در راغیرقابل انکار محوري و

  است که درییها مشقت  رنج و ازکاستن تغییرات اجتماعی و دانش در اصوالً اذعان به نقش آگاهی و
 همین دلیل است که کمیسیون مستقل حقوق به. جوامع انسانی شده است گیر انسان و نبود دانش دامن

 با تتربی انی منظم را پیرامون تعلیم ومطالعات مید چندسال بدینسو پیوسته تحقیقات وافغانستان از بشر
برنامه   وتتربی مورد تعلیم و تحقیقات آکادمیک در. انداخته است راه هکیفیت در مکاتب افغانستان ب

این مهم  ناکارآمدي در ها و درستی کاستیه تواند ب هاي کالن نظام معارف کشور می سیاست عمومی و
وجوه  ها و جانب دیگر، با تاکید برجنبه از. ه دهدئارا ثرؤ مهايدپیشنها حل و را نشان داده و براي آن راه

توان مدعی شد که به   می،اصول جهانی حقوق بشر ها و توسل به ارزش  وتتربی حقوق بشري تعلیم و
رشد  هاي اساسی توسعه و حیث یکی از شالوده ه هم به مثابه حق انسانی افراد هم بتتربی امر تعلیم و

  . وجهی صورت گیردت عمومی نباید بی

  وضعیتشناخت زوایاي گوناگون درنظرداشت آنچه یادآوري شد، تحقیق حاضر براي بررسی و با
یات ئواقع باتوجه به جز  درمزبورتحقیق روي موضوع. اندازي شده است  باکیفیت راهآموزش و پرورش

مطلوب  رفتار ، برخورد وعملی هاي علمی و برنامه ها و فراوان آن نظیر وجود امکانات تعلیمی، سیاست
 مکاتب و نظم در ایجاد سهولت براي آنها، انضباط و با شاگردان، توجه به معلولیت شاگردان، استادان و

  . باشد ممکن می موضوعات شبیه اینها میسر و

باشد که هربخش مباحث متعدد مرتبط با  تحقیق کنونی شامل چهار بخش می آنگونه که گفته آمد،
 بخش اول عمدتاً .دده را پوشش می جهات گوناگون آن مکاتب و د امور آموزشی دربر چگونگی پیش

بخش . باشد  می و مشکالت تحقیقجمعیت آماري، نمونه آماريحوزه تحقیق،  تحقیق، روشدربردارنده 
دوم شامل بحث نظري است که در آن روي پیشینه موضوع، هدف تحقیق، اهمیت تحقیق و تعهدات 

هاي  در بخش سوم یافته. نین ملی در مورد توسعه معارف بحث صورت گرفته استالمللی و قوا بین
 ياین بخش عمدتا ًموارد در. اند تببین شده تحلیل وتحقیق آمده که در آن موارد و موضوعات گوناگون 

ن امکانات آموزشی، تعداد مشموال مکاتب، کمبود کتاب و تشویق در کاربرد تجربه و چون رعایت و
شرح  مکاتب با تحلیل و انضباطی در تدابیر استادان، مشکالت زبانی و لولیت شاگردان وصنوف، مع

 ارزیابی سازوکارمعلمان،  هاي والدین و روابط انجمن موضوعات انضباطی و. کیفی بیان شده است
 از جمله هاي تدریس شیوه نیز نوآوري در غیاب شاگردان ها، حضور و سهولت مکاتب، تجهیزات و

مکاتب،   شاگردان دريدعوا موضوعات جنگ و. آید حساب می اي دیگر در این بخش بهه یافته
آزارواذیت  مکاتب، منظر شاگردان، خشونت فزیکی در غیابت شاگردان، تدابیر انضباطی از غیرحاضري و

هاي دیگري است که زیر عنوان سوم گنجانده شده   از جمله یافتهمورد آن دادن در آگاهی جنسی و
  . است

متن  باشد که در این تحقیق می دست آمده در ههاي ب تحلیل ها و نچه گفته آمد، رئوس یافتهآ
 بنابراین در. عمل آید هتفصیالت زاید جلوگیري ب توضیحات و االمکان تالش شده تا از تحقیق نیز حتی

ل علمی تواند به شک ین دست می ا ازیتحقیقات هاي آکادمیک و توان گفت که ادامه پژوهش  مینهایت
 هاي کارآمد و حل  راه،خوبی نشان داده و بادرنظرداشت آن ههاي نظام معارف مارا ب کاستی معضالت و
  . ه دهدئمؤثري ارا
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  اولبخش 

  ق ی تحقروش 

  

  ق یهدف تحق

مردان   زنان وبرابر یدسترس، ی انسانيروهای رشد نآموزش و پرورش، عادالنه به یدسترس
ي آحاد گان برای راتیترب م وی تعليفراهم ساز و تیفی با کتیربت م وی، تعلتیترب م ویبه تعل

 از ون مستقل حقوق بشریسی است که کمی کلیاهداف تک شهروندان افغانستان از تک مردم و
  .ب کرده استی تعق خودي مختلف کاريها بخش یت تا اکنون در فعالآغاز

  ازتیترب م وی تعليراستا  دريادی زیقیتحقي ها ینارها و پروژه سم،کارگاه پیش از این
شود به  ی که مين مواردیتر عمده ی ازکی. اجرا شده است سون مستقل حقوق بشریی کميسو

نصاب   حقوق بشر دريها  آموزهگنجاندن منظور هون بیسیاد کرد، تالش کمیآن  عنوان مثال از
 یدسترس"عنوان  یر زیقیتحقپروژه . دیت تمام به انجام رسین امر با موفقیباشد که ا ی میدرس

 م وی اطفال به تعلیت دسترسی وضعیرابطه به چگونگ در "تیترب م ویعادالنه اطفال به تعل
ون مستقل حقوق یسی کميزیر برنامه یق ودر بخش تحق(ن ی اباشد که قبل از یمت یترب

  . ده استیبه اتمام رس) بشرافغانستان

 ابعاد مختلف یبررس جستجو و کاوش، يراستا ق درین تحقینوع خود اول  دریق کنونیتحق
ون مستقل حقوق بشر یسی کميسو شود که از یافغانستان شمرده م ت دریفیت با کیترب م ویتعل
 گزارش به شکل خود را یابیارز  جستجو و،ج نظارتیهرسال نتا  و است دست گرفته شدهيرو

ت یفی ککسان،ی ی چون دسترسیمی مفاهي عمدتاً رویق کنونیتحق. دهد یرون می بیقیتحق
 ا ناکارآمد معارف دری کارآمد يها یاست متعلمان، سي برای تعداد مکاتب کافی،مواد آموزش

  .کند یمق یتحق یفیک  ويطور آمار هنها بیا امثالو  کمبود کتاب ی،افغانستان، نصاب درس

ق ین تحقی هست، ایپژوهش هرکار  دریعیطور طب ه که بیصینقا کمبودها و توجه به با
  ويساز یاستس  که دریکسان اندرکاران معارف و ي دست را برايدی مفيآمار ک ویورئ تيمبنا
  .سازد ی فراهم م،ل هستندی معارف دخيها ید برنامهتول
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  ق یت تحقیاهم

 توسعه در يها برنامه یک جامعه آنگونه که در  دری انسانيرویتوسعه ن  وتیم و تربیتعل
 مطمح نظر ی و توسعه عمومیشد، ترق ری اصليمحورها  ازیکیجوامع مختلف به عنوان 

 یالملل ین و بیها وتعهدات مل ین، برنامهقوان آنگونه که اززیافغانستان ن رد، دریگ یقرارم
  . ژه برخوردار استیت ویداست از اهمی افغانستان پی اسالميجمهور

ت، مورد مشکال ی درقیک وتحقیمطالعه آکادم  ویــــدانیقات می تحقيانداز  راه،نیبنابرا
 يها از گامافغانستان وجود دارد،   درتیم و تربی تعليها  برنامهراه که فراییها چالش ها و گره

ن رو ی ااز. شود یکل معارف کشور شمرده م  و درتیترب م ویت تعلی بهبود وضعيعمده در راستا
 م وی تعليها نقاط قوت برنامه ها و ی کاست،ها یبتوان آس یق مین تحقی ايها یافتهبا استفاده از 

ن یافزون برا. ه کردئ را اراهایییشنهاد بهترساختن آن پي و برایابی و معارف کشور را ارزتیترب
 ي فراهمها ي از امکانات و فرصت، برخورداریمیخدمات تعل استفاده اطفال از زان حضور ویم

ها  تن آنیاف  است که شناخت وي از مواردتیترب م وی به تعلیدسترس یل عدمآمده، موانع و دال
 يها یتآنگونه که در گزارش فعال.  برخوردار استيا یژهت ویمنظور توسعه معارف از اهم هب

 م ویمکاتب کشور مصروف تعل ون شاگرد دریلی م6,2 ، استآمده 1387سال  وزارت معارف در
  1.باشد ی درصد آن شامل دختران م35,5آن جمله   خواهند بود که ازتیترب

  ق یروش تحق

ن یمشاهدات ا که اطالعات، ارقام وباشد ی ميق ساحویک تحقیاصوالً  رق حاضیتحق
 قات وی از تحق)شتریبه وضاحت ب(از یصورت ن در ق ویاز حوزه تحت پوشش تحق  عمدتاً،قیتحق

 آن با یفی کيها  یافتهمشاهدات ویق با ن تحقی ای اطالعات کم. شده استبرگرفتهگر یمنابع د
ل شدهیتحل سه ویمقا SPSS (Statistical package for the social science( استفاده از برنامه

 ی براساس انتخاب تصادف، معلوماتيآور ي طرح پرسش و جمعنش مکاتب برایگز. است
)random selection(يجامعه آمار"ین مورد را در مباحث ا  دريشتریات بییجز  صورت گرفته و 
  . کردد ی مشاهده خواه،لیبه تفص، "ينمونه آمار و

  ق یحوزه تحق 

 مکتب و 382یق ن تحقیا در. ت را تحت پوشش قرار داده استی وال30ق ین تحقیا
 که فاصله یعمدتاً مکاتب.  قرارگرفته استنظارتمورد دوازدهم  صنوف مختلف از صنف اول تا

  وی دولتيد نهادهایاز د مورد توجه قرار گرفته و ات و شهرها دارد کمتری از مراکز واليادیز
 تا ه استت تالش شدین واقعیق با درنظرداشت این تحقیا در. مانند یم  مکتومیردولتیغ

ي انتخاب شود تا نشان نظارت طور  مصاحبه وي مختلف کشور براینواح نقاط و مکاتب از
  .  در کل کشور باشدتیترب م ویت تعلی وضعدهنده

                                                
1 .167 صفحه ، سکتور معارف،1387 سال ،ت حکومت به ملیده  حساب- 
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   يجامعه آمار

اطالعات،  دهد که با استفاده از یل می تشکیتی را جمعیقی هر تحقياصوالً جامعه آمار
ا موضوع یده، مشکل یک پدی و مطالعه یابیل، ارزی به تحلتوان می آنها يها یدگاهنظرات و د

ت مورد مطالعه را تمام شاگردان یا جمعی يق حاضر جامعه آمارین درتحقی بنابرا.پرداخت
ن خدمات ی ا ازينحو ا بهــــی دارند یتیترب  ویمی به خدمات تعلیدهند که دسترس یل میتشک

ن تمام ادادن متعلم پوشش ی که در و تدارکاتیتی امنيها یتل محدودیبه دل. اند بهره مانده یب
 يریگ ه نمونهـــــیق دست بگران هر تحق ی است که پژوهشهی بد،ات کشور وجود داردیوال

 ات کشور ویم وال شامل تمايا نمونه آماریشده  ي انتخابها یق، نمونهن تحقیا در. زنند یم
 درصد آن را 80 ،ق پوشش داده شدهین تحقیا که در یمکاتب. باشد ی مکتب م382رنده یدربرگ

ن ی ااز. باشد ی دوازدهم متاصنف اول  پسر از و هد که شامل دخترد یل می تشکیمکاتب دولت
 يفضا در ها و یمهرخی ز،، مساجدی شخصيها خانه  در از دانش آموزانیگر درصد د20ان یم

  .اندبرده  ی به سر میتیترب  ویمیبرد امور تعل یش پي برا،باز
  

80%

20%

0% 20% 40% 60% 80%

دولتی 

جد  خصوصی ( خانھ ، مس
از   )  ای ب و فض

مجموع مکاتب بھ تفکیک مکاتب دولتی وخصوصی

  
  1نمودار 

  ينمونه آمار

ي، ادـــــیل زیق به دالیک تحقی ت مورد نظر دری است که پوشش تمام جمعیهیبد
ند که نک ی را انتخاب مییها ي خود نمونهجامعه آمار ن پژوهشگران، ازیبنابرا. ستین ریپذ امکان

ت یتمام جمع د دری باي نمونه آمار،گریان دیبه ب. ت باشدیکل آن جمع  موجود درتی واقعيایگو
. ت را نشان دهدیآن جمع  مختلف مشکالت دريایبتواند زوا م باشد ویق قابل تعمیمورد تحق
 که يگریتمام موارد د مرکز و محل و بعد فاصله از ق حاضر بادرنظرداشتی تحقينمونه آمار

 . انتخاب شده است،ت وجود داشتهی وال30ن یا مان با شاگردان درمعل در برخورد و رفتار
شتر ی مکاتب بیمکتب مطرح شده که در برخ 382ت با ی وال30ق در ین تحقی ايها سشنامهپر
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ت ی وال30 درينش نمونه آماریگز. گرفته است پرسش قرار مورد نظارت وتحت ک صنف یاز 
 11000ت یبا درنظرداشت جمع 4اصله اعتماد ف  درصد و95اد درجه اعتماد یافغانستان بربن

 ه مکتب براساس محاسبه باال ب569اساساً . سراسر افغانستان به دست آمده است مکتب در
ق حاضر یبا توجه به ساحه تحق. باشد یت افغانستان می وال34ن رقم شامل یدست آمده اما ا

ات یوال سراسر  مکتب در382 پرسشنامه از 382ها،  ی از پرسشنامهابطال برخ  و)تی وال30(
  .ق مورد استفاده قرار گرفته استین تحقیا باشد که در یافغانستان قابل استفاده م

  نه موضوع یشیپ

 ن،یاوجود بااـــام.  فراتر از صدسال داردینهشی پ،افغانستان  دري عصرتیترب م ویتعل
 شاهد وی گاه  است،موجب شده معارف وارد آمده که یتوسعه خط حرکت و در ییها گسست

افغانستان  خ معارف دریمطالعه تار .میرا تجربه کن  هم خالف آنیو زمانم یباشت مناسب یضع
 به نام یکی: دوباب مکتب( وساز مکاتب ی خان ساخترعلیر شیدوره دوم ام دهد که از ینشان م

شروع ) س نمودیسي تأعصر د وی را به شکل جدی به نام مکتب ملکيگرید  ویمکتب حرب
.  گرفتيشتریخان رونق ب اهللا  به معارف در دوره شاه امانتوجه  و مکتبجادی روند ا.2شد

 هرفرد يحقوق شهروند  وي حق محوری، تلقي حقوق بشريها  آموزهیهرپا که امروز بیمباحث
ه عنوان حق بالمنازع هرفرد  بیتترب م وی به تعلیسترسشده است، دمطرح جوامع گوناگون  در

آغاز روند تحول  شود که از یده مین دیبنابرا. داده استمطمح نظر قرار ش یپ شتر ازیرا بجامعه 
   .سر بوده استی قدرت می اهالي صرفاً براتیترب م وی به تعلی دسترس،افغانستان معارف در

ی مکتب ملک  وی مکتب حربيها نام هی خان دو مکتب برعلیر شیزمان ام چنانچه در
ه به توج روند تحول و .رفت ی قدرت فراتر نمی اهالرهیان آن از دایس شد که متقاضیسأت

ن دوره بود که نگاه متفاوت یا در  گرفت ويشتریخان سرعت ب اهللا زمان شاه امان معارف در
ن دوره دامنه یا در. وجود آمد ه افغانستان بيادار  وی در نظام حقوقتیترب م وینسبت به تعل

 حق تیترب م وی به تعلیدسترس د ویرسمناطق دوردست کشور  ات ویگسترش مکاتب تا وال
  افغانستان بگونه وصفآموزش و پرورش نظام ،1357  سالاز بعد.  شدیشهروند افغانستان تلق

 ی ناامنی،تیترب  ویمیقه برنصاب تعلیرات شد که عمدتاً شامل اعمال سلیی دستخوش تغيریناپذ
افغانستان  م طالبان بری رژيالیزمان است در. شد یشاگردان م ان برداشتن استادان ویم از و

مطابق . ف کردیرا تعر  قرارداشت که محال است ابعاد مختلف آنیتیوضع  درتیترب م ویتعل
اجازه نداشتند تا به  ل محروم شدند ویتحص و کار ن دوره زنان رسماً ازیا م درین رژیدگاه اید

گسترش نهادها   دانش ويریاگ فري براییها سقوط طالبان روزنه از بعد. پردازند بتیترب م ویتعل
ن عرصه توجه یا  دریجامعه جهان از آن بود که دولت و  بازشد و بعدیلیتحص  ویمیمراکز تعل و
  . مبذول داشتنديشتریب

                                                
 ،1387ون مستقل حقوق بشر، سال یسیکم، کابل یت،ترب م وی عادالنه اطفال به تعلیدسترس ،يرزویدالور نظ - 

2 .9صفحه 
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نه ین زمیا  دريارذگ یاست و سآموزش و پرورش، توجه روز افزون به ید برآنچه گفته آمدمز
 حقوق بشر و تعهدات یالملل ین بيها ثاقی در مي جدست که بگونه ايا اهداف عمده ی ازکی

 تیترب م ویتعل از تمام شهروندان ي برخورداري برايساز ینهمنظور زم هدولت افغانستان ب
 باشد و یجهان دارا م ت جوان را درین جمعیشتریکه افغانستان ب ییآنجا از. افته استی انعکاس
 تیترب و میت تعلی اولو؛ن وجود داردآموزش در آیط  واجد شرا) سال12- 7(اطفال از  ییرقم باال

 به آموزش یابی ین امر، دستت ایبا توجه به اهم. ردی دولت قرار گيها برنامه صدر درد یبا
 افغانستان چشم ید که درآ یحساب م ه هدف دوم از اهداف توسعه هزاره سوم بیی ابتدایهمگان

 اهداف . کرده استینیب یشپ م وی ترس)2020 – 2005( پانزده سال يانداز توسعه را برا
ل ینه تکمی زم،2020که تا سال  است  کردهینیب یشحوزه معارف پ  هزاره سوم دریانکشاف

 .3شود ی فراهم مبرابرطور  دختر و پسر به ان اعم از تمام اطفال افغانستي براییمات ابتدایتعل
ن ی حقوق بشر و قوانیالملل ین بيها یثاق می،الملل ینپرتو تعهدات ب ز دریوزارت معارف کشور ن

 یک ملیپالن استراتژ .ن کرده استیه و تدویش را تهی خوچهارسالهک ی برنامه استراتژ،یداخل
  .ات آن را شرح داده استیئجزنموده، ی نیب یش پنج سال پی برنامه توسعه معارف را ط،معارف

  ق یمشکالت تحق

 صورت خاص در ه ب)ویژ تحقیق حاضر هب(تحقیقات ساحوي  کل و تحقیقات اجتماعی در
بسا   است که دریهاي بزرگ چالش امنیت یکی از. افغانستان با چند مشکل جدي مواجه است

 والیات ق را درکل عملیات ساحوي این تحقی در ها، انجام مشاهده و پاسخ به پرسشنامهموارد 
 یگريها وعنعنات ناپسند ازموارد د وجود سنتتفاوت هاي فرهنگی . ناامن ناممکن ساخته است

 انجام آوري اطالعات و  را در جمعمحقق ساحوي گر و  موارد پرسشبرخی ست که درا
کارکردها  ه اطالعات، آمار وئارا(تعلل همکاري . شان به چالش مواجه ساخته است مشاهدات
در برخی نهادهاي دولتی از موارد دیگري است که ) تتربی هاي خاص مانند تعلیم و درعرصه

  . هاي تحقیق ذکر کرد عنوان یکی از مشکالترا به  توان آن می

قات ی انجام تحقي مشابه،قات موردیتحق  ویتترب م ویمورد تعل ، کمبود منابع دردر پایان
  .  به مشکل مواجه ساخته استی را اندکيساحو

  

  

  

  

  

                                                
3 1389 - 1385 – معارف افغانستان یک ملی پالن استراتژ-
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  بخش دوم

  ي بحث نظر 

   

  مورد توسعه معارف   دولت درین ملیقوان  ویالملل ینتعهدات ب

ساز  ینهز به مثابه زمین  انسانها وي حق بشرعنوان به آموزش و پرورشت یولود و ایکأت
 ینثاق بیدر م. شود یده میوضوح د ی به و ملیالملل یناسناد ب گر دری ديتحقق حقوق بشر

  :یزدهم آمده است کهماده س  دریفرهنگ  وی، اجتماعي حقوق اقتصادیالملل

. شناسد یت میرسم پرورش به  وزشثاق حق هرکس را به آموین می عضو ايکشورها"
  ویت انسانی کامل شخصيد نمویپرورش با و  مزبور موافقت دارند که هدف آموزشيکشورها
ن یا عالوه بر . باشدی اساسيها يآزاد و ت احترام به حقوق بشریتقو ت آن ویثی حیاحساس

 نقش يفای ايراه افراد را بید کلیبا پرورش ثاق موافقت دارند که آموزش وین میدول طرف ا
 ه ملل وین کلی بیدوست تساهل و موجبات تفاهم و ک جامعه آزاد آماده سازد وی سودمند در

 سازمان ملل متحد را يها تیتوسعه فعال آورد و  را فراهمیا مذهبی ی، قوميداي نژها ه گروهیکل
   " 4.دیق نمایمنظور حفظ صلح تشو به

 از  برابر ويها  به فرصتیمورد دسترس درز یه زنان نیض علیون محو هرنوع تبعیکنوانس
دات یکأ تتیم و تربیمورد تعل ژه دریو هامکانات برابر ب منابع و استفاده از ض دریبردن تبع یانم

 ه را بیه اقدامات مقتضی عضو کليکشورها": یدگو ین سند درماده دهم میا.  داردیقابل توجه
نه یزم  با مردان دريان به آنها حقوق مساوه زنیضات علیمنظور رفع تبع آورند تا به یعمل م

  ".5 گردد اعطاتیم وتربیتعل

 م ویمورد تعل  است که دریالملل نیاسناد مهم حقوق ب  ازیکیون حقوق طفل یکنوانس
  .  را بردوش دولت گذاشته استی بزرگوظیفه تیترب

  :ون حقوق طفل آمده است کهیهشتم کنوانس ست ویدر ماده ب

                                                
4 - حقوق بشر در افغانستان، معیارهاي ملی و بین المللی حقوقی – تهیه کنندگان: کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان وکمیساري عالی سازمان ملل متحد، کابل 1385 هـ- ش صفحه 79. 
5 . 80 منبع فوق صفحه -
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ژه یو هشناسند و ب یت میبرسم  را کودكيبرا پرورش آموزش وها حقوق   حکومت-1"
  : تحقق آنيبرا

  .کنند یگان می و راي همه اجباري را براییل دوره ابتدای تحص.الف
ا یطور ارزان  آنها را به آورند و ی را به وجود ميا حرفه ی ومدارس گوناگون آموزش. ب

  ".6دهند یدرآمد قرار م افراد کم یاراخت گان دریرا
 يساز ینهب بر زمیز دارد که به ترتیگر نیماده فوق ضمن دو شرط ذکر شده، سه شرط د

 که یتعهدات کنند و تحقق اهداف و ی که مکتب را رها می کاهش اطفالی،الت عالی تحصيبرا
  .د داردیکأخواهند، ت یافتن به آن می ي دستبرا ها دولت ین سند ازا

  وتیتربو م یتعل واجب بودن امر ز بری ن)شر حقوق بیه اسالمیاعالم(ه قاهره یاعالم
، دنریگ ی تحقق آن بدوش ميه براین اعالمیرش ای از رهگذر پذی اسالميها  که دولتیتعهدات

  .ده استید ورزیکأت
  وتیترب م وی تعليها برا ي فرصتساز یهمگان مورد گسترش و ز دری نین ملیقوان در

  و چهل،هم  هفدمواد در افغانستان ینون اساسقا. دات فراوان وجود داردیکأعه معارف تتوس
 ی اسالميت دولت جمهوریمورد مکلف  ششم در و پنجم و چهل و چهل،چهارمو سوم، چهل 
 آموزش و پرورش شهروندان به یامکانات دسترس ها و ي فرصتساز ینهمنظور زمه افغانستان ب

  .نموده است دیکأی تنی ديها آموزش ی والت عالیتحص و
درجه  م حق تمام اتباع افغانستان است که تایتعل": ین آمده استسوم چن هل وماده چ در

دولت مکلف  .گردد ی متأمینطرف دولت  گان ازیصورت را ه بیمیسسات تعلؤم سانس دریل
 ،يمات متوسطه اجباری تعلتأمینتمام افغانستان،  م متوازن معارف دریاست به منظور تعم

 که به آنها یمناطق  را دري مادريها س زبانینه تدریزم  ودیق نمایتطب طرح و مؤثرپروگرام 
 ی دسترسي برای حقوقیمبان  افغانستان،ی قانون اساسعالوه بر" 7.کنند، فراهم کند یتکلم م

ماده  در. دیتوان د یز می کشور نين عادیقوان  برابر را دريها یجاد فرصتا وم یبه تعلعادالنه 
چ نوع ی افغانستان بدون هی اسالمي اتباع جمهور": ن آمده استیسوم قانون معارف چن

   " 8.باشند ی متیترب م وی تعلي حق مساويض دارایتبع
 به تیترب م وی تعليها نهی زميآور فراهم  بر،بیترته ن قانون بیپنجم ا مواد چهارم و در

  . است دهیگردد یکأیین سن اطفال تتع گان ویصورت را
شود،  یسته می به آنها نگريکرد حقوق بشریمدتاً با رو که عییها ثاقیم اسناد و عالوه بر

افتن یانجام و دست  ز وجود دارد که دولت افغانستان را دری نيگری عمل ديها برنامه تعهدات و
 ی انکشاف ملي استراتژ،)MDG( اهداف هزاره سوم افغانستان .به اهداف آن مکلف ساخته است

اصلی ست که برتوسعه معارف به مثابه رکن  ايرگیکشور و توافقنامه لندن از جمله اسناد د
   .کید ورزیده استأتوسعه عمومی ت

  

                                                
.80  منبع فوق صفحه- 6

7 .1383 چاپ –یده رسمیجر– افغانستان یسوم قانون اساس  ماده چهل و- 
8 .سوم ماده – معارف قانون -
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  بخش سوم 

   قی تحقيها یافته 

  مکاتب ش دریآزما ق ویتجربه، تشو

مدرن است که درآن   وياری معیمیمکاتب مستلزم نصاب تعل ت دریفیآموزش با ک
 طرح و برنامهدر . گرفته شودنظر  دری آموزشيها دربرنامه کارآمد يها  مهارتموضوعات و

گر، یرفتار آنها با همد  برخورد ويها یوه ابتکار وش،ت شاگردانیظرف  وییها، توانا مهارت یدرس
همه  از تر مهم. 9نظرگرفته شود  دريبگونه جدد یبا است که یجامعه از موضوعات ل ویفام

 و ی ذهنيها یتشت ظرف باشد تا با درنظردایمطالب رندهید دربرگیشده با ین تدویدرس نصاب
.  بالقوه آنها انجام دهدی ذهني استعدادهاییوفاکي ش شاگردان، حداکثر تالش در راستایروان
ن هدف را ی به اید که دسترسیآ یحساب م هب موارد  ازيمحورشاگرد ق وی تشو، تجربه،نیبرابنا

 اطالعات، يد ارتباطات و جستجوی جدي به ابزارهایگر، دسترسی ديسو از .کند یل میتسه
توسعه  ی بحث در اصليمحورها  ازیکی یلین وسایمکاتب با چن زیتجه  شاگردان ويبرخوردار

 جهان يکشورها  که دریتالیشکاف دج. دیآ یحساب م ه کشورها ب پرورشی وی آموزشيها نظام
 شتر ازین مهم را بی ا؛وجود دارده ریغ  ویل آموزشیکسان ازاطالعات، وسای يبرسربرخوردار

با توان ی نم،نیاما باوجود ا. 10دهد ی قرار میتیترب  ویمی نظام تعليها یتصدر اولو درش یپ
 مثل یجوامع ریگ  که دامنیمشکالت نیتر یی ابتدا،لین وسایشدن با امنظور مجهز هتوقع بلند ب

 هق حاضر بیپرسشنامه تحق  که با استفاده ازییها  پاسخ.ده انگاشتیباشد را ناد یما مجامعه 
 یجه بهتر ونت  ويریادگیمنظور  هکارآمد ب د وی جديها یوهدهد که ش یمده است، نشان مدست آ
از  درصد آنها 86,8 ، مکتب382مجموع  از. شود ینظرگرفته م  در مکاتب دريتر مثبت

درصد  9,3. ن مربوط استفاده کرده استیمضام س درین تدریح ر دریتصو  وجدول، آزمایشگاه
شان استفاده  سین تدریح ب دریترغ ق وی، تشویگروه ، کاريمحور، شاگردطرح پرسش از

س ی و اصول تدریی  نمونهيها نار، درسیسمبرگذاري  چون ییها هیو درصد از ش3,9. اند کرده
   .اند س شان کارگرفتهیدر تدر

 ها و تیفعال ،صد آنها کارهادر 82ق قرارگرفته، ین تحقی مکتب که تحت پوشش ا382در 
 کارشاگردان بشکل یابیارز. کنند ی میابید ارزیوه جدیش شاگردان را به یابتکارات آموزش

                                                
9 - A human rights based approach to education for all – Unicef- 2007

10 Social watch report 2008 – rights is the answer , page 42 , education. 
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 صورت گرفته و یگروه  کاروپاسخ   پرسش ويها ب نشستی ترت،سه صنوف، اخذ امتحانیمقا
  . ردیگ یب قرار میترغ ق وی آنها مورد تشويها ها وتالش تیب فعالین ترتیبه ا

  

مکتب ش دریآزما ق وی تشو،تجربه 

ری تصوجدول،، آزمایشگاهز استفاده ا  درصد86,8
بیترغ ق وی تشوی،گروه  کاري، شاگرد محور،طرح پرسش درصد 9,3

سیاصول تدر واي   نمونهيها نار، درسیسمبرگذاري   درصد 3,9

1جدول 

  ی مواد آموزش کمبود کتاب و

کان  که کما استگسترده بوده  وي از مشکالت جدیکیمکاتب افغانستان  کمبود کتاب در
ین داده است که ا ون جلد کتاب خبریلی م61ع یتوز وهرچند وزارت معارف از چاب. ادامه دارد
 مکاتب کشور  از کمبود کتاب دری رفع مشکالت ناشيراستا ت بزرگ دری موفقدهنده امر نشان

 معرض مطالعه و  در که وزارت معارفیاطالعات ها و گزارش یگرجانب د از. 11شود ی میتلق
توسعه  شرفت وی پدهنده نشانوضوح  ه ب، قرار داده استمسؤول ينهادها روندان و شهیآگاه

  است اعالم داشتهوزارت محترم معارف. باشد ی کشور متیترب م وینظام تعل  درینصاب درس
  عنوان342ن وی تدوي عصريارهای معای را مطابق بمید تعلی نصاب جد،1387سال  که در
 ی نظام معارف کشور تمام کتب درس،نید برایمز.  است کردهفیلأید را ت جدی درسکتاب
ن ی که ا1387 اول سال ماه سهرود تا بعد از  یتوقع م ش را به دست آورده وی خويعصر

گزارش  در.  گرددتأمین به کتاب،  تمام شاگردان مکاتبی دسترس،دهد یرا پوشش م گزارش آن
هشت   وی س،1387سال  که درن وزارت آمده است ی اي انجام شدهت هایفعال  ازيمختصر

ون یلی م22,8راژ ی به تچنین هم. یع شده استتوز  چاپ وییبتداا دوره یون جلد کتاب درسیلیم
در گزارش . ده استیع گردیح، چاپ و توزیاز تصح  بعدي دوره ثانویمی قدیدرس کتابجلد 

ن ی مضام)راتوارالب( تجارب ییهنمااهزار جلد کتاب ر 25راژ ینامبرده فوق آمده است که به ت
به تمام کشور  پشتو چاپ و  وي دريها  معلمان صنف چهارم به زبانيصحت برا نس ویسا
  وي آمد، آنگونه که مشاهدات ساحو باال که درییادعاها ها و جود نکتهوبا .12ع شده استیتوز

 ود مکاتب از  دریدهد، کتاب و مواد آموزش یق نشان مین تحقیپرسشنامه ا مندرج در اطالعات
مکاتب کشور که   ازيادی درتعداد زیاول کمبود کتاب ازلحاظ کم.  استیلحاظ قابل بررس

ت مواد یفیدوم ک. کنند یافت نمیشان دریازحد ن ژه کتاب را دریو ه بیشاگردان مواد آموزش
باوجود . ه نشده استی تهی علميارهایمع  با اصول ویگونه اساس هکتاب است که ب  ویآموزش

، نصاب یمواد آموزش تدارك کتاب و ه وینه تهیزم وزارت معارف در ریگی پيها یتفعال تالش و
  کشوریمی قبل برنصاب تعليها سال  که دریموضوعات ر مطالب ویثأت کماکان از شور کیمیتعل

                                                
167 صفحه – سکتور وزارت معارف – حکومت به ملت یده  حساب - 11

12 167 صفحه – سکتور وزارت معارف – حکومت به ملت یده  حساب-
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 به کمبود کتاب  درصد92، مورد مطالعه مکتب 382  از؛قین تحقیا در. برد یوارد آمده، رنج م
 درصد 3,8فقط  .باشد ی درصد م70شتر از ی ب،مکاتب اکثر  درين کمبودیاند که ا مواجه بوده

ن پرسش یگر به ای درصد د4,2 ستند ویاند که به کمبود کتاب مواجه ن شوندگان گفته پرسش
  . اند جواب نداده
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کمبود کتاب در مکاتب افغانستان

  
  2نمودار 

   تعداد شاگردان

فراهم  يها  سهولتت مکاتب، امکانات ویمکاتب با درنظرداشت ظرف تعداد شاگردان در
ق مورد مطالعه ین تحقیا  بوده که دري از مواردیکیآموختن،   ويریادگیآن به منظور  شده در

ون یلی م6,2، 1387سال   وزارت معارف در) شدهینیب یشپ(مطابق برنامه . گرفته است قرار
   .اند  مصروف آموزش بوده،دهد یل میرا دختران تشک  درصد آن41شاگرد که 

 شاگرد مصروف 582892 ،ق مورد مطالعه قرار گرفتهین تحقیا  مکتب که در382 در
 در. دهند یل میرا دختران تشک آن 222542 را پسران و  آن360350 اند که آموزش بوده

د با یسال جد ن رقم دریباشند که ا ی مصروف آموزش مدانش آموزون یلی م6 ش ازیافغانستان ب
 يسو بنا به گزارش منتشرشده از. ستافته ایش یصنوف اول قطعاً افزا جذب شاگردان در

 شاگرد 1500 هري مکتب وجود دارد که برا10000افغانستان حدوداً تعداد   در،وزارت معارف
 مکتب 2500، ییمکتب ابتدا 5000باً یبا درنظرداشت رقم فوق، تقر. رسد یک مکتب میباً یتقر

  . 13سه وجود داردی ل1500متوسط و

 ²m24 طور متوسط  شده، بهیق بررسین تحقی امکاتب تحت پوشش  که درییها صنف
ها  ن صنفیا شاگردان که در .باشد ی نفر م41 آن ن شاگردان دریانگیم  مساحت داشته که)6/ 4(

                                                
– قوس 1387  – تهیه کننده کمیسیون حقوق بشر  13- گزارش سوم حقوق اقتصادي و اجتماعی در افغانستان 
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آن  ها در یه چوکیتعب  هستند، با درنظرداشت مساحت صنوف ويریادگی مصروف آموزش و
 يها سهولت  آفتاب و نبودیه،ات تهون، نبود امکانید برایمز. اند ی مواجه مشکالت فراوانااغلب ب

   .ثر سازدأ را مت کودکانتواند روند آموزش نونهاالن و ی م،گرید
نظرداشت فاصله آن با مناطق   بدون در،افغانستان اغلب به شکل پراکنده مکاتب در

افغانستان عمدتاً در مناطق   مکاتب در،نیبنابرا. ساخته شده است ،روستاییا ی ي شهریمسکون
. ندی نمای را تا مکتب طيادی زفاصله اطفال مجبورند ،یلن دلیبه هم متمرکز است و يشهر

ها   نامساعد، سركي چون هوايگریر خانه تا مکتب با هزاران مشقت دی مسی طوالنفاصله
گر ی ديها یمواد منفجرناشده و ناامن ن وی خطر ما،وآزار یتالعبور، اختطاف، اذ ي صعبها وراه

  .همراه است
ژه دختران به یو هشان، ب ن به اطفالیدهد که والدیق نشان مین تحقی اي ساحومطالعات

است  شان دور محل سکونت  که ازیوآزار، اجازه رفتن به مکاتب تیاذ  ویتی امنهاي دیل تهدیدل
 آموزشمکتب رفتن را با مشکل مواجه ساخته و برزمان ، زی نیمشکالت فصل. دهند یرا نم

 گرم ي سرد و برابرق یا ناکافی بودن آنل نبود یشتر به دلین امر بی ا.گذارد یم ریثأ تشاگردان

  . دیافزا یکردن صنف برشدت مشکالت م
  ازسطح گسترده مکاتب در ی و، هنوز صنوف درسی فعليها ينوساز  ويرغم بازساز یعل

 کرده تی آزاد فعاليا فضایمه یخ مکاتب، هنوز در  ازياریبس. باشند یامکانات الزم برخوردار نم
  . 14 ندارندیدنیآب آشام  مناسب ویامکانات صح و

  ت معلمان یمعلول

رو  هت روبیمعلول باشند که با یس می مصروف تدری معلمان،مکاتب اکثر افغانستان در در
برد امور  شیپ  آنها دریناتوان انگریوجه ب چیها به ه ن مکتبیا ت معلمان دریمعلول. هستند
آنها مورد  ازی مورد نيها سهولت ساختن لوازم و ل فراهمیه به دلباشد، بلک ی مکاتب نمیآموزش
 مرد و 3497معلم مرکب از  9789 قین تحقیمکاتب تحت پوشش ا در.  قرارگرفته استیبررس

  . باشند ی تن آنها معلول م154ن جمع ی ااز س هستند کهی زن مصروف تدر6292

  ت شاگردانیمعلول

آن بتوان به   که بایامکانات ها و  سهولتيساز فراهم مکاتب و ت شاگردان دریمعلول
 یق مورد بررسین تحقیا  است که دريموارد  ازیکی ،کرد هئ آنها پاسخ مثبت ارايها يازمندین
 ،داستی حقوق بشر پیالملل نی بيها ثاقیم اسناد و ه از کطور آن.مطالعه قرارگرفته است و

  ویکیل خاص فزی است که به دالیارضک امرعیست بلکه ی نیارث  ویده ذاتیک پدیت یمعلول
 یف آتیتعر ،تی معلولي حقوق اشخاص دارایالملل نیثاق بیچنانچه م. شود ی برافراد وارد میروان
  : ت ارائه کرده استیمعلول را از

                                                
14 1387 سال - اکبریتی سلسله اسناد بخش حما– رابطه به آموزش  دریردولتیسسات غي مؤ صدا-
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 ای ی حسی،کیمدت فز ی عارضه طوالنياند که دارا یت اشخاصی معلولياشخاص دارا
 براصل ی مبتنمؤثر  مشارکت کامل وياثنا  مختلف درتقابل با موانع ممکن در  بوده ویذهن

   "15.رداشته باشندیگران، تاخی باديبرابر

م شود که ید تنظی بايدارد که کمک به طفل طور یان میون حقوق طفل بیکنوانس
 خدمات ی، خدمات صحي، کارآموز،لیتحص را ازياستفاده وطفل معلول ومؤثر یدسترس
د که ی نماتأمین يطرز  بهیحی تفرايـــه فرصتام شدن و استخدي برای آمادگي،بازپرور

 یروح  ویشمول رشد فرهنگ  بهيرشد فرد ویق اجتماعین شکل تلفیتحقق کاملترساز نهیزم
  16". باشديو

 درحدود 1384سال  در"تی معلولي اشخاص دارایالملل نیسازمان ب"مطابق ارقام 
جمله تنها  زا افغانستان وجود داشت و رت واجد شمول به مکتب دی معلوليداراطفل  196000

اشتراك  ه ازیبق کنند و ی شرکت مي عاديها اند به مکتب  دختراندرصد15 درصد آنها که 22,4
 ییان دوره ابتدایجر  درصد آنها در75 شتر ازین تعداد بیهم از. اند  محرومتیترب م ویتعل در

  . 17کنند مکتب راترك می

 مکتب تحت پوشش این پروژه 268  مکتب در382دهد که از  تحقیق حاضرنشان می
 تن شاگرد 360مکاتب مزبور مجموعاً  در. تحقیقی، شاگردان داراي معلولیت وجود داشته است

تن  68 تن معلول دماغی، 62 تن معلول فزیکی، 174معلول مصروف آموزش بودند که شامل 
  . ناشنوا بوده است  تن هم گنگ و1 تن گنگ و 19 تن معلول ناشنوا، 36معلول بصري، 
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15- بند دوم ماده اول میثاق حقوق اشخاص داراي معلولیت، ناشر انجمن حمایوي ملی اشخاص داراي معلولیت 

ون حقوق طفل ی کنوانس23 ماده 3 بند - 16

– دالور- نشرکمیسیون مستقل  - گزارش دسترسی عادالنه اطفال به تعلیم و تربیت درافغانستان – نظیرزوي 
17حقوق بشر- 1387 
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  مکاتب  مات صنوف دریتقس

 به مکاتب ی دسترسي برا1387سال  دهد که در یبرنامه وزارت معارف افغانستان نشان م
الت ی همراه با تسهیصنف درس10000شمول  مکتب به 1250ت معارف، اعماریفیبهبود ک و

 در. 18نظرگرفته شده است ر دیمات عمومی مکاتب تعلي براچهاردیواري ی،دنیآب آشام
حداقل  ي داراها آن ک ازیهر  و وجود داردی مکتب دولت10000مجموع حدوداً  افغانستان در

 یق نشان مین تحقی مکتب تحت پوشش ا382  معلومات به دست آمده از.شدبا یصنف م10
 رن دیا . صنف وجود دارد60مکتب  هر طور متوسط در ه بم، دوازدهتاصنف اول  ازکه دهد 

ش از یگر بی درصد د0,6  صنف و2ق ین تحقیر پوشش ایدرصد مکاتب ز 0,3ست که  ایحال
 نخست  گامدرمکاتب مختلف کشور  مات صنوف دریتقس.  صنف هم وجود داشته است100

لحاظ  صورت همه جانبه چه از هامکانات است که ب ها و ین مکاتب به سهولتز ایتجهي ایگو
 دوم  گامدر .گردان را فراهم سازندرشد شا و يریادگینه یر زمگی ديها ا سهولتمکان ی ي وجا

 تی موجودشاگردان که همانا ازین نیتر یی ابتدایمکاتب حت  ازیدهد که در برخ ینشان م
 مکتب 144والن ؤ مکتب، مس382مجموع   از.است، برآورده نشده استسقف   ويواریچهارد
. از دارندی صنف ن10 تا 1 حداقل به يصورت عاد هشان ب یبرد امور آموزش شی پياند که برا گفته

  صنف و50اند که به  ی شدهن آنها مدعمسؤوالکه  د وجود داری مکاتب، مکتب382ان یم در
 یی به ابتداین مکاتبیدهد که چن ی نشان م، صنف50ضرورت به . دارند ازیآن ن شتر ازی بیحت

ل یت مسایریمد س وی تدريا بری که بدون داشتن صنف درس اندیازمندن امکانات نیتر
  . وار بودید امتیترب م ویت مطلوب تعلیوضع توان به بهبود معارف و ی، نمیآموزش

   شاگردانیمشکالت زبان س ویزبان تدر

  بهتر شاگردان دريریادگی منظور رشد و ه بيدیکل  ويموضوعات جد س ازیزبان تدر
ن یا گرفته شود، نظر د دریبا یاتب ممک  که دريموارد  ازیکی ،نیبنابرا. شود ی میمکاتب تلق

له آن یوس به باشد که شاگردان یا به زبان ی شاگرداني به زبان مادریاست که مواد درس
  .رندیگب ادی یراحت به  رایموضوعات درس

د صدر 21ی، درصد شاگردان به زبان فارس64 ،دهد ینشان م ق حاضریآنگونه که ارقام تحق
 اًین ارقام صرفا. ندینما یکشور تکلم م مرسوم در گری ديها اندرصد به زب 15 به زبان پشتو و

د با یبا ی میدهد که مطالب درس یات مختلف نشان میمحالت و وال کنندگان را در صحبت
 ی مکتب مزبور مبن382مطالعه . گرفته شود نظر  آنها در بهمکاتب مربوط درنظرداشت آن در

دهندگان   درصد پاسخ71 که دهد یرد، نشان میگ یس به کدام زبان صورت میا تدریکه آ نیبرا
 5 درصد به زبان پشتو 24رد، یگ ی صورت میمکاتب آنها به زبان فارس س دریاند که تدر گفته

 صورت ...) ويا ی، پشه، ازبکیترکمن(گر ی مختلف ديها اند که به زبان گفته یگرد درصد
 یشان به مشکالت زبان یسیتدر ورن انجام امیح ا معلمان دری که آيگریپرسش د در. ردیگ یم

                                                
 وزارت معارف 1387 پالن فشرده سال – 1386سال   انجام شده وزارت معارف دريها تی گزارش مختصر فعال-
18
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اما با . اند داده) ستندینکه مواجه نی ایعنی(یشوندگان پاسخ منف یر، همه پرسشا خیمواجه هستند 
شوندگان  نظرات مصاحبه  وينکات فوق، مشاهدات محققان ساحونظرداشت ذکر ارقام  در

  .  وجود داردی مشکالت زبان،مکاتب  ازيتعداد دهد که در ینشان م
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4نمودار 

   معلمانيساز تیظرف

ت یفیبردن کینه بلندزم  دريدی کليها تیاولو  ازیکی معلمان مکاتب يساز تیظرف رشد و
شود که بخش  یده مین نکته، دیت ایاما با توجه به اهم. دیآ ی به حساب مآموزش و پرورش

ف ی را تضعین دروییربنایت زین امر وضعیا  صرف معاشات بوده و،عمده بودجه وزارت معارف
 کنندگان عمده در یل توسط تمو2006 تا 2002 يها ن سالیون دالر بیلی م425 ش ازیب. کند یم

ن است که یشود ا یافت مینکته فوق در آنچه از. 19 شده استيارذگ هیبخش آموزش سرما
منظور  همدت ببلند ر وی فراگ،ک برنامه منسجمیق یتطب ه وی نسبت به تهيکمتر توجه
 يها شود که برنامه یده مین امر دیباوجود ا. معلمان صورت گرفته است يساز یتظرف

  روش و،کارگاه، ی علمينارهایقالب سم  معلمان مکاتب دريت سازی ظرفيمدت برا کوتاه
  . شود ی مبرگذارس یاصول تدر

وه یا شیکه آ نی برایسراسر کشور مبن مکتب در 382ن والؤمس  که ازیپرسشدر مورد 
گر ی درصد د17 درصد آنها جواب مثبت و83ر، یا خیشود  یمان آموزش داده م معليس برایتدر

اند که آنان  صد گفتهدر 91اند،  که پاسخ مثبت داده یان کسانیم از. اند ه کردهئ ارایجواب منف
) درصد 9( دهندگان پاسخه یده و بقیآموزش دکارگاه نار و یسمبرگذاري ق یطر س را ازیروش تدر

  . اند یز فراگرفتهن  رايمحورشاگرد یس وس، اصول تدریروش تدر ه براند که عالو گفته

                                                
19 1387 سال - اکبریتی سلسله اسناد بخش حما– دررابطه به آموزش یردولتی موسسات غي صدا-
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  5 نمودار
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  6 نمودار

   یرهنمود انضباط

منظور  ه عمده بيها ضرورت ی ازکی شاگردان و معلمان يمکاتب برا  دریرهنمود انضباط
  معلماحترام متقابل ن امر ازیا. دیآ یحساب م ه بیط آموزشیمح ت بهتر دریریمد  نظم وتیتقو

 ی شامل امور داخلی شاگردان و حتیمذهب وی  جنس،قومیت یتوجه به هو متعلم گرفته تا و
ش یکه گرا ییژه آنهایو ه بیالملل ین بيها ي سازمانها  گزارش.شود یز میمکاتب ن صنوف و

 يها برنامه رفتار و ی در رهنمود انضباطيرو ،مکاتب دارند در ت حقوق بشریشتر به رعایب
 ي حقوق بشريها احترام به ضابطهط توام با احترام متقابل، یجاد محیا. اند  تمرکز کردهیآموزش
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 ه شاگردان بيریادگی  رشد وي جديها ینهزم  ازیکی يبردبار  همراه با تحمل ويرفتارها و
  . دیآ یحساب م

سبب در مکاتب مایه  بی  خشک و نظمیا اعمال ضوابط سختگیرانه و همزید براین، تهی
این امر زمانی بیشتر ملموس است که معلمان براي . عکس به دست دهدج د که نتایشو می

فزیکی شاگردان  تنبیه شدید بدنی و مراقبت بیشتر شاگردان خویش دست به کنترل و نظارت و
 مطیع و شود که معلمان براي سرکوب و  خطرآفرین مییویژه زمان هاین عمل ب. زنند می

ضوابط حاکم  یا پیروي ازدادن به درس معلمان  گوش  ازحوين  که بهکردن شاگردانیمنقاد
 تارمطالعه عوامل رف جاي هب. زنند دست به تنبیه شدید بدنی آنان میند، نک برمکتب سرپیچی می

است که ي تنبیه فیزیکی کار یا سلوك غیرقابل پذیرش آنها، پرداختن به سرکوب، کنترل و
اند که  دست داده ه بشواهدي )Bandura(بندورا   و)walter( والترز. گذارد جا نمی هب مؤثر نتیجه

 موقع و اند در گران بودهشدن افراد توسط دی هدهد، کسانی که شاهد و ناظر تنبی نشان می
حضور همه   معلمی که در،بنابراین. اند خود به تنبیه کسان دیگري اقدام کرده، هاي دیگر مکان

. دهد ی ميقت به شاگردان خود درس پرخاشگریحق کند در یم ه استفادهیعمل تنب شاگردان از
اب به یغ اند، در وکوب شده ن خود لتیا والدیطرف معلمان   که ازی اطفال،ده شده استیبارها د

  . 20اند  پرداخته از خودوکوب اطفال کوچکتر لت

 يهایه رهنمودا تهیرابطه به وجود   که دریپرسشاز ق حاضر، یپرسشنامه تحق در
، در میان گذاشته استق ین تحقی مکتب تحت پوشش ا382دهندگان در اسخ با پ،یانضباط

 اند که مکاتب دهندگان گفته  پاسخ درصد77,5. دست آمده است ه بیمعلومات خوب اطالعات و

اند که  یگر گفته درصد د24,5 شوندگان و ی پرسشباشد و مابق ی می رهنمود انضباطيشان دارا
صورت نبود رهنمود   که دريگریپرسش د در.  ندارد وجوديین رهنمودشان چن تبمکا در

صرفاً   درصد جواب مثبت و99شود،  ین مکاتب احساس میا از به داشتن آن دریا نی، آیانضباط
 يدهد که داشتن رهنمودها یز خود نشان مین ن امریا. اند ه کردهئ ارای درصد جواب منف1

  . ودش ی میاز مبرم تلقیک نیمکاتب تا چه حد   دریانضباط
  

ود دارد ؟  آیا درمکاتب بھ رھنمود انضباطی نیاز وج

99

1

بلی 

خیر

  
  7نمودار 

                                                
20 1384 –ون مستقل حقوق بشر افغانستان یسی کم– آموزش حقوق طفل -
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  تجربه  س ویتدر  درينوآور

 از ن امریا. مکاتب دارد تجربه در س ویتدر  دريم با نوآوری مستقیت رابطهفیآموزشِ با ک
 ه و بعلمین یمضام  درآزمایشگاهیزات یتجه  گرفته تا استفاده ازینصاب درس رات درییتغ

در پاسخ به ن، یبنابرا. ردیگ یم دربر همه را یعلوم انسان د دری جدهد شدیکارگرفتن مطالب تول
د ی جديها یوهش استفاده از س ویتدر  دريرابطه به نوآور والن مکاتب درؤمس  ازییها پرسش

ا معلمان ی که آیپرسش در. افت شده استی دری قابل توجهاطالعات که  استمطرح شده
 8,6. اند ثبت دادهصد جواب م در88ر، یا خیرند یگ یم  کارينوآور شان از ی درسيها یوهدرش

که از  نیدر مورد ا. اند رسش جواب ندادهن پی درصد به ا3,4  ویگر جواب منفیدرصد د
موضوعات  ح مطالب ویره در توضیعت وغی با طبیی آشنا،شی نمای، چون رسامییها ينوآور
  که دریبا کسان. اند ه کردهئل را ارای ذيها  جوابطور جداگانه هر، بیا خیاند  ی استفاده کردهدرس

 یرسام اند که از ی گفتهمابق صد پاسخ مثبت ودر 47،  پرسش فوق مطرح شدهیمورد رسام
 64,9 صد جواب مثبت ودر 35,1 مورد نمایش نیز جداگانه درپرسش  در کنند و یاستفاده نم

 چون یابتکارات حین تدریس از که آیا در مورد این در. اند ه کردهئجواب منفی ارا صد دیگردر
صد از در 60,2 گیرند، می مضامین علوم طبیعی کار ویژه در همعرفی آن ب  با طبیعت وآشنایی

دهد  این ارقام نشان می. اند  دادهصد دیگر جواب منفیدر 39,8 ثبت وشوندگان پاسخ م سشپر
 مکاتب جستجو می  دریابتکارات ها و مکاتب، نوآوري هاي متداول تدریس در روشکه عالوه بر

وضوح  هارقام فوق ب. بردن دانش و یادگیري شاگردان کمک نماید در بلندتواند شود که می
مکاتب تحت پوشش این   درییست که به ترتیب درصدهاي باالها دهنده نوع نوآوري نشان

   .تحقیق وجود دارد

   شاگردان يایرابطه مکتب و اول

امر رشد،  در مثبت يها نکته ی ازکی ، شاگردان با مکاتبيایمستمر اول  مستحکم ورابطه
 يا کندــــرشد ی یت ومکاتب، نحوه فعال اب شاگردان دریغ حضور و مراقبت از نظارت و

 ن رابطه وی ایق تالش شده تا چگونگین تحقیا در. شود یشمرده م  آنهایسی تدريها یتفعال
 يایاول رابطه مکتب و.  شودیابی شاگردان ارزيکارها ها و یتنحوه فعال  آن بریرات عملیثأت

 یتی و تربیمیرشد تعل  وی درسيها یتفعال بهبود مشارکت شاگردان در نقش آن بر اگردان وش
ون مستقل حقوق بشر مورد یسی کمیقات قبلیتحق  است که دريا دهنکات عم  ازیکیآنها 
ی دسترس" که چند ماه قبل تحت عنوان یقیتحق در.  قرار گرفته استيکنجکاو  ویبررس

از مجموع   درصد50,5 شد، آمده است که نشر"افغانستان در ت تربیعادالنه اطفال به تعلیم و
شان در آن درس  ه اطفالـــــمکتبی کاند که آنها با اداره  شونده اطفال گفته والدین پرسش

که با  اند  درصد گفته93,6شونده مکاتب  مجموع مسؤوالن پرسش اند و از خوانند در تماس می
   .ارتباط هستند  متقابل دريرهمکا مورد حل و والدین اطفال در

  و والدین اطفال متقابلهنوز فرهنگ روابطق فوق آمده است که یتحق  در،عالوه برآن
ویژه در مورد رفع   والدین در امر مدیریت مکاتب، به و روند مشارکتتوسعه نیافتهاداره مکتب 

که یکی از این در حالی است . رسد شان در مکتب بسیار کند به نظر می مشکالت اطفال
شان این است تا تعلیم، تحصیل و تالش   اطفالتسی والدین در زمینه تعلیم و تربیوظایف اسا
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ها  ترین مراقبت مهم.  در این قسمت غفلتی روي دهدرا زیر نظر بگیرند و نگذارند که آنهاعلمی 
ل، در این رابطه باید در برگیرنده انتخاب مکتب مناسب و انتخاب معلم شایسته براي طف

ز به ی مسؤوالن مکاتب و معلمان ن21.خبرگیري از جریان درس او و همکاري با مکتب است
تربیت و جلوگیري از تخلفات  تربیتی، بهبود کیفیت تعلیم و خاطر رفع مشکالت تعلیمی و

  . 22تماس باشند شان در قانونی و تأدیبی شاگردان به والدین

ها و  انجمندهد که  یاضر نشان مق حی تحقيها یافتهد برآنچه که گفته آمد، یمز
 در. مکتب وجود دارد ن شاگردان وی روابط والدتأمینمنظور  ه بییها و ساختارهاسازوکار

 درصد جواب 90,6 ،ن مطرح شدهیوالد  معلمان ويها رابطه به وجود انجمن  که دریپرسش
 معلمان و ياه انجمن( متذکره يها انجمن. اند ی دادهدرصد جواب منف )7,4( یمابق مثبت و

ان ی روابط مستمر متأمینها در  ین انجمندهد که وجود چن یقدم نخست نشان م در) نیوالد
 حساب آمده و از ه بمؤثرشتر شاگردان امر ینظارت ب منظور مراقبت و هاداره مکتب ب ن ویوالد

د رش  ویت درسیفی بهبود کيمنظم برا  هدفمند وی نظارتسازوکارک ی دهنده یگر نشانجانب د
ز بر امر یش حقوق بشر نی با گرایالملل نیقات بیتحق ها و گزارش در. شود یم شاگردان شمرده

 گانکنند کمک  ازیکی به عنوانن ی والد،ن رابطهیا در. ستید شده اکأین با مکاتب ترابطه والد
نحوه   وید نصاب درسی بایمکاتب حت  شده، ویک جامعه تلقی  درآموزش و پرورشمهم نهاد 

   .23ان بگذاردیم ن دریت شاگردان را با والدیموفق رشد و
ان ی روابط مينحو ن که بهی والديها  وجود انجمن،درنظرداشت تمام آنچه که گفته آمد با

ان یم در  شاگردان ویتیترب  ویمیت تعلیبهبود وضع ند، درینما ی متأمینشاگردان را ن ویوالد
 ثر وؤشان نقش م اداره مکتب تادان ویادگیري شاگردان با اس گذاشتن مشکالت رفتاري و

 هاي نامبرده شده، در رابطه این انجمن چگونگی کار و شرح بیشتر از. نمایند مفیدي ایفا می
گفتگو و به کدام شیوه روي مسایل بحث  از چند مدت و بحث بعدي خواهیم خواند که بعد

   .گیرد صورت می
  

  
  

                                                
21 .108 آموزش حقوق طفل، صفحه .

رابطه متقابل اداره  بخش - دالورير زوینظ –  درافغانستانیتترب م وی عادالنه اطفال به تعلی گزارش دسترس- 
.ن شاگردانیوالد مکتب و 22

23 - A human rights based approach to education for all – UNICEF – 2007.
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بلی خیر بی جواب 

انجمن معلمان و والدین در مکاتب وجود دارند

  
  8 نمودار

   شاگردانيایانجمن معلمان و اول

دهندگان   ازپاسخ)90,6 (يا  قابل مالحظهيز تذکر داده شد که درصدیعنوان قبل ن در
م یرابطه به تقس  که درییها پرسش  در؛ شاگردان وجود دارديایاند که انجمن معلمان و اول گفته

گفتگو  وه صحبت ویکه آنان به کدام ش نیا  شاگردان مطرح شده ويایاول دار انجمن ویاوقات د
دهندگان   درصد پاسخ66,5 پرسش فوق  بهپاسخ در .دست آمده است ر بهی زيها سخکنند، پا یم

ل ی مسايرو مالقات دارند و صورت ماهوار با هم معلمان به ن وی والديها اند که انجمن گفته
ها به صورت  ن انجمنیاند که ا گر گفتهی درصد د11,8. ندینما یگفتگو م مختلف مکتب بحث و

ها  ن انجمنیاند که ا درصد اظهار داشته 1,3اندکه دوبار درسال و فته درصد گ3,9 ،ماهه سه
  وي بدرفتار، رشد شاگردانی،ل مختلف درسی مسايک بار با هم مالقات داشته ورویهرسال 

 16,5(دهندگان   پاسخیمابق. ندینما یشاگردان بحث م موضوعات مختلف مرتبط با مکتب و
قات مشابه یتحق در. اند  ندادهیگونه پاسخ چیه ز زده ون پرسش سربایپاسخ به ا گر ازی د)درصد

 شاگردان با مکاتب يایرابطه مستمر اول ها و ن انجمنی وجود اي وجود دارد که رويها افتهیز ین
. د شده استیکأشود، ت ی متأمینها ونهادها  ن انجمنی چنيمجرا صورت منظم از که اغلب و به

 درت ی عادالنه اطفال به تعلیم و تربیترسدس" قبل تحت عنوان ي که چندیقیتحق در
 ل متنوع دریمسا مکاتب و نرفتن اطفال به ي ممانعت وها ینهزم  وی دسترسيرو"افغانستان 

ن گزارش یا در. ن مورد وجود داردیا  دری قابل تامليها یافته  استن ارتباط صورت گرفتهیا
شونده   والدین اطفال پرسشها که با شونده مکتب از مجموع مسؤوالن پرسشآمده است که 

گیرند  اند که به این خاطر با والدین اطفال ارتباط نمی  درصد گفته41,7اند  رتباط نگرفتهمکتب ا
شان ارتباط   که در مناطقاند  درصد گفته58,3یند و ابه مکتب بیشوند که  چون آنها حاضر نمی

 مسؤوالن مکاتب و معلمان به. اند ه برهمین مبنا آنها ارتباط نگرفتدبا والدین اطفال رواج ندار

تربیت و جلوگیري از تخلفات  تربیتی، بهبود کیفیت تعلیم و خاطر رفع مشکالت تعلیمی و
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دهد  ی فوق نشان ميها یافته. 24درتماس باشندد یباشان  نونی و تأدیبی شاگردان به والدینقا
ي مشابه که قادر به هاارسازوکا ها ی  انجمنن،یوالد ان مکتب وی روابط متأمینخاطر  هکه ب

 به يامور ضرور  از، باشدیت درسیبهبود وضع خاطر هشاگردان ب ن ویان والدی روابط متأمین
  . دیآ یحساب م
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تقسیم اوقات بازدید انجمن والدین و معلمان

  
  9نمودار 

   ان مکتبکارمند کمبود معلم و

ت استوار یبا کفا  وایده، کار ورزی انسانيروهای نيهمه رو ش ازی پیتیترب  وینهاد آموزش
یج تواند نتا یگر می دیا هرنهاد آموزش یک مکتبی در ازی مورد نکارمندبود ا نی کمبود. است

دست  همکاتب ب  درها تالش ها و یتفعال جه مطلوب ازید، نتیا آنگونه که بامثبت را متاثر سازد ی
کمبود معلم  ازشوندگان  پرسش ي ازادی زيدهد که درصد یق نشان مین تحقی ايها  یافته.دیاین
مکتب تان به  ا درین مورد که آیهم پرسش در در. ت داشتندیشان شکا اتبمک کارمند در و

 63,9دهندگان جواب مثبت و  صد پاسخ در36,1کارمند وجود دارد؟ صرفاً   معلم ویتعداد کاف
دست آمده در  هارقام ب.  وجود نداردی کافکارمندشان معلم  مکاتب دراند که  یگر گفتهدرصد د
از مبرم به معلم ین کمبود و. ر استییتغ  نفر در30نفر تا  1ارمند از ک شان به معلم ویازمورد ن

 یق دسترسیتحق در. ز به دست آمده استین قات مشابهی تحقيها افتهی ت که در اسیموضوع
افغانستان آمده است که از مجموع مسؤوالن مکاتب زیر   درتیترب م ویعادالنه اطفال به تعل

شان بسنده  شان نسبت به تعداد شاگردان معلمان مکاتباند که   درصد گفته41پوشش تحقیق
اند که   درصد گفته20 تن از رؤساي معارف والیات تنها 25به همین ترتیب از مجموع . نیست

                                                
24  رابطه متقابل اداره مکتب و- –افغانستان  دریتترب م وی عادالنه اطفال به تعلی دسترس- ير زویدالور نظ - 

.ن شاگردانیوالد
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اند که کفایت   درصد گفته80 کنند و شان کفایت می شان به تناسب تعداد شاگردان تعداد معلمان
  .کنند نمی

دهد که تعداد معلمان فعلی در   نشان مییتحقیق قبلنتایج  گفته شد، عالوه بر آنچه
ن امر یکی یا ونبوده  کشور توزشی نظام تعلیم و تربیهاي آم  نیازمندي، برطرف کنندهمکاتب

 همچنان به دلیل کمبود معلمان .رود نظام تعلیمی کشور به شمار می هاز مشکالت بزرگ فرارا
روند و قابل نگرانی است که به دلیل   نمیگونه منظم به مکتب یک تعداد شاگردان مکاتب به

  . 25اند  نبود و کمبود معلم در مکاتب، بعضی اطفال، مکتب را ترك کرده
  وییوفاکوامل مهم در رشد، ش  ازیکیدهد که کمبود معلم  ی فوق نشان ميها افتهی

 ن عامل، شاگردان مکاتبیورت عدم توجه به ا صدر. دیآ ی شاگردان بحساب میمیشرفت تعلی
 يگریشمار د یشکالت ب  ترك مکتب و، درس نخواندن،ماندن  چون عقبیبه مشکالت فراوان
  . مواجه خواهند شد
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آیا تعداد کافی معلم وکارمند در مکاتب وجود دارد ؟

  
  10نمودار 

   مکاتب  دریابیارز

موضوعات  ت آنها ازیسنجش موفق  شاگردان ویمی تعليها تیفعال شرفت امور وی پیابیارز
قابل   ويدید موارد کلیمکاتب با  دریابی ارزسازوکارستم یس. دیآ یحساب م مکاتب به  دريدیکل

 شاگردان را یتفاوت یا بی گرد یشرفت، عقبد پی بایابیشکل ارز ها و وهیش.  را پوشش دهدیتوجه
نحوه برخورد استادان با  و  رفتار،ط مکتبیمح رفتار، برخورد شاگردان درصنف و. دی نمایابیارز

  . ردی قرارگیابید مورد ارزیشاگردان با

دفتر ملل متحد  اطفال کمک به صندوق ری نظیالملل نی بي نهادهايها بر گزارشبنا
)UNICEF( ییبرخوردها ها و استیرنده موارد سیدربرگ دی بایابیارز که است آمده کودکان امور در 

  دریکیزی فيها خشونت  وي ضد حقوق بشريها، برخوردضیمکاتب شود که منجر به تبع در

                                                
25 . تعداد معلمان- افغانستان   دریتترب م وی عادالنه اطفال به تعلیترس دس-ير زویدالور نظ - 
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شتر ی و درك بیتی جنسيبرابر  گسترش عدالت وه هدف بدیها با یابیارز. شود یمکاتب م
  . 26 شوديک حق بشری به مثابه تیترب م ویاطفال از تعل

 يها بخش و افراد کدام که نیا و یابیارز نحوه و وجود شده تا تالشحاضر ق یتحق در
به  که ییها درپرسش .ردیگ صورت یبررس  مطالعه و،ن امر استیا مسؤول مکاتب در موجود

دست  هب یتوجه قابل يها افتی است، شده گذاشته انیم در شوندگان ناسب با پرسشن میهم
درصد  69,6 ر،یخ ای وجود دارد مکتب در یابیارز ستمیا سیکه آ نخست پرسش در .آمده است

 ستمِ دریس نیچن که اند دهد گفته یم لیرا تشک درصد 30,4 که یمابق اند و داده جواب مثبت
 ،اند ه کردهئکه به پرسش فوق جواب مثبت ارا یکسان انیم  در.وجود ندارد شان مکاتب
و سرمعلم مکتب صورت  ریشاگردان توسط مد  مکتب ویابیاند که ارز گفته درصد45,3

 شاگردان یابیول ارزؤ را مسیسین و معاون تدراها، معلم پارتمنتین دی درصد آمر4,7 ،ردیگ یم
 یابیول مکتب درختم درس ارزؤ ازطرف مساند که گر گفتهی درصد د41,7مکاتب دانسته و و

  . ردیگ یصورت م

ها وجود دارد که این رقم تا حدودي  صنف هاي فوق، سیستم ارزیابی در بیشتر از بنابر یافته
 چگونگی نظارت برصنوف و اما حرف اساسی همانا کیفیت و. رسد نظر می هبخش ب رضایت

باید توسط  مکاتب است که می ز نظارت درمثبت ناشی ا ریدرکل تغی ها و آوردها، پیشرفت دست
  . نظر گرفته شود کننده در ن ارزیابیالؤومس

  ها در مکتب سهولت یزات وتجه 

  ازیکیباشد  یمکاتب م ساز رشد شاگردان در نهی که زمییها سهولت ی وزات درسیتجه
نظم  میط درسیت محیموجود. دیآ یحساب م ه بتیترب م ویتعل  توسعه معارف ويها یش شرطپ
  دست ويشستشو دن وی نوشي برای آب صح،، کتابخانهآزمایشگاه ی،چوک ز ویآرام توام با م و

 يها تشناب مجهز، يها یکنیکل،ط ورزشیمح دان ویا اتاق بحث، میوتر، سالون یاق کمپتپا، ا
ق تالش ین تحقیدر ابراین بنا. شود یمکاتب شمرده م  دريزات ضروریتجه پاك از مجهز و

 از آن یامد ناشیق قرار گرفته و پیشده مورد تحق امکانات ذکر زات ویف تجهیک وشده تا کم 
  . نشان داده شود

  قراریابیارز  ویصورت جداگانه مورد بررس به قین تحقیا امکانات در الت ویوجود تسه
 ها در  که درمورد وجود تشنابیپرسش در. دست آمده است هر بیج زیگرفته است که درکل نتا

ن یشدگان جواب مثبت داده که ا  درصد مصاحبه49,5 ، است دختران مطرح شدهيامکاتب بر
 پاسخ از درصد 50,5 . داردیتفاوت اندک)  درصد جواب مثبت48,4(مورد پسران با  رقم در

مکاتب   شاگردان دختر دريها برا ن سهولتیاند که چن گفتهن پرسش یمورد ا دهندگان در
اند که  دهندگان گفته  پاسخ درصد66,5  و اطفال پسر مثبتين پرسش برای جواب ا.وجود ندارد

ان صرف ین می وجود ندارد، از ای ورزشيها ین انجام تمريشان برا مکاتب ي دردان بازیم
  . نه ورزش وجود داردیزم دان ویشان م مکاتب که دراند  صد گفته در33,5

                                                
 26 -A human rights based approach to education for all – UNICEF 2007 – P20. 
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د، طبق یآ یب بحساب ممکات  دریتوسعه مطالعات آفاق ارکان رشد و  ازیکیکتابخانه که 
. گر وجود داردی درصد د29,6فقط در  درصد مکاتب کشور وجود ندارد و70,4ق درین تحقیا

 درصد مکاتب 67شود، در یمکتب شمرده میاز در هرن نیتر یهی از بدیکی که ی درسيها کتاب
د که با درنظرداشت ارقام وجود دار  درصد33ق وجود ندارد وصرف درین تحقیتحت پوشش ا

 ی از ضرورتکیمکاتب   دریامکانات حفاظت .دیآ یحساب م هـاندك ب  وزارت معارفشر شدهن

ق صورت گرفته وجود نداشته یآن تحق صد مکاتب که دردر 76,7ست که در ايگری ديها
جمله  ي معلمان ازاق مخصوص براتا ي و دفتر اداری، صنف درس،کینیت کلیموجود. است

اما با توجه به ارقام . دیآ یحساب م ه بياری الزمه مکاتب معزارود که  یشمار م ه بییها سهولت
ن یمکاتب تحت پوشش ا  درصد از94درکه شود  یده می ديقات ساحویتحق دست آمده از هب

یگر  درصد د42,4در  درصد اتاق معلمان و71,7، دريادار  درصد دفتر38,7 در،کینیق کلیتحق
 مکاتباند که در یق گفتهن تحقیا هندگان درد صد پاسخ در84,3.  وجود نداردی درسيها صنف

  . وتر وجود نداردیشان کمپ

  مکاتب  نظافت در

  و وابسته بوده، شاگردانیت شخصیهمه به ترب ش ازی است که بيمکاتب امر نظافت در
یق حاضر به تحق در. دیآ یشمار م همکاتب ب  وی آموزشيموضوعات مهم درنهادها  ازیکی

 يها فصن نظافت در . صورت گرفته استيمکاتب توجه جد درت آن یرعا له نظافت وأمس
را  ت آنیرعا زان نظافت وی میخوب هست که ب ايگریموضوعات د  ازیکیها  تشناب ی ودرس

  . دهد ینشان م

  .  وجود نداردیدنی درصد مکاتب آب آشام45,8دهد که در  یق نشان میتحق نی ايها یافته

که اصالً نظافت  اند  گفته درصد9,7،  استه شدهدین مورد پرسیهم جواب سوال که در در
درصد  23 کرده ویابیها خوب ارز صد نظافت را درتشناب در18,3ها وجود ندارد،  تشناب در
 یابیا متوسط ارزشوندگان نظافت را خراب ی ی پرسشمابق  کرده ویابیار خراب ارزیگر بسید

  . کرده است

اند که نظافت  دهندگان گفته صد پاسخ در43,7ست که  ايگریموارد د نظافت صنوف از
ی مابق. باشد یشان متوسط م نظافت صنوفاند که  گفتهگر ی درصد د34,2شان خوب و صنوف
  . کند ی میابیار خراب ارزیصنوف را بس دهندگان نظافت در پاسخ

   صنوف شده تعداد شاگردان ثبت

حاظ تراکم شاگردان ل  ازی درسيها یا صنفدهد که آ یهرصنف نشان م تعداد شاگردان در
 مطابق طرزالعمل وزارت معارف .ریا خیسازد  یا می شاگردان مهي را برای مناسبیط درسیمح

 تعداد )سهیل  متوسط و،هییابتدا(ن ی معيها ید، در دورهآ یل می به تفصيبحث بعد که در
 ،40هرصنف ییه دردوره ابتدا در. د تجاوز کندیشده نبا یینهرصنف از نصاب تع شاگردان در

هرصنف  دهد که در ین ارقام نشان میا .باشد یهرصنف م  شاگرد در30یسه و دوره ل35متوسط 
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شود که  یسبب م زده و یب کامالً آسیلحاظ روان  را ازیط آرام درسیشده، مح یینش از حد تعیب
  . شان نرسند ی درسيها یتفعال  ویشاگردان به صورت درست به امور آموزش

 نفر 9صنف از رردان هتعداد شاگ دهد که ی نشان ميمعلومات ساحو دست آمده از هارقام ب
 بندي گروها ی دسته 7توان  یمجموع م ان شاگردان ثبت شده دری در م.رسد یم نفر140شروع تا 

–41 دسته چهارم 40–31سته سوم  د،30–21، دسته دوم  20–9دسته اول از  در. افتیرا 
هرصنف ثبت نام   نفر در140 – 81ته هفتم  دس،80–61 دسته ششم 60-51 دسته پنجم 50

  . اند کرده

  اب شاگردان یوغحضور

ن یا  است که دریموضوعات  ازیکی ی درسيها صنف مکاتب و یاب شاگردان درحضوروغ
 ل وی دالدهنده سو نشان یکاب شاگردان از یحضوروغ. ق مورد توجه قرارگرفته استیتحق

 از شود و ی می درسيها شان درصنف منظمحضور ست که مانع خصوص خود آنها همشکالت ب
بت یل غیدل  وغیبتحل مشکالت   ويریگ ی پيا مکاتب برایدهد که آ ی نشان مییسو

ق نشان ین تحقیا آمده در دست هارقام ب. ریا خی دست دارند ي رواي کارها برنامه ،شاگردان
. شوند ی حاضر نم دسته مختلف از شاگردان وجود دارد که مرتب به مکتب2دهد که حداقل  یم

انگر حداقل ین رقم بیباشد که ا ی میروزانه شامل صنوف درس  شاگرد10–2از  ،در دسته اول
 در شاگردان را، میانگین طرزالعمل وزارت معارف.  استیک صنف درسی از حضور شاگردان در

 .ن کرده استییک صنف تعی  شاگرد در30سه یل  شاگرد و35 متوسط ، شاگرد40ییمکاتب ابتدا
کنند که با توجه به طرزالعمل وزارت  یدا میهرصنف حضور پ  نفر در30–10دسته دوم  در

  .  ندارديشده سازگار یینتع اریمعمعارف بازهم با 

ن یا رد که دریگ ی صورت میلیا دالیل ی بنا به دلی درسيها صنف عدم حضور شاگردان در
 يرحاضریل غی بر دلی مبنپاسخ به پرسش اول در. ق به وضوح نشان داده شده استیتحق

ی  درسيها  به صنف مانع حضور منظم آنهایضیاند که مر صد شاگردان گفتهدر 42,4، شاگردان
شود که آنها منظم به مکتب نروند و  یاند که فقر سبب م صد گفته در20,9. دیآ یحساب م به

 ی درسيها شان درصنف ي عدم حضور منظمل عمده برایگر فاصله راه را دلی درصد د16,5
 نبود ، عدم عالقه،تی چون نبود درس، عدم امنیلیدهندگان دال ی پاسخمابق. اند دانسته

  . اند شان دانسته يرحاضری غيل برای را دلی درسيها نبود کتاب کار و ت دری مصروف،التیتسه

   شاگردان يدعوا جنگ و

 یور آموزشبرد ام یشپ  رشد ويراستا  دريمشکالت جد  ازیکیمشاجره شاگردان  جنگ و
 یزان گستردگی وقوع و میافتن چگونگی ي که برایپرسش در. دیآ یمکاتب به حساب م در

اندکه  دهندگان گفته صد پاسخ در48,4،  استمکاتب مطرح شده  شاگردان دريدعوا جنگ و
اند که جنگ  یگر گفته درصد د42,7. کنند یدعوا برپا م گر جنگ ویمکاتب با همد شاگردان در

  . اند ي کردهن پرسش خودداریدادن به ا پاسخ یگر از درصد د8,9 .د ندارددعوا وجو و
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، افتد ی اتفاق میمدت از چه عدان شاگردان بیدعوا م ن پرسش که جنگ ویپاسخ به ا در
اند  یگر گفته درصد د20,9 و به ندرت درصد 21,7 ،اند که مرتباً دهندگان گفته صد از پاسخدر3

شود  ی مي جديحد دعوا در ا جنگ وینکه آی برایگرمبنیپرسش د در. افتد ی اتفاق مکه بعضاَ
صد در 4,5. دست آمده است هر بی زيها  پاسخ،باشد یرمکتب مین و مدیازمند مداخله والدیکه ن
به که اند  صد گفته در13,4 ،اَیان شاگردان مرتبمشاجره م اند که جنگ و گفتهدهندگان  پاسخ
ن یوالد ران مکاتب وی بعضاً منجر به مداخله مد،مشاجره اند که جنگ و گفته درصد 19,9 ندرت

گاه منجر به مداخله  چیشاگردان ه يدعوا اند که جنگ و یگر گفته دی اندکيدرصد. شود یم
  . ن نشده استیوالد ران مکاتب ویمد

  مکاتب  دریر انضباطیتداب

ی تی به اهداف تربافتنی دست منظور مراقبت، کنترل و ه معموالً ب،مکاتب  دریانضباط ریتداب
آنگونه که دو . شود یکارگرفته م ه قرار دارد، بتییترب  ویمیکه در سرلوحه نهادها و مراکز تعل

 انضباط، نظم و مراقبت شاگردان براینبناشود،  یکجا به کاربرده میشه ی همتیترب م ویکلمه تعل
نظرگرفتن  ل است که درین دلیبه هم.  آنها جدا کردیرشد علم م، آموزش ویتوان از تعل یرا نم

 هب موضوعات عمده  ازیکیپرورش هرکشور   در نظام آموزش ویتی تربهنجارهايها و  ضابطه
با شاگردان،   نامناسبيرفتارها  توام با خشونت ویر انضباطی تداببراین بنا.دیآ یحساب م
 ي ساحويها تهیاف. سازد ی دور متیترب م ویشده تعل ییناهداف تع معلمان مکاتب را از مکاتب و

تر یدمراقبت شد منظور کنترل و همکاتب ب  درینا مناسبر ِیدهد که تداب یق، نشان مین تحقیا
 يسو  ازیانضباط رِیه چه تدابــن عبارت کی به ایپاسخ به پرسش در. شود یشاگردان اعمال م

 ج وی رايها ی ازروشکیوکوب را  شاگردان لت  درصد از36گردد،  ی میمکتب عمل معلمان در
 يها ی ازروشکین را به مثابه یوالد گر احضاری درصد د36,8. اند مکاتب دانسته متداول در

 درصد 5,7دن، یکشیاد درصد فر2صنف،  گر اخراج ازی درصد د11,5معمول دانسته، 
گوش آنان  مراقبت از ب وی تادياند که برا دهندگان گفته  درصد پاسخ8ز، ی ميکردن رودستایا

  . دهند ینها را دشنام ما آیمحکم گرفته 

 و هنجار خالف ،شود یمکاتب اتخاذ م  که دريریمعلومات فوق، تداب با درنظرداشت ارقام و
  . شود یل میکنند تبد ی ماراده یبه ضد آنچه که معلمان گرام  معارف بوده وسیاست
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گرفتن از گوش و دشنام دادن

  
  11نمودار 

  ها  الت صنفیتسه زات ویتجه

  ويریادگی  دریواند به عنوان ممد خوبت ی می درسيها صنف الت دریتسه زات ویتجه 
 الت دریتسه زات وین، تجهیعالوه برا.  شودی شاگردان تلقيط مناسب برای محيساز نهیزم

، صحت و یشود که نبود آنها رشد ذهن ی محسوب ميضرورت جد  به مثابهی درسيها صنف
اب، تخته  کتوجودک مکتب ی در. زند یب میمکتب آس  شاگردان را به درس ويمند عالقه

شود که ادامه امور  ی محسوب ميازهاین نیتر ییجمله ابتدا ره ازیغ  آفتاب وی روشن،اهیس
  . رسد ینظر م ه بدون آنها ناممکن بیآموزش

رهگذر آن، اطالعات  ل مطرح شده که ازین مسای درباره اییها ق پرسشین تحقیا در
  . دست آمده است به يدیمف

ق مطرح ین تحقیمکاتب تحت پوشش ا  دریچوک وز ی موجودمورد  درکه  یپرسش در
ن پرسش پاسخ مثبت یگر به ای درصد د)66( یمابق  ویدهندگان پاسخ منف  درصد پاسخ34شده، 

اه وجود ندارد، یمکاتب آنها تخته س درکه اند   درصد گفته14,4گر یپرسش د در .اند ه کردهیارا
اند که   درصد گفته28,8. اه دارندی تخته سشان مکاتب اند که آنها در گر گفتهی درصد د85,6اما 

 .ه دارندیاند که آنها امکانات تهو گر گفتهی درصد د71,2ندارند اما  یها امکانات تهویل یآنها وسا
ر ی زيها کننده پاسخ گرم/ستم سردیس  برق ووجود آفتاب، یمورد روشن گر دری ديها پرسش در
 آفتاب وجود یشان روشن صنوف اند در تهدهندگان گف  درصد پاسخ21,5. دست آمده است هب

اندکه  درصد پاسخ داده 85,6 .اند ن پرسش جواب مثبت دادهیگر به ای درصد د78,5ندارد، اما 
 يها اند که آنها درصنف گر گفتهی درصد د14,4شان برق وجود ندارد اما  ی درسيها درصنف

 گرم/ ستم سردیس( AC تیدمورد موجو شوندگان که در ازمجموع پرسش. شان برق دارند یدرس

ن سهولت برخودارند ی ااند که آنها از درصد گفته 2,1 صرف ،ده شدهیمکاتب آنها پرس  در)کننده
ک نمونه به مکاتب ین ارقام را به عنوان یاگر ا .اند  دادهی درصد جواب منف)97,9( یمابق و
زات یتجه ها و ولتسه  ازین امر است که برخیدهنده ا  نشان،میم دهیگر افغانستان تعمید

  .  از مکاتب افغانستان وجود ندارديتعداد  دريضرور
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در مکتب شما امکانات میز و چوکی وجود دارد؟

  
  12نمودار 

   با شاگردان یکیزی فيها خشونت

 يها تخشون. دیآ یحساب م هن مشکالت بیتر عمده از یکیمکاتب   دریکیزی فيها خشونت
نظم  که از یه شاگردانیتنب خاطر سرکوب و ه بیگاه  ویتیاهداف ترب ت وی با نی معموالکیزیف

ت ین  با ظاهر ویکیزی اما خشونت ف.شود یبرده مکار هکنند ب ی میچیمکاتب سرپ حاکم در
که  نیرو با درنظرداشت ا ینا از. شود یرمنتظره منجر می غيامدهایپ ج معکوس وی به نتایتیترب

د، یآ ی به حساب ميعاد ک امر معمول ویمکاتب وجود دارد   دریکیزیشکنجه ف ها و خشونت
  . شود یمکاتب اعمال نم ده درین پدینکوهش ا  برکاهش وی مبنيا برنامه یچ عمل وه

اند  شاگردان گفته ی ازی رقم باال،آمد) مکاتب  دریانضباط ریتداب(یعنوان قبل آنگونه که در
 .مکاتب وجود دارد نها دریه ایموارد شب  گرفتن از گوش و،زی ميکردن رویستاد ا،وکوب که لت

 در امطلوب وت نی وضعيای گو،مکاتب ز دریآم ي خشونترفتارها  خشونت واذعان به وجود
  . باشد یک کشور می  معارف دری کليها برنامه تضاد با اهداف و

ده شده است ی دیکیزی في خشونتا بدن کدام طفل نشانه یا درن ارتباط که آیا  دریپرسش
 بخش و یت رضاي آن تاحدياه یافته مطرح شده اما ،یق کنونی تحقيها پرسشنامه  درریا خی

 درصد جواب 4,2، ی درصد جواب منف83,5پاسخ به پرسش فوق،  در. رسد ینظر م همطلوب ب
  . اند دهیدادن ابا ورز  از جوابدرصد12,3ی مابق مثبت و
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آیا در بدن طفل نشانھ خشونت فیزیکی دیده شده است یا خیر؟

  
  13 نمودار

   شاگردانیت جنسیآزارواذ

ف اماکن مختل محالت و  است که دريمعضالت جد  ازیکی اطفال یت جنسیواذآزار
 امدها وی است که پیموضوعات  ازیکی ،مکاتب  دریت جنسیآزارواذ. کند ید میاطفال را تهد

 که نسبت به یت فرهنگیل حساسیبه دل. گذارد یرفتار اطفال بجا م ت ویج ناگوار بر شخصینتا
جامعه ما وجود دارد،   اطفال دریت جنسیواذیط وقوع آزارشرا ها و ینه زميطرح و بحث رو

 که ذکر شد، یبا درنظرداشت تمام موانع. افتیقابل توقع دست  ج مطلوب ویه نتاتوان ب ینم
ن یا درصد معلمان مکاتب در11,5. دست آمده است ه بیق کنونیتحق دری  قابل توجهيها یافته
 یدهاذعان به وجود پد اعتراف و. مکاتب وجود دارد  دریت جنسیواذاند که آزار یرفتهق پذیتحق

 82,5. شود یحل محسوب م یافتن راهمنظور  هت بیک موفقی اساساب درون مکات مخرب در
ه ئگر از ارای درصد د6مکاتب کشور وجود ندارد و   دريزین چیاند که چن درصد اظهار داشته

مکاتب   دردهین پدیا آنها خود با ایده شده که آی از معلمان پرسیوقت. اند  کردهيدارجواب خود
 اظهار داشته 26,5  داده وی جواب منف64,9ه کرده، ئ مثبت ارا درصد جواب8,6اند،  مواجه شده

 اند که آموزش درین باور درصد استادان مکاتب به ا49,2 .دانند ی نميزینه چین زمیا که در
ده کمک ین پدیبردن ا یانم از تواند در یمنع آن م  اطفال ویت جنسیواذي آزارامدهایرابطه به پ

درصد 34,3  داده وی ندارند و جواب منفيدینقش آموزش امرابطه به  درصد در16,5د، ینما
 فوق به دست ياــه یافته و  که از مطالعه ارقاميطور. اند ي کردهه جواب خوددارئگر از اراید
 تواند یز وجود دارد که اذعان به وجود آن میمکاتب ن  اطفال دریت جنسیواذیده آزارد، پدیآ یم

  . ک سازدی حل آن نزديها وهیش ها و افتن راهی به ما را
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  14نمودار 

  

  

  

  

  

  

  : هایشنهادپ  ويریگ جهینت

 ا و نارساییه ی، کاستي گوناگون معارفای زوا،قین تحقیا ده درــآم دست هارقام ب ها و افتهی

 يموارد ول وؤمس يتوجه مقامها ها و ، کمکتیترب م وی تعليها استی سدر مورد مختلف هاي
 را مورد تیترب م ویت تعلیق حاضر وضعی تحقيها افتهی. دهد یح می توضیخوب نها را بهیر اینظ

ن موضوع ی مختلف ايای زوا،متن گزارش  آن دريها افتهیمطالعه قرار داده که شرح  پژوهش و
  . دهد ی نشان میخوب را به

 ت دریفی با کتیترب و میتعل به یدسترسدهد،  یق نشان مین تحقی ايها افتهیآنگونه که 
ها  استیر و اصالح سیی نخست تغ گام در:ردیگ ی ارتباط ميدیکل ه سه عامل مهم وافغانستان ب

 ، موضوع دوم؛ا کندین حق مهی ا تمام اقشار مردم را ازينه برخورداری معارف که زميها وبرنامه
تمام مکاتب کشور که اساساً بدون آنها  از دری مورد نيها  امکانات وسهولتيساز فراهم ه ویته

 الن ووؤیر مسگ یرابطه پ عامل سوم نظارت و. ر نخواهد بودیه معارف امکان پذتوسع رشد و
ه ن امر بیباشد که ا ین میها طبق برنامه مع مکتب ربط در يوالن ذؤل ومسوؤي مسها ارگان

  . دی نمايریمکاتب کشور جلوگ  دریتوجه یب  غفلت وي،کار کم  ازیخوب
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 ازمند اتخاذ برنامهیه نـ است کيگریمهم د موضوع ،مکاتب در شاگردان و ت معلمانیمعلول

ر ی زهايیشنهادق، پیتحق نیا يها یافته به ن باتوجهیبنابرا .باشد یثر مؤم و اکار يها استیس و ها
  : شود یه میمشکالت فراراه نظام معارف ارا ا وـه یب شده که به منظور حل کاستیترت ه ویته

وزارت معارف ی درسيها درنصاب یلالمل ینتعهدات ب  وي حقوق بشريارهایت معیرعا 
 م ویرابطه به تعل  در)ژه بخش معارف اهداف برنامه توسعه هزاره سوم ملل متحدیو هب(

؛تیترب
حقوق بشر، انفاذ ویار جهانیمع ها و ي قانون معارف مطابق به ارزشبازنگر اصالح و  

ت آن؛یرعا
شتر دختران دریشارکت بم مناطق دوردست کشور تا حضور و اد مکاتب دخترانه دریازد 

ن شود؛یعرصه معارف تضم
ر یمس ن مکاتب درکارمندان ز ت دختران وی به مشکل امنیتی امنيها  ارگانيتوجه جد

خانه؛ راه مکتب و
محو   وتیترب م وی تعليکار در راستا  ویده ی آگاه،غیمنظور تبل هل سپاه معارف بیتشک

؛يسواد یب
برخورد با  ید آموزش و جديها یوهمورد ش  معلمان دريا بریثر آموزشؤي مها اتخاذ برنامه

؛ شاگردان
انضباط شاگردان  یب ودأي ت برای آموزشينهادها مکاتب و  که دری با کسانياقدام جد

شوند؛ ی متوسل میکیزی فيها به خشونت
در)...آزمایشگاه و لوازم ی، چوک،زیم(ها  سهولت توجه به کمبود امکانات و  ویدگیرس  

مکاتب؛
فاصله   کهیمکاتب دست ومناطق دور یژه در بوی شاگردان به کتب درسيازهایرفع ن

 با مراکز شهرها دارند؛يادیز
مکاتب کشور؛ نهادهاي آموزشی و کارمندان توانا در استخدام نیروها و
آنها مطابق قانون ي کتب به زبان مادرتهیه توجه جدي به معضل زبانی شاگردان و 

؛ی کشوراساس
که ازیاماکن ر مکاتب وی مس،مکاتب  شاگردان دریت جنسیواذی در مورد آزارده یآگاه  

ستند؛ ی قابل اعتماد نیتیلحاظ امن
ت ی مصونت وی امنتأمین ي برایک سازوکار قانونیجاد ی او یتیژه امنیاتخاذ برنامه و

؛ها یر راهمس شاگردان دختر در
ژه توجه به بعد فاصله یور، بودست کشدور ی ومناطق کوهستان د دریاعمار مکاتب جد

آنجا وجود دارد؛  که فعال دریمکاتب  ویمناطق مسکون
يها ، صنف)پا دن و شستن دست وینوش( مکاتب ي آبهایپاک توجه به موضوع نظافت و 

ن یا ن مکاتب درالوؤمس یران ومد يسو اتخاذ برنامه منظم از  محوطه مکتب و،یدرس
راستا؛

؛مکاتب ز دریآم ي خشونتامد رفتارهاین پییتب يبرا ژهیو   ن برنامهیتدو 
مکاتب ن دری والديق شورایطر ن اطفال ازی والديمکاتب برا ن حقوق اطفال درییتب.
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