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 ۲۷/۱۱/۲۰۱۶                                    ییزو څېړنو مرکز  د ستراتېژیکو او سیمه

 
 هیاحصائو تناقض در  ها یکاست ؛یسوادآموز ۀبرنام

  

 1مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی

 .سوادی به صورت گسترده جامعه را به چالش کشیده است افغانستان یکی از سه کشور در جهان است که میزان بی

هنوز هم افغانستان پس از دو کشور افریقایی سومین کشوری است که از سطح پایین میزان سواد برخوردار است و 

 .ها قادر به خواندن و نوشتن هستند درصد از افغان 30تنها حدود 

ایی است ه ساالن یکی از عرصه فیلیپس" نماینده یونسکو در افغانستان، سوادآموزی بزرگ به گفتۀ خانم "پاتریشیا مک

 .ونیم دهۀ گذشته در افغانستان بیشترین "غفلت" در مورد آن صورت گرفته است که در یک

ها  های جامعۀ جهانی به افغانستان، پیشرفت در برخی عرصه ونیم دهۀ گذشته با وجود ملیاردها دالر کمک در طول یک

در طول یک دهۀ گذشته انتقادهای وجود  خیلی اندک بوده که یکی از آن برنامۀ سوادآموزی وزارت معارف نیز است.

دهد در این  و ارقامی هستیم که نشان می ه احصائیداشت که این برنامه بیشتر شکل نمایشی داشته و در عمل شاهد 

 عرصه کار بنیادی صورت نگرفته است.

در  احصائیه ناقضات در این تحلیل عوامل عدم موفقیت برنامۀ سوادآموزی در افغانستان با نگاه کلی به این برنامه و ت

 این بخش که توسط حکومت ارائه گردیده، پرداخته شده است.

 سواد و میزان سواد در افغانستان
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  در کابل تاسیس گردیده است. تماس: ۲۰۰۹ باشد که در سال یک ارگان غیردولتی می (CSRS) مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی  

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰ ،abul.cominfo@csrskسایت ، وب :www.csrskabul.com 
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، ساخت، تفسیر، درک، شناخت باسوادی توانایی»، سواد را چنین تعریف کرده است: ادارۀ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد

زنجیره  های گوناگون است. باسوادی شده مربوط به زمینه شده و نوشته   در استفاده از مواد چاپ محاسبه و ارتباطبرقراری 

«. کند یک فرد دارد، فراهم می، قوت، و شرکت کامل در جامعه را برای دانش را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه   آموزشی

 سواد کسی است که توان خواندن و نوشتن را ندارد. توانیم بگوییم: بی سواد را ساده تعریف کنیم، می اگر فرد بی

سوادی در  یونسکو میزان بی احصائیه به اساس افغانستان یکی از کشورهایی است که سطح سواد در آن خیلی پایین است. 

درصد نفوس  31تنها باشد و به عنوان یک مشکل جدی در کشور مطرح است. به طور اوسط  میدرصد  70افغانستان حدود 

باشد که بلندترین میزان سواد زنان  در صد می 17سال با سواد اند. سطح سواد زنان به طور اوسط  15باالتر از سن 

باشد.  درصد می 2تر از  و کمترین آن در والیات جنوبی کشور است  رسد و پایین درصد می 35در کابل است و به 

 41ترین آن در هلمند  درصد و پایین 68باشد که بلندترین آن در کابل  درصد می 45سطح سواد مردان به طور اوسط 

 .2باشد درصد می

 برنامۀ سوادآموزی

های  افغانستان در زمان امان هللا خان بنیان نهاده شد و پس از سقوط رژیم طالبان با آغاز کمکبرنامۀ سوادآموزی در 

سو  میالدی به این ۲۰۰۸ساالن نیز آغاز شد و از سال  جامعۀ جهانی در عرصۀ معارف، برنامۀ سوادآموزی بزرگ

ملل )یونسکو( نیز با نهادهای مختلف ادارۀ اسکان بشری ملل متحد )یو ان هبیتات( و ادارۀ علمی و فرهنگی سازمان 

بردن سطح سواد در این کشور همکاری داشته که مرحلۀ اول  دولت افغانستان از جمله وزارت معارف در راستای بلند

هم  ملیون دالری کشور جاپان آغاز شد و تاهنوز ادامه دارد، اما با آن 38با کمک  2008برنامۀ سوادآموزی در سال 

 .کشور در سطح باالیی قرار داردسوادی در  نرخ بی

تن شامل برنامه سوادآموزی  3514535هـ ش به تعداد 1393هـ ش، تاسال 1388بربنیاد ارقام دولتی از سال 

مربوط به  احصائیه رسمی،  احصائیه مانند بقیه مراجعه نمایید(. ولی  1-اند. )برای جزئیات بیشتر به جدول شده

دهنده  نشان احصائیه چون این باشد،  گاهان امور تعلیمی قابل باور نمیاز نظر آ آموزی نیز سوال برانگیز و سواد

 باشد، در حالیکه چنین پیشرفتی در این عرصه، واقعی نیست.  های بزرگ در این عرصه می پیشرفت

کند در حالیکه هیچ  گان برنامۀ سوادآموزی را باسواد قلمداد می نام شده تمام ثبترسمی این است که  احصائیه یکی از مشکالت 

 گان این برنامه اجرا شده باشد، وجود ندارد. دیده احصائیۀ دقیق که پس از اخذ امتحان درست از آموزش

 

 (۱۳۹۴-۱۳۸۸برنامۀ سوادآموزی ) احصائیه : 1جدول 

 سال
تعداد مراکز 

 آموزی سواد

 معلمین تعداد شاگردان

 اناث ذکور اناث ذکور

1388 31278 287124 395555 1645 886 

1389 27087 251850 355819 1689 1218 

                                                           

2
  یونیسکو: احصائیه 

program/-ela-afghanistan-in-literacy-of-www.unesco.org/new/en/kabul/education/enhancement 
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1390 22660 278801 295632 1904 1325 

1391 26486 245912 317548 3347 1320 

1392 23952 311063 256850 7369 4780 

1393 20825 236036 282345 5576 4682 

1394 17404 187475 216962 5844 4246 

 مأخذ: ادارۀ مرکزی احصائیه افغانستان 

 دقیق و متناقض غیر احصائیه 

ساله  در طول یک دهۀ گذشته از جانب مقامات وزارت معارف ارائه گردیده همواره و همهبا مروری بر ارقامی که 

 های زیادی در این ارقام وجود دارد. متناقض و غیردقیق بوده و تفاوت

یونیسکو، در حال حاضر شمار کسانی که مهارت خواندن، نویشتن و حساب کردن را ندارند، به  احصائیه بر اساس 

یونیسکو  احصائیه سال سن دارند.  15رسد و اینها کسانی اند که بیش از  سراسر کشور می میلیون در 11بیش از 

در  3رسد. درصد در بین مردان می 63درصد در بین زنان و  90دهد در مناطق روستایی درصدی آنان به  نشان می

نیز شمار  1388معارف در سال حالیکه ارقام حدود هفت یا هشت سال پیش نیز تفاوتی با این ارقام ندارد. وزارت 

درصد  90داد که  ملیون اعالم کرده بود و ارقام سازمان ملل در این سال نیز نشان می 11سواد در کشور را  افراد بی

 4دهد. درصد را مردان در مناطق روستایی تشکیل می 63سواد را زنــــان و  افراد بی

هزار مرکز سوادآموزی در سراسر کشور حدود  15ر در گوید که در حال حاض از سوی دیگر، وزارت معارف می

در  5گردند. هزار تن از این مراکز فارغ می 350الی  300هزار تن مشغول آموزش سواد اند و ساالنه حدود  500

 1399سازد و تا سال  هزار تن را باسواد می 500حالیکه وزارت معارف هفت سال پیش گفته بود که ساالنه بیش از 

سواد در کشور در ردۀ باال قرار دارد و این رقم  سوادی را به حداقل خواهد رساند، اما حاال نیز شمار افراد بی میزان بی

 به حال خود باقی است.

میلیون تن اعالم کرده بود. وزیر  10سواد در کشور را  تعداد افراد بی 1391مسؤولین وزارت معارف در سال 

سواد در کشور وجود  ملیون بی 7لیون تن سخن گفت و افزود که اکنون م 5از باسواد شدن  1393معارف در سال 

سواد باید  ( رقم افراد بی1395شوند که به این ترتیب امسال ) مند می ساله نیم ملیون تن از نعمت سواد بهره دارد و همه
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میلیون  10ور حدود سواد در کش گفت که شمار افراد بی 1394ولی این وزارت در سال  6کرد. ملیون تنزیل می 6به 

 7ملیون تن اعالم کرد. 11این رقم را  1395تن است و اکنون در سال 

هزار  30گفته بود که در سراسر کشور  1392های وزارت معارف در سال  در خصوص مراکز سوادآموزی نیز مقام

هزار  500گوید که  ، ولی حاال وزیر معارف می8هزار تن در حال سوادآموزی هستند 770مرکز وجود دارد و جمعا 

ادارۀ مرکزی احصائیه تفاوت  احصائیه هزار مرکز سوادآموزی مشغول آموزش سواد هستند، در حالیکه  15تن در 

 ساله روبه افزایش است. سواد نیز همه زیادی با این رقم دارد و از سوی دیگر میزان افراد بی

 عوامل عدم موفقیت برنامۀ سوادآموزی

ای است که کارشناسان آموزشی بارها آن را مورد انتقاد قرار داده،  ری بودن نصاب مسئلهغیرمعیانصاب غیرمعیاری: 

پذیرد که  تر مورد توجه قرار گرفته است، اکنون سردار محمد رحیمی معاون سوادآموزی وزارت معارف نیز می اما کم

 های سوادآموزی فعلی متناسب با نیازمندی سوادآموزان نیست. کتاب

آوردها و  معینیت سوادآموزی وزارت معارف تنها در روزهای تجلیل از روز سواد از دست: ف ادارهو ضع کاری کم

گوید، ولی در عمل حتی صفحۀ انترنتی این ارگان به  های مطبوعاتی سخن می مشکالت برنامۀ سوادآموزی در کنفرانس

شود.  سوادآموزی در آن دیده نمی ی از برنامۀاحصائیه گونه  جز معرفی معین سوادآموزی چیزی دیگری ندارد و هیچ

ملیون دالر ساالنه، در طول چند سال گذشته به دلیل ضعف که در این ارگان وجود دارد،  20این اداره با مصرف 

 آوردهای ملموسی نداشته است. دست

جهانی در چهارده سال گذشته استفاده های  دهد که وزارت معارف از کمک های تحقیقی نشان می گزارش فساد اداری:

های شخصی رفته است. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی در سال  ها به جیب درست نکرده و بیشتر این پول

کنند ولی  گذشته به شواهدی دست یافته است که معلمین و کارمندان معارف در برخی مناطق ناامن معاش دریافت می

قی ندارد. عدم پیشرفت در برنامۀ سوادآموزی نشانگر آن است که پول کمک شده به این مراکز آموزشی آنان وجود حقی

 بیشتر حیف و میل شده و کاری بنیادی صورت نگرفته است. 2008بخش نیز به خصوص پس از سال 

افغانی  47657120000هـ ش، 1394مجموع بودجۀ عادی و انکشافی دولت برای معارف در سال  کمبود بودجه:

ونیم درصد آن به برنامۀ سوادآموزی اختصاص یافته است که نشانگر  د و از کل این بودجه حدود یک یا یکشو می

 توجه ناچیز حکومت به این بخش است و در اولویت قرار ندارد.

الی ثباتی امنیتی نیز باعث شده تا برنامۀ سوادآموزی بیشتر در شهرها و به گونۀ شکلی تطبیق گردد، در ح بیها:  ناامنی

 باشد. سوادی در مناطق دورنشین می سوادی و بی که بیشترین میزان کم

 پایان

 

 

                                                           

6
  http://da.azadiradio.com/a/26572133.html ادی:جزئیات بیشتر در گزارش رادیو آز 

7
  lhttp://da.azadiradio.com/a/27966324.htm برای جزئیات بیشتر به وب سایت رادیو آزادی مراجعه کنید: 

8
  http://da.azadiradio.com/a/25099285.html برای جزئیات بیشتر: 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://da.azadiradio.com/a/26572133.html
http://da.azadiradio.com/a/27966324.html
http://da.azadiradio.com/a/25099285.html


  
 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ارتباط با ما:

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

  www.csrskabul.com - www.csrskabul.net وب سایت:

 +(93)  784089590: دفتر شمارۀ تماس

 ارتباط با مسؤولین:

      +(93)  789316120  دکتور عبدالباقي امین، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ومنطقوی:

abdulbaqi123@hotmail.com  

   +(93)  775454048     و نشرات: ها پژوهشحکمت هللا ځالند، مسؤول بخش 

 hekmat.zaland@gmail.com 

 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نشریه به ما ارسال دارید.یادآوری: 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
mailto:info@csrskabul.com
mailto:csrskabul@gmail.com
http://www.csrskabul.com/
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mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
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