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گر اینکه انسانهای آن جامعه مبنا، هدف تواند اتفاق بیفتد میی نمیدر هیچ جامعههیچ تحولی 

به عبارتی یک جامعه مترقی از انسانهای مترقی و یک جامعه عقب  . و نقطۀ تمرکز تحول باشند

باید بر آموزش و پایدار مانده از انسانهای عقب مانده تشکیل شده است؛ لذا بنیان انکشاف 

 .تربیت منابع بشری یک جامعه گذاشته شود

 دکتور فرامرز تمنا                                                                                                                       
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 القلم النور و بسم رب
 

 

 

 مقدمه

 . گر اینکه انسانهای آن جامعه مبنا، هدف و نقطۀ تمرکز تحول باشندتواند اتفاق بیفتد میی نمیدر هیچ جامعههیچ تحولی 

به عبارتی یک جامعه مترقی از انسانهای مترقی و یک جامعه عقب مانده از انسانهای عقب مانده تشکیل شده است؛ لذا 

دیهی است که وزارت در این روند ب . باید بر آموزش و تربیت منابع بشری یک جامعه گذاشته شودپایدار بنیان انکشاف 

و انکشاف مردمان آن دارند؛ چون بدون های مرتبط به امر تعلیم و تربیت در هر کشوری جایگاه واالیی برای تحول 

ارتقا و تربیت ذهن انسانها و بدون عقالنی کردن اعمال آن ها، هر تکنالوژی، فرهنگ، مدنیت و سبک زندگی برتر و 

موقت و فاقد کارآیی خواهد بود؛ چرا که در نهایت این انسانها و منابع بشری جدیدی که از ورای مرزها وارد شود، 

در همین راستا  . آورندیک جامعه هستند که انکشاف را نهادینه ساخته و چرخ تمدن و معیشت عقالنی را به حرکت  می

تحقیقات یلی و تحصدر راهبری نظام تحصیالت عالی وزارت  وزارت معارف و نقش کانونیاست که روز به روز 

بر این اساس  . وزارت نیز به همین دلیل اهمیت می یابداین دو سیاست ها و برنامه های  . شودمی تر برجستهافغانستان 

تدبیر »تیم  تهیه شده است، با این تأکید کهبا رویکردی آینده نگر پیشنهادات حاضر با هدف ارائه دیدگاه ها و منشور 

توسعه علمی کشور انکشاف عمومی و رعت ست که با اجرای این منشور در دولت آینده بر سعمیقاً باورمند ا« و توسعه

 . افزوده خواهد شد

تعریف و کارکرد سواد در قرن گذشته فاوت از بسیار مت 21تعریف سواد در قرن « تدبیر و توسعه»تیم رهبری از دید 

به معنای توانایی یدی از سواد کرده است که همانا المللی یونسکو تعریف جدسازمان بینچنانچه  . و ماقبل آن است

 توانایی تغییر خود به معنای طبق تعریف جدید باسوادی . تسلط برکامپیوتر و تسلط بر دو زبان نیست خواندن و نوشتن یا

قسمت اصلی را به هزاران قسمت  اصلی و هر واد را در دنیای امروز به شش مفهومیونسکو مفهوم س . جامعه است و

سواد از دید  . رعی از یکی از قسمت های اصلی استکند که توانایی خواندن و نوشتن یک قسمت ففرعی تقسیم می

 یونسکو حاوی مسایل و مفاهیم زیر است:
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تربیت دانشمندان و  . یی به این موضوع نیز داشتبرای پرداختن به مسألۀ آموزش در افغانستان باید نگاه آسیب شناسانه

سال  5چنانچه دانشمندان علوم تربیتی و روانشناسی  د برای جامعه از همان سنین قبل از مکتب آغاز می گردد،افراد مفی

تا کنون و این دقیقا همان سال هایی است که  اول تولد را دوران طالیی زندگی درتکامل شخصیت یک فرد می دانند،

در این دوران هدف  . نداشرررته ایمن برنامه ای مدون ی آهیچکدام از وزارتخانه هایمان برادر حکومتهای معاصرررر در 

 لذا ما . استبودن خالق  یطفل وشدن انسان سالم واخالق مدار به سمت  دهی طفلبلکه جهت  اصلی آموزش نیست،

های بشری . با توجه به اینکه تمام آموختهزیربناها و مقدمات آموزش را فراهم نماییم برآنیم تا« عهتدبیر وتوس»در تیم 

شهای  شترین آموخته سامانبی)منظم و مدرکی( و  سامانبهبه دو گروه دان ست، و بی سیم ا ها به )پراکنده( قابل تق

ست میروش بی ستان و محیط اجتماعی بد ست در این فرایند از دید ما  آید،سامان و از طریق تعامل با خانواده، دو نخ

نگهداری خود  چراکه تا پنج سرررالگی اکثر اطفال نزد مادر .تثبیت شرررود یآموزشرررنظام در  باید جایگاه خانواده ها

بخشی از  . توانمندسازی خانواده ها از نظر آموزشی است «تدبیر و توسعه»دولت یکی ازبرنامه های آموزشی  . شوندمی

به « تکریم زنان»منشرررور که در بر می گردد با توجه به نقش کلیدی مادر به برنامه های مربوط به زنان  این طرح، 

استفاده از رسانه هایی همچون تلویزیون است که هم برای طفل و هم  در این قسمت راهکار ما . تفصیل بیان شده است

کنترل خشررم و ، مسررایل اعتقادی، مفاهیمی همچون احترام به پدر و مادر . جذاب باشررد برای والدین او در دسررترس و

اد
سو

میزان موفقیت در )سوادعاطفی 
برقراری ارتباط با اطرافیان و 

(خویشاوندان

آشنایی با مهارت)سواد کامپیوتر
(های هفت گانه کامپیوتر

توانایی )سوادآموزش و پرورش
(تربیت فرزندان به نحو احسن

و توانایی مدیریت خرج)سوادمالی 
(کسب درآمد

توانایی برقراری )سواد ارتباط 
(ارتباط با افراد جامعه

توانایی تشخیص )سواد رسانه 
(ررسانه معتبر از رسانه غیر معتب
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سو  شگیری از  ستفاخود مراقبت های آگاهانه جهت پی سی از اطفالا ستی و ،ده جن همچنین حفاظت از  حس وطن دو

سرپس  الدین وو توسرطدر وهلۀ اول این تعلیم باید  و محیط زیسرت باید قبل از صرنف اول به کودت تعلیم داده شرود

ه و ارزشهای افغانی پسندیده و ممد بکه کامال فرهنگ است رسانه ای ما از رسانۀ معتبر منظور . انجام شود رسانه معتبر

برای ثبات فرهنگی ، درسررانه های کشررورهای دیگر حتی اگر به زبان ما باشررنگسررترش می دهد. لذا  توسررعه یافتگی را 

از میان با تجربه ترین را تا معلمین صرررنف اول مکتب برنامه دارد تیم تدبیر و توسرررعه  .د بودنما مناسرررب نخواه اطفال

ست چرا که کند، معلمین مکاتب انتخاب  ست بگذاریمتا عزم ما این ا صیلی را در ست کهاین نکته. پایه های تح  یی ا

سه صنف های لی شود و معلم های با معلومات باالتر و باتجربه تر را معموال برای  شی کنونی ما دیده نمی   در نظام آموز

  وید:گمی 1993اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  داکالس سیسیل رث،. دهنداختصاص می

این ها . های آن کشور نرویدسراغ صنایع و کارخانهبه  نه، یا بدانید کشوری توسعه می یابد اگر می خواهید "

بروید به مکاتب  برای اینکه بتوانیدآینده کشررروری را پیش بینی کنید،. پی برداری کردارا به راحتی می توان خرید یا ک

 نظم پذیر، صررربور، خالق، اگر کودکانشررران را پرسرررشرررگر، .می دهند را آموزشکودکان چگونه  ببینید آنجا، ابتدایی

اطمینان  برخوردار از روحیه مشرررارکت جمعی و همکاری گروهی تربیت می کنند، تعامل و و اهل گفتگو خطرپذیر،

 ". گسترده است داشته باشیدکه کشور در چند قدمی توسعه پایدار و

 

 تعلیم و معارفنظام  های کالن برای بهبودطرح الف(

 یارتقا تیم تدبیر و توسررعه برایبرنامه های کلی برای آینده سرراران این سرررزمین،  با توجه به اهمیت تعلیمات ابتدایی

  حسب ذیل است: وزارت معارف

تعداد کثیری تیم تدبیر و توسعه : تبامکو دورۀ ابتدایی ف اول وبه کارگیری معلمین ورزیده برای صن. 1

به تدریس صررنف اول به شرریوه نوین  این معلمینکند. میمعلمین مجرب را در والیات مختلف افغانسررتان شررناسررایی از 

 . پیش خواهند بردمنطبق با معیارهای علمی جهانی آن را  وخواهند بود قادر 

سیل علمی . 2 سایی پتان ستان جهانی برای راهیابی به المپیادهای علمی متعلمینشنا برای  :زیر پرچم افغان

ش سعه یک گروه از دان سیدن به این هدف تیم تدبیر و تو ستان را که ر سایی مدال های جهانیدارای مندان افغان شنا اند 

همچنین از این دانشررمندان . خواهد کردتیم های المپیادی  از آن ها اسررتفاده  یبرای آموزش تخصررصرر کرده اسررت که

 برای از سوی دیگر. بهره خواهد برد بر مبنای معیارهای بین المللی جذب نخبگان علمی به روش گزینش جدید وبرای 
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سانی که در ستان مدال ک سه  برونز نقره و، های  طالالمپیادهای جهانی برای افغان شته هایو در دوره لی ضی، :در ر  ریا

کسررب نموده اند شرررایطی را مهیا خواهیم کرد که به آسررانی تن به  های مشررابه و کلیدیو سررایر رشررته کیمیا، فیزیک،

شور دولت  و معنویحمایت مالی . مهاجرت و فرار مغز ها ندهند شان ک ستعدادهای درخ ست از ا صله بعد از به د بالفا

اعطای بورسرریه کامل تحصرریلی برای  آوردن مدال بنام افغانسررتان آغاز می گردد، یک بالت مسررکونی برای این افراد،

 به بازگشت وتحصیل پس از اتمام و تضمین شغل متناسب با رشته و شان اجتماعی شان به خارج ادامه تحصیل ایشان 

این نکته را متذکر می شویم که شناسایی و حمایت از این افراد و استفاده از علم   . های تشویقی ما استکشور از برنامه

ستاد »باید لذا  به مراتب ارزان تر اسررت نسرربت به آوردن فرد متخصرری خارجی،، و دانش آن ها در داخل افغانسررتان

بنیادها و اینجیوهایی که  تمامی. شودأسیس ریاست جمهوری تفتر دمستقیما زیر نظر « حمایت از نخبگان افغانستان

 . در این راستا خدمت می کنندبهتر است به این ستاد بپیوندندتا از ادارات موزای جلوگیری شود

سطح معلمین البراتوارهای علمی مکاتب به  تجهیز. 3 صوص ازو ارتقای  سانه مخ وزارت معارف و  طریق ر

سمینارها و ور شاپ های معتبربرگزاری  سوالی. ک صاص  ها ودر این بخش باید اولویت تجهیزات را به ول ستاها اخت رو

 وشده است این مناطق کاسته  در معلمین خوب روز به روز از تعداد، که بر اثر گسترش فرهنگ  شهر نشینی چرا، دهیم

البته ناامنی های داخلی نیز تا حدودی  جمعیت دور مانده از مکتب در بین  اطفال به ویژه دختران در حال افزایش است،

  . تاثیر منفی داشته است بر این روند

ایشرران لذا نباید دغدغه بزرگ ، هسررتند که افراد جامعه ما را تربیت می کننداین معلمین  :معلمینمعاش افزایش . 4

شد سنیز البته این از برنامه های دولت قبلی . امرار معاش با شده ا  . میزان معاش و مزایای معلمانتبوده که هنوز محقق ن

باید توسررط مجلس نمایندگان از بیسررت هزار افغانی در ماه نباید کمتر باشررد( با توجه به وضررعیت فعلی کشررور )که 

 . ساختار، حقوق معلمین پایمال نشود تغییربا تغییر حکومتها و تا  ل آن نوشته شودوتصویب و پروتک

جهت آماده ششم مکتب  در صنف پنجم وتعامل اجتماعی  آداب زندگی وآموزش درسی به عنوان . 5

و البته کتاب برای گروه اناث و ذکور باید متناسرررب با فعالیت روزانه . روزانۀ اجتماعیکردن فرد برای فعالیت های 

 . شان متمایز باشدگسترۀ تعامل اجتماعی 

 . برای متعلمینبیمه سالمت . 6
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باید فراموش نشررود که ما در وزارت : وان کتابخانه های محلیمستتاجد به عنفضتتای جانبی استتتفاده از . 7

ست سازی کنیم،که همانا فرهنگ کتابخوانی یکی از آن ها ضی از عادات خوب را باید فرهنگ  افراد یک . معارف بع

سجد ا همحل ست هر کدام یک یا چند جلد کتاب برای کتابخانه م جهت این برنامه مفید خواهد  دو از د،نکن هداکافی ا

 بود:

 ،در دراز مدت و پس از تجهیز همین کتابخانه های مسررراجد اما، سررراخت کتابخانه های محلی در کوتاه مدت هزینه دارد. 1

 . توانیم آن ها را به کتابخانه های محلی تبدیل کنیممی

ستفاده کننمتعلمین و  همواره در دسترس است و کتابخانه مسجد. 2 به  اگر این حضور. دمحصلین به راحتی می توانند از آن ا

شد، خود شان با شویق والدین به مطالعه و اینگونه  همراه والدین ست برای ت شور باال برا در سرانه مطالعه توان میکمکی ا . ردک

با این کار می نۀ تعمیم یک قرائت همچنین  ند زمی توان پیوندی میان مطالعه و امور دینی ایجاد کرد که در بلندمدت می توا

 الم را در میان نسل نو فراهم آورد.معتدل از اس

 ،شدههای گذشته نیز تشکیل میدر زمان صنوفاگر چه این  :سواد آموزی برای بزرگساالن ایجاد صنوف. . 8

 . و نوشتن را از بین ببرد ننتوانسته ریشه های جهل در خواندلذا اما هدفمند نبوده و مقطعی بودند و 

زیر نظر وزارت معارف یکی دیگر از برنامه های زیر بنایی  ییو حرفه های فنیتشکیل نهادی برای آموزش. 9

تواند گرچه همین اکنون نیز نهادی مشرررابه این وجود دارد، اما کارآیی نداشرررته و نمی .در وزارت معارف خواهد بود

و امور اجتماعی  تقیم با وزارت کار نهاد باید به صورت مس ایننیروهای کاری متخصی را تربیت و تقدیم جامعه کند. 

داشرررته نقش موثری در کاهش بیکاری در جامعه با برنامه ریزی و اتصرررال آن با نیازهای بازار کار،  و در ارتباط باشرررد

از صنف نهم یک متعلم باید که آینده شغلی یی باشد وزارت معارف به گونهاز نظر آموزشی باید نصاب تعلیمی باشد. 

شدم ضوع البته این . شخی با سنجیده  بوده ،هم مله برنامه های دولت قبلی از جمو منتها برای بحران مذکور راه حلی 

عمومی خود پایان و دوازده ساله تعلیمی اگر ما به این نظام  . در این بخش راه حل مفصلی را بیان می کنیم ما. نشده بود

ی ندارند و یا متناسررب با مدرت با جمعیتی مواجه می شررویم که مدرت دارند اما هیچ شررغلدر سررالیان پیش رو ندهیم 

ستند،  سبی نی شغل منا سلک و  صاحب م شت یا افرادی خویش  شغال کردهخواهیم دا شاغل را ا شان  لیاند وکه م کار 

نیمه ماهر برای افراد جویای  و ماهر آموزش و تربیت نیروی کار متخصی، ،هدف از تشکیل این سازمان. کیفیت ندارد

شغل مهارت کار فاقد سا و  ستبر ا صادی ا ست های کلی دولت و نیاز بازار کار در بخش های مختلف اقت سیا به . س 

شگاه  سی که می خواهد آرای سلمانی عنوان مثال ک شی باید از ، باز کندیا  شد مجوزاین نهاد آموز شته با . علمی کار  دا
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 مهندسرررین، ،ران طبداکتدر بدنه خود یک نظام بازرسررری داردکه متشرررکل از یی این نهاد آموزشرررهای فنی و حرفه

چنانچه دیده شده بسیاری از  ،صرفا تجربه کافی نیست . برای کار کردنحقوقدانان می باشد کارگران زبده و محققین،

این است  نهادحسن دیگر این یابد. میاز یکی به دیگری انتقال  یا سلمان امراض پوستی به دلیل نا آگاهی فرد آرایشگر

شغلی  شغل و آینده  شما از  شاهد دو دیگر خود اطمینان دارید و مثال که  شگاه نخواهیم سلمانی یا در یک کوچه  آرای

تا عرضه و  به شیوه ای علمی اداره می گردد. . . و خانهمستری، صنعت شیشه سفال گری، به همین ترتیب خیاطی،. بود

و نهاد توسط این  ستی افغانستانو سایر صنایع د تاز طرفی با احیای صنعت فرش دست باف. تقاضا متناسب با هم باشند

ست گتواند این میدولت ، تربیت نیروی ماهر ستبافیرد و ابتکار عمل را به د ستی  تصادرات فرش د صنایع د سایر  و 

ستان  ستان( افغان اکنون این صادرات توسط بخی خصوصی انجام . دهدرونق  های دور همچون گذشتهرا )به نام افغان

سهم زیادی  شود و دولت  شود و هر . ازعایدات آن نداردمی  صی  ص شها باید تخ صنف نهم به بعد آموز همچنین از 

 متعلم متناسب با عالقه و استعداد خود رشتۀ مورد عالقه را انتخاب نماید.

  :زیر برای وزارت معارف از صنف نهم باید اجراشود در کل تقسیم بندی

 

و مسررتعد بوده و به دروس رسررانند به پایان میکه صررنف نهم را طبق این مدل افرادی توان گفت که به عنوان مثال می

 پوهنتون نظامی وارد از اتمام لیسررۀ بعد. این گروه می شرروند از صررنف نهم وارد این لیسرره نظامی وامنیتی عالقه دارند،

هم
 ن
ف

صن

ساینس 

فنی و حرفه ای

لیسۀ نظامی

الیسۀ هنرهای زیب

علوم اجتماعی

مدرسه علوم  دینی
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هر نهاد  .د تربیت مسلکی می شون ، دفاع و ریاست امنیت ملیداخله هایوزارت نظامی شده و برای شغل های مورد نیاز

و کیفی آن به تجهیز این مدارس و باال بردن سطح علمی ، و سازمان خارجی هم که می خواهد افغانستان را کمک کند

و در یک بازۀ زمانی میان مدت نیازهای افغانسرررتان به کدرهای امنیتی  این یکی از کارهای زیربنایی اسرررت. می افزاید

 . متخصی را مرفوع می سازد

شی ایجاد یک. 10 که در آن  دروس مکتب از صررنف اول تا صررنف دوازدهم به  شبکه تلویزیونی قوی آموز

سیله معلمین نمونه و خالق وزارت معارف تدریس گردد، شور بتا  صورت کامال حرفه ای بو سر ک سرا ه طور متعلمین 

و در کوتاه طق کشرور مناتمامی این واضرح اسرت که تربیت معلمین ورزیده برای . یکسران از آموزش بهره مند گردند

باز هم ، تماشرررا کنندو معلمین بیشرررتر این تلویزیون را کمتر  متعلمینحتی اگر  ، لذاکاری بسررریار دشررروار اسرررتمدت 

 . مفید خواهد بود چون معلم می آموزد که چگونه تدریس کند ییبرنامه
 

 حصیالت عالیهای پژوهشی و تبرنامهب( 

یی است که دانش در خدمت توسعۀ کشور دانش و پژوهش در کشور به گونهارتقای سطح « تدبیر و توسعه»تیم هدف 

شاید.قرار گیرد و گره سی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعه را بگ سیا صادی،  ستۀ اقت ن رویکرد ما در چیدما های فروب

سطوح پایین به باال شی، از  سد ست،آموز سانس مهم و پایه ای به نظر می ر روی باال بردن اول  . ما در وهلۀلذا بحث لی

در دوره بر دروس خویش محصررل هر چه تسررلط بیشررتری تمرکز خواهیم کرد. کیفیت آموزشرری در دوره لیسررانس 

 به این باورما . و تولید علم کند نمودهدر دوره ماسررتری و دکتورا بهتر می تواند تجزیه و تحلیل  ،لیسررانس داشررته باشررد

سیده صیالت عالی ما خواهند بود  که مدرت های بی کیفیت چاه هایایم ر صلین ما به زودی  ووزارت تح در آن مح

کمک سازمان بین المللی یونسکو که اخیرا همکاری خود را با وزارت تحصیالت عالی در این راستا . ند شدغرق خواه

ست شد. لذا تیم می توان، آغاز کرده ا سعه»د مؤثر با ست تا یک طرح جامع برای نظام ت« تدبیر و تو صیالت برآن ا ح

 این برنامه قرار زیر است:اساسی اهداف عالی افغانستان ارایه کند. 

مندی افغانستان از یک وزارت تحصیالت عالی کارآمد، دانش محور، مدرن و متناسب با نیازهای انسانی و انکشافی بهره .1

 افغانستان؛

 تبدیل علم به ابزار معیشت و افزایش نقش علم در اقتصاد افغانستان؛ .2

 علمی افغانستان  با نهادهای همتا در کشورهای برتر منطقه؛ توان رقابت نهادهای افزایش .3

 تحصیلی پوهنتون های افغانستان؛ و اعتبار علمی رشته ها و مدارتتحصیالت عالی کیفیت ارتقای   .4
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 ؛در یک فضای آزاداندیشی و نشاط علمیپوهنتون ها در  و تحقیق توسعه و رشد علم .5

 علمی و فرهنگی افغانستان با محیط منطقه ای و بین المللی؛ تعامل فعال و اثربخش   .6

  .تبدیل پوهنتون های کارجو به پوهنتون های کار آفرین برای جلوگیری از ازدیاد تحصیلکردگان بیکار .7
 

 شناسایی مشکالت موجود

 فقدان نگاه تحقیقی و ارجحیت آموزش بر تحقیق در وزارت تحصیالت عالی؛ .1

 ؛فقدان مدیران نخبه، نوگرا، تحول خواه، دلسوز و در عین حال متعهد به دانش .2

 سنتی بودن نظام آموزش و تحصیالت عالی؛ .3

 ؛دن شیوه های تدریسسنتی بو 

 ؛به  روز نبودن مواد درسی 

 به روز نبودن استادان. 

 ناکارآمد بودن نظام آموزش و تحصیالت عالی و عدم تناسب آن با نیازهای انکشافی افغانستان؛ .4

 غیر تخصصی بودن رشته های تحصیلی؛ .5

 کمبود استادان متخصی؛ .6

 ستگی در علوم انسانی/اجتماعی درست نیست(؛وابسته بودن به مواد درسی و کتابهای سایر کشورها )این واب .7

 ؛ای دانشو مدیریت ساختاره مدیریت علمی ناکارآمد، نگاه سیاسی به دانش .8

 های تحصیلی؛یهناکارآمدی سیستم توزیع بورس .9

 ناکارآمد بودن سیستم امتحان کانکور؛ .10

 ها؛ایدئولوژیک بودن پوهنتون .11

 کمبود لیلیه برای محصلین سایر والیات؛ .12

 ناکارآمد بودن سیستم ارتقای استادان؛ .13

 محور برای نهادهای تحصیالتی؛-فقدان طرح های انکشافی دانش .14

 به تحصیل؛تقاضیان تون ها و مرات آموزشی با تعداد معدم تناسب پوهن .15

 نبود طرح امکان سنجی خود کفایی اداری و مالی پوهنتونهای دولتی؛ .16
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 صوصی؛طرح جامع برای مدیریت و ارتقای موثریت پوهنتون ها و موسسات تحصیالت عالی خ اکارآمدین .17

برنامه و کنفرانس ها،  ،یوال ها، نمایشگاه ها، سمینارهابرنامه های جنبی آموزشی مثل فستیا کمبود فقدان  .18

 های ورزشی؛

 عدم توانمندی رقابتی نظام تحصیالت عالی افغانستان با نهادهای همتا در سطح منطقه و جهان؛ .19

 یا نبود ظرفیت در دانشگاهها/پوهنتونهای دولتی و خصوصی برای تولید دانش.کمبود  .20

  تحصیالت عالیبهبود برای  کالنطرح های 

 دوره پنج سالهیک در  در سطح کالن وطرح های زیر رای دستیابی به یک نظام تحصیالت عالی هدفمند و کارآمد، ب

 :است« تدبیر و توسعه»مورد نظر تیم 
 

اتکای دانشِ  به هدف« وزارت تحقیقات و تحصیالت عالی»به  تحصیالت عالی تغییر نام وزارت .1

 محورانشِ تحقیقمحور بر دآموزش

د، مثل تبادله کاال، و آموزش صرفا به مبادله دانش بین دو شخی منجر می شوگوید که تاریخ علم به ما می 

شود، و یا به دانسته های اما در تحقیق یک چیز جدید کشف می . شودچیزی به دانش افزوده نمیدر این فرایند 

افغانستان جزو سیزده کشور . پس در پیامد تحقیق است که دانش تولید می شود . قبلی چیزی افزوده می شود

لذا برای  عدم توجه به تحقیق در کشور است.ت. دلیل آن هم دارای کمترین نقش در تولید دانش جهانی اس

وزارت تحصیالت عالی باید به و کارکرد نام . باید به تحقیق اهمیت زیادی قایل شددر افغانستان تولید دانش 

راه . تغییر کند و یک معین تحقیقاتی در ساختار آن افزوده شود« وزارت تحقیقات و تحصیالت عالی»

بدون گرایش  . ویت بخشهای تحقیقاتی تمامی پوهنتون ها نیز به صورت جدی باید پیگیری شوداندازی و یا تق

  . به تحقیق، جایگاه افغانستان در تولید دانش جهانی کماکان در پایین ترین رتبه خواهد بود

ت علمی در انتهای پنج سال اول نسبت تعداد مقاالپیش بینی می شود که محور شدن تحصیالت عالی با تحقیق

به )فعال حدود چهل مقاله  بشود.منتشر شده در سراسر افغانستان، به ازای هر یک میلیون نفر، چهارصد مقاله 

جهانی نوشته  استندردو شود که البته اکثراً با معیارهای علمی هر میلیون نفر در یک سال منتشر میازای 

 .(شوندمین
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 («2040انستان استراتیژی جامع علمی افغانستان )افغ» تدوین  .2

ترسیم  بیست سال آیندهاین استراتیژی باید تدوین شود و افق تحقیقات و تحصیالت عالی کشور را در 

در این  . تواند مبنای خوبی برای این سند باشدبخش تعلیم و تربیه استراتیژی انکشاف ملی افغانستان می . نماید

ت عالی تشریح، آسیب شناسی و سپس با توجه به ی جامع باید وضعیت امروز تحقیقات و تحصیالاستراتیژ

 .تحوالت علمی جهانی، مدرن سازی شده و در راستای نیازهای انسانی و توسعه ای افغانستان جهت داده شود

   
 وزارت تحصیالت عالی یی بودنپایان بخشیدن به جزیره .3

افتاده است که هیچ تناسبی این وزارت در حال حاضر نسبت به سایر اجزای کشور، همچون یک جزیره دور  

وزارت تحصیالت عالی باید پتانسیلهای بومی کشور )در عرصه های  . با برنامه های انکشافی کالن کشور ندارد

جغرافیای فرهنگی، ظرفیت های ترانزیت، تجارت، معادن، آبهای زیر و روی زمین، موقعیت ژئواستراتیژیک، 

معیشتی و غیره( را شناسایی کرده و در تربیت نیروهای فکری و علمی ماهر در هر یک از این عرصه ها همت 

ما باید ظرفیت های خود را در بخش هایی که متعلق به کشور ما است و ظرفیت بومی ما به حساب می . گمارد

یادی در بخش های تجارت و ترانزیت، معادن، آب و هیدروپولیتیک، افغانستان به متخصصین ز . آید ارتقا دهیم

لذا الزم است تا رشته  . ضرورت دارد و ساختار علمی کشور باید این متخصصین را تربیت کند . . . انرژی و 

های تحصیلی فعلی بازنگری شده و رشته های جدیدی متناسب با ظرفیت های بومی و نیازهای انکشافی کشور 

 . این بخشی از قدرت ملی ما است . شودایجاد 

سازی آنها برای ساختن یک افغانستان همچنین وزارت تحصیالت عالی باید در تربیت شهروندان کشور و آماده

در غیر آن افغانستان در آینده در بهترین سناریو  . اسالمی، دموکرات، مترقی، اخالقی، کوشا، و آگاه سهیم باشد

کشور اسالمی بدون مسلمان و نا متناسب با اقتضاآت تربیتی در قرن رات، یک یک دموکراسی بدون دموک

 . بیست و یکم خواهد بود

 
 تاسیس مرکز تدوین و ترجمۀ کتب درسی پوهنتون ها به هدف بومی سازی دانش .4

انسانی باید در هر  و علم متعلق به همه بشریت است، اما اکثر موضوعات علوم اجتماعی این درست است که

های فرهنگی، دینی، تاریخی، مدنی، روانشناختی و جامعه شناختی آن جامعه و گیی متناسب با ویژورکش
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وفور کتاب های درسی ایرانی و پاکستانی و ترجمه کتب درسی  . توسط اندیشمندان همان جامعه تولید شود

البته ). ر استبرخی کشورهای دیگر به عنوان منبع درسی، یک آفت جدی فراروی ساختارهای دانش کشو

وظیفۀ مرکز . کند(این موضوع در مورد کتب مربوط به ساینس یا علوم دقیقه چون ریاضی و بیالوژی صدق نمی

و بومی تدوین و ترجمۀ کتب درسی پوهنتون ها همین است که دانش را با متادولوژی درست و علمی افغانیزه 

 -و همراستا با فرهنگ، باور و ویژگی های بومیکند و به محصالن کشور دانش مدرن، به روز، و اما همسو 

 . دانش جهانی بیامیزد ی را باافغاندیدگاه اجتماعی آنها بیاموزد و به عبارتی یک 

  
 بهینه سازی رهبری و مدیریت دانش در وزارت تحصیالت عالی .5

هوری، و یا یک شورای عالی بازنگری منابع بشری وزارت تحصیالت عالی باید زیر نظر مستقیم  رییس جم 

یکی از معاونین ایشان، در وزارت تحصیالت عالی ایجاد شود تا به صورت جدی و با تعهد کار نماید تا ضمن 

خواه، دلسوز مقامات رهبری و مدیران نخبه، نوگرا، تحولکار روی ساختار این وزارت، زمینه آن فراهم آید که 

اکثر مدیران  مقامات و . تی این وزارت جابجا شوندرده های مختلف مدیریدر  متعهد به دانشو در عین حال 

یی و مایل و توانمند به ایجاد تحوالت بنیادی و معرفتی فعلی وزارت تحصیالت عالی پاسخگوی نیازهای توسعه

های تیم تدبیر و توسعه با توجیهاتی که در فصل حکومتداری منشور ما نیز یکی از طرح. در این وزارت نیستند

کردن پست وزیر تحصیالت عالی است. هر شخی واجد شرایط قانونی وزارت، می تواند طرح  آمده، رقابتی

بهترین  «تدبیر و توسعه»به رقابت بگذارد. در دولت در سطح ملی خود برای مدیریت وزارت تحصیالت عالی را 

ی بر کرسی تواند بدون درنظرداشت مالحظات قومی، سمتی، زبانی، مذهبی و سیاسو توانمندترین شخی می

متعلق به  وزارت معارفاین وزارت و همچنین نه وزارت دیگر به شمول  ی بنشیند.وزارت تحصیالت عال

    مردم افغانستان است و نباید در غصب سیاستمداران باشد.

 
 اصالح در شیوه های سنتی تدریس .6

زیا، نایجریا، سودان و یاز طریق الگو برداری از کشورهای موفق منطقه و جهان )همچون هند، ایران، مال 

رن بوده و به افزایش شیوه های تدریس باید مد . سنگاپور( باید شیوه های فعلی تدریس در پوهنتون ها تغییر کند

دانش در »روایت مسلط  . کند گشاو گره دانایی و مهارت محصلین کمک کند و دانش آن ها را کارآمد
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برای نیل به این  . بدهد« دانش در راستای کارآمدی»باید جای خود را به روایت جدید « خدمت دانش

  . و خارج کشور برای استادان برگزار شود باید در داخل هدفمندهدف دوره های آموزشی 

 
 دوبرابر کردن میزان پذیرش محصالن در پوهنتون ها .7

 وهنتونافزایش ساعت کاری پسپس های دولتی و خصوصی و  سیستم کریدیت در تمامی پوهنتونکامل تثبیت 

میزان محصلین  تا سرحد دو برابربه هدف افزایش سطح پذیرش محصل  شام( 7صبح تا  8ساعت  ها )از

توانند به با این طرح تعداد زیادی از استادان جوان که حایز شرایط تدریس هستند می. فعلی باید عملی شود

 دانشگاهها جذب شده و شاغل به تدریس شوند.

 
 تدریسافزایش استادان و بهبود  .8

و یا استخدام استادان جدید از میان کدرهای علمی بازگشته از خارج )به سویه های ماستری و دکتورا( 

جایگزینی تدریجی و بدون استثنای استادان دارای و سپس التحصیالن برتر دانشگاههای داخلی کشور، فارغ

 .مدارت تحصیلی باالتر با استادان لیسانس )در خالل مدت پنج سال(

   
 همسو سازی بخشی از تحصیالت عالی با نیازهای حکومتداری در افغانستان .9

برای تشخیی نیازمندیهای مدیریتی و انکشافی در حکومت افغانستان جهت ارایه به وزارت  موقتتشکیل یک کمیته 

ننده سیس رشته های تحصیلی متناسب با نیازمندیهای حکومتی و کمک کدر همین راستا تأ تحصیالت عالی، و سپس

در داخل داریم و یک تعداد محصل  در نظر بگیرید ما یک تعداد. به حکومتداری بهتر توسط وزارت تحصیالت عالی

بسیار های مشابه و رشتهمیزان نیاز کشور در دوسال آینده به فارغ التحصیالن رشته علوم سیاسی . در خارج از افغانستان

ست ضیان افغان در حالی که تعداد. پایین ا شته در خارج و داخل متقا ست این ر سیار زیاد ا ستان ب به عنوان مثال . افغان

در دانشررگاه فردوسرری  1397دانشررجوی افغان شرراغل به تحصرریل در سررال  600درمورد  ی کهطبق تحقیقتوان گفت می

 :دست آمده استران انجام شده است نمودار زیر بهمشهدای
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محصرررلین از  %46 برره طبق این نمودار نزدیررک 

غانسررتان در دانشررگاه فردوسرری مشررهد در پوهنحی اف

علوم سیاسی و روابط بین الملل مشغول  ،علوم اداری

شند صیل می با ، ساختمانی بعد از آن انجینر. به تح

حال سرروال اینجاسررت که آیا ما به . رتبه دوم را دارد

زلزله  هواشناسی، رشته هایی مثل فیزیک  وریاضی،

گاری،  عات توسرررن طال تداری، م عادن،حکوم  عه، م

شاخه  انرژی،  سی طبی، و انواع  های انجنیری، مهند

در داخل افغانسررتان به علت عدم  غیره نیازی نداریم؟

بهانه ، داشتن امکاناتی همچون البراتوار و استاد متخصی رشته های جدید و پر کاربرد و یا آزمایشگاهی را کم داریم

ن بوده و تمامی امکانات را دارد، چرا دانشجویان افغانستان به سمت در پوهنتون فوق که در کشور ایرا اما، مان بجاست

. این از ضعف های مدیریتی ماست که میزان نیاز خود به تمامی رشته ها را نمی دانیم شوند؟هدایت نمینیازهای کشور 

شد، ما شته با صیلکردگان بیکار شاهد  اگر این روند ادامه دا شته های علوتعداد زیادی از تح سی، در ر سیا حقوق، م 

ساینس متخصصین نیاز شدید به جانب دیگر از . خواهیم بودادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی و غیره رشته های مشابه 

 به این امر خواهد شد.های گزاف متخصصین خارجی و پرداخت هزینهافغانستان به باعث تداوم نیاز 
 

 تخصصی کردن و افزایش رشته های تحصیلی  .10

گرایی در دانش لافغانستان نیز برای ماندگاری در کاروان دانش جهانی باید از کُ . ث مدنیت جدید استتخصی میرا 

بدر بیاید و هر رشته تحصیلی را متناسب با پیشرفت علوم معاصر به زیر شاخه های آن تقسیم کرده و دانش تخصصی را 

رشته های جدید و تخصصی هستند و  . . . ره، ژورنالیزم و )مثال حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، ادا . ارایه نماید

های تحصررریلی جدیدتری به وجود آمده و همچنین در پیامد این کار رشرررته . نباید یکجا و مشرررترت تدریس شررروند(

شته . ظرفیت جذب پوهنتون ها باالتر خواهد رفت شته اهایی که بینبه وجود آوردن ر سوب ( Interdisciplinary)ی یر مح

ست،م ست ویکم از اهمیت فراوانی برخوردار ا شوند در قرن بی شی به تعریف  ی  صالحات آموز لذا ما باید در فرآیند ا

 این رشته ها که عمدتا دو مزیت بزرگ دارند بپردازیم:
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  ؛جلوگیری از بیکاری افرادتحصیل کرده. اول

 . تولید ات علمی ارزشمند که قبال میسر نبوده. دوم

 

 های تحصیلی خارجی( برای استادان و محصلین متقاضی بورسیهData Baseعات )تاسیس بانک اطال  .11

علت معمولی آن بوروکراسی  . در سیستم فعلی بسیاری از بورس ها در مقاطع ماستری و دکتورا می سوزد 

ح و ختم تاریخ ارایه اسناد به کشور بورس دهنده است و بعضاً هم عدم اجماع مقامات نهادهای ذیصال یافغان

لذا وزارت تحصیالت عالی باید از قبل استادان و محصلین مستحق و یا متقاضی تحصیل  . برای معرفی کاندیداها

در خارج را از سراسر کشور شناسایی نموده و به هنگام دریافت بورس تحصیلی به زودترین فرصت و بدون 

شده را به  ا محصلی که از قبل شناساییتوسل به اقدامات بوروکراتیک و ارسال مکاتیب به والیات، استاد و ی

 بورس خارجی معرفی کند.

 

 اصالح و سپس حذف تدریجی امتحان کانکور در خالل مدت پنج سال .12

 . شودپوهنتون ها نمیدانشگاه/سیستم فعلی کانکور فاقد کارآمدی الزم است و لزوما باعث ورود شایستگان به  

نمرات سه ساله آخر )صنف دهم، یازدهم،  . و بعد از آن حذف شودلذا بهتر است تا پنج سال این سیستم اصالح 

در کابل و والیات دانشگاه هر . کامیابی و ورود به نهادهای تحصیالت عالی باشدمالت باید  (و دوازدهم

 .را برای پذیرش محصل تعیین نمایدنمره و فیصدی خاص تواند یک می

  

 ایی در پوهنتون هانهادینه سازی اعتدال گرایی به جای افراط گر .13

از طرق مختلف آموزشی و تربیتی از جمله  های علمیدر محیط گرایانهجلوگیری از گرایش های افراط

ها،  تأتر و موسیقی محصلین، نمایشگاهغذا، های  آموزشی مثل فستیوال -های جنبی فرهنگیبرگزاری برنامه

های محصلی در  ، سیرهای علمی و غیره رقابتها، برنامه های ورزشی،  مسابقات علمی سمینارها و کنفرانس

 سطح ملی و بین المللی؛
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 های علم و فن آوری در پوهنتون هاپارک  تأسیس. 14

سعه پارت های علم و فن آوری در کنار پوهنتون های بزرگ ت در سعه یافته و در حال تو شورهای تو شکیل تمامی ک

ست که  صادی دشده ا شتوانه مالی و اقت صورت علمی پ ستند نیز ولت هابه  شگاههای اکنون . ه صرف دان ما فرهنگ م

کشرور  به عنوان مثال ما اکنون در. مانع مهاجرت نخبگان علمی می گردد به عالوه تشرکیل این پارت ها گرایی دارند،

 ...یک صنعت پیشرفته مثل موبایل و بخش این . از وسایل برقی استفاده می کنیم که با نیروی خورشیدی کار می کنند

ها دالر فعال وارد کننده این محصوالت هستیم و ساالنه میلیون. ما متاسفانه نیست که نتوانیم آن را به تولید انبوه برسانیم

معموال در داخل پارت های علم و فن آوری . برای خریداری این وسررایل  خارج می شررود از کشررور ملی از سرررمایه

 . تصادی و استقالل کشور کمک بسیار زیادی می کنندجای دارند که به رشد اق بنیانی دانششرکت ها

سطح کیفی  و ISIاساس معیارهای علمی همچون مقاالت  بر پوهنتونها/مرتبه اساتید دانشگاه یارتقا. 15

هایمان بعضی از افراد را در پوهنتونهای بلند علمی تا درجۀ پوهاندی رتبهاکنون ما در . نه بر مبنای تجربه کاری آن ها،

حتی داشررتن مدارت باالی تحصرریلی . اگرچه ما باورمندیم که دوکتورا هم ندارندمدرت ماسررتری و م که حتی داری

جایگاه نخواهد بود و فاکتورهایی همچون رتبۀ علمی باال به یک اسرررتاد دادن  بر یهمچون دوکتورا و ماسرررتری دلیل

تولید علم به روزو ده ها ، دن در طول تحصیلبو نحوه پذیرش وی و ممتاز، پوهنتونی که محصل از آن فارغ شدهعلمی 

 . علمی دیگر مهم خواهد بود فاکتور

 هاتادان پوهنتون/دانشگاهاس معاش و مزایایافزایش . 16

گذارند و وقتی که برای آموزش و پژوهش می دهنددر رابطه با اقداماتی که انجام میتادان اسرررمعاش و مزایای اکنون 

سیار ناچیزاست، زیرا تولی ستان باید زمینۀ آن را . د علمی کشور مدیون این افراد خواهد بودب نظام تحصیالت عالی افغان

فراهم آورد که آموزش و پژوهش به ابزار مطمئینی برای معیشت استادان تبدیل شود تا استادان مجبور به تدریس بیش 

 از حد توان در دانشگاههای خصوصی و یا اشتغال به کارهای غیر علمی نشوند.
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 محصلینبیمه سالمت . 17 

برای و انفجار انتحاری عملیات اثر وقایع طبیعی یا  بر ،هال علم در مکاتب یا پوهنتوندر حال حاضر اگر در حین تحصی

چه بسا آن مشکل تا  هیچ نهادی مستقیما عهده دار مخارج معالجه مریض نمی شود و، پیش آیدمحصلین مشکل صحی 

صل باقی بماند ضی از خانواده ها. آخر عمر با مح شود تا بع شکل باعث می  ضور فرزندان خویش  این م در مراکز از ح

صیلی  ستند. ممانعت نمایندتعلیمی و تح سته ه سطح مالی پایین دارند: البته اینگونه خانواده ها دو د آنها  انکه فرزند یا 

خوبی دارند که در این مورد کشور دیگری و یا اینکه وضع مالی نسبتا  ،دنبرای همیشه از تعلیم و تربیت محروم می مان

سرمایه  هاجرتی جدید می شود و نیز بخشی ازخود باعث مگونۀ دوم  .گزیندای ادامه تحصیل فرزند خویش بر میرا بر

 . گرددملی هم از کشور خارج می

 در سراسر دنیا ستانافغانمهاجر  علمی شناسایی نخبگان. 18

نخبگان افغان که خارج از افغانسررتان زندگی . رج افغانسررتان باید شررناسررایی شرروندنخبگان افغان چه در داخل و چه خا

سفارتنسولگریبه تحصیل می باشند باید از طریق بخش فرهنگی قکنند و یا مشغول می شناسایی ها و  ستان  های افغان

ساد اداری و برای جلوگیری از. شوند شناختدخالت رابطه ف سی از خود نخبگان  سایی ها گروه بازر شنا شده بر روند  ه 

 . آنها نظارت می کنند

  آموزشی قوی در والیات افغانستان-علمیایجاد قطب های . 19

های علمی در والیات و زونهای افغانسررتان ایجاد باید قطب ،(ده سرراله)و دراز مدت  (دوسرراله)کوتاه مدت  ۀدور در دو

سمینارها و در برنامه کوتاه مدت تالششود.  شود تا با  شاپ می  سورک سطح ا صی  ص فعلی را از لحاظ  تادانهای تخ

ست  بردهعلمی باال سایی و پ شنا ستها و نگذاریم که کنیم های خالی را  شوداین ب سلکی  پر  .به هر دلیلی با افراد غیر م

سته شای ستقل و قدرتمند خواهد برد ما ساالرنظام  شوری م سمت ک س .را به  یمان را هاتادبرنامه فعلی که ما باید تمام ا

 نیز دیگری های زیادضررعفگرایی کاذب عالوه بر مدرتچراکه این جریان  یا ماسررتر کنیم باید متوقف شررود، کتورد

رت ماستری ا)معموال هم برای اخذ مد بفرستیمبه خارج از کشور  ل زیادیمان را در هر سن و سااناستادنباید ما . دارد

 :عبارتند از نقاط ضعف این پروسه .و یا دوکتورا(
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 ؛سطح یادگیری با افزایش سن رابطه معکوس داردو میزان . اول

و این در  را برای اسرراتید ما پایین بیاورد حجم تدریس کنیم  سررطح وه مجبور میپوهنتون مقصررد را ناخواسررت. دوم

ست که  سصنف حالی قابل اجرا شورها ا شجویان مجزا تادان ما در برخی از ک سایر دان ستاد این وقتی  شود.میاز  به ا

شور باز  سی ز اندکی ادانش صرفاً معموالً و گردد میک ست، داردزبان انگلی شمند خوب نی این نکته . اما خبری از دان

با هزینه شرخصری در سرایر کشرورها درس  و محصرلین ما که سرطح علمی پایینی دارندبرخی از بسریار تلخ در مورد 

که  %10 هستند حدود صادق است و اماگروه محصلین از این  %90 حدود البته این برای. خوانند نیز صادق استمی

و  یافتهمجال بروز استعدادهای پنهانشان را نیز کشور داخل حتی در باهوش هستند و طی سال های جنگ و نا آرامی 

 . های علمی کشورنداکنون از سرمایه
 

 زیر: گونۀبه  انکشاف آکادمی علوم افغانستان زیر نظر وزارت تحصیالت عالی و. 20

 

 )شامل بخش های زیر می باشد: به عنوان مثال، مرکزتحقیقات علوم پایه )ساینس 

 

آکادمی 
علوم 
نافغانستا

مرکز تحقیقات
علوم پایه  

(ساینس)

مرکز تحقیقات
زمین شناسی و
زلزله نگاری

مرکز تحقیقات
علوم اجتماعی

مرکزتحقیقات
علوم طبی و 

صحی

مرکز احصاییه
و سرشماری 

نفوس

مرکز تحقیقات
انرژی

مرکز 
تحقیقات
ه علوم پای

هسته 
مطالعات 
فیزیک 
اتومی

هسته 
مطالعات 
کیمیا و 
انکشاف 
یصنایع نفت

هسته 
مطالعات 
ریاضی
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 تحصیالت عالیپژوهش و برای ارتقای  هاسایر برنامه

 لتی از طریق تاسیس مقاطع ماستری و دکتورا؛های دو استقاللیت مالی و اداری پوهنتون. 21

ها و موسسات تحصیالت  ها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی برای ارتقای موثریت پوهنتون ایجاد معینیت پوهنتون. 22

 عالی خصوصی؛

 استادان دارای توانمندی مدیریت مجامع علمی بین المللی؛ ازی شناسایی تعداد. 23

 و نه کارجو؛ تربیت نیروهای کارآفرین ه هدفبتحول در برنامه های درسی . 24

 سکتور خصوصی در نظام تحصیالت عالی؛ افزایش قانونمند و برنامه ریزی شده نقش و مشارکت. 25

 تحصیالت عالی؛ خصوصی در ارزیابی مستقل کیفیتحمایت از انجمن های علمی . 26

در کریکیولم درسی کارآفرینی ی و شیوه های تکنالوژتجاری سازی علم و  همرتبط بهای درسی مضمونافزودن . 27

 پوهنتون ها؛

 ؛کشورهای همسایه پوهنتون ها و نهادهای علمی باسرحدی دانشگاههای تعامل طرح  . 28

 ها؛ تاسیس ارگان مستقل برای اخذ امتحان کانکور و یا سنجش شیوه های ورود به پوهنتون. 29

 های بومی آن والیت یا منطقه؛کشور متناسب با توانمندیمختلف والیات  های تحصیلی درتوزیع رشته. 30

بی البراتوارتحقیقاتی مدرن ط

های بخش مطالعات روی بیماری
غیر ساری

بخش تحقیقاتی بیماری ها و
معلولیت های مادرزادی و انواع

سندرم ها و اتیسم

بخش تحقیقات روی بیماری
MSسرطان و 

ی بخش مطالعات روی بیماری ها
ساری

دز و بخش تحقیقاتی بیماری ای
هپاتیت


