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 نقش آموزش در توسعه سیاسی و اجتماعی افغانستان
 

ترین پیش زمینه توسعه به امروزه آموزش و تحصیالت یکی از بنادی ترین، بزرگترین، مهم ترین و اساسی 
لذا آموزش و دانش در طول تاریخ تأثیرات شگرفی در  خصوص توسعه سیاسی و اجتماعی به شمار می رود.

 حوزه تمدن سازی یا بهتر بگویم در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به جا گذاشته است. 
ا می دهد تا در مورد مسائل روزمره سیاسی، اقتصادی، در واقع، آموزش و تحصیالت به انسان ها این فرصت ر

باشد. و به مسائل روز نگاه  اجتماعی و فرهنگی جهان به خصوص در مورد تحوالت پیرامون خود معلومات داشته
مهم  روندتخصصی داشته باشد نه نگاه عام گرایانه. از آموزش و تحصیالت می توان به عنوان پیش زمینه و 

توسعه سیاسی و اجتماعی در یک کشور یاد نمود. و هم چنان توسعه سیاسی و اجتماعی یکی از نیازمندی های 
جوامع بشری به خصوص کشور های در حال توسعه است. چون این کشور ها به دالیل گوناگون از روند توسعه 

 بازمانده اند.
و سنتی بوده است اولین بار نهاد های آموزشی در زمان امیر  متأسفانه پیشینه آموزش در افغانستان بسیار نا مطلوب

شیر علی خان در افغانستان بنا نهاده شد. و نهاد های آموزشی به صورت گسترده تر و مدرن تر آن در زمان امیر 
تان کان به شکل سنتی در افغانسبا آن هم روش آموزش هنوز هم کما هللا خان در کشور ما پایه گذاری شد. اماامان 

ها منع شده اند. دوره زمام  پوهنتونکشور از رفتن به مکاتب و  هموطنانوجود دارد. حتی در مقاطع از تاریخ 
داری طالبان در افغانستان از جمله دوره های تاریخی تاریک در تمامی عرصه ها به خصوص در عرصه کسب 

 علم و دانش است.
خلی نیازمند نظام سیاسی توسعه یافته و مدرن است. که بدون شک به خاطر فایق آمدن به مشکالت دا بناً افغانستان

پایه گذاری نظام سیاسی ایده آل نیازمند منابع انسانی متخصص و دانش یافته است. آموزش به شکل مدرن راه 
گشای مشکالت امروزی جامعه ما است نه به شکل سنتی آن درواقع، امروزه تکنالوژی در همه عرصه ها، 

ً با استفاده موثر از تکنالوژی که علم مدرن هم گفته می تجارت، سیاس ت، اقتصاد و... حرف اول را می زند. بنا
شود یکی از شاخص های توسعه به خصوص توسعه سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر است. لذا امروزه برای 

 دستیابی به توسعه سیاسی و اجتماعی استفاده از علم مدرن شرط الزم می باشد.
سال پسین ایجاد نهاد های آموزشی و دانشگاه های دولتی و خصوصی به خصوص بعد از سقوط نظام  در چند

طالبان در افغانستان کمک بسزایی برای رشد و توسعه دانش نموده است و از سوی هم توسعه نهاد های آموزشی و 
ر ایدولوژیک بودن آموزش و نهاد دانشگاها در افغانستان درک سیاسی مردم ما را باال برده است. و از سوی هم غی

های آموزشی می تواند به روند توسعه سیاسی در افغانستان کمک نمایند. که خوشبختانه آموزش و نهاد های 
در نتیجه ایجاد نهاد های آموزشی عصری و  آموزشِی پسا طالبان در افغانستان تا جای غیر ایدولوژیک بوده است.

 ی آموزش و توسعه سیاسی و اجتماعی در کشور کمک بسزایی نماید.مدرن می تواند به روند عصری ساز
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