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 ۲۷/۰۳/۲۰۱۹           منطقوی و ژیکیسترات مطالعات مرکز
 

 های خصوصی تحصیالت عالی در افغانستان وضعیت نهاد
 

 
 

تحان کانکور در برخی از هـ ش پس از اخذ ام۱۳۹۷های اخیر سال  وزارت تحصیالت عالی افغانستان در روز
پوهنتون و موسسۀ تحصیالت عالی خصوصی را در رشتۀ طب  ۲۶های خصوصی، فعالیت و جذب   پوهنتون

 متوقف ساخت.
 ۴۵ت مختلط از این وزارت و وزارت صحت عامه بعد از بررسی فعالیت ئبه گفتۀ وزارت تحصالت عالی، هی
خصوصی در بخش علوم طبی، گرازش خود را به کابینه پیش کرد و بر اساس   پوهنتون و مؤسسۀ تحصیالت عالی

خصوصی برای امسال از جذب محصل محروم شدند و فعالیت  ت عالینهاد تحصیال ۲۰فیصلۀ کابینه، از این میان
 متوقف شد. نهاد دیگر برای فعالً  ۶

ها نهاد خصوصی تحصیالت نیز  های دولتی ده ن نظام جدید در کنار پوهنتونکار آمد  م، با روی۲۰۰۱پس از سال 
هایی وجود داشته است. در  ها همواره نگرانی ین بودن کیفیت در این نهادئآغاز به فعالیت کرد؛ اما از ضعف و پا

ه شده پرداختبه بحث این مطلب روی تحصیالت عالی و وضعیت نهادهای خصوصی تحصیالت عالی در افغانستان 
 است.

 

 تحصیالت عالی در افغانستان
شد و هـ ش در عصر نادر شاه در کابل بناء نهاده ۱۳۱۱در افغانستان در سال  تحصیالت عالیبرای اولین بار بنیاد 

به عنوان نخستین پوهنتون در افغانستان  "پوهنتون کابل"هـ ش ۱۳۲۵پوهنځی علوم طبی کابل تأسیس شد. در سال 
 باشد. دیپارتمنت مختلف می ۹۲پوهنځی و  ۲۱تأسیس شد که در حال حاضر دارای 

زارت هـ ش و۱۳۵۵برای بهبود و رشد تحصیالت عالی، در دوران حکمرانی سردار محمد داوود خان در 
بینی مردم افغانستان ساالنه تعداد  نظر به عالقه و جهان ،تحصیالت عالی افغانستان بنیان نهاده شد. از آن به بعد

 های مختلف در سراسر کشور بیشتر شد و روند تحصیلی در افغانستان نیز بهتر گردید. ها و پوهنځی پوهنتون
دهندۀ  ی در افغانستان، عرصۀ تحصیالت عالی کشور نشانهـ ش و روی کار آمدن نظام کنون ۱۳۸۰با آنکه تا سال 

هـ ش، وضعیت تحصیالت عالی از ناحیۀ کمیت بگونۀ ۱۳۸۱پس از سال اما وضعیت پر تحول بوده است. 
های دولتی، آغاز به  و نهاد تحصیالت عالی خصوصی در کنار پوهنتون  ها پوهنتون پیشینه رو به بهبود بوده و ده بی

 ست.فعالیت نموده ا
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مؤسسۀ خصوصی تحصیالت  ۱۳۱موسسۀ دولتی و  ۳۸بربنیاد معلومات وزارت تحصیالت عالی، هم اکنون حدود 
سال گذشته و  ۱۸دهند؛ اما در طول  التحصیل می ان تن فارغ عالی در افغانستان فعالیت دارند و ساالنه هزار

دی در عرصۀ تحصیالت عالی در مصرف میلیاردها دالر، ظرفیت کیفی تحصیالت عالی هنوز هم یک مشکل ج
 رود. کشور به حساب می

 

 نهادهای خصوصی تحصیالت عالی
های خصوصی، امروزه عامل مهم کار آفرینی، ایجاد سهولت و تضمین کیفیت  های مختلف نهاد از آنجا که در بخش

زندۀ دارد و شوند، در عرصۀ تحصیلی نیز در رشد و پیشرفت جامعه نقش ار در جوامع مختلف بشری دانسته می
های خصوصی همچون هارورد، پرینستون، استنفورد، ولشکی و  در حال حاضر در سراسر جهان بهترین پوهنتون

 دهند.  التحصیل می غیره وجود دارند که برای رشد جامعه افراد علمی زیادی را فارع
عالی خصوصی، یکی از ها مرکز تحصیالت  همانند دیگر کشورهای جهان، در افغانستان نیز ایجاد و رشد ده

اولین نهاد پس از سقوط رژیم طالبان سال گذشته بوده است. ۱۸آوردهای مهم بخش تحصیلی در  ها و دست پیشرفت
"کاردان" در شهر کابل آغاز به فعالیت کرد و از م به نام  ۲۰۰۲خصوصی تحصیالت عالی در افغانستان در سال 

های  ۀ تحصیالت عالی خصوصی در رشتهها پوهنتون و موسس هد بوده ورشد سریع  عرصه شاهدآن به بعد این 
 مختلف آغاز به فعالیت نمودند.

گذاری تأسیس مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی بوده؛ اما  با آنکه امروزه در افغانستان یک جهت گرم سرمایه
که در  ات جوانانیشود. بیشتر اوق بدون در نظر داشت کیفیت، شتاب در کمیت این نهادها یک معضل پنداشته می

های خصوصی  شوند، رو به پوهنتون شوند، یا اگر به رشته دلخواه خود کامیاب نمی های دولتی راهیاب نمی پوهنتون
 کنند.  آورند و به عنوان یک فرصت از آن استفاده می می

 

 مشکالت نهادهای خصوصی تحصیالت عالی
فغانستان از لحاظ کمیت پیشرفت قابل مالحظۀ داشته سال گذشته تحصیالت عالی در ا ۱۸بدون شک که در جریان 

 است؛ اما در کنار آن، مشکالتی زیادی در کیفیت این نهادها وجود دارد:
 

عدم موجودیت یک میکانیزم حقیقی برای جذب محصالن، یکی از مشکالت بزرگ نهادهای تحصیالت عالی  :اول
نا   یالت عالی در جذب محصالن با هم رقابتهای خصوصی تحص باشد. برخی نهاد خصوصی در افغانستان می

تمام اصول و  ،سالم دارند. این نهادها برای جذب محصالن از همان اخذ امتحان کانکور تا روز فراغت محصل
 ین آمدن کیفیت نقش برازنده دارد.ئد که این وضعیت در پانکن های تحصیالت عالی را زیر پا می معیارهای نهاد

 

کمبود کادرهای مسلکی و علمی در نهادهای تحصیالت عالی خصوصی یکی از مشکالت دیگر در این نهادها  دوم:
کنند چون حقوق مالی آنها  باشد. اکثریت نهادهای تحصیالت عالی افرادی که سزاوار تدریس هستند جذب نمی می

جربه و سویه در سطح پایین قرار گمارند که از لحاظ ت ها اشخاصی را برای تدریس می بیشتر است و در عوض آن
 دارند.

 

های مناسب برای تدریس در نهادهای تحصیالت عالی نیز از جمله  کمبود وسایل درسی الزم و نبود مکان سوم:
های معیاری  باشد. اکثریت نهادهای تحصیالت عالی حتی دارای البراتوارها و کتابخانه  مشکالتی این نهادهای می

 کنند. های مسکونی فعالیت می های شبیه خانه معیارها، بیشتر شان در مکاننیستند و خالف 
 

قیق بر نهادهای خصوصی تحصیالت عالی در افغانستان، نیز باعث شده که مالکان برخی از دنبود نظارت  چهارم:
بود کیفیت این نهادها برای کیفیت آن توجه اندکی کنند. نیاز است که وزارت تحصیالت عالی افغانستان برای به

 تحصیالت عالی، نظارت و بررسی جدی بر نهادهای خصوصی تحصیالت عالی داشته باشد.
 

شود. در همچون  در برخی نهادهای خصوصی تحصیالت عالی به صورت کلی با دید تجاری برخورد می پنجم:
ز است که نهادهای خصوصی تحصیالت عالی محصلین یگانه مسؤولیتی که دارند، پرداخت پول است؛ اما نیا

شوند، تا بعد از فراغت چیزی باخود  رمحصلین برای سهم گرفتن در صنف، توجه به درس و امتحان نیز مجبو
 ند.نداشته باشد و به جامعه تقدیم ک

 

ها نوع مشکالت دیگر در نهادهای خصوصی تحصیالت عالی افغانستان، باعث  موجودیت مشکالت مذکور و ده
 ادها مبدل به عناصر کارآمد و موثر در جامعه نشوند. التحصیالن این نه شده که فارغ
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 گیری نتیجه
های دولتی در  با در نظر داشت تقاضای گسترده جامعۀ افغانی برای تحصیالت عالی و ظرفیت اندک پوهنتون

افغانستان، موجودیت نهادهای خصوصی تحصیالت عالی یک امر ضروری است؛ اما با در نظرداشت کیفیت 
توان گفت که وجود همچون نهادها در یک جامعه  برخی نهادهای خصوصی تحصیالت عالی، می تحصیلی کنونی

 یک معضل است.
ها و  وزارت تحصیالت عالی افغانستان منحیث نهاد مسؤول در این بخش مکلف است که با در نظر گرفتن میکانیزم

ای خصوصی تحصیالت عالی تالش و های مؤثر برای کنترول این وضعیت، در بلند بردن کیفیت نهاده ستراتژی
 های عملی بردارد.  گام

نهاد خصوصی تحصیالت عالی  ۴۵اخیرا گامی که وزارت تحصیالت عالی در رابطه به بررسی رشتۀ طب 
باشد؛ اما تعقیب و دور  برداشته است، در ذات خود برای بهبود وضعیت تحصیالت عالی یک گام بسیار مؤثر می

 پدیدۀ فساد اداری به کار بیشتر و ارادۀ جدی نیاز دارد.نگهداشتن این پروسه از 
بیشتر نهادهای خصوصی تحصیالت عالی بدون دید تجاری، تا کنون کاری برای بهبود کیفیت تدریس انجام 

اند. برای این که وزارت تحصیالت عالی توانسته باشد که در بهبود وضعیت همچون نهادهای تحصیلی  نداده
فا نماید، نیاز است که از چگونگی جذب محصالن و کادرها، مواد آموزشی، چگونگی تطبیق مسؤولیت خویش را ای

 های خصوصی تحصیالت عالی نظارت منظم و جدی داشته باشد. نصاب درسی و وسایل الزم آموزش در نهاد
 

 پایان
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