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موسسات تحصیالت عالی رفیت سازیظنظام   
The System of Capacity Building in Higher Education 

 فشرده
 می شود( تعریف «تضمین ظرفیتی»)که از طرف وزارت تحصیالت بنام رفیت سازی ظدراین مقاله 

گیرد.ظرفیت سازی عبارت از قرارمی بحث  عالی مطرحموسسات تحصیالت  مورد درصرف 
تحقیقات علمی  برای ارتقایو کیفیت رهبری  ساختاری، سیستم توسعه دانش، توانائی تعهد و مکلفیت،

ارتقای ظرفیت سازی تمام اقدامات الزمه را در سه مرحله در بر می گیرد:  .وتحصلیی می باشد
توسعه و ارتقای بیشتر دانش و توانائی در فعالیت های تحقیقی و تحصیلی، توسعه و تمدید حمایوی 
زیربنائی در سازماندهی تحصیالت عالی و توسعه وارتقای همبستگی و همکاری مشترک برای 

 حصیالت عالی در جامعه.ت
جتماعی است که وظایف ( اorganization)سازمان از نگاه سوسیولوژی یک  موسسه تحصیلی

تحقیقات جدیدی که در طبق .  1تدریسی می باشدفعالیت های و تطبیق تحقیقات علمی و آن ارتقا عمده
این اواخر به عمل آمده است، سازمان یا موسسه تحصیلی در عین حال دارای پدیده های اقتصادی هم 

 خصوصیموسسات عالی نه تنها پوهنتون های دولتی، بلکه پوهنتون ها و موسسات عالی .2دمی باش
از طرف آن که  تروم وسیعهظرفیت سازی به مف مفهوماز جا این دررا هم در بر می گیرد. بناًء 

 Unitedو برنامۀ توسعۀ ملل متحد ) World Bank)) بانک جهانی مانند موسسات بین المللی
Nations Development, UNDP )  نبودهبرای یک جامعه رو بانکشاف تعریف شده است، که 

 . صدق می کند عالی سات تحصیالتسکه برای مومی باشد  خاص آنمفهوم  منظوربلکه 
مفهوم می باشد،  یدبا در نظر داشت اینکه یک موسسه تحصیلی یک سازمان اجتماعی و اقتصا

ظرفیت سازی در موسسات تحصیالت عالی نظر به این که موسسات عالی دولتی و یا غیر دولتی 
فعالیت  پوهنتون دولتی به حیث ، به دودسته تقسیم می شود. زیرا از نگاه اقتصاد مایکرو اکونومیاست
خصوصی اقتصادی وپوهنتون و موسسات عالی یا ُبنگاه (   Business Administrationگاه )

نگاه تیوری اه از گفعالیت گاه یا ُبن( اقتصادی تعریف می شود. Enterpriseتصدی ) حیث یکب
مثالً نظام ) خاص اقتصاد عمومی فعالیت گاه یک پدیده ئی اقتصادی است که تابع یک سیستم اقتصادی

اصل مفاد در نظر نبوده  سازمان ایندر .نیست اسالمی( سوسیالیستی، سرمایه گذاری,های اقتصادی 
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 Barbara M. Kehm, Hochschulen als besondere und unvollständige Organisation? Neue Theorien nur“ 

Organisation Hochschule“ in :Hochschule als Organisation, Hrsg., Uwe Wilkesmann, Christian J Scmid, Sringen , 
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الئی به صورت مشرح و همه جانبه رعایت شده است که از توضیحات بیشتر آن در این جا صرف نظر می شود و این تحقیقات در  منبع با  

 باید در یک مقاله دیگر مطرح بحث وسیعتر قرار گیرد.

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naim_assad_zarfiatsazi_moassessate_tahsilat_ali.pdf
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 بلکه رفع احتیاج تحصیالت عالی یک جامعه  و افزایش مفیدیت آن در اساس قرار می گیرد و هدف
  کسب مفاد نیست. آن

در آن کامالً رعایت « با مصارف داده شده یهم آوری امکانات بیشتر تحصیلافر» اما اصل اقتصادی 
یک یلی خصوصی مورد استفاد ه قرار می گیرد، کلمه تصدی که برای سازمان های  تحص .می گردد

زیرا تصدی بیشتر گرایش به کسب مفاد و  می باشد.نظام های اقتصادی بازار آزاد واسالمی ئی پدیده 
تولید، محصوالت مادی یا  است که در آن عوامل تولیدییک محل فعالیت گاه  اعظمی ساختن آن است.

 خدمات غرض فروش تولید یا آماده می شود.
ه یا ُبنگاه است، اما فعالیت گاه تصدی گاتصدی در عین حال یک فعالیت نظر به این توضیحات پس 

، فرقهای اساسی دیگر بین فعالیت گاه و تصدی این است که در فعالیت گاه به استثنای قوای کارنیست. 
ارگان  درانتصاب و عزلدولت به حیث مالک  دولت تعلق می گیرد وملکیت  سایر عوامل تولید به
ی اقتصاد بازار و اسالمی ملکیت ئ، در حالی که در نظام ها می گیردتصمیم موسسات تحصیالت 

به صورت مستقیم و یاغیر در تصدی تعلق می گیرد و تصمیم گیری  مالکین سرمایهعوامل تولید به 
 مستقیم توسط  همین افراد به عمل می آید.

 تعریف ظرفیت سازی -الف 
یک قسمِت از ظرفیت سازی جامعه بوده تحصیالت عالی ظرفیت سازی موسسات طوریکه اشاره شد، 
یک روش ادراکی برای توسعه است که برای شناسائی موانع به کار می رود، » و عبارت است از 

موانعی که باعث می شوند مردم، دولت ها، سازمانهای بین المللی و غیر دولتی نتواننداهداف خود را 
 را به آنها بدهد. یاجازه دستیابی به نتایج قابل اندازه گیری و پایدار و«  3شناسائی کنند

آن  و اجزائی  عوامل تولید نخستبه ارتباط ظرفیت موسسات تحصیالت سعی به عمل می آید تا 
هرکدام آن پی گیری شده مورد مطالعه قرار گیرد، نتایج آنها تثبیت و موانع آنها شناسی شود.  وتجزیه 

در موسسات تحصیالت عالی به اساس دسته بندی که قبالً صورت این طرزالعمل است پس الزم 
گردد. قابل یاد آوری است که این تحقیق  نتیجه تجارب چند ساله ئی است که می گرفت، تحقیق 

  .وده استموره ئی ریاست پوهنتون هرات کسب ننویسنده در زمان استادی و د
 موسسات تحصیالت عالی یا پوهنتون های دولتی – 1

تحت عنوان  اوالً یک سازمان اجتماعی و اقتصادی که ییا پوهنتون دولتعالی  لیموسسه تحصی
که در آن در اثر ترکیب عوامل تولید، خدمات  تعریف می شوددولتی یا ُبنگاه  فعالیت گاه یا تشبث گاه 
نتیجه فرایند این فعالیت ها  وگردد فراهم می فارغ التحصیالن لیسه ها  فراترِ تحصیلی برای آموزش 

به مفهوم . کندمی  کسبموفقانه در ختم تحصیل است که دانش آموز یا محصل  BAدرجه لیسانس یا 
 بهره مند )یا مستفیده شونده خدمات تحصیلی موسسات دولتی(اقتصادی محصل در عین حال به حیث 

فهم و دانش  کیفیت یا تدریس،  ت این عوامل تولید، خدمات تحصیلینوعیت و کیفی. 4تعریف می گردد
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  Capacity Building: in, wikipedia.org//Capacity- building 2015 
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( در اکثر یونیورستی هائی دولتی بین المللی محصالن یک اندازه فیس برای تدریس می پردازند. اما در افغانستان تحصیالت عالی در 

افغانستان مجانی بوده و محصل مجبور به پرداخت فیس نمی باشد. اما فیس آن از ظرف اجتماع از طریق پرداخت مالیه جبران می شود. به 

ن محصالن به حیث مشتری خدمات تحصیلی تعریف کرد. این موضوع در تحقیقات اخیریکه توسط یک تعداد محققان هر دوصورت می توا

)سازمان اجتماعی دارای پدیده های اقتصادی( تعریف شده است. ر.ک به منبع نمبر  Organization موسسات تحصیلی به حیث یک سازمان 

1 
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را  زنجیری یک سلسلهکسب شده ئی محصل در دوران تعلیم مکتب یا مدرسه به صورت مجموعی 
محصل در شده ئی  کسبت و نوعیت معلوماتی کیفی باالیخود و هر کدام در حصه  تشکیل میدهد

نزدیک  رابطه رگدیهمی بازنجیر ات این سلسلهحلقبه عبارت دیگر .د.موثر می باشدوران تحصیل، 
تأثیر می اندازد که درجه دانش ت و نوعیت یباالی کیفدر مجموع  داشته کاستی ها و ناکارائی هریک

 هر کدام آنرا جزوار از نظر می گزرانیم.
 در موسسات تحصیالت دولتی عوامل تولید 1-1
یا تشبث گاه عوامل تولید به دوسته تقسیم می شوند که عبارتند اند مفکوره اقصاد فعالیت گاه از نگاه 

اصلی اشتقاق  عواملو عوامل اشتقاقی که از  کار و مواد کار( وسایلعوامل اصلی )فعالیت کار،  از:
که متشکل از رهبری، سازماندهی،  معروف اندمی شوند. این وسایل بنام اداره یا رهبری یا مدیرت 

 .5ت و معلومات و اطالعات می باشدپالنگذاری، مراقب
 :عوامل اصلی تولید (0

) یک ازعاملین تولید( محسوب  کار بشری یک استاد در جمله یتدریسفعالیت  مقالهدر این 
کامالً اجرائیوی و فزیکی نبوده   ،فعالیت گاهای اقتصادی اکثر برخالفاین عامل  می شود

یا  کارمند و می باشد )خاصتاً در فاکولته علوم طبیعی( یا تحقیقی ، نظری وتجربیبلکه تعقلی
باشد. چنانچه نظر به قانون وزارت کافی وعملی  ینظردانش، فهم ومعلومات  دارایباید  استاد

)جدید که تا حال متأسفانه تدوین نشده  عالیتحصیالت تحصیالت عالی استادان موسسات 
موسسه در ته شده و حایز صالحیت تدریس استاد شناخ معاونالی درجه پوهنملی بحیث  است(

یک استاد پوهنځی یا دانشکده صالحیت س از نگاه نظری پ تحصیالت عالی نمی باشند.
، پوهنوالی یئدکتوری یا پوهندو جه هایدریکی از کسب می کند که دارای  زمانی  استادی را

 یی هاځافغانستان )پوهن اکثر پوهنتون های عمل درمتأسفانه دراما  باشد. و پوهاندی
به سبب ازیاد روز افزون تعداد محصالن و کمبود استاد ذیصالح، پوهنیارو  نوتأسیس(

نوت های مندرس درسی را نها آپوهیالی وظیفه تدریس را انجام می دهند و متون تدریس 
 6وتدریس شده است تألیفذیصالح اسبق  انتشکیل میدهد که در سال های قبل از طرف استاد

بدون اکثراً حتی  ،نووارد هم از همین لکچر نوت اسیستانت های )نامزد پوهیالی و پوهیالی(.
که  اند از این امر آن پوهنیار های مستثنی استفاده کرده به محصالن دیکته می کنند. ،تغییر

کسب کرده اند و به حیث استاد فعالیت دارند. اینها در خارج در  را دوره ماستری خویش
 یراستا هم مشکل کیفیت تدریس زمان اما در ایناز آثار جدید استفاده می کنند.  تدریس خویش
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می   Know Whoرو اکونومیک عوامل تولید عبارت از زمین، کار، سرمایه و دانش تخنیکی یا ( به عقیده اکثر علمای اقتصاد ملی یا َمک

 باشد.

6
در کابل بودم. دو موضوع باعث تعجب زیادم شد. یکی از عالقمندان از من اجازه خواست تا کتاب  1993(  هنگامی که در وسط سال  

را که چاپ دوم آن در « ه از نظریات و سیاست پولی و بانکداری در افغانستانامکانات استفاد»مشترک جناب داکتر محمد انور شبان و من 

افغانستان به حیث کتاب درسی و یا ممد درسی مورد استفاده قرار می گیرد، به  پوهنځی هایدر پشاور به نشر رسیده ودر بعضی  1331سال 

جدیداً  به نشر رسیده  1122و  1121، 1122سه جلد در سال های لسان ملی پشتو ترجمه کند. با وجود اصرارم که قسمت بانکداری آن تحت 

سال قابل تحریرشده است، از تصیم خود صرف نظر نکرد. بنابر گفته ئی وی به  11است و باید آنرا ترجمه نماید؛ زیرا این کناب در حدود 

یدوار کننده بود : یکی از استادان جوانی که در آلمان اساس این کتاب هنوز هم بعضی اسیستانت ها تدریس می کنند. موضوع دوم دلچسپتر و ام

اقتصاد بین المللی و ممالک » ماستری را به سر رسانیده است، اجازه خواست تا کتاب درسی مشترک جناب دکتور شبان و من تحت عنوان 

 دد آن اقدام نماید.در پشاور به نشر رسیده بود، با آوردن بعضی تغییرات به چاپ مج 2991که در سال « روبه انکشاف
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خصوصی عرض اندام می کند که استادان جدید )پوهنیار ها( در موسسات تحصیالت عالی 
از طرف صبح ) بین ساعت شش و هشت صبح( و بعد از ظهر )بین غرض تقویه عاید 

و وقت کافی  رفتهگ س را به عهدهوظیفه تدریساعت چهاروشش عصر( عصر مصروف 
تجدیر نظر نوت های خویش  وارسی و مشوره در اوقات بعد از ظهر و ،رهنمائیی برا

غرض کسب محبوبیت نزد محصالن ناوقتر به که همچنین بعضی استادانی اند . نداشته باشند
را حوصله جواب و سوال محصالن  7دهرا ترک کرتدریس صنف آمده و قبل ازوقت معینه 

باالی کیفیت  کاستی هاواضح است این خیلی کوتاه می باشد.  دیکته آن وندارند و حجم درسی 
 .باشدنمی  فی(ن)متأثیر یتدریس ب

موضوع  ،موضوع مهمی دیگری که باالی کیفیت درسی استادان پوهنتون تأثیر وارد میکند
 ترفیعات استادان پوهنتون های دولتی می باشد.

در قانون جدیدتحصیالت عالی موضوعات ترفعیات علمی استادان جدی تر مورد بحث قرار 
گرفته است. در این قانون استادان مکلف اند، در وقت معینه کار های علمی را که برای ترفیع 
الزامی می باشند، انجام دهند. هر گاه یک استاد در ظرف چهار سال  قادر نشد مطابق 

ت به ترفیع اقدام کند، از وظیفه استادی سبکدوش می شود. اما این مقررات قانون تحصیال
دالیل زیادی ی توان گفت که با آنهم مقانون تاحال از ولسی جرگه عبور نکرده است. اما 

 برای تعلل در ترفیع یک استاد وجود دارد:

  وطور جدی تعقیب نمی شود.قواعد مقرره ترفیعات 

 آفاقی  رهنمائیِ لمی پوهنتون، نبود مصروفیت استاد در خارج از ساحه ع 
 نابلدی، کم دانشی و معلومات ناقص، برضوابط ترجیح روابط ، کاندید ترفیعبرای 
 و امثالهم. راهنما در موضوعات کنفرانس و موضوع کار ترفیع استاد

  ترفیع در اثر تقلب )نقل از آثار دیگران و ترجمه آثار علمی از طرف دیگران
 کاندید ترفیع(.اما بنام استاد 

عالی در موسسات تحصیالت و مواد کار است.  وسایل کارتولید عبارت از  و سوم امل دوموع
مشکل می  وجود دارد، صادیتموسسات اقسایر یک تفکیک جدی بین دو عامل، طوریکه در 

کتابخانه  ،دنواضحا به وسایل کارمحسوب می شو. در حالی که تعمیرات و وسایل میدیا باشد
 رک اند.تشمبین هردو عامل کارهای عملی وساحات تحقیقاتی وسایل و سایط ، هاالبراتوارها، 

موجودیت وسایل کار و مواد کار به تنهائی کیفیت درسی را بلند نمی برد، بلکه شرط اساسی 
از جانب  مستفید شدن آنان و استادرد وسایل یاد شده از طرف بکار بُ  توانائی و آمادگی

 توسعه وبیشتر در ئی ، تحقیق ومطالعه موزشآمحصالن می باشد. کفایت و اهلیت استاد تابع 
به  مرهانکشاف وسایل و مواد درسی و داشتن وقت کافی می باشد. در اثر تجارب روز

استفاده از البراتور .وفهم درایت  نه تنها داریاستاد مضمون  بعضاً  مالحظه رسیده است که
، مورد نظر و  محصالن مطلوبئی البراتواری به ابلکه وظیفه رهنمائی کار ه، اندعصری 

 .تفویض می گردد معتمد
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  ( چشمدید شخصی 

 



  

 

 

 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

خانه های در کتاب  ، مجله های اختصاصی و اخبار هاهم چنین نه تنها موجودیت کتب
های  هصکتبی که جدیداً در عر اتجهیز کتاب خانه ب باید ضروری می باشد، بلکهمسلکلی 

طرف استادان و محصالن مورد از  تجدید نظر شده وتواترطورم ،اند رسیدهمسکلی به  نشر
ی موسسات عالی در داخل افغانستان و با خارج ئهاکتابخانه  باید ارتباطد. ناستفاده قرار گیر

 برای استادان و محصالناستفاده آثار علمی  تحکیم گردند تا بدین طریق امکانات وسیع
فراهم گردد. باید کتب درسی ستندرد بین المللی به لسان های ملی ترجمه  درسرتاسر کشور

از همه مهمتر باید  و گیرندشده و به حیث ممد درسی باختیار استادان ومحصالن قرار 
استادان و  برای یپوهنځی های مربوطه مکلف گردند تا فرهنگ کتاب خوانی و استفاده انترنیت

د تعداد کتب، مجالت و مقاالت خوانده شده باالی نمرات و جبری شوند. بایمحصالن تقویه 
 .امتحان محصالن و ترفیع استادان رعایت گردند

کتاب خانه و تعمیرات پوهنتون های دولتی باید دارای تاالر های مناسب غرض تدویر 
 کنفرانس

ی های علمی باشند تا استادان و محصالن از کنفرانس های استادان، خاصتاً از کنفرانسهائ
 استادانی مستفید گردند که در چوکات ترفیعات علمی باید انجام دهند.

موضوعی دیگری که با ارتقای کیفیت تحصیلی ارتباط نزدیک دارد و درتغییر وتبدیل 
محصالن از یک به  پوهنتون های دیگر ) حتی درخارج( موثر می باشد، سیستم کریدت و به 

( معیاری می باشد. در حالی که در تمام Curriculumارتباط آن داشتن نصاب درسی )
، در قسمت نصاب دارد وجوداز نگاه شکلی  ،پوهنتون های دولتی و خصوصی سیستم کریدت

در پوهنتون  هم چنیناختالفاتی وجود دارد.  ی دولتیدرسی معیاری در بعضی پوهنځی ها
شرایط  سیستم  های دولتی سیستم کریدت جبری است، اما تطبیق آن جدی نمی باشد. در جمله

تعداد آن باید کریدت رهنمائی محصل و انتخاب دقیق کریدت مضامین آن میباشد که طبق 
طبق الیحه سیستم کریدت کریدت معیاری و انتخاب مضامین اساسی و ضمنی در یک سمستر 

. مزید بر آن استاد مضمون مربوطه مکلف است، برای محصل یا محصلینی که موفق می باشد
. در عمل نسبت اینکه استاد ت الزمه نشده اند، کورس های اضافی دایر نمایندبه اخذ کرید

سیستم کریدت  یوقت کافی ندارد، ازاین مقررات عدول می گردد که به این طریق هدف اساس
 .شده نمی تواندبر آورده طوریکه اشاره شد،

کریدت،  به صورت خالصه می توان گفت که تطبیق مقررات قانون تحصیالت عالی، لوایح
 .ترفیعات به صورت جدی الزمی باشند

 رهبری یا مدیریت پوهنتون دولتی  (2
که از طرف عالم مشهور اقتصاد فعالیت  یک فعالیت گاه وتصدی رهبری یا مدیریتوظایف 

( بنام عامل اصلی تولید و قدرت اداره , Erich Gutenbergگاه )تشبث گاه( آلمان )
(Dispositive Factor تعریف شده )عبارت از تشکُل یا ساختاری پروسه یا روند است ،

روند رهبری یک موسسه  تولید و آماده سازی و عرضه محصوالت و خدمات می باشد.
عبارت از پالن گذاری )پالن گذاری اهداف(، تصمیم گیری، اجرا یا تطبیق و مراقبت یا 

گ بنام عوامل این دسته بندی وظایف که از طرف گوتنبر .8کنترول دسته بندی می شود
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 مراجعه شود به  ) 
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 همبه مفهوم اقتصاد بازار و «تصدی» اشتقاقی تولید هم یاد می شود، از نگاه تیوری هم در 
به مفهوم اقتصاد غیر بازار وجود دارد. اما این دو مفهوم وقتی از هم « فعالیت گاه»به 

 خاص یک پدیده . تصدیمورد مطالعه قرار گیرند نظام اقتصادیتفکیک می شود که از نگاه 
گیری و اهداف(، فعالیت گاه هم در  می باشد )از نگاه ملکیت ، تصمیمسیستم اقتصاد بازار 

 . وجود دارد غیر سرمایه گذاری نظامسرمایه داری و در  نظام
 

اتخاذ تصمیم هم توسط  پس عالی دولتی به دو لت تعلق دارد، حصیالتت چون ملکیت موسسات
که عبارت ازعرضه آموزش تحصیالت و هدف های دولتی به عمل می آید  یا ارگان ارگان

توسط ارگان دولت  عالی به جوانان کشور عزیز بدون در نظرداشت افزایش مفاد می باشد، هم
تعیین می شود. در موسسات تحصیالت عالی خصوصی که بعداً مورد مطالعه قرار می گیرد، 

می باشد. مالکین سرمایه   هر سه پدیده ئی متذکره متعلق به سرمایه گذاران انفرادی )مالکین(
 به اشخاص را مدیریتمی گیرند یا صالحیت  را به عهدهموسسه عالی  تیاشخصاً مدیری

. مالکین در پهلوی منفعت )می کنند( دیگر تفویض می کند )هیأت اجرائیه ویا هیأت عامل(
موسسه تحصیالت ، د. پس بنابراین توضیحاتنعامه در صدد افزایش مفاد تصدی خود می باش

عالی دولتی به حیث یک فعالیت گاه و موسسه تحصیالت خصوصی بنام تصدی )که در عین 
قرار می  فعالیت گاه مساوی به، می باشدهم محل ترکیب عوامل تولید که حال به سبب این 

 .شود ( تعریف میگیرد
 

ع اکنون از نگاه مرجکوتاه مطالعه کردیم، طور  رتباط ملکیتابه  را مدیریتاز این که بعد 
 مورد بحث قرار می گیرد:تصمیم گیری و تأثیرات آن باالی کیفیت ظرفیتی 

 
 وزارت تحصیالت عالی به حیث ارگان اصلی  (0

به اساس قانون تحصیالت عالی، وزارت تحصیالت یگانه مرجع قانونی است که صالحیت 
ها سرمایه گذاری ل تمویدولتی، عالی در تصامیم عمده مانند تأسیس موسسات  وتامام ع
تعمیرات، وسایل و مواد درسی(، انتخاب رؤسای پوهنتون ها و پوهنځی ها، تثبیت بودجه )

پوهنتون ها و به صورت غیر مستقیم بودجه پوهنځی ها و ترفیعات علمی و رتبوی استادان و 
های  پوهنتون ها و پوهنځیو باالخره ارزیابی اسناد تحصیلی استادان و کارمندان کارمندان 

پوهنتونها به درجه دوم سلسله مراتب . در سلسله مراتب سازمانی رؤسای ، دارددولتی
مدیریت و رؤسای پوهنځی ها به درجه سوم قرار می گیرند. به عبارت دیگر رؤسای 

)تصمیم گیرنده  معینان مربوطه آن می باشدوپوهنتونها درروند تصمیم گیری تابع وزیر
 قانونی(. در پهلوی تصمیم گیری 

 

                                                                                                                                                                                     

Günter Wöhe und Ulrich Döring, Einführung in die Allgemein Betriebswirtschaftslehre, 25. Aufl., Verlag Vahlen, 

München 2013, S 46 ff.  
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 دوگانگی تصمیم گیری در موسسات عالی دولتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وجود دارند )تصمیم گیرندگان غیر رسمی( که در  ییا مقامات گروه ها )زور مندان(قانونی یا رسمی، 

ها پوهنتون  ۀپوهنتون ها، معاونین و رؤسای پوهنځی ها و حتی تقررمدیران شعبات مربوطرؤسای تقرر
و جریان امور تدریسی رسمی ( organizedسازمانی اصلی یا ) از نگاه سلسله مراتب. 9مداخله  می نمایند

آید، عدول شده خواهشات  باید به پیشنهاد رؤسای پوهنتون به عملتقرر رؤسای پوهنځی ها که در ، و اداری
بدون در نظرداشت کفایت علمی و  والیتی ئیرؤسای جرگه  مایندگان اولسی جرگه، مشرانوجرگهو هدایات ن

واضح است که این طرزالعمل مقرری ها از نگاه اداری باالی تصمیم گیری  رعایت می گردد. مسلکی
رؤسای پوهنتون ها در تصمیم گیری علمی و اداری  به این اساس تأثیر منفی دارد؛ها رؤسای پوهنتون 

ات خواهشو همکاران زیر دست که دراثر تأکید . قرار می گیرنددر یک جدل اداری روبرو خویش همیش 
تصامیم و هدایات  ،به صورت آشکار و مخفی با اتکا از حامیان ،به کار گماشته شده اند خویشپشتیبانان 

کمتر توجه کرده غرض رسیدن به مقام در انجام وظایف علمی و اداری گرفته را نادیده  رئیس پوهنتون
و یک خط ارتباطی غیررسمی )رابطه تلفونی( با حامیان قایم  ریاست دست به دسایس و تخریب کاری میزنند

  .ارائه میکنند طکرده معلومات غل
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 اداری.( وابستگی به گروه سیاسی و قومی ویا داشتنن روابط با مقامات  

تصمیم گیرنده 

 رسمی ویا قانونی

 

رؤ سای پوهنځی 

 های  دولتی

رؤ سای پوهنتون 

 های دولتی
تصمیم گیرندگان 

 غیر رسمی

هدایات و تصامیم 

 قانوی

هدایات و تصامیم 

 قانوی
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مرکز تصمیم گیری اصلی، مراجع و با که موازی  کرد می توان چنین استتباطو شکل قبلی از تشریحات 
نافی مقررات عواملی دیگری وجود دارد که باالی روند تصمیم گیری مقام اصلی تأثیر وارد می کند که م

و باالی  کیفیت  قانون تحصیالت، لوایح ترفیعات، کانکور، سیستم کردیدت، لیلیه و غیره  قرار می گیرند
 علمی دستگاه های علمی تأثیر منفی وارد می کنند. 

وزارت تحصیالت با ذیصالح گذشته ازموضوعات متذکر در انجام وظایف مقام وزرات و سایر شعبات 
در روند  جرگه، سکتگی جبران ناپذیرومشرانو  حضورغیر پالن شده و تثبیت وقت بعضی نمایندگان ولسی 

 بوجود می آید. امات متذکرهقامور اداری م
رؤسای پوهنتون ها در مسایل مالی دارای صالحیت محدود می باشد. زیرا بودجه عادی وانکشافی پوهنتون با 

از طرف ریاست های پالن و اداری وزارت تحصیالت تثبیت می شود.  ئی پوهنتون ها هبدون مشور و یا
از طرف وزارت مالیه قابل تعدیل و تغییر می  وزارت تحصیالت به صورت ُکلبودجه تخصیص چون این 

 گیرندمی قرار تهیه لوازم ضروری تحصیلی  تمویل لنکشاف تعداد محصالن به مشکا باشد، اکثراً پوهنتون با
در قسمت تخصیص کمک مالی بانک جهانی بین طوریکه و یا نسبت کم جرئتی قادر به مصارف انکشافی )

 در بعضی پوهنتون دیده شد(..5112و  5112سال های 
پوهنتون  از عواید ممکنه یا مصر ف مستقیم متأسفانه پیشنهادات بعضی رؤسای پوهنتون درقسمت استفاده

، اقتصای، حقوقی ، البراتواری، طبییاز اجرای خدمات مشورتی انجینر حق الزحمهدر آمد ، مثالً مربوطه
،اخذ فیس از کاندیدان ماستری، عواید کانتین ها، محصوالت زراعتی و پارک موترمورد پذیرش وزارت 

 .قرار نمی گیردمالیه قرار 
 :باشدمی در مصرف عواید متذکره داده شود، حاوی مزیت های ذیل به پوهنتون ها اگر چنین آزادی 

عواید متذکره باعث سرمایگذاری اضافی و جبرانی می شود. به این طریق پوهنتون های   (0)
رم های او کتابخانه ف ی فرسایش شدهزقبیل البراتوار هاادولتی می توانند وسایل و لوازم درسی )

پوهنتون تحقیقی زارعتی( استفاده کنند و ازجانب دیگر در ترمیمات وسایل درسی  و دارائی های 
 تسریع عمل صورت گرفته و از بیروکراسی بی مورد جلوگیری می شود.

فعالیت ، خویش زمینه پاداش اضافی برای استادان که در خارج پوهنتون غرض بهبود عاید (0)
تحریر  ،مشورتی مربوطه، زمینه کار تحقیقی، در پوهنځیاستاد کامل  با مصروفیت کنند.می 

در قسمت تحریر کارهای علمی، البراتواری، سیستم کریدت مقاالت علمی و رهنمائی محصالن 
 .می شوداز کارهای غیر علمی صرف نظر  فراهم شده

 گردد. و محصالن فراهم می دبرای تحقیقات استادا درسی مواد الزمی وسایل و  (5)
انکشاف یا فته است، این رشته های اقتصادی مبالغی هنگفتی  یصنایع ، زراعت و امور خدمات که در ممالکی

را غرض تحقیقات به اختیارپوهنتون می گذارند، که باعث سرمایه گذاری تحقیقاتی درپوهنتون ها می شود. 
 اصالً وجود ندارد.در افغانستان این منبع عایدتی 

استفاده از منابع  به منظورن های دولتی آزادی پوهنتو نبودبه این ارتباط یک مثالی ارائه می شودکه چطور 
اثر منفی باالی ارتقای سویه دانش آموزان وارد می کند. از مدتی است که وزارت تحصیالت ممکنه عایداتی 

مافوق لیسانس را به  امکاناتبه موسسات تحصیالت عالی افغانستان )دولتی و خصوصی( اجازه داده است تا 
فراهم سازند که خوشبختانه بعضی  مربوطه وزارت تحصیالت عالی با رعایت الیحه ئی ماستری هدرج

طبق این برنامه اما از آن استفاده می کنند.  و موسسات تحصیلی خصوصی پوهنځی های پوهنتون کابل
برای  برنامه ماستری، های الزمه سرمایگذاری برای فیس ماستری عوایدزا تا ندارند حق ی دولتیها پوهنځی

 به استادانیکه مسؤولیت تدریس مضامین (یاعطای حق الزحمه )خارج از معاش استاددرسی،تهیه و وسایل 
زیرا  .استفاده کنندو رهنمائی کار ماستری را به عهده می گیرند،  کنفرانس ها، کارهای عملیایراد ، ماستری
به حساب د بای، حاصل می شودطرف یک واحد دولتی  کهمقررات وزارت مالیه باید هر عایدی از نظر به

کورس های ماستری را بعد از وقت باید بنابر این ملحوظ پوهنځی های مربوطه . گردد عایدات دولت حواله
 به استادانِ نمایند  دایرپنج روز(  هفته دررسمی )بعد از ساعت چهار و نیم( دوساعت درسی پنجاه دقیقه ئی 

 تأدیه می شود ،تعیین شده است عالی وزارت تحصیالتکه از طرف  از بودجه دولت مدرس حق الزحمه ئی
 د.گردقربانی بیروکراسی می درسی پس کیفیت 
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یکی از شرایط وزارت تحصیالت عالی برای درجه ماستری موجودیت چهاراستادیکه دارای درجه داکتری 
این  . اما این که استادان دررشته ماستری واقعاً کفایت دارند و آیااستدر پوهنځی  مربوطه الزامی د، نباش

باالخره آیا خود استاد مدرس تحت شرایط ستندرد بین مضامین واقعاً جزء رشته تخصصی آنها می باشد و
تضمین ظرفیتی و شعبه مربوطه »ریاست از طرف ؟ یانه درجه ماستری شده است و به اخذ المللی موفق

که نکات متذکره  صورتیدر گیرد.نمی مورد بررسی قرار به دقت عالی وزارت تحصیالت « امور ماستری
ه ماستری، بکار ، کنفرانس کار عملی و تحریردروس مضامین ماستری کیفیت علمی بر آورده نشود، پس

 میبی عالج، در افغانستان  بوجود « تورم مضمن ماستری»ویک تضمین نشده مقایسه ستندرد بین المللی 
 د.یآ

صرف بروی  ژیم پالنگذاری و ستراتیآن عمالً یک سیستئی در وزارت تحصیالت وپوهنتون های مربوطه 
 جاله یا عندالموقع و نظربه ضرورتعاقدامات وزارت مذکور عی ال اً اکثر. وجود داردکاغذ 

(improvisation) اتخاذ می شود. معموالً قبل ازاخذ امتحان کانکور و بعد از آن وزارت تحصیالت عالی از
محصالن جدید می شود. پوهنتون ها بدون در پوهنتون های مربوطه طالب احصائیه در باره ظرفیت 

محصالن جدید را طور تخمینی  تعداد ،خویش و نظر به خشنودی وزارت تینظرداشت واقعیت های ظرفی
د. وزارت تحصیالت عالی نظر به تعداد محصالن موفق نمیمایمی  ترتیب پوهنځی های خویش نظر به تعداد

سهمیه هر پوهنتون را نظر به اساس نمرات اخذ شده کانکور معرفی میدارد. در اثر هم آهنگی  ،کانکور
ناقصی که بین وزارت تعلیم و تربیه و زارت تحصیالت عالی در حصه تعداد واقعی و یا قرین به واقعیت 

رض جذب موفقین کانکور ع وجود دارد، برای وزارت تحصیالت مشکالتِ  05فارغ التحصیالن صنوف 
اندام می کند. بنابراین وزارت تحصیالت عالی بدون در نظر داشت ضرورت پوهنتون ها به تقسیم محصالن 

ظرفیت جدید به پوهنتون های مربوطه تصمیم می گیرد که باعث مشکالت پوهنتون های مربوطه از نگاه 
نموده دایر  را دو وقته تدریس اند تامجبورها ، استاد و وسایل درسی می شود. اکثر پوهنتون صنوف درسی

 .دکنند، به وظایف تدریس موظف نجوان و جدید که فاقد تجارب درسی می باش های اسیستانت
تأسیس پوهنتون های جدید در تمام والیات یک ضرورت مبرم و معقول است؛ اما بدون پالن گذاری دقیق، 

لیلیه و وسایل درسی( برای پوهنتون ها باعث مشکالت زیاد از هر نگاه ) داشتن استادان مجرب، تعمیرات، 
 جدید التأسیس می شود.

توانند معلومات  می ارتباط انترنیتی بین اکثر پوهنتون ها ووزارت تحصیالت عالی وجود دارد و پوهنتون ها
تعیین  انسیسپیشترفت سهم پوهنځی کامپیتر حصول دارند. در اینالزمه را از طریق وسایل جدید اطالعاتی 

 باشد.کننده می
 دولتی تقاضاکنندگان خدمات تحصیلی (2

که واجد شرایط وزارت مکاتب می باشند تقاضا کنندگان خدمات تحصیلی به صورت عموم فارغ التحصیالن 
موسسات تحصیلی دولتی و خصوصی می توان تقاضا کنندگان را به بهره مندان نظر  به عالی اند.تحصیالت 

و مشتریان خدمات تحصیلی دسته بندی کرد. در موسسات تحصیلی دولتی  عرضه خدمات تحصیلی به فارغ 
 .فیس یا اجرتی اخذ نمی شودبهره مند ومستفید شونده  و ازمحصالن استالتحصیالن واجد شرایط مجانی 

ازنگاه اقتصادی می توان که تابع پرداخت فیس می باشند، خصوصی موسسات تحصیلی  محصالن معموالً به
 نمود. را اطالق مشتریکلمه 

انتخاب یونیورستی، فاکولته ورشته طوریکه در ممالک پیشرفت معمول است، عموماً خواهش محصل در
جوانانی یر بارز نمی باشد. بعضاً ثتأانتخاب دارای در این اساس قرار داشته و نفوذ فامیل باالی تحصیلی در

شغل والدین را اند، که والدین شان دارای مشاغل طب، حقوق و انجینری )مخصوصاً در صنایع موتر سازی( 
تصدی های معموالً در . رفتار می کننداستعدا  داشت نظربا توصیه والدین  بهیا می نمایند و انتخاب و 

آماده می شوند تا تصدی تحت تأثیر خانواده  مربوطه تصدی برای اخذ رهبری جوانانخصوصی و فردی 
، صرف نظر از استعداد خانواده باقی بماند. اما در افغانستان طوریکه تجربه نشان میدهد اعضای پر نفوذ

و جونان مکلف اند مطابق به خواهشات والدین رشته تحصیلی زیاد داشته جوانان، در انتخاب رشته تأثیر زیاد 
اکثراً فامیلی نمی خواهند ویا آرزو ندارند که جوانان شان، بعد ازفراغت صنف نهم به نمایند. را انتخاب 

فرا گیری حرفه های، نل دورانی، برقی،  غرض یا حرفه مکاتب مسکلی غرض فرا گیری یک مسلک
ی متذکره ، با وجودیکه در افغانستان به استادان ماهر رشته هاشامل شوندنجاری، معماری، رنگمالی و غیره 
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و به داده نیازمندی شدیدی وجود دارد، اکثر فامیل سعی می ورزند تا جوانان شان تعلیمات ثانونی را ادامه 
به به عقیده والدین حصول عاید زیاد، تعقیب آن برهر صورت شامل یکی از پوهنځی مطلوبه شوند. زیرا 

 عقیب نمایند.تباید آنرا که جوان شان باشد می ئی دلخواه آنان رشته تابع  اجتماعی جوانانارتقای حیثیت و 
 شخصی محصالن ممکنه در اولیت قرار ندارد. استعداد و یا خواهش 

می شوند، بلکه مزید بهره مند  مجاناً  شد، محصالن موسسات دولتی نه تنها از تحصیالت عالیاشاره طوریکه 
زندگی می کنند، مستحق لیله می شوند. اما نسبت  پوهنتونازدور تر کیلومتر  52موفقی که  بر آن محصالن

. موضوع لیلیه یکی از بدل اعاشه داده می شود متذکره نبود ظرفیت کافی و یانبود لیلیه ها به محصالن
 به دالیل اتی تشکیل میدهد: نظرموضوعات پرجنجال وپرمصرف وزارت تحصیالت عالی را 

عادی بودجه وزارت تحصیالت عالی را % مصارف  21بیشتر از تقریباً  مصارف لیله  (1)
 می سازد.

در نظر گرفته شده است؛ اما محصالن آنرا حق اساساً اعطای لیله به محصالن موفق  (2)
قانونی خویش دانسته آنرا جزء تحصیالت عالی تلقی می کنند و این طرز تلقی باعث درد سر 
مقامات پوهنتون مربوطه و مداخله بی جای زورمندان می شود. مزید برآن حتی محصالن ناکام 

د. این حالت باعث نمی شوناضر به ترک لیلیه امتحانات که قبالً بنابر دالیلی شامل لیلیه شده اند، ح
با استفاده ازوسایل مختلفه زمینه  ودست به بهانه هائی مختلف زده  نتاچنین محصال گرددمی 

 از لیلیه محروم سازند. کامیابی را فراهم نمایند و محصل مستحق را )موفق(
ارج از لیلیه بود به محصالنی که نسبت کمبود ظرفیت لیلیه خ باتهااعطای بدل اعاشه و  (3)

این مبلغ به مراتب پائینتر شود.  می تأدیه افغانی 0.811 مبلغبدل اعاشه و اباته ماهانه ، وباشد دارند
مانند مصرف کرایه بود  opportunity costازمصارف لیلیه )صرف نظرازمصارف فرصتی 

دوگانگی باعث ( می باشد. این نوع 10% و یابیشترمصارف لیلیه21در حدود مثارف تنویروباش 
( برای چنین محصالن و موقف اجتماعی مشکالت زیادی )ازقبیل پیدا شدن جای مناسب و ارزان

 بی تأثیر نمی باشد.باالی تمرکز فکری محصالن  ،ایجاد می کند 
صالن یک مح طوریکه در هرات به مشاهده رسید، کشیدگی دایمی بین محصالن لیلیه. (4)

ی را در محصل اطاقی، صرف هم به عوض،می کوشیدند تا ی بردند به سر میک اطاق که دروالیت 
زندگی باهمی بین محصالن نوع سلوک، در اثر این  .همان والیت باشدبه تعلق ماطاق جای دهند که 
 رفته واز جانبی باعث بروز کشیدگی و مخاصمت ها بین محصالن می شد. نوالیات مختلفه از بی

                                                           

10
( در هنگام وظیفه به حیث رئیس پوهنتون هرات به دلیل اینکه از یک طرف پوهنتون هرات لیلیه مستقل برای طبقه ذکورنداشت و از هوتل  

مهمان در نظر گرفته شده بود و به ملکیت وزارت هوانوردی تعلق داشت، بحیث لیلیه مورد استفاه قرار  411هرات که اصالً برای بودوباش 

محصل تحت شرایط ضیق ؛اما خوش برضا و حتی با استفاده از وسایل غیر قانونی بودو باش داشتند. از جانب  1.111شتر از می گرفت و بی

دیگر یک عده محصالن مستحق لیلیه که از بدل اعاشه و اباته استفاده میکردند، مجبور بودند در کاروان سرای ها تحت شرایط ناگوار به سر 

کوشش می کردند تا چند نفر ) بیشتر ازه نفر( باهم در خانه هائی کرائی که درای اطاق های بیشتر بودند زندگی برند. گرچه بعضی محصالن 

ماند. نمایند. تا بدینطریق مصارف کرایه فی نفر را پائین آورند، اما اکثراً این نوع تالش محصالن در اثر نارضائیتی همسایه ها بی نتیجه می 

ماعی نمی خواستند در اطراف آنها محصالن مجرد جا به جا شوند.  استفاده از لیلیه و بدل اعاشه یک سیستم زیرا همسایه مظر شئون اجت

دوگانگی را به وجود آورد، زیرا مصارف هر محصل لیلیه تقریباً دو چند بدل اعاشه بود که به یک محصل اعطا می گیردید. بنا بران  پروژه 

که در حصه خود توأم به )عاشه و اباته و مشکالت زندگی محصالن در کاروانسرای ها ئی غرض ازبین بردن مشکالت دوگانگی ا

مشکالتاجتماعی واخالقی بود( طرح گردید. طیق این پروژه در نظر گرفته شد تا لیلیه کامالً از بین رفته و در عوض جمیع محصالن در هوتل 

 2.111الی  2.111و باش نمایند. کرایه ماهانه هوتل ها و اعاشه محصالن بین هائی که دارای اطاق های نسبتاً بزرگتر و بیشتر بودند، بود 

افغانی تثبیت گردید.به این ترتیب سیستم دوگانگی و نتایج آن از می رفت زیرا از یک طرف مصارف لیلیه برای همه محصالن مستحق 

مصارف اضافگی می شد، بلکه مشکالت اداری لیلیه هم  مساوی بود و ازجانه دیگر این پروژه برای وزارت تحصیالت عالی نه تنها باعث

ازبین می رفت . در ابتدا این پروژه از طرف وزارت تحصیالت عالی پذیرفته شد. اما در اثر تظاهرات محصالن و حمایه آن توسط زورمندان 

 این پروژه ناکام شد.
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مضامین ادامه برای  می باشد کهمعلومات اساسی کمبودالشمول جدید محصالن یک تعداد عمده لعضم
طوریکه تجربه در هرات نشان داده است، این محصالن در ابتدای  ضروری اند.های مربوطه پوهنځی 
به سبب اینکه بعضی مضامین را تعقیب به مشکالت روانی دچار می شوند و حتی اتفاق افتاده است   تحصیل

ی اول موفق اخذ نمرات قناعت بخش نایل نشوند. تالش های نویسنده ) در هنگام که درامتحانات سمستر ها
یک سمستر (غرض دایر شدن انجام وظیفه در پوهنتون هرات و بعضی رؤسای سایرپوهنتون های دولتی

ی چنین محصالن به موفقیت نه انجامید.دالیل عمده آن نبود مقرره المه در قانون تحصیالت گذشته آمادگی برا
 11جدید که تاحال نافذ نشده است( و مشکالت مالی وزارت تحصیالت عالی می باشد. )و

 موسسات تحصیالت خصوصی –2-1
هر نظر به مقررات وزارت تحصیالت عالی یک موسسه تحصیلی وقتی اجازه فعالیت دارد که  (0)

و صرف وقتی می توانند به برنامه ماستری  پوهنځی مربوطه ئی آن دارای چهار استاد به درجه ماستری باشد
موسسات تحصیالت عالی به . آغاز نمایند که پوهنځی یا دیپارتمنت دارای چهار استاد با درجه دکتورا باشند

یک موسسه تحصیلی در هنگام تأسیس الی تکمیل  :تپوهنتون ها و موسسات تحصیالدوسته تقسیم می شوند: 
)داشتن تعمیرخودی مطابق به شرایط یک پوهنتون، تجهیزات  حصیالت عالیتمعیارات تعیین شده ئی وزارت 

» و بعد از اتمام معیارات  تحت عنوان « موسسه تحصیالت عالی......» تحت  ولوازم درسی و کتابخانه(
موسسات تحصیالت عالی می باشد.  توضیحات بعدی مربوطه به هر دو نوع د.نفعالیت می کن.....« پوهنتون 
عالی که بدون اجازه وزارت تحصیالت عالی اجرای فعالیت می کنند، در این مبحث  نام نهادات آن موسس

  .شوندنمی  رعایت
اعظمی »هدف اصلی را  داشته و مفاد گرایش بهموسسات تحصیالت عالی خصوصی برخالف  پوهنتون های دولتی 

. این موسسات از محصالن خود فیس تحصیلی اخذ می نمایند. هستند تشکیل میدهدویا مفاد مناسب  «ساختن  مفاد
ویا ازآن به ُکلی صرف نظر می  قایل می گردند موسسات تحصیلی که استثناًء به محصالن مستعد بی بضاعت تخفیف 

 کنند.
موسسات تحصیالت عالی خصوصی مانند پوهنتون های  عوامل تولید در موسسات تحصیالت عالی (5)

 ترکیبدر قسمت پوهننون های دولتی اما به مقایسه  می باشند؛انون و لوایح تحصیالت عالی دولتی تابع ق
و در تعبیه وسایل تولید از اصل آزادی پوهنتونی  آزادی ُکلی یا قسمی دارندو استفاده ازآن عوامل تولیدی 

در کانکور که قسمت اعظم محصالن موسسات تحصیالت خصوصی محصالنی می باشند استفاده می نمایند. 
. ه خویش نشده اندرشته ئی مطلوب موفق به اخذ نمبر معیاریو یا  بی نتیجه مانده اندوزارت تحصیالت 

در این  خاب می نمایند.تموسسات تحصیالت عالی محصالن خویشرا بعد از اخذ امتحان کانکور جداگانه ان
 ت عالی به این موسسات عالییک فیصدی معینی محصالن موفق کانکور از طرف وزارت تحصیالاواخر 

ور خاص موسسه تحصیالت عالی خصوصی کمعرفی می شوند که ضرورت به گذشتاندن اخذ امتحان کان هم
  .ندارند

بالً به ارتباط ق کهتولید اصلی )مواد کار، وسایل کار و قوای بشری(  باره عوامل دراز تکرار مطالبی 
 درباره ارگان های تصمیم گیری این موسسات شود. اماتوضیح شد، صرف نظر می پوهنتون های دولتی 

 توضیح بعضی مطالب ضروری می باشد.
یا  ت مدیره و هیأت عاملأدو ارگان اصلی تصمیم گیری در این موسسات وجود دارد که عبارت اند از هی

اَُمنا  و یا هیأت هیأت  مبنادیگر موازی به هیأت مدیره دارای یک هیأتاجرائیه. بعضی موسسات عالی 
 هم می باشند..(Kuratorium, board of trustees)مشورتی 
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e.V. پوهنځی ژورنالیزم پوهنتون کابل ، به دلیل اینکه سمتس آمادگی خالف الیحه ( مبنی بر دایر کردن چنین کورس آمادگی در

 به ناکامی انجامید. سیستم کریدت می باشد،
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شرکت سهامی، محدودالمسؤولیت، تضامنی مثالً ، شکل حقوقی موسسه تحصیالت عالی )ازنگاه حقوق تجارت
آیا نظر به اینکه آنها برداشت می شود، واضح نیست، اما رسمی ( طوریکه از عنواین خالص، تضامنی مختلط

شرکت  که موسسه دارای شکل استباط کردتوان  می، تأسیس شده استسرمایه گذار یک ویا چندموسسه توسط 
از طرف یک تعداد محدود شرکا )شرکت تضامنی( و یا آن سرمایه  باشد کهتضامنی خالص و یا تصدی فردی 

مسؤولیت را در برابر خویش با سرمایه تعهد شده و دارائی شخصی شرکا همه  هرگاهیک فرد متقبل شده است. 
سرمایه به اندازه  تنهایک قسمت شرکا  اگرتضامنی خالص واز ،متقبل شوندتصدی دائینین و اشخاص ثالث 

تعیین شکل حقوقی از نگاه  صحبت می شود. تضامنی مختلطبه عهده گیرند، از تصدی را مسؤولیت  ،تعهد شده
موسسه  عالقمندان در حالت اضافه قرضداری و افالستأمین حقوق دائنین و سایر برای غرض حقوق تجارت 

موسسه  ،ضروری می باشد. موسسات تحصیالت عالی برای حمایه حقوق محصالن تحصیلی خصوصی
قبل از آغاز فعالیت وادار می سازد تا نظر به تعداد محصالن یک ذخیره نقدی به یک  را تحصیلی خصوصی

موسسه مورد نظر که  دجدیداد را طور ضمانت ارائه نماینیک معادل و یا  تحویل دهند به حیث امانت بانک
باین طریق فیس تأدیه شده محصالن توسط  ذخیره و جایداد متذکره  و نداردو یا فروش آنرا صالحیت برداشت 

 تأمین حقوق سایر دائنین معلوماتی در دست نیست. چگونگی کامالً تأمین شده است. اما درباره
موضوعی که به ارتباط ملکیت )سرمایه گذاری( دارای اهمیت می باشد، عبارت از اهمیت سرمایه گذار)ها( 

. در تصدی فردی )یگانه سرمایه گذار( مالک تصدی )سرمایه گذار( به استباالی روند تصمیم گیری تصدی 
رای اجراو تطبیق تصامیم می گیرد و بموسسه تحصلی تصمیم تنهائی در باره مسایل ستراتیژیکی و عملیاتی 

در بعضی موسسات خصوصی، سرمایه گذار  د.نخود معاونین و یا دستیارانی به حیث مامورین توظیف می کن
این  .ویض می نمایدفبه آن تهم ستراتیژیکی را اداری مسؤولیت امور  کردهانتصاب  هیأت مدیره را)گذاران( 

وظیفه اجرائیوی و عملیاتی را به طریق  این  بهازبین خود مدیر یا مدیران اجرائیوی را تعیین میدارند و هیأت 
مالک یا مالکین سرمایه در تصامیم صورت شخصی دیگر خارج از هیأت مدیره تفویض می کند. به هر 

 دارای  انقراض آن و، پیشرفت تأسیس و انحالل  بوده درستراتیژی و عملیاتی به صورت مستقیم ذیدخل 
  صالحیت عام و تام می باشند.

بوده و  که هدف اولی اقتصادی به صورت عموم صاحب یا صاحبان سرمایه در قدم اول به مفاد و افزایش آن
کیفیت تحصیلی را عالقه دارند.هدف بعدی  می کند،تضمین و تأمین در مدت دراز  را تداوم فعالیت تصدی

 01در سرتاسر کشور به  یتعداد موسسات تحصیالت خصوص 0525سال  احصائیه. به اساس دهمی دتشکیل 
برای جذب و ازدیاد محصالن در بین موسسات یک رقابت شدید  در کابل( اصتاً خمیرسید. به این طریق )

جبران  تعداد بیشتر محصالن غرض .تحصیالت عالی وجود دارد. مخصوصاً برای موسسات جوان و نو تأسیس
و کرایه  و ی )که قسمت اعظم آنرا پاداش استادان مدرس ذیصالح، حد اقل بدرجه ماستریمصارف دوران

الی  05.111و کرایه ماهانه بین  افغانی 0211الی  211حق الزحمه یک استاد ماهانه  بین  تعمیرات )
را یک حالت استثنائی مخصوصاً در موسسات نوتأسیس  فیصد ناکامی ( ضروری می باشد.دالر 51.111

درجه لیسانس در موسسه تحصیلی نامنویسی می  کسب، زیرا اغلب محصالن صرف به منظورتشکیل میدهد
اقلیت )به اساس  در نمایند،می  نام ثبتکه به غرض ارتقای معلومات به موسسه تحصیلی  محصالنی تعدادکنند، 

وجود دارند که از شهرت موسسات تحصیلی هم خوشبختانه اما  .قرار دارند تجربه شخصی حد اکثر ده فیصد(.
 12کیفیت درسی اهمیت زیاد قایل اندارتقای خوب بر خوردار بوده و به 

تابع قانون و لوایح وزارت تحصیالت عالی بوده؛ اما در تصامیم  عموم موسسات عالی خصوصی به صورت
و علمی خویش به مقایسه پوهنتون های دولتی، دارای  )تشکیالت، پالن گذاری، کنترول و مراقبت( اداری

به مرور زمان از استادان  تا. انگیزه اقتصادی و رقابت آزاد انها را وادار می سازد آزادی بیشتر می باشند
به اساس بلندتر استفاده نمایند و کیفیت درسی را ارتقا دهند.  )حتی استادان خارجی( مجرب و با تعلیمات عالی
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ت تقدیر از محصالن ممتاز دایر شده بود و در آن محصالن و نویسنده دریکی از موسسات خصوصی در کابل درنشستی که به مناسب  

اولیای شان اشتراک داشتند نیز خضور داشت، رئیس موسسه تحصی خصوصی به اهمیت ارتقای سویه محصالن جداً تأکید کرده محصالن را 

امی حساب نمایند و امیدوار کننده جلوه می متوجه تعقیب وظایف درسی شان نمود و به ایشان خطاب نمود که باید در صورت نبود لیاقت به ناک

 کرد.
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آینده دارد و یا درجریان ذیل پوهنتون های خصوصی در حال حاضر به ماستری  دست داشته برنامهمعلومات 
 نظر گرفته شده است. در

 - برنامه ماستری،افغان امریکا  MBA 

 - برنامه ماستریباختر ، MBA  

 - برنامه های ماستری ، کاردان MBA, MIT 

 - و جرم شناسی، اقتصاد توسعه، علوم اقتصادی، جامعه روابط بین المللی، جزا برنامه های ماستری: : کاتب
 شناسی

 - ماستری  دنیا ،MBA درطی مراحل 

 در حال تأسیس. فقه و قانون ، دوره ماستریسالم 
تا برای هر رشته  مانند پوهنتون های دولتی مکلفند خصوصی تمقررات ماستری وزارت تحصیالطبق 

د. باساس نباشداشته چهارمدرس به درجه دوکتری )متخصص رشته ( دارای  ماستری ئی برنامه حصیلیت
در موسسات تحصیلی متذکره رعایت شده است که در بعضی آن متخصیین  اتمعلومات دسته داشته این مقرر

خارجی و دربعضی آن متخصین افغانی و دربعضی متخصصین افغانی و خارجی مشغول تدریس می 
کریدت در چهار سمستر)هرسال دوسمستر( الزامی است که از آن  52کمیل باشند.برای احراز درجه ماستری ت

در همه موسسات  ن نامه ماستری در نظر گرفته شده است.کریدت آن برای کار ماستری یا پایا 2جمله 
در باره نوعیت و کیفیت د. شو تحصیالت خصوصی ساعات درسی مضامین ماستری بعد از عصر دایر می

کنترول و مراقبت  تخمین می شود کهدرسی این موسسات به اساس نبود معلومات نه می توان قضاوت کرد، اما 
کیفیت درسی از هرنگاه ) استاد ، وسایل درسی، طرز امتحان و ارزیابی کاندیدان( به مقایسه پوهنتون های 

کیفیت  برایروز  و در هفته پنج ه آیا دوساعت تثبیت شده در روزاما این ک دولتی آفاقی تر و موثر تر می باشد.
کافی غرض  ری کفایت می کند و کاندایدان وقتکنفرانس ها، کار های خانگی و کار ماست علمی کیفیت تدریس،

که  استسوال اساسی کافی است،  به معیارات بین المللی می باشد،به که مطابق توسعه معلومات ماستری 
  13دتواننمی قانع کننده ارادئه کرده به آن جواب نویسنده 

هیأت اجرائیه موسسات تحصیالت عالی خصوصی در مسایل پوهنتونی و علمی دارای صالحیت عام و تام بوده 
و صرف در برابر هیأت مدیره و مالک یا مالکین سرمایه جوابده می باشند. مراجع و اشخاص خارج از 

آن نقش اساسی ندارد. اخذ کانکور کامالً به صالحیت موسسه تحصیلی  موسسه تحصیلی باالی تصمیم گیری
بوده و تقسیم رشته به خواهش محصل به عمل آید. هم چنین در سازماندهی موسسه تحصیلی در چوکات 

دارد. به این طریق موسسه تحصیلی در پالن گذاری تشکیل کامل وجود آزادی مقررات وزارت تحصیلی 
ناچیز بوده موثر  غیر رسمی  سهم تصمیم گیریتمنت مربوطه مستقالنه عمل می نماید. ورشته تحصیلی و دیپار

 نمی باشد.
 محصالن به حیث مشتریان  (3)

در موسسات خصوصی که هدف اساسی آن کسب مفاد می باشد، محصالن به حیث مشتری تعریف می 
گرایش به بازار دارند و یا مشتری نظریات جدید بازار یابی، تصدی های اقتصادی یا اساس شود.معموالً به 

 بازار عرضه محصوالت خودرا در گرا می باشد از بازار گرا وقتی صحبت می شود که تصدی بکوشد سهم
در برابر تصدی همرشته ئی رقیب توسعه دهند. در حالی که در حالت مشتری گرا، تصدی می کوشد تا با 

ری محصوالت وخدمات جدیدی تستیژو وفاداری مشپر سلوک، عاید، شرایط اجتماعی،خواهشات، نظرداشت 
 14را غرض توسعه سهم بازاِر خود عرضه دارد.
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در ساحه بین المللی کاندیدان ماستری به وقت کافی برای مطالعه آثار مضامین ماستری، کارخانگی، سمینار و کار ماستری ضرورت  

ایند. مزید برآن تدریس مضامین دارند. حتی در بعضی ممالک مخصوصاً آلمان کاندید ماستر باید دوسمتسر آمادگی را برای ماستری سپری نم

  و سایر فعالیت های الزمه به لسان  انگلیسی می باشد.

ر ک به کتب ذیل 
14
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موسسات تحصیلی خصوصی افغانی  بیشتر بازار گرا بوده محصالن نظر به ذوق و سلیقه خویش به آن 
خصوصی مراجعه می کنند که رشته مورد نظر را عر ضه میدارد. برای محصالنی که هدف شان صرف 

( بوده و آنرا به حیث وسیله استخدام و ارتقای وظیفه تلقی می نماید، BAآوردن سند لیسانس )بدست 
عالقمندی به آن موسسه خصوصی دارد که حصول سند تحصیلی زحمت افزا نبوده و امکان کامیابی در آن 

لی خصوصی قابل یاد آوری است که محصالنی هم وجود دارد که تمایل به آن موسسات تحصی بشتر می باشد.
 د.ندارند که دارای کیفیت بلند درسی بود و از شهرت خوب بر خوادار می باش

 نتیجه گیری –ب 
نخست از همه باید یاد آور شد که این مقاله صرف جنبه تحقیقی و اصالحی داشته متوجه یک شخص و یا گروه  - 0

تحصیالت افغانستان می باشد. امیدوارم یگانه هدف نویسنده ارتقای ظرفیت علمی موسسات  .اشخاص خاص نمی باشد
از کودتای  پیش روزی جایگاه موسسات تحصیلی کشور به مقامی برسد که پوهنتون کابل و بعداً پوهنتون ننگرهار

لی تا حال به سند ینه نتها در کشور بلکه در ممالک همسایه داشت. فارغ التحصیالن این دوموسسه تحص 0520ثور 0
. من هم به حیث یکی می کنند و از زحمات و کفایت علمی استادان خویش به نیکوئی یاد آوریفراغت خویش می بالند 

ه کرد کسبزمان  آنپوهندوئی را که درعلمی از استادان این دوره افتخار تدریس را درپوهنځی اقتصاد داشتم. درجه 
پوهنتون هنگام اجرای وظیفه مجدد در در که نخواستم  آنرا اعتبار علمی می باشد،  ودارای پر ارزشآنقدر نزدم  ،ما

( باوجود تکمیل شرایط علمی و تحریر آثار علمی متعدد ، با درجه پوهنوالی و 5101الی  5115های کابل و هرات ) 
 پوهاندی تبادله نمایم.

پوهنتون تأسیس موازی به آن  رو به افزایش نهاده  تعداد فارغین مکاتبخوش بختانه  بعد ازسقوط طالبان  – 5
های درجه موفق به اخذ  در خارج از کشوراستادان زیادی تعداد  .در حال افزایش است ی دولتی و خصوصیها

با وجود این انکشاف مثبت، اکثر  شده و بامتون جدید درسی شروع به تدریس نموده اند.ا و دکتورماستری 
تانت های جوان که یساساز وده وپوهنتون و پوهنځی های جدید التاسیس به قلت استاد با تجربه درسی مواجه ب

 محصالنکه حیث استاد مدرس استفاده می کنند. این وضعیت باعث می شود جدیدْا فارغ التحصیل شده اند، به 
به سویه های متفاوت فارغ التحصیل گردند و در ساحه کار عملی به مشکالت روبرو شوند. مزید  پوهنتون ها

. خطر پائین آمدن کیفیت درسی هم در اثر دیلی محصالن می گرددبرآن تفاوت کیفیت درسی باعث ازدیاد تب
مصروفیت استادان )که به لسان انگلیسی مهارت دارند( به دفاتر خارجی و یا مصروفیت استادان به موسسات 

برای استادانی که در موسسات  دیعالی مقررات جدیتحصیلی خصوصی وجود دارد. گرچه وزارت تحصیالت 
عمل از آن عدول می شود. نظر به مقررات متذکره استادان در خارجی مصروفیت دارند و ضع نموده است، اما 

عصر( اوقات رسمی  4یا  2)ساعت ختم  صبح وبعد از 2و یا  8از)ساعت پوهنتون های دولتی صرف قبل 
وصی دارند. این مقرره هم از طرف بعضی استادان خص موسسات تحصیلی دولتی اجازه تدریس در پوهنتون

مربوطه را ترک کرده به وظایف غیر رسمی ادامه می دهند.  پوهنځینادیده گرفته شده حتی به مجرد ختم درسی 
استاد که عبارت از انجام کار های تحقیقی و وارسی مسایل سیستم  متداوم ئی وظیفهدر انجام به این طریق 

ردن کورس های تکمیلی برای محصالن کریدت خورده، وارسی کنفرانس ها و مونوگراف کریدت، مانند دایر ک
تهیه درس و نوت های درسی هم شد، سهم انگاری به وجود می آید. مصروفیت اضافی استاد باالی می با ها

 باالی کیفییت درسی بی تأثیر مانده  نمی تواند.
های افغانستان در اثرانجام کمک های تخنیکی  پوهنځیضی به بعد در تجهیزات البراتوار های بع 0580از سال 

و یا تهیه از بودجه وزارت تحصیالت تکمیل شده اند و یک تعداد زیاد کتب علمی و مسلکی چه به شکل بخشش 
چه به شکل خریداری برای استفاده استادان و .محصالن به  کتابخانه های مربوطه دولتی داده شده است. مزید و 

توسطه موسسات کمکی و ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی به  نتعداد زیاد آثار علمی استادابران یک 
نشر رسیده و بدسترسی محصالن قرار گرفته است. اما بدون تداوم. زیرا تهیه مسلسل کتب و سایل جدید در اثر 

 مشکالت بودجه وزارت تحصیالت به ندرت به عمل آمده است. 
تادان و محصالن در صورت موجودیت امکانات شرایط تخنیکی معلومات مکمل وممد تانه  یک تعداد اسخوشبخ

تدریسی از طریق انترنیت بدست می آورند. اما یک تعداد زیاد استادان ومحصالن نظر به نبود شرایط تخنیکی 
 از این وسیله ارتباطی محروم می باشند.
موسسات خصوصی ومحصالن یونیورستی  مقایسه محصالن بعضیبه بنابران محصالن دولتی کشور عزیز 

های خارجی غرض کسب  رجی در حالت نامساعد قرار دارند و در هنگام ادامه تحصیالت در نیورستیئی خاها
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اخذ کورس های اضافی ویا آمادگی قبل از آغاز با (  BAدرجه ماستری مکلف اند، کاستی های دوره لیسانس )
 رفع نمایند.ریق مطالعات، و یا به صورت انفرادی از طدوره ماستری 

قابل تمجید و تشویق است. امر فراهم آوری امکانات ماستری در پوهنتون های دولتی و خصوصی یک – 5
و دارای استعداد کافی برای تعمیل بوده زیرا برای جمیع جوانانی که خواهان ادامه تحصیالت باالتر ازلیسانس 

این مامول می باشند، اما نظر به دالیل مختلف )مخصوصاً طبقه اناث( تحصیالت را در خارج ادامه داده نمی 
صرف به  یمی باشد. اما از نگاه نظرراست توانند، فراهم اوری شرایط ماستری یک گام مثبت ومهم به راه 

بلکه شرایط برنامه ماستری باید از هرنگاه مطابق به ستندرد بین المللی  هپافشاری نکرد اکتفا و نکات مثبت آن
  که عبارتند از: خاصتاً ممالک همسایه برآورده شود

  به ستندرد بین الملی ماستری ئی برنامه نصاب درسی )ازنگاه کیفی وکمی(مطابقت،  

  رشته پیشنهاد شده ئی ماستری با مضامین پیش بینی شده نصاب درسی ، مطابقت 

  و دوره ماستری را درهنگام تخصص رشته مضامین ماستری  درکفایت که با  انستاداتوظیف
 ، دنباشه دتحصیل ادامه د

  به روزانه تبدیل و بعد از شبانه را ماستری وزارت تحصیالت غرض برآوردن شرایط ماستری باید
عیار شد، موضوع ماستری شبانه مطابق معیارات بین المللی بین الملی د راین برنامه به ستنداینکه 

 برنامه ریزی شود،

 اصل ضوابط بر اصل  دیگررجحان رعایت معیارات آفاقی برای انتخاب کاندیدان ماستری.به عبارت
 واربط،

 (.تحقیقی و )وسایل تدریسی برنامه ماستری سرمایه گذاری مسقیم عواید فیس ماستری برای تقویه 

 باید کسانی به برنامه ماستری  ؛دایر نمودن دوره ئی آمادگی اقالً یک سمستر به عوض اخذ کانکور
 .پری نمایندشامل شوند که امتحان دوره ئی آمادگی را موفقانه س

عزیز  در کشور15«(ماشینی»تورم درجات بی کیفیت علمی )درجه های  از یک طرفبا رعایت این شرایط از
تشنج و کشیدگی بیجا وبی عدالتی بین ماستر های که در خارج و یا  زمینهب دیگرنجلوگیری می شود و از جا

داخل کشور به اساس ستندرد بین المللی و باکسب معلومات وسیعترعلمی موفق به اخذ درجه ماستری شده اند 
های نو تأسیس با استفاده از  پوهنځیهای مزید برآن اسیستانت  .فراهم نمی گردد ،«ماشینی»ماستر های  بینو

داده موفقانه انجام به وجه احسن وباکیفیت در داخل کشور وظایف تدریس را )به حیث ُمدرس(  یدرجه ئی ماستر
 . می توانند

صیالت حتوزارت محترم  و ریاست محترم انسجامریاست محترم تضمین کیفیتی  ،معینیت محترم محصالن  -.4
باید درقسمت تضمین ظرفیتی برنامه های ماستری افغانستان مطابق به معیارات بین الملی توجه جدی به الی ع

خرچ داده و از طریق بررسی های جدی اهداف و معیارات برنامه های ماستری موجوده کشور عزیز را همه 
اجتماعی اهداف واالی  جانبه مورد مراقبت قرار دهند و اجازه ندهند که شرایط ناگوار امنیتی، سیاسی و

 . من هللا التوفیقگیرد که جبران ناپذیر می باشدمنفی تحت تأثیر قرار طورتحصیالت عالی 

                                                           

15
 طوریکه در ممالک کمونستی سابقه از نگاه سیاسی و ایدولوژی به اشخاص و مطلوب ممالک روبانکشاف اعطا می شد.  


