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 مقایسۀ نظام آموزش و پرورش افغانستان و فنلندو  یبررس
 

 1عبدالمنان ظهیر

 

 

  چکیده

تعلیم  ش افرادبه مثابه ستون فقرات یک جامعه است و پیشرفت و ترقی جامعه منوط به سطح دانآموزش و پرورش 

کند و  را تربیت ی فردان بوده که انسان هااز دیرباز انتظار از آموزش و پرورش آ است که در جامعه زیست دارند. ایدیده

قش نظام نه یافته هرکشوری به خصوص کشورهای توسعدر . امروزه زندگی در جامعۀ فردا آماده سازد نسل امروز را برای

ه است. ان توجهای متفاوت بدیهی و شایر پیشرفت و رشد آن کشور در شاخصآموزش و پرورش به ویژه مقطع ابتدایی د

خود ور کشترقی  های آموزشی موفق سایر کشورها در بهبود وکنند با الگوبرداری از برنامهجوامع کوشش میبرخی لذا 

ن، ی افغانستاآموزشام آن با نظمقایسۀ پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و تحلیل نظام آموزشی فنلند و قدم بردارند. 

 و مرکز استتان متشی فنلند غیر متمرکز و نظام آموزشی افغانسدهد که نظام آموزها نشان میانجام گرفته است. یافته

ظام نبل اعمال ایای قابا استفاده از مز ای دارند، توقع می رود که دست اندر کاران امور آموزش،های قابل مالحظهتفاوت

ارتقای  ات مزید وتا شاهد توفیق دنافغانستان گام بردارو ارتقای سطح کیفی آموزش در د وفنلند در جهت بهبآموزشی 

 مع آوریجروش له حاضر از نوع مقایسه است و مقامان در سطح منطقه و جهان باشیم. نظام آموزش و پرورش کشور

ع آوری طالب جممورت که ابتدا بدین ص ؛ای و دیگر منابع اطالعاتی استکتابخانه یتلفیقی از روش مطالعاتاطالعات 

 اند.سپس در ساختار مقاله به کار رفتهو  تهورد تجزیه و تحلیل قرار گرفاند و مشده

 

 

 و فنلند ، مقایسه، افغانستانآموزاندانشآموزش و پرورش،  واژگان کلیدی:

                                                           

 افغانستان. –، کابلربانی دانشجوی کارشناسی ارشد رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آموزش و پرورش شهید استاد -1
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 مقدمه

شود که است و آن به دانشی اطالق می« Comparative Education»آموزش و پرورش تطبیقی ترجمۀ واژه 

ا بین شی و یهای تربیتی در داخل یک نظام آموزهای پدیدهوتها و تفاموضوع آن شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهت

ر دمؤثر  های آموزش و پرورش ممالک مختلف جهان، با توجه به عوامل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسینظام

 (51، ص 1395تشکیل و پیدایش آن هاست. )آقازاده، 

 در جامعه ؤثر راربیت و ساختن انسان مطلوب و مآموزش و پرورش یکی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و ت

درسی،  وادم از مآن اع به عهده دارد، برای پرورش افراد مطلوب، نیاز به یک نظام آموزشی کار آمد است که اجزا و عناصر

 ف دیگر،از طر یابد. دیگر در ارتباط باشند تا اهداف مورد نظر تحققآموز، معلم، وسایل آموزشی، فضا و ... با یکدانش

معه رود به جاوبرای  تدریس و آموزش از نظر ماهیت و نظام ارتباطی متقابل است و در مدرسه، در صدد آماده کردن افراد

نظام  اعی دردر سطح بسیار گسترده است. صنف درس نیز به عنوان یک گروه اجتماعی و کوچکترین خرده سیستم اجتم

تمایز متماعی فردی است که آن را از سایر سازمانها و نهادهای اج آموزشی دارای خصوصیات و ویژگیهای منحصر به

 کند. )رستمی و دیگران، بی تا(می

ریخی نظام سیر تحول تا. 1های پرسشای و دیگر منابع اطالعاتی به بررسی در نگارش این مقاله، از روش کتابخانه

. 3چیست؟ و  ندی نظام آموزشی افغانستان و فنلهای ساختار. تفاوت2 چگونه بوده است؟ آموزشی افغانستان و فنلند

ف ابع مختلاز من به هر پرسش چگونه است؟ های آموزشی افغانستان و فنلنددر نظامآموزان و دانشوضعیت معلمان 

تنها  وندارد  در افغانستان در بخش آموزش و پرورش منابع کافی وجود است. آوری گردیدهجمع بینانههای واقعپاسخ

ری واد اصغجتوسط محمد  "تعلیم و تربیت در افغانستان"که در این بخش صورت گرفته است مقاله زیر نام کارهای 

 "نبااکمیت طالحاز دوره ظاهرشاه تا بررسی تاریخی معارف زنان "نام نوشته شده است و هم چنان مقاله دیگری تحت 

ف ز منابع مختل. مقاله حاضر هم با استفاده ادر مجله راه شکوفایی نشر گردیده است 1398تحریرگردیده و در سال 

قایسه مانستان و شی افغنظام آموزای عالقمندان باز کند و در مورد تحریرگردیده است و امید است کاری باشد که راه را بر

 .مل آوردعها استفاده به تا در جهت بهتر شدن وضع آموزش و پرورش بتوان از آن نمایند،آن با سایر کشورها تحریر 

 اصلی پرسش

 های آموزشی افغانستان و فنلند از هم چی تفاوت دارند؟نظام

 های فرعیپرسش

 سیر تحول آموزش و پرورش در افغانستان و فنلند چگونه بوده است؟ .1

 ؟چیستنظام آموزشی افغانستان و فنلند  یساختار هایتفاوت .2

 ؟د چگونه استدر نظام آموزشی افغانستان و فنلنو دانش آموزان  انمعلم وضعیت .3

 «و فنلند چگونه بوده است؟ آموزش و پرورش در افغانستان سیر تحول» سؤال اول:

 الف: سیر تحول آموزش و پرورش در افغانستان

 پیش از اسالم ،در افغانستان آموزش و پرورش

 سرزمینردم این م و معرفت بود. کانون علم )قبل از اسالم(شود در گذشته سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می

اند. تعلیمات مذهبی، اخالقی و معرفت به احکام خداوندی از قدیم دانش دوست بوده و مشعل علم را به دست داشته

ها که کردند. برهمندانستند حفظ میکه کتاب آسمانی و الهی میرا « ویدا»رؤس نصاب درسی شان بود. عموماً کتاب 
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م دینی مضامینی مانند: نجوم، کردند. پس، از فراگیری علورف آن را تدریس میدانش و تخصص به آئین ویدا داشتند معا

البًا برای وزش و پرورش ذهنی تربیت بدنی که غداد. با آمالصوت و مراسم مذهبی نصاب درسی را تشکیل میعلم

 (1390)اصغری،  گرفت.گردید نیز بخشی از نصاب درسی را در بر میشاهزادگان و سپاهیان تهیه می

جای ع بهین مقطسکندر دوام یافت، در ازمین و تا حمله اهزارسال قبل از میالد در این سر مدنیت اوستایی که

ه از آن ب سالگی ادامه داشت و بعد 8آموزش ابتدایی تا سن  گردید. دورۀیانت ویدی، آیین زردشتی تدریس مید

جتماعی و اوامیس ت والدین حقوق همسایگان و احترام نکرد. در مراحل ابتدایی اطاعتحصیالت باالتری ادامه پیدا می

اید و طب ضی، عقشئون ملی جزء نصاب آموزشی بود. در دورۀ تعلیمات عالی، ادبیات، حفظ سرودهای مذهبی، نجوم، ریا

 (1390. )اصغری، گرفتار میمورد توجه قر

 آموزش و پرورش از آغاز اسالم تا دوران آل سامان

سی و ی، سیااعتابناک اسالم در سر زمین خراسان بزرگ، تغییرات زیادی در حیات اجتمتابیدن خورشید  پس از

ات دین دستور گیری ازامرهنگ پیشتاز بودند، با الهوجود آمد. مردم این سرزمین که در زمینۀ علم و ففرهنگی این دیار به

وزش و گیری از آمدانش، استقبال چشم فراگیری علم وهای فراوان پیامبر گرامی)ص( اسالم به مبین اسالم و سفارش

علم  ها طالبمتعددی با موقوفات زیادی تأسیس شد و هزار مکاتبپرورش صورت دادند، بگونۀ که در مناطق مختلف، 

الدین جالل های بزرگی چون: موالناها ظهور شخصیتگرفتند و نتیجۀ این آموزشتحت آموزش و پرورش اسالمی قرار 

ن سهل بد احمد السرخی، ابوزیالطیبر بلخی، بن قتیبه مروزی، احمد بنحیان خراسانی، ابومشعبلخی، موسی بن جابر 

 انصاری و بداهللبلخی، ابوالحسن شهید بلخی، ابوسلیمان سجستانی، ابوالخیر بن خمار، ابو ریحان بیرونی، خواجه ع

 (1390ند.)اصغری، اسالمی دیگر گردید، که سهمی مهمی در رشد و تمدن اسالمی داشت اندانشمند

 آموزش و پرورش در عصر غزنویان و غوریان

 الدوله غزنویاجتهـ( تا عهد 351ودند و غزنه از دورۀ الپتکین)غزنویان در تاریخ آموزش و پرورش فصل تازۀ گش

تب و مک کاتبمزنه، زنوی در غ. در اثر توجه محمود غن سیاست و دیانت علم و معارف بودهـ(؛ یعنی دو قرن در کانو553)

تدریس علوم  اند و به قول دیگر به شمول مساجد کهشمرده 1300که تعداد آنها را تا  های متعدد تأسیس شد،خانه

 (1390)اصغری،  رسید.می 2000آمد به ه شرقی و اسالمی در آن به عمل میمتداول

کرت در ، آلپرداختنددانش می وان هم به فراگیری علم وشاهان غوری نیز علم پرور بودند و در این دوره طبقۀ نس

رف وست و معادن علم راه انکشاف زبان و ادبیات پارسی بسیار تالش کردند. ملک معزالدین و ملک فخرالدین از زمامدارا

لرموز، ی کنزاوزبان پارسی دارد، در این عصر ظهور کرد و آثار میر حسین غوری که آثار متعددی بهپرور بودند. ا

ان صوف و عرفتبارۀ  باشد و همه درنامه، پنج گنج، صراط المستقیم و طرب المجالس میاالرواح، شی هزادالمسافرین، نزه

 (1390)اصغری،  بود.

رگی هم بزسعلمی  ها و مؤسساتیس مکتب خانهامیر علی شیرنوایی وزیر فضل پرور سلطان حسین بایقرا در تأس

ف شر و تألییف به نگردید و انجمن دارالتألطه و عالی تقسیم میابتدایی، متوسهای این عصر به دورۀ گرفت. مکتب خانه

 ها نظارتخانه ر مکتبروش آموزش و پرورش د آثار سرگرم بود. معارف این دوره دارای تشکیالت منظم بود. دارالعرفان بر

 که مکاتبف یا از وقو. نمودد و معاش آنان را دولت پرداخت میگردیاساتید از طرف حکومت استخدام می کرد. علما ومی

 است: ین دوره تأسیس گردید، به قرار زیرکه در ا مکاتبگردید. دیوان جداگانه داشت تأمین می

 ات، توسط نظام الملک تأسیس گردید؛مدرسه نظامیه هر .1

ه ب را  گ عصری بزرمدرسه و خانقا میرزا شاهرخ که در اوایل تخت نشینی آن را تعمیر کرد و چهار تن از علما .2

 یس آن مأمور نمود؛تدر

 کرد؛شمس الدین محمد آن را اداره میخواجه عبداهلل انصاری که موالنا مدرسه و خانقاه  .3
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 محسوب و نقلیکه از علمای معروف علوم عقلی  ،الدین محمد نظامیتوسط موالنا فصیحمدرسۀ فصیحیه،  .4

 شد، تأسیس گردید؛می

 کردند؛و منقول را در آن تدریس می معقولمدرسه اخالصیه که هفتاد استاد برجسته، علوم  .5

 زمان سلطان بیگم آن را تأسیس کرد؛البدیع مدرسۀ چهار مبنا که والدۀ .6

 مدرسۀ غیاثیه؛ و .7

 مشهور آن عصر بود. مکاتبمدرسۀ سلطانیه که از  .8

 های مشهوری تأسیس شد که عبارت بودند از:تابخانهدراین دوره ک

 د که دارای صد هزار جلد کتاب بود؛سعیکتابخانۀ احمد میرزا پسر بزرگ سلطان ابو .1

 یی که مرجع علما و فضالی عصر بود؛ وکتابخانۀ امیر علی شیرنوا .2

تبع علمی یق و تکتابخانۀ اکادمی بایسغر میرزا که چهل نفر از مؤلفین و مترجمین و علما در آن مشغول تحق .3

 (1390)اصغری،  بودند.

 هـ به بعد12آموزش و پرورش از قرن 

 زایی ازمداران محفرزندان تیمورشاه و سردهای ۀ تیموریان، تا اوایل سلطنت امیرشیرعلی خان کشمکشربعد از دو 

 محلی و غیر رسمی بود. مکاتبوجود معارف رسمی خبری نبود و آموزش و پرورش منحصر به 

 اولین مکتب در افغانستان

( بنام مکتب میالدی1903هـ.ش. )1282ل خان فرزند امیرعبدالرحمن خان در سااهلل اولین مکتب در زمان حبیب

ه سه ورۀ متوسطسال، د دورۀ ابتدایی چهار دورۀ ابتدایی، متوسطه و لیسه بود.ه در کابل تاسیس گردید و دارای سه یحبیب

ر کابل دایر شد، دشاخه ابتدایی دیگر نیز  5بود. عالوه بر خود لیسه،  بود، سه سال سال و دورۀ لیسه هم که نهایی

ها و مکتب هپرانچ ها، مکتب ابتداییی: مکتب ابتدایی باغ نواب، مکتب ابتدایی تنورسازی، مکتب ابتدایی خانیهابنام

 ابتدایی اهل هنود.

رسید که نفر می 700به  آموزاندانشنفر بود، از مجموع مکاتب ابتدایی تعداد  269این لیسه  آموزاندانشمجموع 

 (33بهرامی، صنفر معلم افزایش یافت.) 55و  آموزدانش 1534چند سال بعد این تعداد به 

 مکتب حربی

مختص ت و می داش، یکی جنبه نظامیرشیرعلی خان ایجاد شد و دارای دو شعبه بودبار در زمان امکتب حربی اولین

که ا اینتل شد، و دیگری غیر نظامی. این مکتب در زمان امیرعبدالرحمن خان تعطی وزش افسران و سربازان بودبه آم

های بیرونی شاخه نظامی بود و که دارای سه صنف لیسه و صنف ،مجدداً در زمان امیر حبیب اهلل خان شروع به کار کرد

 رستانی.سالم نوها، مکتب نطامی جدید االزادهان )افسران( بنام مکتب نظامی ملکداشت مانند: مکتب خورده ضابطهم 

 (33)بهرامی، ص

 اناولین دارالمعلمین در افغانست

نفر در  80، در عصر امیرحبیب اهلل خان تأسیس شد که مدت آن سه سال بود و 1291اولین دارالمعلمین در سال 

وجود جدید را به مکاتببه والیات رفته تا  شدنفر معلم تربیت می 30کردند و در هر دورۀ این مؤسسه آن تحصیل می

شد. انجام می سنتی قدیم، در مسجد توسط مال امامانسبک  آورند. تا آن زمان در والیات و شهرها، دورۀ آموزش به

امیرحبیب اهلل خان دستور داد، تا تعالیم مساجد طبق برنامه رسمی معارف زیر نظر مأمور مکاتب رسمی صورت گیرد. 
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، گذشته از شهر کابل و نواحی نزدیک آن، در عصر امیر حبیب اهلل خان، در مناطق نورستان که تازه در زمان پدرش

 (33بهرامی، صمسلمان شده و تابع دولت کابل گردیده بود، شش مکتب ابتدایی تأسیس گردید.)

 آموزش و پرورش در دورۀ امان اهلل خان

های وسیع اهلل خان گامبه سلطنت رسید، امان 1919در سال اهلل خان، بعد از ترور پدرش اهلل خان فرزند حبیبامان

ازی، غ ، رشدیهامانی ه، تأسیس لیسهیز اقدامات او عالوه بر توسعه فعالیت لیسه حبیبا .در زمینه توسعه فرهنگ برداشت

عربیه و  العلومرشدیه استقالل، مکتب تلگراف، مکتب نقاشی و رسامی، مکتب معماری، مکتب السنه، مکتب زراعت، دار

تی تأسیس دید دولج مکاتبوالیات هم کار نمودند. در هتوان نام برد که در کابل تأسیس و شروع برشدیه مستورات را می

 است: زیرشدند که مشهورترین آنها بقرار 

. 6یه مزار شریف؛ . رشد5. دارالمعلمین هرات؛ 4. رشدیه هرات؛ 3. رشدیه زراعت قندهار؛ 2رشدیه جالل آباد؛  .1

کتب تدبیر . م11. مکتب ارچتکت؛ 10. مرکز آموزشی قالی بافی؛ 9. مکتب موزیک؛ 8. مکتب پلیس؛ 7رشدیه قطغن؛ 

 . مکتب طبیه.12منزل؛ 

باب مکتب  322سر افغانستان بیش از م. ادامه یافت و در سرا 1928ـ.ش/ه 1307اهلل خان تا سال حکومت امان

ها، امام وسط مالتزمان آموزش به سبک قدیم در مساجد بسیاری از مناطق کشور هنوز تا آنجدید دولتی ایجاد شد و در 

جاه و نزدیک به پن ابتدایی در سراسر کشور، آموزاندانشهـ.ش. تعداد  1305رخی از آمارها در سال شد. طبق بانجام می

جه تحصیل تا در آن، 68هـ.ش. تدوین شد. طبق مادۀ  1301اولین قانون اساسی افغانستان در سال نفر بود.  یک هزار

 693595اً تعداد هـ.ش. جمع1306ـ.ش. تا سال ه1302ابتدایی اجباری گردید. وزارت معارف رسماً تاسیس شد و از سال 

ای ین دوره برمعارف تأسیس شد. در ا ف وزارت معارف طبع گردید، و مطبعۀجلد کتاب درسی از طر 133جلد کتاب از 

یا و سه، ایتال، فرانهای کشورهای شوروی، آلماناولین بار به تعداد چند صد نفر از دانشجویان برای تحصیل به دانشگاه

و  عزام شدندرکیه ادانشجوی دختر برای تحصیل به ت یبه صورت بورسیه از طرف وزارت معارف اعزام شدند و تعداد ترکیه

بعد  وایش یافت رف افزبرنامه اعزام دانشجو به کشور انگلستان نیز در دستور کار قرار گرفت. بودجه اختصاصی وزارت معا

 رفت.از وزارت حرب و وزارت دربار، در ردیف سوم قرار گ

 رای تحقیقبنه را ، زمیبودتأسیس دو کتابخانه در شهر کابل از طرف دولت که امکانات و کتب زیادی در آن فراهم 

، حاکم بود ر کشوربا توجه به امنیت که د .و پژوهش هموار نمود و روند معارف و تعلیم تربیت روند صعودی پیدا کرد

کرد، میغییر نتشد، اگر وضعیت ساله در مرکز و والیات تأسیس می، مراکز فرهنگی به تعدادی نسبتاً خوبی هرمکاتب

 (34)بهرامی، ص تری در انتظار افغانستان بود.آیندۀ روشن

 در دورۀ ظاهر شاه آموزش و پرورش

وزش و (هـ.ش. از لحاظ تغییر و تحوالت سیاسی که بر آم1312 – 1352چهل سالۀ سلطنت ظاهرشاه ) دورۀ

 .بطور کلی به دو دوره تقسیم نمود توانده است را میپرورش نیز اثر گذار بو

 346تان به اسر افغانسدر زمان صدارت محمد هاشم خان، تعداد مکاتب در سر 1325تا سال  1312از سال  الف(

جمعیت، ناچیز  کشور دارای بیش از ده ملیونرسید. این رقم برای یکنفر می 93000به  آموزاندانشو تعداد کل  باب

 بود.

 ، معارفعظماهاشم خان و منصوب سردار شاه محمود به حیث صدر با برکناری محمد 1325وم، از سال دورۀ د ب(

 627به  خانحمودمورۀ صدارت سردار ، رشدی نسبتاً خوبی داشت. در مجموع تعداد مکاتب در پایان دنسبت به دورۀ قبل

ر مشغول دختر و پس آموزدانش 111254به تعداد باب ابتدایی، متوسطه، لیسه و مسلکی رسید که در این مکاتب 

 پرداختند.معلم مرد و زن، به تدریس می 3441فراگیری آموزش بودند و تعداد 
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 ر آن برود، که دقانون اساسی جدید تصویب شد. ماده سی و چهارم قانون اساسی، مربوط به معارف ب 1343در سال 

 دایی برایات ابتترش متوازن آموزش و پرورش تأکید شده بود. تعلیمحق مساوی آموزش و پرورش برای اتباع کشور و گس

 همه کودکان که دسترسی به وسایل آموزش داشتند، اجباری گردید.

ل گرفت. آن شک پس از تنفیذ قانون اساسی جدید، قانون معارف تدوین گردید که اساس آموزش و پرورش بر مبنای

 که مادۀ اول و دوم آن عبارت اند از:اهداف اساسی قانون معارف یازده ماده بود 

جانی باید قانون اساسی، آموزش و پرورش حق مشروع هر تبعۀ افغانستان است که بصورت م 34مطابق مادۀ  -1

 .م آوردمهیا گردد. هدف دولت این است که امکانات مناسب تعلیمی را برای افراد، مطابق استعدادشان فراه

پرستی طنوعه استعدادهای جسمی، روحی و معنوی افراد و تقویه حس می، توسیهای تعلاهداف اساس فعالیت -2

تقای ت و ارو بشردوستی، وفا داری به سلطنت، تزریق و تلقینی نمودن حس مسئولیت فردی و اجتماعی برای پیشرف

 (34،35)بهرامی، صص  کشور، صلح و سالم در دنیا و تقویت همکاری بوده است.

 اهداف دورۀ ابتدایی:

 به مواد و معلومات ضروری و حیاتی؛ نایل شدن .1

 ؛آموزاندانشتقویت صحت و سالمت جسمانی، روحی و معنوی  .2

 شخصیت اجتماعی مطلوب؛ پرورش .3

 غرض اشتراک مؤثر در حیات فامیلی، مکتب، جمعیت و ملت؛ ،احراز قابلیت .4

 .و بشریبه منظور وفاداری به نظام شاهی مشروطه و سایر عنعنات مثبت ملی  آموزاندانشتربیت  .5

 در حکومت جمهوری داودخان آموزش و پرورش

مویش ه سلطنت چهل سالۀ پسر عبا کودتای بدون خونریزی، ب 1352 سرطان 26محمد داود خان در  سردار

در یش را نامه خوبرداود خان  شاه، خاتمه داد و خود زمام امور را به دست گرفت و در کشور جمهوری اعالم کرد.ظاهر

لت جمهوری دو". چنین اعالم نمود 01/06/1352یخ: رش، برای اولین بار در یک سخنرانی، بتاربارۀ آموزش و پرو

طن ا روحیه وبقوا و ت. و نسل جوان را با "ها را اصالح خواهد کردنامۀ معارف تجدید نظر نموده و آنافغانستان، بر بر

 است: خان به قرار زیر ارف در دولت داودپرستی و خدمت به مردم پرورش خواهد داد. تغییرات مع

 دورۀ ابتدایی:

 دورۀ ابتدایی از شش سال به هشت سال تغییر کرد؛ .1

 سن قانونی برای ورود به دورۀ ابتدایی شش یا هفت سالگی اعالم شد؛ .2

 ردید؛گابتدایی شد که جمعاً هشت سال  هایی هفت و هشت جزء دورۀدوره متوسطه دچار تحول شد و صنف .3

ال لیسه سچهار  رۀ هشت ساله ابتدایی، برای ادامه تحصیل در دورۀ ثانوی که شاملمتعلمین بعد از پایان دو .4

اشتند. هایی لیسه را دکردند و فقط قبول شدگان کانکور حق شرکت در صنف، باید در امتحان کانکور شرکت میشدمی

پایان  در شد کهت دایر میای کوتاه مدهای آموزش حرفهبرای کسانیکه نمره قبولی الزم را کسب نکرده بودند، صنف

 رفتند.دنبال کار شخصی می

دورۀ  ردید وۀ متوسطه حذف گروگردید. در تغییرات صورت گرفته، دانوی شامل دورۀ متوسطه و لیسه میدورۀ ث

سال  آموزاندانشه سال گردید ک 12لیسه که قبالً سه سال بود، چهار ساله شد و کالً دورۀ تحصیالت ابتدایی و لیسه 

 ، تمرکز بیشتر برای ورود به جامعه بعد از فراغت از تحصیل بدست آوردند.12یعنی صنف  آخر
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 ذاشته شد،دایی گهای آموزش و پرورش در زمان داودخان موفق نبود، خصوصاً کانکوری که بعد از دورۀ ابتبرنامه

 از ادامه تعلمینمو بسیاری از  عالوه بر نا رضایتی زیادی که در کشور بوجود آورد، سبب کم سوادی در جامعه گردید

 (36)بهرامی، ص تحصیل محروم شدند و به خیل بیکاران جامعه اضافه گردیدند.

 هادر دوران کمونیست آموزش و پرورش

سال در  14 مدت نزدیک بهقدرت را بدست گرفت و به ، حزب دموکراتیک خلق افغانستان 1357در هفت ثور سال 

ی بسط و ترین راه براعارف داشتند، چون معارف را مناسبو توجه عمیق بر توسعۀ م افغانستان حکومت کردند؛ تاکید

ر بعد از کانکو جهت تغییرات زیادی در عرصۀ معارف بوجود آوردند. اولدانستند. به همینگسترش ایدیولوژی نوین می

مد که مادۀ آبوجود  1359 صنف هشت که از زمان داودخان مقرر شده بود، حذف گردید. قانون اساسی جدید، در سال

ر هفت فصل و به معارف اختصاص داشت. اساسنامۀ مکاتب متوسطه و تحصیالت عمومی د 29و بند پنجم ماده  26و  24

قطه حساس از سوی شوری وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب گردید و ن 1360جدی سال  18ماده از  71

 که در مادۀ دوم و سوم اساسنامۀ مذکور چنین ذکر شده بود.مربوط به اهداف معارف افغانستان بود 

همه  ه در تحوالتعال و آگاهاندوستی، اشتراک فنان با روحیۀ عالی انقالبی و وطنتربیت جوا" :2مادۀ دوم. بند

اع دف دگی بهو آما نداری به اصول حزب دموکراتیک خلق افغانستاوفاجامعه، دفاع از تحوالت مذکور، تقویت احساس  روزۀ

 ."آوردهای انقالب ثوراز میهن و دست

به  آموزاننشداو تربیت ی نوین دموکراتیک آماده ساختن اشخاص ورزیده و سازندگان جامعه" :3مادۀ دوم. بند

 ."نی و اجتماعی، پرورش سطح آگاهی آنها بصورت دموکراتیک و فعالیت اجتماعی سیاسی ایشاکارهای حرفه

 آموزاندانشت ی ساختمان جامعۀ دموکراتیک و تربیپروسه آموزش و پرورش با پروسه طتامین ارتبا" مادۀ سوم:

، وحدت ملی روحیه چنان آماده ساختن آنها باسنن و عنعنات پسندیدۀ مردم و هم با روحیۀ احترام به موازین اخالقی،

 (1362، )وزارت عدلیه ."یهای پیشرفت اجتماعی و همبستگی انترناسیونالیستآلیدهوطن دوستی، وفاداری به ا

 وزین شود، ، جایگآموزشی اتحاد شوروی ین بود که تدریجًا سیستمها، امر بر ادر سالهای آغازین حکومت کمونیست

های خارجی زبان و متوسطه تغییر کرده بود و های متعلمین ابتدایییافت. برنامهاندک اندک معارف طبق آن تغییر می

 گرفت. بر سی قرارها حذف گردید و بجایی آن زبان روسی جزء مادۀ دراز برنامه درسی لیسهی و آلمانی، مانند انگلیس

ود، برانسه مبنای اهداف جدید آموزش و پرورش مضامین درسی مکاتب و سیستم آموزشی که پیش از آن طبق الگوی ف

در  نینزمل –وژی مارکسیسمی بر فراگیری ایدیولتغییر نمود و سیستم آموزشی روسی جایگزین گردید که هدف مبتن

ده شد. نجانیگکارگر(  سی مضمون بنام )جنبش انقالبی طبقۀهای دراجتماعی و سیاسی بود. در برنامه های حیاتعرصه

ستی، لنین –یتئوری مارکسیست"ه شرکت در دروس در دانشگاه کابل و موسسات آموزش عالی کلیه دانشجویان مجبور ب

 (37)بهرامی، ص م دیالکتیک بود.جامعه شناسی علمی و ماتریالیز

 در دوران مجاهدینو پرورش آموزش 

به حیث رئیس دولت اسالمی افغانستان،  1371بعد از سقوط حکومت کمونیستی، برهان الدین ربانی در سرطان 

سعی و تالش می ورزد تا برای  دولت اسالمی قویاً"ورش چنین گفت: قدرت را به دست گرفت و در مورد آموزش و پر

و همچنین بر رشد آموزش و پرورش تاکید ا .فراهم سازد ل را به صورت رایگانهمه نوباوگان و جوانان کشور زمینه تحصی

تدوین کند، برای کرد و گفت که در نظر دارد نصاب تعلیمی را مطابق اصول اسالمی و نیازمندیهای زندگی نوین جامعه 

ها، از طریق مراکز تعلیمی و سوادی را در شهرها و قریهارزه با بیسوادی و آشنایی با معارف دینی، مراکز مبمحو بی

می جزء مضامین درسی ترین ماده تعلیمی، معارف اسالمی به عنوان اساسیمساجد توسعه دهد و در مکاتب و مراکز تعلی

لیسه مضامین دینی های سه گانه تعلیمات ابتدایی، متوسطه و ورههای بعد، در دقرار گیرد. طبق همین برنامه در سال

دولت اسالمی در  های درسی قرار گرفت.می، تجوید، صرف و نحو جزء برنامهشامل حدیث، تفسیر، عقاید، فقه، بینش اسال
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های داخلی صدمات زیادی بر معارف وارد کرد و بسیاری از ؛ چون جنگعرصه آموزش و پرورش با چالش مواجه گردید

های کابل گدر اثر جن 1374بر اساس گزارش وزارت معارف در سال ی نظامی شد. هامدارس و مکاتب محل استقرار گروه

درصد  70های مکاتب و موسسات آموزشی و تحصیلی نابود شدند و در سایر والیات در حدود درصد ساختمان 60حدود 

های ی نظامی گروههاو محالت آموزشی مبدل به قرارگاه مکاتب ویران گردید و دروازه تعلیم بروی اطفال مسدود شد

 (40)بهرامی، ص مسلح قرار گرفت.

ا شاگردان نفر آنر 74670متعلم بود که  644000شمار شاگردان مکاتب  1372ها در سال بر اساس برخی گزارش

در  ند.ن بودزنفر آن  7500رسید که هزار معلم می 23دادند و شمار معلمین مکاتب در این سال به دختر تشکیل می

 ومتعلم دختر بوده است  168820نفر که تعداد  628660تعلمین مکاتب ابتدایی ، شمار م1374-1373 سال تحصیلی

 (1398صی، متعلم بوده است. )اخال 85692رسید که سهم دختران نفر می 282340ین مکاتب ثانوی به تعداد متعلم

 در حکومت طالبان آموزش و پرورش

. اسالمی نهادند انستان را تصرف کردند و نام حکومت شان را امارتپایتخت افغ 1375طالبان در ماه میزان سال 

ان تاریخ جه لکه درطالبان در قبال معارف سیاست ویژه و منحصر به خود را داشتند که نه تنها در تاریخ افغانستان ب

ه و اتب متوسطمی مکاسابقه نداشت. قبل از تصرف کابل در والیات زیر امر خویش مانند قندهار، هلمند، زابل و غزنی تم

قرار  خستقدم ن ی است و شرکت در جهاد درنمودند که تعلیم یک امر اضافلیسه را تعطیل نمودند و چنین استدالل می

 نون معارفدوم قا پس از تسلط بر کابل، قانون مبسوط و مفصلی در باره معارف تصویب و نشر کردند که در مادهدارد. 

و  کردلقی مینستان تاوی همه اتباع افغاسازی مردان و زنان، تعلیم و تربیت را حق مسامارت اسالمی طالبان بدون جدا 

ریکه بود. طون ین خود شابر خالف قواندر عرصه تعلیم و تربیه اما عملکرد طالبان پنداشت. تعلیمات ابتدایی را اجباری می

 ادۀمنمودند. در ار میاما در عمل قسمی دیگر رفتکردند، و زن در تعلیم و تربیت تاکید می بر حق مساوی مرد ،در قوانین

نظیم تی خاص می توسط سند تضمینسوم قانون معارف طالبان آمده است: تعلیمات نسوان در حدود احکام شریعت اسال

ان ممنوع فغانستاگاه تنظیم و تصویب نشد و طالبان تحصیل زنان و دختران را در گردد، اما این سند قانونی، هیچمی

 (41)بهرامی، ص ن کردند.اعال

درصد  60ران و ختدرصد د 90با توجه به اینکه آمار بی سوادی در افغانستان پیش از آمدن طالبان زیاد بود که 

س از پالبان طهای جنسیتی طالبان به تشدید بحران موجود انجامید. گرفت. بدین ترتیب، سیاستپسران را در بر می

پسر از  148000دختر و  103000تب را در این شهر بستند و در اثر این اقدام مک 63تسخیر کابل در مدت سه ماه 

دند. آنان شس محروم دادند، از دران را زنان تشکیل میتن آن 7000معلم، که بیش از  11200تحصیل بازماندند و 

های خود شدند. نهی خاآنان دختر بود، راه 4000ه دانشجو ک 10000دانشگاه کابل را تعطیل کردند و بدین ترتیب حدود 

دختر  10ه و از یونیسف گزارش داد که سیستم آموزشی افغانستان در معرض فروپاشی کامل قرار گرفت 1998در دسامبر 

 (1398اخالصی، نفر از تحصیل محروم شده اند. ) 2پسر  3تن و از  9

که بیشتر آنان زن  کارمند معارف معلم و 27054طالبان انجمن زنان را لغو و بعد از آن حدود  1377در بهار سال 

مکاتب  ن زن درهای زنان به شمول معلماو سپس به صورت رسمی لغو تمام پستبودند از وزارت معارف اخراج گردیدند 

، معارف درصد 34شمار متعلمین دختر  1369و موسسات آموزشی از تشکیالت وزارت معارف اعالم گردید. در سال 

افت. البته، این درصد کاهش ی 7)در زمان حکومت طالبان( به  1378ما این تعداد در سال دادند، اکشور را تشکیل می

ن ز چشماها و به دور اموسسات خیریه خارجی، در مخفیگاه های مالیرصد نیز به صورت غیر رسمی با کمکهفت د

   (1398طالبان بود. )اخالصی، 
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 (1398- 1 381( آموزش و پرورش نوین

وجوانان ان و ن، آموزش و پرورش برای همه کودکو قانون معارف ی جمهوری اسالمی افغانستانمطابق قانون اساس

آموزش و  وزارت افغانستانی تا دورۀ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق

 ل( و دورهسه سا) ال(، دوره متوسطهبتدایی )شش سپرورش)معارف( فراهم سازد. نظام آموزشی افغانستان دارای دورۀ ا

علیمات ، حرفوی، هنری، تسلکیم -های الزم، تخنیکیرتمها ،)سه سال( است. عالقمندان کارهای مسلکی و فنی ثانوی

سسات ا در مؤسواد آموزی و سواد حیاتی ررسمی اسالمی، تعلیمات عالی)صنوف سیزدهم و چهاردهم(، تربیه معلم و 

 انکوران کر امتحدر صورت موفقیت د ثانوی آموزان دورۀگیرند. دانشفرا می به صورت رایگان آموزشی و پرورشی دولتی

 (1387معارف، قانون ) شوند.عمومی، به دانشگاه وارد می

داشت ر نظرست که بدون ددیدگاه استراتژیک اهداف انکشاف پایدار برای سکتور آموزش و پرورش عبارت از آن

وانان کتب و جهای مذهبی، تمام اطفال دارای سنین ماجتماعی و یا وابستگی –اقتصادی ومیت، وضعیت)جندر( قجنسیت

صورت فیت بهروشن به آموزش و پرورش با کی ها و ذهنیات الزمۀ شان برای آیندۀها، ارزشمنظور ارتقای مهارتهب

های ها و آگاهیسالم با مهارتایجاد نیروی کاری  سکتور آموزش و پرورش که موجبدسترسی داشته باشند.  ،مساویانه

وزارت داره )ر معارف شامل شش وزارت و اشود. سکتوگردد کلیدی برای رشد اقتصادی دراز مدت پنداشته میالزم می

مومی یاست عرمعارف، تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ، ریاست عمومی اکادمی علوم، ریاست عمومی تربیت بدنی و 

 (1398)اهداف انکشاف پایدار،  باشد.رادیو تلویزیون( می

 1ه معارف، ط بودرصد مرب 7شود که از آن میان درصد از بودجه ساالنه کشور صرف آموزش می 10در حال حاضر 

مدارس  1385های عالی است. در سال درصد مربوط به آموزش 2ص یافته و درصد به کارهای پژوهشی و تحقیقی اختصا

 داد. )بهرامی، بی تا(میدجه وزارت معارف را به خود اختصاص از بو 19ابتدایی و متوسطه حدود %

 تاریخ تحوالت آموزشی در فنلندب: 

های یم. مطابق آموزهم. بازگرد16قرن  برای درک چرایی اهمیت یافتن آموزش در فنلند باید به جریان لوترانیسم در

ه بکه منجر  ه بودموزالعه کند. باور به این آلی خود مطهر فرد مسیحی باید بتواند کتاب مقدس را به زبان مح ،لوتر

که  –گسالیز دورۀ کودکی به بزرمراسم گذار ا-ن مراسم تائیداهمیت سواد آموزی و گسترش آن شد به طوری که گذراند

 شد فقط برای افرادی مجاز بود که سواد داشتند.در کلیسای پروتستان برگزار می

رسیده و  50م به %نجر به این شد تا نرخ با سوادی در اواخر قرن هجدهاهمیت یافتن سواد آموزی به عموم مردم م

برسد. اولین نظام  98م. به %1880افزایش پیدا کند و مطابق آمارهای رسمی موجود تا سال  80تا نیمه قرن نزدهم به %

ع د. در مقطشتن بوو نوهای ابتدایی بر خواندن زشی سوئد بوده و تمرکزش در آموزشآموزشی فنلند برگرفته از نظام آمو

ماده آاه دانشگ رود بهودند تا فرد را برای شتدریس می دوم دروسی همچون زبان التین، گرامر، یونانی، بالغت و دیالکتیک

 شد.سیار انجام می مکاتبموزش از طریق ای وجود نداشت آشهرهایی که مدرسهکنند. در مناطق و 

دند. شگالو شناخته گانساکولو و آپی مکاتبامل یافت که بعداً با نام نظام آموزشی به چیزی تک 19در اواخر قرن 

میزان ثبت نام در این  1911که تا سال ها برای همه مجاز بود، طوریابتدایی بودند که ثبت نام در آن مکاتبگانساکولوها 

موظف شدند تا امکان  هادن این دوره الزامی شد و شهرداریگذران 1921رسید و در نهایت در سال  50به % مکاتب

 الزامی شد. 1948نیز از سال  آموزاندانشرا فراهم کنند. ارایه ناهار رایگان به  مکاتبدسترسی همگان به این 

ها وجود ای بودند که تنها در شهرخصوص مکاتبدانست  مکاتب عالیها را متناظر با توان آنآپیگالو که می مکاتب

گذراندند. ورود حتماً باید این مقطع را می لی افراد برای ورود به دانشگاهو تیاری بوداخ مکاتبداشتند. ثبت نام در این 

تحت تاثیر شرایط مالی و انتخاب والدین شان بود به همین دلیل ورود کودکانی که والدین آنان  مکاتبکودکان به این 

ساله 11از کودکان  27تنها % 1950ل شدند. برای مثال در ساسبی نداشتند، بامحدودیت مواجه میوضعیت مالی منا
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وره گانساکولو وارد ثبت نام کردند. در نتیجه اکثر کودکان متعلق به طبقه کارگر پس از اتمام د مکاتبفنلندی در این 

 شدند.کار می بازار

 تبمکان ه ایبهایی را رانهیکی از اقدامات دولت فنلند برای کاهش نابرابری در آموزش، تصویب قوانینی بود که یا

سال آموزش  7نی که دیگر در برابر کودکاداد. راه جایگزین ها را افزایش میداده و همزمان کنترل رسمی بر آن اختصاص

 2ره در یک دو و شد بروندها اداره میمدنی که زیر نظر شهرداری مکاتبز کردند این بود که به یکی اابتدایی را تمام می

 ده جای رشوده و ببای یاد بگیرند. آموزش ابتدایی در این نظام، رسمی و معلم محور فههای فنی و حرساله مهارت 3تا 

ل ه تدریج منحم. ب1977تا  1970های اخالقی متمرکز بود. این نظام آموزشی در سال های شناختی کودکان بر آموزش

 را گرفت.شد و نظام آموزشی جدیدی جای آن

د که ساختار شسنتی نظام آموزشی رخ داد که در نهایت منجر به این تغییراتی در مدل  1970تا  1945از سال 

دی و صیت فری درسی بر رشد شخهار را برای همه فراهم کند، برنامهموزش بهتر و بیشتسی به آنظام آموزشی دستر

 گویی به تحوالت جدید مدرن شود.نگری کودکان تمرکز کند و آموزش معلمان برای پاسخجامع

 ی کوچک بهاختار اقتصادی فنلند حرکت خود را از یک نظام کشاورزی مبتنی بر کسب و کارهام. س50از دهه 

های حرکت یستراتژاآموزش به عنوان یکی از  سمت یک نظام صنعتی مبتنی بر تولید فناورانه آغاز کرد و همزمان با آن

ین ارای آغاز شرط مهمی ب به سمت یک جامعه دموکراتیک و صنعتی مورد توجه قرار گرفت. وفاق سیاسی پیش

ر ژوهشی دپهای مطالعاتی و ا شکل گرفتند با انجام پروژههای که حول مسئله آموزش در آن سالهاصالحات بود. کمیته

ام نظام سر انج آموزان فنلندی فراهم کردند وبرای همه دانش مکاتب ابتداییگیری حوزه آموزش، زمینه را برای شکل

 (1399فنلند،  )نظام آموزشی ، به عنوان نقطه عطفی در آموزش فنلند، امکان تحقق یافت.1970جدید آموزشی در سال 

 اورها وبهای مختلف نظر به زمان که سیر تحول آموزش و پرورش در افغانستان در گفتتوان در نتیجه، می

، بودهپایدار ن ی ثابت وام سیاساز نظاز آنجاییکه در افغانستان از دیر بو  هنمودوقت تغییر میی نظام سیاسی هاایدیولوژی

واری گات ناهای سیاسی ضربو نسبت کشمکش ،کردچنان با رویکار آمدن نظام سیاسی جدید تغییر مینظام آموزشی هم

ها حرکت به سمت تژیآموزش به عنوان یکی از استرا م. به بعد به50 ۀبر پیکر معارف وارد نموده است. در فنلند از ده

 رود.شمار میها بهای آموزشی دنیگرفت و امروز یکی از بهترین نظامتیک و صنعتی مورد توجه جدی قرار جامعه دموکرا

 کهافراد  اشند وشود که، نهادهای متصدی آموزش و پرورش سیاسی نبنظام آموزشی افغانستان زمان کار آمد و موثر می

د. یزی بداننموزشی چآمدیریت و رهبری  از داشته باشند و انایی مدیریت راظرفیت و تو ،گیرنددر راس این نهاد قرار می

 وثر حد اقلهای آموزشی منظام آموزشی ما هم جزء نظام ارد وتا باشد که کشور عزیز ما بسوی ترقی و پیشرفت گام برد

 در سطح منطقه باشد.
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 ؟چگونه استنظام آموزشی افغانستان و فنلند  یساختار هایتفاوت سوال دوم:

 ار نظام آموزشی افغانستانساختالف: 

 ۀاز دور اندگردد و این سطوح عبارت کشور به صورت رسمى در سه سطح خالصه می آموزشینظام  در حال حاضر

حرفوى،  وخنیکى تاز صنف اول الى دوازدهم؛ دوره تحصیالت نیمه عالى که شامل تعلیمات  که )تعلیمات عمومی( معارف

گردد. مطابق به یتحصیالت عالى که شامل مقاطع لیسانس، ماسترى و دوکتورا م ۀوراست؛ دها تربیه معلم و دارالعلوم

ه بعلیمى دولتى تتا درجه لیسانس در موسسات  و استافغانستان  حق تمامى اتباع آموزشقانون اساسى کشور،  43ماده 

 .گرددصورت رایگان از طرف دولت تامین می

 خدمات آموزشی های عرضۀروش

 در نهادهای آموزشی ات حضوریتعلیم: 

 :ه ونخب آموزاندانشمناطق کمتر انکشاف یافته،  آموزاندانش)مکاتب نهاری، مکاتب لیلیه )برای  دولتی 

ر دموزش های آموزشی تسریعی، آموزش محلی، آموزش در مساجد، آهای شبانه، برنامهکوچی(. لیسه آموزاندانش

شناختی،  )معلولیت ذهنی،های خاصدارای نیازمندی آموزانانشدای خاص و هحاالت اضطرار، تعلیمات برای گروپ

 .هایگاهمسلکی و دانش-های تخنیکیها، انستیتوتدارالمعلمین اجتماعی، فزیکی، عقلی، احساسی و آموزشی(

  :ها و مسلکی، دارالمعلمین –های تخنیکی، انستیتوتهای تعلیمیکورس مکاتب، سکتور خصوصی

 .هادانشگاه

 تعلیمات ها، ها، دانشگاهها، انستیتوتدارالمعلمینها، )مکاتب، کورساز طریق تکنالوژی :یر حضوریتعلیمات غ

 (1398)مسودۀ معارف،  ها ...(تسریعی، خانواده

 

a) در تعلیمات عمومی آموزشیهای دوره 

 :تعلیمات قبل از مکتب .1

ها، کودکستان برای ورود به کودکان جهت رشد جسمی، عاطفی، اجتماعی و آماده شدن الف( شیرخوارگاه:

 د.نگیررایگان تحت پوشش قرار می ها به صورتاز سن سه ماهه تا سه ساله در شیرخوارگاه
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عات ردن اطالجهت رشد جسمی، عاطفی، اخالقی و به دست آو کودکان چهار تا شش ساله ب( کودکستان:

 ند.ا نمایرود به مقطع ابتدایی را پیدشوند، تا آمادگی الزم برای وها فرستاده میابتدایی به کودکستان

 باشد.می مجانی و اجباری ( که9الی صنف  1)از صنف  :تعلیمات اساسی .2

 :تعلیمات ابتداییه .2.1

با اجزای  آموزاندانشدر این دوره  سالگی. 9تا  7از سن  (3الی  1از صنف ) :اصول صنفی  .2.1.1

القی ات دینی و اخگفتن، خواندن، عدد نویسی و به اصول تعلیماصلی تعلیمات اساسی)شنیدن، سخن

 باشد.ساعت می 24ساعت و در هفته  4انه کنند.( ساعات درسی در این دوره روزآشنایی پیدا می

با  آموزاندانشدر این دوره  سالگی. 12تا  10، از سن (6الی  4)از صنف  :ابتداییه دومی .2.1.2

ساعت و در  5د. ساعات درسی در این دوره روازنه گردنده مواجه میها و سلوک پسندیرشد مناسب، مهارت

 د.گردن توانند وارد دوره متوسطهآموزان میه دانشباشد. با سپری نمودن این دورهفته سی ساعت می

موزان به آ. در این دوره دانشسالگی 15تا  13، از سن (9الی  7)از صنف  :تعلیمات متوسطه .2.2

عاطفی و  خالقی،اسالم، رشد و انکشاف معنوی، اطه به فهم اساسات و احکام دین مقدس در راب ،موضوعات بیشتر

 باشد.ساعت می 36ساعت و در هفته  6اجتماعی مواجه می گردند. ساعات درسی در این دوره روزانه 

یست ولی ن اجباریسالگی. تعیلمات این دوره  18تا  16از سن ( 12ی ال 10)از صنف  :تعلیمات ثانوی .3

ماده آموزان و آهای اسالمی دانشاهداف این دوره رشد و تقویت فهم و  تحکیم عقاید و ارزش باشد.انی میمج

 (1398)مسودۀ معارف، ساختن آنها برای ادامه تعلیمات و تحصیالت عالی و کسب و کار می باشد. 

b) تحصیالت نیمه عالی 

گیرد. فارغان باشد و مدت دو سال را در بر میمیساله  20تا  19( سن 14الی  13تحصیالت این دوره شامل )صنف 

 ی( به دستت مسلکمعلم، تعلیما های اختصاصی )تعلیمات اسالمی، تربیتهای فوق بکلوریا را در رشتهاین دوره دیپلم

ها نشگاهیتوت و داانست ای مربوطه درها به ادامه تحصیالت عالی در رشتهتوانند مستقیماً به دنیای کار و یو می آورندمی

ملکت مداخل  هدف تدریسات مسلکی تأمین نیروی الیق عصری با معلومات مدنی عصری و سواد کافی در به پردازند.

 است.

cحصیالت عالی( ت 

 گردد:م میلیسانس، ماستری و دوکتورا تقسیتحصیالت عالی در افغانستان به سه دوره 

در سال را  7ا ت 5های طب و انجنیری که بین نای رشتهگیرد به استثسال تحصیلی را در بر می 4لیسانس  دورۀ  .1

 گیرد. بر می

 .ا بگذرانندکریدت ر 48تا  40گیرد و محصلین بایدسال تحصیلی را در بر می 2ماستری در افغانستان  دورۀ .2

 باشد.( می80الی  70گیرد و تعداد کریدت ها بین )سال را در بر می 5تا  3دوکتورا  دورۀ  .3

ر شهر ی طب دنحش با تأسیس پوهـ.ه1311اول عقرب  تاریخار هسته تحصیالت عالى در کشور بهببراى نخستین

 دانشگاه1348ل ننگرهار و در سا دانشگاه1343تأسیس گردید. در سال  1325کابل در سال  دانشگاهنهاده شد.  کابل

 .پولى تخنیک کابل ایجاد شد

 ش وزارتـ.ه1356هاى تحصیلى در سالوسعه نهادت عالى کشور، گسترش و تبراى انسجام مؤسسات تحصیال

 1373در سال  .ها و موسسات تحصیالت عالى تأسیس گردیددانشگاهمنحیث اداره رهبرى کننده تحصیالت عالى 
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 اساس هدایت حکومت، تعلیمات تخنیکى مسلکى و حرفوى از وزارت تحصیالت عالى به وزارتبه

 مسلکى و حرفوى با تمام تشکیالت آن از وزارت -مؤسسه تخنیکى( 42)معارف واگذار گردید، که در نتیجه ادغام 

 با ایجاد اداره مستقل تعلیمات تخنیکى و مسلکى 1397تحصیالت عالى در چوکات وزارت معارف در آمدند و درسال 

 رت معارفهاى افغانستان که در سطح لیسانس بودند، از وزاچنان تمام پیداگوژىجدا شدند؛ هم از بدنه وزارت معارف

 (1399های دولتی، . )کتالگ دانشگاهگردیدند ر چوکات وزارت تحصیالت عالى شاملجدا و د

شناخته شده  نهاد تحصیالت عالی از طرف وزارت تحصیالت عالی کشور به رسمیت 165در حال حاضر در افغانستان 

 باشند.یر دولتی مینهاد آن غ 126نهاد آن مربوط به دولت افغانستان و  39و فعالیت دارند که، 

تن  11706تن و تعداد محصالن بخش شبانه آنان 185480 به بخش روزانهنهادهای دولتی، داد محصالن تع

تادان در اس دهند. تعدادطبقه اناث تشکیل می تن را 51851تن را طبقه ذکور و  142335د که از آن جمله رسمی

باشند. در حال حاضر تن اناث می 830تن آنان ذکور و  5223 تن بوده که از آن جمله 6053ی نهادهاى تحصیلى دولت

تن و در بخش  2447 نهاد دولتى فعالیت دارند که در بخش ماسترى مجموعا 9برنامه دوکتورا در  3برنامه ماسترى و  46

دارند  لیتتى فعانهاد دول 39تن کارمند در مرکز وزارت و  3413تن مصروف آموزش اند. مجموعا به تعداد  30دوکتورا 

تن  3209نیز به  نهاد 39باشند. تعداد کارکنان خدماتى در مرکز وزارت و تن از طبقه اناث می 614که از میان آنان 

 باشند.تن آنان از طبقه اناث می 392 رسد کهمی

 ساختار نظام آموزشی فنلندب: 

و  مقاطع شود. در جدول زیرم میبه سه دوره تقسی قبل از مکتب هایظام آموزشی فنلند بدون احتساب آموزشن

 های مختلف این نظام آموزشی نشان داده شده است.دوره

 فنلند های آموزشیدوره

 سالگی 5ماهگی تا  8از  مهد کودک

 سال1 سالگی 7تا   6 قبل از مکتب

 سال 9 سالگی 16تا  7 )اجباری( مکاتب ابتدایی اول دورۀ

 مکاتب عالی دوم ورۀد

 )اختیاری(

حرفه ای  مکاتب

 )اختیاری(

 سال 3 سالگی 19تا  16

 

 

 سوم ۀدور

 سال 4تا  3بین  لیسانس لیسانس

 سال 3تا  2بین  ماستری ماستری

   بازارکار دکترا

 ایمدرک حرفه مدرک دانشگاهی

 

 مهد کودک و پیش دبستان

در فنلند کاماًل رایگان شده است.  1996از سال  تعلیمات قبل از مکتبو در  1990ها از سال ثبت نام در مهد کودک

روانی  مراقبت از کودکان در این دوره یک کوشش دو جانبه میان والدین و جامعه است. برای آماده کردن جسمی و

برای پرورش روحیه های مهد کودک و پیش دبستانی ضروری است. این مراکز کودکان برای ورود به مدرسه، وجود دوره
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آموزش خواندن و ریاضیات تباطی کودکان فعالیت کرده و کودکان را برای تحصیل از جمله های ارهمکاری و مهارت

 کنند.آماده می

صیت رش شخدر این دوره تاکید بر این است که به فردیت هر کودک احترام گذاشته شود تا کودکان امکان پرو

ق داده باطی سوارتهای اجتماعی و مهارتها به سمت پرورش د. همچنین بچهمنحصر به فرد متفاوت خود را داشته باشن

های متفاوت های دیگر و محیطها، فرهنگیق دیگران توجه کنند و به انسانشوند تا به نیازها و عالشده و تشویق می

ها الل آنخند از های است تا کودکان بتواناین دوره فراهم کردن تدریجی فرصتنگرشی مثبت داشته باشند. هدف 

ر دسودمندی  ه صورتبا افزایش داده، از خودشان مراقبت کنند و تصمیمات مسئوالنه بگیرند تا بتوانند استقالل خود ر

ه ، بیاضیاترشتن و های سنتی به کودکان مانند خواندن، نواین دوره به جای تاکید بر آموزش جامعه مشارکت کنند. در

 نات و چرخه زندگی را یاد بگیرند.شود تا مطالب الزم در مورد طبیعت، حیواها فرصت داده میبچه

کنند. می ها نظارتهای بازی است که بزرگساالن بر آنمراقبت روزانه از کودکان و زمین ها شامل مراکزمهد کودک

را  نند مبلغیبت کاقها به مادرانی که تمایل داشته باشند که در خانه مانده و خود از کودکانشان مرچنین شهرداریهم

ای کودک حیط برکنند تا ببینند که آیا مها بازدید میی موارد هم مددکاران از این خانهند. در برخکنپرداخت می

 مناسب است یا خیر.

ش سال به تا ش برای کودکان کمتر از سه سال به ازای هر دوازده کودک یک معلم و دو پرستار و برای کودکان سه

ه قریباً همتت اما اجباری نیسد. گذراندن این دوره برای کودکان ازای هر بیست کودک یک معلم و دو پرستار وجود دار

ا رده از آن اق استفاقتصادی مرتبط نبوده و همه ح –ده از این خدمات به طبقه اجتماعیکنند. استفااز آن استفاده می

ن تا مندی رایگابهره ای وبه میزان درآمد خانواده بستگی دارد و بین نپرداختن هیچ هزینهدارند. پرداخت شهریه )فیس( 

 (1399)نظام آموزشی فنلند،  یورو در ماه متغیر است. 200پرداخت حد اکثر 

 ابتدایی )اساسی(مکاتب اول:  دورۀ

کنند. در ت میآموزان صنف اول تا نهم را تربیز آموزشی در فنلند هستند که دانشترین مراکمهم مکاتب ابتدایی

پسر  و  آموزدانش 288924دارند و از این میان  آموزدانش 564100دارد که وجود  باب مکتب ابتدایی 2288فنلند 

 دهد.دختر را تشکیل می آموزدانش 275176

 یک سال صنف صنف است که گذراندن هرشوند. این دوره شامل نه مکاتب ابتدایی میسالگی وارد  7کودکان از سن 

دهای ای برای استعداکشد. در این دوره هیچ برنامه جداگانهل مینی اتمام این دوره نه سال طوبرد؛ یعتحصیلی زمان می

افتند قب میعدروس  ود به دیگرانی که ازرلحاظ درسی بهتر هستند انتظار می هایی که ازدرخشان وجود ندارد و از بچه

 مکاتب است و کم خصوصی مکاتبشوند. تعداد ها تامین مالی میکمک کنند. مکاتب تا دوره دانشگاه از سوی شهرداری

ریافت خصوصی د مکاتبی که مبتنی بر رویکرد رودلف اشتاینر هستند. در مکاتبدینی اند یا  مدارسخصوصی موجود یا 

 آموزانشدعمومی  مکاتبهم ملزم هستند تا مانند  مکاتببرای ثبت نام ممنوع است. این  آموزاندانششهریه و انتخاب 

 خود فراهم کنند. آموزاندانشرا برای  مکاتبن پذیرفته و کلیه خدمات و مزایای ای

و کتب درسی را دارند. جمعیت  کنند ولی حق انتخاب روش آموزشمعلمان از برنامه درسی استانی پیروی می

گذارد. داخل مدرسه محیط آرام و ها تاثیر میها بر پیشرفت بچهنفر است و این کوچک بودن صنف 20 ها کمتر ازصنف

از  آموزاندانشدر صنف کفش بپوشند.  آموزاندانشنیازی نیست  مکاتبتا جایی که در برخی از غیر رسمی است 

ردی التحریر و حمل و نقل رایگان به مدرسه و در مواهای بهداشتی، کتب و لوازمبتقخدماتی مانند ناهار رایگان، مرا

گرمی و فعالیتی که هدف از آن لذت بردن مطالعه به عنوان یک سر مکاتبشوند. در حتی مسکن رایگان برخوردار می

های کودک در فنلند بیشتر از سایر کشورهاست. در به همین دلیل میزان انتشار کتاب شود وت به شدت تشویق میاس

گیری در مورد گیرد. تصمیمهای شفاهی صورت میاز طریق ارزیابی آموزاندانشطول سالهای اولیه مدرسه، ارزشیابی 

مقطعی نمره دهی رسمی آغاز شود یک تصمیم محلی بوده و در مناطق مختلف فنلند متفاوت است. این که از چه 
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شود. در امتحانات نمرات کارت گزارش کار صادر می آموزاندانشمعموالً دو بار در سال یعنی در اواخر خزان و بهار برای 

ایان تابستان باید مجدداً امتحان بدهد. همچنین بگیرد در پ 4هستند. اگر کسی برای درسی نمره  10تا  4بین انتروال 

مجدداً بگذراند. در چنین  ی در چند درس نمره پایینی بگیرد ممکن است مجبور شود تا مقطع قبلی راآموزدانشاگر 

شود اما این و والدین وی تصمیم گرفته می آموزدانشهایی از سوی معلمان و مدیر مدرسه بعد از صحبت با موقعیت

به سطح مورد قبول  آموزدانشنادر بوده و معموالً ترجیح بر این است که با کمک و تدریس خصوصی یک معلم  موارد

 (1399)نظام آموزشی فنلند،  برسد.

 ایو حرفه دوم: مکاتب عالی دورۀ

تب مکا آموزاندانشکشد. تعداد سال طول می 4تا  3ده و اتمام آن سالگی شروع ش 16تا  15این مقطع از سنین 

 رسد.می 320100ای به حرفه مکاتب آموزاندانشو تعداد   105200 عالی

ر گسترش ه منظوبگیرند که بقبل از ورود به این دوره باید تصمیم  آموزاندانشگذراندن این مقطع اجباری نیست. 

ر شوند ای برخورداهخواهند از آموزش شغلی و حرفکاربردی می –های علمیهای شغلی خود یا ورود به دانشگاهصالحیت

وق و زشکی، حقهای همچون پورود به دانشگاه و تحصیل در رشتهرا برای  آموزاندانششوند که  مکاتب عالییا وارد 

ای حرفه مکاتبالتحصیالن لب و غیر قابل انعطاف نیست. فارغکنند. البته این نظام آموزشی صسایر علوم آماده می

توانند در یی هم ممکاتب عالها هم شناخته شوند و در مقابل فارغ التحصیالن انشگاهانند واجد شرایط ورود به دتومی

 ارد.دوجود  ان در هر دو دوره نیزمای ثبت نام کنند. همچنین امکان حضور همزهای آموزشی شغلی و حرفهبرنامه

شوند ار میوردبهداشتی برخ -یهای درماناز ناهار رایگان و مراقبت آموزاندانشتحصیل در این مقطع رایگان است و 

توانند از می آموزاندانشکوچک  مکاتباست. البته در  آموزاندانشالتحریر بر عهده خود زینه تهیه کتب و لوازمولی ه

افت وره دریهر دو نوع مکتب مدارک پایان د آموزاندانشالتحصیلی، تاب و لپ تاپ بگیرند. پس از فارغمدرسه ک

ود ای ورم بردرک الزمعالوه بر مدرک پایان دوره، پس از گذراندن آزمون مربوطه  مکاتب عالییالن کنند. فارغ التحصمی

پذیرد اما رت میصو مکاتبکنند. پذیرش در موسسات پلی تکنیک بر اساس مدارک پایان دوره به دانشگاه را دریافت می

 اشته باشد.برای پذیرش در دانشگاه فرد حتماً باید مدرک ورود به دانشگاه را د

. هر اب کنندترتیب از سطوح آسان تا دشوار انتخبه توانند برنامه درسی خود را می در این دوره آموزاندانش

م ام ثبت ناو هنگ شروع این دوره و بار دیگر در پایان دوره تحصیلی بار در هنگامسطح مطالعه خود را یک آموزدانش

ی که ر مواردددر هر دو مرحله یکی است اما  آموزاندانشاًل انتخاب کند. معموبرای آزمون دانشگاهی انتخاب می

 )نظام ند.نتخاب کتواند هنگام ثبت نام در آزمون سطح پایین تری را ابه سختی سطحی را گذرانده باشد می آموزدانش

 (1399آموزشی فنلند، 

 سوم: دانشگاه دورۀ

ان در انشجویدکاربردی. جمعیت  –های علمیهومی و دانشگاهای عمدر فنلند دو نوع دانشگاه وجود دارد؛ دانشگاه

 رسد.دانشجو می 146100کاربردی  –های علمیو در دانشگاه 159200های عمومی دانشگاه

ودی به ای و شرکت در آزمون ورحرفه مکاتبیا  مکاتب عالیپذیرش در دانشگاه بر اساس مدرک پایان دوره 

اساس اب برنتخاای وجود ندارد و گونه سهمیه بندیویان کامالً شفاف است، هیچست. فرایند پذیرش دانشجهادانشگاه

سبت به ن شود کهعداد محدودی سوال تشریحی مطرح میپذیرد. در آزمون ورود به دانشگاه تشایستگی افراد صورت می

ا بان ریل داوطلری سریع حل مساتر بوده و چیزی بیش از حفظیات و توانایی صوای پیچیدهسواالت چند گزینه

 سنجد.می

های نظری است. در بسیاری از موارد دانشجویان دوره کارشناسی های علمی و آموزشبر پژوهش هادانشگاهتمرکز 

 هایدانشگاهمقطع کارشناسی ارشد شوند. در مقابل  اردتوانند وی فرایند جداگانۀ برای پذیرش، میبدون نیاز به ط
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های توسعه صنعتی مشارکت ند و در پروژهیی به نیازهای حوزه کار و صنعت متمرکزکاربردی بیشتر بر پاسخگو–علمی

 –علمی هایدانشگاهالتحصیالن دانشگاه هستند در حالی که پرستاران و مهندسان از کنند. برای مثال پزشکان فارغمی

شوند در ها اداره میشهرداری کاربردی از سوی-علمی هایدانشگاهای و حرفه مکاتبشوند. التحصیل میکاربردی فارغ

 های بزرگ واگذار شده اند.ه اند و پس از آن بنیادها و شرکتتحت تملک دولت بود 2010تا سال  هادانشگاهحالیکه 

ین دوره اه طی کشد در حالی کوزشی حدود سه تا چهار سال طول میدوره کارشناسی در دانشگاه بسته به برنامه آم

شناسی در التحصیالن دوره کارال زمان نیاز دارد. فارغاربردی بین سه و نیم تا چهار و نیم سک –علمی هایدانشگاهدر 

پس از  ار کنند وککاربردی باید پس از فراغت به مدت سه سال در حوزه کاری مرتبط با رشته خود  –علمی هایدانشگاه

ستری در این دی درخواست دهند. دوره ماکاربر –علمی هایدانشگاهتوانند برای پذیرش در مقطع ماستری به آن می

عد از مقطع بپذیرند و ادامه تحصیل در مقطع دکترا دانشجو نمی هادانشگاهکشد. این دو سال طول می هادانشگاه

 عمومی امکان پذیر است. هایدانشگاهماستری در 

-یمات بهداشتمزایایی چون خدادیه فنلند عضویت در اتحادیه دانشجوانان الزامی است. این اتح هایدانشگاهدر 

 طع شود.ن است قکند ولی در صورت افت تحصیلی مداوم دانشجو، این مزایا ممکرا برای دانشجویان فراهم میدرمانی 

دریافت  هایی برایطرح 1990کردند. البته از سال عمومی در فنلند فیس دریافت نمی هایدانشگاه 2017تا سال 

 لی از سالوردند. های دانشجویی با آن مخالفت کو اتحادیه اروپا وجود داشت که تشکلعض فیس از اتباع کشورهای غیر

د موزشی بایآرنامه باین طرح به اجرا درآمد. در نتیجه دانشجویان کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا به رشته و  2017

 (1399، ام آموزشی فنلندهزار یورو برای تحصیل در فنلند بپردازند. )نظ 18هزار تا  6ساالنه مبلغ بین 

عارف مزارت ودر نتیجه می توان گفت که ساختار نظام آموزشی افغانستان متمرکز است و متصدی آموزش و پرورش 

م ادر فنلند نظ دارند.گردد و معلمان در مکاتب دست باز نر میها از مرکز به والیات تکثیباشند و برنامهو تحصیالت می

یشتر بشی را و بودجه آموزباشند دی امور آموزش و پرورش وزارت معارف و شهرداری میآموزشی متمرکز نیست و متص

د برای بهبو شود.های آموزشی در سطح والیت و حتی در مکاتب ساخته میکنند و برنامهها پرداخت میشهرداری

یت تهیه ود والایط خاص خهای آموزشی در سطح والیات نظر به شرار نظام آموزشی کشور باید برنامهبخشیدن به ساخت

 ظام سیاسینتی در و ترتیب گردد تا کارآیی و موثریت آموزش و پرورش بهتر شود. چرا شرایط والیات یکسان نیست و ح

اش در اختنسشود عملی در مرکز ساخته می های که. بناءً برنامهگردددرجه )اول، دوم و سوم( تقسیم می والیات به سه

 دهد.سازد و بازدهی مطلوبی به دست نمیوزشی والیات را به مشکل مواجه میآممتصدیان امور  ،والیات

در نظام آموزشی افغانستان و فنلند چگونه  آموزانو دانش انمعلم وضعیت م:سوال سو

 است؟

 در نظام آموزشی افغانستان ان و دانش آموزانمعلموضعیت الف: 

 وضعیت معلمان .1

انتقال  آموزان است. معلم تسهیل کنندۀانشفیت یادگیری در آموزش دمعلم از جمله عناصر اساسی و محور کی

با طرز فکر  ،آموزان بتوانندباشد تا دانشآموزان میبینی شده در نصاب تعلیمی به دانشها و ذهنیت پیش دانش، مهارت

ضمونی و پیداگوژیک ای اساسی مهنمایند. معلم باید دارای قابلیت خالقانه به امور فردی و اجتماعی خویش رسیدگی

معیار حد انگیزه، اشتیاق و پیوند عمیق به مسلک معلمی داشته باشد. در حال حاضر، تعداد کثیری از معلمان یا ، بوده

ر نمایند. به همین دلیل کیفیت یادگیری دشان را تدریس می باشند و یا مضمون مخالف رشتۀاقلی معلمی را دارا نمی

باشد ولی شاگرد بر یک معلم می 45طور اوسط آموز به معلم بچنان نسبت دانشباشد. هممی اکثر مکاتب افغانستان پایین

نفر است که بین والیات  42موز متغیر است. نسبت معلم به شعبه درسی اوسط آدانش 78تا  33سبت بین والیات از این ن

( دارای درجه تن 3025معلمین ) فیصد 2بسیار پایین است طوریکه سطح تحصیلی معلمان هم است.  65تا  30از 
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تن(  90491فیصد ) 49تن( دارای سند فراغت صنف دوازدهم،  47830فیصد ) 26، صنف دوازدهم تر ازتحصیل پایین

چنان باشند. همتحصیلی لیسانس و باالتر از آن می تن( دارای درجۀ 42796فیصد ) 23م، فارغ التحصیل صنف چهارده

 معلمی مشغول اند. دهند، خالف رشته به وظیفۀصد کل معلمان را تشکیل میفی 28تن که  51611به تعداد 

لسوالی درصدی و 60های کمتر انکشاف یافته و نا امن بسیار پایین است. در تعداد معلمان مسلکی در ولسوالی

 75چهارم، % جهانی معلمان صنف نظر به گزارش سروی بانک باشد.می 30تر از %س و باالتر از آن کمپا 14معلمان 

های سادۀ الجبر لفیصد معلمان، فرمو 43ت دارند. %معلمان در تدریس ریاضی حاکمی 40ها، در تدریس زبان و تنها %آن

 کم هستند.معلمان حا 40چنین در توضیح یک متن دارای معلومات پیداگوژیک، تنها %توانند. همرا حل کرده نمی

د. ریس ندارنرای تدبیباَ از دست داده و معلمان انگیزۀ کافی را تقر شغل معلمی در افغانستان جایگاه معنوی خود

که این نشان  ،ددقیقه عمالً در تدریس مشغول ان 18ساعت و  2دهد که معلمان روزانه های انجام شده، نشان میسروی

ا رمتیازات اش و امعدهندۀ انگیزۀ پایین معلمان است. معلمان کشور نظر به معلمان کشورهای همسایه و منطقه کمترین 

 د.های مادی ندارنهای مالی و مشوقو نیز دیگر حمایت استها گیرند که این یکی از عوامل کاهش انگیزه آنمی

 آموزانوضعیت دانش .2

آموز شامل کمبود های مربوط به دانشآموز است. مشکالت و چالشترین عنصر تعلیم و تربیت دانشاساسی

زمان قبل به مقایسه آموزان به تعلیم و تربیه، دردر دسترسی دانشباشد. پایین یادگیری می دسترسی، عدم توازن و سویه

ملیون  3.7)از جمله  ملیون 6.9هزار به  800آموزان از ، ده برابر ازدیاد به وجود آمده است. تعداد دانش2002از سال 

ن به این ن بار، دختراخ معارف افغانستان، برای اولیدهند. در تاریآن را دختران تشکیل می 39حاضر( افزایش یافته که %

ود ران به وجن و پسروند. در بین والدین و جامعه نیز، عالقمندی شدید نسبت به تعلیم دختراتعداد زیاد به مکاتب می

 آمده است.

 آموزانکیفیت یادگیری دانش

یاضی و ل در رآموزان صنف اویری دانشآموزان صنف چهارم برابر به سطح یادگسطح یادگیری حدود نیمی از دانش

 واندن یک متن تعلیمات ابتدایی قادر به خو صنف دوم و چهارم دورۀ آموزانفیصد دانش 39خواندن است. تنها حدود 

 (1398باشند.)مسودۀ معارف،درک معنی آن می

 ترسی و فراهم نمودن آموزش و پرورشدس

 وده طوری که دراند. ترک تعلیم نیز بسیار بلند بخارج مکتب دختران( 75%) بملیون طفل سن مکت 3.7به تعداد 

اضر، تا آموز غیر حکنند. از آنجاییکه در سیستم تعلیمی موجود، نام دانش، مکتب را ترک میآموزاندانش 5هر صنف %

 495ز مجموع رسد. اآموز میملیون دانش 2.2باشد. لذا تعداد غیر حاضران دایمی به سه سال در کتاب حاضری درج می

ی دارند. تعلیم فیصد دختران( به تعلیم و تربیت رسمی دسترس 25هزار تن ) 37تنها حدود  ،هزار طفل سن مکتب کوچی

دهد. در حالت بسیار ابتدایی تشکیل می اراز کل جمعیت کشور  3.2در حدود % های خاص کهو تربیت اطفال با نیازمندی

 (1398)مسودۀ معارف، قرار دارد.

 خدمات آموزشی وازن در دسترسی و عرضهعدم ت

م، تناسب آموز به معلعدم توازن شدید بین والیات و ساحات جغرافیایی در تعداد مکاتب، تعمیرات، تناسب دانش

 است: به قرار زیر آموزانآموز به شعبه و سویه یادگیری دانشدانش

 موجود  52%الی  11ین والیات تفاوت %بوده که ب 39آموزان در کشور %آموز دختر به کل دانشاوسط دانش

 است.
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 31الیات بین وآموز بر یک معلم بوده، ولی تفاوت دانش 45آموز به معلم در کشور به طور اوسط نسبت دانش 

 باشد.می 87و 

 % الی  22% ت ازادهد که بین والیتمام اطفال سن مکتب را تشکیل می 33اطفال سن تعلیم خارج از مکتب

 متغیر است. %88

  د. اگر تناسبتفاوت زیادی وجود دار ها و موسسات تعلیمات عالی نیزدانشگاهبه  12شمولیت فارغان صنوف 

، وص والیاتتناسب نفومی مستحقین محاسبه کنیم، نظر بهشوند به تعداد عموالیاتی را که در کانکور موفق میشاگردان 

 (1398،)مسودۀ معارف است. 250و % 4فیصدی کامیابان والیات بین %

 مسیر فارغان تعلیمات عمومی

 اند:گونۀ ذیلنتایج عاجل تعلیمات اساسی و ثانوی به

ی لیاقت به بعد از صنف نهم در نتیجۀ ارزیابی معیاری بر مبنا 70آموزان )متوقع حدود %بیشترین دانش .1

یرش مسلکی به پذ –کیتخنیشوند. )البته مشروط به آمادگی برنامه تعلیمات مسلکی معرفی می -تعلیمات تخنیکی

 آموزان.(دانش

ومی مات عمیلآموزان بر مبنای ارزیابی معیاری و لیاقت به تعلیمات شان در مکاتب تعدانش 30در حدود % .2

 ادامه داده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور: 12الی صنف 

 شوند.سسات تحصیالت عالی کشور میشامل مؤ %20 .2.1

ازار کار الذکر به بیابی به دو برنامه فوقانده ممکن به دلیل عدم راهمآموزان باقیدانش 10در حدود % .2.2

 (1398)مسودۀ معارف، بروند.

 آموزاندانش یابیشارز

و  هماه گردد. امتحان چهارنیمآموزان اخذ میماه است. در این نه ماه دو امتحان از دانش 9مدت تحصیل هر صنف 

اکام محسوب گیرد ننمره ب 40ا چند مضمون کمتر از م ماهه در یک یامتحان ساالنه. اگر شخصی در امتحان چهارنی

باال باشد مشروط  40ه و متباقی از نمر 40مضمون آن کمتر از  آموزی مجموعه نمرات یک یا دوشود؛ ولی اگر دانشمی

د باش باال 40حوت امتحان مشروطی دهد. اگر شخص اوسط تمام نمراتش از  15شود و باید در آخر سال یعنی می

ی با باشد باید یکسال دیگر این صنف را بخواند. اوسط نمرات نیز خیلپائین باشد مشروط نمی 40کامیاب است. اگر از 

 100از آموزشی دانشتهذیب  باشد؛ اگر نمرۀ 100آموز هر دانش« دسپیلن در مدرسه»اهمیت است. باید نمره تهذیب یا 

 شود.وب میآموز محسپایین باشد مشکل بزرگ برای دانش

سال تعلیمی نیم است. با این حال بیشینه نمرات هر 100بیشینۀ نمرات در امتحانات آموزش و پرورش افغانستان 

 60 نیم سال دوم و در 40سال اول است. به این ترتیب، بیشینۀ نمرات در نیم 60و 40عداد آموزان ادر کارنامه دانش

 خواهد شد. 100همان  ،آن یشینۀشود و با این حساب بوب میحسساالنه م است. مجموع این دو نمره، نمرۀ

است در ه گرفتهنمر 40که از  نات آخر سال شرکت کند همان نمرۀآموزی به دلیلی موجه تنها در امتحااگر دانش

 گردد.شود و به عنوان نمره ساالنه ثبت میضرب می 2٫5عدد 
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 لنددر نظام آموزشی فن آموزانان و دانشمعلم وضعیتب: 

 وضعیت معلمان .1

ید ی اول و دوم باهای هر دو دورهست و متقاضیان زیادی دارد. معلممعلمی در فنلند شغلی با وجهه اجتماعی باال

غل شضیان اخواهد معلم شود باید نمرات خوبی داشته باشد. متقماستری داشته باشند. فردی که می حد اقل مدرک

، 48875بتدایی کاتب اشوند. آمار معلمان در معنوان معلم انتخاب میقاضیان بهمعلمی پس از یک رقابت دشوار با سایر مت

 رسد.نفر می 13941ای و در مکاتب حرفه 7703در مکاتب عالی 

گزینش  وها شناسایی گیر، از میان بهترین فارغ التحصیالن دانشگاهمعلمان کشور فنلند در رقابتی ملی و نفس

های تربیت ه دورهبرای ورود ب آموزدانش 10لند باید مدرک لیسانس داشته باشند. از هر شوند. تمامی معلمان در فنمی

گاه ر در دانشروفیسوشأن داکتر، وکیل و پشود. جایگاه معلم در باالترین سطح، یعنی هممعلم، تنها یک نفر پذیرفته می

. 3موسیقیایی؛  و. تخصص هنری 2موضوعی؛  . تخصص1است. هر معلم برگزیده باید استعداد چندگانه نیز داشته باشد. )

زار ه 6تا  3ز الی )اعدانش و مهارت ورزشی(. اشتیاق همگانی به شغل معلمی در فنلند، نه تنها به خاطر حقوق و مزایای 

رین ا برای بهتها، این حرفه رالل این شغل است و همین ویژگییورو در ماه(، بلکه مدیون جایگاه رفیع اجتماعی و استق

. هم دشوار استآن ها است که ورود بهها جذاب ساخته است. تدریس یکی از پر درآمد ترین حرفهالتحصیالن دانشگاهارغف

ریزی هبه برنام تری راکنند و زمان بیشآموزگاران در مقایسه با بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، ساعات کمتری تدریس می

یی در مقطع ابتدا 6-1های ایی تا سال ششم ثابت هستند. آموزگاران صنفابتد دهند. معلمان دورۀدرسی اختصاص می

دهند، تخصص دارند. معلمان در زمینه دروسی که آموزش می 9-7هایزمینه علوم تربیتی تحصص دارند. آموزگاران صنف

صرف « ایپیشرفت حرفه»ساعت در هفته را به عنوان  2ند و انرگذهای درس میدر روز را در صنف ساعت 4فقط 

کنند. رآمد کسب میدرصد بیشتر از دیگر فارغ التحصیالن کالج، د 102سال تجربه،  15ی با مکاتب عالکنند. معلمان می

 های تدریس، کامالً خود مختار و آزادی عمل زیادی دارند.ها در روشمعلم

 آموزانوضعیت دانش .2

ر ل نگر و دموزشی کتدابیر و محیط آ حد درس بخوانند.ر نیستند بیش از آموزان ناچادر نظام آموزشی فنلند، دانش

نور های کمتاقاموزان فنلندی مانند ربات در آشود. دانشخدمت عدالت و کسب برتری جهانی آموزشی به کار گرفته می

 ینلندآموزان فنشای استاندارد دولتی نیستند. داهت فشار آزمونکنند و تحزندانی و برای امتحان آماده نمی خود را

وز رساعات اولیه  اند که کار کردن درا حضور دارند. تحقیقات نشان دادههصبح در صنف 9:45تا  9:00معموال از ساعت 

آموز تدریس انشبه مدت شش سال متوالی به هر دآموزان نا مناسب است. در فنلند معموال یک معلم دانشبرای سالمت 

خت بسیار علم شنادر این مدت، می معموال در مدت شش سال یک معلم دارند. آموزان فنلندکند. به بیان دیگر، دانشمی

در  آموز باشد.دانش ۀمانند یکی از اعضای خانوادیا حتی  ،تواند مربی شایسته ترکند و میآموزان پیدا میخوبی از دانش

هم  اسند و بهرا بشن بتوانند یکدیگرشود که هر دو طرف ی بر قرار میو ارتباط به گونه ها، اعتماد متقابلاین سال طول

 احترام بگذارند.

آموزان دانش یسه باالیف خارجی را در مقاترین میزان کار و تکآموزان فنلندی کمطبق گزارش اتحادیه اروپا، دانش

ی وصعلم خصمآموزان فنلندی کنند. دانشا صرف تکالیف مدرسه میساعت رها هر شب فقط نیمسایر کشورها دارند. آن

فی فشار اضا ه بدونمدرسکنند و هر چیزی را که نیاز دارند در و در تعادل روانی تحصیل می ندارند و بدون فشار و تنش

 گیرند.می ش قرارعنوان انسان تحت آموزرد نمره و تکالیف سخت و زیاد، بهها بدون دغدغه در موکنند و آندریافت می

ند و اهتمرکز شدم« اولیه بازگشت به نیازهای»برای ایجاد تحول، بر فرایند و ست آموزش نیازهای اولیه ا ،د اولویتندر فنل

 1980دهه  د. ازنه ابه مکانی برای عدالت و سالمت تغییر داد کتبتبدیل م ،ی آموزشی را از کسب نمرات عالیهاهدف

 :اندند این اصول را در اولویت قرار دادهلریزان آموزشی فنبرنامه
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 اری برای ایجاد توازن و ایجاد برابری اجتماعی باشدتحصیل باید ابز. 

 های غذایی رایگان دریافت کنندآموزان باید وعدههمه دانش. 

 داشته باشند یهای بهداشتی و مشاوره روانی دسترسآسانی به مراقبتآموزان باید بهدانش. 

 آموزان باید انفرادی باشدراهنمایی دانش. 

 ی باشدسالگشروع مدرسه باید از هفت. 
 

 آموزانی دانشارزشیاب

های فردی ر پایه ویژگیآموزان را باستاندارد وجود ندارد. در سراسر فنالند، معلمان دانش در مدارس فنالند آزمون

در فنلند  .کندگیری مییهایی از مدارس مختلف پپرورش این روند را با انتخاب نمونهووزارت آموزش .کنندبندی میگروه

ها را در گرش آنکنند(. و این ندند که )برندگان واقعی رقابت نمیقها معرقابت را گرفته است و فنلندی ایرفاقت ج

ی مصنوعی هارقابت آموزشی فنلند در پی ایجاد های بین المللی پیروز گردانیده و در رأس قرار داده است. نظامرقابت

ی بنا نای همکاربر مب د. بنا براین، نظام آموزشی فنلند رفاقتی وکننآموزان را رتبه بندی نمینیست. معلمان هرگز دانش

 شده است.

شورهای کر سطح ددر نتیجه، در نظام آموزشی افغانستان معلم از جایگاه قابل مالحظه برخوردار نیست. طوریکه 

 ین شغل درامردن ت شکنند و این باعث کم اهمیمنطقه، معلمین افغانستان کمترین امتیاز مادی و معنوی را دریافت می

م از روی هعدادی دهند و تنها تبین جامعه گردیده است و نیروی کار الیق و توانا هیچ عالقه به این شغل نشان نمی

ه کردار اند ی برخوآورند. اما در نظام آموزشی فنلند معلمان از چنین جایگاه واالمجبوریت بیکاری روی به معلمی می

ها انتخاب انشگاهدرصد برتر د 10شود و معلمان از بین پروفیسور در دانشگاه شمرده می معلم هم سطح داکتر، وکیل و

 3اهانه طوریکه م ار اندچنان از امتیازات مادی و معنوی فوق العاده برخوردشوند و باید سند ماستری داشته باشند.  هممی

و  کنند و این باعث انگیزهغانستان امتیاز دریافت میبرابر معلمین اف 42تا  24کنند که هزار یورو معاش دریافت می 6تا 

که از  دار ساختهبرخور عالقه افراد توانا و شایسته به شغل معلمی در فنلند شده است و مکاتب فنلند را از بازدهی خوبی

 های آموزشی در سطح جهان گردیده است.جمله ده بهترین نظام
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 نتیجه گیری

و  ید آموزشکشورهای که از د نظام آموزشی و افراد آموزش دیدۀ آن است. ترقی جامعه وابسته بهپیشرفت و 

ز جمله انلند یکی کشور ف. دانندمیتنها دلیلی برای پیشرفت و ترقی شان را آموزش  ،پرورش در سطح باالی قرار دارند

ان و انستشی افغم آموزبا هدف مقایسه و بررسی نظا مقاله حاضر های است که بهترین نظام آموزشی را دارا است.کشور

به  حور است ومکز و برنامه متمربه شدت دهد که نظام آموزشی افغانستان نشان میها فنلند انجام شده است. یافته

ظر ر نبدون د د،گردهای که در سطح مرکز تدوین میو برنامه گیردوالیتی و محیطی توجه صورت نمیو شرایط  هاتفاوت

ه این ک ،رددتطبیق گ ، بایستی بدون کم و کاستی در سایر والیاتآموزاندانشهای اوتداشت سطح دانش معلمان و تف

 آموزان و دانشجویان.خود چالشی است در جهت رشد و پیشرفت دانش

ردو هقتصادی ا، اجتماعی و توان گفت که شرایط سیاسیمی در قسمت سیر تحول نظام آموزشی افغانستان و فنلند

اورها و های مختلف نظر به بسیر تحول آموزش و پرورش در افغانستان در زمانو اند بوده اوت هم متف کشور نسبتاً از

ر تغییهم  نظام آموزشیر آمدن نظام سیاسی جدید با رویکااست. نموده های نظام سیاسی وقت تغییر میایدیولوژی

صلی ل منشاء ادر کوارد نموده است.  گواری بر پیکر معارفهای سیاسی ضربات ناکشمکشاین تحوالت و و است  کردهمی

نوان یکی از آموزش به ع م. به بعد به50ه در فنلند از دهآموزش در هر دو کشور دانستن متون دینی بوده است و 

های ظامهترین نگرفت و امروز یکی از بحرکت به سمت جامعه دموکراتیک و صنعتی مورد توجه جدی قرار  یهااستراتژی

 رود.می آموزشی دنیا بشمار

ی عالت تحصیالوزارت ساختار نظام آموزشی افغانستان متمرکز است و متصدی آموزش و پرورش وزارت معارف و 

ی ظام آموزشنلند نفگردد و معلمان در مکاتب دست باز ندارند. در رکز به والیات تکثیر میها از مباشند و برنامهمی

یشتر ا بو بودجه آموزشی رباشند میها معارف و شهرداری ش و پرورش وزارتمتمرکز نیست و متصدی امور آموز

 ساختار نظام شود.های آموزشی در سطح والیت و حتی در مکاتب ساخته میبرنامهو  کنندها پرداخت میشهرداری

 10)تعلیمات ثانوی  ،(9الی  7علیمات متوسطه )از صنف (، ت6الی  1آموزشی افغانستان شامل تعلیمات ابتدایی )از صنف 

( و 18-17)(، ماستری 16-13ت عالی که شامل دورۀ لیسانس )( و تحصیال14-13، تحصیالت نیمه عالی )(12الی 

در  اسفانه دانشجوها به اساس سیستم کریدت است ولی متگیرد. سیستم دانشگاهبر می را در (سال 5تا  3)دوکتورا که 

 گردد. ساختارانشگاه تعیین میضامین مورد تدریس توسط دها و میچ نقشی ندارد و کریدتتعیین و انتخاب کریدت ه

ه دوم مکاتب عالی سال(، دور9های قبل از مکتب به سه دورۀ مکاتب ابتدایی )آموزشی فنلند بدون احتساب آموزش نظام

 ده است.ورا تقسیم شدوکت سال( و  3تا  2سال(، ماستری ) 4تا  3سال( و دورۀ دانشگاه که خود به سه دورۀ لیسانس )3)

نطقه، رهای مدر نظام آموزشی افغانستان معلم از جایگاه قابل مالحظه برخوردار نیست. طوریکه در سطح کشو

در بین  ین شغلکنند و این باعث کم اهمیت شمردن امعلمین افغانستان کمترین امتیاز مادی و معنوی را دریافت می

وریت ز روی مجبی هم ادهند و تنها تعدادقه به این شغل نشان نمیجامعه گردیده است و نیروی کار الیق و توانا هیچ عال

سطح  ه معلم همکاند ارنظام آموزشی فنلند معلمان از چنان جایگاه واالی برخورد آورند. اما دربیکاری روی به معلمی می

شوند و باید انتخاب می هادرصد برتر دانشگاه 10شود و معلمان از بین داکتر، وکیل و پروفیسور در دانشگاه شمرده می

هزار یورو  6تا  3اهانه مچنان از امتیازات مادی و معنوی فوق العاده برخوردار اند طوریکه سند ماستری داشته باشند.  هم

و  القه افراد تواناعو این باعث انگیزه و  باشدمیمعلمین افغانستان امتیاز برابر  42تا  24کنند که معاش دریافت می

ه بهترین دز جمله شغل معلمی در فنلند شده است و مکاتب فنلند را از بازدهی خوبی برخوردار ساخته که اشایسته به 

 های آموزشی در سطح جهان گردیده است.نظام
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