
 

 
  
  

  های علمیه افغانستان حوزهگذاری نظام آموزش  بررسی وضعیت سیاست
  *حسین مؤمنی
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  چكيده
 تـرويج  و تدبر تفقه، مأموريت كه است افغانستان ديني آموزشي نهاد ترين كهن علميه، هاي حوزه
 و دانـش  شـتاب  بـه  توجـه  بـا  امـروزه  كه ها حوزه باشد. مي دار عهده را اسالمي معارف و دانش

 وهــا  تسياســ در نظــر تجديــد نيازمنــد آن، بازنشــر و فراگيــري فنــون و راهبردهــا دگرگــوني
 تجديـد  ضـرورت  آنهـا،  مأموريت مطلوب و مؤثر انجام و اشندب مي خويش آموزشي يها هبرنام
 موجـود  وضـعيت  شـناخت  هـدف  بـا  تحقيـق  ايـن  كند. مي ايجاب را كنوني هاي سياست در نظر

 ،پـژوهش  روش .اسـت  پذيرفتـه  صورت افغانستان علميه هاي حوزه آموزش نظام گذاري سياست
 محتـواي  تحليل آن، تحليل و تجزيه فن و مصاحبه آن هاي داده گردآوري ابزار تحليلي،−توصيفي

 محور،مسئله و مديريتي رويكرد با كهدر اين زمينه است  نخستگام  حاضر، تحقيق است. كيفي
 آمـوزش  نظـام  كنـوني  هـاي  سياسـت  كـه  دهد مي نشانپژوهش  هاي يافته است. پذيرفته صورت
 ،مـديريتي)  و درسي متن و سرفصل درسي، برنامه اساتيد، (طالب، بعد پنج هر در علميه ي حوزها

    است. آمده ها سياست بيان در ابعاد اين هاي زيرمقوله شرح كه است مواجه مشكالتي با
  افغانستان. علميه، حوزه آموزش، نظام گذاري، سياست كليدي: واژگان

  
 
 
 
 
 
  

                                                           
  moumeniabh@gmail.com (نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری جامعه المصطفی العالمیه *

  atavakkoli@rih.ac.ir دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه **

  ٢۴/٩/١٣٩٧تاریخ تأیید:  ٢٠/٧/١٣٩٧تاریخ دریافت: 

 تخصصیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 اسالم و مدیریت  

 ١٣٩٧، بهار و تابستان ١٣،  ش٧س 

 ٢٣- ٧ صفحات  

Biannual Journal of 

Islamic & Management  

Vol.7, No.13  

Spring & Summer 2018  



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ٨

  مقدمه

 تیـاهم. اسـت یشرع  فهیوظ و ینید رسالت ،یاسالم یها آموزه و فرهنگ در دانش بازنشر و یریفراگ
 ز،یـن آن بـه مربـوط یها استیس و یچگونگ گاه و شده داده حیترج »جهاد« بر که آنجاست تا موضوع

 نـهیمد بـه آنـان از یا عـده دیبا بلکه بروند؛ جهاد به ها شهر ریسا مؤمنان ۀهم دینبا« است؛ شده نییتع
 ١»کننـد آشـنا ینید معارف با را خود هموطنان مراجعت، در و رندیفرابگ را نید احکام آنجا در تا ندیایب

نهـاده شـده،  انیـهـا بن آموزه نیـکه براساس امثال ا هیعلم یها ). حوزه١٩٠، ص٨، ج١٣٧۴(مکارم، 
دانش و معـارف  جیتفقه، تدبر و ترو تیمأمور ،یاسالم یمرکز آموزش نیو کارآمدتر نیتر عنوان کهن به

راهبردهـا و فنـون  یرا برعهده داشته و دارند. در حال حاضر با توجه به شتاب دانش و دگرگـون یاسالم
اسـت  یضـرور ینـیمراکـز آمـوزش د یجـیو ترو یو بازنشر آن و با توجه به رسالت آموزشـ یریفراگ
نظـر شـود.  دیآنها تجد یآموزش یها رنامهو ب ها استیو در س یآنها بررس یکنون یها استیس تیوضع

از  یکـیهـا،  حوزه یرونـیب یدهایـها و تهد و فرصـت یضـعف درونـ  بـه قـوت و تیـمهم با عنا نیا
و گذشـته  عیـرف گـاهیرغم جا به افغانستان در هیعلم یها حوزه. رود یها به شمار م ضرورت نیتر یادیبن

و... بـا مشـکالت  یکمبود امکانـات، نظـام سـنت ،ینبود هماهنگ ،یدرخشانش، امروزه با وجود ناامن
شـده، هماهنـگ و مناسـب  یزیر برنامـه یآموزش یها استیس ازمندین نیرو است. بنابرا به رو یاریبس

 رینمـوده و حرکـت در مسـ یدگیرو رسـ شیبه مسائل پ ایپو یآموزش ستمیس کیبوده تا در چارچوب 
 تیبـه وضـع دنیانداز مشخص جهـت رسـ چشم میدر ترس ی. گام اساسدیتوسعه و تحول را آغاز نما

. پـژوهش حاضـر بـا دنبـال باشد یموجود م تیوضع یو بررس نیشیپ یها استیس یمطلوب، بازنگر
 هیـعلم یهـا نظـام آمـوزش حوزه تیبه وضع −مشکالت وجود و یکاف منابع نبود با−هدف  نیکردن ا

 یپرسـش اساسـ نیـپاسـخ ا افتنیـمنظـور  بهاست. نگارندگان  پرداخته یتیریمد کردیرو افغانستان با
بـا  تا کوشد یم ،»است؟ چگونه افغانستان هیعلم یها حوزهآموزش در  نظام یگذار استیس تیوضع«

 یکـه بـه ارتقـا ابدیدست  ییها افتهیمتعدد، به  یها اسناد و مصاحبه یبررس قیها از طر داده یگردآور
 .انجامدیافغانستان ب هیعلم یها حوزه یآموزش یها استیس
  

  مبانی نظری پژوهش

ای است که در قالب یک عمل دولتی در یک بخش از جامعه یا یک  پدیده ٢گذاری عمومی سیاست
گرا کـه معمـوًال همـان حرکـت  شـود. ایـن رهیافـت بـا حرکتـی عمـل فضای جغرافیایی ظـاهر می

                                                           
یِن َو ِلینِذُروْا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ١ ُهوْا فی الدِّ یَتَفقَّ نُهْم َطائَفٌة لِّ  ).١٢٢ ِإَلیِهْم (توبه، . َفَلْو َال َنَفَر ِمن کلِّ ِفْرَقٍة مِّ

2. Public policy making. 
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گذاری  سیاسـت). علـوم ٣٠، ص١٣٧٨گذاری اسـت، مطابقـت دارد (مـولر،  گران سیاست تحلیل
کردن زندگی بشری و عقالیی عمل کردن بشر است؛ بـه کمـک آن انسـان  بخشی از جنبش عقالیی

های عمـومی  کوشد به تسلط روزافزونی بر زندگی اجتماعی خویش دست یابد. تحلیل سیاست می
گـذاری حکـومتی و  ای است که پژوهشگران را در شـناخت تجربـی پیچیـدگی قانون حلقه مفقوده

گذاری به صورت فرایندی سـعی دارد  ). سیاست١۵ص، ١٣٨۶دهد (اشتریان،  ماهیت آن یاری می
های مؤثر، مرتبط با اهداف از پیش تعیین شـده و دارای صـرفه اقتصـادی بـرای شـهروندان  سیاست

   ).١٠١، ص١٣٨٧پور، اتخاذ کند (قلی
سیاست آموزشی بخشی از رهبری آموزشی مانند سیاست، رهبری، منـابع انسـانی، مـدیریت، 

بخشـی، بـرای یـادگیری پذیری و کیفیـتابی، یادگیری و تدریس و مسئولیتروابط خارجی و بازاری
ای از موضوعات اصلی و اساسی طراحی شده در آن است. این مجموعه به دنبال ارائه یک  مجموعه

هـا اسـت  کنندگان، مدیران و رهبران آموزشی در همـه بخش منبع ارزشمند برای دانشجویان، تمرین
ــل و استیونســون، ( ــه سیاســت ).٢٠ص، ٢٠٠۶ب ــر پای های اخــالق، ارزش و  گذاری آموزشــی ب

های مربوط به امور آموزشـی کـه  ایدئولوژی استوار و عبارت است از مشخص کردن اصول و کنش
کنـد و یـا اهـداف  های اخالقی، ارزشـی و ایـدئولوژیکی دنبـال می اهداف مطلوب را براساس پایه

های  گیری گذاری و تصـمیم وظیفـه سیاسـت .)١٩، ص١٣٩٠توسـلی، ( کند مطلوب را طراحی می
هـای  کالن آموزشی با هدف ایجاد دسترسـی همگـانی بـه مدرسـه و دانشـگاه، از جملـه مأموریت

  ).٢٢، ص١٣٩٣کلیدی دولت و نهادهای عمومی است (ابراهیم آبادی، 
رسـالت حوزه علمیه نهادی است آموزشی، تهذیبی، پژوهشی و تبلیغـی کـه در راسـتای اسـتقرار 

با هدف تبیین، تبلیغ و صیانت از فرهنگ و معـارف دینـی در جهـت هـدایت  بیت و اهل پیامبر
عنوان محصـول حـوزه علمیـه، وظیفـه و  ). روحانیت به١٩، ص١٣٩١جامعه فعالیت دارد (پیرعباس، 

(کلینـی،  ١فرموده: علمـا وارثـان پیامبراننـد باره در این مسئولیت مهمی در جامعه دارد، رسول اکرم
در تعبیـر  ٢نیز فرموده: فقهـا امـین و مـورد اعتمـاد پیامبراننـد، )، امام صادق٣٢، ص٢، ج١٣۶٣

دار  دهند که علما عهـده ). این شواهد نشان می١١۴، ص١(همان، ج ٣دیگری آورده: علما امین هستند
ها  ام الهی را ابالغ، آموزههای دینی به مردم هستند تا اصول و فروع دین را تبیین، پی تبلیغ و آموزش آموزه

ها مقابله نمایند. پرواضح اسـت  افکنی و تحریف و تعالیم اسالمی را ترویج و با تهاجم فرهنگی، شبهه
   های علمیه و نظام آموزشی آن بستگی دارد. که انجام این وظایف، به میزان کارآمدی حوزه

                                                           
ْنِبَیاِء.. ِإنَّ ١

َ
ُسِل.. ٢    اْلُعَلَماَء َوَرَثُه اْأل   َاْلُفَقهاُء ُاَمناُء الرُّ

 . َاْلُعَلماُء ُاَمناٌء.٣
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 لیتشـک آن آمـوزش نظام را، هیعلم یها حوزه جمله من یآموزش و یعلم سازمان هر یاساس رکن
 ،یآموزشـ اهـداف با متناسب و شده  یزیر برنامه یدهاینبا و دهایبا ۀمجموع به آموزش نظام. دهد یم

 و یابی ارزش ،یریفراگ ورود، ۀنحو و یچگونگ که شود یم گفته ها تیاولو و راهبردها منابع، امکانات،
 آمـوزش نظـام گـرید انیـب بـه). ١۵ص، ١٣٩١ رعبـاس،ی(پ ردیگ یم دربر را محصالن یلیالتحص فارغ
 شـامل ایـ) ٢٨٨ص، ١٣٩٢ ،ینی(حسـ رانیـفراگ و یآموزشـ یمحتـوا و مواد ران،یمد استادان، شامل
  ).١٢٠٠ص، ١٣٨٣ ان،ی(قورچ شود یم سیتدر یها وهیش و یدرس یها کتاب  ،یدرس یمحتوا

 به یالدیم نوزده قرن تا و انایآر اسم به پنجم قرن تا الدیم از شیپ سال هزار از افغانستان، کشور
کشـور هشتصـد هـزار  نیـ. مسـاحت ااست شده خوانده افغانستان اسم به آن از پس و خراسان نام
 هـزار کیـ و هفتاد و ستیدو و ونیلیم پانزده برش، بالغ ١٣۴١آن در سال  تیمربع و جمع لومتریک

 و یدر یفارسـ زبـان به شهرها تمام در و یغرب  ،یشمال ،یمرکز اتیوال در آن مردم. است بوده نفر
 یازبکـ زبـان بـه اغلـب کشور شمال در و پشتون زبان به یغرب جنوب و یجنوب ،یشرق اتیوال در

  ).١٢−٨ص، ١٣٨۴(غبار،  است جیرا کشور نیا در زین یگرید یهازبان. کنند یم تکلم
 از ینحـو و محدث مفسر، یبلخ مزاحم بن ضحاک کشور، نیا در را عهیش ینید مدرسه نیاول

در حـدود سـه هـزار پسـر و هفتصـد   مدرسه نیکرده است که در ا سیتأس سجاد امام شاگردان
شـهرت  ریدر علـم تفسـ ی)، و۴۵۴، ص١٣٨٣ ،یولـو یاند (رحمان شده تیدختر به دست او ترب

 یهـا ). حوزه١٧٧، ص٩، ج١٩٩۴ ،یرفتـه اسـت (المـز ایق، از دن١٠۶داشت و در سال  یشتریب
بلـخ مرکـز  یبرخوردار بـوده اسـت، زمـان یاز شهرت و رونق خوب خیافغانستان در طول تار هیعلم

غزنه و هرات مهد پرورش دانشـمندان بـوده  گرید یو زمان آمد یخراسان کهن به حساب م یفرهنگ
کشـور پـرورده  نیـدر ا یاریو دانشـمندان بسـ بانی). علما، عرفا، اد۵، ص١٣٩۵ ،یدیاست (توح

 یهـا ). در قرن٨، ص١٣٩۴(بهـرام،  نـدیآ یوزه از مفاخر جهان اسـالم بـه شـمار مـاند که امر شده
بـود  دهیبلخ را عظمت بخش نیبرجسته چنان سرزم انیحضور دانشوران بزرگ و راو ینخست هجر

 انیسفر کرد و از محضر عالمان و راو اریبه آن د شیخو ییمجامع روا لیتکم یصدوق برا خیکه ش
کـرد  نیآن سـامان تـدو یاز علمـا یرا به درخواست گروهـ هیالفق حضرهیال منها برد و کتاب  بهره
  ). ١٨، ص١٣٨٩ ،ینی(ام

 ایـ انـزوا راه و لیـتعط را هیـعلم یهـا حوزه شـدند مجبـور عیتشـ یعلمـا خیتار از یا برحه در
ش، ١٢٨٠سـال در عبـدالرحمان شـاه حکومت انیپا با حاضر عصر در. رندیگ شیپ در را مهاجرت

 تـا افتنـدی یفرصـت تیـروحان جـهینت در شـد کاسـته یقـدر عهیش مردم از حکومت خفقان و فشار
 بلخـاب شـرد دهـن مدرسـه سیتأسـ انیـم نیـا در. کننـد ایـاح گـرید بار یبرا را هیعلم یها حوزه
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 اند کرده انیب حاضر عصر مدارس نینخست را) ١٣٠۵( یانیبام مقدس و سرولنگ مدرسه)، ١٢٩۵(
  ).۴٠ص، ١٣٨٩ ،ینیام؛ ١١ص، ١٣٩۵ ،ی(محسن

  

  پیشینه پژوهش

هـای علمیـه  های علمیه افغانستان و نظـام آمـوزش حوزه های صورت گرفته در زمینه حوزه پژوهش
  طور عام، عبارتند از: به

حوزه، نشر دانش حوزه،  یو نشر متون درس نیاز نگاه عالمان، مرکز تدو ١حوزه ی. نظام آموزش١
حـوزه  یدرباره نظام آموزش هینفر از خبرگان حوزه علم ۴٣کتاب نظر  نی. در ا١٣٨۶چاپ اول، قم، 

 نظـام دربـاره ها دگاهیـد یآوراثر در جمع نیتر کار در نوع خود کامل نیشده است، ا یاخذ و بررس
 است؛ حوزه آموزش
، عبدالحسـین امینـی، های علمیه شیعه در افغانستان در صدسال اخیر تاریخ تحوالت حوزه. ٢
ش. این تحقیق در قالب هفت فصـل ١٣٨٩نامه، گرایش تاریخ اسالم، قم، جامعة المصطفی،  پایان

 ١های  به صورت توصیفی فراهم آمده است. در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته شده، در فصـل
، به سیر تحوالت حوزه علمیه در طول تاریخ و عصر جدید و مراحـل تأسـیس آن در افغانسـتان ۶تا 

های علمیه به تفکیک جغرافیایی پرداخته است. در فصـل  شده و نیز به بررسی تحوالت حوزه اشاره
های فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی و رهبری دینـی علمـا هفتم نیز آثار و عملکرد حوزه علمیه در نقش

 طی صد سال اخیر تحلیل و بررسی شده است؛
زاده، نشر نینوا، قم، چاپ اول،  علی حسن، غالمهای علمیه شیعیان افغانستان آشنایی با حوزه. ٣
صـفحه بـه رشـته تحریـر درآمـده اسـت. نگارنـده در ایـن  ۴٣٢. این کتاب در پنج فصل و ١٣٩٠

های علمیـه، آنهـا را از نظـر جغرافیـایی بـه  پژوهش بعد از بیان مختصری دربارۀ سیر تاریخی حوزه
 است؛چند قسمت تقسیم کرده و به بیان کوتاهی از هریک پرداخته 

، نمایندگی المصطفی در افغانستان، قم، چـاپ های علمیه افغانستان نامه همایش حوزه ویژه. ۴
. در این نگارش هشت مصاحبه و چهار مقاله با موضـوع مـورد نظـر بـه چـاپ رسـیده ١٣٩٠اول، 

  های علمیه افغانستان است؛ توان گفت این اثر محصول اولین همایش درباره حوزه است، می
نامـه،  ، آقاحسن حسـینی، پایانی برنامه درسی حوزه علمیه افغانستان در دوران معاصربررس. ۵

ای دربـاره  . نویسنده، در این اثر بحـث گسـترده١٣٩٢گرایش علوم تربیتی، قم، جامعة المصطفی، 
 صفحه ارائه کرده است؛ ٣۴٠های علمیه افغانستان، در قالب  برنامه درسی حوزه

                                                           
 طور عام منظور است نه مدرسه خاصی. های علمیه به . حوزه١
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، های علمیه افغانستان در دو دهـۀ اخیـر گرایش به تحصیل در حوزهتحلیل و تبیین وضعیت . ۶
. ١٣٩٢ریزی آموزشی و درسـی، قـم، جامعـة المصـطفی، نامه، گرایش برنامه ضامن رضایی، پایان

 های علمیه و گرایش به آن نموده است. نگارنده توصیف وافری از حوزه
پیشـین، در جـدول زیـر خالصـه و هـای  های تحقیق تـرین یافتـه هـا و مهم طور کلی، ویژگی به

  بندی شده است. براساس تاریخ دسته
  

 پیشین تحقیقات های یافته ترین مهم و ها ویژگی :١ جدول

  های پژوهش یافته متدولوژی پژوهش موضوع پژوهش سال انتشار پژوهشگر/ پژوهشگران  ردیف

مرکز تدوین و نشر   ١
نظام آموزش   ١٣٨۶  متون درسی حوزه

  حوزه
تحلیلی توصیفی 

  نظرات
بندی نظرات و ارائه راهکار درباره  دسته

  نظام آموزش حوزه

های علمیه  حوزه  ١٣٨٩  عبدالحسین امینی  ٢
  توصیفی تحلیلی  افغانستان

در این تحقیق حوزه علمیه در افغانستان در 
های  قالب چهار فصل توصیف شده و نفش
ستیزی  فرهنگی، تبلیغی، همبستگی، ظلم

  و... آن بیان شده

های علمیهحوزه  ١٣٩٠  زاده غالمعلی حسن  ٣
 افغانستان

میدانی از طریق 
 مصاحبه

اولین توصیف جامع از وضع موجود 
  های علمیه افعانستان حوزه

نمایندگی المصطفی  ۴
های علمیهحوزه  ١٣٩٠ در افغانستان

 افغانستان
ها  گردآوری مصاحبه

 هاو مقاله
اولین همایش تحقیقی و یافتن 

SWOT های علمیه افغانستان حوزه 

های علمیه حوزه  ١٣٩٢  آقاحسن حسینی  ۵
  توصیفی تحلیلی  افغانستان

در این پژوهش حوزۀ علمیه در افغانستان از 
شناسی و  نظر برنامه درسی، تحلیل و آسیب

  راهکار مناسب ارائه شده است

های علمیه  حوزه  ١٣٩٢  ضامن رضایی  ۶
  افغانستان

توصیفی 
  پیمایشی،

حوزۀ در این تحقیق گرایش به تحصیل در 
سال اخیر ٢٠علمیه در افغانستان در طی 

  مورد بررسی قرار گرفته است

  
توان گفت اطالعات ارزشمندی در ایـن تحقیقـات پیرامـون سـابقه  بندی کلی می در یک جمع

آموزشی و های  گذاری، سیاست های علمیه افغانستان گردآوری شده است؛ اما فرایند سیاست حوزه
یک از آنها، بحث نشـده اسـت تـا مند در هیچ های آموزشی به صورت جامع و نظام عناصر و مؤلفه

های علمیه افغانستان را تبیین کند. رویکرد برخی  گذاری نظام آموزش حوزه وضعیت کنونی سیاست
طـالب و  باشد؛ اما فقط به برخـی از عناصـر آموزشـی ماننـد از آنها تربیتی و مدیریت آموزشی می

های علمیه با رویکـرد مـدیریت  های آموزشی حوزه اند و در هیچ یک سیاست برنامه درسی پرداخته
گذاری و آموزشی پیرامون عناصر آموزش، بررسی نشده است. در ایـن پـژوهش وضـعیت  سیاست

های علمیـه افغانسـتان در ابعـاد: طـالب، اسـاتید، برنامـه  های نظام آموزشی حوزه کنونی سیاست
 سی، سرفصل و متن درسی و مدیریتی بررسی شده است.در
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  روش تحقیق

. شـوند یمـ انجـام هـم عرض در یبعض و هم طول در یبعض که است یمراحل یدارا یعلم قیتحق هر
 لحـاظ بـه قیـتحق نیـا. اسـت کـرده اسـتفاده) ٢٠١۴( نـگیریما گام به گام مراحل از حاضر پژوهش
 نـوع از یاستراتژ لحاظ به ،ییاستقرا قیتحق نوع از کردیرو لحاظ به ،یکاربرد قیتحق نوع از یریگ جهت
 قیـتحق نـدیفرا در. باشد یم یمقطع نوع از یزمان افق لحاظ به و یفیتوص نوع از هدف لحاظ به مطالعه،

 نیـا در. شـده یا کتابخانه اسناد از یبردار شیف و مطالعه یمبنا بر یفیک یها داده یگردآور به اقدام ابتدا
 در علـم خیتـار ک،یاسـتراتژ ،یگذار اسـتیس ،یتیریمد ه،یعلم یها حوزه به مربوط یها کتاب به نهیزم

 کـه اسـت شـده مطالعـه کتـاب صـد به کینزد یبررس نیا در. است شده مراجعه... و یآموزش اسالم،
 و یفارسـ مقـاالت بـه سـپس. شـد شناخته ربط یب یبعض و موضوع با ارتباط در آنها از یبعض مطالب
. اسـت شـده اسـتفاده آنهـا از یتعداد از مطالعه مورد مقاله پنجاه حدود نیب از که شد مراجعه یسیانگل
از  )مـزار ان،یـبام هـرات، سـرپل،(کابـل،  اسـتان پنج در شهر پنج هیعلم یها حوزه از یدانیم یها داده
 یآور جمـع یبـرا ییایشده است. از نظر جغراف یآور جمع افتهیسازمان  مهین یمصاحبه حضور قیطر

شده اسـت.  یط ریمس لومتریشده، تنها در افغانستان حدود دو هزار پانصد ک ادی یاطالعات از شهرها
 نیـاستفاده شـده اسـت. در ا یگلوله برف یریگ از روش نمونه شوندگانمصاحبه نییو تع ییشناسا یبرا

 افتنیـ یبلکه از افراد مصـاحبه شـده بـرا ست،یمشخص ن شیاز پ یروش تعداد نمونه در جامعه آمار
دسـت  به یدیـداده جد گـریکـه د ابـدی یادامه م یکار تا زمان نیا شود یکمک گرفته م یاشخاص بعد

بوده اسـت؛  یانجام مصاحبه قضاوت وهی). ش٢٠١١و محقق به حد اشباع برسد (ووکا و همکاران،  دیاین
 انتخـاب را یا نمونـه خـود یکارشناسـ نظـر و قضاوت براساس کند یم تالش پژوهشگر وه،یش نیا در
). در ١٨٠، ص١، ج١٣٨٨ ،یـیرزایرا داشته باشـد (م یواقع ۀجامع یهایژگیو امکان حد تا که دینما
) کـه ٧۵، ص١٣٩٢ ،یمـیکر(وجـود دارد  یریو تفس یساختار ،یکّم  کردیسه رو ها مصاحبه لیتحل

 نیشـتریمورد بـوده کـه ب کیو  یها س گرفته است. تعداد مصاحبه شیرا در پ یریتفس کردینگارنده، رو
اند که در جـدول شـماره سـه بـه آن پرداختـه شـده اسـت. روش  داده لیرا مسئوالن حوزه تشک یفراوان

شونده کسب و مطالـب  آماده شده نظر مصاحبه شیاز پ نیصورت بوده که ابتدا با عناو نیمصاحبه به ا
درآمـد،  ریـتحر ۀطور کامل بـه رشـت مورد نظر به یها . پس ازآن همه دادهشد یبردار ادداشتیمهم آن 
  داده نشده است.  یا مصاحبه چیاجازه ضبط در ه یتیامن طیشرا لیاست که به دل یادآوریالزم به 

هــا، تحلیــل محتــوای کیفــی اســت، تحلیــل محتــوا یــک روش  تکنیــک تجزیــه و تحلیــل داده
طور معمول بـاز و نسـبتًا بـدون  سیستماتیک و تکرارپذیر برای تجزیه و تحلیل اطالعات است که به

در تحلیل کیفی، پژوهشگر در پی یافتن ساختارها و نظم ). ٢٠١۵ساختار است (روس و همکاران، 
آوری شـده پـس از  های جمـع مند در متن و استنباط براساس آنها است، یعنی دادههای الگو و نسق



                        ١٣٩٧ بهار و تابستان/ ١٣ش/ ٧س/ اسالم و مدیریت   ١۴

بعد از  .)٢۴۶، ص١٣٨٣فرد و همکاران،  (دانایی شود رمزگذاری (کدگذاری) تحلیل و پردازش می
آید. در ایـن صـورت پـس از آنکـه  دست می بندی شده، فراوانی هریک بهمقوله های داده کدگذاری

شد، مرحلۀ نخست تنظیم توزیع فراوانی برای آزمـون الگـوی پاسـخ بـه متغیرهـا ها کدگذاری  داده
شـمرد  های متغیر را مشخص کرده و تعداد مشاهدات را در هـر طبقـه می است که در آن تنها مقوله

توان از دو یا چند نفر کمـک گرفـت و ایـن  ها می ). برای ساختن مقوله۵١۵، ص١٣٨١(فرانکفورد، 
شود  ناشی از توافق رمزگذاران دانست، در این روش از محققان دیگری خواسته میتوان  اعتبار را می

). بـرای ١٣٣، ص١٣٨٧شود (فروتنی،  که تحلیل را تکرار کنند و درجه توافق دو آزمون محاسبه می
ها با همکاری چهار نفر از کارشناسان  دست آمده از مصاحبه روایی بهتر در این تحقیق اطالعات به

هـای مصـاحبه  زگذاری و تجزیه تحلیل شده است. روش استفاده شده برای تحلیل دادهمدیریت رم
گاه روش تحلیل محتوا بوده است کـه از  نیز یک روش مرسوم و معتبر است. اعتبار محتوا غالبًا تکیه

گاهانه پژوهشگر به   ).٢٢١، ص١٣٨٠آر.هولستی، -آید (آل دست می طریق قضاوت آ
هـا را در طـی  بندی این پژوهش جهت رسیدن به نتیجه مطلوب، داده هنگارندگان در فرایند مقول
اند. الف) ابتدا اطالعات مربوط به تحقیق از مـتن نگـارش  بندی کرده پنج مرحله کدگذاری و طبقه

هایی که مربوط بـه هـر ُبعـد بـوده از بقیـه مطالـب  شده هر مصاحبه تلخیص شده؛ ب) سپس داده
های هر ُبعد بود به صورت کدگذاری  م اطالعات که درباره مقولهسازی شده؛ ج) در مرحله سو جدا

درآمده؛ د) در مرحله بعد ایـن کـدها در مجمـوع دارای تکـراری و نواقصـی بـوده کـه بـه صـورت 
ها،  های قابل ذکر درآمده؛ ھ) و در آخر نتیجه این فرایند تحت عنوان زیرمقوله نواخت با عبارت یک
های علمیه افغانستان ذکر شده و به دلیـل اهمیـت مشـکالت در  حوزه ها و ابعاد نظام آموزش مقوله

  ها مشکالت هر ُبعد بیان شده است. گذاری، فراوانی و درصد فراوانی زیرمقوله سیاست
منابع  APA ستمی(مصاحبه) استفاده شده است و در س یاز آن جهت که اطالعات از منابع شخص

 زیـحاضـر ن قی). در تحق۴۵٩، ص١٣٩٢(هابوک،  ودش یدر فهرست منابع وارد نم یاطالعات شخص
ها  شـده و منـابع مصـاحبه یها فقط در خود متن پژوهش مستندساز دست آمده از مصاحبه اطالعات به

 ازمنـدیدسـت آمـده از مصـاحبه ن نشده است. از آن جهت که انتشار اطالعات به انیدر فهرست منابع ب
به عمل آمـده،  یشونده به همراه دارد، از ذکر اسم افراد خوددار مصاحبه یرا برا یتیو عواقب امن یرازدار

بـه دلیـل اختصـار در  .)٨۴ص، ١٣٩٢ ،یمیکر( امر مرسوم است کیکار در استفاده از مصاحبه  نیا
ها از رمزدهی (کدی) به این صـورت اسـتفاده شـده اسـت: م: مصـاحبه، عـدد  ذکر منابع مصاحبه

ها نیـز در طـول بـرج  طور کلی تـاریخ مصـاحبه حبه (استان)، و بهمصاحبه و حرف اول مکان مصا
  بوده است. ١٣٩۵ رماهیت

  های تحقیق و کدهای هریک در جدول زیر نشان داده شده است: ابعاد و مقوله
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  آن معادل کدهای و ها مقوله :٢ جدول

  کد مقوله  ها مقوله ابعاد متغیر

  نظام آموزش
  های علمیه افغانستان حوزه

  

  طالب
  ١  پذیرش
  ٢  رشد و ارتقا
  ٣  مشکالت

  

  اساتید
  ۴  استخدام
  ۵  رشد و ارتقا
  ۶  مشکالت

  

  برنامه درسی
  ٧  برنامه روزانه
  ٨  برنامه ساالنه
  ٩  مشکالت

  

  درسی و متن سرفصل
  ١٠  دوره سطح
  ١١  دوره خارج
  ١٢  مشکالت

  
  ١٣  مشکالت مدیریتی

  

  ها یافته

شـوندگان و در ادامـه توصـیف و تفسـیر  در دو مرحله؛ نخسـت توصـیف و تفسـیر مصاحبه ها داده
شوندگان  اند. مصاحبه های علمیه افغانستان تحلیل شده های مربوط به ابعاد نظام آموزش حوزه یافته

  شده است. توصیف ٣شماره مسئولیت در جدول  تفکیکبا 
  

  مسئولیت تفکیک به ها مصاحبه فراوانی :٣ جدول

 درصد فراوانی مسئولیت  ردیف
  ۴٨٫٣٨ کارشناس مسئول مدرسه  ١
  ١۶٫١٢ استاد حوزه  ٢
  ١٢٫٩٠ طلبه  ٣
  ٩٫۶٧ کارمند مدرسه  ۴
  ۶٫۴۵ مردم محلی  ۵
  ٣٫٢٢ امام جماعت  ۶
  ٣٫٢٢ آموزدانش  ٧
  ١٠٠ جمع کل  ٨
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شـوندگان از نظـر مسـئولیت،  دهد که بیشـترین فراوانـی مصاحبه تفسیر جدول پیشین نشان می
  باشد.  می» آموز امام جماعت و دانش«و کمترین فراوانی » کارشناسان مسئول«مربوط به 

 کـه ییهـا مقولـه نخسـت آمـوزش، نظام از ُبعد هر یها استیس موجود تیوضع یبررس منظور به
 ُبعد، آن به یاستیس مسائل سپس. است شده فیتوص است، ُبعد آن در ها استیس یکنون تیوضع انگریب
 تیـاهم بـه توجـه بـا تینها در. است دهیگرد یبند طبقه ،»مشکالت« عنوان با یمستقل مقوله قالب در

  ١.است شده داده حیتوض  جدول قالب در بیترت به و هیتجز ییها رمقولهیز به مقوله نیا ،»مشکل« مقوله
  

  ب. طال١

پذیرش: پذیرش طالب با توجه به شـرایط مـالی، محـل جغرافیـایی و تشـخیص مسـئول آن حـوزه 
های علمیه اگر فردی که حداقل سواد خواندن را دارد، سـن  گیرد. مثًال در بعضی از حوزه صورت می

به طلبه شـدن را از خـود نشـان  او مناسب تحصیل باشد، قوانین آن مدرسه را رعایت نماید و عالقه
های علمیه فقـط از طـالب کـه چنـد سـال  ، س). بعضی دیگر از حوزه۴شود (م،  دهد پذیرش می

مشغول به تحصیل دروس حوزوی هستند اگر در امتحانات نمره قبـولی را آورد تـا تکمیـل ظرفیـت 
های علمیه هم هستند که فقط از طـالب سـطح  ک). تعدادی از حوزه ١١و  ۶نماید (م،  پذیرش می

  ، ک).۵نماید (م،  با اعمال شرایط خاص به صورت محدود پذیرش میعالی و خارج 
باشد. مـثًال  های علمیه در هر کدام مختص خودش می های آموزشی و تربیتی حوزه ارتقا: برنامه

طور تمام وقت طلبه مشغول به تحصیل اسـت کـه در روز شـرکت در چنـد  در بعضی از مدارس به
های هفتگـی بـرای او الزامـی  برای استاد و شرکت در برنامه درس، انجام مباحثه، بازگونمودن درس

، ب) در بعضی دیگر از مدارس طبق شرایط آن طالب بدون هیچ قید و بندی با عالقه و ٢است (م، 
  ، م).١شود (م،  خواسته خود در درس حاضر می

های مربوط به مشکالت طالب بـه صـورت زیـر خالصـه و براسـاس شـدت و  مشکالت: داده
   بندی شده است. بقهضعف ط

  
  طالب مشکالت فراوانی :۴ جدول

 درصد فراوانی هازیرمقوله  ردیف
  ۵٨٫٨٢ کوتاهی طالب در وظایف  ١
  ٢٠٫۵٨ نبودن فرصت تحصیلی  ٢
  ٢٠٫۵٨ کمبود منابع و امکانات تحصیلی  ٣
  ١٠٠ جمع کل  ۴

                                                           
در سـایت  دفـاع شـده، )١٣٩۶ای است که در جامعة المصطفی العالمیه ( نامه . تحلیل اطالعات در این مقاله، فشرده پایان١

 باشد. ایران داک ثبت و در کتابخانه جامعة المصطفی موجود می
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فراوانـی و بقیـه دهد که مشکل کوتاهی طالب در وظـایف دارای بیشـترین  این جدول نشان می
  مسائل در مراتب بعد قرار دارند.

  
  . اساتید٢

شوند، تعدادی به صورت تمـام  های علمیه افغانستان به دو نوع تقسیم می استخدام: اساتید در حوزه
، س). بعضی دیگر ١بر رفع نیازهای مردم تدریس هم دارند (م،  وقت در محل حضور دارند، افزون 

، س). به دلیـل ٣آیند (م،  المنفعه به کشور می ریس و دیگر کارهای عامبه صورت پاره وقت برای تد
اینکه اساتید از تدریس هدف مادی ندارند، به بعضی از آنـان شـهریه نـاچیزی بـرای امـرار معـاش 

  ، ب).٢، ک، م، ١٣، س، م، ۶شود (م،  پرداخت می
کـه آن فـرد رغبـت مانـدن در ارتقا و توانمندسازی: ارتقا و توانمندسازی استاد برای این اسـت 

ای ندارد تا از آنچه  مدرسه را داشته باشد، اما برای افزایش توان علمی، بیانی و روشی او کسی برنامه
دهنـد  عنوان رفع تکلیـف انجـام می توان گفت، اساتید ارائه درس را به هست بهتر شود. بنابراین می

اسـتاد بـرای ارائـه درس بهتـر همکـاری ، س). در بعضی از مدارس با حـداقل امکانـات بـه ٣(م، 
 ، ب).٢ ، ک، م، ١٣ ، س، م، ۶ گیرد (م،  صورت می

های مربوط به مشکالت اساتید بـه صـورت زیـر خالصـه و براسـاس شـدت و  مشکالت: داده
  بندی شده است. ضعف طبقه

  
 اساتید مشکالت فراوانی :۵ جدول

 درصد فراوانی هازیرمقوله  ردیف
  ٣۴٫۴٨ ارتباطیهایضعف مهارت  ١
  ٣۴٫۴٨ عدم آشنایی با فنون تدریس  ٢
  ١٧٫٢۴ کمبود در تجهیرات تدریس  ٣
  ١٣٫٧٩ حجم زیاد تدریس  ۴
  ١٠٠ جمع کل  ۵

  
هـای ارتبـاطی و آشـنا نبـودن بـا فنـون تـدریس،  دهد کـه ضـعف مهارت این جدول نشان می

  باشند. اهمیت کمتر میباشد و مشکالت بعدی به ترتیب دارای  ترین مشکل اساتید می بزرگ
  

  . برنامه درسی٣

هـا  شود که هریک از ایـن دوره بندی برنامه درسی به دو دوره سطح و خارج تقسیم می در یک تقسیم
  باشند. های روزانه و ساالنه می شامل برنامه
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طور متوسـط در روز سـه  برنامه درسی روزانه دوره سطح: در بعضی از مدارس برای هر طلبه به
شـود، وی نیـز بایـد سـاعاتی را بـرای مطالعـه و مباحثـه  و یک درس فرعی برگـزار می درس اصلی

های هفتگی مدرسه بـرای او الزامـی اسـت  اختصاص دهد، این در حالی است که شرکت در برنامه
شود، طلبه  ، س). در بعضی دیگر از مدارس در روز در حدود بیست موضوع درس برگزار می۴(م، 

. مدارسـی ، ک)١۶آزاد است تا به تعداد نیاز خود در درس شرکت کند (م،  ها برای شرکت در درس
  شود؛ ولی الزام به شرکت در درس برای طلبه وجود نداد. هم هست که درس برگزار می

تابستان و دهه اول محرم تعطیـل  برنامه درسی ساالنه دوره سطح و خارج: در بعضی از مدارس
، س) بعضی از مدارس فقط در دهه اول محرم و آخر رمضان ۶و در باقی ایام درس برقرار است(م، 

  ، ک).١٠، ب؛ م، ٢تعطیل و دیگر ایام سال جلسه درس برقرار است (م، 
شود این در  برنامه درسی روزانه دوره خارج: برای درس خارج، نهایتًا در روز دو درس برگزار می

  درس است. حالی است که در بعضی از مدارس همراه با تحقیقاتی در ضمن
تـرین آن بـه  فهای مربوط به مشکالت برنامـه درسـی از شـدیدترین تـا ضـعی مشکالت: داده

  صورت زیر خالصه شده است.
  

 درسی برنامه مشکالت فراوانی :۶ جدول

 درصد فراوانی هازیرمقوله  ردیف
  ۴۶٫١۵ ها و اهدافنبود هماهنگی بین برنامه  ١
  ٣۵٫٨٩ تعطیالت زیاد  ٢
  ١٧٫٩۴ فراگیر کشورینبود سیستم  ٣
  ١٠٠ جمع کل  ۴

  
ترین مشـکل مربـوط بـه نبـود  دهد که مهم های مربوط به مشکالت برنامه درسی نشان می داده

  ها و اهداف است و باقی مسائل در مراتب بعد قرار دارند. هماهنگی بین برنامه
  

  . سرفصل و متن درسی۴

شـود مقـدماتی  سرفصل و متن درسی در دوره سطح: دروس این قسمت بـه سـه بخـش تقسـیم می
(ادبیات) تا پایه سه، متوسطه از پایه چهار تا هفت و سطح عالی که کفایه، مکاسب و تفسیر را دربر 

 از یبعضـ اسـت آن خـود مخـتص هیـعلم حـوزه هر در یدرس منابع). ک، ۵ م، ب؛، ٢(م،  ردیگ یم
 یهـا دوره تا گرید یبعض رند،یگ یم کار به را میقد اتیادب منابع و دارند کالس یمقدمات حد در مدارس

کنند، تعدادی  متوسطه را جزء برنامه درسی خود دارند و منابع درسی را هم به دلخواه خود تعیین می
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از مدارس هم وجود دارد که در سطح عالی حـوزه درس دارنـد و منـابع درسـی و روش تـدریس را 
  کنند که چگونه باید باشد. ودشان انتخاب میخ

سرفصل و متن درسی در دوره خارج: در دوره خارج به دلیل کمبود اساتید سطح عالی درس به 
شود، سه سرفصل درسی در این مورد وجود دارد، خـارج اصـول، خـارج  صورت محدود برگزار می

  به خود مدرس است. فقه و تفسیر؛ اما در انتخاب متن درسی و شیوه تدریس اختیار
های مربوط به مشـکالت سرفصـل و مـتن درسـی بـه صـورت زیـر خالصـه و  مشکالت: داده

  بندی شده است. طبقه
  

 درسی سرفصل و منابع مشکالت فراوانی :٧ جدول

 درصد فراوانی هازیرمقوله  ردیف
  ٣٣٫٣٣ کمبود منابع  ١
  ٣٣٫٣٣ ضعف کیفی  ٢
  ٣٣٫٣٣ بروز نبودن  ٣
  ١٠٠ جمع کل  ۴

  
سرفصـل درسـی  و منابع به مربوط مشکل سه هر که است آن بیانگر جدول،این  های یافته

  باشند. از درجه اهمیت یکسان برخوردار می
  

  . مدیریتی۵

بعضی از مسئوالن هدف، انگیزه، برنامه و عالقه خاصی درباره تحصیل طالب ندارند، برای چنـین 
شـود  برنـامگی گـاهی سـبب می ، ک). این بی٨افرادی مدیریت مدرسه شغل درجه دوم است (م، 

، ک). با وجود شـرایط ٨زمان چند سیستم درسی متفاوت در یک مدرسه وجود داشته باشد (م،  هم
دی در جامعه بعضی از مدیران توانایی جذب و استفاده بهینه از سرمایه مالی موجود را سخت اقتصا
  هـا بسـیار در سـطح پـایین اسـت  رو پذیرش در حوزه علمیه به خصوص بـرای خانم ندارند، از این

، ک). از طرفی امکانات رفاهی، آموزشی و تحقیقی به صورت محدود در اختیار طالب قرار ٣(م، 
، ک)، در این میان اساتید نیز از حمایت مالی مورد نیـاز برخـوردار نیسـتند ٨، س و ٣، گیرد (م می

، س). رهبران حوزه هیچ برنامه روشنی بـرای آینـده شـغلی طـالب ندارنـد، ایـن امـر باعـث ٣(م، 
، س). ۵و  ١، ک، ٨سردی و بدبینی بسیاری از جوانان نسبت بـه حـوزه علمیـه شـده اسـت (م،  دل
عالم فاضل که حدود هفتاد سال امام جماعت، مدرس حوزه و روحانی محل بـوده در طور نمونه  به

  ، س).۵ کند (م،  گونه حمایت مالی برای رفع نیازهای خود دریافت نمی سالی هیچ سن کهن
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  مدیریتی مشکالت :٨ جدول

 درصد فراوانی هازیرمقوله  ردیف
  ۴٨٫١۴ مشکالت مالی حوزه  ١
  ٢٠٫٣٧ آینده شغلی نامعلوم طالب  ٢
  ١١٫١١ ضعف اقتصادی در جامعه  ٣
  ٩٫٢۵ نبود هماهنگی در داخل حوزه  ۴
  ۵٫۵۵ مدتریزی بلند و کوتاهنبود برنامه  ۵
  ۵٫۵۵ نبود مدیران شایسته  ۶
  ١٠٠ جمع کل  ٧

  
باشـد و  تـرین مشـکل مـدیریتی می گدهد که مشکالت مالی حـوزه، بـزر این جدول نشان می

  دارای اهمیت کمتر است.مشکالت بعدی به ترتیب 
  های تحقیق را به صورت زیر تلخیص کرد: توان یافته بندی، می در یک جمع

  
  افغانستان علمیه های حوزه آموزش نظام ابعاد مشکالت بندی جمع :٩ جدول

  ها درصد فراوانی فیش  های هر زیرمقولهفراوانی فیش فراوانی زیرمقوله کد مشکل بعد  ردیف
  ٢٩٫۵٠  ۵۴ ۶ ١٣ مدیریتی  ١
  ٢١٫٣١  ٣٩ ٣ ٩ برنامه درسی  ٢
  ١٨٫۵٧  ٣۴ ٣ ٣ طالب  ٣
  ١۵٫٨۴  ٢٩ ۴ ۶ اساتید  ۴
  ١۴٫٧۵  ٢٧ ٣ ١٢ سرفصل و متن درسی  ۵
  ١٠٠  ١٨٣ ١٩  جمع کل  ۶

 
فـیش، مشـکالت برنامـه  ۵۴در قالب شش زیرمقوله بـا فراوانـی  ١٣مشکالت مدیریتی با کد 

در قالـب سـه  ٣فیش، مشکالت طالب بـا کـد  ٣٩ در قالب سه زیرمقوله با فراوانی ٩درسی با کد 
 ٢٩در قالب چهار زیرمقولـه بـا ایـن حـال  ۶فیش، مشکالت اساتید با کد  ٣۴زیرمقوله با فراوانی 

باشد.  فیش می ٢٧در قالب سه زیرمقوله با فراوانی  ١٢فیش، مشکالت سرفصل و متن درسی با کد 
ش بـوده کـه در جـدول پیشـین بـه ترتیـب از فـی ١٨٣در مجموع مشکالت دارای نوزده زیرمقوله و 

  ها مرتب شده است.بیشترین تا کمترین از نظر تعداد فیش
 آمـوزش نظـام یها اسـتیس یکنـون تیوضع که گرفت جهینت توان یم ها افتهی ریو تفس یبند از جمع

 اعظـم بخـش کـه یتیریمـد ُبعـد اسـت؛ مشـکالت یدارا بعـد پنج هر در افغانستان، هیعلم یها حوزه
 ابعاد و باشد یم هیعلم حوزه آموزش نظام مشکالت ثقل مرکز است، داده اختصاص خود به را مشکالت

  .دارند قرار یبعد یها رتبه در بیترت به یدرس متن و سرفصل د،یاسات طالب، ،یدرس برنامه
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  یاستیس های یهتوص

های علمیـه  های موجود نظام آموزش حوزه دهند که سیاست ها و نتایج تحقیق حاضر نشان می یافته
رسـد کـه تجدیـد نظـر در  افغانستان پاسـخگوی مشـکالت نیسـت. بـه همـین دلیـل بـه نظـر می

های روز و کارآمد، تصمیم درسـت خواهـد بـود. باتوجـه بـه  های موجود و اتخاذ سیاست سیاست
هـایی جهـت بهبـود  در بعـد طـالب، سیاسـتشوند:  های زیر توصیه می سیاست نتایج این مقاله،

های مؤثری که بـه رفـع  در بعد اساتید، سیاست. شود وضعیت پذیرش و تحصیل طالب توصیه می
در بعــد برنامــه درســی، . شــود کنــد توصــیه می مشــکالت اســتخدام و تــدریس اســاتید کمــک می

در بعـد سرفصـل و . شود پذیر کند، توصیه میامکان هایی که رسیدن به وضعیت مطلوب را سیاست
در ُبعد شود.  هایی که منجر به روزآمد شدن منابع درسی کمک کند، توصیه می متن درسی، سیاست
  شود. حل ارائه کند، توصیه می مشکالت راه برایهایی که  مدیریتی، سیاست
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