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جلسهههه شهههورای
م ع ی نیههت ا مور
محصهههالن وزارت
تحصهههیالت عالی
دایر شد.
در جلسههه اعیههای
شهههورای معینیههت

جلسه شورای معینیت امور محصالن دایر شد

امور مح صالن ،مطابق آجندا گزارش ریا ست نظارت
و ارزیابی وزارت تح صیالت عالی را در رابطه به ی
مراحل اسهههناد محصهههالن شهههماری از نهاد های
تحصهههیالت عالی که در بخر بر نا مه های فو
لیسههانس شههان بیشههتر از ترفیت تعییح شههده جذب
نموده بودند و پیرامون سرنو شت آنعده از مح صالن
دیپارتمنت ها و پوهحځی های نهاد های تح صیلی
کشهههور که بدون مجوز و ا جازه رسهههمی وزارت

تحصهههیالت عالی فعالیت می نمودند ،بح و گفتگو
صورت گرفت .
هم چنان در ایح جلسه روی ایجاد محیط درسی بهتر

از جریان امتحان کادری پوهنتون تعلیم و تربیه

رسپرست وزارت تحصیالت عالی از مدارس دینی کشور

کابل نظارت صورت گرفت

ترکیه دیدار منود

هی ئیا رزسباتحصتتتی با ل م ازراار ت اازهو ح اا ر س ا
وه ووااتعمیما اتر یالار لاو سبامنو .
ه و حاز مات الشز اسئیساتقرسا اترفی ع بالمو ا ا رووسا
هومو احویاازممالاهشهلاسئیساتحقیقساتأمیفا اتراوالازت ا
رزسبادتتتو ا تازسا او سبازراارت اازهوح اار سلمو ا
وه ووااتعمیما اتر یالسازراشتتت ف ییا ر هلا سازت اررهواا
ز وی اا ز وا.

سرپرسههت وزارت تحصههیالت عههالی بهها هیئههت همههراه شههان در
جریان سفر رسمی به کشهور ترکیهه ،هی دیهدار ههای جداگانهه ،از
مدارس موالنها جهالل الهدیح محمهد بلخهی و شهمس تبریهزی ،از
مرکز تخصصات دینی در شهر قونیه نیز دیدار نمود.

برای محصالن پوهنتون بلخ ،نبود جای مناسب برای

.

محصهههالن پوهنحی تعلیم و ترب یه پوهنتون ت خار و

ګرانه لوستونکیه!
که تا سې غواړئ چې ستا سو لیکنې په لوړو زده کړو اونېزه کې
خپرې يش ،نو کوالی شـــې چې خپلې لیکنې ،نیک نظرونه او
سامل وړانديزونه په الندې پتو را ولیږئ.
خوانندگان گرانقدر!
تقاضاااد یم نظریااات و پیشاا دات ت تااار

تدااب دد اا ت

نشر ت ین هفته ناده داا داا اریک نما ت و همن اار دلا ا
ون

ته های تاار

تداب نشار ت یان هفتاه ناداه ط ریاق

یمیل و یا داه ا ل دقاتقیم داه یاساب العاات نشار ت و
و دط عاده سال ت ی .

.

سایر مو ضوعات دیگر مرتبط به نهاد های تح صیلی
کشور بح و تصامیم الزد اتخاذ گردید .

مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی زم زم والیت پکتیا مورد بررسی قرار گرفت

هیئتتتیاست نتتتیاو تتت سبا ازسرتتتت ا رزسبا
تحصتتی بال ت م ساه نحتتالاتحصتتی بالتت م ا
خصوصتتتت ار ار ا پتتتتتیا مویتتتت اسزاهتتتتوس ا
رسن اقرزسا ز .
هیئتتتتیاو تتتت سبا ازسرتتتتت او تتتت اهتتتت ا
تحصتتی بالتت م اخصوصتت است نتتیاو تت سبا
ازسرتتتت ا رزسباتحصتتتی بالتتت م سا تتت ا
ن ت رار ت س ا تتالا پتتتیا موی ت ا تتوه اه ت ا
حقتتووا المتتو انی نتت ا ازقوصتت اه نحتتتالا

د لوړو زده کړو رسپرست وزیر د ترکیې لوړو زده کړو او دیني چارو له وزیرانو رسه وکتل

زت ازهوح اا سا خشاه المو ا یع ساتر یو ا اهحتتمم سا
تحصتتتتی بالتتتت م ار ار اراا پتتتتتیاسزاهتتتتوس ا
زسرت اقرزسا ز .
تر ییا او ساس زوش ت ن ت سار اا از ی با ر شزساشتتادارالا
هیئتتتیاهوتتتمرردادتتتو ا تتتتازسا اصتتتح یا تتت ا
ز م اا رز اشتتتووم ییا سا ر سا ه المو ا الاسق یا
ر زخو ا.
زنو زاا اهحص ااه نحالات اشادس ا ۷
ق لات ار س ازنیارالازت ازهوح اا الا ووالاتخصص ا ر شزسا
د ګوهرشاد خصويص لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه او څارنه وشوه
شتتتادا ا یشازرازت سا ز م ااتوزوحتتتوالا و واارالازهوح اا
ر اازوگمیح اسزاهوفق والانپر امن ت ا.
.

.

الحههاز مولههوی عبههدالباقی حقههانی سرپرسههت وزارت تحصههیالت
عههالی ،هنگههاد دیههدارش از بخههر هههای مختل ه م هدارس موالنهها
جالل الدیح محمد بلخهی و شهمس تبریهزی ،بها میدرسهیح ،دانهر
آمههوزان و مسههئوالن ،در بههاره ارزش هههای فرهنگههی مشههتر
افغانستان و ترکیه صحبت نمود۷ .

۷
د لوړو زده کړو وزارت مايل او اداري معین خیرب طبي پوهنتون له راغيل پالوي رسه
ناسته تررسه کړه

د دیني جامعاتو او تخصصاتو د فورمونو د ثبت څرنګوايل
په اړه غونډه جوړه شوه

.
.
.

۷

امتحان رقابتی بورسیه های مقطع لیسانس کشور قزاقستان اخذ شد

۷
جمع آوری مواد هفته نامه :زمری یعقوبی
صاحب امتیاز :وزارت تحصیالت عالی
نشانی :کارته چهار ٬کابل افغانستان
مدیر مسوول :مدیرجان کوټوال
سال تاسیس ۱۹۳۱ :خورشیدی
هیأت تحریر :اخترمحمد عبیر ،محمد اسلم اسلم
تیراژ 2۰۵ :نسخه
و ناصر خان شیرزی
گزارشگران :کاوون رمز ،محب اهلل امیري و قاسم جویا محل چاپ :مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی
وب سایت وزارتwww.mohe.gov.af:
تصویر بردار :احمد سیر معرفت
شماره تماس۵2۵2۰۵۵۹2۰ :
صفحه آرا :عنایت اهلل حنیفی
آدرس الکترونیکیministrymohe@gmail.com:
مصحیح :الفت اهلل حلیم

۷
در برگ
های این
شامره

 رسلیکنه.

امتحان رقابتی بور سیه مقطع لی سانس
ک شور قزاق ستان در وزارت تح صیالت
عالی اخذ شد.
مولوی حافظ مح مد حا مد حسههه یب
معیح مالی و اداری وزارت تحصههیالت
عالی ضهههمح ا می نان از شههه فاف یت
امتحان گفت که ایح وزارت تالش می

 سیرت نبوی صلی الله علیه وسلم.


  تحقیق :مفاهیم اساسی ()۲
ځان او جهان څنګه پیژنو؟

 غوره ویناوې

 د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات.
 د علی آباد تدریيس روغتون له...

  تحلیل و تعیین محتوا ،روش و وسایل تحصیلی

کند تا زمینه بهتر تحصهههیلی را در داخل و خارز از
کشور برای جوانان فراهم نماید.
معیح مههالی و اداری وزارت تحصهههیالت عههالی
همچنان با اشاره به اهمیت علم در ۷

هفته نامه
تحصیالت عالی
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امتحان رقابتی بورسیه های مقطع لیسانس کشور …

د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت او د مدینې الر:

قران و حدی نبوی ،از ا شترا کنندگان خوا ست که با
ا ستفاده از فر صت های تح صیلی برای بلند بردن سطح
علمی شان توجه جدی داشته باشند.
از سوی هم ،سید اسماعیل روحانی رئیس امور محصالن
نهاد های تحصیلی خصوصی وزارت تحصیالت عالی نیز
در سخنانر ا ضافه نمود ،با آنکه برنامه های مختل در
سطح فو لیسانس در کشور جریان دارد ،اما نیاز است تا
بورسههیه های فو لیسههانس از کشههور های دیگر برای
محصالن افغانستان اختصاص یابد.
در ایح امتحان  ۱۵۳داو لب ا شترا نموده برای بد ست
آوردن  ۱1سیت بورس تح صیلی در بخر های مختل
مقطع لیسانس در کشور قزاقستان به رقابت پرداختند .
از جریان امتحان امروزی هیآتی م شتر از جانب ک شور
قزاقستان و وزارت تحصیالت عالی نظارت نمودند.

ترتیب :مدیر جان کوټوال

:

.

.

.

.

د لوړو زده کړو رسپرست وزیر د ترکیې لوړو زده کړو او دیني چارو له وزیرانو…

.

.

.

.
.

.
.

د لوړو زده کړو مايل او اداري معین خیرب طبي…

د دیني جامعاتو او تخصصاتو د فورمونو د …

.

.
.

.
.

.

.

مؤسسه تحصیالت عالی خصوصی زم زم والیت پکتیا
مورد …

:
.

«
«

.

»
»

.
.

.

.

.

:

.

اهط ت قا تتتامحتتیاخ ت ه ا ختتشاه ت اه نحتتالا
تحصتتتی بالتتت م ار ار اسزاهتتتوس ازسرتتتت اقتتترزسا
ز .
هتتما ت ااهحتتئوپااه نحتتالاتحصتتی بال ت م ار ا
ر ا تتت از تتترزراخرنتتت ا ازرات تتتتفار سر اهیئتتتیا
ت ت اشتتادسازراتط یتتقاقتتوزوی ا ان ت تراسه وتتو اه ت ا
رزسباتحصی بال م از وی اا ز .
د ګوهرشاد خصويص لوړو زده کړو مؤسسې څخه

.

لیدنه او …
.

.

.

.
.
2

.

.

:

.

5

.

.

.

.
رسپرست وزارت تحصیالت عالی از مدارس دینی
کشور ترکیه …

سرپرسههههت وزارت تحصههههیالت عههههالی و هیئههههت
همراهر عهالوه بهر دیهدارش از مسهئوالن و اسهتادان
مرکههز تخصصههات دینههی در شهههر قونیههه ،از محصههالن
افغان که در بخهر ههای رشهته ههای مختله علهود
دینی در مرکز های تحصهیلی ایهح شههر مشهغول مهی
باشههند نیههز دیههدار کههرده نظههرات و پیشههنهادان آنههان را
استماع نمود.
همچنهههان سرپرسهههت وزارت تحصهههیالت عهههالی در
جریان ایح سهفر ،ضهمح دیهدار از فهارد ههای مختله
پوهنتههون زراعتههی ترکیههه ،تجههارب و امههور کههاری در
ایههح بخههر را مشههاهده نمههوده ،خواسههتار همکههاری در
بخر ههای علمهی ،تحقیقهی ،اقتصهادی و زراعتهی بها
افغانستان گردید.

هفته نامه
تحصیالت عالی

5

4

شامره یکصدو نودو پنجم  -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش

 091مه ګڼه – نهم کال  0410 -هـ.ل – غربگولی

د عيل اباد تدریيس روغتون له رسطبیب ډاکټر عزیزالدین ظهېر رسه ځانګړې مرکه

ځان او جهان څنګه پیژنو؟

غ.ت .خاو ین

!
.

.

.
.

.

غوره ویناوې!

!

راټولونکی :نارص خان شېرزی

.

!

!
OPD
.

OPD

.
.

.
.
.
.

.

.

.

)(AIU
.

.

.
.
.

ٔ

.

هفته نامه
تحصیالت عالی
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تحقیق :مفاهیم اساسی
تحصااالت عااا
تیگر ی

غ.د .خاوریح

ت

ااال نتقااال ت نااش دااه دحصااالر و عقااترد ت نااش و عرضاام خا دات و یفاام د اار تاار

داه عدا

تحقیقاات عمما و دا ظم ساب .یان دخاش اا ت عصار

ت ت اه تر ت یا ت ناش ط

حاضر وط ده وط دا طتر و دا همیاب تار ا
ها ت طدی م تحقیق ختصاص ت ت

ا

دیاروت .د اادر طد تر یان سات ر داه نگاا د یاتتاه هاا و تحمیال

ساب .ت ای دیاروت تاا ت نشام ر و خ ار عاار داا ت تا و تر سادم

تعال دگیرن .

دخش 2
تحقیق به شیوه و ا سلوب علمی ،کو ش شی ا ست برای
توسعة دانر و پیدا کردن به سواالتی که ال ینحل مانده
اسههت .هکذا کوشههشههی اسههت به خا ر دریافت راه های
مطلوب در امر حل مشهههکالت موجود و در ی جمله
تحقیق اساس انکشاف را تشکیل میدهد که با تداود آن
توسعه و پیشرفت ی جامعه استمرار می یابد.
دیح مبیح اسالد از بدو تهور خویر ،درِ تحقیق را برای
مسلمانان باز گذاشته است .قرآن کریم بار بار مسلمانان
را به تفکر واداشهههته اسهههت تا جلو انجماد فکری گرفته
شود .به همیح دلیل سازمان یون سکو در گزارش علمی
خود یاد آور شده که ا سالد در امر تأکید بر امور تحقیق
نظر به سایر ادیان جایگاه برتر دارد.
پی شرفتهای ب شر در عر صه های علود بیعی ،تکنالوژی
و علود اجتماعی همه نتیجة کارهای تحقیقی دانشمندان
است .در هر زمان و هر مکانی که به امور تحقیق اهتماد

تحليل و تعيني محتوا ،روش و وسايل تحصیلی
اگر محتوا ،روش و وسهههایل متناسهههب با هدف های
تحصههیلی انتخاب و تنظیم نشههوند حتی اگر هدف های
تح صیلی دقیق و خوب تنظیم شده با شند فعالیت های
تحصههیلی هرگز محصههالن را به آنچه که باید برسههند،
هدایت نخواهد کرد.
پس از تعییح اهداف و تحلیل موقعیت تحصههیلی اسههتاد
با ید به تحل یل ،انت خاب و تنظیم محتوا بپردازد .الب ته
محتوایی باید انتخاب شود که کامالع متناسب با اهداف و
قابل تدریس در زمان تعییح شده با شد .به عبارت دیگر
تحلیل محتوا و هدف های تحصیلی هر دو باید براساس
رفتار مورد انتظار محصههالن تعییح شههوند .به کارگیری
محتوا در ف عال یت های تحصهههیلی با ید مو جب تحقق
اهداف مورد نظر گردد.
سههازماندهی و تنظیم محتوا در پروسههه اجرا بسههیار حائز
اهمیت است .در صورت امکان ،مطالب آسان باید قبل از
مطالب پیچیده و مشههکل ارائه گردد .مفاهیم نظری باید
قبل از فعالیت های عملی ارائه شوند.
محتوا باید با توانایی مح صالن انطبا دا شته با شد و بر
اجزای اصههلی تحصههیل تأکید کند و ا العات را به ور
مؤثر و قابل در  ،ارائه نماید .محتوای در سی منا سب یا
ابزار اولیههه تههدریس هسهههتنههد .اگر خوب انتخههاب یهها
سازماندهی نشوند ،ممکح است فعالیت های تحصیلی و
در نتیجه رسههیدن به اهداف تحصههیلی را دچار اختالف

صههورت نگرفته یا کمتر به آن توجه شههده ؛ به همان
اندازه آهنگ تولید و گ سترش علم بطی گردیده ا ست.
هرگاه تحقیق صههورت نگیرد ،بر دانر بشههر نیز چیزی
افزوده نخواهد شد .چنانچه در ول تاریخ بشر گاه گاه،
در بعیهههی از بخشههه های کر زمیح دسهههت و ز بان
دان شمندان ب سته شده و راه تحقیق سد شده ا ست؛ در
همان شههرایط آهنگ رشههد علم به رکود مواجه گردیده
اسههت .چنانچه قبل از دور رنسههانس که در اروپا تماد
زمینه های تحقیق سد شده بود ،اروپا در جهل مطلق به
سهههر میبرد .اروپاییان به آن عصهههر ناد عصهههر تاری
( )Dark ageداده بودند.
در کشههور ما مهمتریح کانونهایی که در شههرایط کنونی
در امر تحقیقات علمی پیشگاد اند ،نهاد های تحصیالت
عالی کشهههور اند اما متأسهههفانه کار ایح نهادها در امر
تحقیق به مقایسة آموزش و انتقال دانر در سطح نازل
قرار دارد .مع الوصهه در سههالهای اخیر به ایح مأمول
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توجه صورت گرفته است که شماری از استادان ثمر کار
شان را در چوکات مقاله های علمی به سطح ملی و حتا
به سههطح بیح المللی در ژورنالهای معتبر جهان به نشههر
رسانده اند .ایح امر رهگشای کارهای موثر تری در زمینه
میباشهههد .اخیراع معینیت امور علمی به تماد وزارتخانه ها
ی نامه ای از آنها خواسهته اسهت تا به موضهوعاتی که
ایجاب تحقیق علمی را مینماید و نتایج آن در عرصهههة
امور مربو ه شان کاربرد دارد ،به ایح وزارت ا الع دهند
تا باشهد اسهتادانی که دسهت اندر کار تحقیق اند حسهب
ارتباط مسهههل موضهههوعی را از میان آن برای تحقیق
برگزینند.
آنچه در انک شاف امور تحقیق در ی ک شور موثر ا ست
عبارت انداز:
 -１تقو یة ن هاد های تحقیق از نظر ام کا نات،
منجمله:
ال ) امکانات مادی به شمول زیر ساختها
ب) امکانات کیفی که شهامل منابع ا العات میگردد
اعم از  :مجالت علمی ملی و بیح المللی و
کتابها (چاپی یا الکترونیکی)  ،دسترسی به شبکه
های مجازی ا العات.
 - 2جلب و جذب و تشویق دانشمندانی که اهل تحقیق
ادامه دارد. ...
اند .
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مری " هقتان "

نمایند اسهههتادان باید توجه کنند که هرگز نباید محتوا را
جایگزیح اهداف تحصیلی کنند.
فعالیت های تح صیلی نیز هرگز نباید منح صر به محتوای
کتاب درسی شود .فعالیت های یادگیری باید متنوع و حتی
در صورت لزود فراتر از مطالب مطرح شده در کتاب درسی
باشهههد .فعالیتها می توانند شهههامل مطالعه ی آزاد ،مطالعه
کتب غیردرسههی مرتبط با موضههوع درس ،تهیه گزارش ،و
خالصهههه های م طا لب تحصهههیلی و ن تایج تحقی قات و
سفرهای علمی و عملیاتی کامالع ابتکاری و نو باشند.
پروژه های تح صیلی ،تمرینهایی ه ستند که بر ا ساس آن
محصهههالن می توان ند م هارت و دانر خود را در خلق و
تولید ی مو ضوع علمی ن شان دهند .و سایل تح صیلی به
مجموعه امکاناتی ا ال می شوند که می توانند شرایطی
را فراهم سازند تا در آن شرایط ،یادگیری سریعتر ،بهتر و
پایدارتر صورت گیرد .استاد کارآمد باید انواع و اقساد رسانه
ها و و سایل تح صیلی را برای انتقال پیامهای تح صیلی و
ت سهیل یادگیری ب شنا سد و در ست به کار گیرد .تدریس
منظم و مؤثر کامالع متکی بر ر سانه ها و و سایل تح صیلی
اسهههت .با چنیح رویکردی باید گفت :حتی اسهههتاد ،کتاب
در سی و محیط پوهنتون و سایر امکانات نیز جزو و سایل
تحصیلی محسوب می شوند.
اما در پروسه راحی تحصیلی منظور از وسایل تحصیلی،
مجموعه ی وسایل گرافیکی ،عکس و یا وسایل الکتریکی

یا مکانیکی که برای دریافت ا العات ،اعم از دیداری یا
شههنیداری به کار می روند ،ا ال می گردد .الزد اسههت
اسههتاد مزایا ،معایب و محدودیتهای هری از وسههایل را
برای تحصهههیل درس خود بداند .اسهههتفاده از وسهههایل
تحصههیلی ،صههرفاع برای اسههتفاده از آنها و بدون توجه به
ماه یت آنها و بدون هیچ قصهههد و هدفی ،همواره مورد
تردید ا ست .و سایل انتخاب شده باید متنا سب با محتوا،
موقعیت تحصهههیلی ،روش تدریس و اهداف تحصهههیلی
باشد .به کارگیری وسیله نامناسب یا استفاده از وسیله در
زمان و موقعیت نامناسهههب فقط باع هدر رفتح وقت و
کوشههر اسههتاد و محصههالن می شههود .باید به وسههایل
تحصیلی تنها از منظر وسیله ای که تحصیل و یادگیری
را تسهههیل می کنند و سههبب یادگیری می شههوند ،نگاه
کنیم.
تهیه و انتخاب وسایل تحصیلی خواه به وسیله ی استاد
صورت گیرد و یا مح صالن ،نیاز به دقت نظر دارد ،ی
وسهیله ی خوب نه تنها سهبب رسهانیدن پیاد به بهتریح
وجه می شود؛ بلکه عالقه ،توجه و انگیزه ی مح صالن
را نیز کامالع تقویت می کند .ا ستادان باید بدانند که هیچ
و سیله ی خا صی را نمی توان به عنوان بهتریح و سیله
برای ت ماد ا هداف تحصهههیلی به کار گر فت .هدف های
رفتهاری بهتریح راهنمها و معیهار برای انتخهاب و بهه
کارگیری وسایل تحصیلی هستند.
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۳۱ــ پــه جهــادي امــورو کــې لــوړ پوهــه او مېړانــه
درلودل په راتلونکې ګڼه کې...

