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سخن رییس عمومی

به نام آنکه آفرید و با قلم آموخت.
هر نهاد با توجه به اهدافی که در پیش رو دارد ،قطعا متکی به ارکان وشرایطی است که او را
به سمت هدف به پیش میبرد .مؤسسه تحصیالت عالی هیواد بعنوان یک نهاد اموزشی در سطح عالی،
از همین قاعده بهره میبرد و مأموریت اینجانب دو نکته مهم است؛ اول ،توجه همه جانبه و جامع نسبت
به تمام ارکان و اهداف مؤسسه و دوم ،هماهنگی بین تمام بخشها تا بتوان با تکیه به این دو اصل ،به
تمام اهداف مؤسسه اعم از آموزشی ،تحقیقی ،فرهنگی و بازآفرینی نسل کارا و توانمند ،دست یافت.
باورم این است که پالن و پالیسی زیربنای هر اقدام خرد و کالن است .بدون داشتن طرح قبلی
و دقت در نقشه راه و مهندسی برای مدیریت یک مؤسسه بزرگ ،مدام با تجربههای تلخ مواجه خواهیم
بود .ازاینرو با توجه به این باور ،سیاست خود را بر محکمسازی زیربناها و تدوین پالن و پالیسی
جامع ،دقیق ،واقعی و سازگار با شرایط جامعه و مؤسسه به کار گرفته ام .از باب حفظ حق معنوی
تشکر میکنم از دوستانی که قبل از من به این کار اقدامات اولیه را کرده بودند اما تالش من برای
بینقص یا کم نقص کردن مسیر آینده است ازاینرو به چند نکته تمرکز کرده ام :نخست ،ردهبندی پالن
است به این معنی که مقررات وزارت تحصیالت عالی و پالن استراتیژیک را پایه برای برنامههای
دیگر قرار داده و دست به اصالح آن زده ام .دومین اقدام ،ایجاد پالنها و پالیسیهای خرد و تخصصی
برای هر بخش است که تقریبا به اتمام رسیده است .اقدام سوم ،هماهنگسازی پالنهای خرد با پالن
استراتیژیک و مقررات و لوایح وزارت است .این هماهنگسازی ارزش واالیی دارد چرا که به معنی
هماهنگی تمام بخشها بوده و تمام مؤسسه مانند یک بدن و با هماهنگی با پالن استراتیژیک به سمت
اهداف به پیش میرود و پالن استراتیژیک مانند یک نقشه راه ،حرکت به سمت مسیر را بینقص و
عاری از مشکل میسازد .اقدام چهارم ،ایجاد کمیتههای تخصصی نظارت در کنار کمیتههای کاری
است .باورم این است که داشتن کمیتههای تخصصی کاری صرف ،کافی نیست .چرا که کمیتههای
نظارتی ،باعث تضمین اجرای دقیق و درست پالنها است.

پوهنتون هیواد ،یک نهاد علمی – فرهنگی در سویه عالی کشور است .طبعا فرهیختهترین
انسانهای جامعه در پیشبرد آن سهم دارند .خوشبختانه نیروی انسانی مؤسسه در بخش اداری ،اکثرا
دارای تحصیالت عالی با سویه لیسانس و باالتر هستند و این باعث همزبانی بین این بخش و کدر علمی
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میشود که در مدیریت مؤسسه تأثیر به سزایی دارد .مهمترین خواسته اینجانب در این بخش ،انجام
اقدامات تخصصی است و این به این معنی است که تالش شده تا از واگذاری کارهای مختلف به یک
فرد جلوگیری شود در این راستا برای جلوگیری از تشتت ،مهمترین نقش را در موفقیت مؤسسه ،تمرکز
مدیریتی دارد تا از پراکندهکاری جلوگیری شود .طبعا حذف ادارات تصمیمگیرنده موازی و متمرکز
کردن تصمیمات بر ریاست عمومی مؤسسه به همین منظور صورت گرفته است .گفتنی است ،در
صورتی این امر موفقیت دارد که همه اعضای کدر علمی و اداری ،در هماهنگی کامل با ریاست،
سازمان هیواد را به پیش ببرند.

روابط بین مؤسسه و دانشجویان عزیز ،رابطه دو طرفی است .بسیار خرسندیم که هزاران
جوان جویای تحصیل و ترقی ،مؤسسه تحصیالت عالی هیواد را برگزیده و به آن اعتماد کرده اند .و
خوشحالیم که مؤسسه نیز در سه حوزه اقتصاد ،حقوق و علوم سیاسی و کامپیوتر ساینس به محصالن
عزیز ارائه خدمت کرده است اما آنچه مهم است ،ارائه خدمت دارای ثمره و میوه شیرین است .در
صورتی این خدمت ارزشمند است که محصل ،تنها مغز خود را از مفاهیم پر نکرده باشد و کارهای
عملی نیز دیده باشد و مهارت الزم در رشته تحصیلی خود را کسب کرده باشد .تالش داریم تا با ایجاد
بستر مناسب ،به هردو نیاز محصل که انکشاف آگاهی و تحصیلی و نیز مهارت عملی است ،جامه عمل
بپوشانیم و طبعا همکاری ،تالش و حضور قوی محصل در تمام برنامهها ضمانت کننده این اقدامات
است.

الزم میبینم ازبنیانگذار پوهنتون هیواد به دلیل توجه و سرمایهگذاری در بخش علمی و آموزشی
کشور تشکر کنم و از خدای الیزال ،موفقیت روزافزون همگان در پیشبرد اهداف مشترک را خواهانم
و برای همه آرزوی سالمیت دارم.
دکتور خالداحمد کاکر
رییس عمومی پو هنتون هیواد
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پیام معاونت علمی -تدریسی
بنام خداوند لوح و قلم.
پیچیدگی روزافزون فعالیتها و محیط شدیدا متغیر و متالطم امروز ،مدیران را با آنچنان
دشواریهایی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آنان نسبت به مسائل ،پیامدهایي غیرقابلجبران به
دنبال خواهد داشت .پویایی و پیچیدگی محیط ،عدم ایقان حاکم بر سازمانها و جهانیشدن پدیدهها تفکر
استراتژیک را ضروری ساخته است .درعصرامروز ،مدیریت سازمان ها بویژه سازمانها تحصیلی،
به چیزی بیش از برنامه های سنتی نیاز دارد  .مفروضات برنامه ریزی های سنتی پاسخگوی نیاز های
در حال تغیر وسیستم های پیچیده مدیریت در آموزش بخصوص تحصیالت عالی نیست .
امروز ،جهت انکشاف بخش های مختلف جامعه ،بخصوص پوهنتون ها و موسسات علمی
 ،تجربه نشان داده است که برنامه ریزی دارای اهمیت خاص بوده و سهم بارز و نقش ارزنده ای ایفا
می نماید .اهدافیکه به اساس پالن های دقیق و درست تعقیب و پی ریزی میشوند ،دارای نتایج سودمند
و مداوم میباشند تعیین دقیق و به موقع اهداف  ،نیاز ها  ،ظرفیت ها و در نظر گرفتن شرایط زمان
ومکان و مصلحت ها از جمله پیش نیاز های عمده تطبیق علمی هر برنامه و پالنی در بخش های
مختلف حیات جامعه بشری میباشد.

پوهنتون هیواد منحیث یک نهاد علمی در حال رشد ،در جهت عرضه خدمات معیاری و
سودمند ،برای مردم کشور ،خود را متعهد و ملزم میداند  .ما امیدواریم و یقین داریم که پوهنتون هیواد
در مسیر سالم و هدفمند در جهت توسعه ورشد از لحاظ کمی و کیفی گام برمیدارد.

بنابران داشتن یک پالن و برنامه منظم ،واحد ،موثر و کارا از ضروریات و نیاز مندی
های مبرم پنداشته میشود  .معاونت علمی-تدریسی پوهنتون هیواد درچوکات پالن های وزارت محترم
تحصیالت عالی و بادر نظرداشت پالن استراتیژیک پوهنتون هیواد پالن استراتیژیک سه ساله خویش
را تدوین نموده است  .پالن استراتژیک سه ساله معاونت علمی-تدریسی غرض رسیدن به مقاصد و
اهداف سودمند علمی و حیاتی بسیار با اهمیت می باشد
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معاونت علمی-تدریسی در تدوین پالن استراتیژیک کوشش برآن نموده تا پالن را بادرنظرداشت
امکانات ،ظرفیت ها و محدودیت ها تهیه نماید .پوهنتون هیواد یک نهاد جوان و در حال توسعه می
باشد ،بنابرآن محتویات عمده پالن استراتیژیک سه ساله معاونت علمی-تدریسی پوهنتون هیواد روی
توسعه و کیفیت ،افزایش ظرفیت و معیاری سازی مؤسسه تمرکز می نماید تامنحیث یک نهاد ملی فعال
و قوی بتواند فارغان لیسه ها و سایر کسانی را که عالقمند تحصیالت عالی میباشد بوجه احسن در
بخش های مختلف تربیه نماید .این پالن اهداف عمده و نیاز های مؤسسه رابرمالمیسازد  .تطبیق درست
پالن برآورده شده اهداف مذکور را تحقق خواهد بخشید.

اعضای کادر علمی و اداری پوهنتون هیواد که بحیث تطبیق کننده گان پالن استراتیژیک نقش
ایفا می نمایند ،از بارگاه هللا متعالی در تطبیق این برنامه اکادمیک برای خود و همه خانواده اکادمیک
پوهنتون هیواد توفیق اجرابی برنامه و حوصله بلند خواهانم.

ذبیح هللا فضلی
معاون علمی پوهنتون هیواد
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پیام ریاست پوهنځی

بسم هللا الرحمن الرحیم!
تغیرات اجتماعی ،معروف به انقالب صنعتی چهارم ،به دلیل توسعه فناوری اطالعات ،در
شكل گیری داده های بزرگ و هوش مصنوعی در شرف به وقوع پیوستن است؛ با این روند انتظار
میرود تا اصالحات اساسی در ساختار اجتماعی از طریق جامعه هوشمند تحقق یابد؛ جامعه مدرن ما
"جامعه دانش" نیز نامیده می شود .از آنجا که دانش هیچ مرزی ندارد ،جهانی شدن هم ناچار پیشرفت
است و توانایی های فردی بدون در نظرداشت جنسیت و سن نیز بیشتر زیر سوال می روند .عالوه
بر این ،پیشرفت دانش سریع است و نو آوری در فن آوری دائیما در شرایط رقابتی متولد می شود ،در
نتیجه دانش گسترده و توانایی تفکر انعطاف پذیر برای سازگاری با این تغییرات مورد نیاز است؛
همچنین همکاری با استفاده از دانش و مهارت های ارتباطی برای تولید و عرضه خدمات با افراد در
زمینه های مختلف ضروری است.
ویژگی های آموزشی پوهنځی اقتصاد ،آموزش دهی جامع علم اقتصاد و مدیریت است؛ برنامه
های درسی گسترده سیستماتیک ،اعم از موضوعات نظری که پدیده های اقتصادی ،مدیریتی ،رهبری،
مالی و بانکی را با جنبه های نظری و عملی استوار بوده و نیز مستقیما با عمل تجارت مرتبط است
ارایه مینماید .از نظر طرح های رایج وموثر آموزشی در پوهنځی اقتصاد ،ما رهبران و مسووالن
تجارت آینده را تربیه و پرورش می دهیم که در حوزه اقتصاد جامعه فعلی و آینده مدیران ماهر ،معتهد،
متخصص وموثر درعرصه کاری و کارشناس خوب درحل معضالت اقتصادی خواهند بودند؛ جامعه
دانش که به سرعت در حال تغییر است  ،نیاز به ادامه یادگیری در طول زندگی دارد .به عنوان نقطه
شروع این آموزش مدام العمر ،ما فرصت تحصیل در رشته اقتصاد و مدیریت را برای شما فراهم می
کنیم؛ دانشجویان ما را در تأمین خواسته های نیروی کاری فردا یاری میرساند و همچنان میتوانند بینشی
در مورد آینده و توانایی ارتباطی برای همکاری با دیگران کسب کنند و به طور مداوم در تالش هستیم
تا یک مرکز آموزش و پژوهش نخبه در منطقه باشیم.

باتشکر
خلیل الرحمن نورزی
ریس پوهنځی اقتصاد پوهنتون هیواد
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مقدمه :
بازسازی کشور تاریخی و تمدن خیز افغانستان ،استفاده موثر از سرمایه های انسانی و مادی
را در سطوح و ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،الزامی می سازد .یکی از حوزه های مهم و محوری
در جامعه ما ،تحصیالت عالی و تشکیالت مرتبط با آن می باشد ،که می تواند از نقش و سهم اساسی
در مسیر انکشاف همه جانبه و پایدار برخوردار باشد .وزارت محترم تحصیالت عالی در اقدامی شایسته
و قابل قدر ،تجدید نظر و ایجاد کریکولم و اینک دست یازیدن به ایجاد طرح پالن انکشافی آموزشی
پنج ساله جدید را در دستور کار خویش قرار داد .دراین راستا تمامی پوهنځی های فعال در پوهنتونها
موظف به ایجاد کریکولم و مقررات درسی و استراتیژی معیاری گردیدند .بدون شک این اقدام تأثیرات
قابل توجهی در زمینه شناخت نواقص و رفع آنها خواهد بود و مراکز علمی کشور ما را در سطح
تحصیالت عالی به معیارهای قابل قبول جهانی نزدیکتر خواهد ساخت.

در همین راستا پالن استراتژیک فعلی پوهنځی اقتصاد در چهارچوب پالن استراتژیک موسسه
تحصیالت عالی هیواد برای دوره زمان  1401- 1399تدوین گردیده است .در تدوین این پالن
محصالن،استادان،کارمندان ،کیمته پالن استراتژیک پوهنځی و شخصیت های علمی و دارای تجریه
دخیل بوده اند .قابل ذکر است که این پالن با درک کلیه طرفهای ذیدخل از وضیعیت موسسه  ،پوهنځی
و شرایط حاکم بر جامعه به نګارش درامده است.

مفاهیم
به منظور روشـــن شـــدن نوع دیدگاهمان به پالن اســـتراتیژیک و مقوله های مرتبط با آن الزم
اســـت تا د ر این قســـمت به ارائه تعریف مهمترین مفاهیم بپردازیم .تعریفهای ارائه شـــده نشـــان دهند
همسـویی مؤسـسـۀ تحصـیالت عالی هیواد با وزارت محترم تحصـیالت عالی می باشـد؛ به این معنا که
کمیتۀ پالن اســتراتیژیک مؤســســه ،پس از بحث و تبادل نظر در مورد تعریفهای پذیرفته شــده توســط
کمیتۀ بازنگری پالنهای اســـتراتیژیک نهادهای تحصـــیالت عالی دولتی و خصـــوصـــی ،به اتفاق آرا
تصــویب نمودند تا به همان تعریفهای ارائه شــده توســط این کمیته تأیید و اســتناد نمایند .براین اســاس
تعریف مفاهیم اسـاسـی ،دقیقا نقلی اسـت از تعریف مفاهیم مندرج در رهنمود تدوین پالن اسـتراتیژیک
وزارت تحصیالت عالی.
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برنامه :برنامه به مجموعه اقدامهایی گفته میشـودکه به شـکل آگاهانه تهیه شـده و برای رسـیدن
به هدف یا اهداف خاص اتخاذ میگردد .به عبارت دیگر ،برنامه ،نقشـه راه برای بهدسـت آوردن هدف
یا اهدافی اسـتکه تخصـیص منابع ضـروری ،تقسـیم اوقات ،وظایف و عملکردهای دیگری را مشـخص
میکند .در تدوین برنامه باید به سئواالت زیر جواب داد :چه چیزی ،با چه هدفی ،توسط چه کسی ،در
کجا ،در چه مدت زمانی ،با کدام منابع ،با چه تأثیری و چگونه انجام میشود.
استراتیژی :استراتیژی طرحی استکه براساس یک طرز تفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف
پوهنتون تدوین تدوین میشود .به عبارت بهتر ،استراتیژی طرح جامعی استکه هدفها ،پالیسیها،
برنامهها و زنجیرههای عملیاتی یک پوهنتون را در قالب یک ُکل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب
میکند.
برنامه استراتیژیک :برنامه استراتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرح شده با اهداف ُکلی
پوهنتون نسبت به اهداف بخشها یا دیپارتمنتها استکه بهصورت جامع تدوین میشود.
برنامهریزی استراتیژیک :برنامهریزی استراتیژیک علم و هنر مجموعهای از تصمیمها و
اقدامهای مدیریتی است که با توجه به عوامل محیطی برای رسیدن به اهداف تدوین ،اجرا و ارزیابی
میشود.
تدوین :یکی از مراحل برنامهریزی استراتیژیک ،تدوین استکه شامل تعیین دیدگاه ،مأموریت،
ارزش ها ،اهداف ،تحلیل عوامل محیطی (داخلی و خارجی) ،تعیین حالت استراتیژیک ،انتخاب
استراتیژیهای ممکن ،تعیین اولویت استراتیژیها میشود.
اجرا :مرحله دوم برنامهریزی اسـتراتیژیک ،اجرای اسـتراتیژی میباشـدکه شـامل تعیین اولویت
اســـتراتیژیک ،تعیین اهداف کوتاه مدت ،برنامه عمل ســـاالنه ،تدوین بودجه ،تجدید یا طراحی ســـاختار
پوهنتون ،تدوین پالیسیهای اجرایی ،انتخاب سبک رهبری پوهنتونها ،تخصیص منابع میشود.
ارزیابی :مرحله سوم ،ارزیابی استراتیژی استکه نیاز به ایجاد یک میکانیزم برای تطبیق
عملکرد پوهنتون با معیارها و پالیسیهای وزارت تحصیالت عالی میباشد.
دیدگاه :دیدگاه یا آرمان نمایی از مســیر آتی و خط ســیر کاروبار پوهنتون را نشــان میدهد .به
عبارت دیگر ،آرمان یا چشـمانداز ،تصـویر ذهنی یا تجسـمی اسـت از آنچهكه فرد یا پوهنتون میخواهد.
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در یک تعریف دیگر ،چیزهاییكه فرد یا پوهنتون میخواهد به شـكل عینی و ملموس بهدسـت آورد؛ به
نحویكه در ذهن شنونده نیز تصویر واضح و روشن ایجاد كند.

مأموریت :مأموریت ،مقصـود و دلیل وجود پوهنتون را بیان میکند .مأموریت نشـاندهند علت
و فلسـفه وجودی آن پوهنتون اسـتکه همان هدف نهایی پوهنتون را نشـان میدهد .پس بیانیۀ مأموریت،
هویت یک پوهنتون را در قالب واژهها بیان میکند .در یک تعریف دیگر ،مأموریت ســـندی اســـتکه
یک پوهنتون را از سـایر پوهنتونهای مشـابه متمایز مینماید .مأموریت ،از رأس هرم پوهنتون نشـأت
گرفته و به تمام ســطوح پوهنتون نفوذ میکند .بیانیة مأموریت ،باید روشــن ،شــفاف و به تمام ســطوح
پوهنتون قابل فهم بوده و مورد قبول قرار گیرد.

هدد ::منظور از تعیین اهـداف ،تبـدیـل بیـانیـۀ مـأموریـت و دیـدگـاه اســـــتراتیژیـک پوهنتون ،بـه
مقاصـــد کاربردی و نتایج پوهنتون اســـت .بهطور ُکلی ،هدف عبارت از نقطهای اســـتکه کوشـــشها
معطوف به رسـیدن به آنها میشـود .اهداف ،باید دسـتیافتنی ،چالش برانگیز و دارای بعد زمانی باشـند
و مراحل و شــیو تحقق آنها نیز مشــخص باشــد؛ اهداف پوهنتونی نباید زیاد باشــد و باعث پخش شــدن
تمرکز پوهنتون گردد.
ارزشها :ارزشها ،اصول اعتقادی پویا و اساسی پوهنتون است .ارزشها ،بایدها و نبایدهای
پوهنتون اندکه آرمانها و مأموریت برمبنای آنها تدوین میشوند .بهطور ُکلی ،ارزشهای پوهنتون،
اصولی هستندکه رهنمودهایی برای مسیر حرکت و رشد ،تصمیمگیری و رفتارها در پوهنتون ارائه
میکنند.
ماتریکس تحلیل عوامل داخلی  :)IFEM( Internal Factors Evaluation Matrixعوامل
داخلی ،مؤلفههایی هستندکه مربوط به درون پوهنځی بوده و برخالف عوامل خارجی زیر کنترول
مدیریت سازمان میباشند و به دو دسته؛ قوتها و ضعفها تقسیم میشوندکه از طریق ماتریکس تحلیل
عوامل داخلی تجزیه و تحلیل میشوند.
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ماتریکس تحلیل عوامل خارجی  :)EFEM( External Factors Evaluation Matrixتجزیه و
تحلیل محیط کالن پوهنتون ،فرایند بررسی ،مشاهده و تفسیر فرصتها و تهدیدهای ایجادشده برای
پوهنتون از سوی عوامل کالن محیطی است .براین اساس ،پوهنځی با توجه به تجزیه و تحلیل محیط
کالن ،تغییرات و تحوالت در حیطههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،قانونی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فنآوری
و بینالملل را زیرنظر گرفته و مورد کنکاش قرار میدهدکه با توجه به ماتریکس تحلیل عوامل خارجی
مطالعه و تجزیه و تحلیل میشود.
عوامل داخلی و خارجی  :)IEM( Internal & External Matrixیکی از ابزارهای مناسب برای
تطبیق یا مقایسه مطالعه عوامل داخلی و خارجی استکه زمینهساز تعیین حالت استراتیژیک پوهنتون
شده و راه را برای انتخاب مناسبترین استراتیژیها مساعد میسازد.

ســـوات ( :)SWOTمخفف ســـوات یعنی قوتها ( ،)Strengthsضـــعفها (،)Weaknesses
فرصـــــتهـا ( )Opportunitiesو تهـدیـدهـا ( )Threatsاســـــت .این روش ،یکی از ابزارهـای تـدوین
اســتراتیژی اســت .با اســتفاده از این تحلیل ،این امکان حاصــل میشــودکه نخســت ،به تجزیه وتحلیل
محیطهای داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیمهای استراتیژیکی اتخاذ نمودکه قوتهای سازمان را
با فرصـتهای محیطی متوازن سـازد .نقطۀ قوت ،عبارت اسـت از شـایسـتهگی ممتازیکه بهوسـیله آن،
پوهنتون میتوانـد در زمینـه هـایی مـاننـد نوع منـابع مـالی ،تصـــــویر مثبـت ذهنی میـان خریـداران ،روابط
مثبت با تأمینکنندگان و مواردی از این دسـت نسـبت به رقبا برتر باشـد .نقطه ضـعف ،نوع محدودیت یا
کمبود در منابع ،مهارتها و امکانات و تواناییهایی اســتکه بهطور محســوس مانع عملکرد اثربخش
سـازمان میشـود .فرصـت ،عبارت اسـت از هر عامل خارجیکه به سـازمان در نایل شـدن به مأموریتش
کمک کند .به عبارت دیگر ،فرصــت ظرفیت نهفتهای اســتکه بهرهگیری از آن ،ســازمان را در جهت
مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل مالحظهای برای سازمان خواهد داشت .و در نهایت
تهدید ،میزان مؤفقیت نامطلوبی در محیط خارجی ســــازمان اســــت مانند قدرت چانهزنی خریداران یا
تـامین کننـدگـان کلیـدی ،تغییرات عمـده و نـاگهـانی تکنولوژی و مواردی از این اســـــتکـه میتواننـد تهـدیـد
عمدهای در راه مؤفقیت سازمان.
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مقدمه
پالن اسـتراتیژک پوهنځی اقتصـاد ،چهارچوبی کلی اسـت که به منظور روشـن سـاختن دیګاه ،ماموریت،
رسـالت ،ارزشـها و اهداف راهبردی و امکان تحقق برنامه های عملیاتی در این چارچوب ،به نګارش
در آمده اسـت .این پالن تحت عنوان پالن اسـتراتیژیک سـه سـاله پوهنځی اقتصـاد ( )1401-1399با
در نظرداشـت برنامه های اسـاسـی در بخشـهای علمی ،اداری ،زیرسـاختی و دسـترسـی به تحصـیالت
عالی در پرتو پالن استراتیژیک موسسه تحصیالت عالی هیواد تدوین ګردیده است.

موسـسـه تحصـیالت عالی هیواد  ،تحت نام موسـسـه تحصـیالت عالی خوارزمی در سـال  ۱۳۹۰تاسـیس
ګردید .این موسسه از آغاز دارای پوهنځی اقتصاد با دیپارتمنت اداره تجارت میباشد.
موسـسـه تحصـیالت عالی هیواد ،در سـال  ۱۳۹۶از خوارزمی به هیواد تغییر نام یافت و از همین سـال
اعضـــای کادر رهبری موســـســـه کامال دګرګون ګردید و یک تعمیر دایمی مناســـب و معیاری به آن
اختصاص یافت.
در حال حاضـر پوهنځی اقتصـاد این موسـسـه در مقطع لیسـانس محصـل میپزیرد و سـاختار تشـکیالتی آن
کاملتر از گذشته شده است.
قبل از سـال  ۱۳۹۶موسـسـه تحصـیالت عالی هیواد ،از کتابخانه مناسب و مرکز تحقیقات برخودار نبود
و تعداد اعضـای کادر علمی این پوهنځی از قابلیتها و تخصـصـهای الزم برخودار نبودند .در شـرایط
فعلی سـاختار تشـکیالتی این پوهنځی نسـبتا کامل میباشـد .اکثر اسـتادان این پوهنځی در حال حاضـر با
درجه تحصیل ماستری میباشند.
بودجه عادی و انکشـافی این پوهنځی به منابع عایداتی ( فیس محصـلین و سـایر برنامه های آمورزشـی
و خدماتی و نیز جلب کمک های مالی از طریق موسسه) تعریف می ګردد.
نکته مهم قابل ذکر این اســت که تا تدوین این پالن ،پوهنځی اقتصــاد صــرف در ســال  ۱۳۹۸پالن
اسـتراتژیک پنج سـاله را تهیه نموده بود و پس از مطالعه و کار مسـتمر پالن مورد برسـی قرار گرفته
و به پالن استراتیژیک سه ساله تعدیل گردید.
پوهنځی اقتصــاد مصــمم اســت تا کارکرد مهم آموزشــی ،خدماتی و تحقیق را به اشــکال بهتر آن تحقق
بخشد .بدون شک به ثمر نشاندن کارکردها ،نیازمند تعریف دقیق یک پالن استراتیژیک میباشد.
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پوهنځی اقتصـاد باورمند اسـت که در صـورت تطبیق این پالن در قالب برنامه های عملیاتی دقیق ،می
توان به دســـتدورد های مهمی در عرصـــه های تولید و نشـــر آثار علمی ،بهبود ظرفیت های علمی و
اداری موجود ،شـفافیت ،پاسـخګویی ،ایجاد برنامه های جدید ،تقدیم نیروهای انسـانی متعهد و برخودار
از تخصــص و دانش الزم به جامعه فراهم ســازی فرصــت های بیشــتر و ســهولت های مناســبتر برای
دسـترسـی اقشـار مختلف مردم به تحصـیالت ،انکشـاف برنامه های زیر سـاختی ،ارتباط با مراکز معتبر
علمی در داخل کشــور و امثال آن نایل ګردید .نهایتا با این دســتاورد ها ،پوهنځی اقتصــاد در راســتای
ترقی و پیشرفت همه جانبه کشور ګامهای موثری برخواهد داشت.
چارچوب برنامۀ استراتیژیک پوهنځی اقتصاد
چارچوب برنامۀ استراتیژیک پوهنتونها و موسسات تحصیالت عالی خصوصی در قالب مدلهای متنوع
قابل ارائه می باشد .هریک از این مد لها از پشتوانه های منطقی و تئوریک خاصی برخوردار می
باشند ،اما مؤسسۀ تحصیالت عالی هیواد در خصوص پوهنځی اقتصاد با توجه به واقعیت های جاری
در کشور و وضعیت نهاد های علمی و آکادمیک و از طرف دیگر در نظر داشت قابلیتهای پاسخگویی
هریک از مدلها ،مدل پیشنهادی اول وزارت تحصیالت عالی را منطقی تر ،روشن تر و پاسخگوتر
تشخیص داده است.این مدل در زیر نمایش داده شده است.
مدل پیشنهادی

Page 14 of 39

معرفی پوهنځی :
پوهن ٔحی اقتصاد از سال  ۱۳۹۰آغاز به کار نموده است و تا کنون در راستای اهداف خویش مشغول
به فعالیت میباشد .از ابتدای تاسیس موسسه ،این پوهن ٔحی بصورت مستقل آغاز به کار نموده است که
در ابتدا دارای یک دیپارتمنت (اداره تجارت ) با داشتن سه تخصص(مدیریت /مدیریت منابع بشری،
امور مالی و بازایابی) و هم اکنون نیز دارای همین دیپارتمنت میباشد .امید است از این طریق خدمات
شایانی را در جهت اهداف موسسه و جامعه عزیز افغانستان ارایه نماید.

پوهنځی اقتصاد دارای اهداف واستراتیژی مشخص بوده و درروشنائی اهداف کلی
وزارت محترم تحصیالت عالی و موسسه تحصیالت عالی هیواد وبا در نظرداشت نیازمندیها
واولویت های جامعه ،اهداف و دورنمای فعالیت های خود را تعیین کرده و رسالت این پوهنحئی
را تربیه اکادمیک محصالن با کوایف ذیل تشکیل می دهد:
-

مهارت و توانمندی تدریس با کیفیت در رشتهی مربوطه مطابق به نیازمندیهای جامعه و
مقتضیات عصر و زمان.

-

تجزیه و تحلیل مسایل مهم ملی و بین المللی مطابق به تخصص و استفاده از آن در موضوعات
درسی.

-

تربیه محصلین مستعد و متعهد با روحیه ملی و اسالمی و خود داری از هرنوع تبعیض ،تعصب
و خشونت.
در جریان سال جاری پوهنځی اقتصاد دارای

محصل اعم از دختر و پسر بوده که تدریس

آنها را در سه وقت (سحرگاهی ،روزانه و شبانه ) تنظیم نموده است.
این پوهنحی دارای یک رییس و یک معاون ،دو آمر دیپارتمنت از جمله استادان ،یک مدیرتدریسی،
یک کارکن خدماتی است.
دیدگاه پوهنځی اقتصاد :
پوهنحی اقتصــاد موســســه تحصــیالت عالی هیواد با ســاختار تشــکیالتی و کادر مناســب ،منابع مالی و
فضـــــای کـافی ،معطوف بـه ارائـه خـدمـات علمی در حوزه اقتصـــــاد و مـدیریـت بـه جوینـدگـان دانش بـا
معیارهای ملی و بین المللی میباشد.
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ماموریت پوهنځی اقتصاد:
آموزش و تربیت نیروهای انســانی دارای تخصــص و تعهد در حوزه های علمی اقتصــاد و مدیریت با
رعایت معیارهای اخالقی و علمی مورد تاکید وزارت تحصالت عالی است.

ارزش ها :
• آزادی آفرینش علمی و فکری؛
• احترام به اصول قسط و عدالت به عنوان ارزشهای اقتصادی در مکتب اسالم؛
• کار آفرینی؛
• خالقیت و آینده نګری؛
• رعایت اصل مشارکت و اجتناب از تمرکز ګرایی در امر مدیریت و رهبری؛
• شفافیت و حسابدهی؛
• احترام به اصول توسعه پایدار انسانی؛
• سهمگیری فعالی در انکشاف جامعه؛ و
• قانونمداری

اهداف پوهنځی اقتصاد
▪ تربیه محصلین با شناخت نظری و عملی در جهت پیشبرد امور سازمان ها منحیث یک مدیر
مسلکی و با تجربه؛
▪ گسترش شناخت مرتبط با دانش علوم انسانی به جامعه به محصلین برای رفع نیازمندی های
متمرکز به کارکرد های سازمانی؛
▪ گسترش شناخت و مهارت ها به سطح ملی برای توسعه جامعه؛
▪ گسترش شناخت و مهارت های الزم به محصلین برای تحلیل مسایل جامعه در محیط کاری و
رفع موانع فرا روی آنها؛
▪ ارتباط دادن محصلین در طول دوره آموزشی به سازمان ها و مراکز علمی در سطح ملی؛
▪ معیاری سازی پوهنځی اقتصاد با تکیه بر معیارهای وزارت تحصیالت عالی ؛
▪ ایجاد دیپارتمنت های جدید؛
▪ به روز بودن نصاب تحصیلی معیاری هشت سمستر؛
Page 16 of 39

▪ تربیت نیروی فنی ،متخصص و کارشناس برای پاسخگویی به نیازهای هر دو سکتور ( دولتی
و خصوصی)؛
▪ فراهم نمودن زمینه های فراگیری مدیریتی ،منابع بشری ،امور مالی ،بازاریابی و اقتصادی
در دوره های تخصصی و مقاطع تحصیلی باالتر ،از طریق آماده سازی نیروهای جوان و
فارغ التحصیل در دوره لیسانس اقتصاد؛
▪ تربیت نیروهای توانمند برای مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گزاری های اقتصاد ؛
▪ ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت علمی محصلین جهت تامین نیروی انسانی مورد ضرورت
سکتورهای مختلف ؛ و
▪ جذب کادر های علمی دارای سطح تحصیالت دوکتورا به طور دایمی

برنامه پوهنځی اقتصاد
پوهنځی اقتصاد دارنده برنامه های کوتاه و طویل المدت است که ذیال برنامه های آن وضاحت داده
میشود.

برنامه کوتاه و میان مدت:
 -۱ایجاد فضای تحقیقاتی مناسب برای محصلین در حوزه اقتصاد و مدیریت؛
 ۲ـ ایجاد انگیزه برای نوشتن مقاالت با توجه به دروس و چاپ آن در فصلنامه موسسه؛
۳ـ برنامه سفرعلمی به ادارت و ارگان ها با توجه به نیاز دروس؛
۴ـ برنامه سفرعلمی و نحوه کار بانک مرکزی افغانستان در رابطه با ثبات ارزش پولی و کنترول
تورم؛
 -۵برگزاری سمینار ها و کنفرانسها ؛
 -۶برگزاری برنامه های کوتاه مدت ارتقای ظرفیت برای محصلین مانند نوشتن سی وی یا خلص
سوانح ،نوشتن درخواست وظیفوی  ،استفاده موثر از انترنت در جهت بدست آوردن اطالعات موثق
و مفید ،مدیریت زمان ،مصاحبه وظیفوی ،روش تحقیق و غیره؛
 -۷ایجاد و انکشاف برنامه های کوتاه و میان مدت بلند بردن ظرفیت به سطح پوهنځی که بتواند
برای محصلین در اشتغال و پیشبرد وظیفه به وجه احسن کمک کند ،مانند برنامه آماری در علوم
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اجتماعی  ، QuickBooks, SPSSمدیرت و رهبریت ،مدیریت پروژه دیپلوم در امور مالی Event ،
 Managementمدیریت رویدادها ،و دیگر برنامه های مورد نیاز عصر کنونی؛
 -۷ایجاد کلب مناظره ؛ و
 -۸ایجاد کلب کتاب ( )Book Club

برنامه طویل المدت:
 -۱استخدام اساتید مجرب و خبره با تحصیالت عالی ماستری و دوکتورا برای پیشبرد اهداف
پوهنځی؛
 -۲ایجاد برنامههای روش تدریس برای اساتید با در نظر داشت شیوه های جدید ،موثر و مفید
معیاری ؛
 -۳حفظ و تقویت اساتید کادر علمی که در بخشهای اداری و علمی پوهنځی مشغول به فعالیت
هستند؛
 -۴ایجاد مرکز انکشاف پوهنځی یا ) Faculty Development Center (FDCدر جهت ارتقا
ظرفیت علمی اساتید و کارمندان؛
 -۵ایجاد دیپارتمنت منابع بشری ،بازاریابی و اقتصاد ملی نظر به ضرورت بازار کار؛
 -۶تجهیز پوهنځی با تسهیالت مورد نیاز عصر کنونی ؛ و
 -۷انجام تحقیقات علمی براساس نیازهای جامعه

وضعیت کنونی پوهنځی
وضعیت کنونی پوهنځی اقتصاد از قرار ذیل است:
 .1برخورداری از یک ساختار تشکیالتی مطابق به قوانین تحصیالت عالی
 .2داشتنن  13کادر علمی دایمی در پوهن ٔحی با تحصیالت ماستری از داخل و خارج از کشور
 .3داشتن فضای مناسب آموزشی
 .4استفاده از تکنالوژی روز دنیا در جهت کیفیت و ارتقای آموزشی
 .5داشتن کتابخانه مرکزی ( موسسه)
 .6داشتن فضای تحقیقاتی مناسب برای محصلین و اساتید
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 .7موجودیت کمیته های فرعی در سطح پوهنځی و فعالیت مستمر آنها
 .8داشتن نصاب تحصیلی معیاری
 .9موجودیت دفاتر اداری مناسب و مجهز
 .10موجودیت تاال کنفرانس ها به سطح (موسسه)
تحلیل محیطی
هرچند قســمتی ازتأثیرات محیطی را در تحلیل ســوات نیز مورد توجه قرار دادیم ،اما در این
بخش با توجه به دیدگاههای محیط شـناسـی سـازمانی ،این تأثیرات را مورد تحلیل قرار می دهیم و
اقدامات استراتیژیک خودرا در رابطه با آن بازگو می کنیم.
پوهنځی اقتصـاد مؤسـسـه تحصـیالت عالی هیواد تأثیرات محیطی را در چارچوب دیدگاه "اسـتار" و
یا  PEST-Cمورد بررســـی قرار می دهد" .اســـتار" مخفف واژه های "اقتصـــادی"" ،ســـیاســـی"،
تکنالوژیکی" ،اجتماعی – فرهنگی" و رقابت کننده ها می باشـد که با توجه به معادل انگلیسـی آنها
مخفف  PEST-Cبدســت آمده اســت .براســاس این دیدگاه ،تأثیرات محیطی بریک ســازمان باید با
درنظر داشــت ابعاد ســیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعی – فرهنگی و تکنالوژیکی مورد مطالعه قرار
گیرد و این ابعاد نیز در رابطه با رقابت کننده ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
دراینجـا بـه طور مختصـــــر هریـک از ابعـاد چهـارگـانـه و درنهـایـت پیونـد آنهـا را بـا رقـابـت کننـده هـا
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:

الف) بعد اقتصادی:

نهادهای تحصـیالت عالی هم از وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه شدیدا تأثیر می پذیرند و هم
برآن تأثیر گذارند .شــایســته آن اســت که هر پوهنځی از نهاد های تحصــیالت عالی از وضــعیت
موجود اقتصـادی جامعه و حتی پیوند آن با اقتصـاد منطقه ای و جهانی آگاهی داشـته باشـد پوهنځی
اقتصاد موسسه تحصیالت عالی با شناختی که از نظام اقتصادی کشور ایجاد می نماید:
 .1برنامۀ مالی و جدول بودجوی سالیانۀ خود را مشخص می سازد .نکتۀ قابل ذکر در این قسمت
این اسـت که تعریف بودجه های عادی و انکشـافی هر پوهنځی و نهاد تحصـیلی وابسـته به فهم
روشن ما از وضعیت اقتصادی جامعه می باشد .در موارد جزئی تر:
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 تعیین سـطح معاشـات کدرهای علمی و اداری پوهنځی وابسـته به وضـعیت اقتصـادی جامعهمی باشد.
 ایجاد دیپارتمنت جدید به اسـاس نیازهای انکشـافی جامعه و درکنار آن به ظرفیتهای اقتصـادیموجود ،بازار کار و فرصتهای شغلی در آینده بستگی دارد.
 تعیین تعداد جذب محصـلین در هر پوهنځی اقتصـاد به ظرفیتهای اقتصـادی جامعه و فرصـتهایشغلی موجود بستگی دارد.
 برگزاری سمینارها ،کانفرانسها تعیین میزان فیس های تحصـــیلی محصـــالن به وضـــعیت اقتصـــادی ( میزان عواید -میزانمصارف ،بیکاری ،فرصتهای شغلی وسایرظرفیتهای مالی و اقتصادی) بستگی دارد.
 وسـایر برنامه های ارتقا ظرفیت وابسـته به توان مالی مؤسـسـه /پوهنځی و وضـعیت اقتصـادیدر جامعه می باشد.
 رفع ضـرورتهای زیر بنایی و انکشـاف آن مسـتقیما به توان مالی مؤسـسـه و ظرفیتهای اقتصـادیموجود در جامعه بستگی دارد.
 .2برخورد فعال و پویا در زمینۀ ایجاد و توأمیت با پوهنځی اقتصــــاد دیګر نهاد های تحصــــیلی
داخلی و سـایر مراکز و نهاد های مربوطه وابسـته به توان مالی مؤسـسـه و وضـعیت اقتصـادی
جامعه می باشـد .مواردی مانند تبادل اسـتاد و دانشـجو ،اسـتخدام کارمندان و اسـتادان خارجی،
سـفرهای علمی وآکادمیک برگزاری سـمپوزیمها ،سـمینارها و کانفرانسـهای ملی ،چاپ ونشـر
ژورنالهای ملی و بین المللی و امثال آن تماما به توان مالی مؤســـســـه و وضـــعیت اقتصـــادی
جامعه وابسته است.
پوهنځی اقتصـاد مؤسـسـه تحصـیالت عالی هیواد ،با توجه به تأثیرات گسـترده ای که وضـعیت
اقتصـــــادی جـامعـه برتمـام ابعـاد و کـارکردهـای آن دارد ،شــــنـاخـت دقیق آن را از اولویتهـای
اســـتراتیژیک خویش تعریف نموده اســـت .این پوهنځی امید وار اســـت ،در مســـیر انکشـــاف
اقتصادی جامعه ،با تعریف و آموزش نیروهای انسانی الیق و شایسته سهم مؤثر داشته باشد.

ب) بعد سیاسی

درنظام سـیاسـی و قانون اسـاسـی موجود کشـور ،توجه به بخش خصـوصـی به عنوان یکی از
ازګان توسـعه کشـور ،یک الزام اجتناب ناپذیر شـناخته شـده اسـت .بدون شـک مراکز تحصـیالت عالی
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خصـوصـی روند رشـد فزاینده ای در کشـور خواهند داشـت وحضـور آنها دریک نظام رقابتی برکیفیت
شان نیز خواهد افزود.
پوهنځی اقتصـاد مؤسـسه تحصیالت عالی هیواد با درنظرداشت :امنیت سیاسی موجود
در جـامعـه و حمـایـت دولـت و نظـام جهـانی از مراکز تحصـــــیالت عـالی خصـــــوصـــــی برنـامـه هـای
استراتیژیک خود را تعریف و عملی خواهد ساخت.
این پوهنځی درمسـیر نهادینه سـازی ارزشـهای صـلح و دموکراسـی انسـانی نیز برنامه ریزیهای
مشــخص خواهد داشــت و تالش خواهد نمود تا با آموزش و پرورش نیروهای انســانی الیق و شــایســته
سهم مؤثری در مدیریت دموکراتیک سیاسی جامعه ایفا نماید.

ج) بعد تکنالوژیکی:

تکنالوژی با شـرط رعایت ارزشـها ومنافع انسـانی ،از نقش محوری در پیشـبرد سـریعتر امور،
نظم بخشـــــی بـه فعـالیتهـا ،نظـارت برفعـالیتهـا ،ارزیـابی مؤثرتر ،برقراری روابط ،تبـادل معلومـات و
آگاهیها و مبارز مؤثر با فساد اداری برخوردار می باشد.
پوهنځی اقتصـاد مؤسـسـسـه تحصـیالت عالی هیواد ،تالش می نماید تا از آخرین دسـتاوردهای
تکنالوژیکی در موارد ضـــروری اســـتفاده نماید .ایجاد و توســـعه پایگاه داده ها(دیتابیس) ،اســـتفاده از
انترنت دارای سـرعت باال ،ال سـی دی ،پروجیکتور ،کتابخانۀ الکترونیکی از جمله برنامه های جدی
این پوهنځی می باشد.
واضـح اسـت که پوهنځی اقتصـاد مؤسـسـه تحصـیالت عالی هیواد ،تالش می نماید تا نقش مؤثرو
تعیین کننده در تربیت نیروهای انسانی متخصص و پاسخگو به نیازهای جامعه داشته باشد.

د) بعد اجتماعی – فرهنگی:

فعالیتها ودسـتاوردهای هر نهاد تحصـیلی ازوضـعیت اجتماعی – فرهنگی جامعه متأثر اسـت و
برآن قویا تاثیرگذار می باشد.
به لحاظ اجتماعی ،وضـعیت کلی نظام آموزشـی کشـور هم درسـطح معارف و هم درسـطح تحصـیالت
عالی ،نوع نگاه مردم به آموزش ،تعداد متعلمین مکاتب ،ســطح زندگی مردم ،میزان مشــارک اقشــار
اجتماعی مختلف درتصـــمیم گیریها ،انســـجام اجتماعی ،اعتماد میان مردم و دولت ،میزان قانونمداری
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در جامعه ،ســالمت جســمانی و روانی اعضــای جامعه میزان آگاهی آنها از حقوق شــهروندی شــان و
امثال آن نه تنها برفعالیتها ،سـیاسـتگذاریها وبرنامه ریزیهای مؤسـسـۀ تحصـیالت عالی هیواد تأثیرگذار
می باشـند ،بلکه اسـاسـا جهت دهنده ومعنا بخش آنها می باشـند .از سـوی دیگر ما براین باور هسـتیم که
نظام نحصـــیلی موجود در هیواد با ســـیاســـتگذاریها وبرنامه ریزیهای مناســـب نقش مؤثری در بهبود
وضـعیت اجتماعی و فرهنگی کشـور خواهد داشـت .پوهنځی اقتصـاد موسـسـه تحصـیالت عالی هیواد
حول محور معیار دوم ارتقای کیفیت ( ســهم گیری در جامعه و انکشــاف) برنامه ریزیهای مشــخصــی
خواهد داشت.

هــ) رقابت:

رقابت یک اصــل فعال ســاز و پویایی بخش در جامعه می باشــد .پوهنځی اقتصــاد مؤســســه
تحصــیالت عالی هیواد در مســیر تحقق ارزشــها وهدفهای انســانی و ملی خویش از حد اکثر قابلیتهای
وفرصــتهای موجود اســتفاده خواهد کرد .حداکثرتالش در اســتفاد بهینه از حد اقل امکانات ،تســهیالت
وســــرمایه ها ،معنایی اســــت که می توان برای رقابت درنظر گرفت .رهبری و مدیریت ارشــــد این
مؤســـســـه و پوهنځی توأمی ت و همکاری با ســـایر مؤســـســـات را از عوامل موفقیت خود می داند و
تضـعیف دیگران را به عنوان یک اصـل رقابتی نمی پذیرد .رقابت در مؤسـسـه تحصـیالت عالی به این
معنی اسـت که به معیارهای  11گانه وزارت تحصـیالت عالی هیواد بهتر از سـایرمؤسـسـات عمل شـود
و در عین حال تجربیات و دانش خویش را بیشـــتر از پیش در اختیار ســـایر مراکز تحصـــیالت عالی
قرار دهد .تالش پوهنځی اقتصــــاد موســــســــه تحصــــیالت عالی هیواد این خواهد بود که در رعایت
معیارهای  11گانه پیشتاز و الگو باشد.
پوهنځی اقتصـاد مؤسـسـۀ تحصـیالت عالی هیواد پس از ارزیابی نقاط ضـعف و قوت و فرصـتها
و تهدیدهای که در سـایر نهاد های تحصـیلی خصـوصـی و دولتی سـنجش شـده اند ،با آگاهی از وضـعیت
آنان ،جایگاه خود نسبت به رقیبان را روشن می سازد و باتوجه به آنان برنامه ریزی می نماید.

تحلیل وضیعت موجود پوهنځی اقتصاد
پوهنځی اقتصـاد موسـسـه تحصـیالت عالی هیواد در سـال  1390همزمان با موسـسـه ایجاد گردیده اسـت.
این پوهنځی در زمان شـــروع به فعالیت خویش دارای دیپارتمنت اداره تجارت بود .آز آغاز فعالیت تا
کنون جذب محصـل جدید و نیز فارغ التحصـیل داشـته اسـت .چنانچه با رویکرد مبتنی بر تحلیل سـوات
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) (SWOTوضـیعت گذشـته و کنونی پوهنخی اقتصـاد را مورد برسـی قرار دهیم ،نقاط ضـعف و قوت،
فرصت و چالش های آنرا به طور فهرست وار می توان چنین بر شمرد:

فرصت ها و قوت ها:
ال ::قوت ها:

▪ داشتن استادان مجرب در تخصص های مربوطه با درجه تحصیل ماستری؛
▪ داشتن استادان جوان و آماده برای خدمت بیشتر؛
▪ موجودیت انگیزه دراستادان برای رشد خودی دانشجویان؛
▪ وجود ساخت تشکیالت مناسب؛
▪ موجودیت روحیه تعاون و همکاری میان اعضای کادر علمی و اداری؛
▪ موجودیت مدیریت دموکراتیک و مشارکتی؛
▪ وجود کتابخانه معیاری مرکزی به سطح موسسه؛
▪ برخوردداری از امکانات زیر بنایی مناسب؛
▪ استقبال از نظریات اساتید و محصلین در جهت بهبود و کیفیت تدریس؛
▪ استفاده از کتب درسی به روز؛
▪ نصاب تحصیلی معیاری و به روز ؛ و
▪ استفاده از روش های نوین تدریس

ب :فرصت ها
▪ وجود بازار کار گسترده برای فارغان رشته های اقتصاد و مدیریت؛
▪ استقبال اقشارمختلف مردم از رشته های اقتصاد و مدیریت؛
▪ حمایت جدی وزارت تحصیالت عالی ازانکشاف رشته های تحصیلی مورد نیاز جامعه مانند
اقتصاد و مدیریت ؛
▪ حمایت جامعه جهانی از رشته های اقتصاد و مدیریت؛ و
▪ موجودیت فرصت برای ایجاد توامیت با سایر سازمانها و مراکز آکادمیک
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چالش ها و ضعف ها :
ال ::ضع :ها:

▪ کم توجهی به ایجاد توامیت با سایر مراکز علمی و سازمانهای مربوطه؛
▪ نبود برنامه های سفرهای علمی به خارج از کشور برای باالبردن ظرفیت ها استادان؛
▪ نبود برنامه برای ارتقا استادان در دیپارتمنت ها؛
▪ ضعف تعامل واحد های آموزشی؛
▪ نداشتن کتاب خانه مجهز و معیاری و کتابخانه دیجیتل به سطح پوهنځی؛
▪ نداشتن مرکز انکشافی پوهنځی؛
▪ نبود مجله علمی و اکادمیک در سطح پوهنحی؛
▪ رو در رو شدن استادان با دانشجویان که دارای کیفیت پایین می باشند؛
▪ نبود سفرهای علمی به خارج و داخل کشور برای باالبردن ظرفیت ها دانشجویان؛
▪ نبود اساتید دارای درجه تحصیلی دوکتورا؛ و
▪ عدم برخورداری از یک پالن استراتیژیک پاسخگو تا زمان نگارش پالن فعلی

ب :چالشها:
▪ نبود امنیت در جامعه؛
▪ پاین بودن سطح درآمد اکثریت افراد جامعه؛
▪ فساد اداری گسترده در ادارات دولتی و خصوصی؛
▪ ضعف دولت در ایجاد هماهنگی با پوهنتونهادر قسمت ایجاد فرصتهای شغلی و تربیت
کادرهای متخصص؛ و
▪ رو در رو شدن با مقررات دست وپاگیر از طرف انسجام امور آکادمیک
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مقایسه عوامل داخلی و خارجی و تعیین استراتیژیهای مناسب برای پوهنځی اقتصاد
از آنجا که تحلیل سـوات با روش علمی و واقعیت گرا در پوهنځی اقتصـاد موسـسـه تحصـیالت
عـالی هیواد انجـام یـافتـه اســـــت ،بـا توجـه بـه نقـاط قوت و ضـــــعف و فرصـــــتهـا و تهـدیـدهـا جـایگـاه هر
اســــتراتیژی را می توان به روشــــنی باز گو نموده ،در اینجا منظور ما از اســــتراتیژیها ،چهار نوع
استراتیزی تهاجمی ،محافظه کار ،رقابتی و تدافعی می باشد.
در اسـتراتیژی تهاجمی با اسـتفاده از نقاط قوت داخلی تالش می شـود تا از فرصـتهای خارجی
بهره برداری گردد.
در اســــتراتیژی محافظه کارانه بهره برداری از فرصــــتهای موجود در محیط خارجی برای
تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت مورد توجه قرار می گیرد.
در اسـتراتیژی رقابتی از نقاط قوت به گونه ای اسـتفاده می شـود که اثرات ناشـی از تهدیدهای
موجود در محیط خارج کاهش داده شوند.
در اســــتراتیژی تدافعی با در پیش گرفتن رویکرد و عملکرد تدافعی تالش می شــــود تا نقاط
ضعف کاهش داده شوند و از تهدیدهای محیط خارجی پرهیز گردد.

عملیاتی سازی استراتیژی تهاجمی:

این اســــتراتیژی درپوهنځی اقتصــــاد با در پیوند قرار دادن منطقی نقاط قوت و فرصــــتهای
خارجی جنبه عملی می یابد.
نقاط قوت برخورداری از فضـــای مناســـب آموزشـــی با صـــنفهای باز و مجهز ،دفاتر کاری مدرن و
دارای تجهیزات و تســهیالت و امثال آن ،داشــتن کتابخانۀ مرکزی می توانند این پوهنځی را در بهره
برداری از فرصـت های موجود نیاز مبرم و تقاضـای زیاد نسـبت به تحصـیالت عالی در جامعه یاری
رساند و زمینۀ جذب هر چه بیشتر محصالن به این پوهنځی را فراهم آورند.
نقطۀ قوت فیس تحصـیلی مناسـب با توانایی اقشـار محروم جامعه نیز زمینۀ جذب محصـلین عالقمند را
از گروههای مســتضــعف و محروم جامعه تقویت می نماید .تمام نقاط قوت مذکوروهمچنان موجودیت
زیرسـاختها وتعمیر اختصـاصـی برای مؤسـسـه تحصـیالت عالی ،وجود رشـته های مهم و کاربردی در
راسـتای نیازهای اسـاسـی جامعه و برخورداری از یک پالن اسـتراتیژیک اولیه ،می توانند سـایر مراکز
علمی – تحقیقی و پوهنتونهـا را در امضـــــای تفـاهم نـامـه هـای همکـاری و ایجـاد توأمیـت بـا هیواد
بلخصــوص پوهنځی اقتصــاد  ،ترغیب نماید که از جمله فرصــتهای بســیار مطلوب به حســاب می آید.
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رهبری هیواد مصـــــمم اســـــت با بهره از این نقاط قوت از فرصـــــت اقبال جامعۀ جهانی به کمک به
بازسـازی کشـور و تقویت موسـسـات خصـوصـی و نیز فرصـت عالقه مندی وزارت محترم تحصـیالت
عالی و دولت جمهوری اسالمی افغانستان به رشد وانکشاف معیاری پوهنتونهای خصوصی ،در مسیر
تحقق بهتر هدفهای خویش بهره برداری نماید.

عملیاتی سازی استراتیژی محافظه کارانه:

در چهار چوب این اسـتراتیژی با بهره از فرصـتها ،تالش می شـود تا نقاط ضـعف به نقاط قوت
تبدیل شـود .اسـتفاده از فرصـت ها افزایش تقاضـا به تحصـیالت عالی در جامعه و اسـتقبال از برنامه
های جذب محصــالن توســط مؤســســه تحصــیالت عالی برای پوهنځی اقتصــاد می توانند از اهداف
واالی این موســـســـه باشـــند تا به تقویت هرچه بیشـــتر این و ایجاد دریپارتمنت های جدید مطابق با
نیازمندی جامعه ،ســـهم در جهت رفع مشـــکالت و نیازهای موجود کشـــور داشـــته باشـــد( .تبدیل نقاط
ضعف با نقاط قوت ).

این فرصـتها در کنار سـایر فرصـتها همچون اسـتقبال جامعۀ جهانی از روند خصـوصـی سـازی و کمک
به تقویت پوهنتونه ای خصــوصــی می توانند نقطه ضــعف نداشــتن ارتباطات کافی و توأمیت باســایر
مراکز و نهـاد را بـا برقراری ارتبـاطـات کـافی ایجـاد توأمیـت هـا مرتفع ســـــازد .و در چهـار چوب ایجـاد
توأمیتها نسـبت به از بین بردن نقاط ضـعف نبود اسـتادان دارای درجۀ دوکتورا ،پایین بودن ظرفیتهای
کاری ،معیاری نبودن مواد درســـی ،روشـــن نبودن نظام مالی مؤســـســـه ،عدم فعالیت مرکز تحقیقات
علمی ،ضــــعف در نظام نظارت و ارزیابی و نبود برنامه های ماســــتری اقدام گردد .آنچه به حل این
نقطه ضــعفها کمک می نماید اســتفاده از ســایر فرصــتها یعنی روند روبه رشــد توســعۀ دموکراتیک،
اسـتقبال جامعه جهانی به رشـد مرکز تحصـیالت عالی در افغانسـتان و وجود تقاضـای باال در جامعه نیز
می باشد.

عملیاتی سازی استراتیژی رقابتی:

در اســتراتیژی رقابتی تالش می شــود تا با اســتفاده از نقاط قوت ،اثرات ناشــی از تهدیدهای
محیط خارجی کاهش یابند .به عنوان مثال وجود رشـته مهم و کاربردی اقتصـاد ،در راسـتای نیازهای
اسـاسـی جامعه فیس تحصـیلی مناسـب با توانایهای اقشـار محروم جامعه وبرخورداری از فضـای مناسـب
آموزشــــی که از جمله نقاط قوت این پوهنځی به حســــاب می آیند ،می توانند این پوهنځی را با جذب
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محصـــــالن و ایجـاد توانـایهـا وقـابلیتهـای الزم درآنهـا بـه کـاهش تهـدیـد پـایین بودن ظرفیتهـای آکـادمیـک در
جامعه ،کاهش فســاد اداری ورشــد آګاهی ،برای تقویت فرهنگ صــلح و دموکراســی و کاهش ســیطر
ارزشها و نگاه مردساالر و تبعیض جنسیتی به طور مؤثر کمک نماید.

عملیاتی سازی استراتیژی تدافعی:

در این اســـتراتیژی تالش می شـــود تا نقاط ضـــعف موجود کاهش یابد و از تهدیدهای محیط
خارجی پرهیز شــود .در چهار چوب این اســتراتیژی ،با جذب اســتادان دارای درجۀ دوکتورا ،ظرفیت
ســازی در اســتادان ،معیاری ســاختن مواد درســی ،برخورداری از برنامۀ مالی مشــخص ،باال بردن
سـطح معاشـات ،فعال سـازی مرکز تحقیقات علمی ،تجهیز بیشـتر کتابخانه ،ایجاد دیپارتمنت های جدید
منطبق بر نیازهای جامعه ،برقراری عدالت جنســــیتی در جذب محصــــلین و اســــتخدام کادر اداری و
علمی و ایجاد توأمیتها ،نقاط ضـعف کاسـته خواهد شـد و با در پیش گرفتن برنامه ها و اقدامات مناسـب،
از جمله برگزاری ســمینارها و کنفرانســها در ســطح ملی و منطقه ای ،ارتقای ســطح آګاهی مربوط به
حکومتداری خوب در سـطح مؤسـسـه و جامعه ،برقراری یک نظام آموزشـی تحقیقی و خدماتی معیاری
در مؤسـسـه ،نسـبت به کاهش تهدیدهایی مانند سـیطر ارزشـها ونگاه مردسـاالر و تبعیض جنسـیتی ،نفوذ
سیاسی کشورها به پوهنتونها ،کم بودن ظرفیتهای آکادمیک ،نبود امنیت کافی و  ...اقدام خواد شد.
اســـتراتیژی تدافعی ایجاب می نماید تا برخی نقاط ،ضـــعفها کامال محتاطانه برخورد کنیم و نســـبت به
تغییر آنها شـتاب زده عمل ننماییم .این اسـتراتیژی می تواند تأثیر تهدید های محیطی را کاهش دهد .به
عنوان مثال نقطه ضــعف نبود عدالت جنســیتی را به دلیل وجود تهدید حاکمیت فرهنگ مرد ســاالر و
تبعیض جنســـیتی در جامعه نمی توان به ســـرعت و در مدت زمان کوتاه رفع نمود .به همین دلیل ،در
برخی موارد ،نداشـتن ارتباطات و توأمیت با پوهنتونهای خارجی می تواند از نفوذ سـیاسـی کشـورها به
پوهنتون خودی جلوگیری نماید .مثال دیگر وجود ضـعف در سـیسـتم مسـتند سـازی فعالیتها اسـت که به
دلیل وجود فســاد اداری گســترده می تواند شــکل نادرســت به خود بگیرد و برای رفع آن باید منطقی،
سنجیده و آرام قدم برداریم.
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استراتیژی مسلط در پوهنځی اقتصاد
روند عملیاتی ســازی اســتراتیژیها نشــان می دهد که هر یک از آنها از نقش و جایگاه قابل توجهی در
دسـتیابی به هدفهای اسـتراتیژیک پوهنځی اقتصـاد برخوردار می باشـند .رهبری و مدیریت ارشـد هیواد
و پوهنځی  ،با توجه به نقاط قوت داخلی و فرصـــتهای بیرونی ،اســـتراتیژی تدافعی را که در شـــرایط
خاص می تواند مفید باشـد ،مطلوب تشـخیص نمی دهد .تأکید هیواد بیشـتر بر استراتیژی تهاجمی خواهد
بود .با توجه به تحلیل جدول مربوط به عوامل داخلی ،نقاط قوت پوهنځی اقتصـــاد در مقایســـه با نقاط
ضـعف آن برتری دارد و این واقعیت ،ایجاب می نماید تا تالش شـود با اسـتفاده از نقاط قوت داخلی از
فرصــتهای خارجی نیز حد اکثر بهره برداری شــود .منطق مهمتر در پیش گرفتن این اســتراتیژی این
می باشـــد که پوهنځی اقتصـــاد با رویکر د خود اتکایی یا تکیه بر منابع داخلی و مطالعۀ فرصـــتها و
تهـدید های موجود در جامعـه با ایجـاد اعتمـاد به نفس الزم ،خود را در موضـــــع ســـــوژه (ذهن فعـال و
شــناســانده) ای قرار می دهد که با اســتفاد بهینه از داراییها و نقاط قوت خویش از فرصــتهای موجود
بهترین اســـــتفـاده هـا را نمـایـد و در رابطـه بـا تهـدیـدهـای موجود و نظـام حـاکم بر جـامعـه ،خود را در
موقعیت منفعل (اُیژه) قرار ندهد.

واضـــح اســـت که در کنار در پیش گرفتن این اســـتراتیژی ،عمل به اســـتراتیژیهای رقابتی و محافظه
کارانه نیز مهم و ســـرنوشـــت ســـاز می باشـــند .برداشـــت رهبری پوهنځی این اســـت که عمل به چند
اســــتراتیژی ،با توجه به تحلیل هایی که ارائه گردید مانعة الجمع نمی باشــــد ،به این معنا که عمل به
اسـتراتیژی تهاجمی مانع از عمل به اسـتراتیژی رقابتی و یا محافظه کار نمی گردد .قابل ذکر اسـت که
بعد از اســـتراتیژی تهاجمی عمل به اســـتراتیژی رقابتی از این جهت حیاتی می باشـــد که در رابطه با
"هیواد" تهدیدهای محیط بر فرصتها غلبه دارند.
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اولویتهای پالن ملی استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی
چون پالن اسـتراتیژیک پوهنځی برتکیه بر اولویت های پالن اسـتراتیژیک موسـسـه و از موسـسـه نظر
به اولویت های پالن اسـتراتیژیک وزارت تحصـیالت عالی تحریر میگردد بنا الزم تا از اولویت های
آن ذکر گردد .اولویتهای پالن اسـتراتیژیک ملی وزارت تحصـیالت عالی براسـاس اولویتهای دولت
جمهوری اسـالمی افغانسـتان تعیین شـده اسـتالزم اسـت تا پوهنتونهای محترم نیز اسـتراتیژیهای خود
را درهمین راستا تدوین و اجرا نمایند .این اولویتها به قرار زیر است:

حکومتداری

بخش حکومتداری خوب ،از جمله اولویت های مهم دولت افغانســتان و وزارت تحصــیالت عالی اســت
که به منظور آن ،در ُکل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیریت و رهبری؛ اسـتقالل مالی ،اداری ،اکادمیک؛ مبارزه با فسـاد؛ بوروکراسـی؛ افزایش همکاری؛
جلب کمکها؛ مسائل جندر؛ افزایش بودجه پوهنتون و غیره

پروگرام اکادمیک

یکی از اولویت های استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی ،تقویت امور اکادمیک و مطالعات و
تحقیقات استکه در زیر به این اولویتها اشاره میشود:
• انکشاف کادر علمی و کارمندان؛ برنامه مطالعات و تحقیقات؛ برنامههای فوق لیسانس و دکتورا؛
انکشاف کریکولوم؛ ارتقای ظرفیت و کسب تصدیق کیفیت؛ انکشاف مواد درسی مطابق به
بازار؛ آموزش الکترونیک؛ دسترسی به تکنولوژی اطالعات و ....
دسترسی به تحصیالت عالی

افز ایش دسترسی شهروندان به تحصیالت عالی ،برای رشد سرمایه انسانی جوان کشور از جمله
مهمترین اولویت دیگر وزارت تحصیالت عالی استکه در زیر به آنها اشاره میکنیم:
• افزایش دسترسی به تحصیالت عالی؛ افزایش دسترسی زنان به تحصیالت عالی؛ بلندبردن سطح
اجرای سیستم کریدت؛ افزایش تواناییهای خدمات محصالن ...
زیرساخت

زیرساخت ،به تمام تجهیزات ،امکانات و زیربناهایی اطالق میشودکه آینده طوالنی پوهنتونها
را تضمین میکندکه وزارت تحصیالت عالی برای تأمین آن تالش مینمایدکه در زیر به آنها اشاره
میشود:
• ساخت تعمیر تدریسی؛ ساخت جمنازیوم ،ادیتوریم ،لیلیه؛ البراتوار؛ کتابخانه؛ انکشاف مرکز
تحقیقات و مطالعات؛ انکشاف مرکز تکنولوژی معلوماتی و ....
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انتخاب استراتیژیهای پوهنځی
استراتیژیهای پوهنځی اقتصاد در چارچوب اولویتهای پالن استراتیژیک موسسه تحصیالت
عالی هیواد با در نظر داشت تاکید وزارت تحصیالت عالی حول محورهای حکومتداری خوب ،برنامه
های علمی ،دسترسی به تحصیالت عالی و برنامه های زیر ساختی قابل تعریف می باشد که به طور
مفصل به هر یک پرداخته می شود.

برنامه های مدیریتی – رهبری
بهبود ظرفیتها و روشهای رهبری

پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیالت عالی هیواد ،از آغاز تأسیس تا اکنون دارای سیستم رهبری
متفاوت از وضعیت کنونی بود .قبل از سمستر خزانی  1397چالشهای ناشی از نبود نیروهای انسانی
با تجربه کاری کافی و با تحصیالت عالی بخصوص درریاست پوهنځی ،آمریت دیپارتمنت و استادان
بود.
تجربیات و دستاوردهای منفی و مثبت پوهنتونهای جهان ،نشان می دهد که استفاده از روشهای
رهبری دموکراتیک ،مشارکتی ،شایسته ساالر ،پاسخگو و قانونمند ،نتایج مطلوبتری در پی دارد.
عملی سازی این روشها در کنار وجود امکانات و تسهیالت مادی الزم ،به نیرو های انسانی شایسته
بستگی دارد.
رهبری موسسه تحصیالت عالی هیواد با ایجاد ساختار و سیستم واحد ،مناسب و در همین راستا،
تعریف ارزشها و هنجار ها ی پاسخگو و نهادینه سازی و یژگی های شخصیتی الزم در اعضا ،نقش
رهبری خویش را متمرکز بر اصول اساسی آن خواهد نمود و هماهنگی روشهای رهبری با روشهای
مناسب مدیریتی را مورد توجه قرار خواهد داد.
در امر رهبری ،بر ایجاد تغیرات مثبت و خالقانه ،تاثیر گذاری مثبت ،جاذبه های شخصیتی،
اعتماد سازی ،انگیزه دادن ،امید بخشی ،آینده نگری و محوریت دادن به ارزشها و اخالقیات و احترام
متقابل تاکید خواهد شد و در کنار آن در چار چوب مدیریتی به محور های بر نامه ریزی ،استخدام،
سازماندهی و استفاده صحیح از منابع مالی فزیکی و انسانی با رویکرد تخصصی و با تکیه بر معیار
های علمی و جهان شمول آن بطور جدی توجه خواهدشد.
تالش ما براین خواهد بود تا به منظور بهبود رهبری و مدیریت پوهنځی  ،اقدامات ذیل را جهت
تحقق بخشیدن بخرچ بدهیم:
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• تفویض :پوهنځی اقتصاد با آگاهی از اصول رهبری و مدیریتی ،به تفویض صالحیتها
در سطح دیپارتمنت ها در بخشهای خلق عواید ،تهیه بودیجه ،ایجاد توامیت ها ،مصرف بودیجه
و مواد الزم دیگر جنبه عملی خواهد داد.
• معاونیت علمی مؤسسه تحصیالت عالی هیواد به اصل تفویض صالحیتها در بخشهای
جذب و ایجاد مضامین جدید ،تجدید مواد درسی ،تجدید کریکولم ،نیاز سنجی ،ایجاد برنامه های
جدید برای پوهنځی و دیپارتمنت ها طبق اصول و معیارهای وزارت تحصیالت عالی و
اساسنامه مؤسسه تحصیالت عالی هیواد عمل خواهد کرد و پوهنځی را در راستای تحقیق
اهداف خویش کمک خواهد نمود.
• پوهنځی اقتصاد و دیپارتمنت اداره تجارت اسناد ،لوایح و طرزالعمل ها را در بخشهای
اداری ،آکادمیک و محصالن مربوط حیطه کاری پوهنځی را بررسی و نسبت به اصالحات
آنها اقدام خواهد کرد.
• در قسمت جذب و استخدام کادر علمی با توجه به معیار های درجه تحصیل،دانش،
تجربه ،ابتکار و خالقیت و تعهد پذیری اقدام خواهد کرد.
• به طور مستمر به امر نیاز سنجی و برنامه ریزیهای الزم نسبت به رفع نیاز ها اقدام
خواهد شد .
• با پدیده های مخرب فساد اداری ،کارشکنی ،تعصب و بی عدالتی به طور روشمند و
در عین حال جدی برخورد خواهد گردید.

استقاللیت آکادمیک ،مالی و اداری :

هر نهاد آموزشی ضمن احترام به ارزش ها و قوانین ملی با رعایت معیار های الزم برای نهاد
های علمی -تحصیلی می تواند از استقاللیت آکادمیک مالی و اداری بر خوردار باشد .پوهنځی اقتصاد
مؤسسه تحصیالت عالی هیواد تالش می ورزد تا :
.1

پوهنځی اقتصاد در بخشهای تحقیقی ،ابتکار ،خالقیت و رشد تفکر انتقادی برنامه های

مشخص را روی دست خواهد گرفت که این تاکید نشان دهنده توجه به استقاللیت آکادمیک میباشد.
.2

جهت خودکفایی مالی برای پوهنځی و دیپارتمنت بودیجه عادی و انکشافی سالیانه

مشخص گریده و بر اساس آن عمل خواهد شد.
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منابع عایداتی پوهنځی اقتصاد با توجه به موارد ذیل تقویت خواهد گردید:
 .1فیس سمستروار ؛
 .2داخله؛
 .3آی دی کارت ترانسپورت برای طبقه اناث؛
 .4آی دی کارت؛
 .5دیپلوم و ترانسکریپت؛
 .6برنامه های آموزشی کوتاه مدت ؛
 .7دفاع مونوگراف؛
 .8فیس کارت کتابخانه؛
 .9فیس امتحانات چانس دوم و سوم؛
.10فیس جشن فراغت؛
.11فورم ثبت نام کانکور؛ و
.12فیس تکمیل کریدت

توسعه روابط و توأمیت های علمی:

برقراری روابط و توامیت های علمی با سایر نهادهای علمی ،تحقیقی و ادارت  ،فرصتها و
امکانات بسیار خوبی را در مسیر برنامه های انکشافی ایجاد می نماید.
پوهنځی اقتصاد در صدد است تا در قدم نخست با تعدادی از پوهنتون ها و نهاد ها معتبر علمی-
تحقیقاتی فعال در داخل کشور و در قدم بعدی با سکتورهای دیگر دارای توأمیات باشد.
• پوهنځی اقتصاد در چارچوب این توأمیات نسبت به برنامه های ارتقای ظرفیت و
کیفیت ،همکاری های تحقیقاتی -نشراتی ،برگزاری سمینارها ،و مناظره های علمی ،به روز
ساختن کریکولم ها و مواد درسی ،رهبری و مدیریت و موارد الزم دیگر ،اقدام خواهد کرد.

در بخش جنسیت (جندر) :

در حال حاضر هیچ یک از اعضای رهبری و مدیریت پوهنځی اقتصاد و استادان
از طبقه اناث نمی باشد .جهت تعادل در بخش جندر پوهنځی اقتصاد در این رابطه به
اقدامات ذیل توجه خواهد داشت:
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ال ::جلب  ،جذب و استخدام تعداد از طبقه اناث

با در نظر داشت درجه

تحصیلیَ ،توانایها ،قابلیت ها در بخشهای استادان و اداری؛
ج :برخورد جدی با هر نوع تبعیض و ستم جنسیتی در سطح پوهنځی و در میان
محصالن؛
د :برگزاری ورکشاپ ها ،سمینارها و اگاهی دهی در زمینۀ جندر/جنسیت به
محصالن و اعضای کادر علمی -اداری؛
هد :باال بردن میزان مشارکت طبقه اناث در سایر برنامه ها و فعالیتهای متنوع به
سطح پوهنخی و موسسه؛
افزایش بودیجه پوهنځی اقتصاد:

پوهنځی اقتصاد با توجه به برنامه های انکشافی و به منظور فراهم کردن امکانات و سهولتهای
بیشتر برای محصالن ،کارمندان اداری و اعضای کادر علمی بودجۀ سالیانۀ خود را افزایش می دهد.
این افزایش هم شامل بودجۀ عادی و هم بودجۀ انکشافی خواهد بود.
پوهنځی با افزایش بودجۀ سالیانۀ خود:
•
•
•
•
•
•

در جهت استخدام کادر علمی با سویه تحصیلی حداقل ماستر و به دوکتور اقدام خواهد کرد.
دفاتر و شعبات پوهنځی را تجهیز خواهد نمود.
کتابخانه مرکزی را تقویت مینماید و به سطح پوهنځی کتابخانه اختصاصی فزیکی و دیجتلی
را ایجاد خواهد نمود.
سطح معاش استادان و مقامات مدیریتی – رهبری را تدریجا و مناسب با سطح نیازهای آنان
افزایش می دهد.
درصدد ایجاد دیپارتمنت جدید در مطابقت به نیاز بازار کار می باشد.
از برنامه های تحقیقی و نشراتی حمایت می نماید.

برنامه های علمی
جذب و استخدام کادر های علمی شایسته

در بسیاری از پوهنتون های داخلی کشور ،نبود یا کمبود استادان دارای سطوح تحصیلی و تجربه
باال یک چالش بسیار جدی به حساب می آید .در رابطه با لزوم استخدام کادرهای علمی جدید توجه به
دو نکته ضرورت دارد:
الف) پوهنځی اقتصاد در هر سال یک تن استاد را به درجه تحصیل دوکتورا استخدام خواهد
نمود و باقی استادان دارای درجه تحصیلی حد اقل ماستر خواهد بودند ؛
ب) رعایت تناسب میان تعداد محصلین و استاد؛
Page 33 of 39

تناسب میان استاد و محصل در رشته های مختلف تحصیلی باید از بنیاد منطقی برخوردار باشد.
در بسیاری از رشته ها و صنف ها ،بویژه در پو هنتونهای دولتی ،تعداد زیاد محصلین ،روند تدریس
موفقانۀ استاد را دچار مشکل می سازد و ضمن آنکه ازدحام باال ،مانع از انتقال روشن محتوای پیام
میگردد ،امکان استفاده از روش مشارکتی را ضعیف و عمل به معیارهای نظارت و ارزیابی را نیز
دشوار میسازد بنا پوهنځی اقتصاد در تالش ایجاد تناسب استاد -محصل مورد تاکید وزارت تحصیالت
عالی میباشد.
مکلفیت آکادمیک

در قانون تحصیالت عالی افغانستان ،هر استاد رسمی و دایمی ،معادل  18کریدت مکلفیت
آکادمیک دارد .این مکلفیت شامل مکلفیت درسی استاد نیز می شود .مکلفیت بسته به نیاز دیپارتمنت
تعیین می گردد؛ اما مهم است که استادان مکلفیت آکادمیک شان را با حضور در جلسات رسمی،
صنوف درسی و سایر برنامه های آکادمیک در چهارچوب وزارت تحصیالت عالی و پوهنتون
عملی سازند.
پوهنځی اقتصاد تالش مینماید تامکلفیت های درسی استادان را طوری تعریف و تنظیم کند
که آنان را از فعالیتهای مهم علمی -تحقیقی مانند انجام مطالعات و تحقیقات علمی ،مقاله نویسی،
نگارش آثار علمی و درسی ،شرکت در سمینار ها و کنفرانسهای علمی محروم نسازد .برای هر
استاد فرصت داده می شود تا با نگاه تخصصی به مضامین درسی ،گستره و عمق دانش و تخصص
خویش را بهبود بخشد و مجبور به تدریس در مضامین متنوع و پراگنده نگردد .به منظور تحقق
این هدف ،مکلفیت درسی هر استاد حد اکثر  25کریدت در هفته در نظر گرفته می شود.

پوهنځی اقتصاد برای هر استاد دایمی خویش در حدود  30-25کریدت تدریس در هفته تعین
نموده است .پوهنځی اقتصاد تالش مینماید تا این رقم را بین  20الی  25تعین نماید.
عالوه بر مکلفیت درسی استادان و حضور در جلسات رسمی ،در کمیته های مختلف که
در سطح پوهنځی و مؤسسه تحصیالت نیز فعالیت خواهند کرد.
حضور فعال و عالوه بر آن ملزم به نگارش مقاله های علمی  -تحقیقی ،تألیف و نویسندگی،
شرکت در سمینار ها و کنفرانس های علمی و سایر برنامه های بهبود ظرفیت های آکادمیک
میگردند.
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ارتباط و توأمیت با سایر پوهنتونها:

پوهنځی اقتصاد با همکاری معاونیت های علمی ،اداری مالی و محصالن برای برقراری ارتباط
و توامیت با نهادهای تحصیلی و ادارت خواهد کرد که کار باعث برگزاری سمینارهای و کنفرانس های
علمی ،سفرها و بازدیدهای علمی ،مبادله تجربیات ،نشر آثار علمی و امثال آن خواهد شد تا بتواند
گامهای موثر و مثمتر را بردارد.

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت:

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در کلیۀ سازمانها ،از جمله مراکز آکادمیک یک امر
معمول و در عین حال بسیار مؤثر می باشد .در نهادهای علمی این گونه دوره ها اغلب در قالب
سمینارها و ورکشاپ های علمی ،برگزاری جلسات ،نقد و برسی ،سخنرانیها و دوره های آموزشی
تدریسی عملی می گردد .پوهنځی اقتصاد در نظر دارد تا این دوره ها را با توجه به نیاز و ضرورتهای
درون سازمانی ،با همکاری شخصیتهای علمی ،وسایر نهادها به شکل منظم آن برگزار نماید.

مطالعات و تحقیقات علمی:
در جوامع متمدن امروزی ،پویایی مراکز علمی -تحقیقی مهمترین عامل شگوفایی نظامهای
اجتماعی و برتری آنها در جهان مملو از رقابت می باشد .قلمرو فرهنگی تمدنی افغانستان ،سرگذشت
بزرگترین و مشهور ترین تمدنهای تاریخی را در خاطره خویش دارد؛ اما آنچه سبب اوج گیری و یا
نشیب آنان گردیده است ،میزان برخورداری از خرد ،علم و آگاهی و نقش و جایگاه عالمان و دانشمندان
در این تمدنها بوده است .وضعیت کنونی در جامعۀ ما محصول در انزوا قرار گرفتن علما و دانشمندان
و یا حوزه های تفکر ،اندیشه و علم آفرینی میباشد و همین عامل ریشه عقب افتادگی ،وابستگی و بحران
های جاری در کشور بوده است .در وضعیت کنونی جامعۀ ما مسئله شناسی عالمانه ،ریشه یابی ها ،
پیامد نگریها و راه حلها بنیاد علمی -تحقیقی ندارد و درست به همین دلیل است که انواع چالشها و
بحرانها همچنان استمرار می یابند و حتی عمیقتر می گردند.

نگاه ما به ایجاد کمیته تحقیق به سطح پوهنځی با همکاری آمریت تحقیقات علمی موسسه ،بر بنیاد
مسئله شناسی و اهمیت به تحقیقات علمی است.
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کمیته فرعی تحقیق پوهنځی اقتصاد تالش می ورزد تا درزمینه های تحقیق ،ترجمه ،تالیف،
نشرآثارعلمی وتحقیقی ،برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی ،وبرنامه های ارتقا ظرفیت علمی
واداری ،گامهای موثری بردارد .این کمیته درزمینه های مونوگراف نویسی محصلین نیز برنامه های
مشخص خواهد داشت .پوهنځی اقتصاد ،موارد ذیل را برای مطالعات و تحقیقات علمی در نظر خواد
گرفت:
.1

برگزاری سمینار ها و ورکشاپ های علمی؛

.2

تجهیزکتابخانه مرکزی به منابع تحقیقی و مطالعاتی الزم باهمکاری معاونیت محترم

اداری – مالی؛
.3

ایجاد کتابخانه های تخصصی در سطح پوهنځی؛

.4

چاپ ونشر کتاب های درسی درساختار و محتوای مناسب و پاسخگو به منظور

دسترسسی مستقیم و آسان محصلین به منابع درسی؛
.5

برگزاری دوره های آموزشی ارتقا ظرفیت های آکادمیک برای کادرهای علمی

ازجمله دروه های آموزش روش های تحقیق،روش های تدریس و سایر برنامه های مورد نیاز بر
اساس نیاز سنجی ؛
تالی :کتب درسی:

منابع درسی به روز و مطابق کریکولم درسی یکی از نیازمندی های اساسی هر دیپارتمنت
میباشد بنا کمیته فرعی تحقیق پوهنځی اقتصاد با همکاری کمیته نصاب تحصیلی در عرصه
تالیف و ترجمه کتب درسی پوهنځی اقدام خواهد نمود.
ایجاد دیپارتمنت جدید:

پوهنځی اقتصاد با توجه به نیازها و ضرورت های موجود در جامعه و بازار کار به ایجاد
دیپارتمنت جدید با تمرکز برامکانات و سهولت های الزم مادی ،کریکولم معیاری و نیروهای انسانی
الیق و شایسته اقدام خواهد نمود.
بازنگری نصاب تحصیلی :

نصاب تحصیلی دیپارتمنت اداره تجارت پوهنځی اقتصاد در سال  1398مورد بازنگری قرار
گرفته است و پس از تایید شورای علمی موسسه جهت تایید به وزارت تحصیالت عالی ارسال گردیده
است .پس ازاین بازنگری ،نصاب تحصیلی هنوز به تصویب وزارت تحصیالت عالی نرسیده است .
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نصاب تحصیلی جدید با درنظرداشت سیستم کریدت ،مطابق با نیازسنجی های الزم و درهماهنگی
با ضرورت های موجود بازارکار ،سازمانها و وزارت خانه ها توسط کمیته تخصصی کریکولم مورد
بازبینی مجدد قرارخواهد گرفته است.
کمیته فرعی نصاب تحصیلی با همکاری معاونیت علمی و کمیته اصلی و معاونیت اداری ،درامر
بازن گری نصاب تحصیلی درچارچوپ فعالیت های کمیته مربوط ،اقدامات الزم را انجام خواهند داد و
تالش خواهد شد تا به شکل مطلوب آن ،معیارهای قابل قبول جهانی و ابتکارات مثبت در آن رعایت
گردد.
بهبود روشهای تدریس:

روشهای تدریس در نظام آموزشی آموزشی فعلی نهادهای تحصیلی دچار نواقص و چالشها است
و روش معمول قابل استفاده در این نهاد ها همانا لکچر و لکچر نوت است .در روشهای موجود،
آموزش یکطرفه بوده بنا پوهنځی اقتصاد در تالش استفاده از روش های نوین تدریس است.
پوهنځی اقتصاد ضمن آنکه استفاده ا ز کتابهای درسی جدید و معیاری را دردستور کارخویش
قرار داده است ،برروشهایی تاکید می ورزد که:
الف) قابلیت های نظری و قدرت تجزیه و تحلیل مطالب را در دانشجو بهبود بخشد؛
ب ) تفکر انتقادی را درآنان تقویت نماید؛
ج ) قابلیت های علمی و تجربی دانشجو را رشد دهد؛ و
د) انگیزه خالقیت و عالقه به مطالعه و فراگیری بیشتر را در دانشجو ایجاد نماید و توسعه بخشد.
مناظره های علمی:

مناظره های علمی ،فلسفی و دینی در تاریخ تفکر ،از نقش ارزنده ای در تکامل معرفت برخوردار
بوده است .حکیمان و بزرگان قلم و اندیشه ازایجاد فضای مناظره استقبال می نمایند تا فهم دقیقتر و
روشن تر از مفاهیم و موضوعات مورد بحث ایجاد نمایند .هرچند برگزاری مناظره های علمی
درپوهنتون های کشورما رایج نمی باشد ،اما پوهنځی اقتصاد با همکاری معاونیت علمی در این زمینه
نقش پیشتاز خواهد داشت.
مناظره های علمی در پوهنځی اقتصاد دردوسطح دانشجویان و استادان برگزار خواهد گردید:
پوهنځی اقتصاد تالش می نماید تا درهر سال تحصیلی حداقل یک مناظره علمی برگزار نماید.
این اقدام ضمن شگوفایی افکار و اندیشه ها ،کارکردهای مثبت دیگری نیزدارد .از جمله اینکه فضای
مناظره ،ارزشهای اخالق مباحثه و گفت وگو را درجامعه علمی ما تقویت می نماید و تدریجا به نهادینه
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سازی ارزشها و هنجاری های تساهل وتسامع و همدیگر پذیری کمک می کند .عالوه براین کارکرد
ها ،مناظره علمی ظرفیت و کیفیت علمی موجود درمیان دانشجویان و استادان را برای آنان آشکار تر
می سازد.

آموزش الکترونیکی :

پوهنځی اقتصاد در اواخر سال  1398اقدام برای ایجاد کمیته آموزش الکترونیک بر سطح
پوهنځی نموده و در سمستر بهاری  1399با استفاده از سیستم دیتابیس  MISمرکزی برای دروس
غیر حضوری استفاده نموده است .و این یک فرصت خوب تدریس در ایام قرنطینه بود و نیز تصمیم
استفاده از این سیستم مرکزی دیتابیس را دارد که این میتواند در اجرای فعالیت ها بسیار مفید و موثر
واقع شود.
قابل ذکر است که درآموزش الکترونیکی ،همان سیستم کریدت به کار گرفته می شود؛ امتحانات
به صورت حضوری برگزار میگردد؛ ویدیو لکچرها ،نوتها مواد درسی و ممد درسی نیز از طریق
این سیستم با محصالن شریک ساخته میشود.
بستر سازی برای به کارگیری بهتر سیستم کریدت
سیستم کریدت ،با توجه به تأثیرات مثبتی که در بهبود کیفیت تحصیلی دارد وتسهیالت و آزادی
انتخاب بیشتری در اختیار دانشجویان قرار می دهد ،نیاز به تقویت ،شفاف سازی و به کارگیری
وسیعتر در پوهنځی اقتصاد دارد.
• تطبیق سیستم کریدت درمؤسسات تحصیالت عالی از چند جهت دچار مشکل می باشد:
 .1آگاهی از این سیستم ضعیف است .سیستم کریدت در مجموع درنظام تحصیالت
عالی افغانستان جدید است و هنوز فهم کامال روشنی از آن وجود ندارد.
 .2هنوز شرایط انطباق سیستم کریدت در مؤسسات تحصیالت عالی ایجاد نشده
است.با توجه به مالحظات فوق:
• پوهنځی اقتصاد ،در جهت ایجاد آگاهی از ویژگی و جنبه های مثبت سیستم کریدت در
میان استادان ،کارمندان و دانشجویان اقدام می نماید.
• شرایط الزم را برای تطبیق سیستم کریدت فراهم می سازد.
• از انطباق سیستم کریدت نظارت الزم را به عمل می آورد.
• پیامدهای مثبت و منطقی تطبیق سیستم کریدت در پوهنځی اقتصاد بصورت متداوم به
شکل علمی ارزیابی خواهد شد.
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برنامه های زیر ساختی:
پوهنځی اقتصاد همین اکنون از تعمیر مناسب و صنوف معیاری برخوردار است و نیز برای
تجهیزصنوف درسی ،ایجاد کتابخانه به سطح پوهنځی ،تجهیز دفاتر اداری اقدام خواهد نمود و این امر
باعث ارایه خدمات تحصیلی خوب برای دانشجویان خواهد شد.
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