
 های بلند پوهنتون هیواد گام

 )قسمت دوم(

یی دست و پنجه نرم نظام آموزشی کشور در سطوح مختلف با وجود عمر بیش از صدسال، تاکنون با مشکالت ابتدا

ها و د. البته منکر تالشنبرهای مختلف رنج میسطح عالی، از چالشو هم سطوح ابتدایی و متوسطه  کنند. هممی

صورت گرفته است، نباید شد. به عبارت دیگر، در بیست سال گذشته شاید بخش آموزش، از توجهات فراوان که 

عه ترین بخش نظام باشد که بخاطر حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و نیز اقبال جامانکشاف یافته

باعث توسعه این گذاری بیشتر کرده و مراکز ارائه دهنده خدمات را تشویق به سرمایه نسبت به پیشرفت و تحصیل،

 بخش شده است. 

کشور ما در قسمت تحصیالت عالی، اکنون با دو سکتور خصوصی و دولتی مواجه است. هردو سکتور، مزایا 

تولید منابع  ،گذاری روی اساسات است؛ منظور از اساساتومعایب خود را دارند اما انچه مهم است، سرمایه

های مدیریتی سکتورها که برخواسته از تجارب داخلی باشد، ه مدلدرسی مبتنی با ادبیات و فرهنگ داخلی، ارائ

گیری از آنها و های متخصص، بهرهتر، تولید انسانهای ارتقای کیفیت سازگار با شرایط داخلی و ازهمه مهممدل

رعایت عدالت همه جانبه در امور ذکر شده است. البته قابل تذکر است که نکته اساسی در همه این مسائل، 

های گذاری در صورتی موفق است که تمام متخصصین حوزهریزی و سرمایهاست. چرا که برنامه« عدالت»

گری هزینه خواهد شد و ها ناچار برای کاپیمختلف عادالنه دیده شوند و از آنها بهره گرفته شود و گرنه، سرمایه

 که در صدسال گذشته پیموده ایم.  یمورد توجه قرار خواهد گرفت؛ مسیر سازی، تقلید از بیرونبجای بومی

با دیگران شراکت دارد اما های عمومی، پوهنتون هیواد البته یک نهاد تافته جدا بافته از دیگران نیست و در چالش

با وجود چالش های فراوان، اقدامات سریع و مؤثر را انجام داده است. در قسمت اول این مقاله که در شماره پیشین 

 اشاره شد.  98تا پایان  96ترین اقدامات سالهای به مهمنشر شد، 

به دلیل سایه سنگین اپیدمی کرونا، تعطیالت  نهادهای تحصیلی، سال سختی بود؛ اما برای مراکز و 99سال 

با این وجود، از برج چهارم به بعد، با انتخاب داکتر خالداحمد کاکر بعنوان رئیس طوالنی مدت را تحمیل کرد. 

، قدم بعدی برداشته شد. یکی از اقدامات مهم، اجرای مدیریت سیستمی است. در مدیریت سیستمی، عمومی پوهنتون

ها واضح است. عالوه براین، پالیسی و نحوه اجرای پالن ها نیز واضح است. با های تمام بخشمقررات و پالن

پوهنتون مورد بازبینی قرار  دو اقدام مهم صورت گرفت؛ در قدم اول، پالن استراتیژیکتوجه به نکته یادشده، 

گرفت و تالش شد اصالحاتی در آن اعمال گردد که منطقی، واقعی و سازگار با شرایط پوهنتون باشد. در قدم 

بازنویسی  –با همان هدف یاد شده  –و نیز معاونت اداری، وادار شدند تا پالن استراتیژیک شان ها بعدی، پوهنحی

پالن استراتیژیک تدوین کنند که خوشبختانه با موفقیت انجام ا وادار شدند تا هدیپارتمنتگردد و در عین حال، 

 گردید. 

هربرنامه به زا است؛  پالن تنها کارآیی ندارد و بلکه گاه، فسادچرا که در قدم بعدی، تدوین پالیسی جامع بود؛ 

 ،نرو، ریاست جدید پوهنتونهای مختلف قابل تطبیق است و این، چالش بزرگ مقررات است. ازایها و شیوهروش

در دو بخش علمی و  اداری کرد و هردو معاون، موظف شدند تا پالیسی جامع نسبت به تمام  اقدام به تدوین پالیسی

امور مربوطه شان را تدوین کنند. با تدوین پالیسی، راه بسوی مدیریت سیستمی، هموار است. به عبارت دیگر، هر 



رش را چگونه اجرا کند و این، قدم بزرگی در یک نهاد و سیستم است. به عبارت داند چه کار کند و کابخش، می

سازد ها همه را هم فعال میها هم مسئولیت دارند و هم صالحیت. اعطای صالحیت به تمام بخشدیگر، تمام بخش

ت کسی در کارش از مافوق اجازه بخواهد چرا که در روشنایی پالن و پالیسی همه چیز الزم نیس هم مستقل، و

 روشن است. 

مسائل ارتباط بین کارمندان و ها و نیز و برخی بخشهرچند در بخش پالیسی، هنوز راه نرفته باقی مانده است 

ائل کلیدی یادشده، کارهای فراوان نوز در مراحل ابتدایی است اما درحال انجام است. در کنار مسها هتوحید فرم

است که قدم  کار دیگری شرح آن جای دیگر باید. عبور موفقانه از مرحله دوم اعتباردهیدیگر انجام شده است که 

رود. البته موفقیت کارهای انجام شده به دو چیز مهم بستگی دارد؛ اول اینکه هیئت أمنا، بزرگی به شمار می

رای علمی را درک کند. تا این درک و فهم، حاصل نشود، هماهنگی بوجود نخواهد اقدامات بخش اکادمیک و شو

ها انجام شده مسیر پالنمسیر انحراف را خواهد پیمود. دوم اینکه  ،آمد و سیستم در صورت ناهماهنگی مدیریتی

ه و موازی ربنرمال خود را بصورت طبیعی طی کند و در صورت وقفه، تمام اقدامات قبلی هیچ بوده و تکرار تج

ها جاری بوده و امید میرود کاری بوجود خواهد آمد. خوشبختانه تاکنون هماهنگی و نظم عالی در بین تمام بخش

 این راه ادامه یابد. 
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