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 برنامه تشبث معرفی سسه تعلیمی و تربیتی تشبث وؤم

 

 
تشبث یها سهیل از یکی در تشبث برنامه شاگردان محصوالت شینما: ۱ شکل  
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 لست اشکال

 نمایش محصوالت شاگردان برنامه تشبث در یکی از لیسه های تشبث: 0شکل 

 ا.................................................................................................

در یکی از لیسه های تشبث : نمایش محصوالت شاگردان برنامه تشبث8شکل 
 ............................................................................................... 8 

و موسسه تعلیمی و تربیتی  مه بین وزارت معارفمحفل عقد تفاهم نا: ۳شکل 
 8……………………………..........…………...…………تشبث

 2 .... رقابت طرح های تجارتی در لیسه ذکورمرکز بامیان بخش اناث: ۴شکل 

 0۱ ..................ن در حال یادگیری مضمون تشبث می باشندشاگردا: ۵شکل 

 0۱ نمایش تولیدات شاگردان تشبث در یکی از لیسه های برنامه تشبث: ۶شکل 

 0۱ ....... نمایش تولیدات شاگردان در یکی از لیسه های برنامه تشبث: ۱شکل 

 80 .......... نمایش تولیدات شاگردان برنامه تشبث در یکی از لیسه ها: 2شکل 

 ۳1 ............................ ده شاگرد برتر در یکی از لیسه های تشبث: ۱شکل 

 ۳8 ......................... استادان برنامه تشبث در ورکشاپ آموزشی: 01شکل 

 ۳۳ .. فاطمه، یک تن از شاگردان لیسه عالی اناث ابوالقاسم فردوسی: 00شکل 

سرمولف، محترم عبدالظاهر گلستانی، رئیس عمومی ریاست : 08شکل 
عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی وزارت معارف، که در 

 ۴0 ................................. حمایت از برنامه تشبث صحبت می نماید قسمت

پروفیسور محمد نعیم بهین، رئیس عمومی تعلیمات عمومی، که : 0۳شکل 
 ۴0 .............................. قسمت حمایت از برنامه تشبث صحبت می کند در 

تعلیمات عمومی وزارت محترمه تورپیکی، نماینده ریاست عمومی : 0۴شکل 
 ۴8 ............... معارف، که در قسمت حمایت از برنامه تشبث صحبت می کند

محترم احمد ضیا سیدخیلی، رئیس عمومی ریاست انکشاف تشبثات : 0۵شکل 
کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع که تندیس را به مقام اول از 

 ۴۳ ........................... تشبث اعطا می نماید مجموع سه شاگرد برتر برنامه
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محترمه فضیله عزیزی، رئیس ریاست انکشاف تشبثات کوچک و : 0۶شکل 
متوسط در وزارت تجارت و صنایع که تندیس را به مقام دوم از مجموع سه 

 ۴۴ ........................................................... شاگرد برتر اعطا می نماید

عبدالشکور قانع، مدیر پروژه های موسسه تحصیالت عالی محترم : 0۱شکل 
 ۴۴ ....................................................................................... تابش

 ۴۱ .................. اشتراک کنندگان رقابت نهایی طرح های تجارتی: 02شکل 

 تمعین تعلیمات عمومی وزارداکتر محمد ابراهیم شینواری،: 0۱شکل 
 ۴۱.……………………...………………………………معارف

معین نصاب وسرپرست وزارت  ،محقیق جهانی محمد اسدهللا: 81شکل 
 ۵1 ....................................................................................معارف

رئیس مؤسسات غیردولتی وزارت  محترم ریاض احمد صدیقی،: 80شکل 
۵1......اقتصاد...............................................................................

 ۵1 ........ تجارت وزارت تجارت و صنایع معینمحمد قربان حقجو،:88شکل 

امور اقتصادی  رئیس وزارت امور زنان محترمه ماهرخ یوسفزی،: 8۳شکل 
  ۵1و اجتماعی زنان ........................................................................

رئیس اقتصاد والیت کابل، وزارت  محترم لعل محمد ولیزاده،: 8۴شکل 
 ۵1 .................................................................................... اقتصاد

 ۵0 ........................................ : هیت ژوری محفل رقابت نهایی8۵شکل 

از چپ به راست: محترمه هوسی عسکری )نفر دوم(، محترمه : 8۶شکل 
 ۵2 ................ حترمه شکیبا مشتاق )نفر سوم(روشنا احمدزی )نفر اول( و م

 ۶8 ........ محصوالت شاگردان بازدید می کنندات مهمانان از نمایش: 8۱شکل 

 ۶۳ ........ مهمانان از نمایشگاه محصوالت شاگردان بازدید می کنند: 82شکل 
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 لست جداول

 08...................س مضمون تشبثارزیابی قبل و بعد از تدری: نتایج 0جدول 
 : نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث به اساس صنف8جدول 

..............................................................................................0۴  
تدریس مضمون تشبث در تمام لیسه ها به : نتایج ارزیابی قبل و بعد از ۳جدول 

 0۶.............................................................................اساس جنسیت
: فروشات محصوالت شاگردان متشبث برنامه تشبث در سال ۴جدول 
810۵/810۶............................................................................02 

 8۴.......0۳۱۴/0۳۱۵لیسه در سال  ۴۳: تعداد طرح های تجارتی در ۵جدول

 8۴...... 0۳۱۵/0۳۱۶لیسه در سال  ۴۳: تعداد طرح های تجارتی در ۶جدول

اس والیات و ولسوالی های کابل : جزئیات طرح های تجارتی به اس۱جدول
 8۵............................................................. 0۳۱۶    /0۳۱۵سال در

 810۴/810۵: فارغین و تصدیقنامه ها به اساس والیت در سال 2جدول
..............................................................................................۴1 

: فارغین و تصدیقنامه ها به اساس والیت در سال ۱جدول 
810۵/810۶............................................................................۴1 
 /810۶: فارغین و تصدیقنامه ها به اساس والیت در سال 01جدول 
810۱.....................................................................................۴1 
 ۵۱..........................................................0۳۱۵سال  : نتایج00جدول 

 ۶1.................................: نمایشات پیشنهاد شده برای تقدیر نامه08جدول 
 ۶0................................رقابت طرح های تجارتی پیشنهاد شده: 0۳جدول 
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 لست گراف ها
 ۶...........0۳۱8 در سال 08انکور فارغان صنوف : نتایج امتحان ک0گراف 
  ۶...........0۳۱۳در سال  08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف 8گراف 
 ۱............0۳۱۴در سال  08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف ۳گراف 
 ۱..............0۳۱ 5در سال 08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف ۴گراف 

: نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث تمام لیسه ۵گراف 
 0۳...........................................................................................ها

: نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث در تمام لیسه ها بر ۶گراف 
 0۵..............................................................................اساس صنف

: نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث در تمام لیسه ها به ۱گراف 
 0۱.............................................................................اساس جنسیت

 82..............ر اساس طبقه بندی: تحلیل کلی ده طرح تجارتی برتر ب2گراف 

: تحلیل عمومی ده طرح تجارتی برتر به اساس تجارت های جدید ۱گراف 
 82.........................................................................التاسیس یا سابقه

 8۱............: تحلیل عمومی ده طرح تجارتی برتر به اساس جنسیت01گراف 

 ۳1.......: تحلیل ده طرح تجارتی برتر تمام لیسه ها به اساس بودجه00راف گ
: شاگردان که تجارت های خود را با کمک برنامه تشبث آغاز کرده 08گراف 

 ۳۶...........................................................................................اند
شاگردان در قسمت مدیریت تجارت به دلیل : تغییرات رفتاری 0۳گراف 

 ۳۱................................................................یادگیری مضمون تشبث

 ۶۴........................: برداشت اشتراک کننده گان از مضمون تشبث0۴گراف

 ۶۵................................................: موافق بودن با نتایج محفل0۵گراف 
 ۶۵....: آیا طرح های تجارتی برای اشتراک کننده گان دلچسب بودند؟0۶ گراف

 ۶۶.....................................................: دلچسپ ترین طرح ها0۱ گراف

 ۶۱.............: نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان در مورد محفل02گراف
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 مؤسسه ظرپس من

تأسیس گردیده که فعالیت  0۳2۱مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث در برج قوس 

این مؤسسه از پروژه مرکز متشبثین  های آن متمرکز بر جوانان می باشد.

اصول ، به منظور ترویج فرهنگ تشبث  (CIPE) خصوصی بین المللی

د تصاشهروندی مسئوالنه، رهبریت، حکومتداری خوب، تعلیمات در عرصه اق

 00، 01بازار، ترویج و تسهیل شبکه سازی برای شاگردان لیسه شامل صنوف 

 در والیات کابل، ننگرهار، پروان و بامیان نشأت کرده است. 08و 

 

مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یک مؤسسه کامالً افغانی، غیر انتفاعی، غیر 

المی دولتی است که در وزارت اقتصاد و وزارت امور زنان جمهوری اس

افغانستان ثبت و راجستر می باشد. برعالوه این مؤسسه تفاهم نامه همکاری را 

با وزارت معارف جمهوری اسالمی افغانستان عقد کرده است. مؤسسه تعلیمی 

و تربیتی تشبث دارای یک هیئت مدیره فعال، متشکل از اعضای کامالً 

بشری و متخصص، می باشد و همچنان عضویت اداره هماهنگی کمک های 

 انکشافی برای افغان ها )اکبر( را دارا میباشد. 

 

مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث از طریق فعالیت های تعلیمی، به شمول آموزش 

درمورد اقتصاد مبتنی بر بازار، مبارزه با فقر و فساد، و ارتقای حکومتداری 

بنیاد خوب و روش های پسندیده تجارتی و مهارت های الزم را با تمویل منبع 

متکی به خود شده و بالخره ( به جوانان می آموزاند تا NED) ملی دموکراسی

 یک متشبث تبدیل شوند.  به

 

مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یک اداره ناب و الگو استوار با استعداد های 

متعهد بشری برای خدمت به مردم از طریق عملکرد های متداوم میباشد. این 

  وظهور است.مؤسسه صدای متشبثین ن
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تشبث یها سهیل از یکی در تشبث برنامه شاگردان محصوالت شینما: ۲ شکل  

 

 
 

نامه بین وزارت معارف  تفاهم عقد: محفل ۳شکل   

 و موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث
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 دور نما

 انکشاف خالقیت و ابتکار در جوانان متشبث. 

 

 ماموریت

ل دیموکراتیک، خودکفایی و توسعه پایدار از عبارت از پیشبرد گسترش اصو

 طریق آموزش و پرورش جوانان افغان است.

 

 هدف

 ایجاد عالقمندی برای تشبث درمیان جوانان افغان.

 

 مقصد

اشاعه آگاهی پیرامون ارزش های تشبث، اقتصاد بازار و خودکفایی درمیان 

 جوانان.

 

 

 برنامه تشبث

تعلیمی تشبث را در لیسه های چهار مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، نصاب 

والیت کشور تطبیق می کند. مرکز متشبثین خصوصی بین المللی نصاب تعلیمی 

درمورد تشبث قبل از  08الی  01مذکور را برای آموزش شاگردان صنوف 

تطبیق کرد. مؤسسه تعلیمی و تربیتی  0۳2۴فراغت ایجاد نموده و آنرا در سال 

 تطبیق این برنامه را برعهده گرفت.مسئولیت  0۳۱۳تشبث در سال 

 

 تشبث برنامهچارچوب نتایج 

 تشبث سه فعالیت ذیل را احتوا میکند:  برنامهچارچوب نتایج 

  داوطلب استاد  ۶۳لیسه توسط  ۴۳تدریس نصاب تعلیمی تشبث در

 تشبث.

  لیسه هانمایش تولیدات شاگردان تشبث در. 

 و لیسههر یک از  رقابت طرح تجارتی شاگردان تشبث که ابتدا در 

برگزار گردیده و دور نهایی آن در کابل تدویر می  لیسه هابعداً بین 

 یابد. 
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تشبث رامگهدف پرو  
جوانان افغان یانتشبث درم یبرا یعالقمند ایجاد  

 

 

 اول شاخص

 

. مضمون تشبث در 0

 تشبث موفقانه یسهل ۴۳

 است یدهگرد یستدر

. تعداد شاگردان 8

مضمون تشبث  را  در 

فرا گرفتند  یسهدوره ل

 اند
 

 

 

 

 

 

 شاخص سوم

 

 

ث تشب ردانتعداد شاگ .0

را  یرقابت یطرها

 .است یرکردهتحر

 ی. تعداد طرح ها8

 یتجارت یرقابت

ه درمکاتب تشبث را

 شده است یانداز
 

۱.۲ دست آورد  

 

استعداد شاگردان بروز و 

 یده،گرد ییشناسا

جالب براه  یشاتنما

انداخته شده  و اتاق تشبث 

 شده است دیجاا

 

 ۱.۱دست آورد

 

شاگردان )جوانان(  

درمورد تجارت، و 

 حاصل یآگاه ییخودکفا

 نموده اند
 

 

 

۱.۳دست آورد  
 

تجارت بهتر توسط 

 دهیشاگردان انتخاب گرد

 است
 

 

 

 شاخص دوم

 

تعداد شاگردان  محصوالت   .0

 کرده اند یدرا تول

تعداد شاگردان محصوالت  .8

 یشرا درمکاتب به نما یشخو

 گذاشته اند

تشبث  جهت  یتعداد اتاق ها .۳

محصوالت شاگردان در  یشنما

 فعالمکاتب 

 

 مقصد

جوانان یاندرم خودکفایی تشبث، اقتصاد بازار و یارزش ها یرامونپ یاشاعه آگاه  
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 چرا تشبث؟
چند دهه قبل، حکومت در مرکز و والیات افغانستان توسعه یافت ولی در آن زمان 

ساالنه صرف  صرف تعداد اندکی از مؤسسات تحصیالت عالی وجود داشتند که

چند صد محصل را آموزش می دادند، و حکومت نیاز به استخدام کارمندان جدید 

داشت. فارغان، مخصوصاً متخصصین به وزارت ها طبق نیاز معرفی می شدند. 

منحیث  08تمام فارغان پوهنتون ها کار پیدا می توانستند و حتی فارغان صنوف 

 کشور استخدام می شدند. در لیسه های جدیدالتأسیس در سراسر استاد

 

اکنون، در افغانستان بیشتراز یکصد پوهنتون و مؤسسات تحصیالت عالی دولتی 

محصل به سویه  ۵1111الی  ۴1111و خصوصی وجود دارد که ساالنه تقریباً 

لیسانس از آنها فارغ می شوند، و توقع می رود که این رقم از لحاظ ظرفیت و 

بست وجود دارد که تمام  ۳۶۵111ت دولت تقریباً تعداد افزایش یابد. در تشکیال

آنها اشغال شده و بست های خالی به ندرت یافت می شود. هر سال فارغان جدید 

پوهنتون ها به صف جوانان بیکار افزوده می شوند که امید تقرر در بست های 

معمول بود، دارند، اما حاال  0۳۴۱تا  0۳0۱دولتی، همان قسم که در سال های 

 ن ضرورت وجود ندارد.چنی

 

افغانستان را  0۳۱۴و  0۳۱۳، 0۳۱8فارغان سال های  ۴و  ۳، 8، 0گراف های 

نشان می دهند که در امتحان کانکور پوهنتون های دولتی اشتراک کرده اند. در 

داوطلبان ورود به  ۶1۶، وزارت تحصیالت عالی صرف توانست 0۳۱8سال 

معیارهای الزم برای ورود به پوهنتون  ۴1۶پوهنتون ها را جذب نماید و متباقی 

ها را پوره کرده نتوانستند. هر سال تعداد کسانی که به پوهنتون ها راه یافته نمی 

افزایش  ۴2۶این تعداد به  0۳۱۳توانند افزایش می یابد، همانطور که در سال 

 .یافت

 

غ صنف دوازده در کانکور اشتراک کردند، شرایط در فار 0202۳۶که زمانی 

شاگرد به پوهنتون های دولتی  28۱8۱یا  ۴۵۶تغییر کرد؛  810۶-810۵ال س

تن از آن شاگردان را به  ۱۳۱۵8یا  ۴0۶راه یافتند. وزارت تحصیالت عالی نیز 

پوهنتون های خصوصی و موسسات دولتی نیمه عالی معرفی نمود. به هر حال، 

 ا موفقیت سپریتن از شاگردان نتوانستند امتحان کانکور را ب 8۵0۵۵یا  0۴۶

معرفی شده به پوهنتون های خصوصی و  ۴0۶مشخص نیست که آیا نمایند. 

موسسات دولتی نیمه عالی تحصیالت خود را در این موسسات ادامه می دهند و 

می توانند مصارف تحصیل خود را که موسسات مذکور برای آنها تخفیف در نظر 

  .خیرگرفته است، را پرداخت نمایند یا 
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نه مراحل برگزاری امتحان کانکور به صورت قابل مالحظه یی بهبود خوشبختا

 .نشان می دهد 0۳۱۴ذیل این تغییرات را در سال  یافته و گراف های
  

0۳۱8 در سال 08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف 0گراف    

 

 
 

0۳۱۳در سال  08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف 8گراف      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

۶۰٪

۴۰٪

۵۲٪۴۸٪ACKU
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  0۳۱۴در سال  08نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف : ۳گراف 
 

 
 

0۳۱۵در سال  08: نتایج امتحان کانکور فارغان صنوف ۴گراف    

  

 
این تعداد زیاد فارغین لیسه ها و پوهنتون ها، که چانس کاریابی شان قابل پیشبینی 

یا هم  ند ونیست، احتمال دارد با گروپ های شورشیان یا باندهای جنایتکار بپیوند

جذب عقاید افراطی گردند. برنامه تشبث نیازهای این فارغین را از طریق آموزش 

مهارت های الزم برای یافتن یا ایجاد فرصت های کاری در سیستم اقتصاد بازار 

 آزاد برآورده می سازد.

این برنامه به خصوص برای طبقه اناث از اهمیت خاصی برخوردار است، به 

ان نسبتآ استعداد عالی و عالقمندی زیاد به فعالیت های تجارتی خاطر اینکه دختر

دارند، اما برای سال های متمادی از این فرصت محروم بوده اند. بنابراین، خوبتر 

برنامه تشبث به سایر لیسه ها و والیات در سراسر کشور توسعه یابد.  خواهد بود تا

یتی تشبث این است که هدف هیئت رهبری و هیئت مدیره مؤسسه تعلیمی و ترب

مؤسسه مذکور با دست اندرکاران و مؤسسات یا برنامه هایی مانند پروژه ارتقای 

تساوی جنسیتی در برنامه های دارای اولویت ملی جهت حصول اهداف برنامه 

 .تشبث، مشارکت ایجاد نماید

۴۵٪

۴۱٪

۱۴٪

۱۳۹۴در امتحان کانکور سال ۱۲فارغ صنف ۱۸۱۸۳۶اشتراک 

نفر۸۲۷۲۹( پوهنتون های دولتی)کامیاب

ی مؤسسات خصوصی تحصیالت عال)کامیاب 
نفر ۷۳۹۵۲( ونیمه عالی

نفر۲۵۱۵۵بی نتیجه 

۶۹٪۶۷٪۶۵٪

۳۱٪۳۳٪۳۵٪
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بخش اناث بامیان ذکورمرکز: رقابت طرح های تجارتی در لیسه ۴شکل   

 

رنامه تشبثخالصه ب  

 ۵لیسه در کابل،  8۱لیسه در برنامه تشبث شامل اند، که از آن جمله،  ۴۳به تعداد 

 ۳۴111لیسه در پروان واقع اند. بیش از  ۵لیسه در ننگرهار و  ۴لیسه در بامیان، 

در حال فراگیری این نصاب تعلیمی می  سران(پ ۴2۶دختران و  ۵8۶) شاگرد

مذکور نصاب  استادانکار می کند.  داوطلب ستادا ۶۳باشند. برنامه تشبث همراه 

ن، استاداتعلیمی تشبث را در جریان سال تعلیمی در لیسه های شان تدریس می کنند. 

ارزیابی می کنند.  مضمون تشبثشاگردان را قبل از تدریس و بعد از تدریس 

نمرات تمام شاگردان ثبت گردیده و یک کاپی از آن به مؤسسه تعلیمی و تربیتی 

تشبث غرض ثبت در سیستم معلوماتی و تحلیل آن فرستاده می شوند. اکثریت لیسه 

های شامل برنامه تشبث، دارای یک اتاق نمایش می باشند که شاگردان نمونه 

 تولیدات خویش را در آن به نمایش می گذارند.

 
 0۶لیسه های تحت پوشش، شامل لیسه های طبقه ذکور و اناث بوده که متشکل از 

لیسه دخترانه می باشند. در آغاز سال تعلیمی، شاگردان تشویق  8۱پسرانه و  لیسه

تا از طریق نوشتن طرح تجارتی، کاروبار مورد نظر خود را طراحی  می گردند

طرح ها می توانند راجع به  میباشد که این نمایند؛ نوشتن طرح تجارتی، اختیاری

کاروبار فعلی خانوادگی  توسعهآغاز یک کاروبار جدید بوده یا در مورد بهبود و 

ین تشبث ارزیابی استادباشند. طرح های تجارتی مذکور در سطح لیسه توسط 

بعداً این ده شاگرد  گردیده و از میان آنها ده طرح تجارتی برتر انتخاب می گردند.

مذکور، طرح های تجارتی شان را در حضور هیئت مؤسسه تعلیمی و تربیتی 

دیران لیسه ها و آمرین حوزه های تعلیمی )در صورت ین تشبث، ماستادتشبث، 
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حضور ایشان( ارائه می کنند. هیئت مذکور سه طرح تجارتی برتر را از میان ده 

طرح تجارتی برتر انتخاب کرده و جهت ارزیابی به مؤسسه تعلیمی و تربیتی 

تشبث راجع می سازد؛ مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث بعد از ارزیابی تمام طرح 

طرح تجارتی برتر را انتخاب می کند. سپس مؤسسه تعلیمی و  ۵1ای تجارتی، ه

طرح تجارتی برتر، ده طرح تجارتی را برای رقابت  ۵1تربیتی تشبث  از میان 

نهایی انتخاب می کند. رقابت نهایی طرح های تجارتی توسط یک هیئت داوری 

ارف و سکتور نمایندگان وزارت مع ،مستقل متشکل از استادان پوهنتون ها

خصوصی مورد قضاوت قرار می گیرند. هیئت داوری مذکور از میان ده رقابت 

 کننده برتر، سه نفر را منحیث برندگان اول، دوم و سوم انتخاب می کند.

 

مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث به تمام ده اشتراک کننده دور نهایی رقابت، جایزه 

دیقنامه اهدا می کند. همچنان، مؤسسه رقابت کننده برتر تص ۵1اعطا کرده و به 

اشتراک کننده برتر  ۵1تعلیمی و تربیتی تشبث سایر برنامه های آموزشی را برای 

و ده اشتراک کننده برتر فراهم کرده و آنها را به مؤسسات ذیربط مانند ریاست 

انکشاف تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع یا مراجع تمویل کننده 

 ت هر چه بیشتر معرفی می کند.جهت حمای

 

 تشبث تعلیمی نصاب
وندگان، های مستفیدشمندی قابل انعطاف بوده و بر اساس نیازنصاب تعلیمی تشبث 

چه اینکه این مستفیدشوندگان، محصلین انستیتوت های مسلکی و تخنیکی، 

تعلیمات محلی و پوهنتون ها یا  متعلمین و محصلیناسالمی،  تعلیماتمحصلین 

عیار شده می تواند. این نصاب به  جوانان باشند، ارتقای ظرفیت برنامه هایسایر 

، مهارت گراییطرز برخورد، مسلکی شاگردان کمک می کند تا دانش، مهارت، 

 رهبری را فرا گیرند که این مسئله آنها را قادر می سازد تا عالیق های مدیریتی و

 تحلیل و ارزیابی دوامث قابل و تقاضاهای بازار را به منظور ایجاد یک تشب شان

اهمیت گام های کوچک و  تشبث، شاگردان را به منظور درکبرنامه  نمایند. 

سرمایه گذاری های قابل امکان در راستای دستیابی به اهداف انکشافی دراز مدت 

 محترم محمد یونس تبعه کشوریک مثال خوب در این زمینه، تدریس می کند. 

مریکایی دالر ا 8۱می باشد که مبلغ  ،811۶ح نوبل سال ، برنده جایزه صلبنگلدیش

تن زن فقیر بافنده سبد در یک قریه  ۴8 را منحیث یک قرضه شخصی باالی

به سبب آن، جایزه صلح نوبل به خاطر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کرد که 

 انکشاف اجتماعی به وی اعطا شد.
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  تدریس تشبث

مسلکی گرایی، مهارت های مدیریتی و کسب دانش، مهارت، طرز برخورد، 

شاگردان را  و معلومات رهبری از طریق نصاب تعلیمی تشبث، سطح آگاهی

ه در این است ک تشبثکلید موفقیت درباره تشبث و خودکفایی افزایش می دهد. 

 ،نصاب تعلیمی تشبث در لیسه هاافغانستان ریشه دارد. برنامه  رسوم و عنعنات

 ز بهنیا و تربیتی تشبث ترتیب و ارایه می گردد، موسسه تعلیمیکه توسط 

وجوانان ننصاب تعلیمی تشبث زمانی به قرار می دهد.  رسیدگیرا مورد  خودکفایی

، قرار دارند زندگی خودبسیار حساس  در زمان تدریس می گردد که آنها افغان

ود را خند آینده توان و مشارکت مدنی می تشبثبازار آزاد،  درک با دقیقا زمانی که

 زبان بهکه  تشبث، برنامه (08و  00، 01صنف )صنوف . در هر سه شکل دهند

به یکدیگر می سه هدف مرتبط  دارای ،شودتدریس می  (دری)پشتو و  ملی های

ک ی پیشبرد امور و آغازبرای  تشبث، که مهارت های نصاب تعلیمی،. این باشد

به آنها کمک می  ؛دیبه جوانان تدریس می نمارا  ضرورت است، کوچک تجارت

تا به  آموخته کار را قوای الزم مهارت های و تجارت اساسی را ایجاد کردهکند تا 

رک دو اصول بازار را  استخدام شده،بیشتری  در شغل هایبتوانند  این ترتیب

 .کرده و از آن حمایت نمایند

 

 ۱۰کتاب صنف 

های امید و لیمه،  " ماحول داستان یک زن و شوهر متاهل، به نام01کتاب "صنف 

می چرخد که یک کارخانه نساجی را ایجاد می کنند که به مرور زمان به یک 

شرکت تولیدی در مقیاس بزرگ تبدیل می شود. در سراسر داستان مفاهیمی مانند 

سرمایه، سرمایه گذاری و قرضه دهی مشخص و توضیح داده شده است، که به 

دسترس برای یک متشبث در یک اقتصاد  شاگردان کمک می کند تا گزینه های قابل

بازار آزاد را درک کنند. داستان مذکور شامل تعاریف بنیادی در قسمت تجارت 

 می باشد.

  ۱۱کتاب صنف 

" جزئیات مراحل مورد نیاز برای شروع یک کاروبار در 00کتاب "صنف 

د که رافغانستان را بررسی می کند. این کتاب، نگاه دقیقتری را به ویژگی هایی دا

 و چگونگی عملیات های آنها و انواع بازارها شکل می دهد، یک متشبث خوب را

 .قرار می دهد بررسیمورد را 
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 ۱۲کتاب صنف 

تهیه، ترتیب و معرفی گردید. عالوه بر مواد  8101" در سال 08کتاب "صنف 

آموزشی در قسمت کاروبار مانند مقدمه یی بر تشبث، نقش سکتور خصوصی در 

تصمیم گیری و پالن های تجارتی، این کتاب شامل بخش هایی درباره  اقتصاد،

 رهبریت و شهروندی خوب نیز می باشد.

 

 ارزیابی قبل و بعد از آموزش نصاب تعلیمی تشبث

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث مراحل انجام ارزیابی قبل و بعد از آموزش نصاب 

زیابی سطح درک شاگردان تعلیمی تشبث و سروی های دوره یی را به منظور ار

 .تنظیم می نماید مدیریت و و همچنان سنجش تاثیرات برنامه تشبث
 

 مختصربعد از ارزیابی به صورت و  قبلنتایج 

 گنجانیده نشده نصاب تعلیمی ملی معارفهنوز در  مضمون تشبث تااز آنجا که 

ث، بمضمون تشاز طریق مطالعه ارزیابی سطح آگاهی و یادگیری شاگردان ، است

یمی و موسسه تعل ،شاگردان پیشرفت ارزیابی سطحاست. برای  کار بسیار سختی

لومات و مع دانش در سطح شاخص هایی را برای ارزیابی تغییرات تربیتی تشبث

ای در ابتدقبل از تدریس  ارزیابیشاخص ها شامل  این .ایجاد کرده است شاگردان

می تعلیمی سال  شی در اخیردوره آموز تدریس ارزیابی بعد ازو  آموزشی دوره

قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث را با  ارزیابیشاگردان تشبث باشند. تمام 

 .می نمایندجواب دادن به انواع سواالت مشابه سپری 

 ندازهابه منظور ارزیابی تاثیرات برنامه تشبث، موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث 

اد ایجشاگردان آن لیسه  تعداده لیسه تشبث را مطابق ببرای هر  معلوماتنمونه 

 تدریسبعد از قبل و  ارزیابیشاگرد،  6،116طوری که به تعداد  ؛ه استکرد

 قبل از آموزش باارزیابی ، نمرات شاگرد. برای هر اندداده  مضمون تشبث را

 .می گرددمقایسه  تدریسبعد از ارزیابی نمرات 

یس معلومات قبل از تدرث موسسه تعلیمی و تربیتی تشب سال،جریان ربع اول  در

؛ معلومات هکرد کابل، پروان و بامیان جمع آوریوالیات از  مضمون تشبث را

 سال آغاز و ختم ، زیراگردیدجمع آوری سال دوم جریان ربع  دروالیت ننگرهار 

ه موسسبه صورت عمومی، . تعلیمی در این والیت با سایر والیات متفاوت است

هر در ا ر ارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبث نتایج تعلیمی و تربیتی تشبث

، نا. همچنتحلیل نمود ،و جنسیت و صنف ،صنف جنسیت، به اساس ،والیت

در  ارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبثنتایج  موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث،

ت اس این توجه مسئله قابلتحلیل کرد. جمعی به طور را  مذکوروالیت  چهار تمام

د در مور شاگردان ذکور به نسبت اناث انشاگردی نشان می دهد که که نتایج کل

موسسه  چهارم، جریان ربع. در تشبث، معلومات بیشتری داشتندموضوعات 
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ز هر ا، معلومات ارزیابی بعد از تدریس مضمون تشبث تعلیمی و تربیتی تشبث

ربیتی ت موسسه تعلیمی و، تحلیل ابتدایی انجام جمع آوری کرد. پس ازوالیت چهار 

در  یبه صورت کل راارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث  نتایجتشبث 

جنسیت  و صنف، صنفجنسیت،  طبق ،را والیتهر  و نمود دیتابیس تهیه و ترتیب

 ان مورد تحلیل قرار داد. نتایجشاگردپیشرفت دانش به منظور ارزیابی سطح 

 داشتن اب انشاگرداکثریت  که نشان می دهدارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبث 

اما نتایج ارزیابی بعد  ، درس را آغاز کردند از مضمون تشبث سطح پایین دانش

ست. ا پیدا کردهافزایش آنها دانش سطح  که شان می دهداز تدریس مضمون تشبث ن

 در مقیاس بلندتری اناثان شاگرددانش  تمام والیات، غیر از ننگرهار که سطحدر 

 .بوده افزایش یافت ذکورن شاگردابه نسبت 
 

 تدریس مضمون تشبثقبل و بعد از  ارزیابی نتایج

نفر از  6،116 به تعداد پروان، بامیان و ننگرهار، مجموعا کابل، والیات در

امتحان ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون  08و  00، 01 شاگردان صنوف

 اب تعلیمی تشبث وتشبث را به منظور سنجش سطح دانش و معلومات آنها از نص

دول جسطح بهبودی دانش شان بعد از تدریس نصاب تعلیمی تشبث، سپری کردند. 

ث را تشب انشاگرد جزئیات نتایج تحلیل قبل و بعد از تدریس تمام 4 گرافو  0

  .نشان می دهد
س مضمون تشبثبی قبل و بعد از تدری: نتایج ارزیا۱جدول     
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱۳  

 نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث تمام لیسه ها: ۵گراف 

 
 

  اساسبه تمام لیسه ها  در نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث

 صنف

 

تن از شاگردان  0۱2۱، 01تن از شاگردان صنف  8800 در مجموع، به تعداد

ورم در چهار والیت متذکره ف 08تن از شاگردان صنف  0212و  00صنف 

 گرافو  8جدول  ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث را دریافت کردند.

 درا نشان می ده این نتایج جزئیات 5
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱1  

: نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث به اساس صنف۲جدول   

 

 
 در ارزیابی قبل از تدریس مضمون شاگردان 01۶، 01 صنف در :01صنف 

 011الی  2۶نمرات  عد از تدریس مضمون تشبث،آنها در ارزیابی ب ۳0۶و  تشبث

 45۶و شاگردان در ارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبث  02۶ آوردند.به دست 

را به دست  25 الی 60 ارزیابی بعد از تدریس مضمون تشبث، نمرات در آنها

شاگردان قبل و بعد از سطح دانش در   اتو تغییر تفاوت هاآوردند. این نتایج 

 نشان می دهد. را مضمون تشبثیادگیری 
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱5  

 0۴۶نشان داد که  ی قبل از تدریس مضمون تشبثارزیاب نتایج  :00 صنف

آنها نیز در ارزیابی بعد از  ۳۱۶و  011الی  2۶نمرات  00 شاگردان صنف

 02۶را به دست آورند.  011الی  2۶تدریس مضمون تشبث، توانستند نمرات 

آنها در ارزیابی بعد  ۴0۶ارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبث و در شاگردان 

سطح  را به دست آورند. 2۵الی  ۶0تشبث توانستند نمرات از تدریس مضمون 

ه، که این مسئله بازتاب بهبود یافت 01 صنوف به نسبت 00 ان صنوفشاگرددانش 

 .دهنده فواید مطالعه مضمون تشبث برای دو سال می باشد

 

ارزیابی قبل از تدریس  در 08فیصد از شاگردان صنوف : دوازده 08 صنف

 26ارزیابی بعد از تدریس مضمون تشبث، نمرات  در صدفی 4۳و مضمون تشبث 

ارزیابی قبل از تدریس مضمون در شاگردان  8۴۶را دریافت کردند.  011 الی

 الی 60ارزیابی بعد از تدریس مضمون تشبث توانستند نمرات  در ۳5۶و  تشبث

در مقایسه با شاگردان  08 شاگردان صنوف دانش سطح .ورندبه دست آرا  25

ان دهنده نش مسئله . اینبه نسبت بیشتری افزایش پیدا کرده است 00 و 01 صنوف

سه  ریانج در برنامه تشبث یادگیری دوریی و نتیجه کلی برنامه تشبثتاثیرات 

 می باشد. لیسه های مذکور 08و  00، 01 صنوف برای شاگردان سال

 

بر ا هتمام لیسه  در : نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث۶گراف 

 صنف اساس
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱6  

 اساس بهتمام لیسه ها  در ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبثنتایج 

 جنسیت

مون ارزیابی قبل و بعد از تدریس مض نتایج موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث تمام

دانش دختران و پسران سطح بررسی تفاوت بین لیسه را به منظور  4۳ تشبث در

 ،پسر 8۱80و دختر  ۳،125تعداد به رار داد. تقریبا قو ارزیابی تحلیل  مورد

ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث را به منظور ارزیابی سطح دانش 

را  این نتایج جزئیات 6 گرافو  ۳. جدول شان از مضمون تشبث سپری کردند

  .کنند ارائه می

 
جنسیت اساس بهم لیسه ها تما در : نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث۳جدول   
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نمرات  نپسرا 00۶و  دختران 81۶ ارزیابی قبل از تدریس مضمون تشبث،در 

کردند. به همین ترتیب، در ارزیابی بعد از تدریس  فترا دریا 011الی  26

الی  2۶پسران توانستند نمرات مشابه ) ۳1۶دختران و  ۴۳۶مضمون تشبث، 

ارزیابی قبل از تدریس مضمون  2۵الی  ۶0 نمرات ( را به دست آورند.011

ارزیابی بعد از تدریس در  برای پسران بود؛ 0۱۶برای دختران و  88۶تشبث، 

برای  ۳2۶دختران و  برای 4۳۶ ، این نمرات به این ترتیب بود:مضمون تشبث
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱7  

 همضمون تشبث نشان دهند ارزیابی قبل و بعد از تدریس مشترک تحلیل .پسران

در مورد مضمون تشبث می  دختران و پسرانو معلومات دانش سطح افزایش 

 در مورد مضمون دختران و پسران و معلومات دانشکردن سطح  مقایسهباشد. با 

ز ااناث بیشتر  انشاگردسطح دانش و معلومات ، نتایج نشان می دهد که تشبث

 پسران است.

 

 هب: نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث در تمام لیسه ها ۱گراف 

 جنسیت اساس

 

 
: شاگردان در حال یادگیری مضمون تشبث می باشند۵شکل   

 

 

۲۰٪ ۲۲٪ ۴۵٪ ۱۲٪۴۳٪ ۴۳٪ ۱۴٪ ۰٪۱۱٪ ۱۷٪ ۵۰٪ ۲۱٪۳۰٪ ۳۸٪ ۳۰٪ ۲٪

ACKU



  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۱8  

 تشبثات تولیدات شاگردان نمایش

 ی ها در سطح دانش و مهارت هایبهبودبیانگر  تشبث تولیدات شاگرداننمایشات 

ان و اداست سایر به تشبثو یک فرصت عالی برای معرفی برنامه  بودهان شاگرد

در  معلومات نشرحمایت و  به منظور. می باشدو خانواده ها  مردم محلان، شاگرد

گردد  تشبث تقاضا می برنامه اناستاداز ، نصاب تعلیمی تشبث برای لیسه هامورد 

ویق تشنمایشات تولیدات شاگردان تشبث  در کارتشابرای تا شاگردان شان را 

یک کاروبار را آغاز کرده اند، که  برنامه تشبث انشاگرد آن عده از .نمایند

مایش نبه ، ارائه کردهاین نمایشات تولیدات شاگردان تشبث محصوالت خود را در 

رو با  رو در بازاریابی تجربه. آنها ندفروشکنندگان می بازدیدبه گذاشته و آنها را 

و یاد می گیرند که چگونه کیفیت محصوالت و خدمات مشتری را کسب نموده 

 ایرسو  مدیرانان، استاد، شاگردان تمامبرای  اتنمایشاین د. نخشبخود را بهبود ب

ی مزار مکاتب برگباز است. حداقل یک نمایش در اکثر لیسه ها کارمندان اداری 

 انردشاگمنظور کسب عواید  چند بار به این نمایشات را  مکاتببرخی از  اما .گردد

نهادهای ذیدخل  در همکاری بالیسه های تشبث  ات. نمایشبرگزار می کنندشان 

 وزارت امور زنان، سفارت ایاالت متحده :مانندموسسه تعلیمی و تربیتی تشبث 

انکشاف  سرمایه گذاری در الی برایتمویل م ، سفارت کانادا، پروژهامریکا

افغانستان )که از جانب اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می گردد( و پروژه 

 بثموسسه تعلیمی و تربیتی تش. تیم تجارت و عواید افغانستان، برگزار می گردد

مردم  والدین ولیسه ها بحث و هماهنگی های الزم را جهت دعوت از با مدیران 

 ان،شاگرد. دعوت از انجام و تنظیم می نمایند اتنمایشاین بازدید از  ایمحل بر

در  اتنمایشهمچو مایل به برگزاری  مدیران سایر لیسه های تشبث کهان و استاد

 هستند، مورد توجه قرار می گیرد. لیسه های شان نیز

۲۰۱۵/۲۰۱۶برنامه تشبث در سال  متشبث : فروشات محصوالت شاگردان۴جدول   

 فروشات به نرخ افغانی  توالی

 81۳،۱۳۳ شهر کابل

 08،۱08  پروان

 0،601 بامیان

 0،601 ننگرهار

 ۲۱8۲۵۵   مجموع
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شاگردان تشبث در یکی از لیسه های برنامه تشبث تولیدات: نمایش ۶شکل   

 

 
شاگردان در یکی از لیسه های برنامه تشبث تولیدات: نمایش 7شکل   
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  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۲۰  

  رسانه ها

خصوصی خورشید  های تلویزیونخبرنگاران ، وزارت معارف لویزیونرادیو و ت

یزیونی تلوپوشش تحت را  برنامه تشبثات از نمایش بعضی و رادیو آزادی ،و میوند

موسسه تعلیمی و  برنامه آمر و مدیران لیسه ها، شاگردان متشبثدادند. خود قرار 

. مودندنآزادی مصاحبه و رادیو  وزارت معارف تلویزیونرادیو و با تربیتی تشبث 

تشبث ابراز قدردانی  آزادی، از برنامه یفی، خبرنگار رادیواابراهیم ص محترم 

که از لیسه عالی ذکور خواجه عبدهللا  بود، شاگرد برنامه تشبث ی همچنان. وکرد

شبث شاگردان برنامه ت تولیدات اتنمایش یویلینک ویدفارغ گردیده بود.  انصاری

می  ذیل قرارقرار گرفته است، تحت پوشش  ط رادیو آزادیبه زبان دری که توس

 باشد:

 .html8۱۱46۱25http://da.azadiradio.com/a/ 

 بفواید تدریس مضمون تشبث در مکات  
 لینک برنامه تشبث در فیسبوک به شرح ذیل می باشد:

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D۱۶20۶ 
D۱۶22۶D2۶A۱۶DB۶2C%D2۶AF۶81۶D2%AA%D2۶AF%D

2۶B0۶DB۶2C%D2۶B۳   
دیوی را به استو تن از شاگردان برنامه  تشبث دو ،خبرنگاران تلویزیون خورشید

 ۱:11در ساعت  8106 یم 84 یک برنامه تلویزیونی زنده به تاریخ خود برای

سه لیدر  تشبث صبح به وقت محلی دعوت نمودند تا در مورد فعالیت های برنامه

 .صحبت کنند ها

 

 
  اشاگردان برنامه تشبث در یکی از لیسه ه تولیدات: نمایش 8شکل 
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 رقابت های طرح های تجارتی

بخش جدایی ناپذیر از برنامه تشبث می باشد.  رقابت های طرح های تجارتی یک

ی را در والیات تموسسه تعلیمی و تربیتی تشبث رقابت های طرح های تجار

علیمی . موسسه تمی رسدشهر کابل به پایان در  رقابت نهاییبرگزار می کند، که با 

و رقابت های طرح های تجارتی را  نوشتنان تشبث استادو تربیتی تشبث و 

 :می باشدسیاری روند دارای مراحل باین  مدیریت و تنظیم می نماید.

 

در  سوابق و تجربه کاری باان وزارت معارف استادتمام که  : از آنجا۱ مرحله

 تشبثان اداستآموزش را برای  وسسه تعلیمی و تربیتی تشبثم اقتصاد نمی باشند،

 .تجارت برگزار می نماید و مدیریت طرح های تجارتینوشتن  مورد چگونگی در

 

ان تشبث، شاگردان برنامه تشبث را تشویق می کنند تا طرح های استاد: ۲مرحله 

وبار کار بهبود یک در قسمتیک کاروبار جدید یا  ایجاد در قسمتتجارتی خود را 

معیار موسسه مشخصه و باید مطابق  تمام طرح های تجارتیموجود بنویسند. 

 .تعلیمی و تربیتی تشبث نوشته شوند

 

 طرح های نوشتنقسمت چگونگی در خود را شاگردان  ان تشبث،استاد: ۳مرحله 

طرح های تجارتی ان استاد ،. سپستجارتی شان تدریس و راهنمایی می کنند

 ی می کنند.ا بررسشاگردان ر

 

ام تمتجارتی را انتخاب کرده و اسناد  بهترین طرح ده ان تشبثاستاد: 1مرحله 

دفتر موسسه  بهبهترین طرح تجارتی  ا لیست دهطرح های تجارتی را همراه ب

ومات موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، معلارسال می کند. تعلیمی و تربیتی تشبث 

 می کند. ثبت یس شانمربوط به طرح های تجارتی را در دیتاب

 

رح طبررسی تمام  را جهت یک کمیته موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث: 5مرحله 

، انتخاب و تایید نموده است که استاد تشبث های تجارتی به شمول ده بهترین طرح

 نظوریممورد را در  استاد سپس، موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث،. ایجاد می نماید

ترین طرح به در انتخاب ده سسه تعلیمی و تربیتی تشبثموتغییراتی که  همچنان و

 .سازد انجام داده است مطلع می تجارتی

 

قابت طرح ر برگزاری برای تنظیم بهتر موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث: 6مرحله 

در هر  ،بهترین شاگرد ۳انتخاب  جهت ان تشبثبهترین شاگرد 01های تجارتی 

محل را برای  ، یکاداره هر لیسه. هماهنگ و برگزار می کندلیسه تشبث، 

، شبثموسسه تعلیمی و تربیتی ت تیمتنظیم و در نظر می گیرد. این رقابت  برگزاری
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 طرح تجارتی بهترین هر یک از دهارایه ، اداره لیسهو یک عضو از  تشبث استاد

 مشترک بررسی،یم اعضای تسایر شاگردان،  بررسی می نمایند.  را در حضور

 ثموسسه تعلیمی و تربیتی تشب ند.نه انتخاب می کرا در هر لیس بهترین طرحسه 

 تربرسه طرح  برنده به کپ راو  ،بهترین طرح تجارتی ده هر یک ازرا به جایزه 

  .اهدا می کند

 

 سه بررسی تمام: موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یک کمیته را برای 7مرحله 

طرح برتر  ۵1انتخاب  ایبرلیسه های تشبث از تمام چهار والیت  طرح برتر

 .تعیین می نماید

 

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یک کمیته دیگر را برای انتخاب ده : 8 مرحله

 بهترین طرح تجارتی تعیین می نماید. 51طرح برتر نهایی از مجموع 

 

می کند  اربرگزنهایی را در کابل  رقابت موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث: 9مرحله 

در را طرح های تجارتی شان ، نهایی برتر شاگردده  ،این محفلدر  که

نهادهای ذیدخل به شمول د. تمام کنن ارائه میحضورداشت حاضرین محفل 

 تشبثان شاگردان و استاد، لیسه هاخصوصی، ادارات وزارتخانه ها، سکتور 

 نهایی توسط داوران برتر طرح تجارتی سه ،رقابت در این .می شونددعوت 

و تجارتی طرح  ماهیتاساس  بر اشخاص نهایی انتخاب شده. شوندانتخاب می 

، ده طرح برتر رقابت نهایی .شان مورد قضاوت قرار می گیرندارائه شفاهی 

طرح های تجارتی شان از ف یو ضع یقو کاتان را تشویق می کند تا نشاگرد

. داوران رقابت نهایی طرح های پیدا کنندسواالت هیئت داوری مستقل، طریق 

رتخانه وزاپوهنتون ها و  اناستادخصوصی، سکتور  :از نمایندگان متشکلتی تجار

 .می باشندصنایع تجارت و  معارف و ها مانند وزارت

 

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث یک نهایی،  برگزاری رقابت : پس از۱۰مرحله 

شاگرد  85 که در دو دوره شاگرد برتر ۵1برای ه را پنج روز آموزشی پورکشا

 .دوره اشتراک کرده می توانند، برگزار می کنددر هر 

 

کی مسل آموزش ورکشاپ چهار روزه موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث: ۱۱ مرحله

 .برگزار می نمایدنهایی  بهترین برای دهپیشرفته تجارت را  و

 

 01رقابت کننده برتر، به شمول  ۵1سسه تعلیمی و تربیتی تشبث مو: ۱۲مرحله 

موسسات عالقه مند و به وزارت تجارت و صنایع و سایر نفر برتر نهایی، را 

 .، معرفی و راجع می سازدآیندهآنها در هر چه بیشتر حمایت مرتبط جهت 
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 طرح های تجارتی

نیاز است تا به شاگردان که نمی توانند راه خود را در قسمت ادامه تحصیالت عالی 

مک شود. ، کپیدا نمایند ودبرای خرا یا یک کار مناسب  بیابند در مقاطع باالتر شان

به  لیسه ها را آموزش داده و آنها را رهنمایی می کند تاشاگردان  ،برنامه تشبث

 خودشان یک شغل یا کارعوض آنکه منتظر دولت باشند برای شان کار پیدا کند، 

فرصت های متعددی وجود دارد  سیستم اقتصاد بازار آزاد،یک . در ایجاد کنندرا 

 .تبدیل کنند کاروبار شخصی شان ها را بهآن می توانند هافارغان لیسه  که

 

 ممفاهی می باشد، کهتشبث  برنامهیکی از اجزای مهم  یتهای تجار طرحنوشتن 

ا در هماهنگی و همکاری ببرنامه تشبث  انشاگردرا به عمل تبدیل می کند. تشبث 

ی تجارتی اطرح ه ،دستاندرکاران موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و تشبثان استاد

، به 0۳۱۴تعلیمی سال  جریان موسم خزان. در شان را تهیه و ترتیب می نمایند

 توسطلیسه تهیه و ترتیب شده و  4۳در تجارتی طرح  ۱۱۳ ی به تعدادمجموع طور

طرح  ۱۱۳ مجموع . ازندمورد بررسی قرار گرفتمسلکی موظف تیم های 

که رقابت طرح های تجارتی لیسه یی  ۳۱طرح تجارتی در  ۳۱1به تعداد  ،تجارتی

ه لیس انتخاب شدند. عالیدر آن برگزار گردیده بود، به حیث طرح های تجارتی 

یک رقابت مشترک  پروانوالیت جربوی در عالی اناث و ذکور محمد عثمان ت های

طرح های تجارتی سه لیسه عالی دیگر  کردند؛برگزار  طرح های تجارتی را

مجموعا ۱۶/0۳۱۵در سال قابل یاد آوری است  .درا پوره نکردنمعیارهای رقابت 

 لیسه تهیه و ترتیب شده بود. 4۳طرح تجارتی در  ۱۶۶

 
۱۳9۴/۱۳9۵لیسه در سال  ۴۳ی تجارتی در تعداد طرح ها: ۵جدول  

 

 مجموع  طرح های تجارتیمراحل 

 ۱۱۳ تعداد مجموعی طرح های تجارتی نوشته شده در تمام لیسه ها

لیسه عالی که رقابت طرح های  ۳۱ز ا برتر ده طرح تجارتی

 تجارتی در آن برگزار گردید

۳۱1 

لیسه عالی که رقابت طرح  ۳۱از برتر سه طرح تجارتی 

 های تجارتی در آن برگزار گردید

00۱ 

 ۳۱طرح برتر از هر  ۳از مجموع  برتر طرح تجارتی ۵1

 لیسه

51 

 01 ده طرح برتر نهایی
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۱۳9۵/۱۳9۶لیسه در سال  ۴۳در : تعداد طرح های تجارتی ۶جدول  

 مجموع  مراحل طرح های تجارتی
 ۱66 تعداد مجموعی طرح های تجارتی نوشته شده در تمام لیسه ها

لیسه عالی که رقابت طرح های  ۴0ده طرح تجارتی برتر از 

 تجارتی در آن برگزار گردید 

401 

لیسه عالی که رقابت طرح  ۴0سه طرح تجارتی برتر از 

 تی در آن برگزار گردیدهای تجار

08۳ 

 51 لیسه ۴0طرح برتر از  ۳طرح تجارتی برتر از مجموع  ۵1

 01 ده طرح برتر نهایی
 

والیات و ولسوالی های کابل در سال  اساس به: جزئیات طرح های تجارتی 7جدول

۱۳9۵/۱۳9۶  

 مجموع طرح های تجارتی               والیت

                          608  شهر کابل

                          06۱  ولسوالی های کابل

                           5۱  پروان

                          50  بامیان

                           ۱۱  ننگرهار

                          966  مجموع

 

  بهترین لیسه هاطرح تجارتی  ۱۰تحلیل 

 شاگردان آن عده از برای ناب استفرصت طرح های تجارتی یک  نوشتن رقابت

بیتی موسسه تعلیمی و تر شوند.به یک متشبث تبدیل  ه می خواهندبرنامه تشبث ک

یک روش موثر برای تشویق، بسیج بت طرح های تجارتی را منحیث رقا ،تشبث

. مایدمی ن تشبث می بینند، تلقیدر  خود را آینده شاگردان که آن عده از و مشارکت

طرح  تعداد نوشتن درافزایش  8۵۶ما شاهد تقریباً  ،0۳۱۵/0۳۱۶تعلیمی سال در 

انعکاس بودیم که این مسئله،  0۳۱۴/0۳۱۵مقایسه سال تعلیمی  باهای تجارتی 

 .را نشان می دهدتشبث  برنامهبه شاگردان و عالقه اشتیاق  دهنده

 

، رقابت های طرح لیسه 4۳لیسه از مجموع  ۳۱، 0۳۱۴/0۳۱۵در جریان سال 

لیسه از مجموع  40، 0۳۱۵/0۳۱۶های تجارتی را برگزار کردند. در جریان سال 

لیسه رقابت های طرح های تجارتی را برگزار کردند. طرح های تجارتی دو  4۳

لیسه باقیمانده معیارهای الزم برای برگزاری رقابت طرح های تجارتی را پوره 

 ازدیادرقابت های طرح های تجارتی نشان دهنده نکردند. این افزایش در تعداد 
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ی مبرنامه تشبث  تحت پوشش یلیسه هاعالقه و کیفیت طرح های تجارتی در 

 .باشد

 

 مامت موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، تکمیل شدن رقابت طرح های تجارتیاز  بعد

 اجدید یکاروبار بندی،  طبقه اساس هبلیسه را  40از  رترب ده طرح های تجارتی

تحلیل قرار داد. به طور مورد ، صنفجه و یبود ،صنف ،جهبود قدیمی، جنسیت،

، یدتولیبخش  آنها در بلندترین فیصدی ،طرح تجارتی برتر 401میان  ازکلی، 

دختران اکثریت  کهاست  این قرار داشت. مهموی حرف هایصنایع دستی و کار

ر و بیشتر از سوی اشتیاق مستم هندهنشان دکه را نوشتند،  طرح های تجارتی

متفاوت  طرح های تجارتی بندی های ت، طبقهاوالی. در سطح می باشد دختران

وشته ن اتتولید قسمت در طرح های تجارتی اکثر ،بود. در والیات کابل و ننگرهار

در  طرح های تجارتی تعداد ،پروانوالیت که در است  در حالیاین ، بودندشده 

ز ا حال، تقریبا نیمی به هرابر بوده است. بر ویحرف هایو کار اتتولیدبخش 

 .ه بودندصنایع دستی نوشته شدبخش بامیان در والیت در  طرح های تجارتی

 

 عمومی طرح ها به اساس کتگوریتحلیل 

برای شاگردان  نوشتن طرح های تجارتی تشخیص اینکه تا چه اندازهبه منظور 

 فرصت های کاری را در ه این طرح های تجارتی می تواندو چگونفایده داشته 

طرح های تجارتی نوشته  بندیطبقه ، این تحلیل تعداد و نوع انعکاس دهند بازار

طرح های طبقه بندی  آن عده از نا. این تحلیل همچننمایدرا مشخص می  شده

هر  رطرح های تجارتی را به خود تخصیص داده اند را دبیشترین تجارتی را که 

 مشخص کرد. والیت

 

 بهترین طرح تجارتی را نشان می دهد. بیشتر 01تمام  عمومیتحلیل ، 84گراف 

 ،خوراکه فروشیکاغذ،  آنها، در بخش تولیدی مانند 8۶۶طرح های تجارتی، یعنی 

و گچ بوده است. بسیاری  خریطه، یی، پودر لباسشویی لیموگروپلباس، رنگ، 

د را آغاز کرده کاروبار خو ند نیزطرح های تجارتی را نوشته بوداز شاگردان که 

اشتند د تصمیم سایر شاگردان نیزند. کرد تجربه می کاروبار خود را مراحل اولیه و

طبقه است  این توجهمسئله قابل . زمان آغاز نمایند ربه مروخود را  تا کاروبار

در سال  .ارتی به مرور زمان تغییر کرده استبندی بزرگ طرح های تج

این در حالی  بود، یتولید خش صنایعاکثر طرح های تجارتی در ب ۱۶/0۳۱۵

که کارهای حرفوی منحیث طبقه بندی بزرگ طرح های تجارتی در سال  است

 که زراعتیبخش  تا جایگزین کارهای حرفوی توانست ؛ وهبود 0۳۱۴/0۳۱۵

. شده است 0۳۱۳/0۳۱۴منحیث بزرگترین طبقه بندی طرح های تجارتی در سال 

که  دهنده این استنشان های تجارتی  طبقه بندی بزرگ طرحاین تغییر در 
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 معطوف داشته بازاردر مناسب تر  در قسمت فرصت های شاگردان تالش خود را

در ا ب تشبث برنامهدر مراحل تطبیق  بهبوددهنده  انعکاسهمچنان این تغییر و 

ویکرد ر یک در موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث مستمر تیمهای تالش  نظرداشت

 .ذیدخل می باشد نهادهای هماهنگ با

 

صنایع دستی نوشته  بخش ( در80۶) طبقه بندی بزرگ طرح های تجارتیدومین 

 یخن دوزی ،دوزی لحافت، ، گلدوزی بالشدوزی : لباسند که عبارتند ازشده بود

کاروبار صنایع دستی را  شاگردان اناثمخصوصا . بافتن پوش برای موبایلو 

 .آغاز و این محصوالت را تولید می کنند

کارهای  بخش ، در06۶ یعنی ،طبقه بندی بزرگ طرح های تجارتیسومین 

، آشپزی و عکاسی بود. بسیاری آرایشگاه، خیاطی، نقاشی و رسامیی مانند وحرف

 :مانندخود کاروبار برای شروع حرفوی  الزم مهارت های نیزان شاگرداز این 

ا یاقارب با  همراه انشاگرد. تعدادی از فرا گرفته بودند خیاطی و آرایشگاه ها را

است در حالی  این را آغاز کرده اند، کاروبار خود و نمودهدوستان خود مشارکت 

 .کاروبار خود قرار دارندبرای شروع پالنگذاری در مرحله سایر شاگردان که 

 
 ۶۱ داری،بوریا فارم تولیدات لبنی و زنفارم مرغداری  :کاروبار مالداری مانند

نیز . این شاگردان بوداده تخصیص د را به خود رتیاز مجموع طرح های تجا

 خانوادگی خود را کاروبار همکاری می کنند تا شان با اعضای خانواده همراه

تغییرات  نصاب تعلیمی تشبث، شاگرداندهند. با الهام از توسعه و  انکشاف

و  منا کایجاد ی و مشتریان های خانه به لبنی تولیدات انتقالمانند  انه خویشابتکار

 .وجود آوردند به تمحصوالمناسب برای تجاری  لیبل

 

سبزخانه ها، ایجاد هشت فیصد از طرح های تجارتی در بخش زراعت مانند انار، 

 نایعصحشره کش و بادرنگ نوشته شده بودند. شاگردان این دوا سویابین، زعفران، 

دارند تا قصد را با حمایت مالی خانواده های خود آغاز کردند. بعضی از آنها 

 .نمایندخود را در آینده آغاز  کاروبار

 

 کوزس هایمکتب، ایجاد یک  طرح های تجارتی به شمولاز  ۱۶خدمات در 

و کتاب  کرایی ترجمه، چاپ، ظروف خدمات عروسی، شرکت تاالرزبان، 

در  آنها 6۶ ،باقیمانده طرح های تجارتی. از مجموع ارایه شده بودندفروشی، 

در  0۶ فقطو  بخش انجینری برق در ۳۶، بخش صحت در ۳۶ات، فروشبخش 

 .اشتنددنیاز  قابل مالحظه ییبه بودجه  تطبیق آن ، کهندمعادن نوشته شده بودبخش 
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 طبقه بندی بر اساس: تحلیل کلی ده طرح تجارتی برتر 2گراف 

 

  تجارت های جدید التاسیس و سابقه عمومیتحلیل 

در قسمت تجارت های جدید التاسیس ، اآنه 2۱۶ یعنی ،طرح های تجارتیاکثر 

دو سال  در 40۶و  61۶ بودند، این در حالی است که این فیصدی در سال گذشته،

در قسمت تجارت  طرح های تجارتیدر نوشتن  قابل مالحظهد. افزایش گذشته بو

می  شانو ن تشبث بوده یکی دیگر از جنبه های تشویقی برنامه های جدید التاسیس

باقی مانده، در  00۶. برنامه تشبث را درک کرده اند اهمیتان شاگرد دهد که

در قسمت تداوم یا سال گذشته،  دو در 5۱۶در سال گذشته و  41۶مقایسه با 

یا یک تن از اعضای خانواده اش آغاز  انتوسط شاگرد انکشاف تجارت های سابقه

 بودند گردیده

 

جارت های جدید ت اساس هبده طرح تجارتی برتر عمومی : تحلیل ۱گراف 

 التاسیس یا سابقه

 

۲۶٪
۲۱٪

۱۶٪

۹٪ ۸٪ ۷٪ ۶٪
۳٪ ۳٪ ۱٪

بقه تحلیل کلی ده طرح تجارتی برتر بر اساس ط
بندی
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 جنسیتاساس  هطرح های تجارتی ب عمومیتحلیل 

. نوشتند 0۳۱۵/0۳۱۶ را در سالاز پسران، طرح های تجارتی  دختران بیشتر

طرح های تجارتی خود را نوشتند،  که نتعداد پسراافزایش کمی در  ،در سال جاری

ک یای شروع شتیاق شاگردان بردلیل عالقه و ا .سال گذشته، وجود دارد به نسبت

 .افزایش دهندشان  خانوادهبتوانند به سطح درآمد  است که کاروبار این

 

 اساس جنسیت هده طرح تجارتی برتر ب عمومی: تحلیل 01گراف 

 

 بودجهاساس  هطرح های تجارتی ب عمومیتحلیل 

بر اساس  طرح های تجارتی شان را بودجه قابل مالحظه ییبه طور  شاگردان

افغانی،  051،111های کوچک تحت  بودجهمعیارها در نظر گرفته اند: بعضی 

های  بودجهافغانی، و  511،111 الیافغانی  051،110های متوسط از  بودجه

 . سه بر چهار حصه طرح های تجارتی،می باشد افغانی 511،111بزرگ بیش از 

 چهاربر . یک بودند های کوچک بودجه دارای ،در سال گذشته 65۶با  در مقایسه

ه توج باید به این مسئله .بودندهای متوسط  بودجهحصه طرح های تجارتی دارای 

در مقایسه با  ،بزرگ بودجه طرح های تجارتی دارایداشته باشید که هیچ یک از 

ه در نظر گرفت معیارهای رعایتان و شاگرد. تمرکز ، نبودنددر سال گذشته 00۶

رقابت های طرح های ا هدف برنده شدن در بشده برای نوشتن طرح های تجارتی 

دانش و مهارت  نسبت به شاگرداننشان دهنده عالقه و درک  تجارتی در لیسه ها

به طور مداوم در حال  این عالقه و درک های مندرج در برنامه تشبث می باشد که

 افزایش است.

 

 

 

 

۳۵٪

۶۵٪
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 اساس بودجه ه: تحلیل ده طرح تجارتی برتر تمام لیسه ها ب00گراف 

 
 

 
: ده شاگرد برتر در یکی از لیسه های تشبث9شکل   
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 فعالیت های تعقیبی

 
 ارتقای ظرفیت استادان برنامه تشبث

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث، کتاب های درسی برنامه تشبث را  کار شناسان

یک پالن استادان و  را برای کتاب های آموزشیمورد بررسی قرار داده و 

 به دو زبانکردند. مواد آموزشی  تهیه و ترتیبهر کتاب درسی  برای را آموزشی

واد آموزشی م موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث بعضی. ترتیب شده انددری و پشتو 

ترتیب کرده و از آنها برای پیشبرد تدریس نصاب تعلیمی  و را در این زمینه تهیه

برنامه تشبث  برای استادان ی راآموزشورکشاپ های و استفاده نموده تشبث 

یک روند مداوم برای ارتقای ظرفیت استادان می  مسئله . اینبرگزار کرده است

 .باشد

این ورکشاپ های آموزشی، دانش و مهارت های الزم را به استادان برنامه تشبث 

فراهم می کند تا آنها به طور مناسب از کتاب های درسی تشبث جهت تطبیق و 

اولویت برای مشارکت در این ورکشاپ ها به  تدریس موضوعات استفاده نمایند.

 تشبث داده می شود. التقرر برنامهاستادان جدید

 

 آموزش کشاپ ها ورتدویر و

انجام می  استادانبا سهم گیری و  هدفمندعملی،  به صورت تمام جلسات آموزشی

 در زندگی واقعی استفاده ،ورییت معیارهایاصول و  از قادر باشندان استادشود تا 

 تجارب و اندوخته های علمیکند تا  را تشویق میاستادان ژی یند. این استراتکن

های  تخنیکان استاد. صورت عملی تمرین نمایندبه جریان آموزش خود را در 

 تطبیق می کنند. فعالیت های مشخص شده االیآموزشی را ب

 

 همم و تخنیکهای جنبه ها تاتجارت را فرا گرفته ان دانش استاد ،آموزش ختمدر 

طرح  هر یک از استادان نمونه ،آموزش جریان ؛ و درتجارت را درک کرده اند

ونه ان یاد گرفتند که چگاستادهمچنان، . ندپیشکش کردپالن تجارتی خود را تهیه و 

جارتی ت های تشبث را کمک و از آنها حمایت کنند تا آنها بتوانند مفکوره انشاگرد

 ، والن تجارتی را تهیه و ترتیب نمودهپیک  واقعیت عملی ساخته،در خود را 

 .ببخشند بهبودچگونه آنرا آغاز و در نهایت کاروبار خود را 
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 استاداننقل قول از 

: استادان برنامه تشبث در ورکشاپ آموزشی ۱۰شکل   
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  آموزش مدیریت تجارت برای شاگردان

لیت های ابخشی از فع حمایت های تخنیکی را منحیث ،تشبث شاگرد پنجاه بهترین

شاگردان ه برای کمک بموسسه تعلیمی و تربیتی تشبث . تعقیبی دریافت می کنند

را به طور درست به پیش برده و آنرا توسعه  خویش کاروبارتا قادر شوند که 

برگزار کرد. به  را اصول تجارت مدیریت وآموزشی چهار روزه دهند، کورس 

 85 ، کهدر دو دوره یآموزشس این کور، شاگردان بهتر و موثرمنظور یادگیری 

چهار روزه کورس  دوره. هر دایر نمود، بودنداشتراک کرده  هر دوره شاگرد در

را  کاروبارهای کوچکبود تا چگونه این  آن که هدف هکرد تکمیل را آموزشی

 ایند.نم مدیریتتوسعه و  ،آغاز

 

 یهایآموزش پیشرفته مدیریت و انکشاف تجارت برای ده رقابت کننده برتر ن

شاگرد  51 تجارت برای مدیریت یآموزش تعقیب برگزاری و ختم کورسبه 

زشی کورس آموموسسه تعلیمی و تربیتی تشبث ، متشبث برتر برنامه تشبث

شاگرد برتر نهایی برگزار کرد.  برای ده و انکشاف تجارت را مدیریتپیشرفته 

ای ، از برنامه هتجارتی را داشتندهای ابتکاری ه این شاگردان متشبث که مفکور

ه کاروبار خود را به طور درست به پیش برد بتوانند مستفید شده تا ظرفیتارتقای 

 .دست آورند آن بهو مهارت های الزم را برای انکشاف و توسعه 

 
 قصه موفق

 است. او فردوسی لقاسماابولیسه عالی اناث  08صنف ان شاگرداطمه یکی از ف

در قسمت صنایع دستی از  خود راکه کاروبار  ،بوده و با انگیزه یک دختر خالق

توجه . او مودکهنه آغاز نم اشیای زینتی استفاده شده ومجدد  ساختن و تزیینطریق 

ه تا قرار داداستفاده  مورد مواد تزئینی دوباره منحیث را اقالمشد که می تواند این 

 جذاب تبدیل کند.اقالم به  آنرا
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ن از شاگردان لیسه عالی اناث ابوالقاسم فردوسی: فاطمه، یک ت۱۱شکل   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشبث انگیزه می 
دهد

لیسه می باشد که به تازه گی به دنیای ۱۲فاطمه یک متشبث جدید در صنف•
او را فاطمه منحیث یک متشبث نو آغاز، تحصیالت اش. تجارت قدم گذاشته است

.در تجارت جدید رهنمایی و حمایت می کند

تشبث رهنمایی 
می کند

ند فاطمه هم یک متشبث موفق و هم یک مودل برای سایر شاگردانی که قصد دار•
.کاروبار جدید را آغاز نمایند، می باشد

تشبث رهبر می 
سازد

در حال حاضر، فاطمه خودکفا شده و قادر است تا هم مصارف تحصیالت خود را•
ACKU.بپردازد و هم خانواده اش را مورد حمایت قرار دهد
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 نظارت، ارزیابی و تاثیرات کوتاه مدت

 ی شود،م برنامه تشبث توسط موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث تطبیقهمانطور که 

ی م ساختاری سازگار جوانبدارای  باید به این مسئله اشاره کرد که برنامه تشبث

 بثموسسه تعلیمی و تربیتی تش. کارکنان نامه استفاده می شودکه از آن در بر باشد

 ونشان را آغاز کرده و یا یک کار مصئ وضعیت آن عده از شاگردانی که تجارت

را پیدا کرده اند، را سروی کرده و دیتابیس آنها را حفظ و نگهداری می نمایند. این 

ه آسانی بی دهد تا اجازه م دیتابیس به کارکنان موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

پس  ،برگزاری برنامه تشبث زمانجریان ر برنامه تشبث را د شاگردانوضعیت 

تشبث بررسی نمایند. معلومات ام مدت زمان فعالیت برنامه مت غت، و درااز فر

 . نتایج ارزیابیتعلیمی افزوده می شودسال جریان در جدید به سوابق شاگردان 

ر هتحلیل  شده و جهت جمع آوریتدریس مضمون تشبث شاگردان قبل و بعد از 

 ارسال می شود. موسسه تعلیمی و تربیتی تشبثبیشتر به دفتر چه 

 

ثبت نام شاگردان توسط استادان تشبث  ،یج کوتاه مدت برنامه تشبثانت ی ازیک

جهت تهیه و ترتیب نمودن طرح های تجارتی می باشد. این طرح های تجارتی به 

های ی انکشاف تجارتی برای آن عده از شاگردانی که در رقابت پالن های واقع

، تبدیل می گردند. تجارت های ایجاد شده یا توسعه طرح های تجارتی برنده شده اند

شبث نتایج مستقیم قابل مالحظه برنامه ت یکی دیگر از ،تشبث یافته از طریق برنامه

 .می باشند

 

ذیل برنامه شامل موارد از نظارت  تجهسایر ابزارها و روش های مورد استفاده 

توسط تیم  یدرس از صنوفنظارت  )اما محدود به این موارد نمی شود(: می باشد

شامل  های لیسهتوسط مدیران  تدریسو نظارت  موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

 .تشبث در برنامه

 

 جهت تعقیب وضعیت تجارت هایرا  الزم منابع موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

 برنامه دوره آموزشی فارغ شده از لیسه های عالی، کهان شاگردجاد شده توسط ای

هت ردیابی جسیستم یک . یکجا می سازدکرده اند، با موفقیت سپری تشبث را 

شرفت پی تعقیب وضعیت تجارت های ایجاد شده مورد استفاده قرار گرفته و روند

مورد بررسی پروژه  مدت رازد ارزیابی تاثیرات تجارت های مذکور به منظور

از طریق ، فرصت های کاری را که سیستم ردیابیهمچنان، . قرار خواهد گرفت

 ثبت می کند. تجارت ها ایجاد شده اند، را این
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 سروی های برنامه تشبث

موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث جهت دریافت پیش رفت های برنامه تشبث سروی 

شامل جمع آوری امار و ارقام در  های مقطعی را انجام میدهد. این سروی ها

رابطه با هر یکی از سه بخش برنامه تشبث میباشد. سروی ها همچنان برای معلوم 

نمودن سطح دانش شاگردان، ارزیابی قبل و بعد از تدریس و نیز جمع آوری 

معلومات و ارقام در رابطه به شاگردان که تجارت  را آغاز نموده و یا هم وظیفه 

ده اند، صورت میگیرند. موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث ارزیابی را دریافت نمو

 برنامه را توسط مصاحبه های رویاروی با جوانب ذیدخل انجام میدهد.   

 
 خالصه ارزیابی

جهت بررسی موثریت برنامه تشبث ارزیابی را موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث 

یابی قرار ذیل بود:برگزار کرد. اهداف اساسی این ارز 810۵/0۶در اواخر سال   

o  ارزیابی موثریت برنامه تشبث در رابطه به رشد اقتصاد اجتماعی و

 خودکفایی جوانان.

o  مشخص ساختن فیصدی شاگردان که تجارت جدید آغاز کرده اند، تجارت

قبلی شان را توسعه داده اند یا صاحب وظیفه شده اند و یا هم به دیگر 

 .جوانان زمینه کار را مساعد ساخته اند

 

 سوالنامه ها
 ۴11موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث سوالنامه ها را ترتیب داد تا معلومات از 

اداره لیسه ها که در آن مضمون تشبث تدریس میشود  ۴۳استاد تشبث ،  ۶0شاگرد، 

 ۳۴،111نفر از والدین شاگردان تشبث جمع آوری شود. از آنجا که در حدود  21و 

 نظر دشوار بهه بودند و ارزیابی تمام آنها شاگرد مضمون تشبث را فراگرفت

بین  استندرد نمونه گیری روشمیرسید، تعداد از شاگردان منحیث نمونه مطابق به 

المللی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در حالیکه همرای استادان تشبث و 

شاگرد  811مدیران مکاتب بطور مکمل مصاحبه صورت گرفت. از میان والدین 

تجارت شروع نموده بودند، تجارت قبلی خود را توسعه داده بودند، صاحب که 

 21وظیفه شده بودند ویا هم زمینه کار را برای جوانان دیگر مهیا ساخته بودند، 

تن آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته هایی ابتدایی مصاحبه با این چهار گروه 

ده گی شخصی و کاری شاگردان نشانگر حمایت موثر مضمون تشبث در ابعاد زن

 د:ای مصاحبه شده قرار ذیل شرح میشواست. یافته های مهم این گروپ ه

 

 
 

 

ACKU



  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | ۳6  

 شاگردان

شاگردان انتخاب شده برای ارزیابی شاگردان صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم 

بودند، این شاگردان مضمون تشبث را فرا گرفته بودند. طبق معلومات جمع آوری 

آنها را برای آغاز یک  ۶۱۶نشان میدهد که مضمون تشبث شاگرد  ۴11 شده از

تجارت جدید یاری رسانیده است. زمانیکه از شاگردان در مورد چگونگی کمک 

نمودن تشبث سوال شد همانا شاگردان از عناوین مربوط به تجارت، تشویق شان 

ی باق ۳0۶در نوشتن طرح تجارتی و ایجاد مفکوره های خالق نام بردند. در میان 

آنها از استفاده علم تشبث جهت شروع نمودن یک تجارت در آینده  2۵۶مانده، 

 .سخن گفتند
 

: شاگردان که تجارت های خود را با کمک برنامه تشبث آغاز کرده 08گراف 

  اند

 

 
مضمون تشبث نصف شاگردان را کمک نموده است تا تجارت های فامیلی شان را 

ن تشبث فراگرفته اند بیشتر توسعه دهند. با تطبیق اساسات تجارت که از مضمو

شاگردان از نقش مهم مضمون تشبث در آغاز یک تجارت سخن گفته  ۱۱۶هر چند 

اند نسبت به توسعه یک تجارت. مضمون تشبث شاگردان را کمک میکند تا یک 

تجارت را مطابق به معیار های اساسی تجارت آغاز نمایند. همچنان تشبث نقش 

د آوردن فرصت ها برای توسعه حرفوی و ارتقا تجارت ها بارزی را در بوجو

شاگردان جواب دهنده اعم از طبقه ذکور و اناث مضمون تشبث  ۶ ۶1بازی میکند. 

را در ایجاد تجارت جدید مهم تلقی کرده اند. این بیانگر آنست که مضمون تشبث 

 ت. تاثیرات مساوی را در رشد اقتصادی و خود کفایی هر دو طبقه داشته اس

شاگردان تغییرات رفتاری در  ۵2۶قابل توجه است که مطالعه مضمون تشبث در 

 .مدیریت تجارت را ایجاد کرده است
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: تغییرات رفتاری شاگردان در قسمت مدیریت تجارت به دلیل 0۳گراف 

 یادگیری مضمون تشبث

 

 

شاگردان  20۶یکی از تاثیرات مهم که تدریس مضمون به جا گذاشته است که 

واب دهنده بخاطر فراگیری مضمون تشبث فرصت های خوبی کاری را دریافته ج

شاگردان قادر به جلب سرمایه گذاری در  ۵2۶اند. پس از مطالعه مضمون تشبث 

شاگردان جواب دهنده به این باور اند که  ۱1۶تجارت های شان شدند. بر عالوه 

ارت شان را نسبت به پس از فراگیری مضمون تشبث آنها قادر اند تا سرمایه تج

شاگردان را قادر  8۱۶گذشته بصورت منظم تر مدیریت کنند. مضمون تشبث 

ساخته است تا زمینه های کاری را برای جوانان دیگر نیز فراهم سازند. این 

شاگردان از تغییرات رفتاری به میان آمده در وجود شان منحیث یک کار فرما 

ث این تغییرات ممکن نبود که در آنها سخن میگویند که بدون فراگیری علم تشب

شاگردان به این فکر اند که اگر اساسات تشبث  ۱۱۶ایجاد شود. نکته مهم این که 
در فعالیت های روزمره تجارت تطبیق شود، فرصت های بی شمار کاری برای جوانان 

شاگردان شاهد تغییرات در افهام  ۱۱۶ایجاد خواهد شد. پس از فراگیری مضمون تشبث 
تفهیم، روابط، شبکه سازی، رهبری، تصمیم گیری، برنامه سازی و تطبیق آن و مهارت  و

شاگردان قادر شدند تا  ۶۱۶های حمایوی شان بوده اند. با استفاده و تطبیق اساسات تشبث 
آنها بیش از یک طرح تجارتی  ۳0۶حد اقل یک طرح تجارتی را انکشاف دهند در حالیکه 

 را انکشاف داده اند.
شاگردان جواب دهنده، تولیدات شان را در نمایشات به نمایش گذاشته اند که این  ۴2۶

بهترین مشوق شاگردان است تا تولیدات شان را در نمایشات وسیع تر در محضر عام به 
شاگردان در نشست و جلسات تشبث سهم گرفته اند که نشانگر  2۱۶نمایش بگذارند. 

از میان هر چهار شاگرد جواب دهنده یکی از  عالقمندی شان در خودکفا شدن میباشد.
 آنها، شاگرد دیگری را میشناسد که تجارت را در نتیجه مطالعه تشبث آغاز کرده است.

 
 
 
 

۵۸٪

۴۲٪
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 استادان

آنها بیان نمودند که شاگردان عمیقا به مضون تشبث و به  ۱2۶ر میان استادان تشبث، د

توجه است که شاگردان پایین  خصوص در آموختن در مورد تجارت عالقمند هستند. قابل

استادان تشبث در مورد مضمون تشبث صحبت نموده اند. این  ۶۴۶تر از صنف دهم با 

بیانگر آنست که شاگردان تشبث در مورد اهمیت مضمون تشبث با شاگردان صنوف پایین 

استادان جواب دهنده پاسخ دادند که شاگران آنها از اهمیت کلی  ۱۱۶نیز صحبت میکنند. 

مون تشبث آگاه بوده و فضای خیلی رضایت بخش را جهت آموزش مضمون در میان مض

شاگردان ایجاد نموده اند. تمام استادان جواب دهنده به این باور اند که مضمون تشبث در 

پهلوی رشد اقتصادی، تاثیری زیادی روی زنده گی اجتماعی شاگردان نیز دارد. شاگردان 

یک تجارت جدید را آغاز نمایند و یا تجارت قبلی شان را  استادان قادر بوده اند تا 2۱۶

استادان از  ۴۱۶استادان صاحب وظیفه شده اند.  ۱۳۶توسعه دهند در حالیکه شاگردان 

 .شاگردان غیر مکاتب تشبث سخن گفتند که عالقمند فراگیری مضمون تشبث هستند
 

لیسه ها ادارات  

ا مضمون تشبث و حمایت های موسسه لیسه ب ۴۳ اداراتاین نکته مهم است که تمام 

تعلیمی و تربیتی تشبث در بابت تدریس این مضمون کامال  آشنا بودند. مدیران لیسه ها به 

آنها از جریان تدرس مضمون در داخل مکتب  ۱8۶، نمودهعالقمندی برنامه تشبث ابراز

ه اند. آنها تدریس مضمون تشبث را موثر تلقی نمود ۶۱۶نظارت به عمل آورده اند و 

مدیران لیسه ها تغییرات مثبتی را در مهارت های تدریسی استادان تشبث  2۱۶برعالوه 

مدیران لیسه ها عالوه کردند که بنا بر اهمیت به سزای مضمون  ۱۶۶مالحظه کرده اند. 

 ۳8۶تشبث، استادان دیگر نیز داوطلب اند که این مضمون را تدریس نمایند. سرانجام 

نمودند که مدیران لیسه ها دیگر نیز عالقمند و خواهان تدریس این  مدیران لیسه ها ذکر

 مضمون در لیسه های شان هستند.

 

 والدین

آنها در مورد مضمون  28۶که  با والدین شاگردان نیز مصاحبه صورت گرفت

تشبث آگاهی داشتند. این منعکس کننده اهمیت مضمون تشبث برای خانواده های 

ذکر دادند که فرزندان آنها مشتاق به مطالعه این مضمون آنها ت ۱8۶. استشاگردان 

والدین یادآور  28۶واقعاً میخواهند مضمون تشبث را فرا گیرند. برعالوه،  ،هستند

 ،شدند که آنها ارتباط  و گفتگو منظم در مورد مضمون تشبث با فرزندان شان دارند

صادی اقت-اجتماعی والدین به این باور اند که مضمون تشبث در ترقی زندگی ۱۶۶

آنها ذکر نمودند که آنها از اساسات و علم  ۶۴۶فرزندان شان خیلی مهم است. 

تشبث در تجارت های شان استفاده نموده اند و فرزندان شان منبع این معلومات 

آنها به این عقیده اند که اگر فرزندان آنها تجارت را با در نظر  ۵8۶بوده اند. 

 مایند آن تجارت موفق خواهد بود.داشت اساسات تشبث آغاز ن
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 یافته های کلی

یافته های ارزیابی نشان میدهد که موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث پروژه موثری 

را تطبیق نموده است که در نتیجه آن تعدادی کثیری از شاگردان قادر شده اند تا با 

مایند. ت وظیفه ناستفاده از علم تشبث یک تجارت جدید را آغاز نمایند ویا هم دریاف

تعداد زیادی شاگردان از استفاده علم تشبث در ارتقا و پایداری مالی شان در آینده 

سخن کفتند. استادان تشبث و مدیران لیسه ها از اهمیت کلی این مضمون تحت تاثیر 

مدیران مکاتب پیشنهاد  ۱8۶استادان و  ۱2۶قرار گرفته بودند تا جاییکه حتی 

 در نصاب تعلیمی معارف را نمودند. شامل شدن مضمون تشبث

 

 چالش ها

تشبث طی چندین سال اخیر در تعدادی از مکاتب دولتی تطبیق  برنامهبا وجودیکه 

میشود، این مضمون تا هنوز به صورت رسمی شامل نصاب تعلیمی وزارت 

معارف نشده است.  این کار دشواری هست برای استادان مضمون تشبث تا این 

قسیم اوقات از قبل آماده شده مکاتب کنند. آنها باید منتظر فرصتی مضون را شامل ت

مانند غیر حاضری استاد دیگری باشند تا بتوانند این مضمون را تدریس کنند. این 

چالش با امضاء تفاهم نامه بین وزارت معارف و موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث 

می توانند این مضمون  حل گردید. بر اساس این تفاهم نامه ادارات مکاتب تشبث

"همکاری در تدریس  ;ان کنندشاگردرا بصورت رسمی شامل تقسیم اوقات درسی 

برنامه نصاب تشبث درساعت مشخص و یا در پهلوی یکی از مضامین درسی 

بخصوص مضامین انتخابی". مضامین انتخابی در مورد آموزش های حرفه ای و 

اشد، که مضمون اخیر )تدبیر و تدبیر منزل می ب مسلکی، مهارت های زندگی

 .ان اناث تدرس می شودشاگردمنزل( تنها برای 

 

 دستآوردها

 برنامه تشبث فارغان

، 8104/05 های سالبرای مدت سه سال در  08 صنف شاگرد ۳۳،610 فراغت

 کردند، یکی از را تکمیلنصاب تعلیمی برنامه تشبث  8106/ 0۱و  8105/06

ارائه یک سند معتبر،  به منظور. ی باشددستآوردهای ملموس برنامه تشبث م

 انکشاف نصابریاست عمومی در همکاری با  موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

این  08تآلیف کتب درسی، تصدیقنامه های فراغت شاگردان صنف تعلیمی و 

 .کرد پ و توزیعبرنامه را دیزاین، چا
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۱۴۲۰/۲۰۱۵اساس والیت در سال  ه: فارغین و تصدیقنامه ها ب8جدول  

 مجموع ننگرهار بامیان پروان کابل والیت

08،86 0،815 ۱01 611 ۱،554 08صنف 

۱ 

 
۲۰۱۵/۲۰۱۶اساس والیت در سال  ه: فارغین و تصدیقنامه ها ب9جدول   

 مجموع ننگرهار بامیان پروان کابل والیت

00،4 0،085 ۱05 44۱ 2،۱45 08صنف 

۳4 

 
۲۰۱۶/۲۰۱7س والیت در سال اسا ه: فارغین و تصدیقنامه ها ب۱۰جدول   

 مجموع ننگرهار بامیان پروان کابل والیت

 ۱،2۱2 0،85۱ 666 ۳20 ۱5۱8 08صنف 

 

 در مورد برنامه تشبثآگاهی عامه 

اری آگاهی بسیاز طریق برنامه های مداوم، سطح  موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث

 تشبثعلیمی نصاب ت اهمیت در حال حاضرکه  معارف راوزارت  ارشد از مقامات

حث در بموارد  تشبث، نصاب تعلیمی برده است. در نتیجه درک کرده اند، بلندرا 

 ، که در آنعمومیتعلیمات  یتریاست معین تحتوزارت معارف  ئسایورنشست 

. بحث تقرار گرفنیز حاضر بودند،  موسسه تعلیمی و تربیتی تشبثتیم  اعضای

ارف مورد تجدید نظر قرار بگیرد، روی این مسئله بود که باید نصاب تعلیمی مع

 مضامین بسیار تعداد که اندئسای وزارت معارف به این عقیده وبه خاطر اینکه ر

نصاب تعلیمی  در مضمون تشبثسازی  بخشی از بحث در مورد شامل زیاد است.

مذکور با این فیصله  بحثهمچنان، . معارف بودوزارت  08و  00، 01صنوف 

، ۱تشبث باید در نصاب تعلیمی صنوف  نصابعات موضوبعضی از ختم شد که 

ف وزارت معار همچنان به موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث نیز شامل شود. ۱و  2

 در تشبث معارف به منظور شامل سازی مضمون ژییاسترات قسمت اصالح در

 .کمک می کند وزارت معارفنصاب تعلیمی 
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س عمومی ریاست : سرمولف، محترم عبدالظاهر گلستانی، رئی۱۲شکل   

 عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی وزارت معارف،

که در قسمت حمایت از برنامه تشبث صحبت می نماید   

 
،عمومیمحمد نعیم بهین، رئیس عمومی تعلیمات  پروفیسور: ۱۳شکل   

قسمت حمایت از برنامه تشبث صحبت می کندکه در   

 

دم که موثریت برنامه تشبث تا این اندازه است که من فکر نمی کر“بهین گفت:  پروفیسور

اید برنامه تشبث ب بگیرم.یاد  در مورد تشبث من توانستم در این جلسه چیزهای زیادی را

در سطح زون ها آغاز و توسعه یابد. این مضمون باید به نصاب تعلیمی وزارت معارف 

  ”حبت خواهم کرد.اضافه شود و من با رهبری وزارت معارف در مورد این موضوع ص

به صورت  ۱و  2 ۱،، 6باید در صنف های تشبث  کرد که مضمون ن پیشنهادااو همچن

می شود،  به پیش بردههمانطور که فعال  08و  00 ،01توسعه یافته و در صنوف  ورییت

به صورت . او وری و هم به صورت عملی به شاگردان تدریس شودیهم به صورت ت

 .کرد تاکیدنامه تشبث حمایت خود از بربر  مکرر
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وزارت معارف،  عمومیکی، نماینده ریاست عمومی تعلیمات ی: محترمه تورپ۱۴شکل   

  که در قسمت حمایت از برنامه تشبث صحبت می کند

 

تهیه و ترتیب مواد آموزشی برای آموزش استادان توسط موسسه تعلیمی و 

 تربیتی تشبث

را  تشبثبرنامه ، کتابهای درسی آموزشی کار شناس از چهار متشکل یک کمیته

کتاب  از کتاب آموزش استادان و یک پالن برای هر یک و قرار داده مطالعهمورد 

زبان دو مذکور به مواد آموزشی های مضمون تشبث را تهیه و ترتیب کرده اند. 

بامیان والیت در  8104سال  اوایل ربع آخر و از تهیه و ترتیب شده یدرپشتو و 

 .ار گرفتقر استفادهمورد کابل والیت در  8105ل ساربع اول و 

 

 تشبث دیتابیس شاگردان برنامه

مهارت ها،  معلومات، دانش، به وجود آمده در سطح تغییرات ارزیابی به منظور

قیت و خالن ابتکارات اان، و همچنشاگرد، مدیریت و رهبری مسلکی گرایی دیدگاه،

ث را به معلومات شاگردان تشب تشبث موسسه تعلیمی و تربیتی، تشبث گرایانه آنها

ی، تتجارطرح های ، شمول نتایج ارزیابی قبل و بعد از تدریس مضمون تشبث

برای سایر افراد، در دیتابیس  اشتغال زایی ، استخدام ومالک شدن تجارتشروع و 

 .درج می نماید
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خیلی،: محترم احمد ضیا سید۱۵شکل   

و متوسط  کوچک تشبثاتانکشاف  ریاست عمومی رئیس   

اول از  مقامرا به  تندیسوزارت تجارت و صنایع که   

 مجموع سه شاگرد برتر برنامه تشبث اعطا می نماید

 
کوچک و متوسط تشبثات: محترمه فضیله عزیزی، رئیس ریاست انکشاف ۱۶شکل   

دوم مقامرا به  تندیسدر وزارت تجارت و صنایع که    

داز مجموع سه شاگرد برتر اعطا می نمای   
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: محترم عبدالشکور قانع، مدیر پروژه های موسسه تحصیالت عالی تابش۱7شکل   

 

 بهترین طرح نهایی رقابت ده گزارش محفل

 پس منظر
، 01در شروع سال تعلیمی مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث از شاگردان صنوف 

دختران و پسران خواست تا در رقابت طرح های تجارتی اعم  از  08و  00

استادان تشبث وظیفه سپرده شد تا به شاگردان که میخواهند به نمایند.  اشتراک

طرح تجارتی نوشته کنند، رهنمایی نمایند. استادان از رهنمایی نوشتن طرح 

ر دتجارتی، ترتیب شده توسط مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث استفاده نمودند. 

دارات لیسه ها، مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث با هماهنگی ا0۳۱۵سال جریان 

حوزه های تعلیمی و ریاست های معارف والیات رقابت های طرح های تجارتی 

 را برگزار نمود.

لیسه والیات کابل،  ۴۳مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث از 0۳۱۵سال در جریان 

طرح تجارتی را دریافت  ۱۶۶سکتور های مختلف  در پروان، بامیان و ننگرهار

 ودر رابطه به تولید بیشترین طرح ها   ح های تجارتینمود.مطابق تحلیل این طر

 و زراعت بودند. در صنایع دستی کتگوری های بعدی  .بود حرفه

مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث با هماهنگی و میزبانی وزارت محترم معارف 

بهترین نهایی را در مرکز ساینس و  01های تجارتی شاگردان  حمحفل رقابت طر

فل حوزارت معارف تنظیم نمود. با در نظر داشت اهمیت این متکنالوجی تعلیمی 

                                            نجمن ملی افغان ها برای آموزش و پرورش بزرگساالن ا

ANAFAE) ).انجمن ملی افغان ها  پیشنهاد کرد که این محفل را تمویل میکند

به عنوان یک سازمان  811۵برای آموزش و پرورش بزرگساالن در سپتامبر 

ه در ک چتر به منظور ترویج توسعه مراکز آموزش بزرگساالن محلی تاسیس شد

 .مراکز تعلیمی و حرفوی داردوالیت افغانستان  00
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مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث برای تنظم و مدیریت بهتر محفل، کمیته تدویر 

ۀ ترتیب نمود. مؤسس محفل متشکل از مدیران لیسه ها، استادان و شاگردان تشبث

تعلیمی و تربیتی تشبث برای تنظیم نمودن محفل و مشخص ساختن وظایف کمیته 

و اعضای مؤسسۀ تشبث، قبل از برگزاری محفل با کمیته تدویر محفل دو مجلس 

دایر نمود. همچنان مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث برای ارزیابی ده بهترین طرح 

وزارت تجارت  :ان های زیربط از جملهتجارتی هیئت ژوری مستقل از ارگ

صنایع، وزارت مالیه، وزارت معارف، مؤسسۀ تحصیالت عالی تابش و سکتور 

تشبث برای معرفی نمودن  تعلیمی و تربیتی  خصوصی تشکیل نمود. مؤسسۀ

برنامه تشبث، ترتیب الیحه وظایف هیئت ژوری و تشریح نمودن روند محفل با 

همچنان مؤسسۀ مذکور با شاگردان ده بهترین  هیئت ژوری مجلس ترتیب نمود.

نهایی مجلس برگزار نمود تا به آنها رهنمایی الزم در رابطه به چگونگی ارائه 

طرح نماید. در این محفل بر عالوه رقابت ده بهترین طرح های نهایی، نمایشات 

بهترین هم ترتیب گردید که در آن نمایش تولیدات شاگردان  51تولیدات شاگردان 

ی ز حرفوی انافکبهترین به نمایش و فروش گذاشته شد. همچنان شاگردان مرا 51

 شتند.اذدر این نمایش نقاشی های شان را به نمایش و فروش گ

نفر بوده که شامل: سرپرست وزیر و معین  ۳55تعداد اشتراک کنندگان این محفل 

جاری، تعلیمات عمومی و رئیس های ریاست های مختلف وزارت معارف، معین ت

رئیس و آمر ریاست انکشاف سکتور خصوصی و سخنگویی وزارت تجارت و 

صنایع، رئیس انسجام و هماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی وزارت 

اقتصاد، رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان، رئیس هیئت رهبری 

ای نده هاکبر، رئیس عمومی و اعضای اکبر، رئیس ریاست اقتصاد کابل و نمای

یونیدو، یونیسیف، سفارت امریکا، بانک بین المللی افغانستان و دیگر ادارات 

، ین تشبثاستاددولتی، غیر دولتی، آمرین حوزه های تعلیمی، مدیران لیسه ها، 

ن ویشاگردان تشبث و والدین آنها اشتراک نمودند. این محفل توسط رادیو تلویز

معارف، تلویزیون طلوع، تلویزیون  ملی، رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی

ت ی ثبادن راه فردا، تلویزیون شمشاد و رادیو آزیو، تلویز84خورشید، تلویزیون 

 و نشر گردید.

یک روز فراموش ناشدنی بوده که محفل نهایی رقابت  0۳۱5جدی  88سه شنبه 

 ده بهترین طرح های تجارتی در حالی دایر گردید که سه حمله مرگبارانتحاری نیز

در سه والیت افغانستان بشمول دو حمله انتحاری در شهرکابل صورت گرفت. در 

عین روز دولت اسالمی جمهوری افغانستان سیمینار را در رابطه به زندگی و 

کارکرد های شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وقت در وزارت خارجه برگزار 

رت امور زنان، معین نمود. به این دلیل بساری اشخاص کلیدی از جمله معین وزا

تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، معین وزارت صحت عامه و رئیس عمومی 

 عواید و گمرکات وزارت مالیه نتوانستند در این محفل اشتراک نمایند.  
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 افتتاحیه 
محفل با تالوت چند آیات از قرآن کریم توسط محترم قاری بشیر احمد الیاس آغاز 

بآ متعاقشاگردان لیسه عالی زرغونه اجرا گردید. گردید. بعداً سرود ملی توسط 

دکتور محمد ابراهیم شینواری، معین تعلیمات عمومی وزارت محترم معرف محفل 

یک  امروز من خوش هستم که" ایشان فرمودند .دورا با سخرانی خویش افتتاح نم

ن یک یو برای فامیل خود عاید پیدا کند. ا نمودهمتعلم می تواند برای خود کار پیدا 

در این است که تا هنوز در  برنامهمحدودیت . خبرخوش است و پیام کامیابی است

مرحله بسیار ابتدایی قرار دارد که در تعداد کمی مکاتب بوده و سطح پوشش این 

این است که به شکل سیستماتیک ادامه  برنامه مفیدیتبرنامه نیز محدود است ولی 

نتایج خوب دارد.امید و تصمیم ما این است  داشته و با مصارف اندک و امکانات کم

 رنامهبتوسعه داده و امکانات را برایش تدارک نمایم و در  بتدریجرا  برنامهکه این 

های آینده مکاتب در وقت اصالح نصاب برایش توجه خواهم نمود که این را در 

مهم است و برای  برنامهاین یک  .نصاب معارف نهادینه ساخته، جابجا نمایم

های خویش برنامهزارت معارف یک اولویت است و ما ان شاء هللا این را در و

 ،ردد. مفاد آن برای افغانستان این خواهد بودگشامل می سازیم تا افغانستان شمول 

ه میباشند را داشتیک کاروبار به تحصیالت عالی راه پیدا نتوانند،  شاگردان که آنعده

. به امید یک سیستم تعلیمی که هر فارغ ما درا حمایت کننفامیل و جامعه خویش  تا

 و برای افغانستان و بشریت باشدبتواند برای فامیل و جامعه خود یک فرد مفید 

 "خدمت نماید.
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رقابت نهایی طرح های تجارتی اشتراک کنندگان: ۱8شکل   
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 بیانیه ها
حکومت بودند که هر یک به نوبه خود بر عالوه سخرانان دیگر اراکین بلند پایه 

حمایت خود را در رابطه به موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث اظهار 

 داشتند و به  اشتراکننده گان از اهمیت برنامه تشبث یاد آوری نمودند. 

 

محترم دوکتور اسدهللا محقق جهانی سرپرست وزیر وزارت معارف: محترم 

جهانی سرپرست وزیر وزارت معارف در نخست با استناد دوکتور اسدهللا محقق 

آیت واحادیث اهمیت علم یعنی تعلیم وتربیه را چنین ابراز کرد:" آیا کسانی که علم 

گفت پیامبر اکرم )ص(: نه خیر، هرگز  .0انددارند و کسانی که علم نه دارند برابر 

من چنین فرمود " امهبه ادبرابرنیست کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند" 

امروز خیلی خوشبخت هستم که در چنین  محفل که هم تعلیم است هم تربیه، هم 

تشبث است وهم دست آورد است،  اشتراک میکنم که این  مؤسسه تحت ریاست  

آقای حقبین به راه انداخته شده  وکارهای عملی شایسته را دارد که ما چندین بار با 

است. همچنان در  سها مشهود و ملمو آورد های آن آنها مالقات داشتیم و دست

 رابطه به مسئله تشبث آنها کتاب راهم چاپ کرده  اند که یقینا وزارت معارف از

 این کتاب ها می تواند استفاده نمایند." 

 

محترم محمد قربان حقجو معین امورتجارتی وزارت تجارت وصنایع: محترم 

که امروز در یک برنامه اشتراک می کنم حقجو فرمودند، " من بسیار خوش هستم 

که روی یک موضوع بسیار مهم و اساسی ترتیب شده و دیدن آن عده از جوانان 

که از والیات مختلف افغانستان جمع شده و طرح های تجارتی خویش را به رقابت 

 گذاشته اند که امروز بهترین طرح ها انتخاب میگردد و تقدیر میشوند " 

برای رشد پایدار  ر چنین برنامه ها برای اقتصاد افغانستان و"از دید ما تدوی

 اقتصادی افغانستان بخاطر آوردن یک فرهنگ جدید از مراودات تعلیمی و

دادن فرهنگ تشبث فوق العاده مهم و کلیدی است." وی به  باالخره جا آموزشی و

در  فتیمگذشته ها اشاره نمود و فرمود، " درگذشته اکثریت ما که به مکتب می ر

فکر همین بودیم که داکتر شویم یا انجنیر شویم و یا یک کارمند دولت شویم. اما 

مسئله دراین است که ادارات دولتی تنها منبع برای ایجاد کار یا برای استخدام 

 پیمانه که دولت ها کالن باشد و نیست و تنها نمی تواند باشد وثابت شده که به هر

 ین افراد را استخدام بکند به همو پیمانه بابیشترحقیقت به هرپیمانه که دولت ها در

توجه به نقش کاری دولتی این می تواند باعث عدم رشد اقتصادی شود. این مهم 

است که ما ادارات کوچک داشته باشیم. وظیفه اصلی دولت عبارت از تامین 

 بنیادی برای مردم، امنیت، مسئله دیپلوماتیک، مسئله عرضه خدمات اساسی و

                                                           

 ۹سوره الزمر، آیت  ۱ 
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مسایل صحت وتعلیم وتربیه، مسایل مصؤنیت های اجتماعی وغیره است. اما اصل 

جغرافیایی، چی از نظر  مسئله دیگرعبارت از نیازمندی های مردم دریک محدوده

کاالها، چی از نظرخدمات وجود دارد که  باید توسط خود مردم مرفوع شود؛ این 

یک شخص درچوکات جا است که بحث تشبث مطرح می شود. تشبث یعنی که 

قانون یا بدون در نظر داشت چیزهای که در قانون آمده یک کار را بخاطر رفع 

 نیازمندی مردم در مارکیت انجام می دهد که رزق حالل به دستش 

 

ریاست اقتصاد کابل: محترم ولیزاده تذکر نمود  رئیسمحترم لعل محمد ولی زاده 

اظهار خوشی نمودند با ابتکارات  میدهند و جیحکه ایشان تولیدات داخلی را تر

شاگردان تشبث. ایشان فرمودند، " نزد من ده بهترین برنده هستند وآنها نباید به 

اساس مقام اول، دوم یا سوم درجه بندی شوند. نزد من همه آنها موفق هستند و از 

 ایشان خواهش میکنم تا تجارت خویش را ادامه و توسعه بدهند."

 متشبثین خصوصی بین المللی و عضو برای ، مرکزبرنامه سرئیمحترم محمد نعیم 

هیئت مدیره مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی و تشبث: محترم نعیم صاحب در رابطه به 

تشبث صحبت نمود. ایشان در رابطه به تاریخچه و دست آورد های  برنامهاهمیت 

از  وتشبث را برای افغانستان مهم دانسته  برنامهتشبث صحبت نمودند.  برنامه

و کشور شان با  شاگردان خواهان ادامه دادن کوششات شان برای خودکفایی خود

 استفاده از استعداد و خالقیت شان شدند.

 

احمد ضیا سید خیلی رئیس تشبثات کوچک و متوسط وزارت تجارت و صنایع: 

 رنامهبپیشرفت های که مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث در خیلی از  محترم سید

آورده و از ترتیب خوب محفل نهایی رقابت طرح های تجارتی برای  تشبث بوجود

حمایت از شاگردان تشبث یاد آوری نمود. ایشان از مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث 

و فرمودند، "من  بهترین نهایی قدردانی نمود 01و حمایت این مؤسسۀ از شاگردان 

فرصت از دامه داده و نمایم تا تجارت خویش را ا همچنان به شاگردان تاکید می

های موجود استفاده نمایند. وزارت تجارت و صنایع بصورت کامل از شاگردان و 

 تشبث حمایت میکند." برنامه

 

محترمه ماه رخ یوسفزی رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت 

امور زنان: محترمه ماه رخ شاگردان را برای کوشش شان تشویق نمود. ایشان از  

تشبث را یک فرصت خوب  برنامهراک در این محفل اظهار خوشی نمودند و اشت

برای رشد استعداد ها و تشبثات دانستند. ایشان همکاری وزارت امور زنان را با 

 مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث اعالم نمودند.  
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محمد یعقوب ساحل برادر یک تن از شاگردان ده بهترین: محترم  محترم انجینر

رادر یکتن از شاگردان ده بهترین نهایی از مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث یعقوب ب

بخاطر عملی کردن همچو محفل تشکری نمود و فرمود، " من بسیار خوش هستم 

که امروز در همچو یک محفل خوب اشتراک کردم، از مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی 

 ا توسعه بدهند". ر برنامهاین  تشبث و  وزارت محترم معارف تقاضا می نمایم که

 

    
   محقیق جهانی : محمد اسدهللا۲۰شکل              داکتر محمد ابراهیم شینواری: ۱9شکل 

                                                                           ارفوسرپرست وزارت مع نصاب معین                معین تعلیمات عمومی وزارت معارف

 
                       معینقربان حقجو، محمد:۲۲شکل                    ،محترم ریاض احمد صدیقی: ۲۱شکل  

 وزارت تجارت و صنایع                          مؤسسات غیردولتی،وزارت اقتصادرییس 

 

  : محترم لعل محمد ولیزاده،۲۴ شکل                                       : محترمه ماهرخ یوسفزی، ۲۳شکل 

                          وزارت اقتصاد  اقتصاد والیت کابل، رئیسن            وزارت امور زنا، امور اقتصادی و اجتماعی زنان رئیس
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 معرفی اعضای هیئت داوری
 

 
هیت ژوری محفل رقابت نهایی: ۲۵شکل   

 

انکشاف تشبثات کوچک و  آمربدینسو  0۳۱1 از سال محترمه فضیله عزیزی

 متوسط ریاست عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت و صنایع

 میباشد.

 .رئیس مالیه دهنده گان متوسط در وزارت مالیه محترمه آمنه احمدی

 

 رئیس برنامه تجارت مایه صلح. وافق موسس و منیژه محترمه 

 

کز خالقیت های تجارتی محترم محمد امان اکرمی مسؤول دیپارتمنت پروژها و مر
 یالت عالی تابش میباشد.( در مؤسسۀ تحصBIECو کار آفرینی )

 
محترم ضیا الحق صافی رئیس تحرک اجتماعی و شوراهای معارف، مرکز ساینس 

 زارت معارف ایفا وظیفه مینمایند.چنان مشاور ارشد و و تکنالوژی تعلیمی و هم

 

 .معارف شهر کابل میباشدمحترم فضل احمد حیدری معاون تدریسی ریاست 
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 ارائه طرح های ده بهترین

 

شاگرد صنف  محترمه زهرا زاهدی

دهم لیسه عالی ام البنین از شهر کابل 

طرح تجارتی خود  را در باره باز 

یافت کاغذ باطله به کاغذ پاک ارائه 

کرد. زهرا با الهام گرفتن از مضمون 

تشبث، این طرح را بخاطر خدمت به 

وشته، وی در جریان کشور خود ن

من ارائه طرح خود تذکر نمود، " 

خواستم اولین بار این کار را در 

را کاهش بدهیم."  قطع درختانافغانستان انجام بدهم و نشان بدهم که ما میتوانیم 

خش بزرگ از زباله ها را انواع کاغذ تشکیل میدهد، بنآ برای پاک نگهداشتن ب

رای آغاز این تجارت به بودیجه سه صد و محیط من این طرح را نوشتم. زهرا ب

گذاری وی می  صد وچهل افغانی ضرورت دارد و مطابق پالن یازده هزار و دو

تواند روزانه دو هزار کاغذ تولید نماید و به فروش برساند که مفاد آن در یک ماه 

 افغانی میشود. ۳۵۴01

 

شاگرد صنف  محترمه شکیبا مشتاق

کز دوازدهم لیسه عالی ذکور مر

بامیان از والیت بامیان طرح تجارتی 

لبنیات  در رابطه به تجارتخود را 

ارائه نمود. شکیبا تجارت لبنیات را 

و برای آغاز  هسال گذشته آغاز نمود

تجارت دو صد و دوهزار افغانی را 

سرمایه گذاری نمود و مقدار پول 

ی نیز مقدار اندک الزمه را از زنبورداری بدست اورده و پس انداز کرده البته پدرش

کمک کرده است . اسم تجارت وی "لبنیات قرغه نتو" میباشد و عاید فعلی ماهوار 

افغانی میباشد. هدف وی انکشاف و ترقی مالداری و محصوالت لبنی  000011

 است. 
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شاگرد صنف  محترم عبدالقهار رحمانی

یازدهم لیسه عالی خواجه مسافر، 

ح ولسوالی پغمان والیت کابل طر

 نبیاسویتجارتی خود را در مورد کشت 

بار اول در ولسوالی پغمان ارائه  ایبر

 هنمود. عبدالقهار یک هزار و پنجا

در کشت سویابین سرمایه   افغانی را

را  گزاری نموده و وزارت زراعت آن

 کمک کرده است. عاید فعلی ساالنه وی

ن ید کشور، بلند بردلقهار رشد و انکشاف تولاافغانی میباشد. اهداف عبد ۳0۵11

 اقتصاد شخصی خویش و بلند بردن سطح زراعت در داخل کشور میباشد. 

 

شاگرد صنف  هوسی عسکریمحترمه 

طرح دهم لیسه عالی المعه شهید 

تجارتی خود را در رابطه به تولید 

مصاله که اسم تجارت آن "مصاله 

افغان" است، ارائه نمود. هوسی این 

افغانی  8۵111 تجارت را با سرمایه 

با ایجاد یک کارخانه  810۶در سال 

کوچک تولیدی با کمک و شراکت 

ی آغاز نمود. واعضای فامیل خویش 

را خریداری و خشک  ، زنجبیل و سیرترکیبات مصاله جات خود را مانند مرچ

مینماید و با استفاده از مخلوط کن آنرا تهیه میکند و بعداً توسط جالی ها آنرا پاک 

نماید. هوسی مصاله جات خود را در مندوی  قطی ها جابجا می ررا دنموده  و آن

افغانی  81111شهر و مارکیت مکروریان به فروش میرساند. عاید ماهوار وی 

  .است افغانی می  2111میباشد که مفاد خالص 
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شاگرد صنف  محترمه پرمیال ایوبی

دوازدهم لیسه عالی لیال صراحت از 

جارتی خود را والیت پروان طرح ت

در رابطه به تولید رنگ موی طبیعی 

د. هدف پرمیال جلوگیری از نموارائه 

وارد نمودن رنگ موی خارجی است 

تا بتواند تولیدات داخلی کشور را 

رشد داده و وضیعت اقتصادی فامیل 

افغانی در سال   0۴۳1پرمیال این تجارت را با سرمایه   و کشور را بهبود بخشد.

از پوست بادنجان سیاه، چای سیاه ،  وی ود  و ترکیب محصولآغاز نم 810۶

والیت  های یشگاهاتولیدات خود را درآروی پوست انار و مقدار نمک میباشد. 

 افغانی میباشد. ۶111عاید ماهوار وی و  نماید پروان عرضه می
 

شاگرد صنف  بیکزاد  محترمه نازیال

یازدهم لیسه عالی زرغونه طرح 

تولید  به در رابطهتجارتی خود را 

 آناسم تجارت که  موبل فرنیچر

"شرکت تولیدی بیکزاد دیکوریشن" 

ارائه نمود. وی همراه با پدرش  ،است

سرمایه یکصد این تجارت را آغاز با 

وی در شهر  هزار افغانی آغاز نموده.

نو کابل دکان دارد و همراه با پدر و دو برادر خود در دکان مصروف کار میباشد. 

وی از آغاز این تجارت  افغانی میباشد. هدف  81111فعلی ماهوار وی عاید 

جلوگیری از وارد کردن موبل و فرنیچرهای خارجی و  مساعد نمودن فرصت 

 باشد.  های کاری برای طبقه جوان می

 

شاگرد صنف  محترم عبداالحد قدیری

یازدهم لیسه عالی خواجه عبدهللا 

انصاری از شهر کابل طرح تجارتی 

د را در مورد ترمیم موبایل ارائه خو

افغانی  ۵1111نمود. وی با سرمایه 

دوکان ترمیم موبایل را آغاز نموده که 

در آن هر نوع موبایل را بخصوص 

موبایل که مشکل آنتن دهی دارد ترمیم 

خدمت عبداالحد قدیری افغانی میباشد. اهادف  ۳1111مینماید. عاید ماهوار وی 
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دور انداختن مبایل های کهنه و تخریب شده، به کار بردن گیری از به مردم و جلو

مفاد حالل و بدست آوردن  موبایلمهارت های تخنیکی و انکشاف ترمیم کاران 

و افغانی میباشد. ارایه طرح وی توجه نماینده موسسه مطابق به روحیه اسالمی 

  جلب نمود و برای وی پیشنهاد اسکالرشپ نمود.تحصیالت عالی تابش را 
 

شاگرد صنف   محترمه روبینا رحیمی

یازدهم  لیسه عالی احمد پوپل طرح 

تجارتی خود را در  مورد تزیین 

سرپایی با مهره ارائه نمود. وی در 

مهره دوزی لباس بلدیت داشته واز 

مضمون تشبث الهام گرفت، تجارت 

تزیین سرپایی با مهره را با بود یجه 

افغانی آغاز نمود. عاید ماهوار  0۵1

 کار را پیش می ینافغانی میباشد. روبینا با همکاری فامیل خویش ا ۳8۴11ی و

برد و هدف وی بهتر شدن وضع مالی خود و خانواده اش میباشد. سرپایی که روبینا 

بین  آن ازرنگ ره آن مروارید است که همبوده چون با کیفیت عالی تزیین مینماید 

تار آن نایلون بوده و سرپایی با  ،به حالت اولی خویش باقی میماند و میرودنه 

 میباشد.  کیفیت خوب و ساخت مقبول
 

شاگرد صنف  روشنا احمدزیمحترمه 

یازدهم لیسه نسوان رحمن مینه طرح 

تجارتی خود را در ساخت و فروش 

 خریطه های تکه ای ارائه نمود. وی

این تجارت  نآغاز نمود منهدف  گفت "

 کاهش استفاده خریطه های بی کیفیت،

کاهش امراض ناشی از خریطه های 

پالستکی در بین افراد کشور، کاهش آلودگی هوا، آب، خاک و محیط زیست ناشی 

ی با و "میباشد. خودم و فامیلماز خریطه های پالستکی و بهتر ساختن وضع مالی 

افغانی  01111  عاید ماهوار افغانی این تجارت را آغاز نمود و 8111 مبلغ 

 میباشد.
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گرد صنف اش افتخاراحمد ځالند محترم

از   دوازدهم لیسه عالی عبدالوکیل

والیت ننگرهار طرح تجارتی خود را 

در باره فابریکه سیمیان وطنی ارائه 

الهام گرفتن از مضمون  نمود. وی با

افغانی این  82111سرمایه  تشبث با

وی گفت " اهداف  تجارت را آغاز کرد.

دن بهتر ش ،پیشرفت تولیدات داخلیمن 

ادامه ، وضع اقتصادی خانواده

مفاد ماهانه  باشد."  می مساعد ساختن زمینه کار برای جوانان خویشتحصیالت عالی 

نفر کارگر مصروف کار هستند و  ۳ در این فابریکهافغانی می باشد.  0۵۱۵11 وی 

به  و کارمندان زیاد استخدام نماید واین فابریکه را انکشاف دهد  تا افتخاراحمد تالش دارد

 انان زمینه کار را مساعد نماید. جو

 ترانه های مضمون تشبث

دو لیسه تحت پوشش مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث در شهر کابل در رابطه به  

مضمون تشبث شعر نوشتن، که از جمله این مکاتب لیسه عالی رحمان بابا شعر 

الی زرغورنه نوشته اند. اداره لیسه ع را پشتو و لیسه عالی زرغونه شعر دری

 شاگردانتیم برای خواندن شعرهای پشتو و دری در مورد مضمون تشبث توسط 

 مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی موافقه نمود.ریاست معارف شهر کابل  اجازهبا  تشبث

ه لیس ان تشبثشاگردرا بدست آورده و  ریاست معارف شهر کابل اجازهتشبث 

شعرها را تمرین  تشبثاستاد محترمه سجیه رستمی  رهنماییبا  عالی زرغورنه

 پیام های مثبت را در رابطه به تشبث گسترش دادند همچو: نمودند. این شعر ها 
 کار تجارت کار نگین است   ***   گر تو بخواهی سفره رنگین است

شعر این مفهوم را بیان میدارد که با مفاد که از تشبث بدست میاوریم، دسترخوان ما با  

می شود و اهمیت تشبث را بیان مینماید واین شعر توجه اشتراک کننده انواع غذاها رنگین 

 .ن را جلب نمودگا

 کی برنده خواهد شد؟
بعد از ختم ارائه آخرین طرح تجارتی هیئت ژوری برای مشوره و تصمیم گیری صالون را ترک 

از تمام  آمد روی ستیجمحترم احمد ضیاء سیدخیلی  نتایجکرده به اطاق مجلس رفتند. قبل از اعالن 

شاگردان و اشتراک کننده گان پرسید که کی برنده خواهد شد؟ این سوال باعث بحث جالب میان 

اشتراک کننده گان گردید. همگی نظریات خود را در این رابطه داشتند. بسیاری اشتراک کننده گان 

احمد تصور می نمودند که محترمه روشنا احمدزی، محترمه هوسی عسکری و محترم افتخار 

، عده دیگر تصور داشتند که محترمه روشنا احمدزی، محترمه هوسی ځالند برنده خواهد شد

دقیقه که هیئت ژوری مشوره  0۵در جریان . برنده خواهد شدعسکری و محترمه روبینا رحیمی 

 تیم های صبرانه منتظر نتایج بودند. بی و مطبوعات کنندگانتمام اشتراک  کردند، در صالون می

 ی دریافت خبر بیشتر بی صبر بودنات با سپری نمودن تقریبآ تمام روز برامطبوع
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 ۱۳9۵سال  : نتایج۱۱جدول 
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 نام
 مشخصات

81 01 01 05 01 81 5 01 011 
 نام لیسه نام طرح تجارتی

0 

     محترمه روشنا 

 احمدزی

بیگ های 

 خرید لباس

لیسه عالی 

اناث رحمان 

 مینه

0۳ 01 ۱ 00 2 0۱ 5 ۱ 20 

8 

محترمه 

هوسی 

 عسکری

تولید مصاله 

 جات

لیسه المعه 

 21 2 6 06 ۱ 0۳ 2 01 08 شهید

۳ 
محترمه شکیبا 

 مشتاق

لیسه ذکور  تولید لبنیات

 مرکز بامیان
00 01 2 08 2 02 4 2 21 

4 
محترمه روبینا 

 رحیمی

تولید سرپایی 

 با موره

لیسه علی 

 احمد پوپل
08 01 2 00 ۱ 0۱ 4 2 ۱۱ 

5 
محترمه نازیال 

 بیکزاد

 لیسه زرغونه تولید فرنیچر
08 01 2 00 ۱ 05 4 2 ۱4 

6 
محترمه 

 پرمیال ایوبی

تولید رنگ 

 موی

لیسه لیال 

 صراحت
00 ۱ ۱ 08 ۱ 05 4 2 ۱4 

۱ 
ا محترمه زهر

 زاهدی

 لیسه ام البنین ید کاغذتول
08 ۱ 2 00 6 08 4 2 ۱0 

2 
محترم افتخار 

 څالند احمد 

لیسه  تولید سیمیان

 عبدالوکیل
۱ ۱ ۱ 01 6 0۱ 4 2 ۱1 

۱ 

محترم 

عبدالقهار 

 رحمانی

لیسه ذکور  کشت سویابین

 ۱1 2 4 06 6 01 ۱ ۱ ۱ خواجه مسافر

01 

 

محترم 

عبداالحد 

 قادری

دوکان ترمیم 

 موبایل

ر لیسه ذکو

خواجه عبدهللا 

 انصاری
۱ ۱ ۱ 00 ۱ 06 4 6 6۱ 
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 سه بهترین نهایی  

 
: از چپ به راست: محترمه هوسی عسکری )نفر دوم(، محترمه روشنا احمدزی )نفر ۲۶شکل 

 اول( و محترمه شکیبا مشتاق )نفر سوم(

 

 پیام های شاگردان متشبث سه بهترین نهایی 

 

"استفاده از خریطه های پالستکی  احمدزی از لیسه عالی رحمان مینه: روشنا

برای صحت ما مضر است. این مسله باعث گردید تا من در مورد راه حل این 

لیت ما است، به همین دلیل من ئومشکل فکر کنم. من احساس میکنم که این مس

ستای این تولید خریطه های تکه ای را برای مردم خود شروع کردم. من در را

موفقیت  خیلی خوش هستم و حاال در صدد ایجاد فابریکه هستم تا کارگران را 

 استخدام نموده و خریطه های بیشتر تولید نمایم."

 

باره تهیه مصاله جات  "طرح من در عسکری از لیسه عالی المعه شهید: سۍهو

ور ر کشبود. من این تجارت را شروع کردم تا از واردات مصاله جات بی کیفیت د

جلوگیری نموده  و مصاله جات  کشور خود را داشته باشیم. خواست من از 

 حکومت این است که ما را در توسعه تجارت همکاری و کمک نماید."

 
"طرح من در باره لبنیات بود که  :شکیبا مشتاق از لیسه عالی ذکور مرکز بامیان

هموطنان خود نمایم.  توانیم لبنیات را پروسس و ارائه خدمت صحی به چگونه می

 تا از وارد شدن لبنیات غیر صحی جلوگیری شود."

ACKU



  8102موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث و برنامه تشبث، 

هصفح | 59  

 سه بهترین مکاتب
برای تشویق و ترغیب رقابت سالم، مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث در شروع سال 

تعلیمی به استادان تشبث، آمرین حوزه ها و ادارات لیسه ها که سه بهترین نمایشات 

رقابت طرح های تجارتی را برگزار نمایند  ینتولیدات شاگردان تشبث و سه بهتر

تقدیر نامه را اعالن نمود. ادارات لیسه ها درهماهنگی با تعلیمی و تربیتی تشبث 

گردان تشبث را برگزار نمایش تولیدات شا 8۱بامیان  در والیت کابل، پروان و

ر یآنها به تقدیر نامه پیشنهاد گردیدند. چون والیت ننگرهار گرم س 0۳نمود که 

رقابت  ۴0گردد. از جمله می برگزار  تراست، در مکاتب این والیت نمایشات بعدا

تی . مؤسسۀ تعلیمی و تربیندآنها به تقدیر نامه پیشنهاد گردید 02طرح های تجارتی 

یش ه سه بهترین نماپیشنهاد شده را توسط مشخصه ارزیابی نمود لیسه هایتشبث 

مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث  .خاب نمودو سه بهترین رقابت طرح تجارتی را انت

تقدیر نامه   تشکری نموده  برای ایشان در محفل نهایی سه بهترین لیسه هایاز 

  .نمودء اهدا
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 تقدیر بهترین نمایشات

 لیسه عالی مریم، مقام اول 

 لیسه عالی ابوالقاسم فردوسی، مقام دوم 

 لیسه عالی المعه شهید، مقام سوم 

نمایشات پیشنهاد شده برای تقدیر نامه: ۱۲دول ج  

ره
ما

ش
سه 
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۰
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 م
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ت (

۲
۰

 )
۱

=
۲ 

یز
م

ع  
و
جم

م

ت
را

نم
 

 6۱ 81 81 ۱ 81 لیسه عالی مریم 0

لیسه عالی  8

 ابوالقاسم فردوسی

۳6 4 02 6 64 

لیسه عالی المعه  ۳

 شهید

81 0۱75 02 6 6075 

لیسه عالی خواجه  4

 عبدهللا انصاری

۳8 575 05 ۱ 5۱75 

لیسه عالی  5

 زرغونه

06 81 02 5 5۱ 

لیسه عالی  6

 چهلستون

۳6 8 05 6 5۱ 

لیسه عالی حره  ۱

 جاللی

06 4 02 01 42 

 4۱ 5 01 1 ۳8 لیسه عالی بامسرا 2

لیسه عالی  ۱

 رحمان مینه

81 2 08 5 45 

 4۳ ۱ 05 ۱ 08 لیسه عالی شرینو 01

لیسه عالی ذکور  00

 مرکز بامیان

84 1 01 6 41 

لیسه عالی بی بی  08

 ساره 

04 4 05 6 ۳۱ 

لیسه عالی نسوان  0۳

 مرکز

81 1 08 4 ۳6 

 
 01۶=۴ :*تولیدات شخصی

 افغانی 88۵1= 0فروشات:  **
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 ی تجارتیسه بهترین رقابت طرح هاتقدیر

 مقام اوللیسه عالی بی بی ساره ، 

 مقام دومالیسه عالی بامسر ، 

  ینو، مقام سومشیرلیسه عالی 

قابت طرح های تجارتی پیشنهاد شدهر: ۱۳جدول   

 میز8= 0: میز ***
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 26 02 01 81 ۳6 8 لیسه عالی بی بی ساره  0

 ۱2 81 4 0۳ 41 0 لیسه عالی بامسرا 8

 ۱۳ 06 ۱ 0۱ ۳8 0 لیسه عالی شرینو  ۳

 ۱875 06 ۱ 08 ۳6 075 لیسه عالی حره جاللی  4

لیسه عالی خواجه عبدهللا  5

 انصاری 

475 ۳6 ۱ 6 02 ۱075 

 ۱0 02 4 2 ۳6 5 لیسه عالی زینب کبرا 6

 ۱1 08 ۱ 0۱ 84 01 لیسه عالی رحمان مینه ۱

 6۱ 08 2 02 84 5 لیسع عالی عاشقان و عارفان 2

 65 04 5 01 82 2 لیسه عالی المعه شهید  ۱

 64 08 4 08 82 2 لیسه عالی رابیا 01

 64 06 ۳ 01 ۳8 ۳ لیسه عالی االیی 00

 6875 06 6 ۱ ۳8 075 لیسه عالی رخشانه  08

البنینلیسه عالی ام  0۳  075 82 ۱ 5 04 5575 

 55 08 ۳ ۱ 82 ۳ لیسه عالی عاطفه شهید  04

 54 08 4 08 84 8 لیسه عالی شهید محمد عارف 05

لیسه عالی خواجه  ذکور  06

 مسافر 

8 84 ۱ 6 08 50 

 4۱ 08 4 2 84 0 لیسه عالی ذکور مرکز  0۱

عالی ذکور شکر دره هلیس 02  575 06 2 ۱ 01 4675 
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      نمایش محفل نهایی رقابت ده نهترین طرح تجارتی

جمله فعالیت های  بزرگ مؤسسۀ  محفل نهایی رقابت ده نهترین طرح تجارتی از

تعلیمی و تربیتی تشبث می باشد. بنآ مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث برای حمایه و 

ایش نمود.  این نم کمک شاگردان متشبث، نمایش تولیدات شاگردان را نیز برگزار

 در دهلیز اول مرکز ساینس و تکنالوژی و تعلیمی در یک فضا کامال راحت و

لیسه تحت پوشش تشبث با انواع تولیدات مختلف  0۶ که در آن جامع برگزار گردید.

گل ( خریطه خرید،  به شمول صنایع دستی )دست بند، گلوبند، دستکش، گوشواره و

ره، رب بادنجان رومی، تولیدات مو ئینبا تزمصاله جات، کفش های پالستیک 

 ن، پوش لحاف طفل، پودر لیمو برای از بینسیمیافلزی، سویابین، لبنیات، عسل،  

مؤسسۀ  . قسمیکهگذاشتند، به نمایش بردن لکه های لباس و انواع پوستین شامل بود

که حمایه این محفل  ANAFAEشاگرد  01استاد هنر و ۵تعلیمی و تربیتی تشبث 

وده نیز دعوت نمود تا نقاشی های خود را به نمایش بگزارند. شاگردان به نوع ب

که  تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند توجه بازدید کننده ها را جلب نمود. 

اشتراک عده زیاد اراکین بلند رتبه رسمی همانا ویژه گی قابل توجه در این نمایش 

ت وزیر معارف، دکتور ابراهیم همچو محترم اسدهللا محقق جهانی سرپرس

شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، محترم محمد قربان حقجو معین 

امور تجارتی، محترمه ماه رخ یوسفزی رئیس امورات اجتماعی و اقتصادی زنان، 

محترم ریاض احمد صدیقی رئیس انسجام و هماهنگی فعالیت های موسسات غیر 

ئیس اقتصاد کابل، محترمه فیاناگال رئیس موسه اکبر، دولتی، لعل محمد ولیزاده ر

که اشتراک انها  للمیموسسات ملی و بین ا، گان سکتورهای خصوصی  نماینده

  باعث توجه بیشتر گردید.

 
محصوالت شاگردان بازدید می کنندات : مهمانان از نمایش۲7شکل   
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کنند: مهمانان از نمایشگاه محصوالت شاگردان بازدید می ۲8شکل   

 

 ارزیابی محفل رقابت نهایی طرح های تجارتی

 طرح تجارتی فعالیت اساسی مؤسسۀ تعلیمی وتربیتی ده بهترین رقابت نهاییمحفل 

که تمام متشبثین واجد شرایط مهارت های تجارتی واستعداد یی جا . تشبث می باشد

از ختم  گذارند. این فعالیت همه ساله بعد خویش را به گونه رقابت به نمایش می

سال تعلیمی برگذار می گردد. چون از جمله فعالیت های اساسی برنامه تشبث بوده 

برگذاری آن قبل ازختم سال تعلیمی پالن میگردد. در این برای  گی هاه که آماد

جدی سال  80سه شنبه روز  طرح تجارتی ده بهترین رقابت نهاییمحفل سال 

 گزار گردید. بر 0۳۱۵

خالیگاه های موجود در  ،بخاطر فهمیدن رضایت اشتراک کننده گان از محفل 

یمی تعلجریان برگذاری محفل وهمچنان برای تدویر بهتر محفل در آینده، مؤسسۀ 

 بیتی تشبثتعلیمی وتراین محفل را ارزیابی میکند. ارزیابی مؤسسۀ  وتربیتی تشبث

اشتراک کننده حاضر به  018یک سوال نامه معیاری و داوطلبانه میباشد. توسط 

مصاحبه شدند نظریات و پیشنهادهای خود را برای بهبود هرچه بهتر محفل 

 تحریرنمودند. 

سوال نامه قسمی ترتیب شده بود که از هر یک اشتراک کننده معلومات در مورد 

 موارد ذیل جمع آوری شود:  

   ،حفلالف( برداشت از م

  ،تشبث برنامهب(  برداشت از مضمون و 
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 ،ج( چگونه نتیجه محفل را ارزیابی میکنند

 د(  چگونه طرح های تجارتی ارایه شده را ارزیابی میکنند و 

 نظریات و پیشنهادات برای محفل.  ه( 

 

 معلومات جمع آوری شده تجزیه وتحلیل گردید. ،بنابراین

 

 از محفلالف.  برداشت اشتراک کننده گان 

( اشتراک کننده گان از محفل متاثر شده بودند و آنها یادآوری نمودند ۵۱۶اکثریت )

که محفل بسیاردلچسب بود. بعضی ازآنها گفته اند که قبل از این در همچو محفل 

اشتراک نکرده بودند. آنها گفتند که این محفل دلچسپ ومعلوماتی بود. همچنان آنها 

ومضمون تشبث  برنامهفل به ایشان کمک نمود تا با یادآوری نمودند که این مح

 آشنایی حاصل نمایند.

 

 ب.  برداشت اشتراک کننده گان از مضمون تشبث

تشبث و مضمون تشبث موفق  برنامهمحفل ازلحاظ پخش کردن معلومات در مورد 

از اشتراک کننده گان گفتند تشبث به رشد مهارت ها  (۵8بود. بیشتر از نیم )۶

تباط دارد. عالوه برآن آنها گفتند که این مضمون زمینه برای ظرفیت اقتصاد ار

سازی جوانان در تجارت به فراهم ساخته است و جوانان را تشویق به آغاز تجارت 

 (۴۶نموده تا از مهارت های خویش استفاده نمایند. از جانب دیگر نزدیک به نیم )۶

رشد مهارت های  عد ازاز اشتراک کننده گان باور داشتند که این مضمون ب

هنمایی آنها به آغاز یک تجارت باعث رشد خود کفایی در شاگردان ار شاگردان و

خودکفایی جوانان  شده است. بنابرین تاثیر نهایی این مضمون باعث اشتغال زایی و

 در جامعه میشود. 

 

 برداشت اشتراک کننده گان از مضمون تشبث :0۴گراف

 
 

 

۵۲٪

۴۶٪
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 ؟ بودندبا نتیجه محفل موافق  ج. آیا اشتراک کننده گان

 

 ،ردیدگ برنده این رقابت توسط هیئت مستقل انتخاب می رقابتی بوده وچون محفل 

بنآ این بسیارمهم بود تا نظریات اشتراک کننده گان را در رابطه به پروسه رقابت 

از اشتراک کننده گان اظهار کردند که پروسه انتخاب  ۱۱به دست بیاوریم. تقریبا ۶

قابل قبول می باشد. درعین حال یک تعداد از اشتراک  ه ها کامآل شفاف وبرند

کننده گان بخاطر تدویر چنین رقابت شفاف و واضح میان متشبثین جوان از مؤسسۀ 

  تعلیمی وتربیتی تشبث اظهار سپاس نمودند.

 

 موافق بودن با نتایج محفل :0۵گراف   

 
 

 ه گان دلچسب بودند؟د. آیا طرح های تجارتی برای اشتراک کنند

 ابتکاری بودند کهمحفل رقابت نهایی  گان ئه کنندهتمام ارا طرح های تجارتی

تجارت های مختلف را آغاز کرده اند.  مؤسسۀ تعلیمی وتربیتی تشبث از اشتراک 

اشتراک کننده  از ۱۱۶کننده گان پرسید که آیا طرح ها برای آنها دلچسب بودند. 

  ان دلچسب بود.گان گفتند طرح ها برای ش

 آیا طرح های تجارتی برای اشتراک کننده گان دلچسب بودند؟ :0۶ گراف

 

۹۷٪

۳٪

۹۷٪

۳٪
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ن از اشتراک کننده گان تقاضا گردید تا دلچسب ترین طرح را میان آ عالوه بر 

از اشتراک کننده گان ذکر کردند تمام طرح  22طرح های ارائه شده پیدا نمایند. ۶

خریط   ۶۳ ،مورهسرپایی با  ئینطرح تزنها آ ۴۶ ها دلچسب بودند. بدین ترتیب

 سیمیان 0دریافت کاغذ باطله به کاغذ سفید و ۶ تولیدات لبنی و 8های تکه یی، ۶

 خواندند. دلچسپو رنگ موی را 

 

 دلچسپ ترین طرح ها :0۱ گراف  

 

 
 

 ه. نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان در مورد محفل

از اشتراک کننده گان تقاضا  ،لحاظ محتوا و پروسه بخاطر بهبود هرچه بیشتر محفل از

گردید تا نظریات وپیشنهادات خویش را بیان دارند. این جای خوشبختی است اشتراک 

از اشتراک  2۴پیشنهادات مفید ارائه نمایند. ارزیابی ۶ کننده گان توانستند نظریات موثر و

خواستار  یشانا وگذار بود.  تاثیر گفتند این یک محفل خیلی کننده گان ازمحفل مثبت بوده و

برگذاری چنین محافل در آینده شدند زیرا محفل رقابت نهایی طرح های تجارتی خط مش 

اشتراک کننده  ۶ها است. درعین حال ۶ نآپیشرفت  برای بروز مهارت های جوانان و

ستان ذکر کردند دولت افغان ۴گان پیشنهاد نمودند طرح های تجارتی باید حمایت شوند. ۶

تشبث  مضمون حمایت نماید و برنامهباید مؤسسۀ تعلیمی وتربیتی تشبث را جهت توسعه 

ارائه طرح  غرضاز اشتراک کننده گان پیشنهاد نمودند  ۳در تمام مکاتب تدریس گردد. ۶

ائه شاگردان برای ار بخاطریکه به نظر می رسید ،برای شاگردان باید وقت کافی داده شود

اشتراک کننده گان گفتند تعداد سوال های که ازجانب  0نداشتند. ۶طرح خود وقت کافی 

مالیه نیز پیشنهاد داشتند تا موضوع  0ژوری پرسیده می شود مشخص باشد. و ۶ هیئت

 شامل مضمون تشبث شود. 

۸۸٪

۴٪ ۳٪ ۲٪ ۲٪ ۱٪ ۱٪
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 : نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان در مورد محفل02گراف

 

 
 

 نتیجه گیری

اشتراک  موفقانه برگزار شد.0۳۱۵رقابت ده طرح بهترین نهایی سال  محفل

 و همچنان اشتراک اشخاص کلیدینسبت به سال های قبل زیاد بودند کنددگان محفل 

غیر دولتی به محفل رونق بیشتر بخشید. تعداد رسانه های ارگان های دولتی و 

زیاد محفل را تحت پوشش قرار داد. هیئت ژوری در تصمیم گیری خود مستقل 

بودند بنآ رقابت این محفل و اعالن نتایج با شفافیت کامل انجام گردید. در نتیجه این 

می تعلی وزه هایین، ادارات لیسه ها و آمرین حاستادمحفل باعث تشویق شاگردان، 

 گردید.

 

 بعد از محفل

محترم عبدالواسع آرین مشاور ارشد و رئیس پالن و پالیسی وزارت معارف ذریعه 

ایمیل عنوانی مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث  نوشت، " ما باید در رابطه به توسعه 

 ".برنامه تشبث به تعداد زیاد دیگر لیسه ها صحبت نماییم

محفل را طی ایمیل تقدیر نموده و  ACBARمؤسسۀ  محترمه فیونا گال، رئیس

چنین اظهار داشته، "از طرف خود و  همکارانم بخاطر دعوت در محفل رقابت 

نهایی شاگردان تشبث تشکری می نمایم. محفل بسیار خوب تنظیم شده بود که در 

آن مقامات ادارات زیربط دولتی و موسسات غیر دولتی اشتراک ورزیده بود و 

یت خوشی است که استعداد های متشبثین جوان را دیدم." همچنان مؤسسۀ جای نها

ACBAR  در ویب سایت خویش موفقیت های مؤسسۀ تعلیمی و تربیتی تشبث را

 ذریعه گزارش نشر نمود. 

۸۴٪

۶٪ ۴٪ ۳٪ ۱٪ ۱٪
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