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 برنامه درسی و نظام آموزشی تاجيكستان

 1دكتر سيد امير رون

 مقدمه

باشد. اين كشور از جنوب با  ميليون نفر مي 7هزار كيلومتر مربع و با جمعيتي نزديك به  341تاجيكستان با وسعتي حدود 

هاي جغرافيايي و طبيعي  ل تواناييافغانستان، از غرب با ازبكستان، از شمال با قرقيزستان و از شرق با چين همسايه است. به دلي

شود. زبان ملي جمهوري تاجيكستان فارسي تاجيكي است و  خود يكي از مناطق مهم اقتصادي در آسياي ميانه محسوب مي

 مبناي خط آن روسي يا سريليك است و دين بيشتر مردم آن سني و از شاخه حنفي است.

وابسته به اتحاد جماهير شوروي بود. بعد از فروپاشي شوروي سابق و  3113نظام آموزش و پرورش تاجيكستان تا قبل از سال 

ها در جهت انجام اصالحات آموزشي در دستور كار دولت قرار گرفت. از  نخستين تالش 3111استقالل اين كشور از سال 

تصويب  0227و  0220، 3114هاي  توان به قوانين اصالحات آموزش و پرورش كشور كه در سال هاي به عمل آمده مي تالش

شده اشاره كرد و بر اساس مفاد اين اسناد اصالحات در تمام عناصر اصلي و فرعي آموزش و پرورش صورت گرفته است. مقاله 

 كند. زير جزئيات اين اصالحات را تبيين مي

 

 ساختار نظام آموزش و پرورش

ده است. دوره ابتدايي شامل يك دوره چهار ساله متوسطه تشكيل ش دو دوره تحصيلي ابتدايي و نظام آموزشي تاجيكستان از

شامل يك مرحله يك دوره تحصيلي هفت ساله دوره متوسطه  هاي اول تا چهارم ابتدايي و سالگي( يعني كالس 6 -33ابتدايي )

 ييعنسالگي(  31-37)پايانيمرحله دو ساله  ، بعالوه هاي پنجم تا نهم  كالس يعنيسالگي(  33 -31پنج ساله مياني )

 (ميانياول )سال است. در پايان مرحله  1هاي دهم و يازدهم است. طول دوره آموزش عمومي و اجباري در تاجيكستان  كالس

توانند  آموزان پس از مرحله مياني مي شود. دانش آموزان مدرك تحصيلي داده مي به دانش دوره متوسطه وم )پاياني(و مرحله د

 (.0227)قانون وزارت معارف جمهوري تاجيكستان،  اي شوند آموزش فني و حرفه هاي نظري و يا مراكز وارد دبيرستان

سال تغيير پيدا كرده است. مرحله اول اصالحات  30سال به  33ميالدي به بعد طول دوره تحصيلي بتدريج از  0232از سال 

 .(0232تان، )سند توسعه ملي تاجيكس تكميل خواهد شد 0236آغاز شده و تا سال  0232 – 0233در سال 

 مديريت کالن نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی

آموزان در دوره ابتدايي، مياني و  عهده وزارت معارف است. اين وزارتخانه اداره امور تحصيلي دانش مديريت كالن آموزشي بر

د دارد كه امور آموزشي هر ها را برعهده دارد. در هر واليت، مركزي به نام مؤسسه معارف وجومتوسطه و دانشجويان دانشگاه

كند. نظام آموزشي در اين كشور متمركز است و كليه مدارس )به استثناي مدارس ازبكي و روسي(  ايالت و شهر را مديريت مي

                                                 
 سازمان پژوهش. استاديار 1

 گردد.دکترمرتضی سميعی ظفرقندي مشارکت داشتند که بدينوسيله از ايشان قدردانی می, ، دکتر عظيم محبیدر تهيه اين مقاله آقايان
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هاي اين كشور استقالل كامل ندارند و براساس استانداردهاي كشور كنند. دانشگاه هاي درسي يكنواخت استفاده مي از كتاب

 كنند.  يروسيه عمل م

هاي علوم تربيتي  وزارت معارف تاجيكستان دو آكادمي )پژوهشگاه( دارد كه يكي از آنها خاص تحقيق و تأليف در مورد كتاب

هاي درسي دانشگاهي را  ها و تأليف كتاب هاي علوم انساني و علوم محض است كه مسئوليت پژوهش و ديگري در مورد كتاب

 برعهده دارند.

دولتي )رايگان( و غيردولتي است. مدارس خصوصي عمدتاً در مراكز شهري ديده   يكستان شامل مدارسمدارس در كشور تاج

 (0227شود )قانون وزارت معارف،  مي

 

 

 اهداف و وظايف کالن آموزش و پرورش

اد ها و استعد آموزان، پرورش قابليت هدف اصلي آموزش و پرورش در اين كشور، توجه به رشد همه جانبه شخصيت دانش

هاي اجتماعي، اقتصادي، علمي، فني و فرهنگي و  آموز به منظور پيشرفت اجتماعي و اقتصادي اين كشور در زمينه دانش

 .دموكراسي و با توجه به قانون اساسي )حقوق بنيادي( اين كشور تعريف شده است )همان منبع(

 ده است:براساس اين اهداف، وظايف مهم زير براي آموزش و پرورش مدنظر گرفته ش

 تربيت افرادي وطن دوست و شهرونداني مصلح -

 تربيت خودشناسي و خودآگاهي  -

 تربيت افرادي با دانش عميق -

 تربيت هنري و زيبايي دوستي -

 تربيت زيستي، مهارتي و اقتصادي -

 دوستانه تربيت سياسي، اجتماعي و ترويج افكار بشر -

 و حل مسئله كمك به رشد همه جانبه افراد و توسعه تفكر انتقادي، خالق -

 فراهم آوردن امكان ارزشيابي عموم مردم از عملكرد آموزش و پرورش -

 هاي کالن توسعه آموزش و پرورش  سياست

ترين چالش در روند توسعه همه جانبه كشور  پيشرفت اقتصادي از يك طرف و نبود فهم مشترك در اصالحات به عنوان مهم

 تاجيكستان اعالم گرديده است.

هاي درسي و نقش معلمان در تربيت نيروي انساني به عنوان  يت در آموزش و پرورش از طريق برنامهدر عين حال كيف

ترين عامل در حل اين چالش مدنظر قرار گرفته است. كيفيت نيروي انساني به عنوان معيار توسعه اجتماعي، قدرت  مهم

و پرورش از نظر دستمزد كم معلمان، عدم  هاي موجود در آموزش اقتصادي و امنيت ملي تلقي شده است. لذا حل ضعف
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هاي آموزش و پرورش تأكيد شد )سند توسعه ملي  ها به عنوان سياست هاي كافي آنها در آموزش و تكميل زيرساخت مهارت

 (.0232تاجيكستان، 

 هاي درسی  رويکردهاي حاکم بر برنامه

حاد جماهير شوروي بوده است. براساس اين وابستگي، وابسته به ات 3113نظام آموزش و پرورش تاجيكستان تا قبل از سال 

كرده است. متون تخصصي در  هاي درسي از فلسفه حاكم بر كشور شوروي تبعيت مي ماهيت و فرايند طراحي و تدوين برنامه

فرايند شده است. اين   سطوح مختلف دانشگاهي از منابع روسي بوده و ادامه تحصيل در سطح دكتري در كشور روسيه انجام مي

همچنان وجود دارد و مدارك تحصيلي در حد دكتري بايد به تأييد آموزش عالي كشور روسيه برسد. به عبارت ديگر فلسفه 

 اي از آموزش و پرورش كمونيستي بوده است. جلوه 3113هاي درسي تا سال  حاكم بر آموزش و پرورش و برنامه

هاي  ها، رويكرد حاكم بر طراحي، توليد و اجراي برنامه ليرغم تالشبعد از فروپاشي شوروي سابق و استقالل اين كشور، ع

هايي با بنياد فرهنگي و تاريخي  شود برنامه درسي همان روند علمي را حفظ كرده است. اما از نظر فرهنگي و تربيتي تالش مي

يد بر نظرات فارابي، رودكي، صدرالدين توان به متون فلسفه تربيت با تأك هاي اين رويكرد مي اين كشور بازسازي شوند. از نشانه

 (.0230عيني و .. اشاره كرد )جزوه درسي فلسفه تربيت، 

پرورش تاجيكستان به شرح ذيل  موزش وآنظام نارسائي هاي  هاي بعمل آمدهو پژوهش ها براساس نتايج حاصل از بررسي

 : گزارش شده است

 محور بودن يادگيريحافظه -

 تناسب با مراحل رشدي تهيه نشده است.برخي مطالب و محتوي درسي م -

 ها به همه ابعاد وجود انساني توجه نشده است. در تهيه مطالب درسي و كتاب -

 المللي استاندارد نبودن آموزش در مقايسه با سطح آموزش بين -

 هاي مختلف علوم تربيتي كمبود متخصص درگرايش -

 هاي روسي كمبود منابع به زبان -

ا در جهت انجام اصالحات آموزشي در دستور كار دولت قرار گرفت. اين اصالحات كه تا حال ه نخستين تالش 3111از سال 

 هاي داخلي هفت ساله مواجه شد. حاضر همچنان ادامه دارد در مسير خود با افت و خيزهايي به دليل جنگ

به تصويب رسيد  3114سال توان به قانون اصالحات آموزش و پرورش كشور تاجيكستان كه در هاي بعمل آمده مياز تالش

هاي درسي بايد مورد بازنگري و اصالح قرار گرفته و به روز شود اشاره نمود. بر اساس مفاد اين قانون محتوي و مطالب كتاب

هاي علوم و گيري از پيشرفتهاي ملي، بهرههاي ذكر شده در قانون براي تغييرات عبارت است از: توجه به ارزشبرخي ازمالك

 هاي جهاني، همگرايي ملي هاي افراد، توجه به ارزشجهان، توجه به حقوق و آزادي فنون در

هاي آموزش و پرورش كشور سند مهم دولتي ديگري به عنوان سند ملي در زمينه سياست 0220طور در سال همين 

يابي به به ويژه دستهاي اصلي دولت در زمينه توسعه آموزش و پرورش تصويب و ابالغ شده است. در اين سند سياست

عالوه بر آن در سندي كه از سوي  )همان منبع(. آوري و رشد همه جانبه اعالم شده استهاي علمي، فني و فنپيشرفت

تصويب و صادر شده،  0227هاي مختلف آموزش و پرورش در سال  حكومت جمهوري تاجيكستان در زمينه نوسازي در بخش

 هاي زير در اصالحات آموزشي تأكيد شده است: مشي بر خط

 توجه به نقش آموزش و پرورش در رشد جامعه -
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 گسترش آموزش و پرورش غيردولتي -

 اهميت قائل شدن براي جايگاه معلم از سوي جامعه و دولت -

 ها ها( با خانواده تقويت رابطه مدارس )مكتب -

 ها بر عملكرد مدارس تقويت نظارت خانواده -

 هاي مختلف آموزان با دستاوردهاي ملي و جهاني در زمينه شآشنا كردن دان -

 بازآموزي معلمان و تربيت كارشناسان و كارمندان -

 آموزان از طريق فراهم كردن زمينه خودآموزي رشد همه جانبه دانش -

 (0227آموزان )قانون وزارت معارف،  پرورش و كشف استعداد دانش -

 

 رسی:هاي د راهبردهاي اساسی در نوسازي برنامه

 هاي درسي با انتظارات جامعه و نيازهاي فردي هماهنگي برنامه -

 هاي تدريس هاي درسي و روش گيري از رويكرد فعال در سازمان محتواي كتاب بهره -

 اي  هاي درسي در مدارس و مراكز فني و حرفه بهبود كيفيت برنامه -

 بهبود پشتيباني از فرايند آموزش و تدريس -

 هاي جغرافيايي و فرهنگي سي با توجه به تفاوتهاي در انعطاف در برنامه -

 توجه به هويت تاريخي و ميراث فرهنگي تاجيكستان -

 هاي درسي هاي تفكر خالق، حل مسئله و نقادي از طريق برنامه تقويت مهارت -

 ها و كيفيت نيروي انساني بهبود روش -

 آموزش نيروي انساني -

 ورشبهبود وضعيت اجتماعي معلمان و كاركنان آموزش و پر -

 وري از سيستم مديريت آموزش و پرورش افزايش بهره -

 تربيت مديران در سطوح مختلف -

 ايجاد سيستم ارزيابي كيفي از عملكرد آموزش و پرورش -

 بهبود مكانيسم حمايت مالي از مدارس و مناطق آموزشي -

 هاي تحصيلي توزيع عادالنه منابع مالي در دوره -

 افزايش حقوق معلمان -

 انات مادي و وسايل كمك آموزشيتجهيز مدارس به امك -

 زبان و خط

يكي از مشكالت آموزش و پرورش اين كشور، تفاوت الفباي تاجيكي با الفباي كشورهاي فارسي زبان مانند ايران و افغانستان 

 تواند از منابع درسي كشورهاي فارسي است، الفباي اين كشور به زبان روسي)سيريليك( است. به همين علت اين كشور نمي

زبان استفاده كند. در حال حاضر آموزش خط فارسي با همكاري ايران از پايه چهارم ابتدايي شروع شده است و با گذشت زمان 
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هاي سياسي اين  توانند از خط فارسي استفاده كنند، اما اين روند همچنان بسيار كند است. برخي از جناح افراد بيشتري مي

آورند و به فارسي بيشتر به  دانند و از آن حمايت بيشتري به عمل مي ري اين كشور ميكشور زبان روسي را زبان علمي و ادا

 كنند )همان منبع(. عنوان زبان ادبي و هنري نگاه مي

 تقويم سال تحصيلی

شود و تا پايان ماه مِي ادامه دارد. مدارس معموالً در  سال تحصيلي در تاجيكستان از اول سپتامبر هر سال شروع مي

ظهر است. در دوره  متوسطه ساعت كار مدارس  30صبح الي  8ها تعطيل هستند. شروع كار مدارس ابتدايي از ساعت  نتابستا

هاي دوره ابتدايي  كند. مدارس در روز يكشنبه تعطيل هستند. كالس بعدازظهر ادامه پيدا مي 34صبح شروع و تا ساعت  8از 

بيني شده است  انگليسي، فارسي و ديني )معنوي( معلمان مجزايي پيششود، اما براي دروس  اغلب با يك معلم اداره مي

 (.0233الدين،  )جمال

 

 همان منبع(جدول برنامه درسی دوره ابتدايی )

 موضوع درسی ايام هفته

 ورزش تاريخ  الفباي خط فارسي علوم دوشنبه

 ديني صنعت تصويري زبان تاجيك رياضي سه شنبه

 رياضي سرود ت تاجيكادبيا تاريخ عمومي چهارشنبه

 زبان روسي علوم  رياضي زبان تاجيك پنج شنبه

 زبان انگليسي تاجيك خلق تاريخ رياضي ورزش جمعه

  زبان روسي عربي هنر  شنبه

 )مرحله ميانی(*جدول برنامه درسی متوسطه

 موضوع درسی ايام هفته

 شيمي زبان روسي جبر زبان تاجيك عربي دوشنبه

 زبان فارسي تاريخ خلق تاجيك تربيت بدني ادبيات تاجيك زبان روسي سه شنبه

ادبيات  فيزيك تاريخ عمومي چهارشنبه

 تاجيك

 زبان انگليسي اطالعاتتكنولوژي 

 جغرافيا جبر زيست شناسي تاريخ عمومي تربيت جسماني پنج شنبه

 حقوق شناسي صنعت و محنت عربي ورزش فيزيك  جمعه

 هندسه شناسي زيست اجيكزبان ت جغرافيا كامپيوتر شنبه

( بدين قرار می باشد: زبان تاجيکی، ادبيات متوسطه ) دهم و يازدهم پايانی  *عناوين دروس مشترک برنامه درسی مرحله دوم 

شيمی ، زيست ، تکنولوژي ،تاجيک ، زبان روسی ، زبان انگليسی ، تاريخ عمومی ، تاريخ تاجيک ، حقوق انسان ،جبر، هندسه ،فيزيک 

 عات ، صنعت و محنت ، آمادگی دفاعی ، تربيت جسمانی اطال
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 هاي درسی فرايند طراحی و توليد برنامه

هاي  مند در زمينه طراحي و توليد برنامه در وزارت معارف تاجيكستان سازمان يا بخش خاصي وجود ندارد كه به طور نظام

هايي كه قرار است تغيير  رتخانه براي طراحي و توليد كتابباشد بلكه براساس قانون اين وزا داشته   اي را برعهده درسي وظيفه

هاي مورد نظر با آنها قرارداد  كند و براساس تجارب آنان جهت توليد كتاب پيدا كند، از افراد با تجربه و عالقمند دعوت مي

 كنند. مينه ايفا ميعلمي معموالً از مراكزي هستندكه بيشترين نقش را در اين ز  ها و مراكزكند. دانشگاه منعقد مي

هاي درسي است  نامه و سند روشن در طراحي و تأليف كتاب يكي از نقاط ضعف وزارت معارف در اين كشور نبود يك نظام

 (.0230خان،  اف و علي )رحيم

 

 

 اصول و انتخاب و سازماندهی محتوا:

 توجه به سن و سال -

 امكان درك محتوا از سوي فراگيران -

 توجه به تحوالت علم -

 هاي ملي و معنويات ه به ارزشتوج -

 هاي شخصي توجه به حقوق و آزادي -

 توجه به خواست جامعه -

 توجه به هويت تاريخي و درك آئين ملي -

 توجه به اخالقيات -

 آموزان توجه به عاليق دانش -

 توجه به آراستگي كتاب -

 و ...هاي آموزشي، مشاهده  هاي آموزش فعال مانند اجراي كارهاي عملي، بازي استفاده از روش -

ها استفاده  آموزان از همان كتاب هاي بعد دانش ماند و سال كند بلكه در مدرسه مي هاي درسي هر سال تغيير نميكتاب

هاي درسي در اين  از كتاب ارزشيابي لذا . فعاليت پربسامدي نيستهاي جديد  كتابكنند. به عبارت ديگر تأليف و چاپ  مي

 هرچند سال يكبار انجام ميشودكشور 

 ظام ارزشيابین

)خوب(،  4به معناي عالي،  1متغير است.  1گذاري از يك تا  گذاري در تاجيكستان به صورت كمي/كيفي است. نمره نظام نمره

 )غيرقابل قبول( است.  3و  0)قابل قبول(،  1

علمان، مدير، معاون شود. به منظور اطمينان از كار م ارزشيابي تا پايان كالس چهارم توصيفي و از سوي معلمان انجام مي

هاي  نمايند. در پايه آموزان را بررسي مي هاي درس وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش مدرسه و ... در مواقعي با حضور در كالس

باالتر ارزشيابي به صورت تركيبي يعني توصيفي و پاياني است. ارزشيابي پاياني بر عهده وزارت معارف است كه هر سال از يك 

گيري خواهد بود )متن  شود و اين ارزشيابي يكي از مبناهاي تصميمصي به صورت هماهنگ انجام مييا چند درس تخص

 (.0233مصاحبه با مدير امتحانات وزارت معارف، 
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 هاي وزارت معارف تاجيكستان (، متن مصاحبه با ايشان به عنوان مدير يكي از بخش0233الدين، اميراف ) جمال -

 ، مركز اسناد وزارت معارف تاجيكستان0232ان سند توسعه ملي تاجيكست -

 (، كتابخانه دانشگاه صدرالدين عيني0227قانون وزارت معارف جمهوري تاجيكستان ) -

 هاي علوم دوره ابتدايي، مركز اسناد و كتابخانه وزارت معارف (، كتاب0230خان ) اف و علي رحيم -

 صدرالدين عيني ( گروه علوم تربيتي دانشگاه0230جزوه درسي فلسفه تربيت) -

 وزارت معارف ( ، 0233متن مصاحبه با مدير امتحانات وزارت معارف ) -

 

 


