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در عصـر کنونـی، تعلیـم و تربیـت معیـاری؛ اغلـب از اولویـت ملت هـا و در درازنـای تاریـخ از جملـه دغدغه های مشـترک اکثر 
جوامـع بشـری را بـا تفاوت هـای طـرز فکـر، نگرش های سیاسـی و دینـی آنها تاکنون شـکل داده اسـت.

آمـوزش و تربیـت درسـت، همان گونـه کـه سـبب سـازندگی شـخصیت، رشـد کمـال  برای دسـت یابی انسـان ها بـه زندگی 
مرفـه و جایـگاه متفـاوت می شـود، برعکـس عـدم دقـت بـه نیازمندی و خواسـته های افـراد و یـا پرداختن بـه آن بـا روش  و اصول 

نادرسـت، اسـباب سـقوط و نابودی افـراد و جوامـع را فراهم می سـازد.
 جنـگ و ناامنـی در افغانسـتان و بی ثباتـی سیاسـی طی دهه هـای پی هـم از چالش های مهم فـرا راه  پدیده تعلیـم و تربیت تا 
سـرحد فروپاشـیدگی آن در ایـن کشـور بـوده اسـت. گـذار از چنین وضعیت و پشـت نمـودن به دوره های اسـف بار گذشـته  توام 
بـا واقعیت هـای تلـخ موجـود، اگـر چه کار سـاده و آسـانی نیسـت، اما نیـاز حتمی اسـت تا مـردم افغانسـتان به عنـوان یک ملت 
بـا شکسـتن تابوهـا و موانـع، از منجـاب ایـن چرخـه باطل عبـور نمـوده  و روزنـه ای نـو  را درعرصه آمـوزش و تربیـت، فراروی 

نسـل آینده قـرار دهند.
یافته هـای پژوهشـگران و رهبـری نظـام تعلیـم و تربیـت ) معارف( افغانسـتان نشـان می دهد که ایـن نهاد به تغییـرات جدی 
و اساسـی یی چـون؛ اصـاح سـاختار وظیفوی و تشـکیاتی، تجدید و بروزسـازی نصاب، بازنگری شـیوه ها و شـرایط اسـتخدام 
کارمنـدان و معلمیـن، ارایـه راهکارهـای مناسـب در سیسـتم های نظـارت وارزیابـی از اجـراات، هماهنـگ سـاختن برنامه هـا، 
ظرفیت پـروری، اسـتفاده از ابزارهـا و وسـایل تکنالـوژی در امـور آمـوزش و تربیـت، مدرنیزه سـازی سیسـتم های گزارش دهـی و 
گزارش گیـری، ارایـه یـک طـرح مناسـب برای دسـت یابی شـاگردان به کتـاب در زمان مشـخص آن، افزایش معاشـان آمـوزگاران، 
تجدیدنظـر در بخـش نمـرات کانکوری بخش تعلیم و تربیت، ارزیابی مسـایل زبانی در بسـتر علمی در عرصه مسـایل آموزشـی، 
دادن اولویـت ویـژه بـه تعلیـم و تربیـت در سیاسـت گذاری داخلـی، تکیه بیشـتر بر منابـع داخلی  و دخیل سـاختن مـردم در امور 

تعلیـم و تربیـت و عدم برخورد سیاسـی با مسـایل آموزشـی، نیازمند اسـت.
پرداختـن بـه چنیـن ضـرورت مهـم و بـه عهـده گرفتن مدیریـت هدفمنـد تغییـر، دارد در اندیشـه رهبـری نـو وزارت معارف 
کشـور جوانـه می زنـد و مسـووالن وزارت معـارف؛ خـود را متعهـد می دانند کـه؛ ایـن آرزوی دیرینه مردم افغانسـتان برای داشـتن 
تعلیـم و تربیـت معیـاری و بـا کیفیت؛ همسـان با سـایر کشـورهای دنیا، در صحنه عمل به شـگوفه نشسـته و تجسـم عینـی یابد.
   بـا ایـن حـال؛ نبود امنیت، جغرافیای پیچیده، حجم بزرگ تشـکیات، کمبـود منابع و امکانات، ظرفیـت پایان، موجودیت 
فسـاد در الیحه هـای اجرایـی و مداخلـه در امـور معـارف از بیـرون؛ از چالش هـای عمـده پیـش پـای ماموریـت درحـال تغییـر؛ 
پیش بینـی می شـود، بـا آن هـم اگـر پروسـه جدید به صـورت منطقـی و طـی میکانیـزم زمانی و مکانـی مناسـب، مورد اجـراء قرار 
گیـرد، یـک آغـاز نـو و کم پیشـینه برای گـذار از چرخـه کمیت به کیفیـت در عرصه تعلیـم و تربیت در سـطح کشـور خواهد بود. 
یافته هـا و گزارش هـا نشـان می دهـد، اقدامـات اخیـر رهبـری وزارت معـارف کشـور در ایـن زمینـه  بعـد از ماه هـا رای زنـی 
و مطالعـات مقایسـوی روی طـرح اصـاح و بازنگـری سـاختار وظیفـوی و تشـکیاتی وزارت معـارف دارد در مراحـل حسـاس 

تصمیم گیـری قـرار می گیـرد.
پروسـه اصاحـات کـه به هدف مبارزه با فسـاد، بهبـود کیفیت خدمات و ظرفیت در مکاتب روی دسـت اسـت، قرار اسـت 
طـی یـک سـمپوزیم ملـی در سـطح مرکز کشـور برای بازنگـری سـاختار وظیفـوی و تشـکیاتی وزارت معارف به بحث گذاشـته 
شـده و دیدگاه هـای اقشـار و طبقـات مختلـف جامعـه بـرای کارآمدی، کیفیـت و پاسـخگویی به نیازهای افغانسـتان مـورد بحث 

قـرار گیرد.  
کیفیـت و معیاری سـازی نظـام تعلیـم و تربیـت کـه از اولویت هـای کاری رهبـری موجـود وزارت معارف را شـکل می دهد، 
شـامل؛ تغییـر نـام وزارت معـارف، بازنگری و اصاح تشـکیل، از بین بـردن تداخل وظیفـوی، پنهان کاری و گریز از مسـوولیت، 
اصـاح سیسـتم اجـراات اداری، تغییـر و کم حجـم سـاختن نصـاب، بازنگـری پروسـه های اسـتخدام، دخیـل سـاختن مـردم و 
نهادهـای عاقه منـد بـه پروسـه های معـارف، مقایسـه وی و خودگـردان سـاختن مکاتب، شناسـایی افراد مسـلکی، اسـتخدام به 

اسـاس رشـته و غیرسیاسی سـازی معـارف، از اهـم موضوعـات قابـل تغییر خواهنـد بود.

چشم انداز کیفی سازی نظام تعلیم و تربیت
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نظـام آموزشـی فعلـی کشـور، یـک نظـام متمرکـز و برنامـه درسـی آن 
منحصـر بـه کتاب  درسـی اسـت کـه معلـم فراینـد تدریـس را بـا آن انجام 
می دهـد و انـواع ارزشـیابی های تحصیلـی و آزمون هـا بـر مبنـای محتوای 
کتاب هـای درسـی انجام می گیـرد. در حقیقـت کتاب درسـی در نظام های 
بـه شـمار می آیـد کـه  تربیـه  و  تعلیـم  و مـدون  آموزشـی سـند مکتـوب 
فعالیت هـا و تجـارب شـاگردان بر اسـاس آن سـازماندهی می شـوند. پس 
اگـر محتـوای کتاب هـای درسـی مطلوب باشـد، می تواننـد شـاگردان را به 
تفکـر بکشـاند و نیازهـای عصر جدیـد را پاسـخ گو باشـند)اقازاده1385 به 
قـول قربانـی)1396(، 1( ایـن رسـانۀ بـا اهمیـت در بردارنـده بخش هـای 
نوشـتاری، تصویـری و تمرین ها…اسـت کـه در راسـتای تحقـق اهـداف 
کتـاب درسـی انتخـاب و سـازماندهی می شـوند)نوریان، 1388 بـه قـول 
قربانـی)1396(، 1( و محتـوای برنامـه درسـی همـان موضوعـات درسـی 
اسـت کـه از آن بـه عنـوان وسـیله ای بـرای رسـیدن بـه اهـداف اسـتفاده 
می شـود. در واقـع محتـوا عبـارت اسـت از مجموعـه مفاهیـم، اصـول، 
مهارت هـا، ارزش هـا و گرایش هـا کـه از سـوی برنامه ریـزان و بـه منظـور 
تحقـق اهـداف انتخـاب و سـازماندهی می شـوند)ملکی،1388، 126(.
محتـوای برنامـه درسـی بـا توجـه به نقشـی کـه در تحقق اهـداف ایفا 
می کنـد، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. از آن جـا که تدویـن، تغییر 
و به روز کـردن کتـب درسـی یکـی از الزامـات نظام هـای  آموزشـی اسـت، 
تحلیـل و بررسـی علمی آن اهمیت خاصی پیـدا می کند. تحلیل کتاب های 
درسـی بـه مؤلفـان کتاب های درسـی کمـک می کند تـا در هنـگام تدوین، 
گزینـش و انتخـاب محتـوای کتاب هـای درسـی، دقـت بیشـتری داشـته تا 
 ضمن تسـهیل یادگیری، زمینه پیشـرفت تحصیلی شـاگردان را فراهم کنند. 

تحلیل محتـوای کتاب هـای 
درسی بر اساس روش ویلیام رومی
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بـا تحلیـل محتـوا، نقـاط ضعـف محتـوا آشـکار 
برنامـه  یـک  ایجـاد  ضـرورت  و  می شـوند 
اسـتاندارد، بیشتر احساس می شـود. در حقیقت، 
تحلیـل محتـوا کمک می کنـد تا مفاهیـم، اصول، 
نگرش هـا، باورهـا و کلیـه اجزای مطرح شـده در 
قالـب درس هـای کتـاب، مـورد بررسـی علمـی 
قـرار گیرند)بدریـان و رسـتگار،1385، بـه قـول 

 .)2  ،1396 قربانـی 
تحلیـل محتـوا، روش منظـم بـرای توصیـف 
عینـی و کمـی محتـوای کتاب هـا و متـون برنامـه 
و یـا مقایسـه پیام هـا و سـاختار محتـوا بـا اهداف 
برنامـه درسـی اسـت. در ایـن روش پیام هـا و یـا 
بـه  و  کد گـذاری  منظـم  صـورت  بـه  اطاعـات 
نحـوی طبقه بنـدی می شـود کـه محققـان بتوانند 
آنهـا را بـه صـورت کمـی تجزیـه و تحلیـل کنـد 

.)23 مـرادی،1388،  )حسـن 
تحلیـل کتاب هـای درسـی تـاش ارزنـده  ای اسـت، زیـرا معلمـان و شـاگردان زیـادی از آن بهـره می برنـد و این 
مطالعـات در طراحـی فرصت هـای مناسـب بـرای یادگیـری شـاگردان تاثیرگـذار اسـت، همچنیـن مطالعه و بررسـی 
کتاب هـای درسـی می توانـد ارتبـاط بیـن برخـی از مشـکات یادگیری شـاگردان بـا برنامه درسـی را آشـکار نماید و 
کمـک کنـد کـه مفاهیـم برنامه درسـی بـه شـکل مناسـبی در کتاب های درسـی گنجانـده شـوند. یکـی از روش های 
منظـم و مؤثـر تحلیـل محتـوای کتاب هـای درسـی بـر اسـاس روش ویلیـام رومـی اسـت کـه روشـی مناسـب برای 
تشـخیص میـزان فعـال و غیرفعـال کتاب هـای درسـی بـه کار بـرده مـی شـود. در ایـن قسـمت از مقاله بـه تفصیل آن 

می شـود. پرداخته 

دیدگاه ویلیام رومی و ارتباط آن با یادگیری فعال
کیـد می کنـد، روش وی از جملـه بهتریـن  دیـدگاه ویلیـام رومـی بـر ارائـه محتـوای فعـال در کتب درسـی تأ
تکنیک هـای موجـود جهـت بررسـی کلـی محتـوای کتاب هـای درسـی و متمایـز کـردن محتـوای فعـال از غیرفعـال 
می باشـد. لـذا روش رومـی بـه عنـوان یـک تکنیـک مؤثـر ارزشـیابی ارائـه فعـال بـا زیربنـای تئوریـک بسـیار قـوی 
می باشـد. تکنیـک کمـی تحلیـل محتـوای کتـاب درسـی ویلیام رومـی از دو نـوع مقولـه ارائه فعـال و غیرفعـال برای 
تحلیـل متـن، تصاویـر و پرسـش ها تشـکیل شـده اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن مقوله هـا می توان شـیوه تألیـف فعال یا 

غیرفعـال کتـاب رامشـخص نمود.
ویلیـام رومـی متخصـص آمـوزش علـوم، روش ارائـه محتـوا را در کتـاب » تکنیک های پژوهشـی بـرای آموزش 
کید دارد  علـوم«، شـیوه آمـوزش علـوم را فرآینـدی پژوهشـی و اکتشـافی در نظـر می گیـرد. از این رو پیوسـته بـر آن تأ
کـه نحـوه ی آمـوزش علـوم باید بـه صـورت فعـال و تحقیقـی باشـد )Romy,1968:12(. بدیـن ترتیب مشـاهدات 
واقعیـات در پایین تریـن سـطح قـرار می گیرنـد و یادگیرنـده پـس از یادگیـری آن بـه یک دسـته اصول و مفاهیم دسـت 
می یابـد، سـرانجام می توانـد طرح هـای مفهومـی را در ذهـن خود مجسـم نمایـد. منظور از طـرح مفهومی بـه عنوان 
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یـک )ایـده بـزرگ( یـا سیسـتمی از حقایـق، اصـول و مفاهیمـی کـه می توانـد در یـک توالی عمیـق یادگیری از سـاده 
بـه پیچیـده سـازماندهی شـود، تعریـف شـده اسـت. از ایـن رو ویلیـام رومـی طبق طـرح مفهومـی محتـوای فعال و 
غیرفعـال را تعریـف می نمایـد. هـرگاه محتوا در پایین ترین سـطح توالی ارائه شـده قرار داشـته باشـد، یعنـی محتوایی 
کـه حقایـق را ارائـه می دهـد و سـپس نتایـج یـا اصـول کلـی را بافاصله مطـرح می سـازد، چنیـن محتوایـی غیرفعال 
محسـوب می شـود. برعکـس هـرگاه محتـوا شـاگردان را بـه فعالیـت وادار نماید کـه اصول کلـی خود را کشـف کند، 
چنیـن محتـوای فعال حسـاب می شـود. لذا روش رومـی، شـیوه ها و راهبردهای فعال آموزشـی را طلـب می کند. وی 
آمـوزش بـه خصـوص آمـوزش علـوم را جریانـی اکتشـافی در نظـر می گیـرد و اعتقـاد دارد که شـاگرد بایـد در جریان 
آمـوزش فعـال باشـد و خـود به کشـف مطالـب بپـردازد.  در ایـن صورت اسـت کـه عاقه و انگیـزه شـاگرد تحریک 

می شـود)همان(. 
رومی محتوایی را فعال می داند که ویژگی های زیر را داشته باشد:

vاز شاگرد خواسته شود تا آزمایش را انجام داده و نتایج حاصل از آن را تجزیه و تحلیل کند.
vپرسش هایی که پاسخ دادن به آن مستلزم است که یادگیرنده مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل کند.

vپرسـش هایی کـه بـرای جلـب توجـه یادگیرنـده ارائه شـده توسـط مؤلـف بافاصلـه به آن جـواب داده نشـده 
. ست ا

vاز یادگیرنده خواسته شده فعالیتی انجام دهد و یا از مفروضات داده ها استفاده کند.
vپرسـش های جدیـدی کـه طـرح شـده و جـواب آن در کتـاب نیسـت و از شـاگردان خواسـته شـده کـه خـود 

نماینـد. نتیجه گیـری 
vاز شاگرد خواسته شده تا مسائل عنوان شده در متن محتوا را حل نماید.

بدیـن ترتیـب کتاب هایـی کـه ویژگی هـای فـوق را داشـته باشـند، شـیوه ی ارائـه آن فعـال می باشـد و بالعکـس 
کتاب هایـی کـه فقـط بـه ارائـه نتایـج و حقایق علمـی و تعاریـف می پردازنـد، غیرفعـال هسـتند. در نتیجه ایـن چنین 
 منجـر به اقتـدار معلم و یادگیری طوطی وار شـاگردان می شـود. بدیهی اسـت که کتاب های درسـی 

ً
کتاب هـا معمـوال

بایـد مسـائل را از دیدگاه هـای مختلـف مـورد توجـه قـرار دهـد و بـه نحـوی طراحـی و تالیـف شـوند کـه شـاگرد بـا 
دیدگاه هـای متضـاد برخـورد کنـد تـا بفهمـد کـه ایده هـای مهـم از مشـاهدات کوچـک بـه دسـت می آینـد. بعضـی 
اصـول و مفاهیـم علمی که توسـط دانشـمندان مطرح می شـوند در سـایه مشـاهدات و تجربیات حاصل شـده اسـت 
و پـس از دسـته  بندی و ایجـاد ارتبـاط میـان آنها به صـورت مفاهیم علمـی مطـرح می شـود)واجارگاه، 1393، 344- 

.)345

تکنیک ویلیام رومی در مورد تحلیل محتوای کتاب های درسی 
 هم اشـاره شـد کـه از دیدگاه ویلیـام رومی، محتـوای کتاب درسـی باید موضوعات را به شـیوه ای اکتشـافی 

ً
قبـا

مطـرح نمایـد. زیـرا یادگیـری در حقیقـت نتیجـه ای فعالیـت یادگیرنـده اسـت. یعنـی تـا یادگیرنـده فعالیـت نکنـد، 
یادگیـری صـورت نخواهـد گرفـت. بـه همین خاطر اسـت کـه رومی محتـوای کتـاب را به صـورت فعـال و غیر فعال 

می کند)مهـدوی، 1396، 264(:  دسـته بندی 
 بـه ارائـه  دانـش و اطاعـات، حقایـق و مفاهیـم 

ً
محتـوای غیرفعـال: محتـوای غیرفعـال آن اسـت کـه صرفـا

می پـردازد و سـپس نتایـج و اصـول کلـی را مطرح می سـازد، از شـاگردان خواسـته می شـود تا ایـن اصـول و قوانین را 
کیـد دارد. بنابراین، هیچ نـوع مسـأله ای مطرح نمی گـردد تا  حفـظ نماینـد، محتـوا فقـط بـه انتقـال و پرکـردن ذهـن تأ

شـاگردان مجبـور شـود کـه برای حـل آن سـعی و تـاش نماید.
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محتـوای فعـال: محتـوای فعال آن اسـت که روحیه  کشـف را در شـاگرد به وجـود آورد تا او خود به دنبال پاسـخ 
سـؤاالتش باشـد و نتایجـی را کـه به دسـت مـی آورد فعالیـت او را بـرای یادگیری بیشـتر تقویـت کند. محتـوای فعال 
بـا ارائـه  سـؤاالت، تصاویـر، مثال هـا و غیره انگیـزه یادگیـری را در خواننـده ایجاد می کنـد. محتوای فعـال به صورت 
مسـأله یـا مشـکل مطرح می شـود تا شـاگرد برای پاسـخ گویی بـه آن طرحـی را در نظـر بگیرد، اطاعـات جمع آوری 
کنـد، آزمایـش نمایـد و سـرانجام نتیجه گیـری کنـد و آن را تعمیـم دهـد. بـه همیـن لحـاظ بهتـر اسـت کـه محتوای 

کتـاب درسـی حداقـل اطاعـات را ارائه دهد.
 در این 

ً
بـا توجـه بـه مطالـب باال، اگـر بـه کتاب های درسـی مکاتـب نگاهـی داشـته باشـیم، می بینیم کـه اکثـرا

 مراحل و 
ً
نـوع کتـب حقایـق، نتایـج یافته هـای دیگـران و اصـول و قوانیـن علمـی ارائـه شـده اند کـه شـاگردان اصـا

پروسـه های دسـتیابی بـه ایـن اصـول را نمی داننـد. بـا دیدگاه هـای متفـاوت و متضـاد آشـنایی ندارنـد و مجبوراند که 
چنیـن محتـوا را حفـظ نماینـد. در نتیجـه یادگیـری اغلب حفظـی یا به قـول معروف »میخانیکی« اسـت و شـاگردان 
بیـش از حـد متکـی بـه کتاب هـای درسی شـان می شـوند و معتقدنـد کـه اطاعـات و یافته هـای علمـی فقـط و فقط 
در کتاب هـای درسـی یافـت می شـوند نـه از طریق مشـاهده، تجزیـه و تحلیـل و نتیجه گیـری دقیق)همـان، 265(.
یـب درگیـری یادگیرنـده بـا محتـوا: ویلیام رومی معتقد اسـت کـه درگیر  بـودن یادگیرنـده با محتوا نشـانه   ضر
فعـال و غیرفعـال بـودن محتـوا می باشـد. به همین دلیـل وی برای محتـوا یک ضریـب را تعیین کرده اسـت. از دیدگاه 
وی ضریـب مناسـب درگیـری یادگیرنـده بـرای فعـال بودن محتوا بین 0/4 – 1/5 باشـد، نشـانگر آن اسـت کـه تمامی 
جمـات، تصاویـر و سـؤاالت کتـاب از خواننـده انتظـار دارد کـه فعـال باشـد و به طـور مرتب و مـداوم بـه تجزیه و 
تحلیـل بپـردازد. در چنیـن محتوایـی ارائـه  اطاعـات علمـی بـه انـدازه  کافـی وجود نـدارد و همیشـه یادگیرنـده را به 

فعالیـت و تحقیق تشـویق می نماید)حسـن مـرادی، 1388، 143-140(.
انـواع جملـه از نظـر ویلیـام رومـی: ویلیـام رومـی، جمله هـای یـک متـن را بـه دو بخش دسـته بنـدی نموده 

: ست ا
جمله هـای لفظی)حفظـی(: عبـارت از جمله هایی انـد کـه دانـش، معلومات و اطاعـات را به صورت مسـتقیم 
و بی واسـطه در اختیـار خواننـده قـرار داده، بـدون آن کـه خواننـده در آن دخـل و تصـرف نمایـد. چنیـن جمله هـای 
حـاوی »مقوله هـای غیرفعـال« می باشـند. به عنوان مثـال ارائه  یک سلسـه دانش ثابـت و قطعی در مضمـون جغرافیه 

ماننـد معرفـی پایتخـت، مسـاحت، نـوع آب و هوا، کوه هـا، رودهـا و غیره در یک سـرزمین.
جمله هـای درکی)تحلیلـی(: عبـارت از جمله هایی انـد کـه با درگیـر و فعال کردن ذهـن، خواننده بـه یافته ها و 
دانسـته های تـازه ای دسـت پیـدا می کند که خود در آن نقش داشـته اسـت. در این گونـه جمله ها، خواننـده به اهمیت 
و کاربـرد دانسـته های خـود واقـف اسـت و دانسـته های تـازه اش را بـا دانسـته ها و تجـارب قبلـی اش درهـم می آمیزد 
تـا مجموعـه ای از اطاعـات یکپارچـه بـرای او ایجـاد شـود. چنین شـیوه ای موجـب یادگیـری باثبات می گـردد. این 
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جمله هـا حاوی »مقوله هـای فعـال« می باشـند)مهدوی، 1396، 266- 267(.
مراحل تحلیل محتوا در شیوۀ ویلیام رومی

در ابتـدا یـک نمونـۀ 20 صفحـه ای از قسـمت های مختلـف کتـاب انتخـاب می گـردد که شـامل متن، سـؤال و 
تصویـر می باشـد. سـپس ایـن نمونه در سـه مرحلـه تحلیل می شـود:

1. مرحلـۀ تحلیـل متـن کتـاب درسـی: بـرای تحلیـل متـن، 20 جملـه  پیاپـی و بـه دنبال هـم از هـر صفحه 
انتخـاب می گـردد. سـپس هر جمله بر حسـب جمله هـای لفظی )حفظـی( و درکی )تحلیلـی( مطابق بـه معیار های 

ذیل تـک تک بررسـی می شـوند:
الف. جمله های لفظی یا حفظی که حاوی مقوله های غیرفعال ذیل اند:

A. جماتی که در آن ها حقایق، دانش و اطاعات جدید، اصول، قوانین و غیره بیان شده اند.
B. جماتی که در آن نتیجه گیری و جمع بندی از مباحث آمده است.
C. جماتی که در آن تعریف آمده است مانند تعریف انرژی و غیره.

D. جماتی پرسشی در متن که بافاصله به آن ها جواب داده شده است.
ب.  جمله های درکی یا تحلیلی که حاوی مقوله های فعال ذیل اند: 

E. جماتی که از خواننده می خواهد تا تعبیر و تفسیری انجام دهد.
F. سؤاالتی که بافاصله جواب داده نشده اند )سؤاالت متن کتاب، نه آخر درس یا فصل(.

 در دفتر خود نموداری را رسم کنید. 
ً
G. جماتی که خواننده را به یک فعالیت دعوت می کند. مثا

H. پرسش ها، تمرین ها یا جماتی که پاسخ به آنها مستلزم آزمایش و تحقیق است )سؤال عملی(.
I. جماتی که هیچ یک از مقوالت فوق را دارا نباشد.

J. سؤاالتی مربوط به معانی بیان)واجارگاه، 1393، 245-244(.
بـرای آسـانی کار ویلیـام رومـی از جـدول ذیـل بـرای انـدازه گیری میـزان فعـال و غیرفعال بـودن  متـن محتوای 

کتاب بـه کار بـرده اسـت)مهدوی،1396، 345-344(:
)جدول تحلیل متن(

سـپس جمـع هـر مقولـه را شـمارش کـرده، آنهـا را در فرمـول زیـر گذاشـته تـا ضریـب درگیـری خواننـده )I( با 
محتـوای آموزشـی از طریـق تقسـیم مقوله هـای فعـال )جمـات تحلیلـی( بر غیرفعـال )جمـات حفظی( بدسـت آید:

شمارۀ 
فصل

مقوله ها
فعال )جمات تحلیلی یا درکی(غیر فعال )جمات حفظی(

فیصدیفراوانی
ABCDEFGHI

1

2

...

جمع

فیصدی

= ضریب درگیری شاگرد با محتوا
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ضریب درگیری شاگرد با محتوا در سه حالت ممکن است بدست آید:
v ضریب درگیری بین0.4 تا 1.5 خواهد بود که در این صورت متن فعال است.

v ضریب درگیری کمتر از 0.4 است که در این صورت متن غیرفعال است.
v ضریـب درگیـری باالتـر از  1.5نمایان گـر کتابـی اسـت کـه در مـورد هـر جملـه، تصویـر یـا سـوال آن از 
دانش آمـوز می خواهـد تـا بـه نوعی تجزیـه و تحلیل انجـام دهد و بـه فعالیت بپـردازد. چنین کتاب هایـی مفروضات 
و اطاعـات علمـی کافـی را در اختیـار شـاگردان قـرار نمی دهنـد و فقـط از آنهـا می خواهنـد تا بـه گونـه ای فعالیتی 

را انجـام دهند.
2. مرحلـۀ تحلیل سـؤاالت کتاب درسـی: سـؤاالتی هسـتند کـه در یک کتاب دیده می شـوند یـا در آخر متن 
بـوده و یـا این کـه در آخـر هـر فصـل کتـاب مطـرح می گردند. طـرح سـؤاالت داخل متـن و در آخـر یـک پاراگراف 
موجـب تفکـر و تعمـق خواننـده نسـبت به موضـوع می شـود و یادگیری بـا ثبات تـری را ایجـاد می کند. بایـد متوجه 
بـود کـه سـؤاالت پیاپـی و بـه دنبـال هـم طـرح نشـوند، زیـرا موجـب آشـفتگی ذهـن خواننـده می گردند. لـذا بهتر 
اسـت کـه بیـن دو سـؤال، حداقـل پنج جملـه و حداکثـر 15 جملـه مطلب آموزشـی قرار گیـرد. در تحلیل سـؤاالت 
کتـاب درسـی، منظـور پرسـش هایی اند کـه در آخـر هر درس یـا فصـل آورده می شـوند. تحلیل سـؤاالت آخر درس 

یـا فصـل نیز بـه دو مقولـۀ فعـال و غیرفعال بـه صورت ذیـل دسـته می کنند:
الف. پرسش های لفظی یا حفظی که حاوی مقوله های غیرفعال ذیل اند:

 در کتاب پیدا کرد.
ً
A. سؤاالتی که پاسخ آنها را می توان مستقیما
B. سؤاالتی که مربوط به نقل تعاریف است.

ب. پرسش های درکی یا تحلیلی که حاوی مقوله های فعال ذیل اند:
C. سـؤاالتی کـه خواننـده بـرای پیـدا کردن جـواب آنها باید از متـن کمک بگیـرد. زیرا جواب این نوع سـؤاالت 

 در متن نیسـت بلکه خواننده مجبور اسـت پاسـخ آنها را از البای محتوا اسـتنباط نماید.
ً
مسـتقیما

D. سـؤاالتی کـه از خواننـده می خواهـد تـا یک مسـأله را حـل کند)حل مسـأله(. برای آسـانی کار جـدول ذیل 
را بـرای تحلیـل سـؤاالت کتاب بـه کار می بریم:

)جدول تحلیل سؤاالت(

سـپس جمـع هـر مقوله را شـمارش کرده، آنهـا را در فرمول زیر گذاشـته تا ضریـب درگیری خواننده با سـؤاالت 
از طریـق تقسـیم مقوله هـای فعال )سـؤاالت تحلیلی( بر غیرفعال )سـؤاالت حفظی( بدسـت آید.

شمارۀفصل

مقوله ها

فعال )سؤاالت تحلیلی یا درکی(غیر فعال )سؤاالت حفظی(
فیصدیفراوانی

ABCD

1
2
...

جمع

فیصدی
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بـاز هـم ضریـب درگیـری در سـه حالـت فـوق الذکـر کـه در بخـش تحلیـل متـن از آن یـادآوری شـد، ممکن 
آید. بدسـت 

2. مرحلـۀ تحلیـل تصاویـر کتـاب درسـی: واحـد تحلیـل تصاویـر، نقشـه، نمـودار، عکس ها و شـکل های 
کتـاب اسـت. بـرای ایـن کار 20 تصویـر، عکـس، نمـودار، جـدول و غیـره از بخش هـای مختلـف کتـاب انتخاب 

می گـردد. بـرای محاسـبۀ ضریـب درگیـری خواننـده بـا تصاویـر، به صـورت ذیـل عمـل می گردد:
الف. تصاویر، نقشه، نمودار، نقاشی، عکس ها و شکل های که حاوی مقولۀ غیرفعال ذیل اند:

A. تصاویری که در متن توضیحاتی در باره آن داده شده، سپس خواننده را به مشاهدۀ آن راجع می سازد.
 ب. تصاویر، نقشه، نمودار، نقاشی، عکس ها و شکل های که حاوی مقولۀ فعال ذیل است:

B. تصاویری که در متن توضیح شده و از شاگرد می خواهد تا فعالیتی را انجام دهد.
ج. تصاویر، نقشه، نمودار، نقاشی، عکس ها و شکل های که حاوی مقوله های خنثی ذیل اند:

C. تصاویری که روش جمع آوری وسایل الزم را برای آزمایش تشریح می کند.
D. تصاویری که برای فهم نیاز به دقت و تجزیه و تحلیل دارد.

  برای آسانی کار ویلیام رومی جدول ذیل را برای تحلیل تصاویر پیشنهاد می کند:

)جدول تحلیل تصاویر کتاب درسی(

سـپس جمـع هر مقوله را شـمارش کـرده، آنها را در فرمول زیر گذاشـته تا ضریـب درگیری خواننـده با تصاویر، 

نقشـه، نقاشـی، نمـودار، عکس ها و شـکل ها از طریق تقسـیم مقوله های فعـال بر غیرفعال بدسـت آید:
در پایان الزم است تا برای جمع بندی و نتیجه گیری، جدول ذیل تهیه گردد:

شمارۀفصل

مقوله ها
مقوله های خنثیمقولۀفعالمقولۀغیرفعال

فیصدیفراوانی
ABCD

1
2
...

جمع
فیصدی

= ضریب درگیری شاگرد با تصاویر

= ضریب درگیری شاگرد با سؤاالت
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)جدول تحلیل محتوای متن، تصاویر و سؤاالت کتاب(

)مهدوی، 1396، 267- 271(

پایـان کام ایـن کـه یکـی از وظایـف بـزرگ کلیـه نظام هـای تعلیـم و تربیـه در سراسـر جهـان، کمک به رشـد 
اخاقـی و سـازگاری اجتماعـی شـاگردان اسـت کـه در ایـن میـان، کتاب های درسـی بـه عنـوان یکـی از قوی ترین 
رسـانۀ آموزشـی نقـش مؤثـری در هدایـت و پـرورش سـالم شـاگردان و فراهـم کـردن امکانـات و شـرایط مناسـب 
بـرای ایجـاد تغییـرات مطلـوب در آنـان را بر عهـده دارند. کتاب درسـی یکـی از مهم تریـن مراجع و منابـع یادگیری 
شـاگردان در هـر نظام آموزشـی اسـت و در افغانسـتان نیـز یکـی از مهم تریـن نقش هـا را برنامه هـای درسـی ایفـا 
می نمایـد. بـه عبـارت دیگـر، در کشـور مـا، بیشـتر فعالیت هـای آموزشـی در چارچـوب کتـاب درسـی صـورت 
می گیرنـد و بیشـترین فعالیت هـا و تجربه هـای آموزشـی شـاگردان و معلـم حـول محور آن سـازماندهی می شـوند.
در ایـن زمینـه محتـوای کتاب هـای درسـی، یکـی از عناصـر مهم در نظام آموزشـی اسـت کـه نیاز بـه توجهی 
روزافـزون و پیوسـته دارد، زیـرا محتـوا اسـت کـه در ذهـن و افـکار شـاگردان جـای می گیـرد و ذهـن آنهـا را درگیـر 
می سـازد و در سـاختن نگـرش و رفتـار آنها تاثیرگذار اسـت؛ بنابراین الزم اسـت بـرای هر جزء کلمـات، جمات و 
مفاهیمـی کـه در کتاب هـای آموزشـی مطرح می شـوند و قرار اسـت بخشـی از آینده شـاگردان را بسـازد، به صورت 
عمیـق و دقیـق برنامه ریـزی شـود. در ایـن میـان شـیوۀ ارائه محتـوای فعـال در کتاب های درسـی که نقـش عمده ای 
در یادگیـری شـاگردان دارد، بایـد مـورد توجه مؤلفین و برنامه ریزان آموزشـی باشـد. یکـی از کارهای کـه محققان و 
برنامه ریـزان آموزشـی جهـت ارائـه فعـال محتـوای کتاب هـای درسـی باید انجـام دهنـد، تحلیل کتاب های درسـی 
اسـت؛ تـا نقـاط قـوت و ضعف برنامۀ درسـی را دریافت و در روشـنی آن مؤلفـان در بهبود کیفیـت و کمیت و به روز 

سـاختن محتـوای کتاب های درسـی گام هـای الزم را بردارند. 

مأخذ
مهدوی، هاشم .)1396(. نصاب تعلیمی از تئوری تا کاربرد، کابل، انتشارات سعید.

واجارگاه، فتحی .)1393(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات علم استادان.
حسن مرادی، نرگس. )1388(. تحلیل محتوا ی کتاب درسی، تهران:آییژ.

ملکی، دکتر حسن . )1388(.  مقدمات برنامه ریزی درسی، تهران، انتشارات سمت.
قربانـی، محمـد رضـا و همـکاران. ) 1396(.  تحلیـل محتـوای کتاب زیسـت شناسـی پایـه دهم بر اسـاس روش 

ویلیـام رومی.
6. ROMEY, WILLIMA.D.INQUIRY TECHNIQUES FOR TEACHING SCIENCES, 1968

ضریب درگیری نام کتاب
با متن

ضریب درگیری با 
سؤاالت

ضریب درگیری با 
مجموعتصاویر
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د زده کړې موضوع او اهمیت

زده کـړه د انسـان هغـه فعالیـت تـه ویـل کیـږي چـې موخـه یـې د انسـاني تجربـو 
ترالسـه کـول وي. یـا پـه بلـه وینـا زده کـړه د داسـې مطلوبـې پوهـې، مهارتونـو او 
عادتونـو تـر السـه کـول دي چـې انسـان یـې د خپلـواک ژونـد لپـاره  چمتـو کوي. 
ویـای شـو چـې زده کـړه لـه پـر له پسـې او منظـم ښـوونیز بهیـر څخه عبـارت ده 
چـې هـدف یې لـه جسـماني، سـایکولوژي، اخاقي او ټولنیـزې ودې او پـر مختیا 

سـره مرسـته کول دي.
کلـه چې انسـان غواړي د ژوند له حقایقو سـره ځان اشـنا کړي خپـل چاپیریال 
وپیژنـي او گټـه ورڅخـه واخلـي، نـو بایـد خپـل چاپیریـال ترخپلې اغیـزې الندې 
راولـي. خپلـه نـړۍ او خپـل ځـان وپیژنـي چـې دا ټـول د زده کـړې لـه برکتـه 
کیـدای شـي. ماشـوم له پیدایښـت څخه یـو محدود شـمیر شـرطي ارثي 
انعکاسـات لـري؛ خو پـه کار ده چې بنسـټیز مسـایل لـه چاپیریال څخه 
زده کـړي. د انسـان جسـمي وده د ارثـي عواملو تر اغیزو النـدې وي، له 
دې املـه د چاپیریـال اغیـزې د انسـان په بڼه او جوړښـت کـې د یادونې 
وړ اغیـزه نـه لـري؛ خو زده کـړه د چاپیریـال د عواملو تـر اغیزو الندې 
وي. سـره لـه دې چـې د زده کـړې اسـتعداد هم یو څـه ارثي اړخ 
لـري؛ خـو د چاپیریـال د عواملـو په پای کـې راغوړیږي 
او څرگندیـږي، یعنـی کلـه چې د انسـان نطفه 
جوړه شـوه، د هغـه په جسـماني وده کې بدلون 
راوسـتل ممکـن نـه دي. کـوم جوړښـت چې 
د ده جینټکـي وراثـت پـه عواملو کـې ټاکل 
شـوی وي پـه هماغه بڼـه منځ تـه راځي، 

د رسمولف مرستيال محمد يعقوب مومند
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خـو انسـان پـه لـږو هڅـو سـره د زده کـړې عوامـل پـه 
خپلـه برابـروالی شـي او د همدې زده کړې پـه پای کې 

د انسـان سـلوک تـه لوری ټاکای شـي.
پـه دې خبـرې پوهیـدل پـکار دي چـې زده کـړه تر 
یـوې زیاتـې انـدازې پـورې پـه هغـو عواملو پـورې اړه 
لـري چـې انسـان پـه خپـل چاپیریال کـې له هغو سـره 
متقابلـې اړیکـې لري. دا مـوږ ته توان راکـوي چې د زده 

کـړې عملیـه په ځیـر سـره وڅېړو.
زده کـړه داسـې عملیـه نـه ده چـې په ناڅاپـي ډول 
پکـې  عملیـې  یـو شـمیر  داسـې  بلکـې  ترسـره شـي، 
ترسـره  وړ شـرایطو النـدې  لیـدو  د  شـاملې دي چـې 
کیـږي. دا شـرایط تغیـر منونکي او د کنتـرول وړ دي. تر 
کومـو شـرایطو الندې چې زده کړه ترسـره کیږي. ښـایي 
پـه روښـانو او څرگنـدو الفاظو تشـریح شـي. همـدا راز 
ښـایي هغـه بدلونونه چـې د زده کړې د عملیـو په تطبیق 
د وگـړو په سـلوک کـې منځ تـه راځي، وټاکل شـي او د 
هغـه څه پـه باب چـې زده شـوي وي نتیجه گیري وشـي.

د زده کړې د عملیې میکانیزم:
پـه  یـوه هڅوونکـي  پـه حقیقـت کـې د  زده کـړه 
وړانـدې د یـوه ژونـدي موجـود ځـواب دی.       زده کړه 
لـه بهرنـۍ هڅونې پرته چې پر جسـمي غـړو باندې 
اثـر پرې باسـي نشـي، ترسـره کیـدای. د زده کړې په 
عملیـه کـې ښـوونکي تـه پـه کار ده چـې د حواسـو 
خاصیـت وپیژنـي او د هغو د ښـو فعالولـو الرې زده 

. کړي
 د زده کـړې لپـاره د ارزښـت وړ بلـه موضـوع 
پاملرنـه ده، کـه چېـرې د زده کوونکـو حواسـو ډیـره 
وده هـم کـړي وي؛ خـو چـې موضـوع ته یې پـام نه 
وي، څـه یـې ذهـن تـه نـه ورځـي لـه همـدې املـه 
د سـایکولوژي ځینـو پوهانـو پاملرنـه )توجـه( د زده 
کـړې لپـاره کړکـی بللـی ده. که توجـه فعالـه نه وي، 
نـو داسـې بـه وي، لکـه چـې د ذهـن کړکـۍ چـې 
تړلـې وي. نـو هـر هغـه څـه چې زمـوږ ذهـن ته الر 
مومـي. الزمه ده چې هلته وسـاتل شـي چـې د اړتیا 
پـه وخـت کـې یاد تـه راوسـتل شـي او گټـه ورڅخه 

واخیسـتل شـي. همـدا د حافظـې دنـده ده.
 پـه دې لـړ کې ښـوونکو تـه د بلې عملیـې پیژندل 
پـه کار دي چـې هغه حافظـه ده. له حافظـې پرته څوک 
د تېـر ژونـد لـه تجربـو څخه کار نشـي اخیسـتای او د 

راتلونکـي لپاره پان نشـي جـوړوالی.
لـه دې ټولـو څخـه ډیـره لـوړه عملیـه تفکـر دی 
تجزیـه  لکـه  عملیـې،  ذهنـي  او  عالـي  ټولـې  چـې 
کـول، ترکیبـول، تحلیلـول، ارزیابـي کـول، کشـفول او 
وړاندوینـې ترسـره کـوي. پـه تفکر سـره هغـه واقعیتونه 
چـې مخامـخ الس ته نشـي راتای ترسـره کیـږي. دلته 
د ال ښـه وضاحـت لپـاره د پورتنیـو یادونـو او عملیـو 

ځانگـړې برخـې تشـریح کـوو.

احساس:
بېابېلـو  د  موضوعگانـو  او  شـیانو  د  احسـاس 
غـړو  حسـي  پـه  زمـوږ  چـې  دی،  انعـکاس  خواصـو 
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بانـدې اغیـزه کـوي. هر هغـه څه چـې زموږ پر حسـي 
غـړو اغیـزه پـرې باسـي پارونکـي گڼـل کیـږي؛ نـو زده 
کـړه پـر ځینو غـړو باندې لـه بهرنیـو پارونکو پرته نشـي 

ترالسـه کیـدای. همـدا راز زده کړه پـه عصبي 
جوړښـت پـورې هـم تړلـې ده. د مغـزو کار 
ټکـس )د لـوی دمـاغ بهرنۍ برخـه( د مرکزي 
ځانگـړې  چـې  جوړښـت  پېچلـی  اعصابـو 

دنـدې لـري، ترسـره کـوي.
په زده کړه کې د حواسو ارزښت:

د زده کـړې لپـاره هـر یوحـس ځانگـړې 
دنـده لـري؛ نـو پـه زده کـړه کـې بـه دا ډیـر 
کار  پـه  حـواس  ټـول  چـې  ولـري  اهمیـت 
هـم  موضـوع  یـوه  کـه  یعنـې  شـي.  واچـول 
د لیـدو او هـم د لمـس کولـو او هـم د نـورو 
مشـخصاتو لـه مخـې وڅېـړل شـي. نـو هغه 
موضـوع یاشـي به ښـه وپیژندل شـي. همدا د 
شـیانو او د هغـې د خواصـو پیژندل له انسـان 
سـره مرسـته کوي چې یـوه عملیه په ښـه توگه 

ترسـره کـړي، ښـایي چې یـو ړوند سـړی د لمـس کولو 
او اوریدلـو پـه واسـطه الر پیـدا کـړي، خـو کـه همدغه 
سـړی د لیدلـو تـوان ولـري او د باصـرې حس یـې روغ 
وي، بـه پـه اسـانۍ سـره الره موندلې شـي. ددې خبرې 
معنـی داده چـې کـه چیـرې زده کـړه د یوحـس پرځـای 
د څوحواسـو لـه الرې ترسـره شـي پایلـه به یـي مثبته او 

اغیـزه بـه یـي ژوره وي.
د حواسـو لـه ځانگړتیـاوو څخه یـوه داده چې د یوه 
حـس زیـات فعالیـت د بـل فعالیـت تـر اغیـزې الندې 
راولـي د مثـال په توگـه: که څوک پـه ډېر ځیر سـره یوې 
خبـرې تـه غـوږ ونیسـي، د لیـدو وړ ځینـو شـیانو تـه به 
یـې پـام نشـي او یا کـه چېرې یـوې منظـرې ته پـه ځیر 
سـره وکتـل شـي، نو نـورو ارزونـو ته به د انسـان پـام نه 

وي.
حـواس زمـوږ د زده کـړې الرې دي. لـه همـدې 
پـه دې عقیـده دي  او روزنـې پوهـان  املـه د ښـوونې 

چـې پـه زده کـړه کـې د زده کوونکـو ټـول حـواس بایـد 
پـه کار واچـول شـی چـې په هـر اړخیـزه توگه د شـیانو 
او موضوعگانـو ځانگړتیـاوې وپېژندل شـی. هر حسـي 
دنـده  لپـاره خپلـه  پیژندلـو  د  د چاپیریـال  بایـد  غـړی 
ترسـره کـړي. د لیدلـو حـس د اوریدلـو حـس د بویولو 
حـس د بـوی او د ذایقـې حـس، د ذایقـې د درک لپـاره 
پـه کار یـوړل شـي. پـه ځینـو حاالتـو کـې د یوه شـي د 
پیژندلـو لپـاره بایـد څـو حواسـه سـره یـو ځـای پـه کار 

شـي. واچول 
ښـوونکو تـه په کار ده چـې د زده کوونکو د حسـي 
غـړو د فعالیـت پـه هکلـه بشـپړ معلومـات ولـري، د 
هغـوی د حسـي غـړو تـوان او قـوت ورتـه څرگنـد وي.

د پاملرنې درک:
سـره له دې چې د سـایکولوژي پـه زیاتو مأخذوونو 
کـې د توجه )پاملرنې( او درک موضوعگانې په ځانگړې 
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توگـه توضیح او تشـریح شـوي وي؛ خو څرنگه چـې دا دواړه 
عملیـې تـل یـو له بـل سـره تړلـې دي، نـو ځکـه دلته تـر یوه 
سـرلیک الندې راوسـتل شـوي، په حقیقت کې دا دواړه سـره 
نـژدي اړیکـې لـري، پاملرنـه که د یـو څیـز د پیژندلـو لپاره د 
څـراغ پـه څیـر لگیدلـې رڼـا وبلله شـي، نـو لـه نورو شـیانو 
څخـه د مطلوب څیـز تمیـز او توپیر کول ادراک گڼای شـو.
یـو شـی یـا یـوه موضـوع لـه پاملرنـې پرتـه نشـي درک 
کیدلـی. یـو سایکولوژسـت پوښـتنه کـوي چـې یـو شـخص 
پـه یـوه وخـت کـې څـو شـیانو تـه پـام کـوالی شـي؟ بـل 
سایکولوژسـت پوښـتنه کـوي چې مـوږ په یوه وخـت کې څو 

شـیان درک کـوالی شـو.
مضمونونـو  گـډو  د  ادراک  او  توجـه  د  پوښـتنې  دواړه 
څرگنـدوی دي او بیـا په ځینـو حالتونو کـې دا دواړه د بېابېلو 

معرفتـي عملیـو پـه توگـه معرفـي شـوي دي.
پـه ډېـرو حالتونـو کـې توجـه کـول لـه درک کولـو څخه 
وړانـدې بلل شـوې ده. پـه دې حالتونـو کې له توجه وروسـته 

هغـه درک کولـی شـو، خـو دا هم باید وویل شـي چـې توجه 
امـکان شـته چـې  نـه گرځـي. ددې  خامخـا د درک سـبب 
انسـان خپلـه توجـه یـا پام غږ تـه واړوي. خـو څه یـې غوږ ته 
نـه رسـیږي او یا ښـایي چـې د کوم شـي د کتلو هڅـه وکړي، 
خـو هغه څـه چې غـواړي ویې نه ویني، داسـې هم پیښـیږي 
چـې یـوې موضـوع تـه ښـه په څیـر غـوږ ونیسـي، خـو پرې 
پـوه نشـي. سـره لـه دې چې توجـه کـول د درک کولو لپـاره یو 
ډول تیـاری نیـول دي؛ خـو مـوږ هـر څه تـه پام نشـو اړوالی 
او بایـد دا انتظارونـه لـرو. دا هم باید په یاد وسـاتل شـي چې 
توجـه زیاتـره د خپلـې خوښـې خبـره ده. د زیاتـې روښـانتیا 
لپـاره لـه همـدې برخـې څخـه وروسـته توجـه او ادراک بېل 

بېـل توضیـح یـا تعریفیږي.
الف: ادراک:

ادراک د احسـاس پـه شـان یـوه معرفتـي عملیـه ده او په 
ذهـن کـې د شـیانو له بشـپړ انعـکاس څخـه عبـارت ده چې 
نېـغ پـه نیغـه د انسـان پر جسـمي غړو اغیـزه کـوي. د ادراک 
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پـه عملیـه کـې د یـوه شـي یـا موضـوع د ټولـو خواصو د 
انعـکاس بشـپړ تصویـر پـه ذهن کـې منځ تـه راځي؛ خو 
هغـه تصویـر چـې پـه دې ډول د ادراک پـه نتیجـه کـې 
مینـځ ته راځـي د محسوسـاتو یوه سـاده مجموعـه نه ده، 
خـو د هغـوی لرونکي ده، نو ځکه شـیان په یـو ځل درک 

کیـږي. احسـاس لـه ادراک څخـه توپېـر لري؟
لکـه څنگـه چـې مـو مخکـې وویـل، احسـاس د 
شـیانو د صفاتـو ځانگـړي انعکاسـات دي، خـو ادراک 
پـه واقعـي ډول د شـیانو د لیدلـو د کلـي انعـکاس پایلـه 
ده، لکـه د انسـان درک لـه انسـان څخـه د یـوه کتـاب یـا 
انسـاني درک  او داسـې نـور.  د یـوې پیښـې درک کـول 
لکـه نـور نفسـاني فعالیتونه د شـخصیت لـه هیجاناتو او 
احساسـاتو سـره نـژدې اړیکې لـري، نو ویل کیدای شـي 

چـې ادراکـي عمـل تـه پـه یـوه اړخ ډډه لگـوي.
ب: توجه:

توجـه یـا پاملرنـه لـه شـعوري ځیرنې څخه پـر هغه 
شـي چې درک شـوی وي اویا پـه یاد راغلـې وي او یا یې 
درک کـول مطلـوب وي عبـارت دي. هغـه څـه چـې پـه 
پاملرنـه کـې اهمیـت لـري عبـارت له: موخـه، مـرام، په 

زړه پـورې والـی هڅونـې او داسـې نور.
د سـورو پـه نامه د سـایکولوژۍ یو پـوه وایي: توجه د 
زده کـړې کړکـۍ ده، د همدې کړکۍ لـه الرې موضوعات 
ذهـن تـه الر پیدا کوي؛ خـو که دا کړکۍ تړلـې وي، هیڅ 
شـي به ذهـن ته داخل نشـي. سایکولوژیسـتان د تدریس 
پـه بهیـر کـې د زده کوونکـو لـه ټولـو محرکاتـو څخـه د 
گټې اخیسـتلو او د ښـوونکو خبـرو ته غوږ نیولـو په اړه دا 

النـدې ټکـي په گوتـه کوي:
1- د ښوونکي خبرې باید ډیرې هڅوونکي وي.

2- موضوع باید ډیره په زړه پورې وي.
لـه ورځنـي  بایـد د زده کوونکـو  ۳- د درس متـن 

اړیکـې ولـري. ژوندانـه سـره 
سـر بېره پـه پورتنیو عواملـو نور عوامل چـې په توجه 
یـا پاملرنـې باندې اغیـز لـري دادي: د ژوندانـه اړتیاوې، 
تـوان، د توجـه یـا پاملرونکـي انـرژي، پـه پاملرنـې کـې 

ویښـوالی او تمریـن ، د موخـې ټاکنـه، ښـه پـان شـوی 
عمـل او داسـې نور.

پـه  پاملرنـې  د  عوامـل  فزیولوژیکـي  راز  همـدا 
وړانـدې خنډونـه جـوړوي، لکـه بـې خوبي، سـتوماني، 
د داخلـي غـدو ) اندوکرایـف( په ترشـحاتو کـې کموالی 
یـا زیاتوالـی، د اعصابو د سیسـتم گـډودي او یا نفسـاني 

منفـي عوامـل؛ لکـه: اندیښـنه، ویـره او نـور.

حافظه:
تـه  یـاد  د  تعریـف: حافظـه  او  د حافظـې موضـوع 
سـپارلو، پـه یـاد سـاتلو او بیـا د یـاد راوړلـو لـه الرې د 

دي. انعـکاس  تجربـو  د  انسـان 
لکـه څنگه چـې د تیرو تجربـو له مخـې د راتلونکي 
اوسـني  همدارنگـه  او  وي  جـوړ  پـان  لپـاره  وخـت 
فعالیتونـه د تېـرو تجربو پـر بنسـټ والړ وي. نو که څوک 
خپلـه حافظـه لـه السـه ورکـړي نـه بـه د حاضـر وخـت 
لپـاره کـوم منظـم فعالیـت تـر سـره شـي او نـه بـه هـم د 

راتلونکـي وخـت لپـاره پـان جـوړ کړای شـي.
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هغه عوامل چې بر حافظې اغیزه لري.
د حافظـې فعالیـت پـه یو شـمیر عواملـو پـورې اړه لري 

چـې عبـارت دي له:
1- هڅوونکي پوښتنې.

2- د موضوع یا د یو ه شي پر معنا او مفهوم پوهیدنه.
۳- د کل او جز تر منځ اړیکې.

۴- د موضـوع او یـا عمـل بیـا تکـرارول ) بیا ویـل او بیا 
تر سـره کـول(.

۵- په زده کړه کې چټکوالی یا چټکه زده کړه.
۶- په زړه پورې والی.

1- هڅوونکـي پوښـتنې: هڅوونکې پوښـتنې د زده کړې 
او یادولـو پـه برخـه کې ډېر ارزښـت لري؛ د مثال پـه ډول: که 
څـوک څه شـي تـه اړتیـا ولـري هغه بـه ژر او پـه آسـانه توگه 
حافظـې تـه وسـپاري او هم بـه یې د اړتیـا په وخـت کې فکر 

ته راشـي او گټـه به ورڅخـه واخلي.
2- د موضـوع یـا یـوه شـي معنـا او مفهـوم: د پوهانـو 
لـه څېړنـو څخـه دا څرگنـده شـوې ده چـې معنـا لرونکـي 
موضوعگانـې لـه بـې مفهومـه موضوعاتـو څخـه پـه ډیـرې 
آسـانۍ سـره حافظـې ته سـپارل کیـږي. او بیا په آسـانۍ سـره 

یـاد تـه هـم راوړل کیـږي.
۳- د کل او جـز اړیکـه: پـه ښـوونځي کـې دغـه تیوري 
پـه  د زده کـړې  بیـا جـزء  او  لومـړی کل درک کیـږي  چـې 
لرغونـې طریقـې کې بدلـون راوسـتی دی. تجربـو ثابته کړې 
ده چـې د کل مطالعـه د زده کـړې کار معنـا لرونکـی کوي او 
حافظـې تـه د موضوعگانـو سـپارل او د هغـې دوام زیاتـوي.

۴- د موضـوع یـا عملیـې تکـرارول: کـوم موضـوع چې 
انسـان مخکـې حافظـې تـه سـپارلې وي او یـا کومـه عملیـه 
یـې زده کـړې وي کـه بیـا تکـرار شـي، نو پـه ډیره ښـه توگه په 

حافظـه کـې ځای نیسـي.
۵- پـه زده کـړه کـې چټکوالـی: سـره لـه دې چـې پـه 
خلکـو کـې دا خبـره عامـه ده چـې هـر څه چـې ژر زده شـي 
هغـه ژر هیریـږي، خـو د سایکولوژیسـتانو پـه نظر کوم شـی 
چـې سـم زده شـي هغـه بـه تـر ډیرې مـودې پـه حافظـه کې 
پاتـې شـي: دا مهمـه نـه ده چـې ژر زده شـوې وي او کـه پـه 

ځنـډ، خـو پـه چټکـۍ سـره زده کـړه دا گټه لـري چې انسـان 
د مفهومونـو اړیکـې ښـې درک کـوي او څـوک کـه دا اړیکې 
ښـې درک کـړي، نـو بیـا یادتـه راوسـتل بـه ورتـه آسـانه وي. 
یعنـې دا خبـره سـمه نـه ده چې هر هغـه څه چې ژر زده شـي 
ژر هیږیـږي،  هېـرول او پـه یاد سـاتل د زده کړې پـه کیفیت، 
د زده کوونکـو پـه ظرفیـت، اسـتعداد او نـورو عواملـو پـورې 

تړلـي دي. 
۶- پـه زړه پـورې والـی: دا هـم تجربـو ښـودلې ده چـې 
هـر څـه پـه شـوق او خوښـۍ سـره زده شـي، د هغـې دوام به 
پـه حافظـه کې زیـات وي او هغه څـه چې له ډار او تشـویش 
سـره یـو ځـای زده شـي، دوام بـه یـې پـه حافظه کې لـږ وي.

څرنگـه چـې پوهیـږو، زده کړه یـو دوامداره او پرله پسـې 
بهیـر دی او زده کـړه ډیـر زیـات نـور عوامـل هـم لـري چـې 
عبـارت دي لـه تفکر، پـه تفکر بانـدې اغیزمن عوامـل، د زده 

کـړې د فعالیتونـو هڅوونکي.

سرچینې:
تربیتـي،  روانشناسـي  محمـد،)1۳۸۵(.  پارسـا،   -1

سـخن. انتشـارات  تهـران، 
مشـکات  بـر  غلبـه   ،)1۳۸۸( لیـزا،  بواسـکی،   -2
نوجوانـان، ترجمـه، سـیاوش جمالفر، انتشـارات ارسـباران، 

تهـران.
انکشـافي   ،)1۳۶۵( عبدالرشـید،  ملکـزی،   -۳

ټولنـه. خپرندویـه  هاشـمي  ننګرهـار،  ارواپوهنـه، 
۴- ذکـي، نصیـب اللـه،)1۳۹۵(، تربیتـي ارواپوهنـه، 

ننګرهـار، زیـار خپرندویـه ټولنـه.
روانشناسـی   ،)1۳۹1  ( علـم،  محمـد  بیـان،   -۵

نامـي. انتشـارات  کابـل،  شـخصیت، 
۶- د ښـوونکو الرښـود: جنـوري )2۰۰1(. )ازمایښـي 
کلتـوري  او  علمـي  تعلیمـي،  ملتونـو  ملګـرو  د  مسـوده(. 

مؤسسـه.
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تدریس جدید  ویکردهای  ر
عبدالروف حکیمی

علــوم  متخصصـان  دیــدگاه  امــروزه، 
تربیتـی از تدریس در صنـف درس فراتر 
گرایش هـای  و  رویکردهـا  بـه  و  رفتـه 
علـوم  یافته هـای  حاصـل  کـه  جدیـد 
تربیتی، روان شناسـی، جامعه شناسـی و 
مدیریتـی، درعرصـه تدریـس و معلمـی 
سـبب  رویکرد هـا  ایـن  دارد.  توجـه 
می شـوند کـه معلمـان با دید وسـیع تری 
بـه تدریـس و نقـش خـود بنگرنـد و بـه 
بکارگیـری آنها، کیفیت یادگیری و رشـد 
همـه جانبـه شـاگردان را بهبود بخشـند. 
و گرایش هـا  ایـن رویکردهـا  از  برخـی 

از: عبارتنـد 
یه های  1. دخالــت دادن نظـــر
یادگیـری در آمـوزش: مکاتب متعدد و 

مختلـف روان شناسـی، نظریه  هایـی ارایه کرده انـد که هریک 
حـاوی پیام هـا و رهنمود هـای تأثیرگـزار و سـازنده یی اسـت 
کـه می تواننـد در آموزش هر موضوع درسـی اسـتفاده شـوند. 
رابطـه  »روان شناسـی رشـد«  نظریـه  در  پیـاژه  مثـال،  بـرای 
بیـن هدف هـای تربیتـی و سـن مناسـب کـودک بـرای نیل به 
آن هـا را معیـن می کنـد، بـه قابـل حصـول بـودن آن هـا توجه 
می کنـد، شـرایط الزم بـرای یادگیـری را توضیـح می دهـد، 
زمـان الزم بـرای رسـیدن بـه هدف هـا را در نظـر می گیـرد و 
سـرانجام معلمـان را بـه رعایـت تفاوت های فردی شـاگردان 
و پیـروی از ایـن اصـل که هر شـاگردی می توانـد در یادگیری 

موفـق شـود، هدایـت می کند.
2. فعـال کـردن شـاگردان و ایجاد شـرایط و فرصت 
بـرای کشـف قواعـد و اصـول: در رویکرد آموزش سـنتی، 
معلـم قواعـد، اصـول و مفاهیـم را آمـاده و بـه شـاگردان ارایه 
کشـف  در  فعالیتـی  و  نقـش  هیچ گونـه  شـاگردان  می کنـد. 
اصـول و قواعـد ندارنـد؛ امـا ایـن رویکـرد ایجـاب می کنـد 
بـه  بـا فعالیـت، مشـاهده و تجربـه  کـه معلـم شـاگردان را 
کنجـکاوی و اکتشـاف ترغیب کنـد. برای مثـال، معلم قاعده 
محاسـبه مسـاحت مربـع را بیـان می کند و شـاگردان بی آن که 
آن را فهمیـده باشـند طوطـی وار حفظ می کننـد.  در حالی که 
رویکـرد جدید، یعنی در رویکرد فعال کردن شـاگردان، معلم 
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می تواند 
قاعـده  یافتـن 

شـاگردان  بـه  را  مربـع 
واگـذار کنـد و بـا راهنمایی های 

الزم آن هـا را بـه کشـف قاعـده برسـاند؛ در ایـن صورت، 
قاعده یـی را کـه کشـف می شـود؛ چـون حاصـل تاش و 
کوشـش فـردی و جمعـی دانش آمـوزان اسـت، هرگـز از 
یـاد آنـان نخواهـد رفـت. نتایـج ضمنـی چنین کوششـی 
آن اسـت کـه نگرش هـای کاوشـگری و تحقیق گرایانـه و 
روح جمعـی تعـاون و تعامـل گروهـی در آنـان تقویـت 

می گـردد.  
3. پیونـد متقابـل درس و زندگی بـا یکدیگر: این 
رویکـرد بـر کاربـرد آموخته هـا در زندگـی و بـه کارگیـری 
پیونـد  چنان چـه  می  کنـد.  داللـت  آموختـن  در  محیـط 
الزم بیـن آمـوزش و محیـط اطـراف دانش آمـوزان برقـرار 
نشـود، آموخته هـا برای شـاگردان معنـی دار و شـوق انگیز 
نخواهـد بـود و در نتیجـه، آنـان دلیـل و انگیـزه ای بـرای 
آموختـن نخواهـد داشـت؛ در حالـی کـه اگـر زمینـه ای 
مناسـب فراهم شـود تا شـاگردان پیونـد آموخته های خود 
را بـا واقعیت هـای بیرونـی و نیـز کاربرد آنهـا را در محیط 
معنـی دار  برای شـان  یادگیـری  کننـد،  مشـاهده  زندگـی 

می شـود. بـرای مثـال، هنگامـی کـه معلـم در دوره 
آمـوزش  را  جفـت  و  طـاق  اعـداد  ابتدایـی 
می دهـد می توانـد از شـاگردان بخواهد 
کـه شـماره خانه هـای  دو طـرف سـرک 
را  خـود  سـکونت  محـل  کوچـه  یـا 
یادداشـت کننـد و بـه کاس بیاورنـد. 
بـا ایـن روش، آنـان متوجـه می شـوند 
کـه اعـداد یـک طـرف سـرک یـا کوچه 
جفـت و عددهـای طـرف دیگـر طـاق 
هسـتند؛ بـا ایـن ترتیـب، آنـان ضمـن 
جفـت،  و  طـاق  عدد هـای  یادگیـری 
کاربـرد آن هـا را در محیـط می آموزنـد و به طور 
ضمنـی یـاد می گیرنـد که بـرای یافتن نشـانی یـک خانه 
بایـد شـماره های یـک طـرف کوچـه یا سـرک را جسـتجو 

کنند. 
4. ارتبـاط دادن یـک موضـوع درسـی بـا سـایر 
رویکرد هـای  در  درسـی:  هدف هـای  و  موضوع هـا 
و  تنهایـی  بـه  موضـوع  یـک  معمـول  بـه طـور  قدیمـی، 
می شـود؛  داده  آمـوزش  موضوع هـا  سـایر  بـا  بی ارتبـاط 
در این جـا ریاضیـات، سـاینس، ادبیـات و سـایر درس ها 
وجه مشـترکی بـا هم ندارنـد و هدف هـا و مهارت هایی را 
کـه ممکـن اسـت به طور مشـترک دنبـال و تقویـت کنند، 
مدنظـر قرار نمی گیـرد. امـا در رویکرد جدید سـعی برآن 
اسـت تا با برقـراری ارتباط یک موضوع درسـی )ریاضی( 
بـا موضوع هـای دیگـر )ادبیـات، سـاینس، اجتماعیـات 
و غیـره( پیونـد متقابـل ایجـاد شـود. بـرای مثـال، معلمی 
کـه اعـداد ریاضـی را بـه شـاگران دوره ابتدایـی آمـوزش 
خانـه  در  کـه  می خواهـد  آنـان  والدیـن  از  اسـت،  داده 
بـه  عـدد  آن  در  کـه  بخواننـد  برای شـان  را  داسـتان هایی 
کار رفتـه باشـد. یـا این کـه تقویـت مهـارت گـوش دادن 
هدفـی اسـت کـه می تـوان در همـه درس هـا بـدان توجه 
کـرد. بـه ایـن ترتیـب، ایـن رویکـرد، بینـش شـاگردان را 
نسـبت بـه وجود ارتبـاط بین مقـوالت و پدیده ها وسـعت 
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می بخشـد، همـه چیـز را بـه هـم پیوسـته و وابسـته نشـان 
می دهـد و بـه تدریـج سـبب می شـود کـه دانش آمـوزان به 

اصـل وحـدت در نظـام هسـتی نیـز پـی ببرند. 
5. اسـتفاده از بازی ها و سـرگرمی های آموزشـی: 
جهـش تعلیـم و تربیـت پیـش رو در اروپـا و امریـکا که در 
نیمـه اول قـرن بیسـتم بـه وقوع پیوسـت، بـه نقش بـازی و 
کید کرده اسـت. در  سـرگرمی های آموزشـی در آموختـن تأ
ایـن میـان، کوشـش های فردریـک فروبـل و ماریـا مونتـه 
سـوری در اسـتفاده از بـازی در امـور تعلیمـی و تربیتـی 
شـهرت جهانـی دارنـد. در ایـن مـورد، معلمـان می توانند 
بـا توجـه بـه نـوع موضـوع درسـی، صنـف و دوره تعلیمی 
از انـواع بازی هـا و سـرگرمی های آموزشـی اسـتفاده کنند. 
تعلیـم  تکوینـی  سـیر  تکنالـوژی:  از  اسـتفاده   .6
و تربیـت در جهتـی اسـت کـه دیگـر نمی تـوان تنهـا بـه 
وسـایل و ابزار هـای سـنتی و قدیمـی بسـنده کـرد؛ زیـرا 
امـروزه، ارتباطـات آموزشـی فرامـرزی و جهانـی شـده اند 
و وجـود انـواع وسـایل و ابزارهـای آموزشـی و شـبکه های 
اطاع رسـانی جهانـی لـزوم بهره گیـری از فنـاوری جدیـد 
را ثابـت می کنـد. ایـن رویکـرد، معلمـان را بـرآن می دارد 
تـا بـا همکاری مدیـران و سـایر دسـت اندرکاران تعلیمی تا 

سـرحد امـکان از تکنالـوژی جدیـد بهـره گیرنـد. 
7. رویکــرد توجــه بــه تقــویت مهــارت های 
بـرای  گـوناگــونی  و  متعــدد  مهارت هــای  اساسـی: 
پـرورش کـودکان، نوجوانـان و جوانـان وجـود دارنـد کـه 
از دیـر زمـان، نظام هـای پیشـرفته جهانـی تعلیـم و تربیت 
بـرای تحقـق آنها کوشـیده اند. ایـن مهارت هـا در محدوده 
)نمایـش  عملکـردی  )اندیشـیدن(،  ذهنـی  مهارت هـای 
عملـی آموخته هـا(، فراینـدی ) دانسـتن مراحـل و فراینـد 
انجـام دادن یـک عمـل(، موقعیتـی ) دانسـتن ایـن کـه در 
هـر موقعیتـی از چـه دانـش و مهارتـی اسـتفاده شـود( و 
ارتباطـی )طـرز برقرای ارتبـاط( که به طور آشـکار و پنهان 
در برنامه هـای آموزشـی دنبـال می شـوند، قـرار می گیرند. 
حل مسـئله،  از:  عبارت انـد  مهارت هـا  ایـن  نمونه هـای 

تفکـر خاقانـه، خـود مدیریتی، برقـراری ارتبـاط، نگرش 
مثبـت و سـازنده، روحیـه تعـاون و همـکاری، پشـتکار، 

درسـتکاری و امانـت داری و غیـره.
توجـه بـه ایـن رویکـرد سـبب می شـود کـه معلمـان 
هنـگام آمـوزش موضوعـات درسـی بـرای ایجـاد رشـد و 
تقویـت ایـن مهارت هـا بـه طـور فـردی و جمعـی )جمـع 

معلمـان( بکوشـند.
والدیـن  والدیـن:  همـکاری  جلـب  رویکـرد   .۸
همـواره نگران پیشـرفت تحصیلی و رشـد تربیتـی فرزندان 
خـود هسـتند. آنان به طـور بالقـوه، انگیـزه و آمادگی کافی 
بـرای همـکاری مؤثـر و فایده منـد بـا معلمان و مـدارس را 
دارنـد و معلمـان نیـز می توانند در تهیه وسـایل آموزشـی و 
کمـک آموزشـی با معلمـان همـکاری کنند و بـا راهنمایی 
معلمـان، فرزنـدان خـود را در انجام تکالیف یـاری دهند. 
برای  جدید  روش های  از  استفاده  رویکرد   .۹
 1۹۹۰ دهه  در  تحصیلی:  پیشرفت  ارزشیابی  سنجش 
میادی، رویکردهای جدیدی در زمینه ارزشیابی پیشرفت 
روش های  جایگزین  تدریج  به  که  آمده   پدید  تحصیلی 
سنتی شده اند؛ استفاده از این نوع ارزشیابی ها در کیفیت و 

سهولت یادگیری مؤثراست.
و  الگوهـا  روش هـا،  از  اسـتفاده  رویکـرد   .۱۰
آموختـن  بـرای  کلـی،  طـور  بـه  یـس:  تدر اسـتراتیژی 
ا سـتفاده  روش  نـوع  دو  از  درسـی  مختلـف  موضوعـات 
بـرای  می شـود؛ یکـی روش اختصاصـی و رشـته ای کـه 
موضوعـات ویـژه بـه کار می رونـد و بـا روش خـاص بـه 
خـود آموخته می شـوند، مانند؛ ریاضیات، علـوم تجربی و 
ساینسـی، علوم اجتماعـی و دیگری روش هـا، تکنیک ها و 
الگوهـای عمومـی و مشـترک که برای آمـوزش موضوعات 

گوناگـون بـه کار می رونـد. 
۱۱. توسـعه معیارها )اسـتندرها(: امـروزه مکاتب 
و معلمـان سراسـر جهـان تحـت فشـار هسـتند کـه میـزان 
کـه  بخشـند  بهبـود  را  شـاگردان  تعلیمـی  موفقیت هـای 
کیفیـت آمـوزش را افزایـش دهنـد. بـا بیشـتر شـدن ایـن 
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ملت هـا  بعـد،  بـه  میـادی   1۹۸۰ دهه هـای  از  فشـار، 
خواسـتار پاسـخگویی بیشـتر مسـئوالن مکاتب و معلمان در 
امـر تعلیـم و تربیـت فرزنـدان خـود شـده اند؛ در ایـن میان، 
نقـش معلمـان در بهبـود کیفیـت تعلیـم و تربیـت در محراق 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا اگـر آنان نقـش رهبـری خود 
را در زمینه هـای برنامه ریـزی درسـی، آمـوزش و ارزشـیابی 
بـه درسـی ایفا کننـد، نیـاز دانش آمـوزان و سـپس تقاضاهای 

اجتماعـی، برطـرف خواهـد شـد.
یـس  ۱۲. واقعیت هــای اجتماعـی جدیــد در تدر
ایجـاب  معلمـان  بـر  افزایـش  بـه  رو  فشـار های  معلمـان: 
می کنـد که در شـرح وظایـف و نقش معلمان بازنگری شـود. 
امـروزه، هنجارهـای قدیمـی مبنی بـر فردگرایـی و انزواطلبی 
در انجـام وظایـف معلمـی، دیگـر مـورد قبـول نیسـت و در 
عصـر حاضـر معلمـان می خواهنـد شـیوه ها و رویکردهـای 
جدیـدی در نگریسـتن بـه خویـش، حرفـه خود و اجـرای آن 
برگزیننـد؛ بنابرایـن مـواردی که بایـد تغییر داده شـوند به قرار 

اسـت: زیر 
حرفـه ای:  جامعه گرایـی  بـه  فردگرایـی  از  گرایـش   •
جمعـی،  بـه  فـردی  کار  از  گرایـش  بـا  می تواننـد  معلمـان 
فرهنگـی  چنیـن  کننـد،  بنـا  را  غنامنـدی  و  پربـار  فرهنـگ 

اعتمـاد  و  عمـل  آزادی  همـکاری،  بـرای 
تجربه کـردن،  از  و  اسـت  بـاارزش  متقابـل 
مخاطره جویـی و هـر آنچـه تدریـس معلمان 
می کنـد.  جانـب داری  سـازد  بخـش  اثـر  را 
بـه  صنـف  در  یـس  تدر از  گرایـش   •
مکتـب:  از  فراتــر  و  گسـترده  آموختــن 
هنگامـی که معلمان توجه خـود را از روش ها 
آمـوزش  بـه  سـنتی  تدریـس  تکنیک هـای  و 
می کننـد،  معطـوف  معنـی دار  و  اثربخـش 
می بیننـد.  بسـیار گسـترده تر  را  وظیفـه خـود 
را  فعالیـت شـاگردان  آنـان  ایـن صـورت  در 
در محـور کار خـود قـرار داده، فرصت هـای 
یادگیـری را بـه گونـه ای تدارک و سـازماندهی 
می کننـد کـه پاسـخگویی نیازهای فـردی و خاص شـاگردان 
باشـد. چنیـن رویکـردی، بـه آمـوزش کاربـردی و درسـت 
منتهی می شـود که سـرانجام یادگیـری در مکتـب را به خارج 

می کنـد. مرتبـط  آن  از 
• گرایش از کنترل به پاسخگویی و مسئوولیت پذیری: 
همان طوری که تصور و باور عمومی در باره مسلک معلمی 
مسئوولیت پذیری  و  پاسخگویی  مفهوم  می یابد،  گسترش 
معلم هم گسترده تر می شود. مفهوم پاسخ گویی که سال های 
به  دیگر  امروزه  بوده،  رفتار شاگردان  کنترل  به معنی  متمادی 
شاگردان  عملکرد  به  نسبت  جامع  مسئوولیت پذیری  معنی 
است. این تعریف جدید از پاسخ گویی، معلمانی را ترغیب 
می کند که هدف ها و نیاز های آموزشی را در نظر گیرند تا همه 

شاگردان از آن بهره مند شوند. 
بـا  معلمـان  رهبـری:  بـه  یـت  مدیر از  گرایـش   •
تجدیدنظـر در تعریـف نقـش و رسـالت خـود، در واقـع بـه 
رهبـران برنامـه درسـی، آمـوزش و تدریـس تبدیـل می شـوند 
در  آمـوزش  فعالیت هـای  بـر  عـاوه  هم زمـان،  طـور  بـه  و 
کاس، در امـور اجرایـی و اجتماعـی نیـز بـه مدیـر مدرسـه 
کمـک می کننـد؛ بنابرایـن، رهبـری معلـم بـه وسـیله مدیـر 
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مکتـب تعییـن نمی شـود، بلکـه رهبـری او بخـش ضـروری 
تشـکیل می دهـد.  را  بـودن  معلـم 

• گرایـش از توجـه محـدود بـه صنـف بـه توجـه بـه 
کل مکتـب: رهبـری صنـف تنهـا نمونـه ای اسـت که نشـان 
می دهـد چگونـه واقعیت هـای جدیـد در تدریـس، مرزهـا و 
دیدگاه هـای نسـبت به آن را تغییـر و گسـترش می دهد. همان 
طـوری کـه معلمـان از کار فـردی بـه همـکاران جمعـی و از 
کنتـرل صنـف و شـاگردان بـه پاسـخگویی بـه خواسـته های 
آنـان تغییـر مسـیر می دهنـد، از عاقـه محـدود بـه کاس و 
دانش آمـوزان خـود فراتـر رفتـه بـه »مکتب مـا« و »شـاگردان 

مـا« می اندیشـند. 
• گرایـش از دانـش محـدود بـه دانـش گسـترده و 
پربـار: تحقیقـات جدیـد در بـاره موضوع هـا و مقوله هایـی 
کـه در زمینـه دانـش و مهـارت معلمـی اسـت، بـه خصوص 
مطالعـات جدیـد در باره سـاختار هـوش و راه های گسـترش 
و  را تخصصی تـر  کار خـود  کـه  داده  یـاری  را  آن، معلمـان 
حرفه ای تـر کننـد و تصمیم گیـری و رهبری نقش گسـترده تری 
بـه  متمـادی  سـال های  طـی  کـه  معلمـان  گیرنـد.  برعهـده 
ضعـف معلومـات متهـم بودنـد، اکنـون می توانند بـه گنجینه 

اطاعـات و تحقیقـات دسترسـی داشـته باشـند. 
امـروزه  یادگیـری:  و  یـس  تدر در  نواندیشـی   .۱۳
ملت هـا بـه نیروهـای انسـانی جدیـد و متفکـران نواندیـش 
نیـاز دارند. بـا  آن که، آموختـن مهارت هایی، ماننـد خواندن، 
نوشـتن و حسـاب کردن هنـوز هـم مهـم و اساسـی اند، دیگر 
مکاتـب  مسـئووالن  از  اکنـون  نمی رسـند.  نظـر  بـه  کافـی 
انتظـار مـی  رود شـاگردانی تربیـت کننـد کـه از ادراک، دانش 
و مهـارت برخـودار باشـند و بتوانند معلومات خـود را به کار 
برنـد، بـه مفاهیـم را از دیدگاه  هـای متعـدد بنگرنـد، عملکرد 
مؤثـر داشـته باشـند، اندیشـه ها و نظریات را با اسـتدالل های 
دقیـق و منطقـی و به طور مسـتند ارزیابی کننـد، از روش های 
تحقیقـی برای بررسـی مسـایل بهره گیرنـد، با کیفیـت به کار 
و تولیـد بپردازنـد، معیار هایی را بشناسـند که نشـانه عملکرد 

 بـه آن هـا مواجـه 
ً
درسـت اسـت و مسـایل جدیـد را کـه قبـا

نشـده اند حـل کننـد. در بیـن محققـان و متخصصـان علـوم 
تربیتـی ایـن توافق نظـر فزاینـده وجـود دارد که شـاگردان باید 
بـه یادگیری هـای سـطحی و مبتنـی برحافظـه و تکـرار فراتـر 
رفتـه، بـه سـوی مهارت های قابـل تجزیه و تحلیـل، ترکیب و 

ارزشـیابی حرکـت کنند. 

منابع و مأخذ
1- صفـوی، امـان اللـه،1۳۸2ه.ش. روش هـا، فنـون و 

الگو هـای تدریـس، تهـران، انتشـارات مشـعر.
آموزشـی،  ریـزی  برنامـه  و  پژوهـش  سـازمان   -2
تهـران،  اجتماعـی،  مطالعـات  آمـوزش  روش  1۳۹1ه.ش. 

پـروش.  و  آمـوزش  وزارت 
برنامه ریـزی  مبانـی  1۳۹۵ه.ش.  حسـن،  ملکـی،   -۳

انتشـارات مشـعر. تهـران،  متوسـطه،  دوره 
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)مکاتب دولتی ناحیه پنجم شهر کابل(

چکیده:
ارزشـیابی آموزشـی یکـی از عناصـر مهم در برنامه درسـی اسـت. نظر به بررسـی های انجام 
شـده پیرامـون شـیوه های ارزیابـی و تاثیـرات آن بـر یادگیـری شـاگردان، وضعیـت ارزیابـی 
آموزشـی در مکاتب خوشـایند نبوده و هدف اصلی و اساسـی ارزیابی آموزشـی به فراموشـی 
سـپرده شـده اسـت، تـا جایـی کـه ایـن نارضایتی هـا در سـطح ملـی بـاال رفته اسـت. هدف 
ایـن تحقیـق، شناسـایی مشـکات و چالش هـای مربـوط بـه شـیوه های ارزیابـی از یادگیری 
شـاگردان اسـت.  ایـن تحقیـق بـه لحاظ هـدف کاربـردی و از لحـاظ روش توصیفی اسـت. 
جامعـه آمـاری تحقیق شـامل 4823 نفر شـاگرد و 135 نفـر معلم از دو مکتـب دولتی ناحیه 
پنجـم شـهر کابـل بوده کـه نظر به جـدول مـورگان جامعـه نمونه تحقیـق 354 شـاگرد و 98 
معلـم می باشـد که پاسـخ دهندگان بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری تصادفی انتخاب شـدند.  
بـرای جمـع آوری و تحلیل داده هـا از پرسـش نامه اسـتفاده شـد کـه بـرای شـاخص های هـر 
متغیر چندین سـوال طرح شـد )پرسـش نامه شـاگردان دارای 40 سوال و پرسـش نامه معلمان 
دارای 50 سـوال می باشـد( و داده هـا بـه شـکل توصیفـی تحلیـل شـد.  یافته هـا نشـان داد، 
در سیسـتم ارزیابـی آموزشـی از یادگیـری شـاگردان مشـکاتی در طراحـی سیسـتم ارزیابی 
)اهـداف آموزشـی، طرح سـوال های امتحـان، شـیوه های ارزیابـی( و در روند تطبیق پروسـه 
ارزیابی)مسـلکی نبـودن معلمـان و نبـود امکانـات الزم ( کـه منجـر بـه نارضایتی شـاگردان 
از معلمـان، مدیـران، سـرمعلمان و در نهایـت دل سـرد شـدن از درس خواندن و مکتب شـده 

اسـت، وجـود دارد کـه در تحقیق حاضر شناسـایی شـده اسـت.
کلمـات کلیـدی: برنامـه درسـی، ارزشـیابی، ارزیابـی پایانـی، ارزش یابـی تکوینـی، 

یادگیـری.

عضو علمی دیپارتمنت ریاضی، 
ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و تالیف کتب درسی.

فرشته نجاتی

ارزیابـی آسیب شناسی سیستم 
دوره   لیسه شاگردان  یادگیری   از 
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مقدمه:
سـنجش و ارزشـیابی دانش آموزان 
بـه عنـوان یـک عنصـر کلیـدی و مهـم 
برای اصـاح مـدارس، بهبـود آموزش 
یکـی  می آیـد.  شـمار  بـه  یادگیـری  و 
برنامـه  اساسـی  و  مهـم  عناصـر  از 
درسـی و نظام هـای آمـوزش و پرورش 
جهـان ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی 
هـدف   .)38  :1395 است)سـیف، 
از ارزشـیابی آموزشـی بـه طـور عمـده 

شناسـایی نقـاط ضعـف و قـوت شـاگردان و ارائـه بازخـورد 
بـه آنهـا، اصـاح و بازبینـی شـیوه های تدریـس، تعییـن نمره 
اسـت)آیزنر( شـاگردان  دربـاره  تصمیم گیـری  و  شـاگردان 

)سـیف، 1395: 38(. 
اغلب والدین و شـاگردان از پروسـه ارزیابـی در مکاتب 
شـکایت دارند. شـاگردان از نتیجـۀ امتحان خویـش ناراضی 
نشـان مـی دهنـد و والدین نیـز از اینکه فرزندان شـان در طول 
سـال تعلیمـی بـه طـور مسـتمر درس نمی خواننـد، در ایـام 
امتحانـات سـهل انگاری می کننـد و بـرای امتحـان آمادگـی 
نمی گیرنـد، شـاکی هسـتند و می گوینـد بـا وجـود ایـن همه 
سـهل انگاری بـاز هـم در پایـان سـال تعلیمـی کامیـاب و به 

می روند. باالتـر  صنـف 
مـروج  پایانـی  ارزشـیابی  سـنتی  طـور  بـه  مکاتـب  در 
اسـت، کـه در پایـان سـال آموزشـی بـه شـکل کتبـی گرفتـه 
مـی شـود. هـدف آن تعییـن نمـرۀ شـاگرد اسـت، که توسـط 
ایـن نمـره درباره شـاگرد قضـاوت صـورت می گیـرد و تعیین 
ارتقـا  باالتـر  بـه صنـف  آیـا شـاگرد می توانـد  می کننـد کـه 
کنـد یـا خیـر )ملکـی،1395: 130(، کـه آن هم بـه صورت 

 معلـم چند روز 
ً
صحیـح و معیـاری آن اجـرا نمی شـود. مثـا

قبـل امتحـان، تعـدادی سـوال بـه شـاگردان می دهد کـه تنها 
آن را بخواننـد، یـا درس هایـی کـه شـامل امتحـان می شـود 
مشـخص می کنـد، یـا معلـم در قسـمت تصحیـح ورقه های 
امتحـان کوتاهـی می کند، یـا عقده های شـخصی اش بر نمره 
دادن تاثیـر می گـذارد. هم چنـان  شـاگردانی کـه بـه ارزیابـی 
مجـدد یـا مشـروطی راجـع می شـوند، آن گاه معلـم بـا اخـذ 
امتحـان نمایشـی آنهـا را کامیـاب می کند، یا نظر بـه عقده ای 
که نسـبت به شـاگرد دارد دوباره مشـروط می کند.  شـاگردان 
نیـز زمانـی درس می خوانند کـه می خواهند امتحـان بدهند، 
آن هـم تنهـا بـه دلیـل اخـذ نمـره و ارتقـا بـه صنـف باالتـر. 
هم چنـان در جریـان پروسـه امتحـان نیـز تقلـب می کننـد.  

لـذا یادگیـری واقعـی در مکاتـب بـه نـدرت دیده می شـود.
نـوع  ایـن  از  حاصـل  نتایـج  کـه  نیسـت  شـکی 
تصمیم گیری هـا  دقیـق نبـوده و ممکن عواقـب ناگواری چون 
تـرک تحصیـل، بی سـوادی، راه نیافتن به دانشـگاه ها، بیکاری 
و ... را بـه همـراه داشـته باشـد. زیـرا ایـن نـوع ارزشـیابی نـه 
تنهـا نقشـی در رشـد آمـوزش ایفـا نمی کنـد، بلکـه آسـیب زا 
 زمانـی کـه یادگیـری طـی روند آموزشـی 

ً
هـم هسـت. مثـا
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صـورت نگیرد بـه احتمال زیـاد، شـاگردان در امتحـان پایان 
سـال موفـق نشـده و نـاکام می گردند و این سـبب دل سـردی 
شـاگردان از مکتـب می شـود و در نهایـت بـه تـرک تحصیـل 
شـاگرد می انجامـد. کـه ایـن نشـان دهنـده وجود مشـکات 
ارزشـیابی  ارزشـیابی هسـت. چـون  در سیسـتم  کاسـتی  و 
پیشـرفت تحصیلـی جـز جدایی ناپذیـر برنامه درسـی اسـت 
) ملکـی، 1395، 130(. بنابراین شناسـایی این مشـکات و 
چالش های سیسـتم ارزشـیابی دارای اهمیت خاصی اسـت.  
در شـرایط فعلـی بـرای پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان، 
اسـتفاده درسـت پروسه ارزشـیابی، کاستن از آسـیب های آن 
در تعلیـم و تربیـه، بایـد سیسـتم ارزیابـی و آمـوزش را تغییـر 
داد و یـک موقعیـت آموزشـی  با ارزشـیابی تشـخیصی ایجاد 

کـرد ) نریمانـی، 1395 (. 

اهمیت و ضرورت تحقیق:
عناصـر  از  یکـی  شـاگردان  آموخته هـای  از  ارزشـیابی 
 .)12 اسـت)مهرمحمدی،1391:  درسـی  برنامـه  مهـم 
هـدف ارزشـیابی بـه طـور عمـده شناسـایی نقـاط ضعـف و 
قـوت شـاگردان و ارائـه بازخـورد بـه آنهـا، اصـاح و بازبینی 
شـیوه های تدریـس، تعییـن نمـره شـاگردان و تصمیم گیـری 

دربـاره شـاگردان می باشـد )آیزنـر( )سـیف، 1395: 38(. 
از دیـد محقـق  نارضایتـی شـاگردان از رونـد ارزیابـی و 
قضـاوت معلمـان، پائیـن بـودن سـطح سـواد شـاگردان بعـد 
از فراغـت، ناکامـی در کانکـور ، دل سـرد شـدن شـاگردان 
جملـه  از  ترک تحصیـل  نهایـت  در  و  مکتـب  و  درس  از 
سـوال هایی اسـت کـه طـی تحقیـق هـذا علـت آن هـا را بـه 

. می گیـرد  بررسـی 
ارزشـیابی  مـا شـیوه های  در مکاتـب کشـور  چنان چـه 
نقـش اصلی خـود را به دلیـل عـدم پاسـخگویی در یادگیری 
شـاگردان  از دسـت داده و هیـچ تاثیـری در رفع مشـکات و 
ابهامـات درسـی نـدارد و معلمـان نیـز از نتایج ارزشـیابی ها 
هرگـز در طراحـی آموزشـی در تدریـس خـود و رفـع نواقص 
نیـز فکـر می کننـد  اسـتفاده نمی کننـد. شـاگردان  آموزشـی 
تنهـا زمانـی نیازمنـد مطالعـه و درس خوانـدن هسـتند کـه 

می خواهنـد امتحـان بدهنـد. 
بـه طـور کل می توان گفـت به جای آن که نظام ارزشـیابی 
و اندازه گیـری در خدمـت آمـوزش، رشـد و توسـعه دانـش 
شـاگردان و معلمـان قرار گیـرد، فرایند تدریـس و یادگیری در 
خدمت پروسـه سنجش و ارزشـیابی درآمده اسـت )شعبانی 

 .)544 ورکی: 
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روش شناسی تحقیق:
ایـن تحقیـق کاربـردی اسـت، زیرا به بررسـی آسـیب ها 
و مشـکات موجـود در رونـد ارزیابـی آموزشـی در مکاتب 
بـرای  نـوع مشـکات،  ایـن  دولتـی می پـردازد و شناسـایی 

رسـیدن به وضـع مطلـوب آموزش کمـک می کنـد. از لحاظ 
جمـع آوری اطاعـات  این تحقیق توصیفی اسـت کـه در دو 
بخـش کمـی و کیفی انجـام می شـود. محل تحقیـق مکاتب 
دولتـی ناحیـه پنجم شـهر کابل می باشـد، کـه به طـور نمونه 

 

م آسیب شناسی سیست
ارزیابی آموزشی

طراحی سیستم 
ارزیابی آموزشی

اهداف آموزشی
دقیق نبودن اهداف 

آموزشی

بی توجهی به اهداف 
رفتاری

طرح سوال های امتحان

عدم تطابق سوال 
های امتحان با اهداف 

آموزشی

عدم تطابق سوال 
های امتحان با 
محتوای درسی

در نظر نگرفتن 
سطوح بلند یادگیری
درطرح سواالت 

معیاری نبودن سوال 
های ارزیابی

شیوه های ارزیابی

تاکید بر ارزیابی 
پایانی

عدم توجه به ارزیابی 
تکوینی

چالش های تطبیق 
شیوه ارزیابی آموزشی

نبود امکانات الزم

پرجمعیت بودن 
صنوف درسی

چاپی نبودن سواالت

زمان برای اجرای 
ارزیابی دوامدار

نمسلکی نبودن معلمی

عدم توجه به تفاوت 
های فردی

رعایت ننمودن 
اصالح درست ورق 

امتحان

عقده گشایی، تبعیض

عدم آشنایی با شیوه 
های ارزشیابی

میزان رضایت 
شاگردان 

مدل تحلیلی
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لیسـه  و  عالـی حضـرت شمس المشـایخ  لیسـه  مکتـب  دو 
عالـی اسـماعیل حسـن زی  که شـاگردان طبقه انـاث و ذکور 

در آن مصـروف تعلیـم و تربیـه هسـتند، انتخـاب گردید.
جامعـه آماری مـورد مطالعـه در این تحقیق شـامل همه 
شـاگردان و معلمـان دوره لیسـه مکاتـب شمس المشـایخ و 
اسـماعیل حسـن زی در ناحیـه پنجـم شـهر کابـل اسـت، که 
تعـداد آنهـا مطابـق آمـار حـوزه تعلیمـی ناحیـه پنجـم شـهر 
کابـل 4823 شـاگرد و 135 معلـم می باشـد. حجـم نمونـه 
انتخـاب شـده از ایـن جامعـه طبـق جـدول مـورگان 354 

شـاگرد و 98 معلـم بـرآورد شـد.
تصادفـی  روش  جامعـه،  ایـن  از  نمونه گیـری  روش 
می باشـد کـه در آن از هـر مکتـب بـه نسـبت کل جمعیـت 
شـاگردان و معلمـان دوره لیسـه و میـزان حجـم نمونـه مـورد 
نظـر، تعـدادی شـاگرد و معلـم بـرای مشـارکت در تحقیـق 

می شـود.  انتخـاب 
 در ایـن تحقیـق  بـرای جمـع آوری اطاعـات از جامعه 
سـاخته  محقـق  پرسـش نامه های  از  معلمـان  و  شـاگردان 
اسـتفاده می شـود. در پرسـش نامه نظـر بـه اهـداف تحقیـق 
گنجانیـده  بسـته  و  بـاز  سـواالت  تحقیـق  فرضیه هـای  و 
عواقـب  هم چـون،  موضوعاتـی  حـول  سـوال ها  می شـود. 
اسـتفاده بیش ازحـد از ارزشـیابی پایانـی، عـدم اسـتفاده از 
ارزیابی هـای دوام دار و مسـتمر، عـدم توجـه بـه اهداف هـای 
یادگیـری، عـدم آشـنایی معلمـان بـا هـدف ارزیابـی تهیـه و 

می شـود.  ترتیـب 
بـرای اطمینـان از روایـی و پایایـی سـوال ها، نظـر داکتر 
محمدحیـدر یعقوبی و هم چنان سـرمولف میرنقیـب الله در 

ارتبـاط بـا پرسـش نامه ها گرفته شـد. 
پرسـش نامه ها بعد از جمـع آوری از شـاگردان و معلمان 
کدگـذاری و شـماره بندی شـدند، سـپس داده هـا را در برنامه 
SPSS وارد نمـوده و بـه کمـک برنامـه EXCEL جـداول و 
گراف هـای و سـوال ها کشـیده شـد، کـه در تجزیـه و تحلیـل 

داده هـا به شـکل توصیفـی ارائه می شـود.

از موانعـی محقـق عـدم همـکاری معلمـان در قسـمت 
پرسـش نامه ها بـود کـه بعـد از توزیـع 98 پرسـش نامه صرف 
22 پرسـش نامه دوبـاره جمـع آوری شـد و باقـی معلمـان از 

دادن پرسـش نامه امتنـاع ورزیدنـد. 

تحلیل و تفسیر یافته ها:
در  عمـده  مشـکات  می رسـد  نظـر  بـه  اول:  فرضیـه 
سیسـتم ارزیابـی از یادگیـری شـاگردان، در طراحـی ارزیابی 

 . ست ا
آموزشـی،  اهـداف  بعـد  سـه  هـذا  تحقیـق  در  محقـق 
طـرح سـوال های امتحـان، شـیوه های ارزیابـی را در طراحی 

سیسـتم ارزیابـی آموزشـی مهـم دانسـته اند.

بعـد اهـداف آموزشـی در طراحـی سیسـتم ارزیابـی از 
پرسـش نامه  در  متفـاوت  نمـودن سـوال های  مطـرح  طریـق 
بررسـی شـده اسـت کـه پاسـخ دهندگان نظریـات متفاوتـی 
می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن  یافته هـای  نمودنـد.  ارائـه  را 
بیـن  در  )معلمـان(  پاسـخ دهندگان  از  زیـادی  تعـداد  کـه 
سـوال های ) 6-10 ( گزینـه زیـاد را انتخـاب نمودنـد. یعنی 
معلمـان هنـگام طرح پان درسـی اهـداف آموزشـی را دقیق 
می سـازند  کـه  اهدافـی  نیـز  و  می کننـد   طـرح  رفتـاری  و 

 

چالش های طرح  
سیستم ارزیابی از  
یادگیری شاگردان

اهداف  
آموزشی

طرح سوال 
های امتحان

شیوه های 
ارزیابی



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 2  

29عقرب 1398 خورشیدی

مربـوط سـه حیطـه یادگیـری )شـناختی، عاطفـی، روانـی-
می شـود.  حرکتـی( 

تحصیـل  درجـه  کـه  دریافتیـم   
ً
قبـا چنانچـه  تبصـره: 

پاسـخ دهندگان فـوق بکلوریـا و لیسـانس هسـت و می دانیـم 
کـه بحـث حیطه هـای یادگیـری بحثـی جدیـد در تعلیـم و 
تربیـه افغانسـتان اسـت و معلمـان هـم هیـچ برنامـه ارتقـای 
گاهی داشـته  ظرفیـت را سـپری ننموده انـد تـا از ایـن مـوارد آ
باشـند پـس از نظـر محقـق اینکـه معلمـان ادعـا می کننـد 
اهدافـی کـه می سـازند هر سـه حیطه یادگیـری را در بـر دارد 

نمی باشـد.  درسـت 
در بعـد طرح سـوال های امتحان، در مجموع 20 سـوال 
طـرح شـد، کـه 9 سـوال مربـوط شـاگرد و 11 سـوال مربـوط 
معلـم بـود. از بررسـی داده هـای جمـع آوری شـده نظریـات 
متفاوتـی از معلمـان و شـاگردان به دسـت آوردیـم. یافته های 
تحقیـق نشـان می دهـد کـه تعـداد زیـادی از پاسـخ دهندگان 
را  زیـاد  گزینـه   )  18-11  ( سـوال های  بیـن  در  )معلمـان( 
انتخـاب نمودنـد، یعنی معلمان در قسـمت طرح سـوال های 
طـرح  معیـاری  را  سـواالت  و  دارنـد  زیـاد  توجـه  امتحـان 
می کننـد و تعـداد زیـادی از پاسـخ دهندگان )شـاگردان( در 
بیـن سـوال های )5-11( گزینـه متوسـط را انتخـاب نمودند، 
یعنـی شـاگردان ادعا می کنند کـه معلمان سـوال های امتحان 
 درسـت طـرح نمی کننـد. هم چنـان اکثـر معلمـان 

ً
را کامـا

در سـوال شـماره 45 )نوعیـت سـوال ها( گزینـه تشـریحی را 
انتخـاب نمودنـد.  در حالی کـه در سـوال شـماره 18) متنـوع 
ادعـا  پاسـخ دهندگان  اکثریـت  امتحـان(  سـوال ها  بـودن 
کردنـد کـه سـوال های امتحـان متنوع انـد. این خـود تضادی 
آن جایی کـه  از  امـا  اسـت.  معلمـان  پاسـخ های  بیـن  در 
شـاگردان در سـوال شـماره 38 )نوعیـت سـوال ها( اکثر زیاد 
پاسـخ دهندگان گزینه تشـریحی را انتخاب کردنـد، که نتیجه 
می گیریـم سـوال های امتحـان بـه شـکل تشـریحی طراحـی 
می شـوند. هم چنان شـاگردان در سـوال باز نگاشـته بودند که 
 قابل درک نیسـت  و معلمـان توضیح 

ً
مفهـوم سـوال ها کامـا

درسـت نمی دهنـد تـا سـوال را بفهمنـد و یـا گفتـه بودنـد که 
سـوال های بعضـی از معلمـان از محتـوای کتـاب نیسـت و 
سـوال های بیرونـی می آورنـد. از این جـا نتیجـه می گیریم که 
سـوال های امتحـان درسـت و معیـاری طراحـی نمی شـوند.
سـوال   20 مجمـوع  در  ارزیابـی،  شـیوه های  بعـد  در 
سـوال   11 و  شـاگرد  مربـوط  سـوال   9 کـه  شـد  طراحـی 
مربـوط معلـم بـود. از بررسـی داده هـای جمـع آوری شـده 
نظریـات متفاوتـی از معلمـان و شـاگردان بـه دسـت آوردیم. 
از  زیـادی  تعـداد  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای 
گزینـه   )25-19( سـوال های  در  پاسـخ دهندگان)معلمان( 
بسـیار زیـاد را انتخـاب نمودند، یعنـی معلمان ادعـا می کنند 
کـه از شـیوه ارزیابـی تکوینـی اسـتفاده می کننـد و هم چنـان 
سـوال های  در  )شـاگرد(  پاسـخ دهندگان  از  زیـادی  تعـداد 
)12-18(گزینـه متوسـط را انتخـاب نمودنـد، یعنـی ارزیابی 
تکوینـی بـه طـور زیـاد در مکاتـب مروج نیسـت. در سـوال 
اکثـر  تدریـس(  موثریـت  دربـاره  38)نظرخواهـی  شـماره  
معلمـان ادعـا می کننـد کـه از شـاگردان دربـاره چگونگـی و 
موثریـت تدریـس خـود نظرخواهـی می کننـد.  هم چنـان در 
قسـمت فیدبـک دادن بـه کارخانگـی شـاگردان معلمـان در 
سـوال شـماره 39 ادعـا دارنـد کـه کارخانگی هـا را دیـده و 
دوبـاره فیدبـک می دهنـد و شـاگردان نیـز در سـوال شـماره 
33 تاییـد می کننـد کـه معلـم کار خانگی های شـان را دیـده 
 44 شـماره  سـوال  در  می کنـد.  واضـح  را  اشتباهاتشـان  و 
)دفعـات امتحـان تحریـری جـدا از وسـط سـال و نهایـی( 
اکثـر معلمـان گزینـه کمتـر از 8 بـار را انتخـاب نموده انـد 
در حالی کـه شـاگردان در سـوال شـماره 32 ادعـا دارنـد کـه 
 امتحـان اخـذ نمی شـود. معلمـان در سـوال های بـاز 

ً
اصـا

از پرجمعیـت بـودن صنـوف و نبـود وقـت کافـی شـکایت 
داشـتند. سـوال اینجاسـت کـه چطـور بـا وجـود تعـداد زیاد 
شـاگردان و نبـود وقـت کافـی کمتـر از 8 بـار از شـاگردان 
امتحـان صنفـی اخـذ می کننـد؟ و یـا شـاگردان در سـوال باز 
نگاشـته بودنـد کـه معلمـان در روز امتحان هـای رسـمی دیر 
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بـه صنـف می آینـد و زود اوراق امتحانـی را اخـذ می کننـد 
بـه  بـرای شـاگردان نمی دهنـد پـس چطـور  و وقـت کافـی 
امتحانـات صنفـی اهمیـت ویـژه می دهنـد و کمتـر از 8 بـار 
امتحـان اخـذ می کننـد؟ و یا شـاگردان در سـوال باز نگاشـته 
امتحـان و اصـاح  بودنـد کـه بعضـی معلمـان سـوال های 
پارچه هـا را بـاالی برخـی شـاگردان انجـام می دهنـد، نظـر 
بـه ایـن دالیل جـواب شـاگردان را منطقـی می دانیـم که هیچ 
امتحـان صنفـی اخـذ نمی کننـد. بنابراین نتیجـه می گیریم که 
ارزیابـی تکوینـی در مکاتب مـروج نبوده و بیشـتر به امتحان 

پایـان سـال توجـه می کننـد. 
طـرح  آموزشـی،  )اهـداف  بعـد  سـه  جمع بنـدی  در 
در  ارزیابـی  شـیوه  کـه  یافتیـم  ارزیابـی(  شـیوه  و  سـوال ها 
مکاتـب بـه شـکل سـنتی مـروج اسـت و بـه ارزیابـی پایانی 
معلمـان  کـه  یافتیـم  سـوال ها  طـرح  در  و  می کننـد.  تاکیـد 
سـوال های امتحـان را درسـت طـرح نمی کننـد از این جهت 
آموزشـی دقیـق طـرح  اهـداف  نتیجـه گرفـت کـه  می تـوان 
نمی شـود، زیـرا در صورتـی کـه معلـم اهـداف آموزشـی را 
دقیـق و رفتـاری طـرح کنـد پـس در طرح سـوال ها مشـکلی 

ندارد. 
در  عمـده  مشـکات  می رسـد  نظـر  بـه  دوم:  فرضیـه 
تطبیـق  رونـد  در  شـاگردان،  یادگیـری  از  ارزیابـی  سیسـتم 

می باشـد.  امتحانـات 
محقـق در تحقیـق هذا دو بعد مسـلکی بـودن معلمان و 

نبـود امکانـات الزم را در روند تطبیق امتحانات مهم دانسـته.
در بعـد مسـلکی بـودن معلمـان، در مجموع 23 سـوال 
طراحی شـد که  12 سـوال مربوط شـاگرد و  11 سـوال مربوط 
معلـم بـود. از بررسـی داده هـای جمـع آوری شـده نظریـات 
متفاوتـی از معلمـان و شـاگردان به دسـت آوردیـم. یافته های 
تحقیـق نشـان می دهـد کـه تعـداد زیـادی از پاسـخ دهندگان 
)معلمـان( در بیـن سـوال های ) 26-32 ( گزینه بسـیار زیاد 
را انتخـاب نمودنـد، چنیـن نتیجه گرفته می شـود کـه اکثریت 
از  تعـداد زیـادی  پاسـخ دهنده مسـلکی هسـتند و  معلمـان 
 )26-19( سـوال های  بیـن  در  )شـاگردان(  پاسـخ دهندگان 
انتخـاب نمودنـد، یعنـی شـاگردان ادعـا  گزینـه متوسـط را 
می کنند که معلمان تا اندازه ای مسـلکی هسـتند. در قسـمت 
سـوال های بـاز شـاگردان از رفتـار و کـردار معلمـان در حین 
امتحـان شـکایت های زیـادی نمودنـد و گفتند که مـورد لت 
و کـوب قـرار می گیرند که ایـن برخورد از یک معلم مسـلکی 
امتحـان  سـوال های  کـه  گفتنـد  هم چنـان  و  اسـت  دور  بـه 
بعضـی از معلمـان خـارج از کتـاب درسـی اسـت یـا گفتند 
کـه برخـی معلمـان بیـن شـاگردان تبعیـض قایل می شـوند، 
بـاالی شـاگردان  را  امتحانـی  پارچه هـای  رشـوه می گیرنـد، 
دیگـر اصـاح می کننـد کـه تمـام این هـا  غیرمسـلکی بـودن 

معلیمـن را نشـان می دهـد.
سـوال   6 مجمـوع  در  الزم،  امکانـات  نبـود  بعـد  در 
طراحـی شـد کـه  2 سـوال مربوط شـاگرد و  4 سـوال مربوط 
معلـم بـود. از بررسـی داده هـای جمـع آوری شـده نظریـات 
یکسـانی از معلمـان و شـاگردان به دسـت آوردیـم. یافته های 
تحقیـق نشـان می دهـد کـه تعـداد زیـادی از پاسـخ دهندگان 
)معلمـان( در بیـن سـوال های ) 33-36( گزینـه بسـیار زیاد 
را انتخـاب نمودنـد، چنیـن نتیجه گرفته می شـود کـه معلمان 
بـه ایـن نظراند کـه نبـود امکانـات الزم در جریـان تدریس و 
ارزیابـی تاثیـری زیـادی بـاالی یادگیـری نمی گـذارد و تعداد 
سـوال های  بیـن  در  )شـاگردان(  پاسـخ دهندگان  از  زیـادی 
)27-28( گزینـه بسـیار زیـاد را انتخـاب نمودنـد، چنیـن 

 

ق  چالش های تطبی
ی از سیستم ارزیاب

انیادگیری شاگرد

مسلکی نبودن 
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نبود امکانات
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نتیجـه گرفتـه می شـود کـه شـاگردان بـه ایـن نظراند کـه نبود 
امکانـات الزم در جریـان تدریـس و ارزیابـی تاثیـری زیادی 
روی نتایـج امتحانات شـان دارد. در قسـمت سـوال های نیـز 
شـاگردان از نبـود میـز و چوکـی و وقـت کافـی در جریـان 
بـودن  زیـاد  دلیـل  بـه  شـاگردان  صـدای  و  سـر  امتحـان، 
تعدادشـان شـکایت دارنـد و عـارض بودنـد کـه نمی تواننـد 
بـاالی سـوال های امتحـان تمرکز کننـد و این تاثیـر بدی روی 
نتایـج امتحان شـان می گـذارد. یعنـی نبـود امکانـات یکی از 

آسـیب های سیسـتم ارزیابـی اسـت.
فرضیـه سـوم: بـه نظـر می رسـد میـزان سـطح رضایـت 

شـاگردان از سیسـتم ارزیابـی در حـد پاییـن قـرار دارد. 
رونـد  از  شـاگردان  رضایـت  سـطح  فهمیـدن  جهـت 
ارزیابـی از شـاگردان سـواالت بـاز و بسـته پرسـیده شـد کـه 
اکثریـت  می دهـد،  نشـان   )30-29( سـوال های  نتایـج 
و  نیسـتند  راضـی  معلمـان  ارزیابـی  رونـد  از  شـاگردان 
هم چنـان در سـوال های بـاز از معلمـان خـود شـکایت های 
فراوانـی نمودنـد، کـه مهمتریـن ایـن شـکایت ها ایـن اسـت 
کـه معلمـان سـوال ها را توسـط شـاگردان تهیـه می کننـد و یا 
اوراق امتحانـی را بـاالی شـاگردان اصـاح می کننـد، بخاطر 
اخـذ رشـوه نمـره را کـم می دهنـد، شـاگردان را لـت و کـوب 
می کننـد، ناسـزا می دهنـد، توهیـن می کننـد و می گوینـد که 
تمـام این ها باعث می شـود از درس و مکتب دل سـرد شـوند. 

مناقشه:
یافته هـای حاصـل از فرضیـه اول تحقیـق نشـان می دهد 
کـه در مکاتـب بیشـتر بـه ارزیابـی پایانـی تاکیـد می کننـد، 
سـوال های  نمی شـود،  تطبیـق  درسـت  تکوینـی  ارزیابـی 
امتحـان درسـت و معیاری طرح نمی شـود و این خـود بیانگر 
ایـن اسـت که اهـداف آموزشـی مشـکل دارد. ایـن یافته ها را 
می تـوان در جـداول شـماره 19-18-17-15-13-11- 21- 
22- 23 و جـدول شـماره 25 فصل چهـار تحقیق حاضر به 
وضـوح دیـد. ایـن یافته ها بـا تحقیقـات قبلی مطابقـت دارد، 

چنانچـه یلـدا حکیمـی )1397( در تحقیق خویـش یافته که 
تعـداد زیـادی اسـتادان پوهنتون ارزشـیابی متـداوم را به طور 
صحیـح آن تطبیـق نمی کننـد. پوپلـزی)1391( در تحقیقـی 
کـه انجام داده دریافته اسـت که معلمان شـاگردان را به شـیوه 
سـنتی ارزیابـی مـی کننـد، سـواالت امتحـان بـدون در نظـر 
داشـت اهـداف آموزشـی و اصـل تفاوت هـای فـردی طوری 
طـرح مـی شـود کـه صـرف حافظـه شـاگرد را می سـنجد و 
فعالیت هـای  و  نبـوده  منصفانـه  شـاگردان  دربـاره  قضـاوت 
صنفـی و روزمـره شـاگردان در نظـر گرفتـه نمی شـود، صرف 
پارچـه امتحانـات نـزد اسـتادان اهمیـت دارد. از یافته هـای 
سـراجی و همکارانـش)1393( عـدم توجـه بـه حیطه هـای 

مختلـف یادگیـری بود. 
از آن جایی کـه جـدول شـماره 9 فصل چهـار این تحقیق 
نشـان می دهـد کـه اکثـر معلمـان دوره لیسـه مکاتـب دولتی 
مـدرک فـوق بکلوریـا و لیسـانس دارنـد، معلمانـی کـه فارغ 
فـوق بکلوریا انـد معلومـات کافـی دربـاره برنامـه درسـی و 
شـیوه های ارزیابـی ندارنـد و هم چنـان می دانیـم کـه کـدام 
برنامـه ارتقـای ظرفیـت بـرای معلمـان دایـر نشـده اسـت تـا 
ارزیابـی،  شـیوه های  آموزشـی،  اهـداف  دربـاره  معلمـان 
حیطه هـای یادگیـری و ... معلومات کسـب کننـد و دلیل این 
همـه مشـکات و چالش هـا کـه در بخـش طراحـی سیسـتم 

ارزیابـی هسـت نـکات یـاد شـده بـاال می توانـد باشـد.
در  عمـده  مشـکات  می رسـد  نظـر  بـه  دوم:  فرضیـه 
تطبیـق  رونـد  در  شـاگردان،  یادگیـری  از  ارزیابـی  سیسـتم 

می باشـد.  امتحانـات 
طـی فرضیـه مذکـور بـه دنبـال آن بودیـم تـا دریابیم چه 

مشـکاتی در رونـد تطبیـق پروسـه امتحانات وجـود دارد؟
رونـد  در  اخـال  غیرمسـلکی  معلمـان  وجـود  آیـا   •

می کنـد؟ ایجـاد  ارزیابـی 
• آیـا نبود امکانـات الزم برای ارزیابـی در روند ارزیابی 

هست؟ مشکل زا 
ارزیابـی  تطبیـق  رونـد  در  کـه  مشـکاتی  از  عـده  آن 
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آموزشـی از یادگیـری شـاگردان وجـود دارد عبارت اسـت از: 
معیـار قضـاوت درباره شـاگرد صـرف اوراق امتحانی اسـت، 
بـه تفاوت هـای فـردی شـاگردان توجـه صـورت نمی گیـرد، 
عـدم کنتـرول جریـان امتحانات توسـط معلم، توجه به اسـم 
شـاگرد حیـن اصـاح اوراق، نبـود وقـت کافـی بـرای حـل 
اوراق  نبـودن  چاپـی  صنـوف،  بـودن  پرجمعیـت  سـوال ها، 

امتحانـی و ... 
یافته هـای حاصـل از فرضیـه دوم تحقیـق نشـان می دهد 
بـرای اجـرای  کـه معلمـان غیرمسـلکی می باشـند و زمـان 
ارزیابـی تکوینـی و حـل سـوال های امتحـان کافـی نیسـت، 
چاپـی نبـودن سـوال های امتحـان و پرجمعیت بـودن صنوف 
از جملـه مشـکات رونـد تطبیـق ارزیابـی آموزشـی اسـت.  
ایـن یافته هـا را می تـوان در جـداول شـماره 27- 29- 30- 
31- 32- 34- 35- 37 و جـدول شـماره 39 فصـل چهـار 
تحقیـق حاضـر بـه وضـوح دیـد. ایـن یافته هـا بـا تحقیقـات 
همکارانـش  و  سـراجی  چنان چـه  دارد،  مطابقـت  قبلـی 
)1393( پرجمعیـت بـودن کاس هـا، چاپی نبودن سـواالت 

از جملـه مشـکات سیسـتم ارزیابـی آموزشـی می باشـد. 
فرضیـه سـوم: بـه نظـر می رسـد میـزان سـطح رضایـت 
شـاگردان از سیسـتم ارزیابی در حد پایین قرار داشـته باشـد.
طـی فرضیه مذکـور به دنبـال آن بودیم تا دریابیم شـاگردان تا 

چـه انـدازه از ارزیابی هـای معلمان راضی هسـتند؟ 
اکثریـت  کـه  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن  یافته هـای 
رضایـت  معلمـان  برخـورد  و  ارزیابـی  رونـد  از  شـاگردان 
در  معلمـان  زشـت  رفتـار  هم چـون  مشـکاتی  و  ندارنـد 
جریـان امتحـان، توهیـن، تمسـخر، تعصـب، رشـوه خوری 
را ذکـر کردنـد و بیـان داشـتند کـه معلمـان سـوال ها را باالی 
بـاالی  تهیـه می کننـد و هم چنـان دوبـاره  برخـی شـاگردان 
همـان شـاگردان اصـاح می کنـد. در نتیجـه گفتنـد کـه تمام 
ایـن مشـکات باعـث می شـود کـه آنهـا از درس و معلـم و 
مکتـب دل سـرد شـوند و مکتـب را تـرک گوینـد. ایـن یافتـه 
تحقیـق حاضـر بـا تحقیق هـای قبلـی انجـام شـده مطابقـت 
دارد. چنانچـه عظیمی )1389( ارزیابی هـا منصفانه صورت 
نمی گیـرد و در نمـره دادن، بی عدالتـی ، تعصـب، تبعیـض 
بـازی وجـود دارد. فطـرت )1389( عـدم دقـت  و واسـطه 
اسـتادان در هنـگام ارزیابـی، دادن نمـره بـه گونـه سـلیقه ای 

بـرای عـده ای از افـراد و شـاگردان الیـق بـر  اسـاس واسـطه 
یـا خویشـاوندی، تبدیـل امتحان بـه انتقام، طرح سـوال های 
مبهـم از طـرف اسـتادان، در نظـر نگرفتـن عدالـت در هنگام 
ارزیابـی از جملـه نارضایتـی هـای محصلیـن بـوده اسـت.

نتیجه گیری:
سیسـتم  آسیب شناسـی  عنـوان  تحـت  حاضـر  تحقیـق 
ارزیابـی از یادگیـری شـاگردان دوره لیسـه مکاتـب دولتـی به 
هـدف شناسـایی مشـکات و چالش هـای سیسـتم ارزیابـی 
آموزشـی انجـام شـده اسـت. مشـکات رونـد ارزیابـی در 
مکاتـب یکـی از مهم تریـن چالش هـای تعلیـم و تربیـه در 
افغانسـتان اسـت که هنـوز با آن دسـت و پنجه نـرم می کنند.
در ایـن تحقیـق چالش های سیسـتم ارزیابی در سـه بعد 
طراحـی سیسـتم ارزیابـی، رونـد تطبیـق پروسـه امتحانات و 
میـزان سـطح رضایـت شـاگردان مـورد بررسـی قـرار گرفت. 
آزمـون  مـورد  کـه  فرضیه هایـی  ایـن چارچـوب  اسـاس  بـر 
قـرار گرفـت عبـارت از: مشـکات و چالش هـای موجود در 
طراحـی سیسـتم ارزیابـی ، رونـد تطبیـق پروسـه امتحـان و 
بررسـی میزان سـطح رضایـت شـاگردان از ارزیابـی معلمان 

. د بو
براسـاس یافته هـای ایـن تحقیـق می تـوان نتیجـه گرفت 
کـه دقیـق طرح نشـدن اهـداف آموزشـی توسـط معلـم حین 
تهیـه پـان درسـی، در نظـر نگرفتـن حیطه هـای یادگیـری، 
مشـکات  جملـه  از  آموزشـی  اهـداف  بـودن  غیررفتـاری 
موجـود در بعـد  طراحـی سیسـتم ارزیابـی مربـوط بخـش 
اهـداف آموزشـی اسـت و هم چنـان عـدم تطابـق سـوال های 
امتحـان بـا محتـوای درسـی، در نظـر نگرفتـن تفاوت هـای 
فـردی و عـدم تنـوع در نوعیـت سـوال ها از جمله مشـکات 
موجـود در بخـش طرح سـوال های امتحانـی بـود و تاکید بر 
ارزیابـی پایانـی، عـدم توجه بـه ارزیابـی تکوینـی و ارزیابی 
آغازیـن، عـدم توجـه بـه فعالیت هـای صنفـی شـاگردان در 
طـول سـال و قضـاوت مختـص بـه اوراق امتحانـی از جمله 
مربـوط  ارزیابـی  شـیوه های  بخـش  در  موجـود  مشـکات 
بعـد طراحـی سیسـتم ارزیابـی بـود. بدیـن لحـاظ نظـر بـه 
یافته هایـی کـه از پاسـخ، پاسـخ دهنـدگان ایـن تحقیـق بـه 
دسـت آمـده فرضیـه اول این تحقیـق به میـزان باالیـی اثبات 
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می گـردد کـه در طراحـی سیسـتم ارزیابـی آموزشـی توسـط 
معلمـان مشـکات و چالش هـای فراوانـی وجـود دارد.

یافتـه دوم تحقیق نشـان می دهد که برخی مشـکات در 
جریـان امتحانـات وجـود دارد. رعایت نکـردن عدالت موقع 
نمره دهـی، در نظـر نگرفتـن فعالیت های صنفی شـاگردان در 
موقـع نمـره دادن، قضاوت درباره شـاگردان تنهـا از روی ورق 
امتحـان، عـدم توجـه بـه تفاوت هـای فـردی، عـدم کنتـرول 
جریـان امتحانـات، توجـه بـه اسـم شـاگرد حیـن نمره دهی، 
برخـورد نادرسـت در صحنـه امتحـان، تاثیـر خصومت های 
شـخصی در نمـره شـاگردان و ... از جملـه مشـکات رونـد 
بـودن  غیرمسـلکی  بخـش  در  امتحانـات  پروسـه  تطبیـق 
معلمـان می باشـد. هم چنـان نبـود وقـت کافی بـرای ارزیابی 
تکوینـی، نبـود وقـت کافی بـرای حـل سـوال های امتحانات 
پایانـی، پرجمعیـت بـودن صنـوف، چاپـی نبودن سـوال های 
از  امتحـان، نداشـتن میـز و چوکـی کافـی در روز امتحـان 
جملـه مشـکاتی هسـت کـه در بخـش نبـود امکانـات الزم 
در بعـد رونـد تطبیـق پروسـه امتحانـات مـی باشـد. بدیـن 
لحـاظ نظـر بـه یافته هایی کـه از پاسـخ، پاسـخ دهندگان این 
تحقیـق بـه دسـت آمـده فرضیـه دوم ایـن تحقیـق بـه میـزان 
باالیـی اثبـات می گـردد کـه رونـد تطبیـق پروسـه امتحانات 

مشـکات و چالش هـای فراوانـی وجـود دارد.
اکثریـت  کـه  نشـان می دهـد  تحقیـق  ایـن  یافتـه سـوم 
شـاگردان از شـیوه ارزیابـی معلمـان خـود شـکایت دارنـد و 
جهـت  کافـی  وقـت  نداشـتن  می دهنـد.  نشـان  نارضایتـی 
پاسـخ بـه سـوال های امتحـان، مسـاعد نبـودن میـز و چوکی 
در روز امتحـان، اخـذ نمـره توسـط معلـم بـه شـاگردانی کـه 
در روز امتحـان روی زمیـن می نشـینند، دیـر آمـدن معلمیـن 
در روز امتحـان، برخورد زشـت اسـتادان در صحنـه امتحان، 
اصـاح اوراق امتحانـی و تهیـه سـوال ها توسـط شـاگردان، 
تبعیـض توسـط معلمـان ، ناکام کردن شـاگرد بـه  خاطر اخذ 
رشـوه توسـط معلمـان، مدیران و سـرمعلمان، واسـطه بازی، 
لـت و کـوب نمودن شـاگردان و دشـنام دادن، توهیـن نمودن 
و تمسـخر کـردن از جملـه شـکایت هایی بـود کـه شـاگردان 
بیـان داشـتند. بدیـن لحـاظ فرضیـه سـوم ایـن تحقیـق نیـز 

شـد. ثبوت 

پیشنهادات:
پـس از بررسـی های همه جانبـه موضـوع تحقیق حاضر 
سیسـتم  در  موجـود  چالش هـای  و  مشـکات  شناسـایی  و 
ابعـاد  و  نظـر داشـت شـاخصه ها  بـا در  آموزشـی  ارزیابـی 
مختلـف، نـکات زیر جهت بهبود سیسـتم ارزیابی آموزشـی 
پیشـنهاد می گـردد تـا باشـد کـه بـا بـرآورده سـاختن آنهـا از 
مشـکات سیسـتم ارزیابی آموزشـی در مکاتب کاسته شود. 

پیشـنهادات در زیـر بیـان می شـود.
- ایجـاد برنامه هـای ارتقـای ظرفیـت کوتاه مـدت برای 
اهـداف  دربـاره  آشـنایی معلمـان  معلمـان مکاتـب جهـت 
ارزیابـی، تـا معلمـان به ایـن باور برسـند که ارزیابی بخشـی 

از یادگیـری اسـت نـه پایـان یادگیری. 
- چـون اجـرای ارزیابـی تکوینـی بـه بعضـی شـرایط 
نیازمنـد اسـت، پیشـنهاد می شـود تعـداد شـاگردان در هـر 
صنـف تـا حد امـکان کاهـش یابـد و امکانات بیشـتری برای 
اجـرای ارزیابـی تکوینـی مهیـا شـود و هـم چنان شـیوه های 

اجـرای ارزیابـی تکوینـی بـه معلمـان آمـوزش داده شـود.
- بـه دلیـل مهـم بـودن اهـداف و حیطه هـای یادگیـری 
در پروسـه یادگیـری، پیشـنهاد می شـود کـه اعضـای علمـی 
برنامـه درسـی ورکشـاپ هایی را بـرای معلمـان در ارتبـاط با 

ایـن موضـوع در نظـر بگیرند.
شـیوه های  از  اسـتفاده  و  تکوینـی  ارزیابـی  اجـرای   -
مـدرن ارزیابـی در بیـن معلمـان ترویـج شـود تا معلمـان از 
شـیوه سـنتی ارزیابـی بـه سـمت شـیوه های نویـن ارزیابـی 

حرکـت کننـد.
-  جذب معلمان مسلکی در مکاتب.
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بـاالی یادگیـری متعلمـان در دوره ثانوی مکاتب شـهر کندز. 

کابل: دانشـگاه تعلیم و تربیه شـهید اسـتاد ربانی.
روانشناسـی  ش(.  )1390ه  عبدالمنـان.  حقیـار،   .13
تربیتـی. جـزوه درسـی دانشـگاه تعلیـم و تربیـه کابـل شـهید 

ربانـی. 
14. حکیمـی، یلـدا. )1397ه ش(. میـزان تطبیق شـیوه 
هـای ارزیابـی متـداوم درپوهنتون تعلیم و تربیه شـهید اسـتاد 

ربانـی. دانشـگاه تعلیـم و تربیه شـهید اسـتاد ربانـی. کابل.
شناسـایی  ش(.  احمـدی.)1392ه  حیـدری،   .15
ارائـه  و  درسـی  هـای  برنامـه  ارزشـیابی  فراینـد  مشـکات 

برنامـه  در  پژوهـش  فصلنامـه  آن.  رفـع  بـرای  راهکارهایـی 
  .9 شـماره   ،2 دوره  درسـی.  ریـزی 

16. زمانی، پرهیزی، کاویانی. )1394ه ش(. شناسـایی 
چالـش هـای ارزشـیابی عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان در 

دوره الکترونیکـی. فنـاوری آموزش، جلد9، شـماره 3. 
17. سـادات قربـی، اکـرم. )1394ه ش(. روش و فنـون 

تدریـس. جـزوه واحـد علـوم پزشـکی تهران.
18. سـراجی، معروفی، رازقی. )1393ه ش(. شناسـایی 
چالـش های ارزشـیابی از آموختـه های دانشـجویان در نظام 
آمـوزش عالـی ایـران. فصلنامـه مطالعـات انـدازه گیـری و 

ارزشـیابی آموزشی، شـماره 5.
19. شـریفیان، نصـر، عابـدی. )1388ه ش(. شـاخص 
هـای ارزشـیابی از عملکـرد تحصیلـی و میزان کاربسـت آن 
توسـط اعضـای هیـات علمـی. اندیشـه هـای نویـن تربیتی، 

دوره 5، شـماره 1. 
20. عظیمـی، عبدالواسـع.)1389ه ش(. مطالعه شـیوه 
هـای ارزیابـی آموزشـی محصـان در پوهنتـون هـای دولتی 
شـهر کابـل، تیزس ماسـتری. دانشـگاه تعلیـم و تربیـه کابل. 

بل. کا
21. فطـرت، محمد علـی. )1389ه ش(. دریافت میزان 
نارضایتـی محصلیـن از نحـوه ارزیابـی اسـتادان در پوهنتون 
کابـل. تیزس ماسـتری. دانشـگاه تعلیـم و تربیه کابـل. کابل.

و  عمومـی  درسـی  هـای  کتـاب  مولفـان  گـروه   .22
متوسـطه نظـری، )1394ه ش(. راهنمای معلم در ارزشـیابی 
توصیفـی، 10-23. چـاپ دوم. تهـران: اداره کل نظـارت بـر 

نشـر و توزیـع مـواد آموزشـی.
23. محمـد قلـی نیـا، جـواد. )بـی تـا( در آشـنایی بـا 
آمـوزش  و  ترویـج  در  اسـتفاده  قابـل  ارزشـیابی  الگوهـای 

.213-212 شـماره  کشـاورزی.  
24. مومنـی مهمویـی، حسـین. )1390ه ش(. آسـیب 
شناسـی ارزشـیابی برنامـه درسـی در آمـوزش عالی. نشـریه 

علمـی و پزشـکی، دوره 4، شـماره 2. 
25. نریمانـی، محمـد رضـا. )1395ه ش(. ارزشـیابی 
آموزشـی و مراحـل انجام آن. جزوه دانشـگاه علوم پزشـکی و 

خدمات بهداشـتی درمانـی تبریز. 
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   معلـوم کـه مطالعه انسـانلر اوچـون اېنگ مهـم بیر عمل 
دیـر. اونگـه عـادت اېتگـن انسـانلر تۉلیـق معلومـات گه  
اېگـه بۉلیـب، میه سـیده گـی بار بیلیمـی نی ینگـی لب و 
آرتیریـب تـوره دی. مطالعـه آرقـه لـی یالغیز اۉز مسـلکی 
سـاحه سـیده بیلیـم و تجربه سـینی آرتیـره دی بلکه تورلی 
گاه بۉلیب اوزینـی هرقنده  حقـده ینگـی معلومات لـردن آ
ی شـرایط گه ماسلشـتیریب توره دی. انسـانلر نینگ آنگی 
و ذهـن لرنـی قالـه بېرسـه تجربه لـری اۉسیشـیده مطالعه 
نـی جـوده کتـه تاثیـری باردیر. عکـس حالـده  مطالعه گه 
عـادت قیلمـه گـن انسـانلرنی میه سـیده گی بـار بیلیمی و 
معلومـات لـری اېسـکه ریب، اۉشـه بـار معلومـات لرنی 
هـم قۉلـدن بېریشـی گمانـدن اوزاق اېمـس. مطالعـه گـه 
عـادت قیلگن انسـانلر اۉز وقتینی بېـکار اۉتکزمه ی منظم 
روشـده کتـاب اوقیدیلـر و اوزینـی ناپسـند عمللـر بیلـن 
آواره قیلمه ی وقیت دن اساسـی شـکلده فایـده لنیب، اۉز 
زمانـه سـی نینگ بیلیمـی و تجربه لریگه اېگـه بۉلیب، بیر 
شـخصیتلی انسـان بۉلیـب، شـهرت تاپـه دی. حاضرگـی 
شـرایطی میـزده کـۉز توتگن بۉلسـک، انسـانلر آره سـیده 
مطالعـه قیلیـش عادتی جـوده کم دیـر. اگـرده مطالعه هم 
اېتسـه لـر منظـم صورتـده مطالعه گه عـادت بېرمـه گنلر. 
اۉز ارزشـلی وقتینی ناپسـند عمللر بیلن اۉتکزیشـگه گواه 
میـز. شـو اوچـون خوّدی انـه شـو تۉغریده بیـر مطلب نی 
تۉپلـب، تیارلـب ترقـه تیـش نیـازی سـېزیلدی. بـو مقاله 
ده مطالعـه اهمیتـی و اونینـگ ایریـم یوریـق لـری دېمک 
اۉشـه اسـلوبی حقیده اساسـلب یاقتیرگـن معلومات لرنی 
تۉپلـب  عزیـز کتابخـوان اینیقسـه اۉقووچیلـر و محصللر 

تیشـگه  ترقـه  بـو سـانی ده  نـی  تیارلـب مجلـه  دقتیگـه  
بۉلدیک. اوسـتون 

مطالعه اهمیتی
تخنیـک  و  بیلیـم  بیـز  گنیمیـزده  قـره  حاضـرده   
حیاتـی  انسـانلر  یشـه  یمیـز.  زمانـده  بیـر  رواجلنگـن 
نینـگ برچـه ترماقلـری بیلیـم و تخنیـک بیلـن یوغریلیب 
کېتماقـده. عیـن شـو زمانـده هېـچ بیـر جامعـه، بیلیـم و 
تخنیک  دن تشـقری یوکسـه  لیش و رواج  لنیش  گه  اېریشـه 

 آلمـه  یـدی.
اېندی لیکـده، بیلیـم و تخنیک و اونینـگ یوتوق  لری، 
اوزاق- اوزاق یورتلـر، اۉلکـه  لـر، والیتلر و قیشـاقلرگچه 

یېتیـب بارماقده.
اېنـدی شـونده ی اېکـن، انسـانلر عصـری مدنیتلـی 
حیـات، همـده بیلیـم و تخنیک طفیلـی یره  تیلگـن تورلی 
امکانیـت  لـردن فایـده  لنمـاق مقصدیـده یـا کـه بیلیـم و 
تخنیـک یوکسـه  لیشـی نینـگ تېـز و تۉختاوسـیز آقیمـی 
بیلـن اویغـون و بیرگـه حرکـت قیلمـاق اوچـون اولرنـی 

کېـر ک. اۉرگنماقلـری 
زمانـی  اۉز  تجربـه  سـی  و  بیلیـم  نینـگ  نسـل  هـر 
یاشـلری و کېلـه  جـک نسـللرگه تورلـی یۉللـر ویۉسـونلر 
آرقـه  لـی یېتیـب بـاره  دی. بـو آقیمـده مکتـب، مدرسـه، 
کتابخانـه و تورلـی مطبوعـات نشـریه  لـری، قاله-بېرسـه، 
کمپیوتـر  تلویزیـون،  رادیـو،  اینیقسـه  کونـده  حاضرگـی 
وانترنیـت سـایتلری جمعیـت آنگینـی اۉسـتیریش و برچه 
گاه لنتیریشـده مهـم  علمـی ترقیـات و ینگـی  لیکلـردن آ

معاون رسمؤلف اتوب الله قویاش
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نقـش اۉینـه  یـدی.
بـو مسـأله ده مطالعـه، علیحـده اۉریـن  گـه اېگـه دیر. 
مطالعـه، کیشـیلرنینگ یاشـی، بیلیـم و تجربـه اندازه  سـی  
گـه باغلیـق اېمـس. هـر بیرکّته یا کیچیک یاشـلی انسـانگه 
کېـر ک دیـر. بـو یـۉل  دن انسـان نـه یلغـوز متخصص لیک 
مسـلکی سـاحه  سـی  نینـگ بیلیـم و معلوماتینـی آرتتیـره 
 دی؛ بلکـه اونـی تـا بـاره ینگـی  لـه  یـدی. کیشـی تورلـی 
اۉلکـه  لـر و علمـی سـاحه  لرده گـی عالملرنینـگ علمـی 
یوتوقلـری، همـده فعالیتلـری بیلـن یقیـن  دن تانیشـه  دی. 
و  ادبـی  اجتماعـی، علمـی،  تاریخـی، سیاسـی-  تورلـی 
هنـری معلومـات نـی قۉلگـه کیریتیـب، نتیجـه  ده بیلیـم 
سـویه  سـی و معلوماتـی آشـه  دی و دنیـا قـره  شـی کېنگـه 

 یـه  دی.
فایـده  قنچـه  گـه  تـن  اۉزی  نینـگ  کېزمـاق  ده  تـاغ 
 لـی بۉلسـه؛ بیـر کېچـه نـی اۉقیـش و مطالعـه بیلـن تانگ 
آتیرمـاق هـم انسـان وجودیگـه انـه شـونچه اونوملـی دیر. 
بشـر نینـگ بوگونگـی تمدنـی حقیقـت  ده بیـزدن آلدینگی 
قالدیرگـن  سـیده  سـاحه   بیلیـم  لـر  تورلـی  نسـللرنینگ 
اۉلمـس یادگارلیکلـری طفیلی دیر. بو تمدنلرگه اېریشـیش 
هـم یالغیـز اولرنینـگ بیلیـم  لـری و اۉی و فکرلـری بیلـن 
یقیـن دن تانیشـیش حالده میسـر بۉلـه  دی و بـو مقصد گه 
بیزنـی اېریشـتیره دیگن بیرینچـی نرسـه اۉقیـش و مطالعـه 
دیـر و شـو بیلـن ملتلـر بیر تربیـه  لنگن نسـل  گه اېگـه بۉله 
آلـه  دیلـر. اۉقیـش و مطالعـه نینـگ اۉرنینی هېچ بیر نرسـه 

آلمـه  یدی. تۉلدیـره 
انه  شـو اوچـون اۉسـمیرلر و ییگیتلـر اوچـون مطالعه 
 بیلیـم 

ً
جـوده ضـرور دیـر، چونکـه بـو یاشـده انسـان ذاتـا

اۉرگنیـش و تجربـه آرتتیریـش مرحلـه  سـیده دیـر.
بیلیملی یاشـلر و تجربـه  لی ماهـر کادرلرنینگ تورلی 
 
ً
سـاحه  لـرده ایشـله ی آلیشـلری ممکـن. بـو نرسـه اساسـا
تحصیـل و مطالعـه آرقـه  لـی یـوزه  گـه کېلـه  دی. بوگـون 
مطالعـه  عاقمندلـری اوچـون شـخصی و عامـه کتابخانـه 
انترنیـت  نشـریات،  و  مطبوعـات  تورلـی  آلیـب،   لـردن 
سـایتلری آدملر اختیاریـده دیر. معلوم که، کۉپینچه انسـان 
گاه اېمـس. کـون ده اۉن دقیقه  لـر مطالعـه فایـده لـری دن آ

مطالعـه قیلیـش، ینگـی دنیـا بیلـن آشـنا بۉلیشـگه سـبب 
بۉلـه دی. کتـاب دن یخشـی فایـده لنیـش انسـان حیاتیگه 

فایـده لـی اۉزگریـش کېاتیـره دی.
انسـان حیاتیـده مطالعـه اهمیت لـری باره سـیده اۉن 

روش نـی قوییده  اۉقیسـیزلر:
1 – مطالعـه قیلیش آلزایمرکسلیگی)اېسـدن چیقاریش 

گسـلیگی( نینـگ آلدینـی آلیش گه باعـث بۉله دی .
بۉلیـب،  بیلـم جریانیـده  ینگـی  انسـان همیشـه   –  2
ینگـی معلومـات لرنـی مطالعـه آرقـه لـی اۉز میـه سـیگه 

دی. سـیغدیره 
3 – احتمـال گـه کـۉره مطالعـه قیلـه دیگـن انسـان لر 
ورزش و یـا سـپورت اېته دی لـرو جامعه ده  بیـر اجتماعی 

انسـان صورتـده تقدیـم بۉلـه دی لر.
4 – کتـاب اۉقیـش، روحـی کسـللیک نـی یۉقاتیـب، 

انسـان حالتینـی یخشـیله یـدی.
مطالعـه جریانیـده  فکـر و ذهـن نـی کتاب دنیاسـیگه 

کېرک. تاپشـیریش 
5 مطالعه جذابلی انسان بۉلیشگه  سبب بۉله دی.

6 – مطالعـه انسـان نینگ سـۉزلش، منطـق، تفکری و 
روحیـه سـینی یوقاری قیلیشـگه تاثیـر قیله دی.

7- مطالعـه انسـان لـر نینـگ  بیلیمـی نـی کۉپـه یتیره 
دی و شـو سـبب  بیر سـوادلی انسـان لر جمله سـیدن سنله 

دی.
یخشـی  ده  جامعـه  انسـانلر  لـی  آرقـه  مطالعـه   –  8

لـر. دی  بۉلـه  یازووچـی 
9 – کتـاب اۉقیـش آرقـه لـی باشـقه انسـانلر تۉغـری 

سـیده چوقـور فکـر قیلـه آلـه دی.
10 – مطالعـه لـی انسـان لر باشـقه لردن کۉره یخشـی 

حیـات کیچره دی.
شـو شـکلده، کتاب انسـان  نینـگ اېنگ یقین دۉسـتی 
بۉلیـب، بـو کبی دوسـتلر بیلـن صحبتده اۉتگن وقـت البته 
کـه بېکارگـه کېتمـه  یـدی. کتـاب مطالعـه اېتیـش انسـان 
بیلیمینـی آشـیریب، اونینگ شـخصیتینی یوکسـلتیره  دی و 
معنوي دنیاسـینی  کېیگشیگه سـبب بۉله  دی. کتاب اۉقیش 
و اۉقیلگـن نرسـه  لرنـی اۉرگنیش اوچـون، مطالعـه قیلیش 
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بیلیـب،  قاعده لرینـی یخشـی  و  بیـر قطـار اصـول   نینـگ 
اولرنـی تۉغـری قۉللـش کېـر ک بۉلـه  دی. چونکـه اۉقیش 
بیلـن اۉرگنیش بیر- بیریگـه چمبرچس باغلیـق. اۉقووچی 
و محّصللـر اوچـون کتـاب اۉقیش  نینگ یخشـی و تأثیرلی 
لرینـی  قیینچیلیـک  قطـار  اولرنینـگ  تنلـش،  اصولینـی 
برطـرف قیله آلـه  دی. یخشـی کتـاب اۉقـی آلیـش اوچون 
مخصـوص تربیـه  لنیشـگه احتیـاج سـېزیله  دی. اۉرگنیش 
انسـان نینـگ بوتـون حیاتـی، اینیقسـه اونینـگ تحصیـل 
اصولیـده  مطالعـه  اېگـه  اهمیتــگه  کّتـه  دوریـده  آلیـش 
ینگـی  و  توزه تیـش  اولرنـی  انیقلـب  کمچیلیکلرنـی   گـی 
تأثیرچـن اصول-قاعده لرنـی قۉللـش بیلـن درس اۉقیش و 
تلنـه آله دیلـر. کتـاب اۉقیشـده ینگی 

ّ
مطالعـه قیلیشـدن لذ

تأثیرچـن اصول-قاعده لرنـی قۉللـش اوچـون، قوییده گـی 
باسـقیچلردن اۉتیـش کېـر ک:

تعلیـم و تربیه سـاحه  سـی بۉییچه متخصـص عالملر 
تمانیـدن کتـاب اۉقیش  نینـگ بیرقطار اصـول- قاعده  لری 
بېلگـی لنگـن. اولـردن ایریملـری بیلـن تانیشـیش، اولرنی 
مطالعـه جریانیـده قۉللـش قطـار قیینچیلیکلرنـی برطـرف 
قیلیـش اوچـون بیزگـه یاردم بیـره  آلـه  دی. مطالعـه اوچون 
قیسـقرتیریب،  وقتینـی  اۉقیـش  تنلـش،  اصـول  تۉغـری 
مطلـب- موضـوع لرنینـگ حافظـه  ده سـقله  نیـش مدتینی 
اوزه  یتیـره  دی، اخبـار و معلوماتنی خاطره  گه تاپشیریشـنی 

آسانلشـتیره  دی.
فعـال اۉقیـش و مطالعـه  ده کـۉزده توتیلیشـی ضـرور 
اۉقیـش  کتـاب  بیـری،  مسـأله لردن  ایریـم  حسـابلنگن 
آلیشـدیر.  جریانیـده مهـم مطلبلرنـی دفترگـه کۉچیریـب 
چونکـه ضـرور بۉ لگـن َپیتیده، اۉشـه کۉچیرگن یادداشـت 
لرینگیزنـی کۉریـب اۉتیشـینگیزنینگ اۉزی کفایه قیله دی.
کتـاب اۉقیشـده قۉللنـه  دېگـن بېش اصول: یازمسـدن 
آسـتیگه خـط چیزیـش، صفحـه  اۉقیـش، مهـم مطلبلـر 
چېگـه  سـیگه یازیـش، اساسـی سـۉزلرنی یازیـب آلیش و 
اۉقیـب اۉتیلگـن موضوعنـی خاطـره  دن بیـان قیلیـش یاکه 

یتیـش  دن عبـارت دیـر.
َ
یـاد دن ا

بولرنینـگ ایچیده یازمسـدن اۉقیـش، ناتۉغری اصول 
حسـابلنه  دی. چونکـه اۉقیـش بیـر فّعـال جریـان بۉ لیـب، 

اونـده مطلبلرنی یخشـی اۉرگنیـش اوچون برچه ِحسـلرنی 
ایشـگه سـالیش کېـر ک کـۉز بیلـن خـط ده  گـی موضـوع 
لرنـی کۉریب، ضرور َپیتیـده اولرنی بلنـد آواز بیلن اۉقیش 

و قـۉل بیلـن مهـم جایلرینی  یازیـش الزم.
کـۉره  یوریقـدن  آلدینگـی  اصولـی  چیزیـش  خـط 
قیلووچـی  بوندهمطالعـه  بیـراق،  دی.  سـنله  تأثیرلیـراق 
خـط  آسـتیگه  سـۉنگره  اۉرگنیـب،  مطلبلرنـی  آلدیـن 

کېـره ک. چیزیشـی 
یازیـش  ه سـیگه 

ّ
چېک کتـاب  نرسـه لرنی  بیـر  بعـض 

کـۉره یخشـیراق  اصولـدن  ـی 
ّ
ایک آلدینگـی  اصولـی هـم 

سـنه له دی. بیـراق مطلـب لرنـی چوقـور اۉر گنیـش اوچون 
مکّمـل اصـول اېمـس.

یاکـه  آلیـش  یازیـب  سـۉزلرنی  اساسـی)کلیدی( 
قیسـقرتمه یازیـش، اۉرگـه  نیلگـن مطلبلرنـی قیسـقه  گینـه 
دفترگـه یازیـب آلیشـدن عبـارت. اوشـبو قاعـده آلدینگـی 

سـنله  دی. یخشـیراق  اصوللـردن  اۉتیلگـن  یتیـب 
َ
ا

اۉرگنیلگـن  اۉقیـب  اصولیـده،  قیلیـش  بیـان  دن  یـاد 
توریـب  قیلمـه ی  مراجعـت  گـه  کتـاب  اېنـدی  مطلبلـر، 
کتابخـوان  نینـگ اۉز سـۉزلری و عبـاره  لـری بیلـن یـاددن 

کېـر ک. یتیلیشـی 
َ
ا

مطالعـه قیلیش  نینگ باشـقه اصوللری موجـود، بیراق 
یتیلگنلرنـی قۉللـش بیلن باشـقه اصول-قاعـده  لرنی 

َ
شـو ا

اۉرگه  نیشـگه هم اېریشـیله  دی.

فایده لنیلگن مأخذلر:
 )1397( امیـر  محمـدی،  و  فاطمـه  جواهـری،   •
مطالعـه  محصللرنینـگ  بیلـن  تاکیـدی  نقشـی  عایلـه   ،
وضعیتیگـه تۉختـه لیـش ،. ترقـه تووچـی، تهـران: راهبـرد 

رقمـی. بیرینچـی  قیـرق  فرهنگـی، 
•  امیری،علی، تاثیرلی مطالعه قیلیش مهارتی

• اۉزبېک تیلی درسلیک کتابی.
• هشت صبح، کونلیک جریده سی.

• کاکاخانـی، قبـاد 1394، مطالعـه؛ نیمـه اوچـون و 
قنـده ی، تهـران: عقیـده کتابخانـه سـی سـایتی، ترقه تیش 

نوبتـی: بیرینچـی مرته.
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عبدالرقیب جهید

م  مفهـو
قرین به ذهن انسـان از ارزیابی و ارزشـیابی، 

و  نمـرات، درجـه  )امتحانـات(  آزمون هـا  بـر  مبنـی  مدلوالتـی 
رتبه بنـدی را بـازده مـی دارد و شـگفتی نـدارد، زیـرا از دیـدگاه تجـارب و تاریخ، 

نتایـج آزمون هـا، مهم تریـن یافته هـای اطاعاتـی را بـرای ارزشـیابی تربیتـی افـاده می کند.
ایـن رویکـرد بـه صـورت محـدود توجـه خـود را بـه بازده هـا یـا هدف هـای تعلیـم و تربیـت 

متمرکـز نمـوده اسـت.
جـان گودلـد نظریه پـرداز تعلیـم و تربیـت می نویسـد کـه » از آن جایـی کـه مـا بـر هدف هـا تمرکـز کرده ایم 

لـذا هـزاران وسـیله و ابـزار بـرای اندازه گیری نتایج مسـابقه فراهـم آورده ایـم، در حالی که بـه ندرت وسـیله ای را برای 
دقـت در شـرایط و طبیعت مسـیر اسـب و اسـب سـوار آمـاده کرده ایم«.

گودلـد، علمـای تعلیـم و تربیـت را بـه تهیـه یک شـنایی)مدل ظاهـری( ارزشـیابی دعوت می کنـد که به مـا کمک کند 
 ایـن مسـابقات ارزش آن را دارند کـه در آن 

ً
تـا » بـه ایـن سـؤال کـه آیـا آن مسـابقه بایـد انجـام گیرد یا نـه و این کـه آیـا واقعـا

مؤفق شـد، پاسـخ گوید «. )1(
پیشـرفت های جدیـد در ارزشـیابی برنامـه درسـی بـه مـا کمـک می کنـد که بـه فراسـوی ماحظـه انحصـاری غایات – 

یعنـی فقـط ببینیـم چی کسـی مسـابقه را می بـرد- حرکـت کنیم.
ارزشیابی یک هدف اساسی دارد » تعیین بها، قیمت یا ارزش چیزی«، ولی نقش های آن بسیار است.

ارزیابـی نتایـج دانش آمـوزان در تمـام زمینه های شـان، نمونـه ای از یک نقش اسـت. ایـن نوع ارزشـیابی برای 
بیشـتر معلمـان و مدیـران آشناسـت. ایـن ارزشـیابی از طریـق آزمـون، اندازه گیـری و ارزیابـی پیشـرفت های 

تحصیلـی شـاگردان، تشـخیص پیشـرفت فـردی و مقایسـه نتایـج بـا هنجارهـا و نمـرات سـایر هـم 
کاس هـا و هم سـاالن حاصـل می شـود.

نقـش مهـم دیگـر ارزشـیابی، تعییـن ارزش خـود برنامـه درسـی اسـت. آیـا 
برنامـه درسـی اهـداف و مقاصـدی را کـه به خاطـر آنها سـازماندهی 

مقاصـد  ایـن  آیـا  می کنـد؟  بـرآورده  اسـت  شـده 
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کارآیـی دارنـد؟ آیـا برنامـه درسـی بـرای گـروه معینـی از 
شـاگردان کـه برای شـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت، 

می باشـد؟  مناسـب 
بـه  نسـبت  شـده،  انتخـاب  آموزشـی  مدل هـای  آیـا 
آیـا  انتخاب هاسـت؟  هدف هـای مـورد جسـتجو بهتریـن 
انتخـاب بهتریـن محتـوا ممکن اسـت؟ آیـا مواد آموزشـی 
کـه جهـت حصـول مقاصد آموزشـی توصیه شـده اسـت، 
بهترین و مناسـب ترین مواد آموزشـی اسـت؟ بـه این نقش 

از ارزشـیابی توجـه بیشـترصورت گیـرد.
سـومین نقـش مهـم ارزشـیابی در مـدارس قضـاوت 
در مـورد امتیـازات همـه مقـررات، طرزالعمل هـا، لوایـح، 
کـه  اسـت  سـاختاری  و  مدیریتـی  و  پذیریـش  شـیوه های 
جنبه هـای  ایـن  دارد.  وظیفـه  ایفـای  تربیتـی  نهـاد  آن  در 
تشـکیاتی تعلیـم و تربیـت از مشـخصه های مهـم برنامـه 

می باشـد. آموزشـی  و  درسـی 
ارزشـیابی تکوینـی و تراکمـی: تکویـن در لغت از 
سـازه بـاب تفعیـل اسـت ماننـد: تعلیـم، تمریـن، تدریـب 
ابـداع و ایجادگـری  تمثیـل و ... و بـه معنـای نوآفرینـی، 
موجـودات  بـه   نگاهـی  گاه  هـر  دارد.  اسـتعمال  مـورد 
محیـط و ماحـول خـود بیندازیـم بـه وضـُوح خواهیـم دید 
کـه همـه پدیده هـای هسـتی در سـیاره مـا بـا یـک نظـم و 
قانـون تکوینـی آفریـده شـده اند و همـه اجـزاء و عناصـر 

ایـن پدیده هـا بـا هم دیگـر ارتباط منطقـی و وحـدت دارند 
و ایـن مکنونـات در مجمـوع تأمین کننـده نظـام هسـتی و 
سـبب بقاء حیات سـایر موجـودات و مخلوقات می باشـد.
 کیانـت عینـی جهان هسـتی ثبـوت مبـرم و النیفک بر 
گاه و  وجـود آفریننـده و ایجادگـرآن اسـت کـه ذات مدبـر آ
صانـع حکیـم حضـرت رب العـزت که بـر تمـام خفیات و 
اسـرار هسـتی علم شـامله دارد، داللت می کند و در آخرین 
دفتـر آسـمانی)قرآن کریـم( آیـات تکوینی و تشـریعی زیاد 
وجـود دارنـد که بشـر را به اندیشـه و تفکر در سـیمای آفاق 

و نفس هـای خودشـان فـرا می خواند.
مـا در مبحث خـود هدف از ارزشـیابی تکوینی را یک 
ابـزار تعین کننـده بـرای فرصت هـا و موقعیت هـای خـاص 
یادگیـری افـراد و فراینـد برنامه درسـی از ابتـدای طراحی تا 
زمـان اجـرای آزمایشـی و سراسـری آن تعریـف می کنیـم. 
بـا وصـف آن کـه ارزشـیابی تکوینـی از دیـدگاه هـای دیگر 
تعریفـات متفاوتـی دارنـد، امـا در پیامـد بـا هـم وحـدت 

دارند.
ارزشـیابی  مفهـوم  اخیـر  سـال های  در  اسـکرایون 
تکوینـی و ارزشـیابی تراکمـی را در تعلیـم و تربیـت مطرح 
کـرده اسـت. بلـوم، هاسـتینگز و مادیـوس در یـک کتـاب 
مفیـد راهنمـای ارزشـیابی، مفهـوم تمایـزی اسـکرایون را 
گرفتـه و آن را بـه طور گسـترده ای در مورد ارزشـیابی به کار 
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بردنـد. بـر اسـاس نظـر اندرسـن و همکارانش، ارزشـیابی 
تکوینـی »هدفـش کمـک بـه برنامه ریـزان و تولیدکننـدگان 
تلویزیونـی  برنامه هـای  کتاب هـا،  درسـی،  )برنامه هـای 
و غیـره( از طریـق اسـتفاده از متودولـوژی تحقیـق تجربـی 
اسـت« و در مقابل، » ارزشـیابی تراکمی هدفش ارزشیابی 
تمامـی برنامـه پـس از اجرای آن اسـت«.  امتیاز ارزشـیابی 
تراکمـی بـه عنـوان مبنایی جهـت تجدیدنظـر در طرح های 
هـذا،  مـع  اسـت.  شـده  شـناخته   

ً
عمومـا درسـی  برنامـه 

ارزشـیابی تکوینـی یک وسـیله جدیـد و ارزشـمند را برای 
کمـک بـه طراحـان برنامه درسـی فراهـم می کند تـا بتوانند 
بـه تصمیمـات منطقی دسـت یابند. اسـتفاده از این وسـیله 
مسـتلزم یـک ارتبـاط همـکاری نزدیـک بیـن طرح ریـزان 

برنامـه درسـی و یـک محقـق ارزشـیابی تکوینی اسـت.
 موروکـو توضیـح داده اسـت کـه چگونـه ارزشـیابی 
از سـه مرحلـه گسـترش  یـک  در هـر  تکوینـی می توانـد 
برنامـه مورد اسـتفاده قرار گیـرد: طرح ریـزی، الگوپردازی، 

اجـرای برنامـه و بازتـاب آن بـه سـایر بهره منـدان.
ارزشـیابی  الگوپـردازی،  طرح ریـزی-  مرحلـه  در 
تکوینـی می توانـد بـه گسـترش دهندگان برنامـه کمک کند 
تـا در بـاره روریکردهـای گزینشـی جهت رسـیدن به هدف 

کلـی، اطاعـات جمـع آوری نماینـد.
ارزشـیابی تکوینـی می توانـد اطاعاتـی را فراهم آورد 
کـه از بـه کارگیـری آزمایشـی طرح هـای جدیـد و از جمله 
نظریـات و گرایش هـای آنـان کـه طـرح را مـورد آزمایـش 
اجـراء،  مرحلـه  در  اسـت.  شـده  حاصـل  داده انـد  قـرار 
ارزشـیابی تکوینـی می تواند)عوامـل یـا فرایندهـای برنامـه 
را کـه موفقیـت نهایـی برنامـه را تحـت تأثیـر قـرار می دهد 
شناسـایی نمایـد( در مرحلـه نـوآوری، ارزشـیابی تکوینی 
اطاعاتـی را در زمینـه اسـتفاده عملـی برنامـه و بـه عنـوان 
آینـده برنامـه و اسـتراتیژی های  مبنایـی بـرای اصاحـات 
 بـا 

ً
اجرایـی فراهـم مـی آورد. طرح ریـزی و نـوآوری عمیقـا

ارتباط انـد. در  یکدیگـر 
ارزشـیابی تکوینـی نبایـد طرح ریـزان برنامـه درسـی 
بی توجـه  تراکمـی  ارزشـیابی  بـودن  مفیـد  بـه  نسـبت  را 
کـه  را  آمـوزش  نتایـج  مـا  تراکمـی  ارزشـیابی  در  سـازد. 

 بر اسـاس یـک طرح اجـراء شـده اسـت اندازه گیری 
ً
فرضـا

 بـه عنـوان 
ً
می کنیـم- حـال ایـن طـرح ممکـن اسـت قبـا

بخشـی از فراینـد طرح ریـزی گسـترش یابـد و یـا طرحـی 
باشـد کـه بـه وسـیله معلـم خودجـوش در زمانـی معیـن 
 بر اسـاس 

ً
تدویـن گردیده اسـت. این نـوع ارزشـیابی غالبا

آزمون هایـی همـه جانبـه اسـت، از جملـه، عکس العمـل 
دانش آمـوز نسـبت بـه یادگیـری، نظـر معلـم در رابطـه بـا 
در  کـه  متعلمانـی  پی گیرانـه  مطالعـات  آمـوزش،  کارایـی 
والدیـن،  عکس العمل هـای  داشـته اند،  مشـارکت  برنامـه 
درجه بنـدی فارغ التحصیان به وسـیله اسـتخدام کنندگان، 
گزارش هـای حـوزه امتحانـات و شـواهد مشـابه دیگـر کـه 
تراکمـی  ارزشـیابی   

ً
مسـلما متفاوت انـد.  درجـات  دارای 

اطاعـات بسـیار معتبـری را برای تجدیدنظـر در طرح های 
ایجـاد  جدیـد،  طرح هـای  فرمول بنـدی  درسـی،  برنامـه 
یـا حـذف دوره هـای آمـوزش، انتخـاب محتـوای جدیـد، 
و  عینـی  و هدف هـای  کلـی  در هدف هـای  نظـر  تجدیـد 
مـوارد دیگـر از ایـن قبیـل را نیز فراهـم می آورد تفـاوت این 
دو ارزشـیابی بیشـتر در مقاصدی که به خاطرش ارزشـیابی 
انجام شـده و زمان اسـتفاده از ارزشـیابی اسـت تـا مواردی 

چـون متودولـوژی و یـا تکنیک هـای تحلیلـی آنهـا.
کیـد بـر اهمیت  یکـی از فوایـد ارزشـیابی تکوینـی، تأ
اسـتفاده از فرایندهـای ارزشـیابی بـه عنوان بخشـی از خود 
طرح ریـزی اسـت کـه همانا پیـش فرض هایی قبـل از طرح 
و برنامـه، مرحلـه طـرح و تدویـن و اعتبارگـذاری و اجرای 

تجربـی و آزمایشـی آن می باشـد.
مدل هـای ارزشـیابی: نقش های گسـترده ارزشـیابی 
و گسـترش ارزشـیابی تکوینـی امکانـات جدیـدی را بـرای 
اجـرا و گزارش ارزشـیابی برنامه درسـی ایجاد کرده اسـت.
مدل هـای جدیـد ارزشیابی)پاسـخده(که بـه وجـوده 
آمده اسـت، پاسـخ هـای متنوعـی را نسـبت به سـؤال های 

زیـر منعکـس می سـازد.
1- چه کسی ارزشیابی را اجرا می کند؟

افـرادی  نتایـج ارزشـیابی چـه  2- مخاطبـان اصلـی 
هسـتند؟ 

3- چه فرضیاتی تدوین شده است.؟
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4- چه روش هایی مورد استفاده قرار گرفته است؟
5- طبیعت اطاعاتی که مورد استفاده قرار گرفته است، چیست؟

6- در مورد نتایج و بازده ها چه امیدهایی وجود دارد؟ 
در اینجا پنج مدل که بیانگر مجموعه ی متنوعی از رویکردها در ارزشیابی است انتخاب و توصیف می شود.)2(

 ارزشـیابی کل یـک برنامه تربیتی: ارزشـیابی کل یـک برنامه تربیتی عبارت اسـت از قرار دادن یک داوری ارزشـی در 
تمـام فرصت هـای مربوطـه بـه اشـتغاالت تربیتی یادگیـری که به وسـیله یک جامعه بـرای اتباعش فراهم آورده شـده اسـت.

ایـن عمـل یـک تعهد بزرگ بـوده، زیرا مسـتلزم یافتن پاسـخ هـای رضایت بخش به پرسـش های آتی می باشـد:
1- تعلیـم و تربیـت چـه می خواهـد بکنـد؟ چـه دانشـی را عرضـه خواهـد کـرد؟ چـه مهارت هایـی را تعمیـم خواهـد 

بخشـید؟ چـه گرایش هـا و ارزش هایـی را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد؟
2- نتایج تعلیم و تربیه چیست؟ 

3- به این نتایج چه ارزش هایی داده شده است؟
 عناصر 

ً
ارزشـیابی کل یـک برنامـه تربیتـی با نـگاه کردن بـه کل تصویر تعلیـم و تربیت آغـاز می گردد.طوری کـه بداهتا

درون جامعـه از جملـه خانـواده، اجتمـاع، مؤسسـات تعلیـم و تربیـت رسـمی، فراگیـران هم سـال و رسـانه های همگانـی 
 در حیطه 

ً
فراهـم آورنـده تعلیـم و تربیـت می باشـند؛ نفـوذ ایـن عناصـر در طول زمـان تغییـر می کند و همـگام بـا آن لزومـا

یادگیـری و حـوزه هـای آموزشـگاهی تجدیـد صـورت گیـرد تا بتـوان بازده هـای تربیتـی و محصول آموزشـی را متناسـب با 
محیـط تربیتـی فراگیـر مـوازی و سـازگار نمـود در غیـر آن نظـام آموزشـی بـا توجه بـه محیـط تربیتـی در کنش متقابـل قرار 
گرفتـه و فراینـد یادگیـری کنـد و بطـی و بی اثـر خواهد شـد. لـذا این همـه مراحـل و هماهنگی ها میـان مکاتـب و نهادهای 
اجتماعـی بـا نظرداشـت طبیعت تعلیـم و تربیت و دانـش سـازمان یافته و فراگیران به صورت مـداوم مورد ارزشـیابی تکوینی 
و تراکمـی قـرار بگیرنـد و در این راسـتا مسـئوالن امـور و متخصصان تعلیـم و تربیت و برنامه ریزان درسـی و تولیـد کنندگان 

مـواد آموزشـی توجـه و عنایت خاص خـود را مبـذول بدارند.
در اینجا ضرورت است که نمونه ای از چارچوب نظارت برنامه درسی را مورد ارزشیابی)تکوینی( قرار دهیم.

نمونه جدول اهداف کلی ارزشیابی

چارچوب نظارت برنامه درسی
ارزشیابی در موضع)موقعیت(اجراء – نظام منطقی

نظـارت : اجـرای کار تـا چـه انـدازه برنامـه را بـا اهـداف دارد؛ )طراحـی برنامـه درسـی، برنامه ریـزی درسـی، اجرای 

منظور از ارزشیابیمرحله توسعه و طراحی برنامه درسی 

آزمایش کارآیی هدف ها، استراتیژی های آموزشی مواد آموزشیبرنامه ریزی

آزمایش
به  بردن  پی  و  واقعی  در شرایط  برنامه  کارآیی  و  گذاری  تأثیر  بررسی 

نکات قوت وضعف آن به منظور اصاح

اجراء

برنامه  تأثیرگذاری و کارآیی  آوری مدارک  بررسی کیفیت اجرا، جمع 
درسی، مطالعه دالیل جهت ایجاد تغیرات تأثیرگذاری و کارآیی و ارائه 

پیشنهادهایی برای اصاح برنامه
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آزمایشـی( برنامـه در ایـن مرحلـه حالت)جنینـی(و حیثیـت دینامیـک را دارد. هـر گاه برنامـه بـا اهـداف و جهت گیری ها و 
دیدگاه هـای طـر ح ریـزی شـده آن کارا و مؤثـر نباشـد ماننـد دینامیـک انفجـار می کند

*ارزشیابی عبارت است از: جمع اطاعات، مدارک و شواهد در مورد برنامه به منظور تعیین کیفیت برنامه.

ارزشیابی از این سه مرحله عبور می کند:
1- طراحی 2- اجرای آزمایشی 3- اجرای سراسری

که در این فرایند پیامدهای آتی را تحویل می دهد:
1- برنامه ادامه پیدا کند.
2- برنامه اصاح شود.
3- برنامه متوقف شود.

و این را ارزشیابی تکوینی می گویند.
در ارزشـیابی مـوارد آتـی برنامه درسـی مورد تحقیـق و ارزیابی قـرار می گیرنـد: 1- نیازها 2- هدف هـا 3- ویژگی های 
پذیـرش 4- محتـوا و سـازماندهی آن 5- ادامـه و پیوسـتگی 6- اسـتراتیژی های یادگیـری 7- مواد آموزشـی 8- منابع مورد 

نیـاز 9- اسـتراتیژی اجرایـی اصاح برنامه 10- نظام ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی 

یزی منظور از ارزشیابی: ** در مرحله برنامه ر
1- آزمایش کارآیی هدف ها.

2- استراتیژی های آموزشی)روش یاددهی ویادگیری(.
3- مواد آموزشی.

*** در مرحله آزمایش)تجربی(.
- اثر بخشی برنامه متناسب با نیازهای جامعه و اهداف.

- کارآیی برنامه در شرایط واقعی.
- کشف نقاط قوت و ضعف برنامه برای اصاح.

در مرحله اجرایی منظور از ارزشیابی کیفیت اجرا، نظارت  و رسیدن به اهداف از قبیل پیش بینی شده می باشد.
بعـد کیفیـت یکـی از ابعـاد مهـم تلقی مهم می شـود که با محتـوای تعلیـم و تربیه و چگونگی انجام آن سـروکار داشـته 
و مسـایل چون فلسـفه آموزشـی، آرمان هـا، مقصدها، هدف ها، اسـتراتیژی ها و خط مشـی های آموزشـی را در بـر می گیرد.
»ادواردسـایز« یکـی از دانشـمندان تعلیـم و تربیـه می گویـد: کیفیـت بـه عنـوان مفهـوم مطلق)مجـرد( در ماهیـت- با 

خوبـی، زیبایـی، حقیقـت و درسـتی مشـابه اسـت، ایده آلـی اسـت کـه نمی تـوان مخالفـی بـرای آن یافت.
بر اساس استندردهای جهانی کیفیت به عنوان)تناسب داشتن با هدف و ایمنی(تعریف شده است.

ابزارهای جمع آوری اطاعات:
1- مصاحبه 2- پرسش نامه 3- مذاکرات)مباحثه(گروهی 4- روش دلفی)پیش گویی(

تأثیرگـزاری برنامـه بـه ایـن مفهـوم کـه: چقـدر شـاگردان ارزیابی مثبـت شـده اند و برنامه به چـه مقیاس کار آمد اسـت 
و بـه چه مقـدار هزینه معتـدل نیازمند اسـت در شـرایط)دینامیک(.

از این کـه ارتبـاط و همـکاری نزدیـک میـان طرح ریـزان برنامـه درسـی و یـک محقـق ارزشـیابی تکوینی برقرار اسـت، 
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بنـاًء نمونـه ای از تحقیـق ارزیابـی تکوینـی کتـاب درسـی 
ارائـه می گـردد:

پروژه تحقیق
هدف : ارزشیابی تکوینی کتاب درسی

نوع تحقیق تحلیلی:
مصاحبـه،  سـوال نامه،  اطاعـات:  آوری  گـرد  ابـراز 
مشـاهده کتـاب درسـی و یـا کتـاب رهنمـای معلـم ذریعه 
یـک هیئت با صاحیـت )متخصص موضوعی، سـابقه دار 
در کتاب نویسـی و کارشـناس( در تعلیم و تربیه باشـد. که 
عبارت انـد از : تیـم برنامه ریز)مؤلفـان و اسـاتید بـا تجربـه 

متخصص( و 
چالش های برنامه درسی:

1- میـزان انطبـاق کتـاب را بـا روش شـاگرد محـوری 
چطـور بررسـی می کنیـد؟

2- میـزان انطبـاق متن هـر درس با رویکـرد و اهداف 
چقدر سـازگار است؟

صاحیت هــای  و  مهارت هــا  بــه  توجــه  بــا   -3
ــارات  ــف، انتظ ــل صن ــس داخ ــان تدری ــن در جری معلمی
ــد؟ ــاخته می توان ــرآورده س ــف( را ب ــک برنامه ریز)مؤل ی
هـر  در  برانگیزاننـده  سـوال های  میـزان  تناسـب   -4

درس بـا فعالیت هـای داخـل صنـف و بیرون صنفـی تأثیر 
خـود را با شـرایط عینـی و ذهنـی شـاگردان دارد و یا خیر؟

5- میزان تناسب برنامه درسی با نیازهای جامعه
6- قابلیـت اجرایی یاددهی و یادگیری مطابق شـرایط 

عینی و ارزشـیابی متن درس.
قبلـی  اطاعـات  بـا  محتـوا  تناسـب  میـزان   -7

. ز مـو نش آ دا
محتوا از بعد افقی و عمودی  -8

9- محتـوا بـا نیازمنـدی شـاگردان و در مطابقـت بـا 
پـان تعلیمـی.

در جسـامت و سـایز متـن نظـر به سـطح سـویه   -10
جسـمی وذهنـی دانش آمـوز.

11-  محتوا و نظام نوشتاری.
و  تعلیمـی  امـور  دسـت اندرکاران  تمـام  از  اخیـر  در 
بـه خصـوص متخصصـان و محققـان تعلیـم و تربیـه توقع 
مـی رود تـا در غنامنـدی و استندردسـازی برنامه آموزشـی 
ملـی کشـور توجه خـاص و دل سـوزانه مبذول داشـته و در 
شـکوفایی نظام انسان سـاز تعلیمـی و تربیتی سـهم فعال و 

همـه جانبـه بگیرند.

منابع و مآخذ
 Jaha I. Goodlad »on the cultivation and -1
 corruption ofeducation« the educa- tiona the

.277 :)March1978(22 )Educa-tional foram
2- برنامـه ریـزی درسـی بـرای تدریـس و یادگیـری 
بهتـر تألیـف جـی گالـن سـیلور، ویلیـام ام. الکسـاندر، 

لوئیـس آرتورجـی. 
ترجمـه: غـام رضا نـژاد خـوی صفحـه 482-465 
ناشـر : آسـتان قـدس رضـوی چـاپ ششـم سـال 1380 

خورشـیدی مراجعـه شـود.
3- تحقیقات و مطالعات نویسنده 

4- ملخصـات از طـرح کلـی ارزشـیابی برنامـه های 
فروردیـن  آزاد  ابراهیـم  تدویـن،  و  آوری  جمـع  درسـی، 

تهـران 1378ایـران 
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بهشته محسنی

مقدمه:
آنچـه زندگـی انسـان اولیـه را متحـول سـاخت، آفریـدن تصویـر، نمـاد و بـه دنبـال آن 
قـدرت انتـزاع و بازنمایـی آن بـود. این مسـئله موجب گردیـد علم و هنر پـای به عرصه 
هسـتی گذاشـته و بـه دنبـال آن جلوه هـای بشـری چـون اختراعـات، ابداعـات، زمان، 
ادبیـات و حتـی )خـط( که اسـاس آن تصویر اسـت، شـکل بگیـرد. به همان انـدازه که 
)هنـر( در زندگـی انسـان تأثیرگذار بوده اسـت، در رشـد ذهنی انسـان نیـز نقش مهمی 
ایفـا می کنـد. هنـر بـه انسـان ها امکان سـاختن، طـرح کـردن و بیـان خـود را می دهد. 
کـه بـرای تکامل شـناختی  و هیجانی مطلوب ضـرورت دارند. در ادبیات روان شناسـی 
جهـت افزایـش کارکردهـای شـناختی از جملـه عملکـرد حافظـه، روش هایـی تحـت 
عنـوان راهبردهـای شـناختی، هر شـناخت و هـر حافظه ای مطرح شـده اسـت. پایویو 
و همـکاران او در مطالعـات خـود آثار مفید تصویرهـای ذهنی را در حافظـه و یادگیری 
نشـان داده انـد، کـه بـا پیش بینی ایشـان هم سـاز اسـت. همچنین نشـان داده اسـت که 
آمـوزش » آفرینـش تصویـر ذهنـی « بـه دانش آمـوزان موجـب تقویـت حافظـه ایشـان 
می گـردد. هم چنـان هنـر زمینه سـاز تحـول فـرد در ابعـاد  فکـری، فیزیکـی و هیجانـی 
اسـت. وسـیله ای بـرای بیـان احساسـات و ایده هـا و پـرورش تعامل اجتماعـی و  درک 
دیدگاه هـای متفـاوت اسـت و باعـث تقویت مفهـوم خود می گـردد. همچنیـن موجب 
افزایـش مهارت هـای شـناختی، تصویرسـازی ذهنی، حافظـه و یادگیری می شـود و نیز 
دانش آمـوزان می تواننـد بیـن مطالـب حـال و گذشـته ارتبـاط برقـرار کننـد. شـیوه های 

متفـاوت یادگیـری را تجربـه کننـد و به سـازماندهی مطالـب بپردازند.
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هنر چیست 
انسـان با داشـتن مغز مسـتعد و سـایر خصوصیات عالی 
در اثـر معاملـه و برخـورد  با محیـط و اجتماع بـه منظور بقاء 
گاهی دسـت یافته که  و رفـاه شایسـته انسـانی بـه بخشـی از آ
بـه تدریـج سـیر تکاملـی خـود را در طـی زمانه هـا پیمـوده و 
 
ً
گاهـی »هنر« اسـت. هنر قسـما می پیمایـد، ایـن بخـش از آ
به حیث وسـیله معیشـت و تسـلط بر واقعیت ها و رهگشـا به 
سـوی پیروزی هـا و غلبـه بـر دشـواری ها تلقـی می شـود، به 
سـخن دیگر»هنـر« منحیث یکی از وسـایل تولیـد در جوامع 
ابتدائـی و هم چنـان وسـیله رشـد فکـری و ذهنـی بـه سـوی 
کمـال، ارتقـا دهنـده عملیه هـای معرفتـی و شـناخت جامعه 
و طبیعـت برای انسـان خدمت کرده اسـت)ضیا،1۳۶۸: ۵(.  
 شـرایط و عوامـل گوناگـون در ترقـی و تعالـی 

ً
مسـلما

اجتماعـی نقـش ارزنده یـی دارد کـه بخش عمده ایـن عوامل 
را هنـر تشـکیل می دهـد، دسـت آوردهای مـادی و معنـوی 
بنابـر  آن  بـردن  کار  بـه  و صـورت  تاریـخ  در مسـیر  انسـان 
نیازمنـدی و خواسـت جسـمانی، روانـی و فلسـفه زندگـی 
او مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بینـش و شـخصیت انسـان 
بـه عنـوان نخسـتین مؤلـد آثـار هنـری در البـای اندیشـه ها 
و نظریه هـای بشرشناسـی بـه گونه هـا و شـیوه های مختلـف 
نتیجه گیـری  یـک  در  گرفتـه،  قـرار  تفسـیر  و  تحلیـل  مـورد 
مختصـر زمانـی کـه انسـان هنـر را نـه در جهت زیباشناسـی 
بـه  برطبیعـت  غلبـه  و  شـکم  سـیرکردن  جهـت  در  بلکـه 
بـه  انکشـاف  و  پیشـرفت  آثارشـان  البـای  از  کارمی بـرد 
طـور  بـه  آسـان تر  شـکار  و  خوراکـی  مـواد  کسـب  منظـور 
واضـع جلوه گـر اسـت. چنان چـه در جایـی از هنر بـه عنوان 
 موافق 

ً
دسـت آورد پربار عالم انسـانی یادآوری شـده کـه غالبا

بـا ضروریـات زمـان، خصوصیات احـوال آفریننـده به ظهور 
.)۷۰  :1۳۸۷، می رسـد)فرهاد 

گاهـی اجتماعـی انسـان اسـت و مانند  هنـر بخشـی از آ
هر شـناخت دیگر وسـیله یی اسـت بـرای شناسـایی واقعیت. 
شـناخت هنری شـناختی اسـت عاطفی، حسـی و تشریحی، 
ایدلوژیـک(  کـه از چگونگـی واقعیـت دورنـی )عاطفـی و 
اراده  خـرد،  پویـش،  حاصـل  هنـر  می دهـد.  خبـر  انسـان 
اجتماعی و تاریخی انسـان اسـت، که هیـچ گاه در خاء واقع 

و تحقـق نمی یابـد. هـر اثـر هنـری پدیده یی اسـت اجتماعی 
و تاریخـی و هنرآفرینـی در واقـع فرزنـدان زمـان خویش اند. 
و  می آیـد  پدیـد  هنـری  آفرینـش  اثـر  در  هنـری  شـناخت 
غنـا می پذیـرد و در شـرایط خـاص مکانـی و زمانـی شـکل 
می گیـرد. کارکـرد مسـتقیم هنـر بازسـازی واقعیـت اسـت و 
هنرمنـد به مـدد تصاویر ذهنـی واقعیت را بـاز می آفریند و از 
ایـن راه شـناخت های تازه تـر دسـت می زنـد. هـر اثـر هنـری 
پـس از آفرینـش در خـارج از ذهـن عینیت می یابـد و خود به 
عنـوان واقیعت بخشـی از شـخصیت عاطفـی آفرینش گراش 

را بـاز می دهد)بهنـش، 1۳۶2: 1(.
هنرهـا برخـاف تصور و پندارهـای دیروز هنـر، از بطن 
و سـاخت اقتصـادی و اجتماعـی جامعه قد برافراشـته و حتی 
از عوامـل ضـروری اجتماع بشـری اسـت. روی ایـن اصل پا 
بـه پـای دگرگونـی جامعه تحـول پذیرفته و هـم در تحوالت و 
دگرگونی هـای جامعـه نقش خود را آشـکار سـاخته، چنان چه 
همیشـه هنـر ملت هـا نشـانی از اسـتعداد، توانایی، اندیشـه، 
پایـداری، جهت گیـری و اسـتقامت هنرمنـدان در این راسـتا 
واقعیـت  کشـف  را  هنـر  کـه  به جاسـت  پـس  و  می باشـد 

خوانده انـد.
اگـر اعتقـاد بـه هنر وجـود نداشـته باشـد، ایـن نقش در 
آلـود در روح هنـر از دسـت مـی رود. آن وقـت مفهـوم هنر به 
حیـث پی آمـد زیبایی هـا امر سـطحی در بـاره طبیعت اشـیاء 
را آشـکار می کنـد. نقش شـفابخش خود را بر همـگان برما 
می سـازد و همـگان آن را لمس می کنند)ریـد،1۳۵2: ۷2۵(.
دانشـمندان بـه ایـن باورنـد، کـه هنـر هـم زاد بـا انسـان 
می باشـد. تاریـخ هنـر از شـروع زندگـی و حرکـت به سـوی 
و  زندگـی  ادامـه  اسـت.  هنـر  از  نوعـی  خـود  بهتـر،  آینـده 
اسـتمرار بقـا حیات هنر شـگفت انگیز و حسـاس می باشـد و 
همـواره راه کارها، وسـایل، طراحـی و ابداعـات فراوانی دارد، 
کـه در زندگـی نقـش بـزرگ دارد. پـس هنـر زندگـی و زندگی 

هنـر اسـت )مشـتاق، 1332:1(.
مطالعـه سـیر تاریخـی هنر بازگـو کننده این نکته اسـت، 
کـه فکـر هنرمنـد در عیـن اینکـه ناشـی از شـرایط خـاص 
نوبـه خـود موجـب  بـه  میانـه  اجتماعـی جوامـع مختلـف 
تغییـر شـرایط اجتماعی اسـت و هنـر آفرینـی هنرمند صرف 
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بـا برداشـت موضـوع از جامعـه اکتفـا نمی کنـد و هـم خـود 
را بازتـاب واقعیـت موجـود در چهارچـوب بازآفرینـی سـاده 
کـه  مـی دارد،  آن  بـر  سـعی  بلکـه  نمی سـازد،  محـدود  و 
مـا  دیـدگان  پیـش  در  را  گسـترش  و  رشـد  چشـم اندازهای 
نمایـان سـازد و بدیـن ترتیـب آینـده را طراحـی کند)فیشـر، 

.)۸  :1۳۴۹
هنـر الزمـه و کار انسـان اسـت، کـه بـه انسـان یـاری، 
و معنـی می بخشـد.  اطمینـان و سـرانجام جهـت  آرامـش، 
بـدون هنـر حیـات و هسـتی انسـان خشـک، بـی روح، از 
هـم گسـیخته و تهـی از هـر نـوع شـادی و امید خواهـد بود. 
در مجمـوع هنـر وسـیله ارتبـاط اسـت و بـس. از آن جـا کـه 
از  انسـان ها می باشـد،  میـان  ارتبـاط  از وسـایل  هنـر یکـی 
موجبـات ترقـی و پیشـرفت بشـریت بـه سـوی کمال دانسـته 
شـده اسـت. چنان چـه، که به وسـیله زبـان نسـل های متعدد 
در زمان هـای گوناگـون ایـن امـکان را میسـر می سـازند تـا 
از حاصـل تجـارب و تعقـات انسـان های گذشـته بهتریـن 
گاه شـوند. هنـر بـرای نسـل و هـر  افـراد پیشـرو امـروزی آ
عصـر امـکان آن را می دهـد. تـا احساسـات را که انسـان های 
پیشـین دریافته انـد و یا هم اکنـون بهترین و پیشـروترین افراد 
تجربـه می کننـد دریابنـد. انسـان ها با سـخن، افـکار و مافی 
ضمیـر خـود را و بـه یـاری آفرینـش هنـری احساسـات خود 
را بـه دیگـران انتقـال می دهنـد و بـا آنهـا در میـان می گذارند 
و ایـن سـخن نه فقـط در باره حـال، بلکـه در مورد گذشـته و 
آینـد نیـز صـادق اسـت. بـا تعمـق در ایـن امـر در می یابیـم، 
کـه هنرهـا نقش مشـابه ماننـد، سـایر پدیده هـای فرهنگی در 

زندگـی بشـر دارند)اسـام، 1۳۸۰: 1۳۹(.
قدیمی تریـن خط هـا، تصاویـر بوده انـد کـه انسـان برای 
ارسـال پیـام و بیـان مقاصـد و اهـداف و نظریاتـش یـا بیـان 
عواطـف و احساسـاتش و نیـاز بـه برقـراری ارتباط، بـر دیوار 
غارهـا تنـه درختـان یـا بـر سـنگ ها و سنگسـتان ها تصویـر 
می کـرده اسـت. مجموعـه مدارک و دالیل نشـانگر آن اسـت 
کـه انسـان از آغاز نـگارش بـه ارزش تصویری خـط واقف و 
گاهی داشـته کـه اگر تعـداد معدودی   بـر ایـن مطلب آ

ً
کامـا

انسـان ها  همـه  می باشـند،  دارا  را  خـط  خوانـدن  توانایـی 
قـدرت ادراک پیـام تصویـری دارنـد.  انسـان از همـان آغـاز 

بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران و کنتـرل نیروهـای مرموز 
طعبیـت کـه از طرفـی نیازهـای او را برآورده می سـاخت و از 
طرفـی دیگـر زندگـی او را به مخاطـره می انداخت با سـاختن 
تصویـر بـر دیـوار غارها متوصـل گردیـد و پـس از آن نیز این 
تصاویـر برتمـام اشـیاء آئینی و ابـزار زندگی او نقش بسـت و 
مصراُنـه حیـات خـود را در زندگـی متمـدن امروز ادامـه داد.
 بیهـوده نیسـت کـه »یونـگ« بـا طـرح فرضیـه )کهـن 
الگوهـا( چنیـن عقیـده دارد که:»پژوهشـگر ورزیـده ذهـن 
انسـان  رویایـی  نمایه هـای  میـان  شـباهت هایی  می توانـد 
و  گروهـی  جلوه هـای  و  اولیـه  انسـان  ذهـن  نمودهـای  بـا 
کـه  چـرا  کنـد«  مشـاهده  را  او  اسـطوره ای  مضمون هـای 
تصاویـر از پـس همیـن رویاهـای ذهنـی برآمده انـد. بـرای 
دسـتیابی بـه مفهوم تصویرگـری بایـد از دورن واژه برمحتوای 

.)1۳2  :1۳۳2 یافت)مشـتاق،  دسـت  آن 
مفسـران و نظریه پـردازان معتقدنـد تصویـر یعنـی ایماژ، 
در اصطـاح فیزیـک، مجموعـه نقاطـی هـم از حقیقـی یـا 
مجـازی کـه شـعاع های نـور صـادر از نقطه هـای مختلـف 
یـک شـی پـس از عبـور از یـک دسـتگاه نـوری، بـه جانـب 
آن هـا متقـارب می شـوند. تصویر حقیقـی از نقاطی تشـکیل 
« از آن هـا 

ً
می شـود کـه اشـعه وارد بـر چشـم ناظـر » واقعـا

می گذرنـد. چنیـن تصویـر را می تـوان روی پـرده انداخـت. 
تصویـر مجـازی بـه وسـیله امتـداد اشـعه )نـه خـود آن هـا( 
تشـکیل می گـردد، ماننـد تصویـر یـک شـی واقعـی درآینـه 
نـگاه کنیـم تصویـر،  بـه موضـوع  تـر  اگـر سـاده  مسـطع و 
بازسـازی یـا بـاز آفرینی واقعیت ها اسـت به وسـیله  انسـان، 
بـه مـدد خـط، طـرح، رنـگ و کام و آهنـگ مصورسـازی، 
کـه بایسـتی بـه گونه هـای مختلـف در تصویـر بـروز کنـد، 
اهـداف  میـان  چندانـی  فاصلـه  بسـازد.  را  آن  مشـخصات 
نمی شـود.  تصویـر« حـس  و»مشـخصات  »مصورسـازی« 
از  یکـی  را  مصورسـازی  اهـداف  و  هم سـویی  بنابرایـن 
مشـخصات  البته نخسـتین و اساسـی ترین مشـخصه تصویر 

.) می کنیـم) جفـه روف، 1۳۶۸: 2۴  تلقـی 
» پاترشـیان سـیان سـیلو« منتقـد کتاب هـای تصویـری 
عقیـده دارد : » نکتـه ی برجسـته در مـورد یـک تصویر خوب 
آن اسـت کـه هـر چـه بیشـتر بـه آن نـگاه شـود، بیشـتر دیده 
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احسـاس  عمیق تـر  شـود،  دیـده  بیشـتر  هرچـه  و  می شـود 
می شـود و هرچـه عمیق تر احسـاس شـود، عمیق تـر در مورد 
آن فکـر می شـود نگاه کـردن به تصویـر یک کتـاب همه چیز 
اسـت. اجـداد خط هـای کنونـی، تصویرهـای نخسـتین اند و 
کتاب هـای چاپی امـروز، کـه در آن ها مفاهیم بـه کمک خط 
بیـان می شـود، تکامـل یافتـه ی تصویرهـای روی سـطوحی 
اسـت کـه بشـر در دسـترس داشـته اسـت)عزیزی،2۰1۴: 

 .)1۳
بنابـر ایـن اگر بـه تعبیـری دوره هـای نخسـتین فرهنگ و 
گاهی  تمـدن را نسـبت بـه عصر کنونـی از نظر حد و حـدود آ
و شـناخت هم چـون دوران کودکی انسـان به حسـاب آوریم، 
می توانیـم بگوئیـم کـه انسـان، دوران کودکـی خویـش را بـا 
کمـک کتاب هـای مصـور همـان دوران طـی کرده رشـدیافته 
و بـه عصـر حاضـر رسـیده اسـت. از تصویرسـازی کـه از 
درخـت می پـرد و یـا پـدر کـه در کتاب های درسـی کـودکان 
نـام می دهـد، تـا تصویـر سـاده و قابـل درک از پیچیده تریـن 
یافته هـای علمـی و یـا آمـار اقتصـادی، تصاویر آموزشـی که 
 » بـه بچه هـا بیاموزیـم چگونـه مسـواک 

ً
توسـط آن هـا مثـا

بزننـد« و تصاویـر از چگونگـی اتصـال هـزاران قطعـه یـک 
موتـور، بـا انگیـزه تجسـم ادبیـات، مفاهیـم آن، تصاویـری 
از تجسـم و ثبـت تاریـخ و زندگـی بشـر و محیط زیسـت او، 
تصاویـر از درک آینده هـا این هـا همـه  نتیجه پدیده ایی اسـت 
خاقانـه که ما امـروز به آن هنـر تصویرگری یا تصویرسـازی 
می گوئیـم و ایـن مرهـون نبـوغ خاقیـت، تخیـل و مهـارت 
کسـانی اسـت که مـا آن هـا را بـا عنـوان هنرمنـدان تصویرگر 
نبـوغ خاقیـت،  مرهـون  ایـن  و  می گوئیـم.  تصویرسـاز  یـا 
تخیـل و مهـارت کسـانی اسـت کـه مـا آن هـا را بـا عنـوان 
از  اسـت  تعریفـی  ایـن  می شناسـیم.  تصویرگـر  هنرمنـدان 
نظـر و  نـگاه »قباد شـیوا« در شـناخت تصویرگیـری از دورن 
قالـب تصویـر، امـا اگـر بخواهیـم بـه تعریف تصویرسـازی 
برمحتـوای واژه ای آن دسـت یابیـم، فعـل )illustrate( بـه 
معنـای مصورسـازی یـا شـرح مثالـی بـا تصویـر از ریشـه 
التیـن )lustrate( نورافشـاندن بـر چیزی اسـت. در تعریف 
از  اسـت  عبـارت  تصویرسـازی  اسـت!  آمـده  لغت نامـه ای 
روشـن کـردن یـا نـور انداختـن و یـا واضع کـردن و یـا تزئین 

و جـذاب کـردن یـک معنـا، فرشـید مثقالـی معتقـد اسـت: 
»روشـن کـردن خـود الزم بـه تفسـیر اسـت. روشـن کـردن 
بـه  می توانـد  ایـن  و  اسـت   )illuminate( کلمـه  ترجمـه 
معنـای قابـل دیـدن کـردن باشـد، مـا معنـی و یـا متنـی کـه 
شـامل کلمـات و معنـای ذهنـی اسـت را بـا شـکل و تصویر 
کـه امری عینی اسـت توضیـح می دهیـم. این تفسـیر در یک 
مبحـث وسـیع تر»کلمه« را مقابـل» تصویـر« قـرار می دهـد 
کـه بررسـی آن خـود مبحثـی طوالنـی وی کـی از مباحـث 
امـر  حـال  درعیـن  اسـت.  تصویرسـازی  تئوریـک  اصلـی 
دیگری را هم شـامل می شـود. ایـن امرعبارت اسـت از کلمه 
»متـن« ویا » معنـی« به این معنـی، تصویرسـازی در ارتباط 
بـا متـن تعریـف مشـخص دارد. ایـن تعریفی اسـت معاصر، 
تعریفـی کـه در سـده فعلـی بـرای ایـن عمل مشـخص شـده 
اسـت«. تصویرسـازی هنـر ارسـال ایده هـای موجز بواسـطه 
تصاویـر در گسـتره ای از رسـانه ها اسـت. تصویرسـازی در 
عیـن حـال هـم می توانـد معنـای موضوعـی را روشـن سـازد 
و هـم بسـتری تازه بـرای صفحـه کتاب طراحی شـده باشـد، 
خـواه بـرای صفحـه نمایـش و یـا دیـوار، به همـان میـزان که 
از قـدرت توصیـف و شفاف سـازی روایت برخوردار اسـت، 
مبیـن نقطه نظرات طراح تصویرسـازی و روی کرد او نسـبت 
بـه رسـانه و تکنیـک اش نیـز اسـت.  تصویرسـازی بـر سـه 
مهـارت تکیـه دارد، کـه هر سـه آنهـا در بسـیاری از رشـته ها 

قابـل اجرا اسـت:                                     
جهان بینـی  چـه  )از  ایده هـا   درآوردن  مفهـوم  بـه   -1

اسـت(. برخـوردار 
ایـن دیـدگاه را  2- حـل مشـکات خاقانـه )چگونـه 

می دهـد(. انتقـال 
انتقـال  مهارت هـای  دهندگـی،  انتقـال  اختصـار،   -3

معنـا.
سـه مهـارت اخیـر بنابر نقش مهمـی که در راه دسـتیابی 
ایفـا می کننـد، مـا را در ارائـه  عملـی بـه محصـول خـاق 
تعریفـی بـرای تصویرسـازی ) بـه عنـوان رسـانه ای موثـق در 
مقـام حرف هـای تمـام و کمـال( و تسـهیل در کارکردهـای 
ایده هـای،  میـان  ارتبـاط  می کنـد،  یـاری  آن  بنیـادی 
و  اسـت  تجـاری  فعالیتـی  مـوارد  اغلـب  در  تصویرسـازی 
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پـاره ای از مواقـع بـه عنـوان جزئی از نهـاد تجـاری بزرگ تر و 
یـا موسسـه و بـه نـگاه تولیـد انبـوه عمـل می کنـد.

فرشـید مثقالی از جنبه ای دیگر تصویرسـازی را تشـریح 
و تقسـیم می کنـد وی معتقـد اسـت: » جایـی تصویرسـازی 
دیگـر  جـای  مصـور(  کتاب هـای  )مثـل  داریـم  روایتـی 
تصویرسـازی غیرروایتـی )مثـل تصویرسـازی در پوسـترها( 
و یـا انـواع تصویرسـازی های روایتـی کـه برمبنـای مخاطب 
بندی هـای  تقسـیم  می شـوند،  دسـته بندی  شـاید  و  تعییـن 
تصویرسـازی می تواند بیشـتر بر مبنای مصرف تصویرسازی 
باشـد بـه بر مبنـای هدف اسـت. مثـل تصویرسـازی علمی، 
تصویرسازی آموزشـی، تصویرسـازی مطبوعاتی« ) ماندان، 

.)1۰  :1۳۸۹
 واژه تصویرسـازی بیشـتر مصورکـردن متـن را تداعـی 
می کنـد، امـا شـک نیسـت کـه امـروز در زمینه هـای متنوعی 
ماننـد طراحـی جلـد، کاتالـوگ، بروشـور، سـیدی، طراحی 
تبلیـغ مجلـه و روزنامـه، بسـته بندی، تیـراژ فیلـم، طراحـی 
تبلیغـات تلوزیونـی و سـینمایی، طراحـی صحنـه نمایـش و 
اسـباب بـازی، بیلبـورد،... و به طـور کلی تبلیغاتـی محیطی 
اماکـن  فضاهـای  و  داخلـی  معمـاری  در  گاهـی  حتـی  و 
عمومـی، از تصویرسـازی اسـتفاده می شـود. تصویرسـازی 
احسـاس می شـود و در بسـیاری از مـوارد که ارائـه اغراق آمیز 
از تصویـر موضوعـی منظـور باشـد یا ایـن که نیاز بـه نمایش 
جزئیـات وجـود دارد کـه  بـرای عکس بـرداری در دسـترس 
 ) انسـان  بـدن  دورنـی  سـاختمان  نمایـش  ماننـد  نیسـتند) 
تصویرسـازی راه گشـا اسـت. با آمیختن عکس و نقاشـی هم 
می تـوان بـه هدف عینـی کردن مفاهیـم به وسـیله تصویرگری 
دسـت یافـت، تصویرسـازی بـه معنـا معاصـر عبارت اسـت 
از متنـی و یـا معنایـی را بـرای مخاطبـی معیـن، مصـور و یـا 
تزئیـن کـردن ایـن بدین معنا اسـت کـه تصویرسـاز مابین دو 
محوطـه مشـخص محـاط و محـدود اسـت، از یـک طـرف 
بایـد بـه محتـوا یـا معنـی و یـا متنـی کـه توسـط ناشـر و یـا 
سـفارش دهنده معیـن می شـود وفـادار باشـد و از طرفـی این 
متـن بـرای هدفی مشـخص و یـا ارتبـاط بـا مخاطبین خاص 
بایـد تعریـف شـود. تصویرسـازی موثرتریـن و توانمندتریـن 
نظـام نشـانه های غیرکامـی از بسـیاری از جنبه هـا اسـت. 

به صـورت  دیـداری  نشـانه های  کاربـرد  یعنـی  تصویرگـری 
شـمایلی، کـه در آن تصاویـر می تواننـد بـه عنوان یک وسـیله 
ارتبـاط بخشـی از اصطاحـات کـه ریختـن آن هـا در قالـب 
کلمات دشـوار اسـت، منتقل کننـد )محسـن، 1۳۸۸: ۸۹(.
تصویرگـری  »کار  کـه  گفـت  می تـوان  سـاده  زبـان  بـه 
مفهـوم  موضـوع،  یـک  بصـری  تجسـم  از  عبارت اسـت   »
یـا احسـاس، بـرای نمایـش و درک بهتـر آن تصویرگـری از 
یـک سـو ارتبـاط نزدیـک بـا ادبیـات دارد وعناصـر محتوایی 
خـود را از ادبیـات وام مـی گیـرد، از سـوی دیگـر بـه نقاشـی 
وابسـته اسـت و عناصـر دیـداری بیـان خـود را بـا وام گرفتن 
 ، اسـطوره ای  اندیشـه ای  نظـر  از  می کنـد.  بیـان  نقاشـی  از 
تصویـر یـک شـی ماننـد نـام آن ها بـا خود شـخص یاشـیء  
چـه  کـه  اسـت  ایـن  مطلـب  بدیهی تریـن  اسـت.  هم سـان 
تصویـری بـرای چـه متنـی مناسـب نیسـت و اولین پرسشـی 
کـه تصویرسـاز از خـود می کند باز همین اسـت. امـا این که 
با اسـتفاده از دسـتاوردهای نشانه شناسـی، تصویرساز دست 
بـه کار ببرد امری اسـت کـه تصویرگر را از خاقیـت و آزادی 
عمـل اگـر بـاز نـدارد، محـدود می کنـد، چـرا کـه تصویرگـر 
در مقـام هنرمنـد، آن چنـان بـا متـن درمی آمیـزد و در آن حل 
می شـود کـه هـر دو یکـی شـوند... و بعـد حاصـل آنچـه از 
او تـراوش می شـود  می توانـد کاری خـاق باشـد، اعـم از 
گاهانـه و بـا دانـش می شـود، یـا  بی توجهـی بـه آن  ایـن کـه آ
 غریـزی و حسـی زده باشـد. زریـن کلـک در تاکیـد 

ً
و کامـا

بـر ایـن نظـر خویـش چنیـن می گویـد: » آدم وقتـی کتابی را 
می خوانـد، مثـل ایـن کـه سـوار قطـار می شـود یـا مثـل ایـن 
کـه بـه حمـام مـی رود. یعنـی آدم خواهـی نخواهـی داخـل 
حـوزه تاثیـر آنهـا می شـود. صـدای مرتـب چرخ هـای قطار، 
عبـور سـریع چشـم اندازها، تکان هـای یک نواخـت نـوازش 
کننـده... یـا گرمای حمـام، بخار آّب  فشـرده و بدن های نیمه 
عریـان،... ایـن کـه زیاد به رعایـت متن فکر نکنـم بعد از این 
کـه آن را می خوانـم و در حـوزه ی تاثیـر قرار گرفتـم ، آن وقت 
بـه نقاشـی کـردن می پـردازم و آنچـه می خواهـم می کشـم. 
تصاویـر بـه مخاطـب کمـک می کنـد تـا یـک انـدازه را درک 
کنـد و نقـش تصویرسـاز آن اسـت که بـه متنی که در دسـت 

دارد مفهـوم تصویـری دهـد« ) انصـاری ،1۳۶۸: 1۰2(.
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تصاویـر می تواننـد پیچیـده، مهیـج و یـا بـا نمـودار و یا 
مسـتند باشـند. نکتـه بسـیار مهـم این اسـت که هـدف آن ها 
بایـد ارائه نـکات اصلی بوده و باید بیننـده را به تفکر وا دارند. 
تصاویـر متن تصویرسـازی شـده باید بی نظیر و سـبب شـود 
کـه بیننـده بـه ایـن طریـق چیزی هایـی را ببیند کـه در حالت 
عـادی بـه آن صـورت ندیـده اسـت. ایـن تصاویـر هم چنیـن 
بایـد مهیـج بوده و حسـی از انسـانیت را به بیننـده منتقل کند 
و نیز باید مناسـب و قابل فهم و درک باشـد. ارتباط تجسـمی 
برآمیـزه ای از عائـم و نمادهـا تکیـه دارد. ایـن که مـا چگونه 
تصاویـر را تفسـیر می کنیم و چگونـه مفهوم موجـود در آن ها 
مخاطـب  می افتـد.  اتفـاق  گاه  ناخـودآ می کنیـم،  کشـف  را 
آموختـه چگونـه تصاویـر را کـه در تصویـر آمـده بـه واسـطه 
تداعـی معانـی طـی سـال ها آن را پـرورش داده، تفسـیر کند. 
بـرای یک تصویرسـاز در کنـار هم قـرار دادن ایـن عناصر در 
یـک تصویـر، موفقعیـت کوچکـی نیسـت. البتـه تمـام ایـن 

مسـایل با یـک دیـد خاقانـه پیوند یافته اسـت.

یخ اثرات تربیتی هنر از دیدگاه تار
هـر گاه کـه آدمی از فطـرات واقعی خویـش دور می ماند 
و  هنـر  ایمـان،  می گـردد،  نفسـانی  خواهش هـای  اسـیر  و 
فرهنـگ منجـی می شـود و او را بـا خـود و خـوی انسـانی 
خـودش آشـتی می دهـد به عبـارت دیگر، این سـه فرشـتگان 
او  الهـی  رسـالت  و  انسـان  میانجـی  کـه  هسـتند  رحمتـی 

می باشـند. 
در تمامـی ادوار، آن گاه که بشـر پا را از»گلیم انسـانیت« 
بیرون کشـیده، کوشـش های مـردان خدا و هنرمندان وارسـته 
و عاشـق وحدانیـت، او را بـه راه صـواب هدایت کرده اسـت. 
از خـوی  او را  انسـان،  ایمانـی و هنـری  تربیـت  ایـن  بنابـر 
درندگـی و حیوانـی، به سـوی زندگی انسـانی سـوق می دهد. 
ما در آیینه تاریخ بشـری، شـواهد بسـیاری از این تأثیرپذیری 
می بینـم کـه می تواند بـرای مردمان امروز هم راه گشـا باشـد:
انهـدام  و  غارت هـا  و  قتـل  و  مغـوالن  هجـوم  اگـر   «
کتاب خانه هـا را بـه یـاد آوریـم و بدانیـم کـه بی رحمی هـای 
زنـان  و  کـودکان   ، پیـران  جوانـان،  کشـتار  و  کشـت  آنـان، 
آثـار هنـری و  نابودسـازی فرهنگ هـا و  مظلـوم و بی دفـاع، 

فکـری، در چـه مقیاس بوده اسـت،  عظمـت مصیبت حمله 
مغول هـا را در می یابیـم. امـا شـگفت زده خواهیـم شـد کـه 
ببینیـم همیـن مغـول خون ریـز و سـفاک وقتـی تحـت تعلیم 
و تربیـت هنـری و فرهنگـی قـرار می گیـرد، آن تجدید حیات 
فرهنگـی- هنـری دوره بایسـنقری، در هـرات پدیـد می آیـد 
و کسـی نمی توانـد بـاور کنـد کـه تیمـور لنـگ، آن خون ریـز 
سـفاک و خشـن هم، خوی انسـانی پیدا کند و یا خود سـبب 
پیدایـش زمینه مسـاعدی برای غنـای فرهنگ و هنر اسـامی 
گـردد، گوشـه هایی از تاریخ را کـه گویای ایـن تحول عجیب 
 خشـن 

ً
اسـت ورق می زنیـم: بـا وجـودی کـه تیمـور طبعـا

بـود، تربیـت در محیـط دانـش و هنـر، از خشـونت چنگیزی 
او می کاسـت. زیـرا کـه وی بـا سـید برکـه و خانـدان سـید 
امیـر کال و رجـال روحانـی عصـر خوبـش عقیده داشـت« 

.)1۳۳ )کهـزاد،1۳۶۷: 
و  کتـاب  عاشـق  بایـد  را  تیمـور  پسـر  شـاهرخ   ...«
تـا  تـاش  ایـن  در  او  نامیـد.  دنیـا  فـرد  کتاب دوسـت ترین 
آن جـا پیـش رفـت کـه خزانـه تیمـوری را خالـی کـرد! فرزند 
شـاهرخ بایسـنقر میـرزا، بـا تأسـیس کتاب خانـه و دارالعلـوم 
هـرات، دانشـمندان و هنرمنـدان زمـان را گـرد آورد و حاصل 
ایـن همـکاری، ابداعـات بسـیار در زمینه هـای مختلف هنر 
اسـامی و علوم اسـت. گوهرشـاد در مشـهد، هنـر معماری 
اسـامی را غنا بخشـید و یادگاری فراموش نشدنی از مهندس 
و معمـار هنرمنـد آن عصر»اسـتاد قوام الدین شـیرازی« برای 
نسـل های بعـد بـه جای گذاشـت. بایسـنقر میرزا، نـه تنها در 
پیشـرفت فنـون و علـوم نقـش موثـر داشـت، بلکـه خـود نیز 
نیکـو می نوشـت. خطـوط ثلـث کتیبه هـای مسـجد  بسـیار 
گوهرشـاد و قـرآن بزرگـی کـه بـرای قبـر تیمـور خـون ریـز 
نوشـته شـده، مهارت، هنرمنـدی و عاقـه او را بازگو می کند.
صفحاتـی چنـد از ایـن مصحـف شـریف، در گنجینـه 
قـرآن اسـتان قـدس رضـوی مشـهد نگهـداری می شـود کـه 
گویـای عاقـه بازمانـدگان تیمـور بـه هنـر، فرهنـگ و فنـون 
مربـوط به آن اسـت. قطـع و اندازه بـزرگ ایـن اوراق، مهارت 
هنرمنـدان مسـلمان و »کاغذگـران« سـمرقند را بـرای نسـل 
از  بـارز و گویـا،  بیـان می کنـد و می توانـد نشـانی   امـروز 
تبدیـل انسـان های نامتعـادل و بریـده از خصلت انسـانی، به 
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آدم هایـی بـا فرهنـگ و خلـق و خوی پسـندیده باشـد. بعدها 
اعقـاب همیـن مغول هـا در سـرزمین های دیگـر، بـا تشـویق 
هنـر و هنرمنـدان، پایه گـذار مکاتب هنری دیگری شـدند که 
در غنـای فرهنگـی هنـری کشـورهای مجـاور، سـهم موثری 
داشـتند. بنابـر این بـا تکیه بر اصول انسان سـاز هنر اسـامی 
و بـا ترویـج این هنـر صحیح خالص و عـاری از آلودگی های 
دنیـا مـادی، می توان در سـازندگی و گشـایش افق هـای تازه ، 
پیش قـدم بـود. زیـرا هنر اسـامی می توانـد اعتدال از دسـت 
دفته انسـان سـر گشـته ایـن عصر را بـه نظام کشـاند و هویت 

گمشـده یـا فرامـوش شـده اش را بـه او برگرداند.
در شـرایط و تجدیـد حیـات فرهنگی _ اسـامی کشـور 
خـود الزم اسـت بـه مسـئله آموزش هنـر در مـدارس با دقت 

و عنایـت بیشـتر بنگریـم زیرا:
آمـوزش هنـر، آموزش احساسـی اسـت که توجـه به آن، 

از بـروز عواطـف بی شـکل در جامعـه، جلوگیـری می کند. 
شـناخت بیشـتر فرهنـگ و هنرهای اسـامی، آنهـا را در 
احسـاس مسـئولیت و ایجـاد روحیـه سـازنده و خـاق یاری 

کرد. خواهـد 
و  عالـی  رشـته های  تحصیل کرده هـا  و  متخصصیـن 
تخصصـی و برنامه ریـزان را باید با هنرهای اسـامی و سـنتی 
آشـنا کنیـم. زیـرا رسـوخ فرهنگ هـای اسـتعماری، روحیـه 
ابـداع و نـوآوری را کـم می کنـد. )ایـن مـوردی اسـت که در 
اغلـب ممالک عقـب مانده ، به شـدت به چشـم می خورد.(
در هنرهای اسـامی  و سـنتی کشـور ما نـکات ظریف، 
دقیـق، غنـی و تکنیکـی بسـیاری موجـود اسـت کـه می تواند 

مشکل گشـای پـاره ای نارسـایی تکنیکی باشـد. 

نتیجه گیری:
در بعضـی از جوامـع امروزی هنـر برای اکثـر هنرمندان 
شـغل و حرفه اسـت که از طریـق آن امرار حیـات می نمایند. 
شـاید بعضی هـا ایـن موضـوع را یـک را یـک امـر ضـروری 
و نهایـت مجبوریـت بداننـد. هنـر نبایـد در ردیـف صنعت و 
حرفـه و یـا تجـارت و کسـب قرار گیـرد. بلکـه آن را در جهت 
پیشـرفت و انکشـاف بشـری بـکار بـرده، گذشـته از آن هنـر 
ثیـر و نقـش بزرگ تـر دارد. هنـر عواطـف  و هیجان هـا را در 

ٌ
تا

شـخص تحریـک و ایجـاد می نمایـد. پـس هنر عامـل بزرگ 
پـرورش فکـری و تکامـل نفسـانی و اخاقـی اسـت هنـر، 
اجتمـاع و جهـات گوناگـون عالم انسـانیت و طعبیـت را هم 
آهنـگ می سـازد و در نتیجـه انسـان  بهتـر می توانـد وظایـف 

خـود را در قبـال فـرد و اجتمـاع ایفـا نماید. 
لـذت  ارتبـاط  و  رنگـی  یـک  می توانـد  هنـر  هم چنـان 
بخشـی میـان انسـان ها برقـرار نمایـد یـک نـوع وحـدت بین 
مـردم بـه وجـود آورد با  ایـن تعاریف هنـر تنهـا وظایف فوق 
الذکـر را در قبـال محـدوده جغرافیایـی معیـن نـدارد، بلکـه 
ایـن رسـالت هنر از سـرحدت پافراتر گذاشـته به یـک وظیفه 
جهانـی تبدیـل می شـود. هنر در حکـم یک زبـان بین المللی 
عمـل می نمایـد و منعکس کننـده بهتریـن احساسـات بشـر 

 . ست ا
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پـرورش تفکر نقش معلم در 
 انتقادی شاگردان دوره ابتدایی

چکیده
گونـه  بـه  بتواننـد  کـه  انسـان هایی  تربیـت  امـروزه 
صحیـح بـه تفکـر بپردازنـد، موضوع مهمی اسـت، 
تحـوالت  بـا  شـدن  روبـه رو  بـرای  فراگیـران  زیـرا 
شـگفت انگیز قرن جدید و انجـام تصمیم گیری های 
ناگزیـر  جامعـه،  پیچیـده  مسـائل  حـل  و  مناسـب 
بـه تفکـر بپردازنـد. اگر کـودکان هنـگام اشـتغال به 
تحصیل اندیشـیدن و بـه صورت گروهـی کار کردن 
را نیاموزنـد، چگونـه می تواننـد بـه یادگیـری ادامـه 
دهنـد و در جامعـه قـدم بگذارنـد. از ایـن رو، آماده 
کـردن شـاگردان برای دنیـای فعلـی و چالش های آن 
بایـد مـورد توجـه برنامه ریـزان درسـی، متخصصان 
تعلیـم وتربیـه و معلمـان قـرار گیرد و صنف درسـی 
بـه مثابه مرکـزی برای پرسـش و تحقیق تلقی شـود. 
روشـن اسـت کـه ایـن امـر از طریـق پـرورش دادن 
فراینـد تفکـر انتقـادی در شـاگردان تحقـق می یابد.  
مهارت هـای تفکـر انتقـادی کـودکان بایـد از همان 
سـال های اولیـه  زندگی شـان پـی ریـزی شـود، زیرا 
می شـود  آغـاز  سـال هایی  همـان  در  فراخ اندیشـی 
که شـخصیت کـودک شـکل می گیـرد.  آنهـا باید با 
نگرشـی بـاز به آینـده  خـود بنگرنـد، فراخ اندیشـی 

باعـث می شـود تـا فـرد خودمحور نباشـد.

واژه هـای کلیدی: تفکـر انتقادی، شـاگردان 
معلـم  نقـش  و  انتقـادی  تفکـر  آمـوزش  ابتدائیـه، 

درآمـوزش تفکـر انتقـادی

محمد صمیم
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مقدمه
کـه  ارزنـده ای  بسـیار  فکـری  توانایی هـای  از  یکـی 
کـه  اسـت  ایـن  بگیرنـد  یـاد  مکاتـب  در  بایـد  شـاگردان 
را  مختلـف  اعتقادهـای  و  اندیشـه ها  خوانده هـا،  شـنیده ها، 
کـه در زندگـی بـا آنهـا روبـه رو می شـوند، ارزشـیابی کننـد و 
دربـاره آنهـا تصمیم هـای منطقی بگیرنـد. این توانایـی ارزنده 
تفکـر انتقـادی ) تفکر نقادانه( نـام دارد. یکـی از مهارت های 
کـه بایـد در هـر نظـام آموزشـی بـه شـاگردان آموختـه شـود، 
اندیشـیدن اسـت. بـرای عملـی شـدن ایـن امـر مهـم، معلـم 
بایـد در افزایـش مهارت های تفکر و اسـتدالل شـاگردان خود 
بکوشـد و آنهـا را از مرحلـه یادگیـری طوطـی وار مطالـب، به 
مرحلـه تفکـر سـوق دهـد و آنهـا را در یافتـن راه حل مناسـب 
کـه اسـاس یادگیـری تـوأم بـا تفکر اسـت، آمـوزش دهـد؛ به 
طـوری کـه شـاگردان بتواننـد مهارت هـای کسـب شـده را در 
اسـتفاده  زندگـی  موقعیت هـای مختلـف  و  گوناگـون  دروس 
کننـد، زیـرا زندگی شـاگردان محـدود بـه مکتب نبـوده و باید 
مهمتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  تفکـر  مهارت هـای  یادگیـری 
محـور  دیگـر  عبـارت  بـه  باشـد؛  تربیـت  و  تعلیـم  عوامـل 
فعالیت هـای مراکـز آموزشـی، باید آموزش اندیشـیدن باشـد 
نـه آمـوزش اندیشـه ها. در چنیـن وضعیتـی اسـت کـه ادامـه 
جریـان تفکـر در مکتـب امکان پذیـر می شـود. در ایـن راسـتا 
در تحقـق هـدف اصلـی وزارت معارف که همان رشـد شـیوه 
تفکـر در شـاگردان اسـت، معلـم بایـد بـه رشـد و گسـترش 

فراینـد تفکـر و انتقـاد در شـاگردان کمـک کنـد.
و از همـه مهم تـر معلمان باید متوجه باشـد کـه مهم ترین 
ابتدائیـه  دوره  آموزشـی،  نظام هـای  تمـام  در  دوره تحصیلـی 
اسـت؛ زیـرا شـکل گیری شـخصیت و رشـد همـه جانبـه فرد 
در ایـن دوره، بیشـتر از دیگـر دوره هـا انجـام می شـود. پـس 
بـرای معلمـان ضروری اسـت کـه درنظر داشـته باشـد در این 
گاهانـه انجـام می گیـرد، بزرگ سـاالنی را کـه از  دوره تقلیـد آ
نظـر او ارزشـمند و مـورد احترام انـد الگـو قـرار می دهـد، از 
تخیـل بـه واقعیـت نزدیـک می شـود، قـدرت تشـخیص میان 
خـوب و بـد در او ظاهر می شـود، بـه مرحلۀ تفکر محسـوس 
می رسـد، کنجـکاوی کـودک جهـت دار و هدفمنـد می شـود، 
قبـل از اجـرای هـر کار قادر اسـت طـرح و نقشـه آن را بریزد. 
بـرای ایـن منظـور در ایـن مقالـه نخسـت چنـد تعریـف 

از تفکـر انتقـادی از دیدگاه هـای مختلـف ارایه شـده اسـت و 
سـپس چنـد نظریه علمـی در بـاره تفکر انتقادی نوشـته شـده 
اسـت و بعد از آن در باره شاگردان دوره ابتدائیه و خصوصیات 
آن گفتـه شـده اسـت و سـپس نقـش معلـم در آمـوزش تفکـر 
انتقـادی شـاگردان دوره ابتدائیـه به طـور مفصـل بحـث شـده 
اسـت و در آخـر نتیجه گیـری کلـی و پیشـنهادات ارایـه شـده 

. ست ا
تفکر انتقادی

تفکـر اصطاحـی اسـت کـه در میـان عامـه مـردم کم و 
بیـش رواج دارد و همـه آن را بـه نوعـی به کار مـی برند، گرچه 
ممکـن اسـت برداشـت درسـتی از آن نداشـته باشـد. تفکـر 
گاهی  در مفهـوم وسـیع کلمـه بـه معنی جسـتجوی شـعور و آ
معرفـت  بـه  دسـت یابی  بـه  مایـل  هـم  کـه  شـعوری  اسـت 
موجـود و ارزشـیابی آن اسـت و هـم مایـل بـه تولیـد معرفت 
جدیـد. دیدگاه هـای مختلـف در بـاره تفکـر انتقـادی وجـود 
دارد کـه می تـوان آنهـارا در دو دیـدگاه کلـی خاصـه کـرد: 
دیدگاهـی کـه معتقـد اسـت تفکـر امر واحـد نیسـت در ابعاد 
و انـواع گوناگـون و بـه شـکل مختلفـی بـروز می کنـد و دارای 
ماهیت هـای متفاوت اسـت. طـرف داران این دیـدگاه اغلب به 
جـای تعریـف و تحلیل تفکر، بـه ابعاد و انـواع آن توجه دارند 
و آن را بـه اجـزای مختلفـی، ماننـد تداعـی آزاد، خیال بافـی، 
تفکـر عملـی، تفکـر منطقـی، حـل مسـئله، تفکـر خـاق و 
تفکـر انتقـادی تقسـیم می کننـد. گلیفـورد در تحلیـل تفکـر 
تحـت عنـوان »عملیـات ذهنـی« آن را بـه دو مقولـه متمایز از 
هـم تقسـیم می کننـد: تفکر هم گـرا کـه روابط و  مشـابهت ها 
را بـه وجـود مـی آورد و تفکر واگرا کـه تفکر خاق و زایاسـت 

) شـعبانی ، 1۳۹2 (.
دیـدگاه دیگـر ایـن اسـت کـه تجزیـه فراینـد تفکـر بـه 
ابعـاد و اجـزاء مختلـف منطقـی به نظر نمی رسـد، زیـرا تفکر 
 امـری واحـد اسـت. آنـان مفهـوم فراینـد تفکـر، حـل 

ً
ماهیتـا

 یکسـان تلقـی می کننـد و معتقداند 
ً
مسـئله و تحقیـق را تقریبا

تفکـر  فرایندهـای  کنـار  در  مسـئله  حـل  فرایندهـای  ذکـر 
امـری نادرسـت اسـت، زیـرا کل فراینـد تفکـر، حـل مسـئله 

  .)  1۳۷۵ است)شـریعتمداری، 
جـان دیـوی ماهیت تفکـر انتقـادی را »قضـاوت مطلق« 
را  انتقـادی  تفکـر  او  می کنـد.  تعریـف  سـالم  »تردیـد«  یـا 
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شـامل بررسـی فعـال، پایـدار و دقیـق هـر عقیـده و یـا دانـش 
.)  1۳۸۴  ، آبـادی  می داند)لطـف 

»سـازمان روان شناسـی ایـاالت متحده امریـکا« در زمینه 
ماهیـت تفکـر انتقـادی بیان داشـته اسـت: » ما تفکـر انتقادی 
را ایـن گونـه درک می کنیـم کـه بایـد قضـاوت خـود سـاخته  و 
هدفمنـدی باشـد کـه بـه تفسـیر، تحلیـل، ارزیابی و اسـتنباط 

منجـر شـود« )هاشـمیان ، 1۳۸۰ (.
تفکـر انتقـادی نـوع فراینـد شـناختی فعـال، هدفمنـد و 
سـازمان یافته اسـت کـه شـخص بـا اسـتفاده از آن بـه بررسـی 
و  ارزیابـی  بـا  و  می پـردازد  دیگـران  و  عقایـد خـود  و  افـکار 
تفسـیر ماهرانـه خـود بـه درک و فهـم روشـن تر و بهتـر دسـت 
می یابـد. تفکـر نقادانـه بـر پایـه پرسـیدن، کسـب اطاعات و 
اسـتدالل اسـت کـه از تعصب بـه دور اسـت. تفکـر نقادانه بر 
مبنـای اصولـی از جملـه پرسـش گری، جمـع آوری اطاعات، 
ارزیابـی و نتیجه گیـری اسـتوار است)حسـن بیگـی، 1390(. 
بنابرایـن، آمـوزش تفکـر انتقـادی شـامل ایجـاد عمـدی 
فضـای جدید اسـت تا شـاگردان بتوانند فرایندهـای تفکر خود 
را تعویـض یـا اصاح کنند یـا آن را دوباره بسـازند. در آموزش 
تفکـر انتقـادی بـه شـاگردان دوره ابتدائیـه، معلـم مجـرب از 
درگیـری بیـش از حـد شـاگردان بـا مـوارد پیچیـده اجتنـاب 
می کنـد. در عـوض توجه خـود را به آموزش قالب هـای بنیادی 
رشـته مربوطـه، ماننـد واژه هـا، مفاهیـم، مشـکات و روش ها 
معطـوف مـی دارد و به بـه تهیه راه هـای کلی برای سـازماندهی 
دانش مربوط و پرسـش در آن زمینه می پردازد)فیشـر، 1386(.
بسیاری از معلمان، ایجاد مدل های تجسمی را برای درک 
نوشتاری  تمرین های  از  مفیدتر  بسیار  خود  فکری  فرایندهای 
 مطابق با نظریه پیاژه 

ً
و شفاهی می دانند. این طرز فکر، کاما

است که در آن یادگیری پیش از آن که به حالت مطلق در آید، 
به صورت تجربه واقعی شروع می شود )حبیبی پور ، 1۳۸۵(. 

فراگیـری تفکر انتقادی، شـامل توسـعه فرایندهـای فکری 
از طریـق مـاورای نگرش هـا  و تصـورات خودمحـور و تجربـه 
بـرای  تصمیم گیـری  توانایی هـای  اسـت.  بی واسـطه  حسـی 
از  فراتـر  امکانـات  تجسـم  و  جدیـد  تجربیـات  زدن  دسـت 
تجربیـات خـود شـخص، از عناصـر مهـم تفکـر انتقـادی بـه 
حسـاب می آینـد. شـاگردانی قـادر بـه تفکـر انتقـادی خواهند 
بـود کـه بتواننـد تصـور و برداشـت خـود را از واقعیـت حداقل 

بـه طـور مؤقـت کنـار بگذارنـد و بـه واقعیت هـای جایگزیـن 
دیگـر بیاندیشـند، ایـن همـان انتقـال از تجربـه عینـی بـه درک 
یـا فهـم امـور انتزاعـی اسـت. نظریه سـاخت پیـاژه چارچوبی 
بـرای درک چگونگـی رشـد تفکـر انتزاعی بر اسـاس تجربیات 
بـاره  در  خـود  بحـث  در  پیـاژه  اگـر  می دهـد.  ارائـه  عینـی 
عملیـات ذهنـی، کلمـه انتقـادی را بـه کار نمی بـرد، ولـی در 
بیـن مقولـه تفکـر انتزاعـی و عینـی او و آنچـه تفکـر انتقـادی 
نامیـده می شـود، یعنـی  توان تنظیـم تمام ، پذیـرش احتماالت 
جدیـد و توقـف داوری، مشـابهت های واضحـی وجـود دارد. 
الزمـه تطبیـق اصـول بنیـادی نظریه یادگیـری پیاژه آمـوزش در 
صنـف، ایجاد نـوع محیط یادگیـری فعال اسـت و ایجاد چنین 
محیطـی بـه عاقـه و انگیزش شـاگردان نیـاز دارد؛ چـون یکی 
از اساسـی ترین عوامـل در آمـوزش عاقـه و انگیـزش شـاگرد 
اسـت. در آمـوزش ممکـن اسـت معلـم بـر موضـوع درسـی 
گاهی داشـته  خـود تسـلط کامل و از چارچـوب تفکر انتقادی آ
باشـد، ولـی اگر شـاگرد عاقه منـد نباشـد، تمام این هـا پوچ و 
بـی ارزش خواهـد بـود. بـرای درک اینکه چرا شـاگردان بیشـتر 
اوقـات عاقـه چندانـی از خـود نشـان نمی دهند، کافی اسـت 
بـه دو سـابقه ذهنـی معمـول کـه بسـیاری از شـاگردان آن ها را 
از مکتـب و اجتمـاع بـا خـود همـراه دارنـد، توجه شـود: یکی 
گرایـش بـه انفعـال ذهنـی یـا رهایـی از قیـد و شـرط؛ و دیگـر 
تعصبـات منفی در باره رشـته تحصیلی. بـرای جلوگیری از این 
اندیشـه ها باید به شـاگردان اجـازه داد تعصبـات و نگرانی های 
خـود را بیـان کننـد. وقتـی که معلمـان ایـن طـرز برخوردها را 
آشـکارا تصدیـق کننـد، صنـف می توانـد فضـای صمیمیـت و 
واقعیـت به خـود بگیرد کـه این امر باعث رشـد تفکـر انتقادی 
و تحریـک عاقـه شـاگردان می شـود. بسـیاری از معلمـان از 
این کـه بیشـتر وقـت درس را صـرف جلـب عاقـه شـاگردان 
و چالـش فرایندهـای فکـری آنهـا کننـد، خوشـحال اند، امـا 
واقعیت هایـی چون برنامه های آموزشـی فشـرده، تعـداد داخله 
صنـف، زمـان محـدود درسـی و محتویـات متراکـم و پیچیده 
درسـی مانـع کوشـش برای ایجـاد چنیـن محیط هـای یادگیری 

می شـوند ) ابیلـی ، 1۳۸۳ (.
دوران  انتقـادی شـاگردان طـی  تفکـر  توانایی هـای  پـس 
 بـا گـوش دادن بـه 

ً
تحصیـل و بـدون کمـک معلمـان و صرفـا

دادن  امتحـان  و  درسـی  کتاب هـای  خوانـدن  و  سـخنرانی ها 
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به وجـود نمی آیـد. معلمـان باید فرصت هـای را بـرای تمرین 
شـاگردان  بـرای  انتقـادی  تفکـر  روش هـای  و  مهارت هـا 
و  واضـح  مهارت هـای  آمـوزش  بـر  عـاوه  ببیننـد.  تـدارک 
چارچوب هـای تحلیلـی، معلمـان بایـد جنبه هـای رفتـاری 
تفکـر انتقـادی، ماننـد مراجعـه بـه منابـع فطـری و داشـتن 
عاقـه، عجایـب و کنجکاوی را در شـاگردان رشـد دهند. به 
کمـک ایـن راهبردهـا، آمـوزش تفکـر انتقـادی بـه شـاگردان 
می توانـد بـه بهبود و سالم سـازی آمـوزش بیانجامـد ) ناجی، 

.)  1389

یه های علمی در باره تفکر انتقادی     نظر
از  نظریه هـای شـناختی، فراشـناختی و سـاختن گرایی، 
تقویـت و رشـد تفکـر انتقـادی در فراینـد آمـوزش حمایـت 

.) می کننـد )شـعبانی ، 1۳۸2 
نظریه پـردازان شـناختی بـه شـاگردان در فراینـد یادگیری 
می نگرنـد؛  اطاعـات  فعـال  پردازش کننـدگان  همچـون 
کسـانی کـه تجربه می کنند و برای حل مسـائل به جسـتجوی 
را  آنچـه  خـود  ذهـن  سـاختار  در  می پردازنـد،  اطاعـات 
کـه بـرای حـل مسـائل جدیـد مفیـد تشـخیص می دهنـد بـه 
انفعالـی تحـت  بـه طـور  اینکـه  بـه جـای  و  کار می گیرنـد 
تأثیـر محیـط قـرار گیرنـد فعاالنـه انتخـاب، تمریـن، توجـه 
دلیـل شـناخت گرایان   بـه همیـن  یـا چشم پوشـی می کننـد. 
موقعیـت یادگیـری را یکـی از مهم تریـن عوامـل در فراینـد 

می داننـد. یادگیـری 
از دیـد فراشـناختی، شـاگرد بایـد بـر فرایند ذهنـی خود 
نظارتـی فعـال داشـته باشـد و فعالیت هـای ذهنـی خـود را 
تنظیـم و بازسـازی کنـد. حتـی برخـی بـر ایـن باورانـد کـه 
توانایی هـا و مهارت هـای شـناختی و فراشـناختی در حـدود 
سـنین پنـج تـا هفت سـالگی شـروع بـه رشـد می کننـد و در 
تعداد زیاد از شـاگردان رشـد قابل ماحظـه دارند. یکی دیگر 
از نظریه هـای حامـی تفکر انتقـادی » نظریه سـاختن گرایی« 
اسـت کـه خـود ریشـه در تفکـر شـناختی دارنـد. پایه هـای 
فلسـفی چنیـن رویکـردی بـر »اصـل خطاپذیـری معرفـت 
هم چـون  نیـز  سـاخت گرایان  اسـت.  اسـتوار  شناسـی« 
روان شناسـی شـناختی یادگیـری را فراینـد ادراک حاصـل از 
تجربـه می داننـد و معتقدانـد که مجریـان برنامه های درسـی 

بایـد موقعیتـی را فراهـم سـازند کـه در آن شـاگردان از طریق 
مباحثـه اسـتداللی کـه عمـل تعامـل و تحلیـل را تسـریع و 
و  شـعبانی  بپردازنـد)  انتقـادی  تفکـر  بـه  می کنـد،  تسـهیل 

.)1389 مهرمحمـدی، 

شاگردان دوران ابتدائیه
مهم تریـن دوره تحصیلـی در تمـام نظام هـای آموزشـی 
جهـان، دوره ابتدائیـه اسـت؛ زیـرا شـکل گیری شـخصیت و 
رشـد همه جانبـه فـرد در ایـن دوره، بیشـتر از دیگـر دوره هـا 
انجـام می گیـرد. دوره ابتدائیـه، در رشـد مفاهیـم و معانـی 
امـوری کـه کـودک در زندگـی روزمـره بـا آنها مواجه اسـت، 
نقشـی مهمـی بر عهـده دارد. ایـن دوره تداوم بخشـی تکوین 
خانـواده  در  کـه  کـودک  اجتماعـی  و  زیسـتی  شـناختی، 
پی ریـزی می شـود، می باشـد. همچنیـن ایـن دوره اسـت که 
در آن فرصـت و موقعیـت مناسـبی بـرای تحصیـل، تربیـت 
و یادگیـری، شـیوۀ ارتبـاط صحیـح بـا دیگـران بـرای کـودک 
فراهـم می گـردد و اسـتعدادهای هـر کودک به تدریج شـکوفا 
می شـود. بـا توسـعه فرهنـگ و تمـدن بشـر و نیـاز انسـان بـه 
خواندن، نوشـتن و حسـاب کـردن و غیره به تدریـج بر تعمیم 
کیـد  آمـوزش همگانـی و بهره گیـری از تعلیمـات اجبـاری تأ
شـده اسـت. به گونـه ای کـه در اعامیـه حقـوق بشـر آمـده 
اسـت: هـر کـس حـق دارد از تعلیـم و تربیت بهره مند شـود. 
تعلیـم و تربیـت الاقـل تـا حـدودی کـه مربـوط بـه تعلیمات 
ابتدایی و اساسـی اسـت باید رایگان باشـد. همچنین تعلیم و 
تربیـت اجباری اسـت. آموزش حرفـه ای بایـد عمومیت پیدا 
کنـد و تعلیـم عالی باید شـرایط مسـاوی و کامل در دسـترس 
قـرار گیـرد تـا همه بنا بر اسـتعداد خـود از آن بهره مند شـوند. 
از اینکـه شـرط ورود بـه دوره هـای تحصیلی بعـدی گذراندن 
دوره ابتدایـی اسـت، سـرمایه گذاری بـرای ایـن دوره و توجـه 
بـه بهبـود کمـی و کیفی آن، زمینـه را برای توفیق شـاگردان در 
دوره هـای بعـدی فراهم کرده و افـت تحصیلـی و تربیتی آنان 
را در ایـن دوره کاهـش می دهـد. گسـترش دوره ابتدائیـه در 
والیـات، ولسـوالی ها و قریه جـات موجـب می شـود که همه 
کـودکان واجب التعلیـم بتواننـد در ایـن دوره تحصیـل کننـد 
تـا بدیـن وسـیله به تدریج بی سـوادی از افغانسـتان ریشـه کن 
ناتوانی هـای  اکثـر  تـا  امـکان می دهـد  ابتدائیـه  دوره  شـود. 
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یادگیری به شـکل مشـکاتی در خواندن و نوشـتن و حسـاب 
 قبـل از ورود به 

ً
کـردن ظاهر شـود این نوع مشـکات معموال

مکتـب شـناخته نمی شـود) صافـی، 1388. ص 41(. 

ویژگی های شاگردان دورۀ ابتدائیه 
دبیـری اصفهانـی )1376(  در کتاب آمـوزش و پرورش 
دوره ابتدایی نوشـته اسـت: دوره سـوم کودکی از حدود شـش 
سـالگی تـا یـازده سـالگی اسـت. در ایـن دوره شـخصیت 
نظـر  از  و  می شـود  پیچیده تـر  و  سـازمان یافته تر  کـودک 
جسـمی و توانایی هـای ذهنـی و اجتماعـی تغییـرات مهمـی 
در او بـه وجـود می آیـد؛ از ایـن رو شـناخت کـودکان دوره 
ابتدائیـه بـرای برنامه ریـزان، مدیـران و به خصـوص معلمـان 
دوره ابتدائیـه ضـرورت دارد. پـس بـرای معلمـان ضـروری 

اسـت کـه مـوارد ذیـل را درنظر داشـته باشـد:
1. هماهنگی چشم و دست کامل می شود.

2. یادگیـری مهارت هـای حرکتـی، دقیق تـر، سـریع تر و 
می شـود. پیچیده تـر 

گاهانه انجام می گیرد. 2. تقلید در این دوره آ
3. بـزرگ سـاالنی را کـه از نظـر او ارزشـمند و مـورد 

می دهـد. قـرار  الگـو  احترام انـد، 
4. از تخیل به واقعیت نزدیک می شود.

او ظاهـر  در  بـد  و  میـان خـوب  قـدرت تشـخیص   .5
. د می شـو

6. به مرحلۀ تفکر محسوس می رسد.
7. در این دوره کودک دارای حافظه قوی می باشد.

8. به حرف زدن عاقه فراوان دارد.
9. به یادگیری عاقه بسیار دارد.

پیـدا  را  خـود  پیرامـون  مشـکات  درک  قـدرت   .10
. می کنـد

11. کنجکاوی کودک جهت دار و هدفمند می شود.
12. قبـل از اجـرای هـر کار قادر اسـت طرح و نقشـه آن 

بریزد. را 

ضرورت و اهمیت آموزش مهارت های تفکر 
انتقادی در شاگردان دوره ابتدائیه

معلمـان امـروز به دلیـل پیشـرفت های مختلـف علوم و 

تغییـرات هـم زمـان در هـدف های آموزشـی سـعی خـود را 
بیشـتر بـه انتقـال اطاعـات و حقایـق علمـی معطـوف کرده 
اسـت؛ در حـال کـه بـا ورود بـه دوران فراصنعتـی و عصـر 
اطاعـات بـه دلیل ویژگی هـای مانند انفجار دانـش، تحول و 
تغییر سـریع یافته های علمی، حضور ماشـین های هوشـمند 
در عرصـه تعلیـم و تربیـه و از همـه مهم تـر عـدم قطعیـت 
معرفـت علمـی، نـه امـکان انتقـال همـۀ یافته هـای علمـی 
وجـود دارد و نـه ضرورتی در این زمینه احسـاس می شـود. به 
همیـن دلیـل متخصصـان تعلیم وتربیـه و برنامه ریزان درسـی 
بـه جـای انتقـال حقایق علمـی، پـرورش و تقویـت روش ها 
و نگرش هـای علمـی را توصیـه می کننـد و بـه جـای تولیـد 
کیـد می کنند. آنهـا به این  مجـدد حقایـق علمی، بـر فرایند تأ
عقیده انـد کـه شـاگردان بـه جای کسـب حقایق علمـی، باید 
بـه روش کسـب حقایق علمـی توجه کنند و به جای انباشـت 
حقایـق علمـی در ذهـن، بیاموزند کـه چگونه بـه تنهایی فکر 
کننـد، تصمیـم بگیرند و دربـاره امور مختلف قضـاوت کنند. 
شـاگردان در فراینـد تدریـس بایـد بتوانند ادراک حسـی، فهم 
نظریـات مختلـف و تفکـر علمـی و نقـاد خـود را تقویـت 
کننـد و رشـد دهنـد. به چنیـن اهدافـی مسـتلزم فرصت های 
مطلـوب یادگیری اسـت. چنیـن فرصت و موقعیتی با دسـتور 
دادن، موعظـه کـردن، القـا و  ترغیـب بـه تقلیـد و اطاعـت از 
دیگـری به وجـود نخواهـد آمد؛ زیـرا محدود سـاختن تعلیم 
و تربیـت بـه انتقـال و حفـظ حقایـق علمـی رشـد طبیعـی 

شـاگردان را محـدود خواهد سـاخت) شـعبانی، 1382(.
 البتـه در کشـور مـا ) افغانسـتان( معلمـان تنهـا بر روی 
کیـد  تأ کـردن  حسـاب  و  نوشـتن  و  خوانـدن  مهارت هـای 
می کنـد. مهـم ایـن نیسـت که یکـی می توانـد بخوانـد، بلکه 
ارزش  و چگونـه می خوانـد؟  او چـه  کـه  اسـت  ایـن  مهـم 
مکاتـب در تربیـت انسـان های دانش آموختـه نهفتـه اسـت. 
متأسـفانه، بـه ایـن مسـئله در مکاتـب کمتـر توجـه می شـود 
و شـاگردان هنـوز از تجربـۀ مربـوط بـه حیـات ذهنـی خـود 
محروم انـد. او بـرای اصـاح و بهبود چنیـن وضعیتی تقویت 
ویژگی هایـی همچـون تعـادل در برنامـه، اسـتقال فکـری، 
صورت بنـدی مسـائل، رشـد حواس، عشـق بـه درس، تعالی 
می کنـد.  توصیـه  را  انتقـادی  تفکـر  پـرورش  و  تدریـس  در 
مکاتـب بایـد توانایی های تفکـر انتقادی را در آنچه شـاگردان 
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می بیننـد، می شـنوند و می خوانند رشـد دهنـد. مکاتب باید 
آن چنـان اندیشـه و تفکر شـاگردان را تقویت کننـد که بتواند 
عقایـد را از حقایـق، مغالطـه کـردن را از اسـتدالل منطقی، 
شایسـتگی را از ناشاسـیتگی، بـه ویـژه در فرهنگ های که از 
هـر طـرف بمبـاران اطاعاتـی می شـوند، تشـخیص دهند. 
معلمـان بایـد بـه شـاگردان بیاموزانـد کـه چگونه فکـر کنند 
و چگونـه یـاد بگیرنـد. به عبـارت دیگـر، شـاگردان باید یاد 
بگیرنـد کـه معمـار تعلیـم وتربیت خود باشـند. دسـت یابی 
بـه چنیـن مهارتی تمرین مکـرر در تجزیـه و تحلیل مباحث 
کار دارد. بـرای شـاگردان بایـد فرصت هایـی فراهم شـود که 
بتواننـد دیدگاه هـای مختلـف موجـود در موقعیـت را دقیـق 
بخواننـد و در زمینه هـای مختلـف آن دیدگاه هـا بـه مباحثـه 
بپردازنـد. چنیـن فرصت هـا زمینـۀ اسـتقال در  و مناظـره 
پـرورش  آنـان  در  را  قضـاوت  و  اسـتدالل  تصمیم گیـری، 

خواهـد داد و نحـوۀ دفـاع از قضـاوت را بـه آنـان خواهـد 
آموخـت. انتقادگـری، چنـان کـه در هنـر متـداول اسـت، 
بایـد در فراینـد تعلیـم و تربیـه نیـز مطرح شـود، تـا منطق و 
ارزیابـی اندیشـه ها جایگزیـن فن نـگارش در صنف شـود.
در تحقیـق دیگر جعفر جهانی)1380(  
تفکـر  آمـوزش  الگـوی  فلسـفی  مبانـی 
انتقادی لیپمن را نقد و بررسـی کرده اسـت. 
مهم تریـن یافته هـای تحقیـق آن اسـت کـه 
 از طریـق 

ً
آمـوزش تفکـر انتقـادی منحصـرا

فرایندهـای تحقیقـی ممکـن می شـود؛ پس 
معلمـان و مجریـان بـا عنایـت به ایـن نکته 
بایـد بـه رشـد روحیـۀ پژوهش گری  و رشـد 

قـوۀ تفکـر شـاگردان بپردازند.
در  انتقـادی  تفکـر  اهمیـت  بنابـر 
پیشـرفت  و بـا اسـتناد بـه ضعـف آموزشـی 
امـروزه  تفکـر،  نـوع  ایـن  رشـد  در  سـنتی 
نظـر  اتفـاق  تربیـه  و  تعلیـم  کارشناسـان 
بایـد  تنهـا  نـه  انتقـادی  تفکـر  کـه  دارنـد 
یکـی از هـداف تعلیـم وتربیـه باشـند، بلکه 
بایـد بخـش الینفـک تدریـس در هـر دوره 
باشـد. زیـرا تفکـر انتقـادی تفکـری اسـت 
کـه در نتیجـۀ اسـتفاده از تحلیـل، ارزیابی، 
گزینـش و کاربرد، انسـان بـه بهترین راه حل 
برسـد همـان چیزی کـه نیـاز دنیای امـروزی اسـت )فریره، 

.)1368

نقش معلم در آموزش تفکر انتقادی
و  درسـی  برنامه ریـزان  معلمـان،  امـروز  دنیـای  در 
ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه  بـه  متخصصـان تعلیـم وتربیـه 
شـاگردان بـه جـای آن که دیگـران فکـر کرده اند یـاد بگیرند، 
بایـد خودشـان فکر کننـد، پس هـدف اصلی آمـوزش وادار 
کردن شـاگردان به تفکر باشـد. مسـؤلیت  اساسـی معلم در 
ایـن مـورد این اسـت که شـاگردان را از مرحله به یادسـپاری  
و حفـظ طوطـی وار مطالب بـه مرحله تفکر سـوق دهند. از 
اینکـه اسـاس یادگیـری نحـوۀ تفکر اسـت باید به شـاگردان 
یـاد داده شـوند که چگونه فکـر کنند. معلمـان موانع موجود 
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در محیـط آموزشـی را کـه شـاگردان را از تفکـر بـاز می دارد 
و شـاگردان را وادار کننـد تـا بـرای یادگیـری مؤثـر و پایـدار 
تـوأم بـا تفکـر وقـت بیشـتر را صـرف کننـد. شـاگردان کـه 
مهارت هـای تفکـر انتقـادی را در خـود رشـد داده انـد و آن 
را در زندگـی روزمـره خـود بـه کار می برنـد، می تواننـد بـه 
صـورت مسـتقل فکـر کننـد و تصمیـم بگیرنـد؛ زیـرا آنهـا 
محدودیت هـای دانش خـود را تشـخیص داده . موضوعات 
مهـم را پیـش از عمـل بـر روی آنهـا تحلیـل کننـد، بنابراین 
پنداشـته  الزامـی  شـاگردان  بـرای  انتقـادی  تفکـر  آمـوزش 

.)186 ص  می شـود)القرائی،1387. 
اسـتفاده  ماهرانـه  انتقـادی  تفکـر  از  کـه  شـاگردانی 
می کننـد قـادر اسـت میـزان پیشـرفت خویـش را افزایـش 
و  کننـد  کسـب  خـوب  موفقیت هـای  و  نتایـج  داده، 
موضوعـات درسـی را عمیق تـر، پایدارتـر و حتـی در سـطح 
انتقـادی،  مفیدتـر بفهمنـد. بنابرایـن بـرای آمـوزش تفکـر 
بنیان گـذاری  را  انتقـادی  تفکـر  کـه  شـناختی  فرایندهـای 
می کننـد. معلمـان باید درک کننـد و با وظایـف مهارت ها و 
موقعیت هـای کـه این فرایندها به کار گرفته می شـوند، آشـنا 
باشـند، تـا فعالیت هـای متنـوع صنـف را کـه ایـن فرایندهـا 
را مثمـر می سـازد بـه کار گیرنـد؛ در ایـن راسـتا توجـه بـه 
بعضـی نـکات ضـروری می باشـد.  اولیـن نکتـه این اسـت 
 حفـظ طوطـی وار مطالـب در ذهـن نمی توانـد 

ً
کـه صرفـا

معیـار عمل باشـند؛ پس الزم اسـت بـرای این نـوع آموزش 
معلمـان چارچوب مقتضـی از جمله عادت دادن شـاگردان 
بـه خـوب تأمـل کـردن، درسـت اندیشـیدن، درسـت گوش 
دادن و مهارت هـای الزم دیگـر را بـه شـاگردان یـاد بدهنـد 

  .)1396 )سـیف، 
نکتـه دوم اینکـه در آمـوزش تفکـر انتقـادی، آمـوزش 
مهارت هـای تفکـر انتقادی برای شـاگردان الزامی اسـت که 
در درس هـای مختلـف رشـد و گسـترش یابنـد و ایـن یکی 
از وظایـف بسـیار مهـم معلمـان اسـت، متأسـفانه معلمـان 
انتقـادی را نمی داننـد و  در  مکاتـب مـا معیارهـای تفکـر 
زیـاد  نارسـایی های  انتقـادی  تفکـر  مهارت هـای  آمـوزش 
دارنـد. وقتـی معلمان شـاگردان را بـه تفکر انتقادی تشـویق 
انتظـار نداشـته باشـد کـه بـه سـادگی آن  آنهـا  از  می کنـد 
چیزهـا را بیـان کننـد، بلکـه انتظـار معلمـان ایـن باشـد که 

بـر اسـاس شـواهد و دالیـل منطقـی در مـورد آن اسـتدالل 
گاهی  کننـد.  اکثـر معلمیـن در افغانسـتان از ایـن موضـوع آ
زیبـا  خـط  می خواننـد،  روان  کـه  را  شـاگردانی  و  نداشـته 
دارنـد و یـا شـوخ طبع و تفریـح می کننـد شـاگردان ممتـاز 
تلقـی می کننـد، شـاگردانی کـه منطقـی اسـتدالل می کننـد 
و  مکاتـب  پـس  نمی شـوند.  تمجیـد  و  تشـویق  هیچ گونـه 
سیسـتم آموزشـی کشـور بـه معلمـان نیـاز دارند کـه فنون و 
مهارت هـای تفکـر انتقـادی را بداننـد تـا در هنـگام تدریس 
بـه شـاگردان کمک کـرده بتواننـد آنها نیـز مهارت های تفکر 

فراگیرند)سـیف، 1379(. را  انتقـادی 
   نکتـه سـوم ایـن اسـت کـه تفکـر انتقـادی در همـۀ 
رشـته ها عناصـر اصلی اسـتدالل منطقی را بـا عناصر تلفیق 
می کنـد کـه آن عناصـر بـرای قضاوت هـای درسـت بـا امـر 
کار  و  اسـتقرایی سـر  اسـتدالل  از  بهره گیـری  یـا  اسـتنباط 
دارنـد. پس برای آمـوزش تفکرانتقادی برای شـاگردان ایجاد 
حالـت کنـش متقابل میان شـاگردان و معلمـان و ایجاد یک 
از  فراینـد تفکـر و اسـتفاده  بـرای  چارچـوب سـازمان یافته 
مهارت هـا و موقعیت هـای کـه ایـن فرایندهـا بـه کار گرفتـه 

می شـوند، ضـرورت دارنـد )سـلطان القرایـی، 1387(. 
داکتـر خلیـل سـلطان القرایـی از قول انیس می نویسـد 
کـه بـرای آموزش تفکر انتقـادی چهار مرحلـه ذیل ضرورت 

است.
1 – تعریف و طبقه بندی موضوع.

بیـان  یـا  تعریـف  بـرای  مناسـب  – طـرح سـواالت   2
موضـوع.

3 – بررسی منبع مورد اعتماد.
4 – حل مسائل و ترسیم نتایج.

    داکتـر خلیـل سـلطان القرایی نیـز از قـول اسـکرایون 
و پـل در مقالـه تفکـر انتقـادی و ضـرورت آمـوزش آن در 
کاس درس نوشـته اسـت کـه »سـه مرحلـه بـرای آمـوزش 

تفکـر انتقـادی در کاس هـای درس ارایـه شـده اسـت«. 
مرحلـه اول کشـف مطالـب: مفاهیم یا اصول اساسـی 
مهـم مـورد آمـوزش را معلمان باید از قبل شـروع کشـف به 
وضاحـت بیان کنند. سـپس بـا درک آن مطالب، مـواردی را 
 
ً
کـه مربـوط به مفاهیم هسـتند و شـاگردان بـا مفاهیم نسـبتا

آشـنایی دارنـد، برگزینـد.  شـاگردان در ایـن مرحلـه در بارۀ 
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اکتشـافات خویـش با شـاگردان دیگـر و معلم بحـث و تبادل 
نظـر می کننـد. یکی از محاسـن این دوره ایجاد فضایی اسـت 
کـه در آن پرسـش های رقابتـی طبیعـی را برای سـاختار فکری 
شـاگردان ممکـن می سـازد. از ایـن طریـق زمینـۀ الزم بـرای 
تغییـر و تحـول ایجـاد می کنـد. در مرحلـه کشـف، معلـم بـا 
طـرح پرسـش های اضافـی و مبـادرت بـه تشـویق و حصـول 
اطمینـان از شـروع عمل کشـف در امـوری که قصـد آموزش 
ایفـا  را  سـازمان دهنده  و  تسـهیل کننده  نقـش  دارد،  را  آنهـا 

می کنـد.
معلـم  دوم  مرحلـه  در  ابـداع:  و  ابتـکار  دوم  مرحلـه 
شـاگردانش را همـکاری می کند تـا از کنش هـای متقابل خود 
بـا مطالب و پرسـش های ناشـی از آن کنش ها به منزلۀ شـروع 
بـرای معرفـی کلیـات، اصـول یـا مفاهیمـی کـه به کشـفیات 
اولیـه می بخشـند، اسـتفاده کننـد. طـی ایـن فرایند شـاگردان 
بـه تدریـج بـه درک امـور در چارچوبـی پـر معنـی هدایـت 
می شـوند. در صـورت لـزوم معلم ممکـن اسـت تجربیات یا 
اطاعـات اضافـی را برای کمک بـه تنطیم سـاختارهای نوین 

فکـری شـاگردان مطرح سـازد.
مرحله سـوم کاربـرد: در مرحله پایانی، شـاگردان مفاهیم 
و کلیـات تنظیـم شـده را در کار خـود بـا یـک رشـته مطالـب 
جدیـد ولـی مربوط بـه آن، بـه کار می برند. هـدف این مرحله 
تقویـت مهارت هـای فکـری تـازه پرورش یافتـه اسـت. معلم 
شـاگردان خـود را در اسـتفاده از مهارت هـای تفکـر انتقـادی 

در کاربـرد مطالـب تـازه حمایـت می کنند.
در  را  معلمـان  کـه  عملـی  جنبه هـای  کلـی  طـور  بـه 
ایجـاد محیـط و اعمالـی کـه باعـث تشـویق فنون، مهـارت و 
روش هـای تفکـر انتقادی می شـود، بـه طور خاصـه می توان 

بیـان کـرد) شـریفی، 1388. ص 15(.
1. هـر جلسـه را بـا طرح یك مسـئله شـروع کنیـد: طرح 
یـك مسـئله در اول جلسـه باعث می شـود تا عاقة شـاگردان 
جلـب گـردد و آنـان بـرای شـرکت در بحـث تشـویق شـوند. 
البتـه شـروع کـردن جلسـه صنـف بـا طـرح یـك مسـئله یـا 
پرسـش بسـتگی به موضـوع درسـی دارد. معلم ممکن اسـت 
از اخبـار، مقـاالت، روزنامه هـا و مجـات اسـتفاده کنـد و یا 
جلسـه درس را بـا اظهارنظـر دربـاره اتفاقـی کـه در اطـراف 

مکتـب روی داده اسـت شـروع کنـد.

2. برای تشـویق شـاگردان به سـکوت، از تعمق اسـتفاده 
کنیـد: عـاوه بـر روش های حـل مسـئله و بحـث و گفت وگو 
و گاهـی حتـی تبـادل پرشـور عقاید سـکوت هـم می تواند به 

رشـد تفکـر انتقادی شـاگردان کمـك کند.
بخشـی از یادگیـری تفکـر انتقادی شـامل تفکـر و تعمق 
بـی سـر و صداسـت؛ هنگامـی کـه شـاگردان داوطلبانـه بـه 
پرسـش ها جـواب نمی دهنـد، الزم نیسـت معلمان بـرای پیدا 
کـردن خاء ایجاد شـده در پاسـخ به پرسـش ها عجلـه کنند، 
 جـواب را در اختیـار دانـش آمـوزان 

ً
بـه جـای آنکـه آنهـا فـورا

قـرار دهنـد، می تواننـد مکث کـرده، به شـاگردان نشـان دهند 
کـه آنهـا نیـز بـرای جـواب دادن متفکرانه بـه پرسـش هایی که 

نیازمنـد قضـاوت و تعمـق هسـتند به زمـان احتیـاج دارند.
3. فضـای صنـف را طوری مرتـب کنید کـه باعث کنش 
متقابـل شـود: فضـای صنـف بایـد طـوری طراحـی شـود که 
موجـب تسـهیل در امـر تفکـر انتقادی شـود. معلم بـا قدری 
تـاش می توانـد وضعیـت کاس را اصـاح و فضایـی ایجاد 
کنـد کـه باعـث تبـادل افـکار در بیـن شـاگردان شـود، ترتیب 
صنـف درس بایـد تقسـیم شـاگردان را بـه گروه هـای کوچـك 

بـرای بحـث و تمرین هـای حل مسـئله آسـان سـازد.
۴. محیطـی پذیـرا ایجاد کنیـد: موفقیت بیشـتر در زمینه 
آمـوزش تفکـر انتقـادی به جـوی کـه معلمـان در صنف های 
درس خـود ایجـاد می کنند بسـتگی دارد. تاش برای تشـویق 
 به منزله این اسـت 

ً
شـاگردان بـه بحـث و تبادل افـکار اساسـا

کـه صنف هـای درس بـه صـورت محیطـی پذیرنـده درآیـد؛ 
می تواننـد  معلمـان  هـم  و  شـاگردان  هـم  کـه  جایـی  یعنـی 
احسـاس امنیـت کننـد و اعتماد بـه یکدیگر را افزایـش دهند، 

چنیـن وضعیتـی بـرای رشـد تفکـر انتقادی مهم اسـت.
۵. تکالیف نوشـتاری: تکالیف نوشـتاری یکی از بهترین 
فعالیت هـا بـرای تحریك تفکر اسـت و برای توسـعه بسـیاری 
انتقـادی می توانـد مفیـد باشـد؛ ایـن  از مهارت هـای تفکـر 
تکالیـف موجـب می شـود دانش آمـوزان اطاعـات و عقایـد 
خـود را منعکـس کننـد، اطاعـات منابـع مختلـف را ترکیب 
کـرده و ارتباط آنها را مورد سـؤال قرار می دهنـد. ماهیت دقیق 
تکالیـف نوشـتاری کـه در آمـوزش تفکـر انتقـادی مؤثرانـد، 
براسـاس رشـته تحصیلـی متفـاوت اسـت. بـا این وجود سـه 
نـوع تکلیـف نوشـتاری که بـرای تقویت ایـن امر مفید اسـت 



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 2  

59عقرب 1398 خورشیدی

عبارتنـد از: خاصه هـای کوتـاه، مقاله هـای کوتـاه تحلیلی و 
پروژه هـای خـارج از صنف)القرائـی، 1387. ص 191(.

نتیجه گیری
بـرای آمـوزش و گسـترش تفکـر انتقـادی در شـاگردان 
دوره ابتدائیـه کشـورمان، ابتـدا بایـد معلمـان در نقـش خـود 
بازنگـری کننـد و فعالیت هـای خـود را بـر آمـوزش مهارت ها 
تحقیـق  بـرای  شـاگردان  کـه  سـازند  متمرکـز  روش هایـی  و 
مسـتقل بـه آن احتیـاج دارنـد. فراینـد واقعـی تعلیـم و تربیت 
را بایـد فراینـدی فکـری قبـول کنند که نـه از طریـق اطاعات 
جمع آوری شـده، بلکه از مطالعه یک رشـته بـه وجود می آید.  
بنابرایـن، شـرط ضـروری برای رشـد تفکـر انتقـادی، دانش و 
گاهـی معلمـان در ارتبـاط بـا توانایی هـای شـناختی سـطح  آ
باالسـت. معلـم سـازنده گرا بـه عنـوان واسـطه میـان برنامه و 
شـاگرد عمـل می کند تـا موجـب معنی دار شـدن برنامـه برای 
یادگیرنـده شـود . او بایـد امکان چالـش را بـرای دانش آموزان 
مهیـا سـازد. در چنین شـرایطی، یادگیری برنامه های آموزشـی 
تفکـر  ویژگی هـای  بایـد  معلمـان  کـرد.  خواهـد  تسـهیل  را 
انتقـادی یعنـی اسـتقال ذهنـی، کنجـکاوی ذهنـی، تعهد به 
ارائـه دالئـل، فکـر بـاز جرأت منـدی را داشـته باشـند، تنها در 
ایـن صـورت اسـت کـه دانش آمـوزان از خـود تفکـر انتقادی 
بـروز خواهنـد داد. دانش آمـوزان مـا بایـد در کاس های خود 
بـا جوانـب مختلـف و متضـاد مسـائل گوناگـون، از جملـه 
اندیشـه های اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی روبه رو 
شـوند و بـه تمرین تفکـر انتقادی دربـاره آن مسـائل بپردازند. 
کافی نیسـت که پاسـخ درسـت بـه مسـائل را بـه دانش آموزان 
بیاموزیـم. آنـان بایـد چگونگی درسـت اندیشـیدن و قضاوت 
مبتنـی بـر تفکـر انتقـادی را نیـز بیاموزنـد. مهم تریـن مسـأله 
در ایـن فراینـد آن اسـت کـه فضایـی درصنـف ایجـاد شـود 
کـه شـاگردان هـر مسـئله ای را کـه بـا آن مواجه می شـوند، به 
چالـش بکشـند و دیدگاه هـای خود را وسـعت و غنا بخشـند. 
چنیـن کاری مسـتلزم فراگیـری مهارت هـای تفکـر انتقـادی 
همچـون تشـخیص واقـع  هـای قابـل اثبـات، تعیین درسـتی 
واقعـی یـک اظهارنظـر، تعیین معتبر بـودن یک منبـع اطاع، 
تشـخیص سـوگیری ها و تعییـن نقـاط قوت یک بحـث یا یک 
ادعاسـت. ایـن مهارت هـا در صورتـی در دانش آمـوزان ایجاد 

خواهـد شـد کـه به طـور مسـتمر به آنـان آموختـه شـود، آنها 
عـادت کننـد و بتواننـد در اندیشـه ها و قضاوت هـای خـود در 
حوزه هـای گوناگـون، از تفکـر انتقـادی بهـره بگیرنـد. البتـه 
آمـوزش تفکـر انتقـادی تنهـا بـا یـک معلـم و در یـک درس 
نمی توانـد بـا موفقیـت بـه پایـان برسـد. ایـن آمـوزش باید در 
تمامـی درس هـا صـورت بگیـرد، چـون تنهـا بـا رشـد تفکـر 
انتقـادی توسـط یـک معلـم، شـاگردان چارچوب مشـخصی 
از آن بـه دسـت نخواهـد آورد و بـرای ارتبـاط دادن و تجزیـه 
و تحلیـل مسـائل نیازمنـد آن اسـت کـه در تمـام زمینه هـا، به 
تمریـن تجزیـه و تحلیـل بپردازد تا به رشـد همه جانبه برسـد. 
در واقـع، تفکـر انتقـادی نیازمنـد سـیری اسـت کـه بـه طـور 
مـداوم ادامـه داشـته باشـد، نه ایـن کـه دانش آموز بـا کامیاب 
شـدن از یـک صنف یا دوره به صنف یـا دوره باالتر تحصیلی، 
در مطالبـی کـه یـاد گرفته اسـت، بریدگـی احسـاس کند. در 
ضمـن، برای بدسـت آوردن چارچوبی مشـخص بـرای تفکر 
انتقـادی، آمـوزش بایـد از همـان سـال های ورود بـه صنـف 
اول شـروع شـود تـا دانش آمـوزان سـاختاری بـرای درک امور 
 
ً
و سـازمان دهی تجربیـات خـود به دسـت آورند، امـا معموال

در نظـام آموزشـی مـا بـرای هـر مسـأله پاسـخ هایی از پیـش 
تعیین شـده وجـود دارد و شـاگردان باید همان پاسـخ ها را یاد 
بگیرنـد، ایـن روش مغایر با روشـی اسـت که در آن شـاگردان 
از طریـق تفکـر مجـدد دربـاره امـور مختلـف و دسـتیابی بـه 
ایده هـای جدیـد، بـه رشـد و توسـعه تفکـر خـود می پردازند. 
معلمـان بایـد توجـه داشـته باشـند، کـه کافـی نیسـت فقط از 
شـاگردان بخواهنـد گزارش دهنـد، تعریف کنند، شـرح دهند 
و بیـان کننـد، بلکـه همچنین باید از شـاگردان خواسـته شـود 
کـه تحلیـل کننـد، اسـتنباط کننـد، ارتبـاط بدهنـد، ترکیـب 
کننـد، انتقـاد کننـد، ایجاد کننـد، ارزیابـی کنند، بیندیشـند و 
بازاندیشـی کنند. بنابرایـن، تدریس باید مشـوق تفکر انتقادی 
باشـد و ایـن شـیوه تفکـر بـه صنـوف در مکاتب آورده شـود. 

پیشنهادات
بـرای بهبـود کیفیـت نظـام آموزشـی کشـور و آمـوزش 
محتـرم  وزارت  بـه  ابتدائیـه  دوره  شـاگردان  انتقـادی  تفکـر 
معـارف و معلمیـن که مشـغول آمـوزش در مکاتب می باشـد 

پیشـنهادات ذیـل را ارایـه مـی شـود.
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1. معلمیـن کـه دارای مهارت های تفکر انتقادی باشـند 
در مکاتب اسـتخدام شود.

2. معلمین مسلکی برای اصول صنفی گماشته شود.
3. تربیه و اسـتخدام متخصصان نقـاد در بخش نصاب 

تعلیمی.
4. ویژگی هـای بدنـی، عاطفـی، شـناختی و عملکردی 

کودکان را در نظر داشـته باشـد.
5. سـواالت عجیـب و غریـب و غیرمعمـول شـاگردان 

کـه بـه نظـر می رسـد نبایـد نادیـده گرفته شـود.
6. از شـاگردان خویـش انتظار خاقیت داشـته باشـید 

و آن را طلـب کنید.
7. برای رفتار خاق الگو نشان دهید.
8. شکوفا کردن تصور و تخیل کودک.

9. بـه کـودک فرصـت دهید تـا بـدون تـرس از عواقب 
ارزشـیابی بـه یادگیـری، تفکر و اکتشـاف بپـردازد.

10. در پرسـش های خـود بـه جـز چـه؟ بـه چگونـه و 
چـرا هـم توجـه کند.
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د اهدافو له مخې دکمپیوټر ډولونه

د اهدافو له مخې کمپیوټرونه په دوه ډوله دي.
د عمومی اهدافو کمپیوټرونه

)General Purpose Computers(
 دا کمپیوټرونـه د ټولنیـزو موخـو او بېابېلو کارونو د ترسـره 
کولـو لپـاره کارول کېـږي او د ډېـرو کارونـو د ترسـره کولـو وړتیا 
لـري، لـه دې املـه د ټولنیـزو موخـو د ترسـره کولـو د کمپیوټر په 

یادېږي. نـوم 
لکـه:  کارونـه  بېابېـل  څېـر  پـه  کمپیوټرونـو  مایکـرو  د 
شـمېرنه، مالـي ، اداري او داسـې نـورې کړنـې ترسـره کـوي.

د ځانگړو اهدافو کمپیوټرونه
)Special Purpose Computers(

دا هغـه ډول کمپیوټرونـه دي چـې د ځانگـړو موخـو لپـاره 
جـوړ شـوي او یوازې یـوه کړنه ترسـره کـوالی شـي. د بېلگې په 
ډول هغـه کمپیوټرونـه چـې ترافیکـي اشـارې کنټرولـوي، د هوا 
د حاالتـو وړاندوینـه کـوي او پـه همـدې ډول په طبـي تحقیقاتو 

کـې ورڅخـه کار اخیسـتل کېږي.

د کمپیوټر د کارولو ځایونه
پـه اوسـني وخـت کـې کمپیوټـر هغـه وسـیله ده چـې پـه 
روغتونونـو،  بانکونـو،  ادارو،  نظامـي  تحقیقاتـي،  سـوداگري، 
مارکیتونـو،  پلورنځیـو،  کتـاب  ښوونځیو،مدرسـو،  پوهنتونونـو، 
شـرکتونو او داسـې نورو ځایونو کې په زیاتې اندازې سـره کارول 
کېـږي. د کمپیوټـر زیـات کارول اوسـنی وخـت د کمپیوټـري 
وخـت پـه نوم ونومـاوه، له دې املـه کمپیوټر هغه وسـیله ده چې 
د انسـان پـه ژونـد کـې یې تر ټولـو زیات بدلـون رامنځ تـه کړی، 
تـردې چې په اوسـني وخت کـې کمپیوټرونـو د قلـم او کتابچې 

ځای هـم نیـوالی دی.

(Types of Computers According to Purpose)

انجېنېر سوله نسیمي سادات
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زیاتـره خلـک پـه دې بـاور دي چـې د کمپیوټر یـادول د 
انسـانانو لپاره څلورمه بنسـټیزه پوهه ده، هغه څلور بنسـټیزې 
پوهـې چـې باید یو پوه انسـان یـې ولري لـه لوسـتلو، لیکلو، 

شـمېرلو او کمپیوټر څخـه عبارت دي. 
او  څرنگـه چـې کمپیوټـر کـوالی شـي چـې حسـابي 
منطقـي کړنـې په ډېـره چټکتیا سـره ترسـره کړي، لـه دې امله 

د ذکـي ماشـین )Smart Machine( پـه نـوم یادېـږي.
 کمپیوټرونـه کـوالی شـي چې پـه زرونو حسـابي کړنې 
او دا رنگـه سـخت او پیچلـي کارونـه د یـو لـړ سـاده کړنو په 

کولـو سـره په اسـانۍ ترسـره کړي.
 پـه حقیقـت کـې د کمپیوټـر جوړیـدل پـه ټولنـه کې یو 
لـوی بدلـون دی. د کمپیوټر له راتگ سـره سـم د ټولـو کارونو 
پـه ترسـره کولو کـې بدلون رامنځ ته شـو، هغه دا چـې کارونه 
پـه خـورا چټکتیـا او په سـمه توګه ترسـره کېـږي او د هر ډول 
سـختو سـتونزو د حل کولو لپاره ډېـر امکانات السـته راغلل.
تـه  رامنـځ  کارونـه  نـوي  سـره  جوړیـدو  کمپیوټـر  د 
شـول. د بېلگـې پـه ډول: د پروگرامونـو جـوړول، ډیټابیـس 
)Database( جـوړول، پـه ادارو کـې د کمپیوټـري شـبکو 
جـوړول، ویـب سـایټونه جـوړول او داسـې نـورو د کارونو او 

دنـدو زمینـې یـې برابـرې کـړې.

د کمپیوټـر د کارولـو د ځایونـو له جملـې څخه یو 
څـو دبېلگې پـه ډول څیړو.

 )Accounting( محاسبه
کمپیوټرونـه سـخت او پیچلـي کارونـه پـه ډېـرې چټکیا 
سـره ترسـره کـوي پـه سـاده شـمېرلو، معادلـو، فورمولونو، د 
معلوماتـو په تحلیـل او تجزیه، احصائیه، احتماتو او داسـې 
نـورو کارونـو کـې کارول کېږي چې نومـوړي کارونـه په ډېره 

چټکتیا او سـمه توګه سـرته رسـوي.
 )Text Processing( د لیک پراسس

دکمپیوټـر څخـه پـه ډیزایـن کولـو او د خـط) مکتـوب، 
اخبـار، مجلـو، کتابونـو او داسـې نـورو ( پـه چاپولـو کـې په 
زیاتـه اندازه کار اخیسـتل کېږي. کمپیوټر بېابېـل پروگرامونه 

لـري چـې پـه لیکنـو بانـدې ډول ډول کړنې ترسـره کړي.
لیکنـه پـه کمپیوټـر کـې په اسـانۍ سـره ذخیره کېـږي او 

هـر وخـت چـې وغـواړو هغـه چاپوالي یـا بدلوالی شـو.

لـه گرافیـک  گرافیک)Graphics(:پـه کمپیوټـر کـې 
څخـه په بېابېلو کارونـو، لکه: د معلوماتو څرگندول، نقشـې 
جـوړول، د دماغ دحالت معلومول او دارنگه په نورو سـلگونو 
ځایونـو کې کار اخیسـتل کېـږي. د کمپیوټر گرافیک ډېر سـم 
وي او د ډېـرو رنگونـو څخـه پکـې کار اخیسـتل کېـږي. لـه 
درې رنگونو )سـور، شـین، ابـي( څخـه 16777216 ډولونه 

رنگونـه جوړوالی شـو.
انـرژي  د  کمپیوټرونـه  انـاالگ   :)Energy(انـرژي
د سـرچینو او دمعدنونـو د سـرچینو پـه پیداکولـو کـې کارول 
کېـږي همدارنگـه انـاالگ کمپیوټرونـه کـوالی شـي چـې تر 

ځمکـې النـدې د معدنونـو سـرچینې پـه نښـه کـړي.
ټرانسـپورټ)Transport( :لـه کمپیوټـر څخـه پـه 
چټکـو ترانسـپورټي ځایونـو، هوایـي سـفرونو، په طیـارو کې 
د چوکیـو کنتـرول او داسـې نـورو ځایونـو کـې کار اخیسـتل 
کېـږي. لـه کمپیوټـر پرتـه هوایـي ټرانسـپورټ د ډېـرو زیاتـو 
سـتونزو سـره مـخ کېـږي، هېـڅ امـکان نـه لـري چـې خپلې 

کړنـې لـه کمپیوټـر پرتـه پـه سـم ډول ترسـره کړي.
روغتیـا)Health(: نـن ورځ زیاتره ډاکټـران د ناروغي 
پـه پیژندلو کـې له کمپیوټر څخـه کار اخلي چـې په حقیقت 
کـې د ځینـو ناروغیـو پـه معلومولـو کـې لـه ډاکټـر څخـه د 
کمپیوټر تشـخیص څو برابره سـم او صحیـح وي. د بېلگې په 
ډول د زړه د حملـي پـه معلومولـو کـې کمپیوټر نسـبت ډاکټر 
تـه ډېـر دقیـق وي. همدارنگـه په جراحـي عملیاتو کـې هم د 
)Remote( کړنـو د ترسـره کولـو پر وخت لـه کمپیوټر څخه 
کار اخلـي. پریکـړې کـول د ډاکټـر کار وي؛ خـو د ناروغـي 

معلومـول دکمپیوټـر په وسـیله ترسـره کېږي.

)Robot(روبوټ
 )Robots Czech( کلیمــه لــه )Robot( د روبــوټ
ــر  ــاري کارگ ــې د اجب ــوي چ ــتل ش ــه اخیس ــې څخ  کلیم

)Compulsory Labor( په نوم یادېږي.
روبـوټ هغـه ماشـین دي چې کلـه ورته کـوم معلومات 
ورکـړل شـي په هغـه پوهیـږي او د هغې په مقابـل کې عکس 
العمـل څرگنـدوي، پـه هغـو ځایونـو کې چـې هلته دانسـان 
مالـي یـا ځانـي زیـان زیـات وي او یا هغـه کار چې دانسـان 
لـه توان او وسـې څخه لـوړ وي هغلته روبـوټ کارول کېږي.
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روبـوټ کـوالی شـي چـې تړلي  شـیان خـاص کړي، 
دارنگـه ډریـوري وکـړي، د کور سـاتنه وکـړي، په اشـپز خانه 
کـې غوښـه، الـو، پیـاز او داسـې نـور شـیان میـده کـړي او 

دارنگـه پـه سـلونو نـور کارونـه ترسـره کوي.
 :)Law Enforcement(کـول تطبیـق  قانـون  د 
پـه   )Finger Print( دنښـانو  گوتـو  د  څخـه  کمپیوټـر  لـه 
 )Bionic( معلومولـو کې کار اخیسـتل کېـږي، همدارنگـه د
علـم پـه وسـیله چې نـوی منځ تـه راغلی انسـان کوالی شـي 
چـې لـه کمپیوټـر سـره د یـو ځـای کیـدو پـه وخـت د خپلـو 
مغـزو اشـارات معلـوم کړي او هغه څـه چې دانسـان په مغزو 
کـې دي او یـا دهغـې پـه اړه سـوچ کـوي کـه ښـه وي کـه بد 
هغـه ورتـه د منیټـور)Screen( پـر مـخ ښـکاري چـې دغـه 
کړنـې پـه محاکمو کـې د مجرمانـو د پیداکولو لپاره یـوه لویه 

سـتونزه حـل کوي.  
مصنوعـي   :)Satellites( سـپوږمکۍ  مصنوعـي 
سـپوږمکۍ د کمپیوټـر پـه وسـیله پـه فضـاء کـې کنترولیـږي 
کلـه چـې مصنوعـي سـپوږمکۍ د ځمکـې لـه مـخ څخـه 
حرکـت پیـل کـوي، که هغـه د ځمکې گـرد چاپیـره گرځیدل 
وي یـا بلـي کومـي سـیاري تـه ځـي، نو کلـه چـې مصنوعي 
سـپوږمکۍ د حرکـت مسـیر بدلـون ومومـي، د کمپیوټـر پـه 
وسـیله  کنترولیـږي. همدارنگـه مصنوعي سـپوږمکۍ پرته له 
پیلـوټ )چلوونکـې( خپـل ټـول کارونـه د کمپیوټر په وسـیله 
ترسـره کـوي، څرنگه چـې مونږ او تاسـې تر اوسـه مصنوعي 

سـپوږمکۍ نـه لـرو، خـو لـه گټـو څخه یـې برخمـن یو.
نظامي سـاحې )Military(: بریښـنایي کمپیوټرونه 
پـه لومـړی ځـل د حکومتـي کارونـو د ترسـره کولـو لپـاره د 
حکومـت پـه مالـي لگښـت پـه امریـکا کـې جـوړ شـوي و. 
پروگـرام  د   )COBOL & C( سـي  او  کوبـول  همدارنگـه 
جوړولـو ژبـې او پـه کمپیوټري شـبکه او انټرنټ کې مشـهور 
 TCP /IP )Transmission Control  ( پروتوکولونـه 
Protocol / Internet Protocol( د حکومـت پـه وسـیله  
 )Star War( مفکـوري  جنـگ  د  سـتورو  د  شـو  جـوړ 
 SDI )Strategic Defense( دفـاع  سـتراتیژیکي  اوپـه 
Initiative(( کـې د کمپیوټـر څخـه پـه نظامـي سـاحو کـې 
ډېـر کار واخیسـتل شـو، تـردي چـې کمپیوټـر د جنـگ پـه 
میـدان کـې د جنـگ دمیـدان د پادشـاه پـه نـوم ونومول شـو.

څرنگـه چـې نظامیـان پـه دې فکـر و چې تـوپ د جنگ 
دمیـدان بادشـاه دي، خو اوس داخبره سـمه نـه ده، ځکه چې 
د کمپیوټـر پـه وسـیله  کـوالی شـو چې پرتـه له انسـان څخه 
یـوه وسـله کنتـرول، نصـب، پـه هغې سـم گـوزار وکـړو چې 

سـم هـدف وولي.
)Internet( انټرنټ

 Inter Connected( شـبکو  کمپیوټـري  دهغـو   
Networks( مجموعـه ده چـې هـره ورځ تـرې پـه میلونونـو 

انسـانان پـه ټولـه نـړۍ کـې گټـه اخلـي.
 دکمپیوټـر پـه وسـیله خلـک کـوالی شـي چـې خپـل 
فکرونـه او معلومـات سـره شـریک کـړي،د یادولـو وړده چې 
انټرنـټ لـه  او  انټرنـټ پرتـه کار کـوالی شـي  لـه  کمپیوټـر 

کمپیوټـر پرتـه کار نشـي کـوالی.
نـن ورځ  انټرنـټ پـه بېابېلـو ځایونو کـې کارول کېږي؛ 
لکـه: د معلوماتـو پـه لېږدولـو، د معلوماتـو پـه لټولـو، خبـرو 
کمونیکیشـن   ټیلـي  )Chatting(،د  کولـو  چټنـگ  کولـو، 
)Telecommunication(لـه الرې بریښـنایي پیغـام لیږل، 
چـې په څـو ثانیو کې یې رسـوي او د اخیسـتو سـاحه یې هم 
ټاکلـې نـه ده یعنـې داسـې پیغـام لېـږدوي چې پـه هرځای او 

هـر وخـت کـې کوالی شـي چـې ترالسـه یـې کړي.
د انټرنـټ پـه مرسـته خلک کوالی شـي چې دبریښـنایي 
کتابخانـي څخـه خپـل معلومات زیـات کـړي، همدارنگه له 
ډېـر لـرې څخـه د پوهنتـون درسـونه ووایـي او ځـان لـه یـوه 

پوهنځـي څخـه فـارغ کړي.
وسـیله  پـه  دانټرنـټ  چـې  شـي  کـوالی  همدارنگـه   
دبېابېلـو ځایونـو د هـوا حـاالت معلوم کـړي. پـه پرمختللو 
هیوادونـو کـې خلـک د انټرنـټ په وسـیله کوالی شـي چې د 
ژونـد اړیـن شـیان واخلـي یـا یې خـرڅ کـړي یـا د انټرنټ له 
الرې کـوالی شـي چـې مفـت او یـا د پیسـو په وسـیله ځینې 
د کمپیوټـر پروگرامونـه واخلـې او پـه خپل شـخصي کمپیوټر 
کـې یـې وکاروي دغـه راز انټرنټ ښـه او بد اړخونـه لري چې 
ځینـې انسـانان یـې دخپل ځـان او نورو گټـو لپـاره کاروي او 
ځینـې انسـانان یـې د خپـل وخـت د ضایـع کولـو ترڅنـگ 

نـورو انسـانانو تـه پـرې زیان رسـوي.
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)E-Government( یښنایي حکومت کول بر
 د قابلیتونـو او دمعلوماتـي تکنالـوژۍ لـه کړنـو څخه گټه 
اخیسـتل پـه دې موخـه چـې  ښـه والـي، گټـه، پاکوالـي، 24 
سـاعته د ښـو خدماتـو وړاندې کـول، د حکومت او موسسـو د 
ادارو ترمنـځ د خبرونـو او پیسـو بدلـول، دخلکـو او حکومت 
ترمنـځ د خبرونـو او پیسـو بدلول منځ ته راشـي، دغـه کړنې له 

بریښـنایي حکومـت کولو څخه عبـارت دی.
 بریښـنایي حکومـت کـول د حکومـت پـه چـوکات کـې 
یـو لـوی بدلون شـمېرل شـوی دی پـه دې ډول حکومت کې د 
حکومـت خبرونـو او خدماتـو څخه گټه اخیسـتل 24 سـاعته 
وي. د انټرنـټ شـبکې او دیـو انټرنیټـي انتـن په وسـیله کوالی 
شـو چـې بریښـنایي حکومت کـول جوړ کـړو او په بریښـنایي 
حکومـت کولـو کـې ټولې برخـې یو له بل سـره یو ځـای کړو. 
بریښـنایي حکومـت کـول د یـو ډول تکنالوژیکي طریقي 
څخـه گټه اخیسـتنه ده چـې ددولت، وگـړو او هغـه ادارو چې 
ددولـت سـره اړیکه کـې دي ترمنځ په ښـه ډول ارزانه او چټک 

خدمات وړانـدې کړي. 
)E-Commerce( یښنایي سوداگري بر

پـه اوسـني وخـت کـې پـه پرمختللـو هیوادونـو کـې د 
سـوداگرۍ کولـو بڼـې ټولـې بریښـنایي سـوداگرۍ تـه بدلـې 
شـوي. د بېلگې پـه ډول: اخیسـتل، خرڅول او د شـیانو تبادله 
ټولـه د اعتبـاري کارتونو یا د بانکـي چکونو لـه الرې دانټرنیټي 
شـبکې په وسـیله  ترسـره کېږي. سـوداگرو خپل ټول مالونه او 
دهغـوي ځانگړتیـاوې د انټرنیټـي پاڼـو پـه وسـیله اعـان کړي 
او اخیسـتوونکې یـې د انټرنـټ په وسـیله خوښـوي او بیا یې د 

بانکـي چک پـه وسـیله دانټرنـټ لـه الرې اخلي.
دغـه طریقـه د ټولـو خلکـو او همدارنگـه دشـرکتونو لپاره 
ډېـره گتـوره ده، ځکـه چـې د نړۍ پـه هرځای کـې هغه خلک 
چـې پیسـې ولـري کـوالی شـي چـې دخپلـې خوښـې شـیان 
پـه هرځـای کـې دانټرنـټ لـه الرې وگـوري او بیا یې ترالسـه 
کـړي. پـه اوسـني وخـت کـې شـرکتونو، کتـاب پلورنځیـو، 
بازارونـو، د مبایـل  سـوپر مارکیتونـو، د کمپیوټـر دخرڅـاو 
دخرڅـاو بازارونـو او داسـې نـورو ځایونـو کـې له بریښـنایي 

سـوداگرۍ څخـه گټـه اخیسـتل شـوې ده .
پـه دې کې هیڅ شـک نشـته چـې کمپیوټـر او پروگرامونو 
یـې پـه ورځنـي ژونـد کـې پـه زیاتـه انـدازه بدلـون رامنـځ ته 

کړیـدی، چـې هیڅـوک یـې لـه گټـو څخـه سـترگې نـه شـي 
پټولـی، څرنگـه چـې لـه کمپیوټرڅخـه د ژونـد پـه بېابېلـو 
برخـو کـې گټـه اخیسـتل کېـږي، لـه دې املـه بـه دولتـي او 
غیـري دولتـي وگـړو ته کمي داسـې ورځـې ورپه یـاد وي چې 
پـه هغـې کـې لـه کمپیوټـر څخـه کار نه وي اخیسـتل شـوی.
لـه بلـه پلـوه تـل لـه کمپیوټر څخـه گټـه اخیسـتل چې د 
کمپیوټـر دکارولـو الرښـوونو تـه پکې پام ونه شـي، پـه روغتیا 

بانـدې منفـي اغیـزې لري.
کـه وغـواړو چې د اوږدې مـودې لپاره په مسلسـل ډول له 
کمپیوټـر څخـه کار واخلـو، باید هغـه الرښـوونې تعقیب کړو 
چـې د کمپیوټـر پـه اړه سـاینس پوهانـو وړاندې کـړي دي، تر 
څـو د کمپیوټـر د منفـي اغیـزو څخه وسـاتل شـو، همدارنگه 
ډېـر داسـې کارونـه شـته چـې کـه هغـو تـه پاملرنـه وشـي د 
کمپیوټـر لـه منفـي اغیـزو څخـه پـرې خاصیـږو. د بېلگې په 
ډول: د کمپیوټـر د کارولـو پـر وخـت د سـکرین رڼا لږه سـاتل 
او همدارنګـه د پراسیسـر د گرمایـش څخـه ځـان سـاتل او 
دارنگـه دمیـز او چوکـۍ پـه مناسـب ځـای کې ځای پـر ځای 

. کول
دکمپیوټـر د منفـي اغیـزو څخـه د سـاتني پـه موخـه باید 
کتابونـه ولوسـتل شـي او یـا د انټرنـټ څخـه کار واخیسـتل 
شـي ترڅـو داسـې الرښـوونې ومونـدل شـي چـې د کمپیوټـر 
کاروونکـي یې د کارولـو په وخت کـې وکاروي. ددې موضوع 
یـادول پـه دې معنـا نه دي چـې د کمپیوټـر کارول زیـان لري، 
بلکـې دکمپیوټـر کارول دانسـان پـه ژونـد کـې د پرمختـگ 
المـل کېـږي، خـو د کمپیوټـر د کارونکـو دا مسـئوولیت دي 
چـې کمپیوټـر په سـمه توگـه وکاروي او پوره گټه تـرې واخلي.
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