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»بایـد پرسـتاران و مـادران را وادار کنیم تـا حکایاتی را  
بـرای کـودکان نقـل کنند و متوجه باشـند پرورشـی که 
روح اطفـال از راه گفتـن حکایات به دسـت می آورند، 
بـه مراتـب بیش تـر از تربیتی اسـت کـه جسـم آن ها با 

ورزش پیـدا می کننـد«. افالطون
 تربیـت کـودک امـر ویـژه ای  اسـت که نمی شـود 
پیشـرفته  جوامـع  گذشـت.  کنـارش  از  سـادگی  بـه 
بـرای تربیـت کودکان شـان بـا در نظر داشـت مسـائل 
فرهنگـی و سـنتی دسـت بـه اقدامـات متعـدد زده اند. 
روش هـای  از  و  کرده انـد  ابـداع  متفـاوت  شـیوه های 
گذشـته اند.  کنـار  را  تحصیلـی  اثـر  کـم  و  نـاکارا 
و  تجـارب  از  کـودک  تربیـت  عرصـه  پژوهش گـران 
شـیوه های گوناگـون درس هـای فـراوان آموخته انـد  و 
بـا اتـکا بـه آن بهتریـن روش هـای به دسـت آمـده  در 

محیـط خانـه، مدرسـه و  اجتمـاع را توصیـه  می کنند.
بسـیاری از کشـورها بـا علـم بـر این کـه تربیـت 
کـودک نیـاز بـه تخصـص و تجربـه دارد بـرای تحقیق 
در ایـن عرصـه بودجـه ای خـاص منظور کرده انـد و از 
هـر مسـیری کـه نظـام آموزشـی  را بـه سـمت ترقـی، 
تحـول و تدبـر سـوق دهـد، حمایـت می کننـد. از این 
عرصـه  ایـن  در  اول  جهـان  کشـورهای  کـه  روسـت 
و  کرده انـد  نشـر  و  چـاپ  فـراوان  مقـاالت  و  کتـب 
پژوهش گران شـان نیـز از جایگاه ویـژه ای برخوردارند. 
در پـی یافتـن بهتریـن شـیوه های کودک پـروری و 
تعلیـم، اکنـون نظام هـای آموزشـی  سرتاسـر دنیـا  بـه 
ایـن بـاور رسـیده اسـت کـه قصـه  و داسـتان معرفت 
کـودک را ارتقـا می دهد و  یکی از روش های سـودمند 

در تسـهیل و تعمیـق  آموزش اسـت. 

درسئ آمـوزه هـای  بر  ثیـر قصه  تأ 
دکتور حمیرا قادری
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 پژوهش گران و دسـت اندرکاران ایـن عرصه معتقدند 
کـه تبدیـل آموزه هـا به قصـه، کودک را نسـبت بـه فراگیری 
دل خوش تـر می سـازد و روح هم دلـی و هم پذیـری را  بین 
کـودک و خانـواده، کـودک و مدرسـه و کـودک  و جامعـه  

می کند. ایجـاد 
  آموزگارانـی کـه مسـتقیم از این شـیوه بـرای تدریس 
اسـتفاده می کننـد، اذعـان داشـته اند کـه قصه گویـی برای 
کـودک، دلیل رشـد ذهنی و  شـادی وی و همچنین سـبب 
عالقه بیشـترش نسـبت به یادگیری مهارت هـای اجتماعی 
و اجتماعـی شـدن کـودک »توانایـی تعامـل بـا دیگـران 
بـه شـیوه ای شایسـته و ثمربخـش« می شـود. قصه گویـی 
قـدرت تخیـل کـودک را بـاال می بـرد، دایـره واژگان اش را 
وسـعت می بخشـد، باعـث تقویـت حافظه اش می شـود، 
می افزایـد،  اسـتقالل طلبی  حـس  ایجـاد  و  قـدرت   بـر 

افزایـش می دهـد. را  مسـئولیت پذیری اش 
 همچنیـن قصه گویـی، پیوندهـای فرهنگـی بیـن دو 
کـودک و کـودک و جامعـه را سـاده تر  برقـرار می کنـد. بـا 
ایـن شـیوه ارزش هـای سـالم و فرهنـگ در جامعـه بهتـر 
بـه هم نوعـان اش  نسـبت  داده می شـوند. کـودک  انتقـال 
مهم تـر   از همـه  و   بـه خـرج می دهـد  بیشـتری  عاطفـه 

پروسـه یادگیـری بـه شـدت آسـان می شـود. 
یـک  بـا  داسـتان ها  بـه  دادن  گـوش  بـا  کـودکان 
چارچوب مشـخص و لذت بخش شـیوه فراگیـری روبه رو 

می شـوند؛ بـا ایـن شـیوه یادگیـری، مغـز در هـر 
زمانـی  قـادر خواهـد بـود، آنچـه را در گذشـته 
دور شـنیده بـه یـاد بیـاورد و حتی شـنیده هایش را 

ترسـیم کنـد. 
در کنـار قصه گویـی آمـوزگاران، مهـم اسـت 
کـه کـودک نیـز درس هایـی را کـه قابلیـت تبدیل 
بـه شـیوه قصه گویـی  را دارنـد،  بـه قصـه  شـدن 
تکـرار کنـد.  بیـان قصه گونـه برای کـودک  بر آنچـه که یاد 
گرفتـه می افزایـد. با این روش درسـی، تغییـر رفتار کودک 
»آنچـه را کـه در قالب داسـتان شـنیده و در قالب داسـتان 

بیـان می کنـد«، بـه راحتـی قابل مشـاهده اسـت.  
بـا تحقیـق و تامل بـر رفتار کودکانـی که با این شـیوه 
پـرورش یافته انـد، دیـده شـده اسـت کـه  تبدیـل آموزه ها 
در قالـب داسـتان  برایشـان جالب تر می شـود و ذهن شـان 
پویاتـر  و  فعال تـر  داسـتانی  رویدادهـای  توالـی  پـی  در 
می گـردد. ایـن نـوع سـیر درسـی کنجـکاوی »پژوهش«، 
را در ذهـن  کـودک تحریـک می کنـد و دلیـل اندیشـه اش 

می شـود.  »پیش بینـی« 
بـرای سـالیان زیـادی  نشـان کـرد کـه  بایـد خاطـر 
جهـت  دلیلـی  و  سـرگرمی  اصلـی  منبـع  قصه سـرایی 
برگـزاری اجتماعـات و مناسـبت های خـاص بـرای همـه 
افـراد قبیله بدون در نظر داشـت سـن بوده اسـت.  قصه ها  
از روزگاران قدیـم وسـیله ی آمـوزش، انتقـال تجربه هـا و 
تاریـخ، از پیشـینیان بـه معاصـران به شـمار  رفتـه اسـت. 
اگـر بـه تاریخ ادیـان  و کتب الهـی جوامـع مختلف توجه 
تمـام مراحـل  در  را  شـود، می تـوان ردپـای قصه گویـی  
پـرورش بشـر دیـد. حتـی  بشـری کـه از مرحلـه کودکـی 

گذشـته اسـت.
مقـدس  کتـاب  عنـوان  بـه  نیـز  شـریف  قـرآن  در   
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مسـلمانان  بـه هـدف عبـرت، درس و معرفـت از شـیوه 
اسـت.  شـده  فراوانـی  اسـتفاده  قصه گویـی 

افغانسـتان در چهـل سـال گذشـته  آموزشـی  نظـام 
همـواره با چالـش روبه رو بـوده اسـت. ویرانی های جنگ 
نـه تنهـا کـه اقتصـاد و سیاسـت را زیـر و رو کـرده، بلکـه 
معـارف افغانسـتان را هـم در بنـد نابسـامانی بـه قهقهـرا 
سـوق داده اسـت. نصـاب تعلیمی  با بی توجهـی کامل در 
ایـن سـال ها عقب مانده  و حتی نظام آموزشـی از داشـتن 
متخصصـان در ایـن حـوزه  بی نصیـب  بـوده اسـت. بدتر 
می چربـد؛  معمـول  علـم  بـر  مرسـوم  اینکـه سـنت های 
به طـور مثال نابرابری جنسـیتی در تعاملی پذیرفته شـده از 
فرهنـگ  ناپسـند اجتماع به سـمت کتاب ها خیز برداشـته 
و از طریـق نصـاب برحـال در چرخـه اجتماعی و درسـی 
دسـت نخـورده باقـی مانـده اسـت و حتـی روزانـه تکثیر 
می شـود.  بـا ایـن حـال جنـگ بیـش از آن کـه خانه هـا را 
ویـران کنـد، از لحاظ روانی بر جامعه تاثیر منفی گذاشـته 
اسـت. نصـاب تعلیمـی افغانسـتان  امروزی بـه مراتب از 
سـطح توانمنـدی کودکان این سـرزمین ضعیف تر اسـت. 
هـر چنـد که جنـگ و هجـرت اوضاع را آشـفته کـرد، اما 
با سـرازیر شـدن کمـک هـای جهانـی فرصتی خلق شـد 
تا نظام آموزشـی سـر و سـامان بگیرد؛ اما متاسـفانه فساد 
مالـی و اداری  باعـث شـده اسـت کـه نظـام آموزشـی و 
معـارف افغانسـتان همچنان بـا چالش های فـراوان همراه 
باشـد. فقر تعلیمی  از کالن شـهرها تا روسـتاها  گسـترده  
شـد و نظـام آموزشـی با همان شـیوه نـاکارا ادامـه یافت . 
بـا ایـن  شـرایط قـدر مسـلم ایـن اسـت کـه  نظـام 
آموزشـی افغانسـتان برای اصـالح نیاز به بازبینـی و تمرکز 
و  پژوهش گـران  دارد.   عرصـه  ایـن  متخصصـان  جـدی 
اهـل علمـی کـه  بـا مطالعـه و تحقیـق و تطبیق، سیسـتم 
کهنـه و نـاکارای تدریـس و نصـاب افغانسـتان را پویـا و 

کنند.  متکامـل 
  بـا بررسـی روش هـای جدیـد تدریسـی در دنیـا، 
می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه بسـیاری از معلمـان  
قادرانـد بـا شـیوه قصه گویـی رابطـه جدیـدی بیـن کودک 

و درس ایجـاد کننـد.  

دارد.  پیشـینه طوالنـی  مـا  در سـرزمین  قصه گویـی 
جالل الدیـن محمـد بلخی معروف بـه موالنا، ابوالقاسـم 
فردوسـی، مشـرف الدین مصلـح بـن عبداللـه معـروف به 
سـعدی از شـاعران برگزیـده زبـان و ادبیات فارسـی برای 
بیـان تاریـخ، اخـالق و عرفـان از قصـه اسـتفاده کرده انـد 
و بدیـن گونـه مفاهیمـی را کـه دوسـت داشـتند بـه بشـر 

تدریـس کننـد، مانـدگار نموده انـد.  
روان  و  ذهـن  مثمـر،  و  طوالنـی  پیشـنه  ایـن  بـا   
کـودک افغانسـتان نیـز بـا ایـن شـیوه تدریـس سـازگاری 
اسـلوب کالمـی منحصـر  بـا  دارد. قصـه  و  هم خوانـی 
بـه خـود و زبـان و بیانـی احسـاس برانگیـز، ترسـیم گر و 
توصیف گـرا بـه سـادگی ذهـن کـودک را  فتـح می کنـد و 

می گـردد. وی   روان  ملکـه 
متأسـفانه بـه دالیلـی کـه بیـان شـد نظـام آموزشـی 
افغانسـتان این شـیوه بیان و تدریس را فراموش کرده است 
و کمتـر از آن بهـره بـرده. البته شـاید هنوز بـه اهمیت این 
موضـوع پـی نبرده اسـت. هر چنـد ممکن اسـت که هنوز 
بـه صـورت  بـه رسـم قدیـم، قصه گویـی  در خانواده هـا 
شـفاهی باشـد، اما  قصه هـا  بایـد هدفمندانـه و متعهدانه 
در راسـتای  پـرورش روح کـودک قـرار بگیـرد. از تربیـت 
کـه  معلـوم می شـود  روان عمومـی جامعـه  بهداشـت  و 
الالیـی و قصه هایـی کـه در خانواده ها سـینه به سـینه نقل 
می شـوند از سـالمت اجتماعـی کمتـری برخوردارنـد و 
غیرمسـتقیم مـدام باعث تنش هـای اجتماعی  می شـوند. 
بـا ایـن حسـاب چـه کسـانی حـق دارنـد بـه کـودک 
قصـه بگوینـد و یا بـرای وی قصه خلق کنند؟ چه کسـانی 
قـرار اسـت که آموزه های درسـی را بـه قصه تبدیـل کنند؟ 
یقینـا  هـر نـوع سـهل انگاری در ایـن عرصـه نابسـامانی 

اجتماعـی و فرهنگـی را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
آموزشـی  نظـام  متولیـان  کـه  می شـود  پیشـنهاد 
افغانسـتان در تبادلـه افـکار و داشته هایشـان با کشـورهای 
هـم فرهنـگ و هـم قـدم طرحـی نـو بـرای کـودکان ایـن 
سـرزمین دراندازنـد. یقینـا  تحقـق ایـن امـر پایـداری و 

می طلبـد. را  صبـر 
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د  مـو  دواره  اخلـو،  نـوم  تفکـر  نقادانـه  د  چـې  کلـه 
نیوکې)انتقـاد( کلمـه ذهـن تـه راځـي چـې منفـي معنا یې 

دي. لټـول  عیـب 
نقادانـه تفکـر د یـوه فعالیـت، عقیـدې، بـاور او عمل 
پـه اړه روڼ، بـې لـوري او پـه ژوره توګـه د عاقالنـه تصمیم 
نیولـو مهـارت دی. دا مهـارت ډېر تمریـن او پـوره ځیرکتیا  

تـه اړتیـا لري.
یـا هـم نقادانـه تفکر د سـم فکر کولـو لپاره یوه وسـیله 
ده او پـه حقیقـت کـې پـه ټولنـه کـې د اسـتدالل او عقل د 

کچـې پورته  بـوول دي.
يږي نقادانه تفکر په الندې معناګانو تعبير

ـ معقول استدالل کول
ـ مستند بحث کول.

ـ نوښتي فکر کول.
ـ نورو سره د ښه او غوره اړیکو جوړول.

ـ غوره تصمیم نیول.
ـ له عقل او منطق څخه کار اخیستل.

ـ شعورانه مخته تلل
ـ د ښه او بد ترمنځ توپیر.

ـ کره له نا کره څخه بېلول.
ـ تحلیل او  وضاحت

ـ مطالعه او ارزونه.
 Critical Thinking د نقادانه تفکر اهداف

 Goals
ـ د اسـتدالل مقدمه، عمومیات، جزیـات، وړاندوینې 

او پایلـې  په نښـه او وپېژنئ.
و  بـه  برخوارزونـه  او کمـزورو  قـوي  د  اسـتدالل  د  ـ 

کـړای شـئ.
وکـړای شـئ،  مطالعـه  بـه ښـه  اړه  پـه  اسـتدالل  د  ـ 
تېروتنـې بـه یـې وپېژنـئ او د حـل الرو وړتیـا به ورتـه پیدا 

کـړای شـئ..
ـ کلـه چې پالن شـوو مسـایلو سـره مخامـخ کېږئ، د 

حـل وړتیـا به یـې ولرئ.
مدللـې  نظرونـه،  مهـم  اړه  پـه  موضـوع  یـوې  د  ـ 

د رس مولف مرستيال محمد يعقوب مومند

تفـکر نقــادانـه 
Critical Thinking
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ادعاګانـې او بېالبېـل باورونـه پـه نښـه او وړانـدې کړئ.
بـه ښـه  او تصمیمونـه  ارزښـتونه  باورونـه،  ـ خپـل 

تمثیـل او نـورو تـه بـه یـې وړانـدې کـړای شـئ.
ـ د یـوې موضـوع د یـوې برخـې د کـره او نـا کـره، 
د ښـه او بـد، د سـل او صفـر، د نظـر او بـاور د قـوت او 

کمـزورو ټکـو ترمنـځ بـه تفکیـک وکـړای شـئ.
ـ مسـایلو تـه بـه لـه بېالبېلـو نظرونـو سـره بېالبېـل 

ځوابونـه پیـدا کـړای شـئ
ـ پـه بحث، تحلیل او وضاحت سـره بـه ډېرو فرضیو 

ته ځانګـړي او متفاوت تعریفونه پیدا کړای شـئ.
ـ د انسـان د ذهـن پوهنیـزې تېروتنـې بـه وپېژنـئ او 
هڅـه وکـړئ چـې د نقادانه تفکـر پر بنسـټ خپلې ذهني 

پوهنیـزې تېروتنې اصـالح کړئ.
 Principles of  اصولتفکرنقادانهد

 Critical Thiking
ـ کومـې پوښـتنې او غوښـتنې چـې لـه تاسـو څخـه 
کیـږي پـه اړه یـې فکر وکـړئ، خپل ځـان ته د فکـر لپاره  
وخـت ځانګـړی کـړئ او پـه اړه یـې هماغـه شـېبه اقدام 

کوئ. مـه 
ـ د هغـه څـه پـه اړه چـې تاسـو تـه روښـانه نـه دي، 

پوښـتنه وکـړئ.
ـ د نـورو د افـکارو، عقایـدو، تحلیلونـو، وضاحتونو 
پټـو  بیـا هـم  نیولـو سـره سـره  پـه نظـر کـې  او فرضیـو 

حقیقتونـو تـه ځانګـړې پاملرنـه وکـړئ.
دغـه  ولـې  ارزوئ)  و  اهـداف  او  افـکار  نـورو  د  ـ 

کـوي(. ماتـه  وړاندیـز 
ـ د هغـو دالیلـو او اسـنادو پـه لټـه کـې شـئ چـې د 
مقابـل لـوري د خبـرو تایـد او تکذیب پرې معلوم شـي.
واوسـئ،  منونکـي  انعطـاف  چـې  وکـړئ  هڅـه  ـ 

یواځـې یـوه فکـر او یـوه لیـد پـورې ځـان مـه تـړئ.
ـ لـه هغـه تفکـر څخـه، کـه چېرتـه دا کار وکـړم. له 
دغـه کـس څخـه بـده ګټـه واخلـم یـا کـه دغه شـی غال 

کـړم ماتـه بـه څـه عـزت پاتـې شـي ډډه وکړئ.
ـ خپـل ذهـن ازاد پرېـږدئ. هـر ډول سانسـور  لـه 

ذهـن څخـه لـرې کـړئ، پـه دې صـورت کـې مـو ذهن 
تـه نـوي افـکار راځـي )د مغزي، ذهني ورښـت یـا توفان 

مېتود(.
ـ هڅـه وکـړئ چـې د یـوې موضـوع پـه اړه څو حل 
الرې ذهـن تـه راولـئ، دا کار به ستاسـو د انتخـاب قوت 

او د بریـا چاڼـس ډېـر کړي.
ـ د یـوې مسـلې پـه اړه مثبـت او منفـي دواړه فکرونه 
سـره پرتلـه کـړئ، بیـا یـې ګټـې او تاوانونه وسـنجوئ، دا 

کار بـه ستاسـو فکـري وړتیـا څو برابـره کړي.
ـ دا زده کـړئ چـې ژونـد کول یـوه مبـارزه ده، په دې 
میـدان کـې هغـه څـوک بریالـی کیـږي چـې ډېـره هڅه 

کـوي، سـتونزو او ننګونـو سـره جګـړه وکړي. 
 Features Of  د نقادانه تفکر ځانګړتياوې

 Critical Thinking
ـ د اسـتدالل لـه معنا او مفهوم سـره بلـد وي او ددې 
وړتیا لـري چې د اسـتدالل بېالبېـل جزیات)وړاندوینې، 

مقدمه، او پایلـې( ویېژني.
ــد یـوې موضوع قـوي او کمـزورې برخـې ارزولی 

. شي
غلطـۍ  او  تېروتنـې  پوهـې کچـه،  د  اسـتدالل  د  ـ 

شـي. پېژندلـی 
ـ پـالن شـوو مسـایلو سـره مخامـخ کیـږي او د حل 

وړتیـا یـې لري. 
او  ارزښـتونه  باورونـه،  خپـل  چـې  شـي  کـوالی  ـ 

کـړي. مدیریـت  ښـه  پرېکـړې 
ـ کوالی شـي چې د یوې مسـلې سـپین او تـور، کره 
او ناکـره، کمـزوري او مثبـت اړخونـه  په نښـه او یو له بل 

څخه یـې بېل کړاي شـي.
ـ د مسـایلو په اړه راپورته شـوو پوښـتنو ته له بېالبېلو 

لیدلوریـو څخه بېالبېل ډول ځوابونه ورکولی شـي. 
موضوعګانـو  د  روښـانتیا،  او  تحلیـل  دالیلـو  د  ـ 

کـوالی شـي. اټـکل  ډېـر ښـه  یـې  اړه  پـه  او  تعریـف 
ـ لـه بېـال بېلـو زاویـو څخـه د شـویو پېښـو تفاوتونه 

شـي. کولی 
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او  شـي  کولـی  فکـر  اړه  پـه  باورونـو  بېالبېلـو  د  ـ 
شـي. یـې  کولـی  کټګـوري 

 Levels Of د نقادانه تفکر پړاوونه
 Critical Thinking

لومـړی پـړاو بـې خبـره متفکر: د شـته سـتونزو درک 
پـه فکر کـې نـه لري.

دویـم پړاوښـکېل او پلټونکـی متفکر: نسـبتاد فکري 
سـتونزو پـه اړه یـې معلومـات او پوهه پیـدا کړې ده.

درېـم پـړاو ابتدایـي متفکـر: د فکر د سـمون او ښـه 
والـي پـه اړه هڅـې کوي، خـو تراوسـه ال هم  پـه دې اړه 

کـوم منظم پـالن نـه لري.
څلـورم پـړاو تمریـن کوونکـی متفکـر: د پرلپسـې 

تمرینونـو او هڅـو اړتیـا درک کـوي.
پنځـم پـړاو پرمختللـی متفکـر: د تمریـن او هڅـو 

سـره برابـر مختـه ځـي.
شـپږم پـړاو ماهـر متفکـر: نقادانـه تفکـر یې پـه ډېره 
ماهرانـه، مسـلکي او تخصصـي توګـه  پـه وجـود کـې 
ځـای پیـدا کـړی دی او عملـي کولو لپاره یـې منظم پالن 

. لري
 Benefit Critical ګټې تفکرنقادانه

Thinking
د خپلـې شـته  فکـر:  او خاکسـارۍ  د عاجـزۍ  ۱ـ 
پوهـې پـه اړه معلومـات ولـرو او دا بایـد ومنـو چـې ډېـر 
علـوم او قابلیتونـه ال هـم شـته چـې مـوږ یـې پـه اړه نـه 

پوهېـږو، زده کـړې او فکـر کولـو تـه یـې اړتیـا لـرو.
۲ـ فکـري زړورتیـا: ډېـر داسـې فکرونه او سـوچونه 
چـې هغـه تـه مـوږ د خطر په سـترګه ګـورو، له هغو سـره 
لـه مخامـخ کېدلـو څخـه وېرېـږو، مګـر غـواړو کـه نـه 
غـواړو پـه ذهنـي او عقالنـي توګه ورسـره مخامـخ کېږو.
همدارنګـه هغـه کاذب او ګمـراه کوونکـي باورونه، 
لیدونـه او فکرونه چـې زموږ د ذهن محوریـت یې نیولی 
دی. دغـه دواړه برخـې مـوږ فکـري زړورتیـا، مبـارزې، 

مقاومـت، پخېـدو، ځیرکتیـا او ځیرتیـا ته نـږدې کوي
۳ـ بېالبېلـو لیدلوریـو تـه د خواخـوږۍ او هم فکرۍ 
پـه سـترګه کتل:پـه اړه یـې فکـر وکـړو.  تحلیل یـې کړو. 

وې ارزوو. هغـه باورونه، فکرونـه او معلومات چې خپله 
یـې پـه لټه کـې یو حقیقـت یـې وبولو.

۴ـ فکـري ازادي: فکـري ازادي دې تـه وایـي چـې 
خپـل عقـل، د باورونـو کنټـرول، ارزښـتونه او پایلـې پـه 
خپـل الس کـې ونیسـو. د نقادانـه تفکـر یـو لـه مهمـو 
هدفونـو څخـه دا دی چـې افـراد دا هـم زده کـړي چـې 
خپـل ځـای کې پـه خپلـه کېنـي او د خپـل  فکـر رهبري 

پـه خپـل الس کـې ونیسـي.
۵ـ فکـري لټـه او فعالیـت: د ژورې پوهـې ترالسـه 
کولـو لپاره هڅـه او هانـد د نقادانه فکر یو مهمـه برخه ده 
هغـه پېچلـې او ګونګې پوښـتنې چې تاسـو ورسـره الس 
او ګرېـوان یاسـت وروسـتی  ځـواب ورتـه پیدا کـول هم 
ډېـر سـخت وي. مـوږ باید لـه دغسـې پوښـتنو او ننګونو 
څخـه ونـه تښـتو او پـه دې اړه لـه خپلـې شـته انـرژۍ او 

وخـت څخه پـوره ګټـه واخلو.   
۶ـ پـه عقل اطمینـان او پـه دالیلو ټینګار: افـراد باید 
وهڅـول شـي ترڅـو خپل ځـان د نقلـي دالیلـو ترڅنګ 
پـه عقالنـي توګـه وروزي. که چېرته انسـانان په رښـتیني 
ډول وهڅـول او وروزل شـي، کوالی شـي چـې د ځان په 
اړه منظـم او منطقـي فکـر وکـړي، عقالني لیـد او فکر ته 

الره پیـدا کـړي او یـو بل پـه دالیلو قانـع کړي.
۷ـ د فکـري انصـاف غـوره والـی: هڅه وکـړئ چې 
د هرچـا فکـر او سـوچ سـره عادالنـه او منصفانـه چلنـد 
وکـړئ. انصاف او عدالـت د خپل فکر محـور وګرځوئ. 
کلـه چې یوه مسـله ګـورئ ژر قضاوت مه کـوئ. لومړی 
یـې پـه اړه فکـر وکـړئ.د انصاف په تلـه کې واچـوئ. بیا 
یـې ګټـې او تاوانونـه وسـنجوئ.دې تـه اجازه مـه ورکوئ 
چـې ستاسـو فکـر، ستاسـو احساسـات او ستاسـو چلند 
ستاسـو د خپلوانـو، ملګـرو، مذهـب او قـوم د ګټـو لپـاره 

ښـکار شي.
د يوه ماهر او متخصص متفکر نهه 

ستراتيژيګانې
لومـړۍ سـتراتیژي: لـه السـه ورکـړي وخـت څخـه 

واخلئ ګټـه 
: الندې پوښتنې له ځان څخه وپوښتئ:
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ترټولـو ښـه فکرمـې  نن څـه و؟ بد یې څنګـه و؟ نن 
مـې د څـه څه پـه اړه فکـر وکړ؟ هېـڅ ځانګـړې پایلې ته 
ونـه رسـېدم؟ منفـي فکـر تـه مـې اجـازه ورکړه چـې پرته 
لـه کـوم څـه زما د ناراحتۍ سـبب شـوی وي؟ کـه چېرته 
غوښـتل مـې او پـه وس کـې مـې و چـې نـن ورځ یو ځل 
بیـا لـه سـره پیـل کـړم، نو مـا به کـوم داسـې کار کـړی و 
چـې تېر سـره بـه یـې توپیر درلـوده؟ ولـې؟ نن مـې ولې 
داسـې فعالیـت ترسـره نـه کـړ چـې زه یـې لوړ هـدف ته 
نـږدې کـړی وای؟ د خپلـو ارزښـتونو پربنسـټ مې عمل 
کـړی دی؟ کـه چېرته لس کالـه هره ورځ نـن غوندې تېره 

کړم داسـې څـه بـه پـه الس راوړم چې ارزښـت ولري؟
دویمـه سـتراتیژي: هـره ورځ د یوې مسـلې د حل په 

لټه کې شـئ
کله چـې موټر ته د کوم ځانګړي هدف، ښـوونځي، 
کـورس او یـا هم پوهنتون پـه لور حرکت کوئ ځان سـره 
یـوه مسـاله هـم وټاکـئ کله مـو چـې اضافي وخـت پیدا 
کاوه د حـل پـه اړه یـې فکـر او کار وکـړئ. د سـتونزې د 
حـل لپـاره پـه بېالبېلو الرو فکـر وکړئ او پـه اړه یې علت 

او معلول پیـدا کړئ. 
درېمـه سـتراتیژي: د عقالنیـت سـټنډرډونه پـه ځان 

کـې پیـدا کړئ
هـره اونـۍ د یوه عمومي عقالني سـټنډرډ پـه پراختیا 
او پرمختـګ بانـدې چـې روڼتیـا، ظرافـت، اړیکـې، د 
موضـوع تـل ته ننوتل، وسـعت، منطقي کېـدل او اهمیت 
دی کار وکـړئ. د سـاري پـه توګـه: یـوه اونـۍ  پـه روڼتیا 
بانـدې. بلـه اونـۍ په دقـت یـا ځیرتیـا  بانـدې او دا لړۍ  

بیـا اونـۍ په اونـۍ غځولې وسـاتئ.
 پنځمه سـتراتیژي: د خپل شـخصیت قالـب ته تغیر 

ورکړئ
ستاسـو عقالنـي شـخصیت پـه نقادانـه تفکـر کـې 
پـراخ تغیر کـوي. تاسـو باید هره میاشـت کـې د عقالني 
شـخصیت یـوه یـوه ځانګړنـه لکـه: عقالنـي مقاومـت، 
نوښـت، عمـل، هم فکـري، زړورتیـا، خاکسـاري او دې 
تـه ورتـه ډېـر داسـې مشـابې شـیان شـته چـې مـوږ یـې 
وټاکـو او  پـه خپـل ځـان کـې یـې ورزو. لـه تاسـو څخه 

زه ډېـر پوهېـږم. تاسـو څـوک یئ چـې غواړئ پـر ما خپل 
نظـر ومنـئ؟(( پـه خپلـې ناپوهۍ سـره  غـواړئ چې هر 

څه تـه یـو مثبـت رنـګ ورکړئ؟
شپږمه ستراتیژي: ځان محوري شاته پرېږدئ:

ځـان محـوري د نقادانـه تفکـر یـو لـه لویـو موانعو 
څخـه شـمېرل کیـږي. د ځـان محـورۍ تفکـر پـه خپـل 
ذات او طبعیـت  کـې دا هڅـه کـوي چې هرڅـه په خپله 

ګټـه پـای ته ورسـوي.
اوومه ستراتیژي: خپل لیدلوري ته تغیر ورکړئ

د نقادانـه تفکـر پـه دې سـتراتیژۍ کـې منفـي لید په 
مثبـت، بـې پایلـې بحثونـه په نـوي پیـل، تېروتنـې د نوو 

زده کـړو پـه چاڼسـونو تمرینوو.
 د سـاري پـه توګه: کوالی شـو چې پنځـه هغه منفي 
شـیان چـې د هغه په واسـطه د ناراحتۍ، سـتړیا، غوسـې 
او یـا هـم د وېـرې احسـاس کـوو ترتیـب کړو. وروسـته  
کـوالی شـو چـې دا منفـي شـیان وپېژنـو. د هر یـوه لپاره 
منطقـي  تعریـف پیـدا کـړو او بیـا د هـر نوي غبرګـون او 

خپلـو تـازه احساسـاتو لپـاره پالن جـوړ کړو. 
منابع:

۱ـ موسـوي، امیـر حسـین، تفکـر نقادانه چیسـت؟ 
بـه چـه کار زندگـی مـی ایـد، ۲۰۱۷ کال.

۲ـ رولـف دوبلـی، هنر شـفاف اندیشـیدن، مترجم 
فردوسـی، عـادل ـ توکلـی، بهزادـ شـهروز، علی.

۳ـ ریچـارډ پـل ولنیـډ الـدر، ماهیـت و کارکردهای 
خسـرواني،  مترجـم  وخالقانـه،  نقادانـه  تفکـر 

تهـران. کال،  مهـدي،۱۳۹۶ 
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روان شناسـان کـودک برایـن باورانـد کـه تعامـل؛ یعنـی گذرانـدن وقـت و 
ایجـاد یـک رابطـه عاطفـی قـوی بیـن مـادر/ پـدر و فرزنـدان تاثیـر بسـیار 
زیـادی بـر رشـد روانـی کـودک دارد)بلـوم کویسـت، ترجمـه عالقبنـدی، 
۱۳۸۳(. ارتبـاط نزدیـک و مؤثـر بیـن والدیـن و کـودکان نـه تنهـا به رشـد 
فکـری کودک منجر می شـود بلکه رشـد شـخصیتی و اجتماعی آنـان را نیز 
تحـت تاثیر قـرار می دهد)هنری، ترجمـه پرنیانـی،۱۳۸۶(. رابطه کودک با 
والدیـن بـه عنوان یـک عامـل حمایتـی می تواند از بسـیار خطراتـی که فرد 
در زندگـی روزمـره بـا آن مواجـه اسـت، جلوگیـری کند)لزیـن ،۲۰۰۴(. 
همین طـور تطابـق و هماهنگی تعامـل والدین و کودک، باعث شـکل گیری 
سـاختار تعاملـی کـودک در قبـال محرک هـای اجتماعـی می گـردد. امـا 
دیـده می شـود کـه اغلـب والدیـن تعامـل مناسـبی با کـودکان نداشـته و از 
لحـاظ عاطفی با فرزندان شـان بسـیار فاصلـه دارند)بلوم کویسـت، ترجمه 

عالقبنـدی،۱۳۸۳(.

ــر قصه گــویی بــر رفتار  تاثیـ
اجتماعی و یادگیری کودکان

مریم نیازی
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امـروزه از آمـوزش و یادگیـری در صورتی بـه عنوان 
یـک فراینـد منظـم و هدفمنـد یـاد می شـود کـه نوعـی 
مشـارکت فعال بین مربی و تربیت شـوندگان ایجاد شـده 
فعال سـازی و  میـان شـیوه های تدریـس کـه  باشـد. در 
درگیـر کـردن شـاگردان در آنها یکی از اصول کار اسـت، 
به کارگیـری ادبیـات مطابق سـن و سـطح کودکان اسـت. 
ادبیات کودکان که شـامل قصه، شـعر، افسـانه و داسـتان 
اسـت، از ایـن جملـه قصه گویـی نقـش و تاثیـر ویـژه ای 
دارد)فضلـی  کـودکان  یادگیـری  و  اجتماعـی  رفتـار  بـر 

خانـی،۱۳۸۲(. 
قصـه و داسـتان از گذشـته های دور در فرهنـگ مـا 
وجـود داشـته و نقـش آنهـا در شـکل گیری شـخصیت 
افـراد مهـم اسـت. داسـتان ها و اشـعاری کـه کـودکان 
فکـر  بـر  عمیـق  اثـری  می دهنـد  گـوش  و  می خواننـد 
و روحیـه آنـان می گـذارد و آنـان را بـرای رویارویـی بـا 
مسـائل رشـد و معاشـرت با دیگران آماده می سـازد و نیز 
در درک و فهـم مشـکالت زند گـی آنان را یـاری می کند. 
اصطـالح قصه گویـی ممکـن اسـت این موضـوع را 
 برای سـرگرمی اسـت. 

ً
بـه ذهـن برسـاند کـه قصه صرفـا

در حالـی کـه قصه هـا بـه مـا می گوینـد در ایـن جهـان 
چگونـه زندگـی کنیم و این فرصـت را می دهد تـا دیدگاه 
خـود را نسـبت بـه واقعیت تغییـر دهیم؛ به عبـارت دیگر 
قصه هـا بیانگـر باورهای افراد در باره ی خودشـان اسـت.
در مـورد اهمیـت قصه گویی و خواندن داسـتان های 
بایـد  می گویـد:»  افالطـون  کـودکان  بـرای  کودکانـه 
معلمـان کودکسـتان ها، معلمان دورۀ ابتدایـی و مادران را 
وادار کنیـم فقـط حکایاتی را که پذیرفته ایـم برای کودکان 
نقل کنند و متوجه باشـند پرورشـی کـه روح اطفال از راه 
گفتـن حکایـات بـه دسـت مـی آورد، بـه مراتـب بیش تر 
از تربیتـی اسـت که جسـم آنها بـا ورزش پیـدا می کند«.
قصـه از ابتـدای آفرینش تاکنون وجود داشـته اسـت 
و نخسـتین  آدم و حـوا  و شـاید نخسـتین قصـه، قصـۀ 
قصه گـو حضـرت آدم )علیه السـالم( باشـد کـه ماجرای 
رانده شـدنش از بهشـت را برای فرزندانـش تعریف کرد. 
قصه گویـی همچنیـن بـه عنـوان روشـی بـرای آمـوزش 

ارزش هـای اجتماعـی و اخالقـی اسـتفاده شـده اسـت. 
کیـد افالطـون و ارسـطو بـر قصه گویـی برای کـودکان  تأ
نیـز از همیـن جنبه اسـت. قصه هایـی دربارۀ انسـان ها و 
اشـیاء بـه صورتی متفاوت و بـا زبانی خوشـایند آنها را به 

آموختـن ترغیـب می کند.
امـا اهمیت قصـه تنها برای کمک به رشـد انسـان و 
آموختـن روش هـای درسـِت زندگی نیسـت. قصـه وقتی 
درمـان کننـده اسـت کـه بیمـار بـه جزئیاتـی از داسـتان 
فکرکنـد. جزئیاتی که بیانگر مشـکالت و کشـمکش های 
درونـی و کنونـی زندگی فرد اسـت و بـه او کمک می کند 

بـه راه حل هـای فردی برسـد.
کـودک بـا خواندن یـا گوش سـپردن به قصـه، توجه 
و دقـت اش بـه پیرامـون افزایـش پیـدا می کنـد و در بـارۀ 
راه  ایـن  از  او  می کنـد.  فکـر  پدیـده ای  و  موضـوع  هـر 
مهارت هایـی مثل خوب دیدن، خوب شـنیدن، پرسـیدن 

و بـه دنبـال پاسـخ بـودن را به دسـت مـی آورد.
ایجـاد  تنهـا  بزرگ سـاالن  وظیفـۀ  میـان  ایـن  در 
اشـتیاق بـه خوانـدن در کـودکان نیسـت. بلکه آنهـا باید 
بـرای تـداوم خوانـدن در گروه هـای سـنی برنامه هـای را 
پیش بینـی کننـد تـا عـادت بـه خوانـدن در درون کودک، 

پایـدار و نهادینـه شـود.
کتاب هایـی کـه بـرای کـودکان انتخـاب می شـوند 
بایـد جـذاب، عمیـق و شـیرین باشـند و بـا تجربه هـا، 
نیازهـا، عالیـق و توانایی هـای آنهـا هماهنـگ باشـد و 
بـه کنجکاوی هـا و آرمان هـای بلنـد پروازانـۀ آنها پاسـخ 
دهـد. کتـاب مناسـب، تخیـل کـودک را تقویـت می کند 
و برتجربه هـای او می افزایـد. بـه او لذت می دهـد و او را 

بـه خوانـدن عالقه منـد می کنـد.
امـا چـه کسـی بایـد بـرای کـودک بخوانـد و بـه او 
خوانـدن یـاد بدهـد؟ بدیهی اسـت آمـوزش خوانـدن به 
بیـن مکتـب و والدیـن اسـت.  کـودک، کاری مشـترک 
وظیفـۀ والدیـن تنهـا ایـن نیسـت که بـرای کـودک کتاب 
را بلنـد بخوانـد یـا بـه او الفبا یـاد بدهـد. بلکه آنهـا باید 
کـودکان را بـه خوانـدن عالقه منـد کننـد، بـر پیشـرفت 
خوانـدن کـودکان نظـارت کننـد و راهنمـای آنها باشـند.
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داسـتان خوانی،  پیامدهـای  مهم تریـن  جملـه  از 
نزدیـک کـردن اعضـای خانـواده بـه یکدیگـر اسـت. در 
این جـا خوانـدن بـرای کـودک به یـک جریـان اجتماعی 
تبدیـل می شـود، زیـرا او در معـرض اطالعـات گوناگون 
در مـورد جامعـه، مـردم و رویدادهـای اجتماعـی قـرار 
می گیـرد. وقتی پـدر و مادر بـرای او کتـاب می خواند در 
واقـع بـه او الگو می دهنـد . بردن کودکان به نمایشـگاه ها 
و فروشـگاه های کتـاب بـه آنهـا فرصـت می دهـد تـا در 
آن جـا بگردنـد و بـا کمـک بـزرگان، کتاب هایـی مـورد 
عالقـۀ خـود پیـدا کننـد. همچنین عضـو کردن کـودکان 
وظایـف  از  مکاتـب  یـا  و  عمومـی  کتابخانه هـای  در 

مدیـران آموزشـی و والدیـن اسـت.
وقتـی کـودک خوانـدن را یاد گرفـت و بـرای خواهر 
یـا بـرادر کوچک تـر یا پـدر و مادر خـود داسـتان خواند، 

حـس اعتماد بـه نفـس در او تقویت می شـود .

تاثیر مثبت قصه گفتن بر یادگیری کودکان
 وقتی قصه ای شـنیده می شـود ذهـن به صورت فعال 
درگیـر می شـود و کنجـکاوی تحریک شـده بـه انگیزه ای 

بـرای یادگیـری تبدیـل می شـود؛ مطالب آموخته شـده از 
ایـن طریق کم تـر دچـار فراموشـی می شـوند؛ در نهایت 
ایـن مشـکل خواهـد بـود که بـرای آمـوزش کـودکان راه  
ص:۸-۳(.  بریم)تومـاس،۲۰۰۷،  بـه کار  را  موثرتـری 
یـا  و  والدیـن  اتمـام می رسـد  بـه  داسـتانی  کـه  زمانـی 
معلمـان بایـد متوجـه باشـند کـه نتیجـه داسـتان و قصـه 
خـود  شـاگردان  یـا  و  کـودکان  بـه  مسـتقیم  به طـور  را 
نگوینـد، بلکـه از آنهـا بپرسـند کـه از ایـن داسـتان چـه 
نتیجـه ای می گیرنـد؛ چـرا کـه ایـن نـوع نتیجه گیری هـا 
باعـث تبدیل شـدن آموزش های غیرمسـتقیم بـه آموزش 
مسـتقیم می شـود و قـدرت درک و تصمیـم را در او بـاال 
کـودکان می شـود.  یادگیـری  کار سـبب  ایـن  و  می بـرد 
بهتریـن زمـان خوانـدن کتـاب و تعریـف کـردن قصـه 
پیـش از خواب اسـت کـه کـودک در حالی کـه راحت و 
در آرامـش قبـل از خـواب اسـت ذهنش آماد گـی درک و 

یادگیـری بهتـر را دارد. 
قصـه گفتـن بـرای تکامـل مغز کـودک الزم اسـت: 
قصه هـای کودکانه، همواره در رشـد زبـان کودک و کمال 
ذهنـی و فرهنگـی کـودک موثر اسـت و به نوعـی زندگی 
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اجتماعـی و فرهنگـی، رفتـار، تفکـر، احسـاس، اخـالق 
قصه گویـی  در  انسـان ها  می کنـد.  بیـان  را  اعتقـادات  و 
معمـوال نیازهـا و خواسته هایشـان را بـا زبان سـاده و قابل 
فهـم در قصـه بیـان می کننـد .متخصصـان روان شناسـی 
روان  سـالمت  در  قصه گویـی  نقـش  بـر  این کـه  ضمـن 
تکامـل  بـرای  را  گفتـن  قصـه  می کننـد،  تاکیـد  کـودک 
مغـز الزم می داننـد. بـا گفتـن قصـه و افسـانه به کـودکان 
والدیـن، صحبـت کـردن  بـر شناسـایی صـدای  عـالوه 
بـرای کـودک راحت تر می شـود و زبـان کودک بـرای بیان 
کلمـات صحیـح بهتـر می شـود. صحبـت کردن بـا زبان 
کـودک، دلیلـی بـرای تاخیر در تکامـل گفتار نیسـت، اما 
بهتـر اسـت کـه از لغـات بزرگ سـاالن با صـدای طفالنه 

. اسـتفاد کرد 

مشـکالت  درمـان  بـر  گويـی  قصـه  تاثيـر 
کـودکان رفتـاری 

 قصـه  می توانـد از نظـر تربیـت اجتماعـی، عاطفـی 
و اخالقـی نیـز موثـر واقـع شـود و بسـیاری از مقـررات، 
را  زند گـی  دسـتورالعمل های  و  اجتماعـی  هنجارهـای 
مشـکالت،  بـا  شـدن  روبـرو  چگونگـی  کنـد.  منتقـل 
حـل آن هـا و بسـیاری از الگوهـای رفتـاری در گروه هـا 
اجتماعـی و سـنی در داسـتان ها  و طبقه هـای مختلـف 
بیـان می شـود. اگـر والدیـن قـادر بـه فهـم افـکار سـری 
کـودک یـا شناسـایی احسـاس های پنهـان او باشـند، هر 
انـدازه تفسـیرهای انجـام شـده نیـز درسـت باشـند، بـاز 
ایـن فرصـت از کـودک گرفته می شـود که خـود از طریق 
شـنیدن پی درپـی داسـتان و تفکـر دربـاره آن به احسـاس 
رویارویـی موفقیت آمیـز بـا مشـکل خـود دسـت یابـد. 
بـه  داسـتانی  رویکردهـای  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه 
کیـد دارد و قصه هـا در چگونگـی رفتـار  روان درمانـی تأ
می کننـد.  ایفـا  موثـری  نقـش  کـودکان  واقعیت هـای  و 
کـه  می کننـد  ارائـه  راه حل هایـی  کـودکان  بـه  قصه هـا 
و  شـدنی  حـال  عیـن  در  و  شـگفت انگیز  و  غیرمنتظـره 

مثبـت هسـتند. 
برخـی از مسـائل کـودکان بـا مشـکالت عاطفـی و 

گاهـی و بهـره نبـردن از مهارت هـای  رفتـاری از ضعـف آ
رفتارهـای  صحیـح،  کالمـی  الگـوی  اجتماعـی، 
دوسـت یابی،  و  ارتباطـی  مهارت هـای  جامعه پسـندانه، 
مسـئولیت پذیری و غیـره ناشـی می شـود؛ پـس آمـوزش 
ایـن مهارت هـا بـه کـودکان ممکـن اسـت تـا حـدودی 
از بـروز ایـن مشـکالت جلوگیـری کنـد. درمان گـران و 
روان شناسـان کـودک می تواننـد جدیـت بیشـتری بـرای 
و  کـودکان  درمانـی  مداخله هـای  در  قصـه  از  اسـتفاده 
نوجوانـان نشـان دهنـد. والدیـن و معلمـان بهتـر اسـت 
اسـتفاده وسـیع از قصه هـای هـدف دار را در برنامه هـای 
آموزشـی و تربیتـی کـودکان بگنجاننـد، به خصـوص کـه 
ایـن امـر در سـنت تربیتـی فرهنـگ مـا جایـگاه خـاص 
خـود را دارد.کتاب هـای قصـه بایـد بـا رنگ هـای زیبـا، 
حـروف کالن، کاغـذ بـا کیفیـت و تصاویـر زیبـا طـرح 

شـده باشـند. 

بـا  کـودکان  پرخاشـگری   و  تـرس  درمـان 
قصه هـا

 تـرس حالتـی از احسـاس اسـت. تجربـه ای ذهنـی 
از چیـزی تهدیدکننـده کـه وجود خارجی نـدارد. کودکان 
والدیـن  می گذراننـد.  را  مختلـف  ترس هـای  از  دوره ای 
تاریکـی،  از  تـرس کودکان)تـرس  درمـان  در  می تواننـد 
بـال، ترس از جـن و شـیطان، معلم، مکتـب و حیوانات( 
موفـق  قصه گویـی  از  بهکارگیـری شـیوه های خوبـی  بـا 
 ایـن ترس هـا موقتـی هسـتند و کـودکان 

ً
شـوند. معمـوال

بـه مرور زمـان بـا بزرگ تر شـدن می تواننـد آنها را پشـت 
سـر بگذارنـد. اغلـب ترس هـا در سـنین چهـار یـا پنـج 
سـالگی به طـور موقتـی رخ می  دهـد. وقتی کـودک دچار 
تـرس می شـود، نیـاز دارد تـا بـه او اطمینـان داده شـود. 
قصه سـرایی یکـی از راه هایـی اسـت کـه بـه کـودک در 
کنتـرول تـرس کمـک می  کنـد، اما نـه همه قصه هـا بلکه 
داسـتان ها و قصه هایـی کـه در آنهـا نحـوه غلبـه بـر ترس 
وجـود داشـته باشـد؛ در حقیقـت داسـتان هایی کـه بتوان 

از آنهـا بـرای آمـوزش غیرمسـتقیم کـودک بهـره برد. 
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ين شيوه برای گفتن قصه به کودک بهتر
 بهتریـن و موثرتریـن شـیوه ی قصه گویـی بـه کـودک 
این گونـه اسـت کـه بعـد از گفتـن هـر قصـه یـا هنـگام 
قصه گویـی بـه کـودک فرصـت دهیـم فکـر کنـد و درباره 
آن حـرف بزنـد و نظرخـودش را بیـان کنـد. ایـن روش از 
نظـر عاطفـی و عقلـی بـرای کـودک بسـیار مفید اسـت. 
والدیـن و معلمـان بایـد متوجـه باشـند کـه کار آنهـا تنها 
بـه  بلکـه خوانـدن قصـه  نیسـت،  رو خوانـدن قصـه  از 
زبـان کـودک و مکـث کردن بیـن جاهایـی که نیـاز دارد، 
اسـت. بـرای این کـه داسـتان توجـه کـودک را جلـب کند 
بهتـر اسـت سـرگرم کننـده باشـد و حـس  کنجـکاوی او 
را برانگیـزد. همچنیـن الزم اسـت تخیـل کـودک را فعـال 
و  افزایـش  را  ذهنـی اش  توانایـی  کنـد،  کمـک  او  بـه  و 

احساساتش را توضیح دهد. 
قصه ها بايد:

- سـرگرم کننـده باشـد و توانایـی ذهنـی را در کودک 
افزایـش دهد؛ 

- قصه هـا بایـد نیازهـای درونـی کـودک را جـدی 
بگیـرد و اعتمادبه نفـس کـودک را افزایـش دهـد و مهارت 

ایفـای نقـش را در او تقویـت کنـد؛
حـس  و  کـودک  لغـات  گنجینـه  بایـد  همچنیـن   -
اسـتقالل طلبی و خالقیـت در کـودک را افزایـش دهـد؛ 
تقویـت  کنـد؛ موجـب  فعـال  را  کـودک  تخیـل    -
قـدرت شـود و کـودک اعتماد بـه خـود و آینده پیـدا کند.

نتيجه گيری
کـه  اسـت  آن  بیانگـر  به طورکلـی  شـد  بیـان  آنچـه 
قصه گویـی بـر بهبـود رابطۀ کـودک بـا والدیـن، یادگیری 
تاثیرگـذار اسـت. قصـه و  کـودکان و روابـط اجتماعـی 
قصه درمانـی ابـزار بسـیار نیرومنـدی در تحکیـم روابـط 
انسـانی، روان درمانـی، تعلیم و تربیت، هنـر و به طورکلی 
زندگی اسـت. داسـتان گویی یک روش غیرمسـتقیم برای 
تربیـت کـودک اسـت و به دلیـل عالقـه ی کـودک اهمیتی 

خـاص دارد.
کتاب هـای  معلمـان  و  پـدر  مـادر،  اسـت  بهتـر 

کننـد  انتخـاب  زیبـا  تصاویـر  و  بـا شـکل ها  رنگارنـگ 
بـرای کـودک  دقیقـه  پانـزده  الـی  ده  و هـر روز حداقـل 
داسـتان بخواننـد؛ البتـه بـا صدایـی رسـا و لحنی سـاده. 
کـودک  اینکـه  دلیـل  بـه  شـما،  دوسـتانه  کتاب خوانـی 
احسـاس می کنـد کـه بـه او اهمیـت می دهیـد او را شـاد 
می کنـد و همیـن سـبب عالقـه بیشـتر و یادگیـری بهتر او 

می شـود.
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پیـدا  ټولنـې  بېلـې  بېـال  )ج(   اللـه  لـوی  کـې  نـړۍ  پـه 
کـړي دي چـې پـه هـره ټولنـه کـې ډېـر لـوی لـوی پوهان، 
لیکواالن،عالمـان او شـاعران تېرشـوي او ال پیدا کېږي. هر 
شـاعر او لیکوال د یوه ځانګړي سـبک او الرې خاوند وي. 
خـو خبـره دا ده چـې  یـو تـن  کلـه لیکوالـۍ ته مخـه کوي 
هغه د نـورو ډېرو پخوانیواواوسـنیو مشـهورو لیکوالولیکنې 
او کتابونـه لولـي د لیکوالـۍ پراصولـو ځان پوهـوي او ورو 
ورو خپلـه  لیکنـه شـروع کـوي،  ګـوډه ماته لیکنـه کوي او 
نـورو لیکوالـو تـه یې د کـره کتنې لپـاره ورکـوي، اوهغه یې 
ورتـه اصـال ح کـوي او د وخت پـه تېریدو سـره د لیکوالۍ 
پـه ډګر کـې د یوې ځانګـړې الرې او سـبک خاوند کیږي.
 همداسـې شـاعران هـم در واخلـه خـو ویلـی شـو، 
چـې شـاعري  پـه لیـک او لوسـت پـورې تـر ډېـرې کچې 
تړلـې نـه ده  ځکه چـې  موږ په خپلـه افغاني ټولنـه کې دوه 
ډولـه شـاعران لـرو چې لومـړی یې هغـه شـاعران دي چې 
د نـورو ډېیرو شـاعرانو دیوانونـه او شـعرونه مطالعه کوي او 
د ژورې مطالعـې لـه برکتـه شـعر او شـاعرۍ تـه مخه کوي 

او د وخـت پـه تېریـدو سـره تـرې شـاعر جوړېـږي. دویـم 
ډول فطرتـي شـاعران دي، دا ډول شـاعران هغه کسـان دي 
چـې  پـه ژونـد کـې یـې د ښـوونځې او پوهنځـې دړه نه ده 
ورخـال صـه کـړې یعنـې نالوسـتې دي، خـو بیـا هم شـعر 
وایـي، شـعر یې لـه تخیلـه ډک او د قافې په اصولـو برابر او 
د یـوه ځانګـړي سـبک خاوند وي، چې تر ټولو ښـه او غوره  
بېلګـه یـې مـوږ په پښـتو ادب کـې په پښـتو او پښتونسـتان 
میـن انسـان اروا ښـا د اسـتاد ملنـګ جـان لـه )۱۲۹۳ تـر 
۱۳۳۶( پـورې یادولـی شـو، دی یو نالوسـتی کـس و او په 
شـعري نـړۍ کې د یوه ځانګـړي سـبک او الرې خاوند وه. 

)۵: ۷ مـخ(
بلـه بېلګـه یـې د ننګرهـار والیـت د کـږې ولسـوالۍ  
پاینـده محمد کږه وال یادولی شـو چې دی هـم د زده کړې 
لـه نعمـت څخـه بې برخـې و، ده د ژونـد په وروسـتیو کې 
یـو کاتـب نیولـی و،  ده بـه ورتـه شـعرونه ویـل او هغـه بـه 
لیـکل خـو که سـړی یې شـعرونه وګـوري ویلی شـي چې 
کـږه وال پـه شـعري نـړۍ کـې د یوې بېلـې الرې اوسـبک 

د سبـک 
او مېتود 
تو پیرونه

د رسمولف مرستیال محمد عزیز حسین خېل
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دی.  خاوند 
نـو دا چـې زمـوږ اصلـي موضـوع د سـبک او مېتـود 
تـو پیرونـه دي، نواړینـه بولـم چې لومـړی د سـبک په اړه 
لـږې ډیـرې خبـرې وکـړم او موضـوع لـږه تومـه روښـانه 
کـړم،  سـبک ډېـره لرغونـې کلمـه ده، د ادبیاتـو پـه ډګـر 
کـې پـه دې اړه خـورا ډېـرې څرګندونـې شـوې دي، خـو 
ویلـی شـو چـې دا ټولـې څـر ګندونـې یو لـه بل سـره ډېر 
نـژ دیوالـی لـري. د سـبک کلمـه پـه مختلفو معناوو سـره 
اسـتعمال شـوې ده او دغـه  کلمـه د هنـر پـه بېـال بېلـو 
څانګوپـورې اړوندېـږي لکـه: هنـري ادبیـات، رسـامي، 
موسـیقي، خطاطي، مجسـمه جوړونه، معمـاري، ترکاڼي 
اوپه داسـې نـورو ډېرو بېـال بېلـو برخوکـې کارول کیږي. 
د اروپـا پـه ادبیاتـو کـې د سـبک د کلمـې پرځـای د )   
style( کلمه کارول شـوې ده، چې دا کلمه نسـبتا سـبک 
تـه پـراخ او ارت مفهـوم وړانـدې کـوي، خـو ویلـی شـو 
چـې لـه ادبیاتـو پرتـه پـه نـورو ادبـي څانګو کې هـم دغه 
اصطـالح کارول کېـږي. همـدا عوامل دي چې اسـتعمال 
یـې ډېـر عمومیـت پیدا کـړی او یـوه ټول منلـې اصطال ح 

ده. شـوې  قبوله 
 ( کلمـې  اوالتینـي  یونانـي  د  کلمـه   )  style  ( د 
stylus( څخه اخیسـتل شـوې چې: تر سـیم بیـان او څر 
ګندونـې تـه وایي، چـې د هنـر مند د اثـارو مـو ضوعاتو، 
د پنځونـې اصلـي مفکـورو، هنري ځانګړنو لـه مجموعې 

څخـه عبـارت وي. ۳: ۴۱ مـخ
خو کـه د موضوع شـالید کتنه وکړو، لرغونـو رومیانو 
بـه )  stylus(  هغـې الـې تـه ویلـو چـې په هغـې باندې 
بـه یـې پـر مومیایي شـوو تابلو ګانـو باندې لیکنـې کولې.
 دا الـه بـه د هډوکـي او یـا تیـره لرګـي څخـه جـوړه 
شـوې وه، یـو سـر بـه یـې د پنسـل پـه څېـر تیـره وه اولـه 
هغـه څخـه به ېـې د قلـم پرځای کار اخیسـته او پـه کومو 
تختـو بـه یـې چـې لیکنې کولـې هغـه به د مـوم پـه نازکو 

ورقوسـره پوښـل شـوې وې.  ۶ : ۷ مـخ
خـو اکا ډیمیسـن اسـتاد محمـد صدیق روهـي وایي 
چـې پـر کومـې الـې چـې رومیانـو لیکنـې کولـې دهغې 
یوسـر تیـره اوبـل سـر پلـن و پـه تیـره سـربه یـې لیکنـې 

کولـې، خـو که کومـه تېروتنـه به ترې وشـو هغه بـه یې په 
هغـه پلـن طـرف پاکولـه )۲ : ۸۴ مخ(

 که معاصرې دورې ته را شـو، وبه ګورو چې د پښـتو 
ژبې خوږ ژبي شـاعراو نثر لیکونکي ار وا ښـاد اسـتاد ګل 
پاچـا الفـت چې پـه ادبي نړۍ کـې د یوه ځانګړي سـبک 
خاونـد و پـه خپـل کتاب لیکوالي امال او انشـا کې سـبک 

داسـې  تعریف کړی دی.
 سـبک په حقیقي معنا سـره د سـرو زرو یا سـپین زرو 
ویلـې کـول او پـه قالب کـې اچـول دي. مجـازا د بیان او 

اظهـار خـاص طرز ته سـبک وایـي .)۱: ۵۰ مخ(  
خـو پـه ادبـي ګړنه کې سـبک د یوه شـاعر یـا لیکوال 
د وینـا او لیکنـې طریقـې ته وایـي. یا هغـه ځانګړنې چې 
پـه ادبـي او هنري اثـارو کې د بیـان، تخلیق، ډول، شـکل 
او محتـوا لـه مخـې یـو اثـر له بـل اثـر څخه جـال کوي، 

کېږي. بلل  سـبک 
خـو پـه دري ادبیاتـو کـې دسـبک کلمـه معمـول د 
طـرز، روش شـیوه سـیاق اوطریقې کلموسـره پـه مترادف 
ډول اسـتعمال شـوې ده.همدارنګـه د سـبک پـه اړه نـور 
ډېـر تعریفونـه هـم شـوي دي، ځینـې لیکـوال وایـي چې 
سـبک د کـره کتنـې اصطـالح ده، ځینې وایي چې سـبک 
د کلماتـو هغـه تـر تیـب ته وایـي، چې پـه خورا ښـه ډول 
سـره د لیکـوال شـخصیت، مفکـوره او ذهني نظـر څرګند 

. کړي
 دا چـې د سـبک لپـاره پـه مختلفـو پېرونـو کـې د 
پوهانـو لـه خـوا بیـال بیـل تعریفونـه وړانـدې شـوي دي 
همداسـې مېتـود هـم بېال بېلـو پوهانـو په جال جـال ډول 
تعریـف کـړی خـو ډېـر ځلـه د الفاظو پـه تفـاوت راغلی 

دی.
مېتـود یـوه یونانـي اصطـالح د ه چې لـه ) meta( او 
) hodes( لـه دوو کلمو اخیسـتل شـوې ده  چـې میتا د د 
اخـل، منـځ، د ننـه او دوام په معنـا اوهـو دوس د الرې په 
معنـا سـره را غلـې ده، چـې پـه عنعنـوي توګه مېتـود هغه 
جوتـه شـوې ډاډ منـه او لنـډه الر ده چې خلـک پرې تګ 
او راتـګ کـوي او کولـی شـي چې پـه ډېر کـم وخت کې 
پـه اسـان توګه خپلـې موخې تـه ځان ورسـوي. نـو ویلی 
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شـو چـې مېتـود د یونانـي کلمـې لـه مېتـودوس  کلمـې 
څخـه اخیسـتل شـوې چـې معنـا یـې اصـول، روش، او 

دیـوې مسـلې دحل کولـوالرې چـارې دي، 
  او یـا هـم پـه بـل عبـارت د څېړنیـزو او یـا غیـرې 
څېړنیـزو کارونو د سـرته رسـولو لپـاره یو سیسـتماتیک او 

ثابـت دسـتورته مېتـود ویـل کېـږي.) ۴ : ۲۳ مـخ(
یـا  مېتـود د هغـو وسـایلو  فلسـفي لحـاظ  پـه  خـو 
تدابیـرو مجموعـه ده چـې نهایـي هـدف او مطلـب تـه 
رسـیدل اسـانوي اولـه علمي مېتـو د څخه مقصـد د هغو 
الرو چـارو او شـېوو خپلـول دي چې څېړونکـی د څېړنې 
پـه ډګرکـې لـه بـې الریـو څخـه ژغـوري او حقیقـت تـه 

رسـېدل ورتـه ممکنـوي. ) ۷: ۵ مـخ(
خـو په عربي، دري او پښـتو ژبه کـې د مېتود په ځای 
د اسـلوب، طریقـې، روش او دود  کلمـې اسـتعمالېږي، 
همدارنګـه مېتودولوجـي د مېتـود پوهنـې معنـا لـري. دا 
چـې مېتودولوجـې د فلسـفې یـوه څانګـه ده چې پـه عام 
ډول سـره دعلـم او پـه خـاص ډول دهـر ځانګـړي علـم 
دڅېړنـې منطقـي اصـول اوالرې چـارې بیانـوي. نوپورته 
تشـریحاتو تـه پـه کتـو سـره ویلی شـو چـې  مېتـود ډېرې 
برخـې لـرې چـې یو یې هـم سـبک دی، نوکـه ووایو چې 
د مېتـود ټاکلـې څرګنـد تیا ته سـبک وایي، بـې ځایه خبره 
بـه نـه وي د سـبک څرګندېدنه د شـاعر، لیکـوال، هنرمند 
پـه پنځونـه یـا تخلیـق کـې پـه جـال او پـه ځانګـړي ډول 
پـه کلـي مېتـود کـې را څرګندېـږي، د هنرمنـد یـا پنځ ګر 
فرهنګـي لیـد لـوری، سـرته رسـولې تجربـې د سـبک په 

نامـه سـره یادېږي.
د سـبک او مېتـو د بـل ښـکاره تـو پیر پـه دې کې دی 
چـې مېتـود د هنـر مند یا پنـځ ګر لپاره دا سـې څـراغ دی 
چـې هنـر منـد پـه اسـانۍ سـره کولـی شـي د دغـه څراغ 
پـه وسـیله لـه غلطـو او ناسـموالرو ځـان وسـاتي او خپل 
ټاکلـي هـدف تـه په ډېرې اسـانۍ سـره ځـان ورسـوي دا 
چـې پنـز ګـر دغه الره نـور تر کـوم مهالـه په دغـه  ټاکلې 
الره یـون کولـی شـي، دا دې پنـځ ګـر پـه خپـل ځـا نـي 
کړونـو پـورې اړه لـري. همدا رنګه ویلی شـو چې سـبک 
له فرد سـره ارتبـاط اواړیکي لـري یعنې څنګه کولی شـي 

یـو څېړونکـی د کـوم شـاعر او لیکـوال الره تعقیب کړي. 
خـو مېتـود دهمدغـې الرې د پیـدا کولـو لپـاره څېړونکي 
تـه پـه یـو نـه یـو ډول الر خـال صـوي او ټاکلي هـدف ته 
یـې رسـوي. بـل دا چـې پـه مېتود کـې هغه ګـډې ځانګړ 
تیـاوې منـځ تـه راځي، چې څـو  بېـال بېل لیکواالن سـره 
یوځـای کـوي او پایلـه کـې یو ادبـي مکتب ځېـږوي. خو 
په سـبک کـې بیا هغـه ځانګـړي خوصوصیات را ښـکاره 
کېـږي چـې یـو لیکوال لـه نـورو لیکواالنو څخـه بېلوي د 
بېلګـې پـه توګـه د لیکـوال شـخصي کړنـې، پوهـه، طرز 
او داسـې نـور همدارنګـه بل توپېـر یې دا دی چې سـبک 
د یـوه شـاعر یالیکـوال طـرز او الرده، خـو مېتـود د لیکلو 
یـا  تاریخـي  لکـه  وایـي،  تـه  او څېړنـې عامـې طریقـې 
تشـریحي مېتـود چـې پـه څېړنـه کـې تـرې کار اخیسـتل 
کېـږي. چـې ښـه بیلګـه یـې د پښـتو ژبـې د نـازک خیال 
شـاعر عبدالحمیـد مومنـد سـبک ښـودلی شـو چـې دا 
سـبک دیـوه څېړونکـي لپـاره خـورا  ښـه څېړنیـز مـواد په 
پوهنیـز  او  بیاټاکلـي علمـي  مېتـود  الس  ورکـوي، خـو 

لري.  معیارونـه 
ماخذونه 

او  امـال  لیکوالـي  .) ۱۳۳۹(کال.  پاچـا  ۱الفـت، ګل 
انشـا پښـتو ټولنـه، دو هـم چـاپ.

۲روهـي، محمـد صدیـق.)۱۳۸۶( کال ادبـي څیړنې، 
دانـش خپرندویـه ټولنه.

۳رفیـق،  پوهندوی محمد رفیـق.) ۱۳۸۷( کال د ادب 
پوهنـې درسـي لکچـر نـوټ. د ښـوونکو دروزنـې د لـوی 

ریاسـت د پښـتوڅانګې لپاره.
۴ښـاد، نصیـر احمـد.) ۱۳۹۳( کال. مېتـودو لـوژي د 
درسـي الرو چـارو پوهـه، مومنـد خپرندویـه ټولنـه جـال ل 

باد. ا
۵قریشـي، نظیرالحـق.د ملنـګ جـان مکمـل کلیـات 
بـازار  بـورډ  ټولنـه  نیوکابـل خپرندویـه  نغمـې.  یـا خـوږې 

ترڅنـګ. دهوټلونـو 
کابـل  سـبک،  کال،  محمـد.)۱۳۵۷(  ګل  ۶نـورزی، 

مجلـه.
۷هیوادمل، سـر محقق زلمـی،)۱۳۹۳( کال. د څېړنې 

مېتودو لـوژي کابل پوهنتون د ماسـټرۍ کورس.
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مقدمه
امـروزه روش هـای متعـددی در امـر یاددهـی- یادگیـری 
وجـود دارد. این کـه چـه روشـی را بـرای چـه درسـی و چه 
موقـع بایـد بـه کار بـرد به انتخـاب معلـم و توانایـی وی در 
اجـرای آن بسـتگی دارد. »معلـم حرفـه ای واقعـی« کسـی 
اسـت کـه در کار خـود کفایـت داشـته باشـد. وی در سـه 
روش  و  موضـوع  شـاگردان،  شـناختن  تدریـس،  رکـن 
تدریـس بـاالی خود حاکمیت داشـته باشـد و بـر روش  ها 
بـا توجـه  و شـیوه های گوناگـون تدریـس مسـلط بـوده و 
بـه وضعیـت و نـوع صنـف ماهرانـه روش مناسـب را برای 
تدریـس در صنـف انتخـاب کنـد. جغرافیـا نیـز هماننـد 
سـایر علـوم با روش هـای خاّص آمـوزش داده می شـود که 
در نـوع خـود منحصـر به فرد اسـت و در سـایر رشـته ها از 
آن روش اسـتفاده نمی شـود. در ایـن مقالـه سـعی بـر ایـن 
اسـت که برخـی  از مهم تریـن روش های تدریـس جغرافیا 

بررسـی شـود. امیـد مـورد اسـتفاده معلمـان  قـرار گیرد.

برخـی از عواملـی کـه می توانـد در زمینـه یاددهـی – 
یادگیـری معلـم را یـاری دهـد عبارتنـد از:

1. حفظ اسامی شاگردان.
2. تشـریح برنامـه درسـی و چگونگـی ارزیابی درس 
موردنظـر بـرای شـاگران، نگاه بین تمـام فراگیـران به هنگام 

تدریس.
در  اعتمادبه نفـس  و  خودبـاوری  حـس  تقویـت   .3

شـاگردان.
4. تسلط بر تدریس.

5. انتخـاب شـیوه تدریـس مناسـب بـرای هـر یک از 
موضوعـات و پرهیـز از به کار بردن هرگونـه روش تکراری.
6. آشـنایی بـا وسـایل کمـک آموزشـی  و اسـتفاده از 

. نها آ
7. تسلط بر کامپیوتر.

8. استفاده از انواع تشویق در حین تدریس.
9. داشتن پالن درسی )طرح درس(

روش های 
نویــــــــن 
یاددهـــی- 
یادگیـــری 
در جغرافیا

معاون رسمؤلف، سامعه واعظ
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عواملی که مانع يادگيری می شوند:
1. مشکالت مربوط به زبان و لهجه.

2. جالب نبودن بحث برای هر یک از طرفین.
3. تسلط و قدرت اندک در امر پردازش اطالعات.

4. خجالتی بودن و حجب و حیای معلم.

عواملی که در يادگيری موثراند عبارتند از:
1. آمادگـی: شـاگرد بایـد از لحاظ جسـمی، عاطفی 
و عقلـی رشـد کرده باشـد تـا بتواند بـه خوبی یـاد بگیرد.
انگیزه هـای  معلـوم  یادگیـری  هـدف:  و  انگیـزه   .2
نقـش  کـه  انگیزه هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت،  متفاوتـی 
مهمـی در جریـان یادگیـری دارد، میـل و رغبـت شـاگرد 
بـه آموختـن اسـت و دیگـری هـدف می باشـد. هـدف به 

می دهـد. جهـت  و  نیـرو  انسـان  فعالیـت 
3. تجـارب گذشـته: آموخته ها و تجربه های گذشـته 
حـد  در  شـاگرد  آمادگـی  می دهـد.  تشـکیل  را  شـاگرد 
وسـیعی تحـت تاثیر تجارب گذشـته او اسـت. فرد زمانی 
می توانـد مفاهیـم و مسـائل جدیـد را درک کند کـه مفهوم 

و مسـئله جدیـد با گذشـته او مرتبط باشـد.
4. موقعیـت یادگیـری و محیـط آن: ایـن عامـل هـم 
تاثیر به سـزایی در امـر یادگیری دارد. محیط ممکن اسـت 
فیزیکـی باشـد، ماننـد نـور، هـوا، تجهیـزات و امکانـات 
آموزشـی؛ یـا ممکـن اسـت عاطفـی باشـد؛ رابطـه معلم 
و شـاگرد، رابطـه شـاگردان بـا هـم، رابطـه والدیـن با هم 
و نگـرش والدیـن و مربیـان در زمینـه ای تربیـت فراگیران 

همگـی می توانـد در میـزان یادگیـری آنهـا موثر باشـد.
5. روش تدریـس معلـم: بدون شـک نیروی انسـانی 
تشـکیل دهنده   عوامـل  مهمتریـن  از  معلـم  ویـژه  بـه 
محیط های آموزشـی اسـت و بـه لحاظ اهمیـت نگرش و 
روش تدریـس معلـم در پروسـه فعالیت هـای آموزشـی و 
در نهایـت، تاثیـر آن در رونـد یادگیـری بسـیار ضروری و 
موثـر اسـت. ایـن عامل اهمیت بیشـتری نسـبت به سـایر 

عوامـل دارد.
6. رابطـه کل و جـزء: طـرف داران مکتـب گشـتالت 
قـرار  زمینـه  و  طـرح  یـک  در  را  اجـزاء  کل،  در  معتقـد 

می دهنـد و ارتبـاط آنهـا را روشـن می سـازند. در جریـان 
تدریـس، معلـم بایـد در حد امـکان ابتدا مطالب درسـی 
را بـه صـورت کل مطـرح کنـد و ارتبـاط اجـزاء بـا کل را 
مشـخص سـازد و پـس از آن بـه بررسـی و تحلیـل اجزاء 

بپردازد.
7. تمریـن و تکرار: برای بسـیاری از دسـت اندرکاران 
تعلیـم و تربیـت، هنوز این سـوال ها مطرح اسـت: تمرین 
چه نقشـی در پروسـه یادگیری دارد؟ آیا پیشرفت یادگیری 
 تابـع تکـرار اسـت؟ مسـاعدترین موقعیت برای 

ً
مسـتقیما

تمریـن کـدام اسـت؟ در پاسـخ باید گفـت: تاثیـر تمرین 
و تکـرار در کل پروسـه یادگیری و حیطه هـای مختلف آن 

بـه ویـژه در حیطه روانـی – حرکتی، انکارناپذیر اسـت .
در مجمـوع می تـوان گفـت: کـه در یادگیری بـا معنا 

سـه محـور اصلی مدنظر اسـت:
1. راهبردهایی جهت بررسی و تسلط بر دانش

2. راهبردهایی جهت تحریک تفکر
3. راهبردهایـی جهـت یاددهـی مـاورای حقایـق و 

جزئیـات
در یادگیـری بـا معنـا معلـم در شـاگردان باورهـای 
مثبـت بـه وجـود مـی آورد و همـواره تـالش می کنـد کـه 

شـاگردان را بـا موضـوع و مطلـب درگیـر کنـد.

در  يادگيـری  و  ياددهـی  نويـن  شـيوه های 
جغرافيـا

تفـاوت اساسـی کـه تدریـس در جغرافیـا بـا سـایر 
تفکـر  و  دیـد  چـون  کـه  اسـت  ایـن  دارد،  رشـته ها 
سیسـتماتیک بـا آن همراه اسـت همـواره با پیامـد آموزش 
مهارت هایـی همـراه اسـت و ایـن عامل بزرگی اسـت که 
جغرافیـا را در میـان سـایر رشـته ها ممتاز می کنـد. همین 
تـا  نیـز  جغرافیـا  در  مفاهیـم  آمـوزش  روش هـای  طـور 
حـدودی منحصـر به فرد اسـت. در اینجا بـرای جلوگیری 
از طوالنـی شـدن کالم بـه طـور اجمالی به برخـی از آنها 

می شـود. پرداختـه 
)Field Study( 1. روش مطالعه  ی ميدانی 

ایـن روش کـه گاهـی از آن بـه بازدیـد علمـی تعبیـر 
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می شـود در پروسـه یاددهـی- یادگیـری نقـش به سـزایی 
یادگیـری مجسـم  کـه  اسـت  کـرده  ثابـت  تجربـه  دارد. 
می شـود.  ذخیـره  بلندمـدت  حافظـه  در  و  بـوده  عمیـق 
اگـر به جـای تدریـس میدانـی، روش سـخنرانی در پیـش 
گرفتـه شـود چنـدان حاصلی نخواهد داشـت. ولـی آنچه 
کـه مهـم اسـت موانعی اسـت کـه در این روش دسـت و 
پـای معلـم را می بنـدد و مانـع اسـتفاده از آن می شـود. 
ایـن موانـع برخـی بـه فراهـم کـردن امکانـات آن مربوط 
می شـود و برخـی دیگـری بـه این کـه چـه موضوعـی را و 
در کجـا انتخـاب کنیـم تـا تدریـس کامل شـود. همیشـه 
می گوییـم زمیـن آزمایشـگاه جغرافیـا اسـت و آمـوزش 
جغرافیـا بایـد همـواره بـا مطالعـه مسـتقیم همـراه باشـد 
ولـی  بنـا بـه دالیلی کـه مطرح شـد اکثـر مواقـع تدریس 

بـا چنیـن روشـی امکان پذیـر نخواهـد بـود.
IT يس مبتنی بر  2. روش تدر

جانبـه   همـه  گسـترش  دلیـل  بـه  حاضـر  حـال  در 
کامپیوتـر در ادارات، منـازل و مـدارس و از سـوی دیگـر 
و  کامپیوتـر  بـر  تسـلط  بـر  مبنـی  ملـل  سـازمان  تاکیـد 
آمـوزش بین المللـی آن در سراسـر جهـان، سـبب شـده 
اسـت کـه اکثریـت مـدارس کشـورمان بـه سـایت های 
کامپیوتـری مجهـز شـوند. تولیـد نرم افزارهـای آموزشـی  
متنـوع هـم مزید بـر این علت می تواند باشـد کـه معلمان 
مکان هـا  ایـن  در  را  خـود  تدریـس  جغرافیـا  رشـته  در 
)سـایت ها( انجـام دهنـد. کـه پیامـد آن یادگیـری موثر و 
عمیقـی خواهـد بـود. ولی آنچه که مهم اسـت این اسـت 
کـه معلمـان جغرافیـا تـا چه حـد بـه کامپیوتر مسـلط اند 
و بـه نرم افزارهـا دسترسـی دارنـد؟ به طورکلی اسـتفاده از 

ایـن روش نویـن بـه همـکاران توصیـه می گـردد.
3. روش بـارش مغـزی يـا بيان افـکار و ايده های 

)Brain Storming( آنی
بـا  عنـوان  یـک   

ً
معمـوال تدریـس  روش  ایـن  در 

سـوی  از  بیابان هـا  یـا  آب هـا  آلودگـی  مثـل  سـرفصل، 
معلـم بـه شـاگردان صنـف ارائـه می شـود و شـاگردان بـا 
آزادی تمـام، کلیـه کلماتـی را کـه در مورد آن سـرفصل به 
 بیـان می کننـد. بنابراین شـاگرد 

ً
ذهن شـان می رسـد، فـورا

دانسـته های  و  یافته هـا  از  فـوری  و  گاه  ناخـودآ بـه طـور 
قبلـی خـود اسـتفاده کننـد و آنها را بـه صنف ارائـه  دهند. 
بـه تدریـج دانـش  مجموعـة کلمـات یـا جمالتـی را بیان 
می توانـد  یکدیگـر  کنـار  در  آنهـا  تمامـی  کـه  می کننـد 
بخـش عمـده ای از مطالـب مرتبـط بـا سـرفصل مربوطه 
را ارائـه دهـد. ایـن روش، عاملی اسـت تا به دانسـته های 
شـاگردان از یـک مطلـب پـی بـرد، متـن کتـاب درسـی 
را فضـای بیشـتری بخشـد و دریافـت دانـش  شـاگردان را 
از یـک موضـوع، ارزیابـی کـرده و باالخـره شـاگردان را 
تشـویق نمـوده تـا در یـک فضـای دوسـتانه بـه مبادلـه و 

بپردازنـد. ارائـه دانش هـا و دانسـته های خـود 

مقررات روش بيان افکار و ايده های آنی
1. معلـم بایـد مطالبـی را که شـاگردان بیـان می کنند 
بـا سـرعت بـر روی تابلو بنویسـد و بعـد در مـورد آنها به 

روشـنی به بحـث و بررسـی بپردازد.
2. شـاگردان بایـد هـر مطلبـی را کـه بـه ذهن شـان 

 بیـان کننـد.
ً
می رسـد، فـورا

را  یکدیگـر  مطالـب  می کننـد  سـعی  شـاگردان   .3
کننـد. تکمیـل 

4. اگـر شـاگردان نمی تواننـد مطالبـی را بیـان کنند، 
یـک دقیقـه صبـر کـرده و بـا شـنیدن مطالـب دیگـران بـه 

بیـان نظریـات خویـش بپردازند.
5. هیـچ شـاگردی حـق نـدارد نظریـات دیگـران را 

مـورد نقـد یـا قضـاوت قـرار داده یـا مسـخره کنـد.

مرحله جمع بندی مطالب:
بعـد از جمـع آوری ایده هـا و افکار دانش  شـاگردان، 
غیرضـروری  مطالـب  نمـوده  پـردازش  را  آن هـا  معلـم 
ـت( بعـد مطالـب را 

ّ
را حـذف نمایـد )البتـه بـا ذکـر عل

بپـردازد. نتیجه گیـری  بـه  و  نمـوده  طبقه بنـدی 

يابی در اين روش ارز
ایـن  بـه  را  روش  ایـن  در  ارزیابـی  اسـت  بهتـر 
صـورت اختصـاص دهـد کـه هنـگام ارائـه کلمـات از 
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سـوی شـاگردان در جریـان دسـته بندی، نتیجه گیـری در 
تصمیـم بـه کسـانی کـه بهتـر مطالـب را درک کرده انـد و 
از یافته هـای درسـی و مطالعاتـی گذشـته خـود بـه نحـو 
صحیـح و مناسـبی اسـتفاده کرده انـد با نمره هـای عددی 

یـا حروفـی از دیگـران متمایـز سـازد. 

کـه  يادگيـری   – ياددهـی  روش هـای  سـاير 
مخصوص رشـته جغرافيـا می باشـد عبارتند از:

)Retrieval Nets( روش شبکه ای بازیابی -
)گنـگ(  طرحـی  نقشـه های  کارگیـری  بـه  روش   -

)Out line maps(
ناگفتـه نباید گذاشـت که به صورت عمـوم روش های 

آمـوزش جغرافیا قرار زیر می باشـد:
* روش سخنرانی )توضیحی(

* روش بیان افکار
* روش مطالعه موردی
* روش سؤال و جواب

* روش مباحثه ای
* روش نمایشی
* روش مذاکره 

* روش نمایش فیلم 
* روش شبکه بازیابی

* روش ایفای نقش
* روش آموزش گروهی

* روش بازدید علمی)سیر علمی(
* روش اکتشافی

* روش حل مسأله 
* روش به کارگیری طرح  نقشه ها   

نتيجه گيری
آمـوزش یـا درس دادن و بـه تعبیـری بهتر یـاد دادن و 
یـاد گرفتـن امری اسـت کـه همه ی انسـان ها بـه نحوی با 
آن آشـنایی دارنـد، )ز گهواره تـا گور دانش بجـوی(. ولی 
مهـم این اسـت که چه کسـی و با چه روشـی به یـاد دادن 
بپـردازد. »موثـر بودن هـر مدل تدریـس به میزان اشـتغال 

دارد.  بسـتگی  یادگیـری  فرصت هـای  بـا  دانش آمـوزان 
 موجب 

ً
تـداوم هـر روزه یـک مـدل تدریس یکسـان غالبـا

خسـتگی  دانش آمـوزان می شـود. انگیـزش دانش آمـوزان 
همـواره مـورد بحـث بوده اسـت، ولـی امـروزه این بحث 
بـه خاطـر رقابتـی کـه در مـورد جلب توجـه دانش آموزان 

انجام شـده سـریع تر اسـت«.
»تدریـس وقتـی پویـا و خـالق می گردد کـه موجب 
تعهـد یادگیرنـده به امـر یادگیری شـود« و ایـن امر تحقق 
نمی پذیـرد مگـر بـا انتخـاب یـک مـدل یـا روش تدریس 
مناسـب. در کتـاب درسـی اهداف اساسـی علـم جغرافیا 
مطـرح شـده اسـت کـه یکـی از آنهـا آمـوزش مفاهیـم 
و  موضـوع  انتخـاب  مـورد  ایـن  در  اسـت.  بین المللـی 
مطابقـت دادن آن بـا ایـن هـدف بسـیار مهم، بـرای معلم 
روشـی  چـه  بـا  کـه  بـود  خواهـد  رسـالت خطیـر  یـک 
ایـن مهـارت یـا مهارت هـای دیگـر را بـه دانش آمـوزان 

بیاموزانـد.

منابع و مآخذ:
لئونـارد اچ، طـدارک،  ، اف، کاالهـان،  1. جـوزف 
جـواد  ترجمـه  متوسـطه،  دوره  ی  در  آمـوزش   ،1375

رضـوی. قـدس  آسـتان  نشـر  طهوریـان، 
 ،1380 همـکاران،   و  سـیلور  گانـی  جـی   .2
بهتـر،  یادگیـری  و  تدریـس  بـرای  درسـی  برنامه ریـزی 
. تهـران  سـمت  نشـر  خویی نـژاد،  غالم رضـا  ترجمـه 
 ،1379 همـکاران،   و  عبـاس  خورشـیدی،   .3
راهبردهـای یادگیـری و یاددهی در کالس، نشـر کیا تهران 
4. رئـوف، علـی، 1380، یـاد دادن برای یـاد گرفتن، 

نشر مدرسـه تهران .
5. سـرمد، غـالم علی،  1379، نگـرش کاربردی بر 
روش هـای تدریس و هنر معلمی، نشـر آوای نـور تهران.

6. شـایان، سـیاوش ، چوبینه مهـدی ، ملک منصور 
عباسـی ، 1378، راه کارهای آموزش جغرافیا، نشـر شـورا 

تهران.
7.انترنت.
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ده تکلیف  احساسات  اطفال از  نگه داشتن  محفوظ 
معاون رسمؤلف ظاهره نارصی »ستانکزی«

به وجـود  باعـث  زندگـی  ناگـوار  حـاالت  و  تشـویش ها 
آمـدن فشـارهای روحـی و روانـی در افراد گردیـده و باعث 
می شـود در  انسـان احساسـات منفی به وجود آمده و رشـد 
گاهانه  کنـد. ایـن احساسـات روح و روان شـخص را غیرآ
تحـت تأثیـر قـرار داده او را رنـج می دهـد، کـه ایـن نـوع 

احساسـات را احساسـات تکلیـف ده نـام می گذارنـد.
تکلیـف ده  و  ناراحت کننـده  احساسـات  شـما  وقتـی 
داریـد بایـد بدانیـد کـه ایـن جزئـی از احساسـات شـما 
اسـت؛ یعنـی همـۀ احساسـات شـما نیسـت، وقتـی قهـر 
هسـتید، تمـام وجـود شـما قهـر نیسـت، بلکـه جزئـی از 
آن قهـر اسـت و احساسـات دیگـر شـما، شـما را کمـک 
می کنـد کـه بـه احساسـات ناخوشـایندتان غلبه کنیـد و یا 
وقتـی می ترسـید، جزئی از احساسـات شـما مملو از ترس 
می شـود، چطـور می توانیـد حـرف بزنیـد و ترس تـان را بـا 

دیگـران در میـان بگذاریـد.

وقتـی احساسـات تان را ماننـد جـزء فکـر کنیـد شـما 
می توانیـد بـا آن قسـمت از خـود برویـد کـه حضورتـان 
و  احساسـات  از  قسـمت  آن  حضـور  می شـود.  نامیـده 
خلقـت شـما اسـت کـه در آن جـا شـما خداونـد )ج( را 
می یابیـد، جایـی کـه در آن سـکون و آرامـش اسـت، یعنی 
اعتقـاد کامـل داریـد کـه همـه چیـز خیـر و شـر از جانب 
خداونـد متعـال بـوده و به جـز از خواسـت او هیـچ چیـز 
آرام  شـما  حضورتـان  در  نمی پیونـدد.  به وقـوع  عالـم  در 
و غالـب بـر احساسـات ناگـوار هسـتید. جایـی کـه شـما 
از آن جـا عبـادت و ارتباط تـان را بـا خداونـد)ج( برقـرار 
می سـازید. حضـور جایـی اسـت کـه در آن جـا تـرس و 
احساسـات ناگـوار و جود ندارد. شـما، خداونـد)ج( را در 
آن جـا می یابیـد. احساسـات کـه ماننـد مهمان انـد، تغییـر 
می کننـد، تـرک می کننـد. لیکـن حضـور همیشـه باقـی و 

پایـدار اسـت.
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اگر شـما احساسـات ناگـوار و رنج های بـزرگ دارید، 
بسـیار  احساسـات  در  کنیـد.  فکـر  خـود  از  جزئـی  آن را 
ناگـوار گریسـتن بـد نیسـت، وقتـی شـما بـا خدا هسـتید، 
خداوند)ج( شـما را حمایـت می کند، عقده و احساسـات 

ناگـوار توسـط گریسـتن کـم شـده و دل خالی می شـود.
می شـود  باعـث  احساسـات  از  فـرار  آن  بـر خـالف 
کـه آنهـا، دیگر هـم پرشـورتر گردنـد و مانند طفلی اسـت 
کـه جهـت جلـب توجـه چیـغ می زند تـا توجـه دیگـران را 
به خـود جلـب کنـد. اگر شـما بـا احساسـات تان کـه مانند 
مهمان شـمااند بنشـینید و در مورد آنها فکـر کنید حل آن را 
نیـز خواهیـد یافـت. بنابرایـن بایـد توجـه کـرد کـه در همه 
آالم و مصائـب زندگـی بـه حضور خود، نـزد خداوند )ج( 
رجـوع کنیـد. جایـی شـما تسـکین و غلبـه بـر مشـکالت 
را دریافـت خواهیـد کـرد. اگـر احساسـات تکلیـف ده در 
انسـان ها پذیرفتـه نشـده و دوبـاره تغییـر نکنـد باعـث رنج 
انسـان ها می شـود. بنابرایـن ایـن احساسـات بایـد کنترول 

ابـراز گردند. و 
اگـر بـه جامعۀ خـود نظـری بیاندازیـم، زن هـا زیادتر 
زن هـا  زیـرا  می شناسـند،  را  خـود  اطفـال  احساسـات 
اطفـال را تربیـت می کننـد و بیشـتر بـا آنهـا در ارتباط انـد 
و بـا هـر نـوع احساسات شـان تمـاس مسـتقیم و نزدیـک 
دارنـد. اطفـال نیـز ماننـد بزرگ سـاالن دارای احساسـات 
مختلف انـد، بایـد بـه اطفـال گفته شـود با احساسـاتی که 

روبروانـد آن را بشناسـند. 
بنـاًء بـر معلمیـن و والدین الزم اسـت کـه در زمینه با 
اطفـال کار و فعالیـت نماینـد. بـه اطفـال بایـد آموخت که 
بـه احساسـات درددهنـده و متأثـر کنندۀ خود گـوش دهند 

تـا آنهـا تغییـر کرده و ایشـان را تـرک کنند.

احساسات تکليف ده 
1. احساس حسادت

2. احساس توهین و تحقیر
3. احساس خفه بودن

4. احساس غم و اندوه
5. احساس ترس

6. احساس مالمتی
7. احساس گناه
8. احساس شرم

9. احساس بدبینی و نفرت
10. احساس انتقام جویی

11. احساس قهر
12. احساس تنهایی

13. احساس ناامیدی
14. احساس مأیوس بودن 

1- احساس حسادت به دو نوع است:
الف : حسادت مثبت

ب : حسادت منفی
الـف: حسـادت مثبت: آن اسـت کـه انسـان را به کار 
و فعالیـت وا داشـته در فکـر تدبیـر و رسـیدن بـه درجـات 
بلندتـر می گرداند. وی سـعی و تـالش می ورزد تـا به آنچه 
آرزو دارد نائـل گـردد و ایـن نـوع احسـاس باعـث ترقـی و 

پیشـرفت انسـان در زندگـی می شـود. 
ب : حسـادت منفـی: ایـن نـوع حسـادت انسـان را 
از کار کشـیده، همیشـه افسـوس دیگـران را خـورده، وقت 
گران بهـای خویـش را ضایـع کـرده و در فکـر جمـع آوری 
اندیشـۀ   

ً
بعضـا و  بـوده  بـد در دیگـران  و  سـخنان زشـت 

ضرررسـانی بـه دیگـران را هـم بـه دل دارد. ایـن اشـخاص 
بلکـه  بـه جایـی نمی رسـند،  آن کـه خودشـان  بـر عـالوۀ 
تکالیـف روحـی و روانـی را بـرای خـود ایجـاد می نماینـد 
و ایـن احسـاس در جامعـۀ افغانـی مـا طبیعـی اسـت، بنـأ 
باید کوشـید کـه این احسـاس شـاگردان را از طـرف منفی 
بـه طـرف مثبت سـوق دهیـم تا حسـادت مثبـت در اطفال 

رشـد نمـوده و ریشـه های حسـادت منفـی چیـده شـود.
2- احساس توهين و تحقير:

مهاجـرت  باعـث  مـا  کشـور  در  دوام دار  جنگ هـای 
افغان هـا بـه کشـورهای مختلـف جهـان گردیـده کـه آنهـا 
جهـت کاریابـی، ادامـۀ حیـات و تحصیـالت بـه ارگان هـا 
بـه  بـا روبـرو شـدن  و  نمـوده  افـراد مختلـف مراجعـه  و 
و  نمـوده  حقـارت  احسـاس  مختلـف  عکس العمل هـای 
خـود را خـوار و حقیـر پنداشـته اند. کسـانی کـه در وطـن 
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خـود بوده بنـا بر نداشـتن حقـوق اجتماعـی و همچنین به 
دلیـل پایین بودن سـطح دانش در کشـور، افـراد یکدیگر را 
توهیـن و تحقیـر می کننـد. از طـرف دیگـر اطفـال چـه در 
مکتـب و چـه در خانه بیشـتر مـورد توهین معلم هـا و افراد 
بزرگ تـر) پـدر، مـادر، بـرادر و خواهـر( خانه قـرار گرفته و 
بـا گفتـن نام هـای مختلـف و سـخنان زشـت و بـد توهین 
بزرگ ترهـا الزم  و  بـر معلم هـا  و تحقیـر می شـوند. پـس 
اسـت بـا اطفـال به گونـه درسـت و مناسـب رفتـار نماینـد 
و نگذارنـد کـه ایـن احسـاس در اطفـال پدید آمده و رشـد 

. کند
3- احساس خفه بودن:

وقتـی بـرای افغان هـا در وطن خودشـان شـرایط کار، 
زندگـی و آرامش مسـاعد نیسـت بـا خانواده به کشـورهای 
دیگـر مهاجـرت می کننـد و ایـن مهاجـرت خـود باعـث 
می شـود تـا مـورد تحقیـر و توهیـن بیگانـگان در کشـوری 
کـه سـکونت اختیـار کرده انـد، قـرار گیرنـد. این احسـاس 
خفـه بودن، اسـت. البته ایـن نوع احسـاس از لحاظ جنس 
هـم تفـاوت دارد، در زن ها نسـبت بـه مردان این احسـاس 
کمتـر اسـت، زیرا مـردان بیشـتر در محیـط کار و بیرون در 
معـرض اجتماع قرار دارند و با مشـکالت بیشـتری نسـبت 

به زنـان قـرار دارند. 
اسـتفاده  بـا  کـه  بکوشـند  بایـد  والدیـن  و  معلمیـن 
و  متفـاوت  راه کارهـای  و  مختلـف  فعالیت هـای  از 
اطفـال  در  احسـاس  ایـن  کـه  نگذارنـد  برگشـت پذیری 
رشـد کـرده و مشـکالت بیشـتر را بـه وجـود آورده و مانـع 

شـود. پیشرفت شـان 
4- احساس غم و اندوه:

منشـأ این احسـاس از خفه بـودن گرفته شـده که خفه 
بـودن کم کـم باعـث به وجـود آمـدن غـم گردیـده و غـم 

باعـث به وجـود آمـدن انـدوه می گـردد.

     خفگی                              غم                                  اندوه
ایـن احسـاس خـود سـبب به وجـود آمدن مشـکالت 
بایـد  بنـأ  می شـود.  مختلـف  امـراض  و  روانـی  روحـی، 
و  حسـاس  بسـیار  مسـأله،  یـک  مـورد  در  تـا  کوشـید 

باریک بیـن نباشـیم، زیـرا کـه غـم و انـدوه را بار مـی آورد.
5- احساس ترس:

ایـن احسـاس از لحـاظ جنـس و سـن فـرق می کنـد. 
در جامعـه مـا زنان نسـبت به مـردان زیادتر احسـاس ترس 
و هـراس دارنـد. امـا مـردان آن قدر تـرس و هـراس ندارند. 
اگـر تـرس هـم داشـته باشـند آ ن را ابـراز نمی کننـد، زیـرا 
تـرس بـرای مردان شـرم آور پنداشـته می شـود. داشـتن این 
احسـاس در اطفـال امـری طبیعـی اسـت. اطفـال زیادتـر 
می ترسـند، زیـرا خانواده هـا بیشـتر اطفـال را از تاریکـی، 
 موقع خـواب دادن 

ً
جـن، بـال و غیره می ترسـانند. خصوصا

یـا آرام ساختن شـان می ترسـانند و خوب اسـت اطفال این 
احسـاس خـود را بپذیرنـد و آن را ابـراز کننـد تـا احسـاس 
تکلیـف ده آنهـا را تـرک نمـوده و اگـر پنهـان کننـد بیشـتر 
باعـث بـروز مشـکالت در آنهـا می شـود. بنـا بـر آن الزم 
اسـت والدیـن، معلم هـا و بزرگ ترهـا ایـن احسـاس را در 
اطفـال کنتـرول نمایند تا احسـاس خود را ابـراز کنند، زیرا 
داشـتن تـرس باعـث عقب ماندگـی ذهنـی آنهـا گردیـده و 

آنهـا را از رشـد باز مـی دارد.
6- احساس مالمتی:

شـده  مرتکـب  کـه  گناهـی  قـدر  هـر  جامعـه  افـراد 
باشـند و هـر عملـی کـه انجـام داده باشـند خود را راسـت 
و حقیقـت فکـر نمـوده و مالمـت نمی داننـد، در حالی کـه 
 
ً
وجدان شـان، ایشـان را مالمـت نمـوده و آزار می دهـد. بنا

جهـت آرامش کلی الزم اسـت که در کارهای ناپسـند خود 
را مالمـت نماینـد تا همیشـه قضاوت ها درسـت و عادالنه 
بـوده و طرفیـن آرام باشـند. والدیـن، معلمیـن و بزرگ ترها 
بایـد بـه اطفـال  بفهمانند کـه هیچ انسـانی خالی از سـهو 
و اشـتباه نبـوده در کارهـای نادرسـت کـه انجـام می دهند، 
مـورد سـؤال قـرار می گیرنـد. باید به اشـتباه خـود پی برده و 
احسـاس مالمتـی کنند. باید توجـه کرد، وقتـی طفلی گناه 
خـود را ابـراز می نمایـد نبایـد مـورد لت وکوب و سـرزنش 
قـرار گیـرد و بایـد عـادی بـودن ایـن احسـاس در اطفـال 
رشـد داده شـود تـا از محکمـۀ وجدانـی خالصـی یابنـد. 
خـود بداننـد و در امـوری که مالمت هسـتند به زبـان اقرار 
نماینـد تـا بدیـن حالـت عـادت نموده تـا جاروجنجـال از 
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جامعـه کم شـود.
7- احساس گناه:

ایـن احسـاس بـه مالمتـی ارتبـاط دارد، اما نسـبت به 
مالمتـی بزرگ تـر اسـت. اگـر شـخص گناهـی را مرتکـب 
می شـود و قبـول نمی کنـد، کوشـش می کنـد کـه از گنـاه 
فـرار کنـد، زیـرا بـا بیـان کـردن مـورد مالمتـی، سـرزنش 
و لت وکـوب قـرار می گیـرد، لـذا نظـر بـه ارشـادات قـرآن 
کریـم، ابلیـس همـواره در تـالش فریـب دادن مسـلمانان 
محکـم  عقیـدۀ  نداشـتن  بنابـر  مسـلمانان  اکثـر  و  بـوده 

مرتکـب گنـاه شـده بـه راه هـای غلـط رو می آوردنـد.
8- احساس شرم:

در جامعـه افغانـی ما این احسـاس نظر بـه جنس فرق 
می کنـد و بیشـتر ایـن احسـاس در خانم هـا وجـود دارد. 
زنان بیشـتر احسـاس شـرم می کنند، چون از همان کودکی 
وقتـی دختـران بعضـی بازی هایـی کـه مخصـوص بچه هـا 
اسـت انجـام می دهنـد و یـا خیلـی آزاد رفتـار می نمایند از 
طـرف بـزرگان گفتـه می شـود کـه شـرم اسـت تو خـو بچه 
نیسـتی کـه آن را انجـام می دهـی، بعضی احساسـات برای 
 دختـران هیـچ گاه در مورد 

ً
آنهـا شـرم گفتـه می شـود؛ مثـال

زندگـی آینده خـود بـرای والدین سـخنی نمی گوینـد، زیرا 
در جامعـه مـا شـرم پنداشـته می شـود. لـذا بـر معلمیـن، 
والدیـن و بزرگ ترهـا  اسـت کـه شـرم و حیـا را در چـوکات 
دایـرۀ اسـالم بـرای پسـران و دختـران بیاموزنـد، طـرق و 
ابـراز احساسـات را برای شـان نشـان دهنـد تا مشـکالت و 

احساسـات درونـی برای شـان مشـکل خلـق نکند.
9- احساس نفرت و بدبينی:

نظـر بـه عـدم رشـد تعلیـم و تربیت و داشـتن شـرایط 
ضعیـف اقتصادی، زندگی مشـترک و پرجنجال  خانواده ها، 
ایـن احسـاس در جامعـۀ مـا بـوده و اکثـر مردمانـی که در 
اجتمـاع زندگـی دارنـد، چنـدان خوش بینـی بـه هم دیگـر 
ندارنـد. بسـیاری دوسـتان روبـرو هسـتند، مگر در پشـت 
سـر، یکدیگـر را چنـدان خـوب نمی بیننـد، ایـن احسـاس 
از لحـاظ جنـس فـرق می کنـد؛ در زنـان نسـبت بـه مردان 
زیادتـر اسـت. بنابرایـن معلمیـن، والدیـن و بزرگترهـا  باید 

بکوشـند کـه برای اطفال داشـتن ایـن احسـاس را از لحاظ 
دیـن مقـدس اسـالم توضیـح دهنـد و همیشـه ایشـان را به 

بـرادری و برابـری راهنمائـی و تشـویق نمایند.
10- احساس انتقام جوئی:

غلیظ تـر  بدبینـی  و  نفـرت  بـه  نسـبت  انتقام جوئـی   
 
ً
مثـال دارد.  تفـاوت  لحـاظ جنـس  از  ایـن حـس  و  بـوده 

 به واسـطه لـت و کـوب، دزدیـدن، اختطاف 
ً
مـردان عمومـا

و قتـل انتقـام خـود را از دیگـران می گیرنـد و برعکس زنان 
دیگـران  از  را  انتقـام خـود  پس گوئـی  و  غیبـت  به واسـطه 
می گیرنـد و حتـی اطفال هم توسـط بـزرگان تشـویق به این 
راه می گردنـد.  بـر معلمیـن، والدیـن و بزرگ سـاالن الزم 
اسـت کـه جهت داشـتن یـک جامعۀ امـن و مملـو از صفا 
و صمیمیـت، اطفـال را از ابتـدا بـه عفـو و بخشـش عادت 
دهنـد تـا باشـد ایـن احسـاس در آنهـا رشـد نمایـد. آنهـا 
چنانچـه  نماینـد،  اسـتفاده  سـخنان  و  فرموده هـا  از  بایـد 

فرموده انـد: لذتـی کـه در عفـو اسـت در انتقـام نیسـت.

بدبینی                              نفرت                        انتقام جوئی
11- احساس قهر:

بنابـر داشـتن مشـکالت زیـاد زندگـی افـراد حسـاس 
شـده، زود قهـر می شـوند، مگـر ایـن احسـاس نظـر بـه 
جنـس فـرق می کنـد. زن هـا زود قهر می شـوند، مگـر قهر 
خـود را ابـراز نمی کننـد و مـردان زود قهر نمی شـوند، مگر 
وقتـی قهـر شـوند آن را زود ابـراز می کنند، به اطفـال توصیه 
گـردد تـا همیشـه احساسـات یکدیگـر راحس نمـوده قدر 
یکدیگـر را بداننـد و بـاالی یکدیگر قهر نشـوند، اگر باالی 
کسـی قهر هسـتند کوشـش کنند تـا آن را در میـان بگذارند 
تا عقده شـان کم شـده و به خشـم و غضب تبدیـل نگردیده 

و در عـوض صلـح و آشـتی پیـش آید.
12- احساس تنهايی:

کسـانی کـه در اجتماعـات بـزرگ زندگـی کرده انـد، 
از   

ً
احیانـا اگـر  دارنـد.  همدیگـر  بـا  مسـتحکمی  روابـط 

همدیگـر ناراحـت هـم باشـند، بنـا بر داشـتن شـرم و حیا 
یکدیگـر را تنهـا نگذاشـته کمـک و یـاری می کننـد.
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 کسـانی که در یـک خانواده دارند، مگـر فکر می کنند 
تنهـا هسـتند و کسـی را ندارنـد و همیـن احسـاس آنهـا را 
رنـج می دهـد و کسـانی هم هسـتند کـه دوسـت و عزیزی 
می دهنـد  دسـت  از  را  خـود  نزدیـک  اشـخاص  ندارنـد، 
و فکـر می کننـد تنهـا هسـتند، در حالـی کـه بایـد بداننـد 
کـه خداونـد)ج( در همـه حـال بـا ایشـان اسـت. در هیچ 
 کسـی کـه 

ً
حالتـی انسـان را تنهـا نمی گـذارد، خصوصـا

عقیـده راسـخ داشـته باشـد، می داننـد خداوند بـزرگ یار و 
مـددگارش اسـت. با اطفال بایـد فعالیت هایی انجام شـود 
کـه آنهـا از تنهایـی و گوشه نشـینی دوری جسـته و در امور 

اجتماعـی دخیـل شـده و بـا دیگـران در مفاهمه باشـند.
13- احساس نااميدی:

اگـر بـه سـطح زندگی مـردم نظـر بیاندازیـم، می بینیم 
کـه مهاجرت ها، مـرگ و میر، تنهایی، مشـکالت اقتصادی 
و بی سرپرسـتی دامن گیـر آنها بـوده و ناامید هسـتند، یعنی 
ایـن احسـاس در جامعـۀ مـا زیادتر دیـده می شـود مردمان 
زیـادی بـه آن دچارانـد، مگـر باید عقیـدۀ محکم و راسـخ 
داشـته و دانسـت که ناامیـد در دربار خداوند )ج( شـیطان 
اسـت. باید کوشـید که عقاید اسـالمی را در خود و اطفال 
تقویـت بخشـیده و آنهـا را امیـدوار بـه آینـده سـاخت و 
جهـت برآورده شـدن این هـدف گفتن نصایـح و قصه های 

پیامبـران و گفتـن تجارب زندگی بسـیار موثر اسـت.
14- احساس مايوس بودن:

بـوده  ناامیـدی  احسـاس  از  بزرگ تـر  احسـاس  ایـن 
ایـن  داشـتن  می شـود.  بـودن  مایـوس  سـبب  ناامیـدی   و 
متأثـر سـاخته و خطـرات  زیـاد  را  و روان  احسـاس روح 
زیـادی را به وجـود مـی آورد. بنـأ کوشـش بایـد کـرد کـه 
ناامیـدی را به خـود راه نـداده تـا بـه ایـن احسـاس برخورد 
گاهی  نگـردد. پـس وظیفـه والدیـن و معلمیـن اسـت کـه آ
اطفـال را در قسـمت آرام سـاختن و کاهش آن بلنـد ببرند.

 ناامیدی                                                         مایوس بودن 
وقتـی کـه شـاگردتان به شـما مشـکل اش را می گوید، 

هنـگام شـنیدن نکات زیـر را در نظـر بگیرید:

1. تماس چشمی داشتن
2. داشتن احساسات ظاهری 
3. تکرار نمودن نکات کلیدی

4. شنیدن با ذهن باز
5. طرح سؤاالت

به صـورت  تأییـد نمـودن سـخنان جانـب مقابـل   .6
لفظـی و غیرلفظـی

7. پرسیدن راه های حل از خود شاگرد.
8.  آرامش دادن به شاگرد.

9. وعده دادن جهت حل مشکل
10. همکاری و جستجو نمودن راه های حل

بـه احساسـات شـاگردان تان گـوش داده و آن را تحلیل 
 فکر کنیـد. چون این 

ً
و تجربـه نمائیـد و در مـورد آن عمیقـا

احساسـات بـرای آنهـا تکلیـف ده بـوده و اثـرات و عالیـم 
منفـی و نادرسـت را به وجـود مـی آورد. بنأ با داشـتن عقیده 
محکـم و تـوکل بـه خداوند)ج( توجه بیشـتر به آنهـا نموده 
تـا ایـن احساسـات در آنهـا بـروز نکـرده و مـورد رنـج و 
شـکنجۀ روحـی قـرار نگرفتـه و افراد سـالم در اجتمـاع بار 

آیند.

منابع:
- مجلۀ عرفان چاپ 1381

آموزشـی تشـریحی مؤسسـه )اطفـال در  پروگـرام   -
معـرض خطـر( سـال 2005

- روان شناسـی )یادگیـری و آمـوزش( تألیـف علمـی 
اکبـر سـیف – تهران

مربیـان،  بـرای  مدرسـه  مدیریـت  رشـد  مجلـۀ   -
مشـاوران، مدیـران – ماهنامـه آموزشـی وزارت آمـوزش و 

1382 سـال  ایـران  پـرورش 
موسـوی،  از  آمـوزش  بـر  محیطـی  عوامـل  تأثیـر   -

1393  – سـیدحامد 
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شیــوه تدريس 
و ـلط  تس درحد
ـاد در ي آن   نقش 
شاگردان گیری 

)صنـف  شـاگردان  از  گروهـی  یـا   
ِ

جمـع بـرای  تدریـس 
درسـی( بـه هـر انـدازه که بـه دقـت پـالن و اجرا شـود باز 
هم تـوأم با مشـکالت می باشـد. ِاشـکال اساسـی تدریس 
گروهـی یـا تدریس در صنف درسـی این اسـت کـه معلم 
بـرای یـک صنـف درسـی بـا کمیـت 40-60 نفر شـاگرد 
از یـک نـوع شـیوه تدریـس اسـتفاده می کنـد تـا رسـیدگی 
بـه موقـع بـرای حـل مشـکالت همـه آنـان ممکـن شـود، 
در حالـی کـه معیـار جهانـی کمیت صنـف درسـی امروز 
15الـی 25 شـاگرد اسـت و در بیـن شـاگردان از لحـاظ 
ویژگی هـای مختلف فـردی تفاوت وجود دارد. هیچ شـیوه 
تدریـس را نمی تـوان پیـدا کرد کـه برای همۀ شـاگردان یک 
صنـف تأثیر یکنواخت داشـته باشـد. بنابر این هر شـیوه ای 
را کـه معلـم بـا جمعـی از شـاگردان یـک صنـف مـورد 
اسـتفاده قـرار بدهـد یادگیری شـاگردان بنابـر خصوصیات 
فـردی بـا فیصدی هـای متفـاوت خواهـد بـود و عـده ای با 

فیصـدی انـدک یادگیـری مواجـه می شـوند. بهترین شـیوه 
فـردی  ویژگی هـای  بـا  متناسـب  کـه  اسـت  آن   تدریـس 
شـاگردان طراحـی و اجـرا شـود کـه ایـن نـوع تدریس یک 
معلـم بـا یـک شـاگرد امکان پذیر اسـت. بـه دالیـل متعدد 
ایـن نـوع تدریـس و یادگیـری، یعنی اسـتخدام یـک معلم 
بـرای یـک شـاگرد غیرعملـی به نظر می رسـد. تنهـا طریق 
عملـی ایـن اسـت کـه تدریس جمعـی یـا صنف درسـی را 
طـوری اصـالح کنیـم که مشـکالت آن بـه حداقل برسـد، 
نیـز  یادگیـری  و  از مزایـای تدریـس  ولـی در عیـن حـال 
بهره منـد گـردد. شـیوه تدریس بـرای یادگیری درحدتسـلط 
دارای همیـن ویژگی هـا اسـت. در ایـن شـیوه، درس بـرای 
یـک صنف بـه صورت جمعـی ارائـه می گردد، امـا طوری 
کـه تفاوت هـای فـردی و ویژگی هـای منحصر به شـاگردان 
مـورد توجـه قـرار می گیرند و معلـم ضمن تدریس شـانس 
آن را دارد کـه بـه هـر یـک از شـاگردان رسـیدگی کنـد و در 

معاون رسمحقق گلباز بنيادی
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برطـرف نمـودن مشـکالت آنها تـالش ورزد.
تدریـس  تنظیـم  بـرای  منظـم  و  قاعـده  بـا  راه  یـک 
تسـلط آموزی  مختلـف،  شـاگردان  نیازهـای  بـا 
masterylearning نامیـده می شـود. تفکر اساسـی نهفته 
در تسـلط آموزی طـوری اسـت کـه مطمئن شـویم تـا همۀ 
 تمـام آنهـا، هـدف عمومـی و اهـداف 

ً
شـاگردان یـا تقریبـا

خصوصـی یـا اهداف دقیـق رفتاری را قبل از رفتن به سـراغ 
درس بعـدی در سـطح تسـلط از قبل تعیین شـده یاد گرفته 

باشـند.)1( 
نظریـۀ قبلی سـنتی راجـع به تعلیـم و تربیت بـا نظریۀ 
مغایـرت  در  درحدتسـلط  یاددهـی  به خصـوص  فعلـی 
می باشـد. نظریـۀ رایـج قبلـی در مـورد تدریـس و یادگیری 
طـوری بـود کـه در پروسـۀ یادگیـری هـم شـاگردان قـوی 
وجـود داشـتند و هم شـاگردان ضعیـف و این یـک ویژگی 
 ثابـت در انسـان ها تلقـی می شـد. همچنیـن نظریـۀ 

ً
نسـبتا

متـداول ایـن بود که اشـخاص بـه درجات مختلـف از این 
ویژگـی برخوردارنـد. عـالوه براین، نظـر دیگر ایـن بود که 
انتزاعـی را  شـاگردان قـوی می تواننـد مطالـب پیچیـده و 
یـاد بگیرنـد، درحالـی کـه شـاگردان ضعیـف تنها قـادر به 
یادگیـری سـاده ترین و محسـوس ترین موضوعات هسـتند. 
نظـام تدریـس و یادگیری تمام جهـان بر مبنـای همین نظر 
اسـتوار اسـت کـه انتخـاب روش هـا، نمره گـذاری و حتی 
تنظیـم برنامه هـای آموزشـی نیـز بـر اسـاس آن طرح ریزی 

می شـد.)2(
نظریۀ اساسـی شـیوه تدریـس و یادگیری درحدتسـلط 
فراهـم  آموزشـی  مناسـب  شـرایط  اگـر  کـه  اسـت  ایـن 
 همـۀ 

ً
 یـا تقریبـا

ً
شـود و زمانـی کافـی تـدارک شـود، اکثـرا

را  درس  یـک  اهـداف  همـۀ   
ً
تقریبـا می تواننـد  شـاگردان 

یـاد بگیرنـد، یعنـی بـر آن تسـلط یابنـد. تهـداب نظریـۀ 
شـیوه تدریـس بـرای یادگیـری درحدتسـلط ابتـدا در مدل 
 johncarrol )1963،1965( کارول  جـان  یادگیـری 
 ارائـه شـد و بعدهـا ایـن نظریـه به وسـیلۀ بنجامیـن بلـوم
بـه  و  کـرد  پیـدا  توسـعه   Benjamin Bloom )1968(
در  یادگیـری  شـیوه  نـام  بـا  تدریـس  روش  یـک  صـورت 
حدتسـلط آموزی تدویـن گردیـد. بـر مبنای مـدل یادگیری 

کارول، یادگیـری در مکاتـب پدیدۀ مبتنی بـر وقت یا زمان 
می باشـد. بـه ایـن مفهوم کـه هر چه زمـان یادگیری بیشـتر 
باشـد کمیـت و کیفیـت یادگیـری نیـز بیشـتر خواهـد بود.

کارول، بـر خـالف دانشـمندان عرصـۀ روان شناسـی 
تربیتـی قبـل از او، اسـتعداد را نـه بـه عنـوان یـک پدیـدۀ 
ثابـت ارثـی، بلکـه بـه شـکل کمیـت زمانـی کـه شـخص 
نیـاز دارد تـا مطلبـی را یـاد بگیـرد تعریـف می کنـد. بـر 
مبنـای ایـن تعریـف، اگـر بـه شـاگرد زمان یـا وقـت مورد 
نیـاز برای رسـیدن بـه سـطح معینـی از یادگیری داده شـود 
و اگـر او از ایـن زمـان برای یادگیـری مدنظر اسـتفاده کند، 
 به سـطح کامـل یادگیـری یک درس 

ً
بـه ایـن اسـاس تقریبا

می رسـد. ولـی اگـر بـه شـاگرد وقت کافـی بـرای یادگیـری 
داده نشـود یـا بـه او زمـان کافـی داده شـود امـا از وقـت 
اسـتفادۀ کامـل و درسـت نکنـد، یادگیری که الزم پنداشـته 

می شـود صـورت نخواهـد گرفـت.
بنجامیـن بلـوم  )benjamin bloom )1968 ایـن 
بـه یـک مـدل عملـی بـرای یادگیـری  مـدل تئوریکـی را 
محصـالن و شـاگردان مبـدل کرده اسـت. وی به ایـن باور 
اسـت کـه اگر اسـتعداد یادگیـری مبتنی بر زمانی اسـت که 
شـاگرد بـرای یادگیـری نیاز دارد، پـس می تـوان امکاناتی را 
فراهـم کرد کـه تمام شـاگردان صنف در یادگیری به سـطح 
دل خـواه )حدتسـلط( برسـند. ایـن نحـوۀ کار در پروسـۀ 
آموزش اسـاس شـیوه تدریس بـرای یادگیری درحدتسـلط 
را تشـکیل می دهـد. بـه عبـارت دیگـر، در شـیوه تدریـس 
بـرای یادگیـری درحدتسـلط ایـن طـور توجیه می شـود که 
 همـۀ شـاگردان و محصـالن می توانند تمـام مطالب 

ً
عمـال

و موضوعـات درسـی کـه در مکتـب یـا تحصیـالت عالی 
بـه  اینکـه  بـر  بگیرنـد، مشـروط  یـاد  داده می شـود  درس 
آنهـا وقـت الزم بـرای یادگیـری داده شـود، همچنیـن هـر 
زمانـی کـه شـاگردان ضـرورت بـه کمک داشـته باشـند به 
آنهـا کمـک و راهنمایـی صـورت بگیـرد و برای رسـیدن به 
حدتسـلط یک مـالک مشـخص وجود داشـته باشـد.)3(
شـاگرد  واقعـی  یادگیـری  مقـدار  تسـلط  از  هـدف 
یادگیـری  مطلـوب  ثمـرۀ  بـه  هـم  تسـلط  لـذا  می باشـد، 
نتیجـه ای کـه حاکـی از  از  قابـل قبـول  و هـم بـه سـطح 
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موفقیـت در یادگیـری باشـد مرتبـط اسـت. مفهـوم تسـلط 
بـه مفاهیـم کفایـت و مهـارت نزدیـک اسـت، امـا بـا آنها 
تفـاوت دارد. تسـلط یافتن بخشـی از کفایت یافتـن و ماهـر 
شـدن، می باشـد. تسـلط عنصـر ذهنـی کفایت را تشـکیل 
می دهـد. شـاگرد باکفایـت کسـی اسـت کـه بـر مطلـب 
تسـلط یافته باشـد. بـه هـر حـال کفایـت، برعالوۀ تسـلط، 
شـامل کسـب اعتمـاد بـه خـود یـا حـس مقابله با مشـکل 
عاطفـی  عنصـر  خـود،  بـه  اعتمـاد  ایـن  می باشـد.  نیـز 
پروسـۀ  موثریـت  بـه  تسـلط  اگرچـه  می باشـد.  کفایـت 
دارد،  اشـاره  بهتـر  یادگیـری  آوردن  به وجـود  در  یادگیـری 
مهـارت بـه کارآمـد بـودن اسـتفاده از یادگیـری، بعـد از 
آن کـه یادگیـری انجام شـد، اشـاره دارد. به طـور مثال، یک 
محصـل روان شناسـی تربیتـی را در نظـر بگیریـم کـه به او 
یـاد داده می شـود تـا اصول انگیـزۀ معین را در پالن درسـی 
خـود رعایـت کند، هنگامی که از او خواسـته می شـود این 
 در صنف درسـی انجام دهـد، در آغاز؛ کار او 

ً
کار را عمـال

بـا شـک و تردیـد و احتیـاط همـراه بـوده و به کنـدی انجام 
می شـود. امـا نتیجـۀ کارش حاکـی از نویـدی اسـت کـه 
قـادر بـه اسـتفاده از اصـول مـورد نظـر رابطـه دارد. بعد از 
سـپری شـدن زمان و تکرار ایـن عمل از جانـب محصل یا 
 با سـرعت و مفیدیت انجام می شود. 

ً
شـاگرد، کار او نسـبتا

پـس می توان گفـت که وی در کار خود ماهر شـده اسـت. 
معنـا و مفهـوم آن این  اسـت کـه در ابتدا ما بـه یک موضوع 
تسـلط پیـدا می کنیـم، بعد بـه ما مهـارت دسـت می دهد. 
یعنـی شـاگرد یا هـر فرد دیگـر باید ابتـدا بـاالی موضوع یا 
مطلب درسـی تسـلط یابد تا بعـد بتواند در آن ماهر شـود. 
در همیـن مـورد می توانیـم بگوییـم کـه شـاگردان از طریق 
  بـاالی آنها تسـلط پیدا 

ً
تمریـن، یادگیری هایـی را کـه قبـال

کرده انـد مهـارت کسـب می کننـد. پـس مهـارت هماننـد 
»پرآمـوزی«  آن را  روان شناسـان  کـه  می باشـد  مفهومـی 
مفهـوم  تسـلط یافتن  کـه  حالـی  در  کرده انـد،  نام گـذاری 

»یادگیـری اصلـی یـا اولیـه« را افـاده می کنـد.)4(
بنـا بـر توضیحـات بـاال، رابطـه بیـن تسـلط، کفایـت 
و مهـارت قـرار ذیـل اسـت: تسـلط پیش شـرط کفایـت و 
مهـارت محسـوب می شـود. پیامدهای مثبـت عاطفی توأم 

بـا تسـلط یابی باعـث می شـوند که شـاگرد یا هر فـرد دیگر 
بـه کفایـت برسـد و از طریـق تکـرار و تمریـن و اسـتفادۀ 
مکـرر از آموخته هـا و اندوخته هـای خـود، فـرد باکفایـت 

به فـرد ماهـر تبدیل شـود.
یادگیـری  بـرای  تدریـس  شـیوه  مرحلـۀ  اولیـن 
درحدتسـلط، بـر مبنـای سـاختار عمومی پالن درسـی که 
همـان تعییـن هدف کلـی یا عمومـی و اهـداف خصوصی 
)اهـداف بیـن راه یـا اهـداف دقیـق رفتـاری( پیـش نیـاز یا 
مقدمـۀ کلـی درس، آمادگـی اهداف درس قبلـی و ارزیابی 
مقدماتـی از درس قبلـی اسـت، تهیـه و تدویـن می شـود. 
تهیـۀ پالن درسـی با تمـام مراحـل آن، معلم قبـل از داخل 
شـدن بـه صنـف و ارائۀ درس نـزد خود باید داشـته باشـد.
درحدتسـلط،  یادگیـری  بـرای  تدریـس  شـیوه  در 
عـالوه بـر ارزیابـی آغازیـن یـا ارزیابـی از درس قبلی، دو 
نـوع ارزیابـی دیگـر یعنـی ارزیابـی تکوینـی )تشـخیصی 
تراکمـی  ارزیابـی  و   formative درس(  جریـان  در 
summative )نهایـی( مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد که 
بـرای هـر یک آنهـا تعییـن حدتسـلط الزم اسـت. ارزیابی 
تراکمـی یـا همان امتحـان جامع نهایـی به طور متـداول در 
پایـان هـر سمسـتر گرفته می شـود و نتایـج آن بـرای این که 
شـاگردان در یادگیـری مطالـب درسـی بـر مبنـای اهـداف 
نـه اسـتفاده می شـود.  یـا  بـه حدتسـلط رسـیده اند  درس 
امـا ارزیابـی تکوینـی در آخـر مرحلۀ یک سـاعت درسـی 
اجـرا می شـود و هـدف آن تشـیخص نقاط قـوت و ضعف 
فعالیت ها و تدابیر درسـی معلم و سـعی و تـالش یادگیری 
شـاگردان اسـت. هـر دو نـوع ارزیابـی بـه نوعـی محک یا 
معیـار عملکـرد ضـرورت دارنـد که نشـان دهند شـاگردان 
در یادگیـری اهـداف درس به حدتسـلط رسـیده اند یا خیر.
در  عملکـرد  معیـار  تعییـن  غـرض   )1972( بـالک 
دسـتیابی بـه حدتسـلط گفتـه اسـت کـه ایـن معیـار بایـد 

باشـد: ذیـل  ویژگی هـای  دارای 
- معیـار بـر مبنـای همان تصمیـم و اهمیتی باشـد که 

انتخـاب اهـداف بر آن مبتنی اسـت.
- معیـار بـه نحـوی مشـخص شـود کـه معلـم بتواند 
آن را از نظـر منطقـی یـا تجربـی بـر دیگـر معیارهـا ترجیح 
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. هد د
- معیـار بـه نحوی مشـخص شـود کـه منابـع کافی و 
الزم، وقـت و زمـان در اختیـار شـاگرد قرار داشـته باشـد تا 

آن معیـار تکمیـل و قابل دسـتیابی باشـد.)5(
معلـم  درحدتسـلط  یادگیـری  و  تدریـس  شـیوه  در 
بایـد محتـوای درس خـود را طـوری بـه سـاعات درسـی 
تقسـیم کنـد کـه هـر سـاعت درسـی در برگیرنـدۀ تعـداد 
اندکـی هدف درسـی باشـد. چنان چه تسـلط یافتن شـاگرد 
یـا محصـل بـر همیـن اهـداف انـدک و محـدود منتـج بـه 
تسـلط یابی او بـر کل اهـداف درس می شـود. برای تقسـیم 
کـردن محتـوای کتـاب درسـی بـه یـک سـاعت درسـی بر 
مبنـای شـیوه تدریـس درحدتسـلط حداقـل دو راه وجـود 
دارد. یکـی این کـه بـا مراجعـه بـه محتـوای کتـاب کـه هر 
یـک جزء یا دو سـه جـزء مرتبط به هـم محتوا را کـه دارای 
اهـداِف هم ماننـد هسـتند برای یک سـاعت درسـی تنظیم 
کنیـم. طریـق دیگـر اسـتفاده از بخش هـا یـا فصل هـا بـه 
عنـوان سـاعات درسـی تدریـس و یادگیری می باشـد. البته 

اگـر فصل هـا زیاد مختصر باشـند از دو، سـه فصـل مرتبط 
بـه هـم به عنـوان یک سـاعت درسـی اسـتفاده شـود و اگر 
فصل هـای کتـاب بسـیار مفصـل باشـند می توانیـم آنهـا را 

در چنـد سـاعات درسـی تقسـیم و تنظیـم کنیم.
اگـر چه شـیوه تدریس بـرای یادگیری درحدتسـلط در 
مجمـوع  یک شـیوه آموزش فردی)هر شـاگرد بـه حدکافی 
و الزم بایـد یـاد بگیـرد( می باشـد، بـه هرحـال ایـن شـیوه 
به طـور جمعـی یـا گروهی اجـرا می شـود، یعنـی از طریق 
یـک معلـم و چندیـن شـاگرد. بـه عبـارت دیگـر، در ایـن 
شـیوه تدریـس شـاگردان همه باهـم چیـزی را کـه معلـم 
درس می دهـد، یـاد می گیرنـد و در جریـان درس به شـکل 
گروهـی یـا جمعـی از یـک درس بـه درس دیگـر پیـش 

می رونـد.
در شـروع شـیوه تدریس بـرای یادگیری درحدتسـلط، 
ماننـد دیگر شـیوه های تدریـس، معلم باید برای شـاگردان 
یـا محصـالن به دقـت معلـوم و مشـخص کند کـه در پایان 
هـر سـاعت درسـی و همچنیـن در پایـان هـر سمسـتر چه 
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انتظاراتـی از آنهـا خواهـد داشـت. بـرای ایـن منظـور الزم 
از  قبـل  را  درسـی  سـاعت  هـر  درس  اهـداف  تـا  اسـت 
ارائـۀ درس جدیـد در اختیـار شـاگردان قـرار دهـد. بعـد 
از توضیحـات الزم در بـارۀ موضـوع و اهـداف نخسـتین 
سـاعت درسـی، نوبت بـه ارزیابی درس گذشـته و کسـب 
اطمینـان از این کـه، بـا توجـه بـه اهـداف درس قبلـی یـا 
آمادگـی درس قبلـی پیش بینـی شـده در پالن درسـی، همۀ 
شـاگردان آمادگی الزم بـرای یادگیری اهـداف درس جدید 
را دارنـد، می رسـد. اگـر نتایـج ارزیابـی درس قبلی نشـان 
دادنـد کـه شـاگردان آمادگـی کافی بـرای یادگیـری اهداف 
درس جدیـد را ندارنـد، قبـل از همه معلم باید بـه جبران و 

رفـع ایـن نواقـص اقـدام کند.
تدابیـر بعـدی معلـم، بعـد از رفـع کمبودهـای درس 
قبلـی شـاگردان، ارائـه درس جدیـد به صـورت جمعـی یـا 
از راه هـای مختلـف  گروهـی می باشـد. منظـور اسـتفاده 
فعالیـت  بـه  شـاگردان  و  معلـم  طریـق  آن  از  کـه  اسـت 
یاددهـی و یادگیـری بپردازنـد. بـرای بـرآورده شـدن ایـن 
متوصـل  آتـی  شـیوه های  بـه  می توانـد  معلـم  مقصـد، 
شـود: ارائـۀ لکچـر، بحـث گروهـی، اسـتفاده از وسـایل 
آموزشـی،  ورکشـاپ های  از  اسـتفاده  بصـری،  و  سـمعی 
وظایـف خانگـی، فعالیت هـای البراتـواری و غیـره. بعـد 
از ارائـۀ درس نوبـت بـه ارزیابـی تکوینـی یـا تشـخیصی، 
ارزیابـی نقـاط قـوت و ضعـف شـاگردان و فعالیت هـای 
معلـم می رسـد. چیـزی کـه بیشـتر از هـر چیز دیگر شـیوه 
تدریـس بـرای یادگیری درحدتسـلط را از سـایر شـیوه های 
تدریـس متمایز می سـازد کاربـرد این ارزیابی و اسـتفاده از 
نتایـج آنهـا برای بهتر شـدن یاددهـی و یادگیری می باشـد. 
ارزیابـی تکوینی یا تشـخیصی شـامل سـؤاالتی بـر مبنای 
اهـداف هر سـاعت درسـی اسـت که بعـد از ارائـۀ درس و 
یادگیـری شـاگردان تطبیـق می شـود. در نتیجـۀ اسـتفاده از 
ایـن آزمون ها، هـر یک از شـاگردان از چگونگـی یادگیری 
گاهی پیدا  و پیشـرفت خـود در رسـیدن بـه اهـداف درس آ
می کننـد. بـرای هـر سـاعت درسـی دو آزمـون تکوینـی 
مشـابه یـا معادل ضرور اسـت. یـک امتحان یـا آزمون قبل 
از ارائـۀ درس بعـدی مـورد اجـرا قـرار می گیـرد و هدف آن 

تشـخیص مشـکالت یادگیـری شـاگردان در درس جمعی 
یـا گروهـی سـاعت قبلـی اسـت. آزمـون یـا امتحـان دوم 
بعـد از ارائـۀ درس اصالحـی بـه منصـۀ اجرا قـرار می گیرد 
و هـدف از آن کسـب معلومـات از ایـن مطلـب می باشـد 
کـه درس اصالحـی مؤثـر واقـع شـده اسـت یـا نـه. بعـد 
از اجـرای فـورم اول آزمـون تکوینـی و کشـف مشـکالت 
ارائـۀ درس  و  بـه طـرح  بایـد  یادگیـری شـاگردان، معلـم 
اصالحـی بـرای شـاگردانی کـه موفقیـت کامـل به دسـت 
نیاورده انـد، یعنـی بـه حد معیـار تسـلط نرسـیده اند، اقدام 
، به طـور 

ً
 امـا َنـه الزامـا

ً
کنـد. درس اصالحـی کـه معمـوال

اهـداف  بایـد همـان  ارائـه می شـود  بـه شـاگردان  فـردی 
مرتبـط بـه درس اصلـی گروهـی را دربرداشـته باشـد، بـه 
فعالیت هـای  نـوع  اصالحـی  تدریـس  در  دیگـر  عبـارت 
یادگیـری بایـد فعالیت هـای بـه کار رفته در تدریـس اصلی 
یعنـی صنـف درسـی متفـاوت باشـد. به طـور مثـال، اگـر 
محصـالن  یـا  شـاگردان  از  گروهـی  اصلـی  تدریـس  در 
خواسـته می شـود کـه کتـاب درسـی را مطالعـه کننـد، در 
تدریـس اصالحـی می تـوان از آنها)بـه شـکل انفـرادی یـا 
چنـد نفـری( خواسـت تـا به صحبـت یـا سـخنرانی معلم 
توجـه نماینـد، یـا در بحـث مربـوط بـه سـؤاالت امتحـان 

تشـخیصی اشـتراک ورزنـد و غیـره.
شـیوه های  اجـرای  و  باشـد  محـدود  امکانـات  اگـر 
متنـوع تدریـس و فعالیت هـای مختلـف یادگیـری ممکـن 
نباشـد، می تـوان از شـیوه های تدریس و یادگیری مشـابهی 
در هـر دو نـوع تدریـس اصلـی و اصالحـی اسـتفاده کرد. 
 اگـر فعالیت عمـدۀ یادگیـری در درس اصلی خواندن 

ً
مثـال

کتاب درسـی باشـد، برای تدریـس اصالحـی می توانیم از 
شـاگرد بخواهیم تـا قسـمت هایی از همان کتـاب را دوباره 

بخواند.
درس  کیفیـت  کـه  اسـت  گفتـه   )1991( اسـالوین 
بـرای  تدریـس  شـیوه  موفقیـت  ضامـن  معلـم  اصالحـی 
یادگیـری درحدتسـلط می باشـد. ایـن روانشـناس تربیتـی 
انجـام  را  اصالحـی  درس  از  اسـتفاده  شـیوۀ  بهتریـن 
سـاعت  معمـول  وقـت  از  یادگیـری خـارج  فعالیت هـای 
درسـی مکتـب یـا خـارج از مکتـب می پنـدارد و می افزاید 



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 8  

ثور 1399 خورشیدی 32

شـاگردان:  اصالحـی  درس  بـرای  افـراد  مهمتریـن  کـه 
هم صنفیـان، والدیـن داوطلـب، معلمان آموزش اسـتثنایی 
یـا کامپیوتـر می تواننـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. بـا این 
همـه در اکثـر مـوارد، مالحظـات عملی حکـم  می کند که 
درس اصالحی در ضمن سـاعت درسـی ارائه شـود، عالوه 
بـر آن ارائـه تدریـس بـا شـیوه درحدتسـلط مربوط شـرایط 
و چگونگـی وضعیـت مکتـب، خانـواده و محیط زیسـت 

می شـود.)6(
داده  اصالحـی  درس  شـاگردان  بـرای  کـه  هنگامـی 
می شـود، شـاگردان بایـد بـه دو گـروه تقسـیم شـوند. گروه 
اول کـه بـه حدتسـلط رسـیده در یک قسـمت صنـف جدا 
شـوند و برای شـان مطالب اضافی برای مطالعـه و یادگیری 
در اختیارشـان گذاشـته شـود تا بیکار نمانند. گـروه دوم که 
بـه حدتسـلط نرسـیده اند در قسـمت دیگـر صنـف جمـع 
شـوند و بـه آنهـا درس اصالحـی داده شـود، بعـد از ارائـۀ 
درس اصالحـی، آزمـون تکوینـی برای بـار دوم اجرا گردد. 
بعـد از حاصـل نمـودن اطمینـان از این کـه ایـن شـاگردان 
مشـکالت  رفـع  بـه  موفـق  اصالحـی  درس  نتیجـۀ  در 
یادگیـری درس خـود شـده اند و بـه اهـداف درس موردنظر 
رسـیده اند، بعـد بـه ارائـۀ درس بعـدی پرداختـه شـود. بـه 
همیـن ترتیـب مانند درس اول تا آخرین سـاعت درسـی یا 
یـک سمسـتر و یـا یک سـال تعلیمـی ادامـه پیـدا می کند. 
شـایان ذکر اسـت که ادامـۀ تدریس با روش درحدتسـلط، 
ارتبـاط بـه برنامـه و تصمیـم مکتـب دارد، آیا ایـن روش یا 
شـیوه بـرای یـک یا چنـد مضمـون از طـرف مکتـب یا هر 
نهـاد دیگر تعلیمـی و تربیتی وزارت معـارف یا تحصیالت 
عالـی پـالن شـده یـا این کـه یـک پـالن تجربی بـرای چند 
سـاعت درسـی... مـورد اسـتفاده و آزمایش قـرار می گیرد.
بعـد از نهایـی شـدن سـاعت های درسـی بـه اهدافی 
کـه تذکـر داده شـد، معلـم ارزیابـی نهایـی )تراکمـی( را 
دربرگیرنـدۀ  ارزیابـی  ایـن  می دهـد.  قـرار  تطبیـق  مـورد 
تمـام اهـداف سـاعات درسـی بـا شـیوه درحدتسـلط کـه 
 تدریـس و یـاد گرفتـه شـده اسـت می باشـد. نتیجـۀ 

ً
قبـال

ایـن ارزیابـی هـم برای نمـره دادن به شـاگردان و هـم برای 
قضـاوت راجـع به میـزان تأثیرات پـالن درسـی  ارائۀ درس 

معلـم مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. از طریـق ایـن آزمون 
شـده می توانـد کـه یادگیری هـای متراکم شـاگردان در یک 

تجربـه یـا یـک دورۀ تعلیمـی تعیین شـود.
آندرسـون و بـالک )1977( بـرای ارزیابـی تراکمـی 
)امتحـان نهایـی( از یادگیـری درحدتسـلط، پیشـنهاد ذیل 
را ارائـه کرده انـد: درآغـاز بایـد معلـم بـه شـاگردان نمـره 
 ارائه شـد، 

ً
بدهـد، البتـه مبنـی بر اصولـی که شـرح آن قبال

سیسـتم نمره گـذاری معلـم بایـد مبتنـی بـر اهـداف درس 
و معیارهـای یادگیـری درحدتسـلط باشـد. معلـم بایـد بـر 
اسـاس نتایـج امتحـان جامـع نهایـی تعییـن کند کـه چند 
ایـن  در  شـاگرد  چنـد   و  رسـیده اند  به حدتسـلط  شـاگرد 
همیـن  اسـاس  بـر  کـه  نشـده اند  موفـق  نهایـی  ارزیابـی 
بررسـی بـه آنهـا نمـرات کامیابی یـا ناکامی داده می شـود. 
البتـه اگر شـیوه تدریس بـرای یادگیـری درحدتسـلط بنا بر 
اصـول آن اجـرا شـود و تمام شـاگردان مرحله بـه مرحله به 
هدف هـای سـاعات درسـی کـه در پـالن درسـی تسـجیل 
شـده اسـت برسـند، در آزمـون نهایـی نیـز کـه بـر اسـاس 
اهـداف سـاعات درسـی تهیـه می شـود، موفقیـت الزم را 

و کامیـاب می شـوند.)7( بدسـت می آورنـد 
یـا  تراکمـی  ارزیابـی  نتایـج  آوردن  به دسـت  از  بعـد 
نهایـی و تعییـن درجـۀ موفقیت شـاگردان، معلـم می تواند 
بـه قضـاوت راجع بـه تأثیرات پـالن درسـی و فعالیت های 
بـه شـاگردان درس داده  بـه مطالبـی کـه  خـود در رابطـه 
اسـت اقـدام کنـد. در صورتی کـه نتایج نشـان دهندۀ عدم 
موفقیـت کامل باشـد بایـد بـه تجدیدنظـر در مراحل پالن 
درسـی و ارائـه درس خـود بپـردازد و بـه رفـع نواقـص آن 
تـالش ورزد تـا در اجـرای پـالن درسـی خـود با شـاگردان 

جدیـد موفقیـت بیشـتر حاصـل نماید.
نمـرات امتحـان اول تکوینی یـا نهایـی، معلومات در 
مـورد کیفیـت تدریـس و یادگیـری شـاگردان را بـه دسـت 
می دهـد. اوسـط کم نمـرات ایـن امتحانـات نشـان دهندۀ 
وجـود مشـکالت در شـیوه های تدریـس اصلـی سـاعت 
درسـی می باشـد. اوسـط کم نمـرات آزمون هـای  تکوینی 
یـا نهایـی دوم کـه بعـد از درس اصالحـی مـورد اجـرا قرار 
می گیرند نشـان دهندۀ نواقص در درس اصالحی می باشـد 
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و باآلخـره اوسـط کـم نمـرات امتحـان نهایی یـا تراکمی از 
وجـود مشـکالت در پـالن درسـی و فعالیت هـای معلـم 
حاکـی اسـت. ایـن معلومـات معلـم را قـادر می سـازند تا 
بـه رفـع نواقص مراحـل مختلف پالن درسـی و شـیوه های 

تدریـس خود بپـردازد. 
شـیوه  مؤثریـت  مـورد  در  شـده  انجـام  تحقیقـات 
یادگیـری درحدتسـلط در مجمـوع نشـان  بـرای  تدریـس 
داده انـد که این شـیوه بـر پیشـرفت تحصیلی شـاگردان، به 
خصـوص شـاگردان ضعیف تأثیـر مثبـت دارد. جدیدترین 
ایـن شـیوه تدریـس  بـه  انجـام شـده راجـع  بررسـی های 
یکـی توسـط اسـالوین )1987( و دیگـری توسـط کولیک 
 bangert-drownsکولیـک و با نگـرت – در اونـز،kulik
)1990( انجـام شـده کـه هـر دو در مجمـوع ایـن شـیوه 
آزمایش هایـی  در  کرده انـد.  توصیـف  موفقیت آمیـز  را 
کـه بـرای تعییـن موثریـت شـیوه تدریـس درحدتسـلط از 
امتحـان معلـم سـاخته شده)سـؤاالت بـر مبنـای اهـداف 
درس( اسـتفاده شـده موثریـت بهتـر و بیشـتر نسـبت بـه 
آزمایش هایـی اسـت که در آنها از امتحان اسـتاندارد شـده 
اسـتفاده شـده اسـت. دلیـل موثریـت آزمایش هـای نـوع 
اول ایـن اسـت کـه سـؤاالت امتحان معلم سـاخته بیشـتر 
مطالـب  محتـوای  شـده  اسـتاندارد  امتحـان  سـؤاالت  از 
تدریـس شـده را منعکـس می کننـد، پـس طبیعـی بـه نظر 
می رسـد کـه شـاگردان موفقیـت بیشـتر در ایـن امتحانات 

نشـان دهنـد.)8( 
در نتیجـه، شـیوه تدریس بـرای یادگیری درحدتسـلط 
یک شـیوه کارا و از لحاظ کمک به شـاگردان برای رسـیدن 
بـه معیارهـای از قبـل تعیین شـدۀ پیشـرفت تحصیلی یک 
شـیوه مفیـد و موثر محسـوب می شـود. بنابر این، اسـتادان 
و معلمـان گرامـی هـم در مکاتـب و هـم در مؤسسـات 
و  تدریـس  پروسـۀ  در  روش  ایـن  از  عالـی  تحصیـالت 
یادگیـری شـاگردان در مـوارد الزم و ممکن اسـتفاده نمایند 

و همچنـان در ترویـج  آن نیـز مبـادرت ورزنـد.

پيشنهادات:
1-آخریـن نتایـج تحقیقاِت دانشـمندان روان شناسـی 

تدریـس  شـیوه  بـه  راجـع  تربیتـی،  علـوم  و  تربیتـی 
درحدتسـلط، شـامل نصاب درسـی پوهنځی های تعلیم و 

شـود. کشـور  دارالمعلمین هـای  و  پوهنتون هـا  تربیـۀ 
1- بـرای محصـالن سـتاژر )دورۀ پراکتیـک(، هنـگام 
تدریس آمـوزی در مکاتـب تجربوی و یا هـر مکتب دیگر، 
راجـع بـه شـیوه تدریـس درحدتسـلط از طـرف اسـتادان 

راهنمـا کمـک و راهنمایـی گردد.
2- اعضـای نظارت تعلیمـی، آمریـن دیپارتمنت ها و 
معلمـان مجـرب و مسـلکی، هنـگام مشـاهدۀ مسـتقیم از 
دروس معلمـان جدیدالتقرر و غیرمسـلکی را در بارۀ شـیوه 

تدریس درحدتسـلط کمـک و راهنمایـی نمایند.
3- معـارف افغانسـتان در موارد الزم و ممکن، شـیوه 
تدریـس درحدتسـلط را در مکاتـب کشـور تجربـه و آغـاز 

. ید نما

مآخذ:
تربیتـی،  روان شناسـی  رابرت.ای.اسـالوین،   -1

.349 1387،ص  محمـدی،  سـید  یحیـی  مترجـم، 
1- علـی اکبرسـیف)داکتر(، روان شناسـی آمـوزش و 

.410 1384،ص  یادگیـری، 
الگوهـای  و  فنـون  للـه صفـوی، روش هـا  امـان   -2

.41،42 1385،ص  تدریـس، 
3- جان.ای گالور،راجر.اچ برو نینگ ، روان شناسـی 
هشـتم،4  چـاپ  خـرازی،  ،مترجم،علی نقـی  تربیتـی 

138،ص202.
4- علی اکبرسـیف )داکتـر(، روان شناسـی آموزش و 

یادگیـری، 1384،ص 413،414.
تربیتـی،  روان شناسـی  رابرت.ای.اسـالوین،   -5

.351 ،1387،ص  محمـدی،  سـید  یحیـی  مترجـم، 
6- علـی اکبرسـیف) داکتـر(، روان شناسـی تربیتـی، 
مطبعۀپیام نـور، چاپ سـیزدهم ، 1384،ص 207،208.
7- علـی اکبرسـیف)داکتر(، روان شناسـی آمـوزش و 
گاه، چـاپ چهاردهم، 1384،ص 421. یادگیری، مطبعۀ آ
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فرایند ارزیابی و مفاهیم وابسته به 
آن در نظام تعلیمی 

سید عنایت الله »همدرد« 

چکيده
مقالـۀ حاضـر بـا توجـه بـه رویکـرد توصیفـی بـه بررسـی 
فراینـد ارزیابـی و مفاهیـم وابسـته بـه آن در نظـام تعلیمـی 
می پـردازد. نـگارش ایـن مقالـه برایـن فلسـفه اسـتوار بوده 
اسـت که یکی از مهمترین و اساسـی ترین مسـؤولیت های 
پیوسـتۀ  اصـالح  معـارف،  اسـتادان  و  انـدرکاران  دسـت 
فراینـد آمـوزش و یادگیـری بـه منظـور نیـل بـه هدف هـای 
میـزان  از  گاهـی  آ آن، کسـب  از  هـدف  و  بـوده  تعلیمـی 
تعلیمـی  گذاری هـای  سیاسـت  یـا  برنامه هـا  موفقیـت 
اسـت و امـروزه نیـز در فعالیت هـای تعلیمـی بسـیاری از 
کشـورها دیـده می شـود. در نظـام تعلیمـی هـر کشـوری، 
اسـتفاده از واژه هـای ارزیابـی، اندازه گیـری و سـنجش و 
ایجـاد مکانیزم هـای بـرای انجـام ارزیابـی متـداول شـده 
اسـت. برخـی بـه تعبیر شـخصی برای ایـن واژه هـا معانی 
را  شـباهت های  و  تفاوت هـا  و  می کننـد  منظـور  ویـژه 

بـه ایـن واژه هـا ارایـه می-دارنـد کـه موضـوع بحـث ایـن 
مقالـه اسـت. روش مطالعـه در ایـن مقالـه اسـنادی بـوده 
 مفاهیـم 

ً
 تعاریـف و بعـدا

ً
و کوشـش بریـن شـده کـه اوال

ارزیابـی و مفاهیـم وابسـته بـه آن ارایـه گـردد. و در قـدم 
دوم ایـن مفاهیـم باهم مقایسـه گردیـده، اهـداف، اهمیت 
مالک هـا،  ارزشـیابی  روش هـای  و  انـواع  ضـرورت،  و 
نشـانگرها، اسـتندردها و کار برد آن هـا در ارزیابی تعلیمی 
بیـان گـردد. آنچـه کـه در ایـن مقالـه مهـم جلـوه می کنـد 
ایـن اسـت کـه ارزیابـی و ارزشـیابی در یک معنـا و مفهوم 
بـکار رفته اسـت. هـدف از مقالـۀ حاضر بررسـی ارزیابی 
و مفاهیـم وا بسـته بـه آن در نظـام تعلیمـی می باشـد کـه  
کاران  دسـت اندر  و  خواننـدگان   محققـان،  از  بسـیاری 
معـارف بـر داشـت های متفاوتـی را از ایـن واژه هـا منظور 

می برنـد.  بـکار  و  می دارنـد 
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کلمات کليدی
ارزیابـی، ارزشـیابی، اندازه گیـری، سـنجش،آزمون و 

آزمودن

مقدمه
از آغـاز پیدایـش تعلیـم و تربیـت رسـمی در جوامـع 
تـا بـه امـروز، تغییـرات و تحـوالت بسـیاری در نظام هـای 
تعلیمـی روی داده اسـت. در نظام تعلیـم و تربیت، یکی از 
ضروری تریـن تحـوالت و پیشـرفت ها، تحـول در نگرش، 
آمـوزش و شـیوۀ ارزیابـی برنامه هـای درسـی، شـاگردان، 
معلمـان و مدیـران اجرایـی نظـام تعلیمـی اسـت. نیـاز بـه 
فراینـد ارزیابـی )ارزشـیابی( تعلیمـی در همـه زمینه هـای 
اجتنـاب  یادگیـری  و  تدریـس  فعالیـت هـای  بـه  مربـوط 
ناپذیـر اسـت. این نیـاز، بویـژه زمانی کـه تعلیـم و تربیت 
دسـتخوش تغییـرات و تحـوالت بنیـادی می گـردد بیش از 
هـر زمـان دیگر احسـاس می شـود؛ زیـرا ارزیابـی  همواره 
در اجـرای موثر و موفق برنامه های تعلیمی نقشـی اساسـی 
روش هـای  و  نظریه هـا  اندیشـه ها،  طـرح  دارد.  و  داشـته 
و  تعلیـم  متخصصـان  و  صاحب نظـران  طـرف  از  جدیـد 
تربیـت با هـدف ارتقای کیفیـت عملکرد معلمـان، کاهش 
پدیـدۀ منفی تعلیمی، جلوگیری از اتالف وقت و از دسـت 
دادن فرصت هـا، و ارتقـا و حفـظ نتایـج مطلـوب تعلیمی، 
ضـرورت فراینـد ارزیابی را بر مسـؤوالن و مدیـران تعلیم و 

تربیـت بیـش از پیش آشـکار سـاخته اسـت.
بـه  تعلیمـی کشـور  نظام هـای  انـدازه  تـا چـه  اینکـه 
نیازهـای فـرد و جامعه پاسـخ می دهنـد؟ تا چه انـدازه این 
نظام هـا بـا تحـوالت تکنالوژیکـی، جهان گـرای اقتصـاد و 
نیـز تغییـرات سیاسـی و اجتماعـی، بویژه آنچـه در محیط 
پیرامونـی رخ می دهـد، هماهنـگ هسـتند؟ تاچـه انـدازه 
رشـد توانایی هـای فـردی و توسـعه نظام هـای تعلیمـی در 
فرهنگـی کشـور  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  توسـعۀ  جهـت 
اسـت؟ تـا چـه انـدازه عملکـرد فعالیت هـای تعلیمـی در 
سـطح صنـف درس، مکتب و نظـام تعلیمـی از مطلوبیت 
برخـوردار اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال ها و سـوال های 
تعلیمـی  ارزشـیابی  مکانیـزم  از  اسـتفاده  مشـابه مسـتلزم 

اسـت. بـه کار گرفتـن ایـن مکانیـزم شـرایط الزم را بـرای 
شـفافیت عملکـرد و پاسـخگوی نظام های تعلیمـی فراهم 
آیینـه ای  تعلیمـی  ازرشـیابی  دیگـر  عبـارت  بـه  می کنـد. 
دسـت اندرکاران  و  تصمیم گیـران  تـا  مـی آورد  فراهـم 
فعالیت هـای تعلیمـی، تصویـری از چگونگـی فعالیت هـا 
بـه دسـت آورنـد؛ بـا اسـتفاده از ایـن تصویـر از نظام های 
تعلیمـی مراقبـت بیشـتری بـه عمـل آورنـد تـا در راسـتای 
پاسـخگوی بـه نیازهـای فـرد و جامعـه کیفیـت نظام هـای 

یابد.   ارتقـا  تعلیمـی 
بنابرین، مکانیزم ارزشـیابی وسـیله ای اسـت که بدون 
»رهاکـردن 

ً
صرفا تعلیمـی  فعالیت هـای  آن،  از  اسـتفاده 

تیـر در تاریکـی« خواهـد بـود. ارزشـیابی تعلیمـی کمک 
می کنـد نیازهـای تعلیمـی شناسـایی شـود، بر اسـاس این 
نیازهـا، بـرای نظام هـای درسـی و تعلیمـی هدف گـذاری 
شـده و برنامه هـای تعلیمـی مطلـوب تدوین شـود. سـپس 
بـرای تحقـق هدف هـا، سـازماندهی الزم بـه عمـل آیـد و 

انجـام امـور هدایـت و رهبری شـود.
در نظـام تعلیمـی هـر کشـوری، اسـتفاده از واژه هـای 
ایجـاد  و  سـنجش  و  اندازه گیـری  ارزیابـی،  ارزشـیابی، 
مکانیزم هـای بـرای انجـام ارزیابـی متـداول شـده اسـت. 
برخـی بـه تعبیـر شـخصی بـرای ایـن واژه هـا معانـی ویژه 
بـه  واژه شناسـی  نظـر  از  ارزیابـی  واژۀ  می کننـد.  منظـور 
یابـی(  )ارج  عامـل  یـک  ارزش«  کـردن  معنی»بررسـی 
تعریـف شـده اسـت. درک عمومـی واژه ارزشـیابی بیشـتر 
همـراه  عامـل  یـک  معنـوی  جنبه هـای  کـردن  تقویـم  بـا 
بـوده اسـت. امـا از نظـر تخصصی درعلـوم تربیتـی، میان 
ارزیابـی تعلیمی و ارزشـیابی تعلیمی تفـاوت وجود ندارد. 
 متاثـر از 

ً
از ایـن رو، تفـاوت معنایـی ایـن دو تعبیـر صرفـا

درک افـراد اسـت و برمبنـای دانش تجربی اسـتوار نیسـت. 

يف مفاهيم تعر
اندازه گيـری: اندازه گیـری عبـارت اسـت از فراینـدی 
کـه تعییـن می کنـد یک شـخص یا یک شـی چه مقـدار از 
یـک ویژگی بـر خوردار اسـت. )سـیف, 1390 ص. 30( 
سـنجش: سـنجش یـک اصطـالح کلـی اسـت و بـه 
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صـورت فراینـدی تعریـف می شـود کـه بـرای گـردآوری 
نیـاز تصمیـم گیـری دربـارۀ شـاگردان،  اطالعـات مـورد 
برنامه هـای درسـی، و سیاسـت های تعلیمی مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد. )سـیف, 1390 ص. 34( 
بـرای  نظامـدار  روشـی  یـا  وسـیله  آزمـون  آزمـون: 
 به سـواالتی 

ً
اندازه گیـری نمونه یـی از رفتار اسـت و معموال

اطـالق می شـود کـه در اختیـار شـاگردان قـرار می گیـرد تا 
بـدان پاسـخ گوینـد. )سـیف, 1390 ص. 32( 

از  یکـی  اندازه گیـری  بـرای  کـه  وقتـی  آزمـودن: 
از  گروهـی  یـا  فـرد  یـک  تربیتـی  یـا  روانـی  ویژگی هـای 
افـراد از آزمـون اسـتفاده می شـود به ایـن فعالیـت آزمودن 

 )34 ص.   1390 )سـیف,  می گوینـد. 
پرسشـنامه: پرسشـنامه بـه مجموعه یـی سـوال گفتـه 
دربـارۀ  اطالعـات  جمـع آوری  آن  هـدف  کـه  می شـود 
 )33 ص.   1390 )سـیف,  اسـت.  افـراد  از  ویژگی هایـی 
بـه  ارزیابـی(،  ارزشـیابی )یـا  ارزشـيابی: اصطـالح 
طـور سـاده، بـه تعییـن ارزش بـرای هـر چیـزی یـا داوری 
ارزشـی کـردن گفته می شـود. یـا ارزشـیابی به یـک فرایند 
نظامدار بـرای جمع آوری، تحلیل و تفسـیر اطالعات گفته 
می شـود بـه ایـن منظـور کـه تعییـن شـود آیـا هدف هـای 
مـورد نظـر تحقق یافته انـد یا درحـال تحقق یافتن هسـتند 

و بـه چـه میزانـی. )سـیف, 1390 ص. 36( 

يف عملياتی تعر
مفاهيم اندازه گيری

اسـت  فعالیتـی  یـا  فراینـد  اندازه گیـری  از  منظـور 
چـه  شـی  یـک  یـا  شـخص  یـک  می کنـد  تعییـن  کـه 
مقـدار از یـک ویژگـی برخـوردار اسـت. از ایـن تعریـف 
از  صفتـی  یـا  ویژگـی   

ً
اوال اندازه گیـری  در  کـه  پیداسـت 

 
ً
یـک شـخص یـا یـک شـی انـدازه گیـری می شـود وثانیـا
آن ویژگـی یـا صفـت بـه صـورت عـدد یـا رقـم مشـخص 
اشـیا  ویژگی هـای مختلـف  اندازه گیـری  بـرای  می گـردد. 
 بـرای 

ً
و افـراد از وسـایل مختلفـی اسـتفاده می شـود. مثـال

اندازه گیـری ویژگی هـای فزیکـی، مثـل طـول و وزن اشـیا 
یـا قـد و وزن افـراد، از متـر و تـرازو اسـتفاده می شـود. متر 

و تـرازو ویژگی هـای فزیکـی را بـه طـور مسـتقیم انـدازه 
می گیرنـد، لـذا به این دسـته از وسـایل اندازه گیری وسـایل 
ویژگی هـای  بـر  عـالوه  می گوینـد.  مسـتقیم  اندازه گیـری 
فزیکـی، رفتارهـای آشـکار یا محصـوالت رفتـاری افراد را 
 تعداد 

ً
نیـز می تـوان به طـور مسـتقیم اندازه گیری کرد. مثـال

دفعاتـی کـه شـاگرد در یـک جلسـۀ درس میـز اش را تـرک 
می کنـد می تـوان به طـور مسـتقیم انـدازه گرفت. )سـیف, 

 )613 ص.   1379
در اندازه گیـری، ویژگی هـا یـا صفـات اشـیاء و افـراد 
بـه  صفـات  یـا  ویژگی هـا  آن  مقـدار  و  می شـوند  تعییـن 
انـدازه  نیتکـو،  یـا رقـم گـزارش می شـود.  صـورت عـدد 
گیـری تعلیمـی را به نحـو زیر تعریف کرده اسـت: »شـیوه 
 به آن نمـره می-گویند( 

ً
نسـبت دادن یک عـدد )که معموال

بـه یـک صفـت یـا ویژگـی معیـن یک شـخص بـه گونه یی 
کـه آن عـدد در درجه یـی از آن صفـت یـا ویژگـی را کـه آن 

شـخص از آن برخـوردار اسـت نشـان دهـد«
چنانکـه از تعریف های باال پیداسـت، در اندازه گیری، 
ویژگـی یـا صفتـی کـه اندازه گیـری می شـود بـه صـورت 
، بـه جـای اینکـه بگوییـم 

ً
عـدد یـا رقـم در می آیـد. مثـال

حسـن نسـبت بـه سـن و قـدش الغـر اسـت، می گوییـم 
حسـن 16 سـال دارد، قـدش 170 سـانتی متراسـت، ولـی 
تنهـا 40 کیلوگـرام وزن دارد. یـا بـه عـوض اینکـه بگویـم 
پرویـن از زهـرا باهـوش تراسـت، می گوییـم کـه ضریـب 
هـوش پرویـن  111 ولـی ضریب هـوش زهرا   102 اسـت 
دریـن مثال هـا، اعداد نسـبت داده شـده بـه افـراد، حاصل 
و  ویژگی-هـای جسـمی  از  کـه  اندازه گیری هـای هسـتند 

روانـی آنـان بـه عمـل آمـده اند .
انـدازه گیری فرآیند یا شـیوه  یی دقیق و نظام دار اسـت. 
در  داده  بـه دسـت  اندازه گیـری  از  کـه  درتعریفـی  نانالـی 
کاربـرد قاعـده تاکید کرده اسـت: »اندازه گیـری دربرگیرنده 
قواعـدی اسـت برای نسـبت دادن اعداد به اشـیا )یـا افراد( 
را بصـورت کمیـت  آنهـا  از  بـه گونه یـی کـه صفت هـای 
نشـان دهـد. منظور از کاربـرد قاعده دراندازه گیری اینسـت 
کـه روش های نسـبت دادن اعـداد باید به طور روشـن بیان 
 در نمـره گـذاری نتایج یـک آزمون حسـاب، 

ً
شـوند. مثـال
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وقتی که جواب های درسـت شـاگردان شـمارش می شـوند 
و بـه تعـداد جواب هـای درسـت آنهـا نمـره داده می شـود، 
شـاهد نمونه یـی از کار بـرد قاعـده در اندازه گیری هسـتیم. 
هسـتند  مشـی های  »خـط  اندازه گیـری  قواعـد  بنابریـن، 
بـرای نشـان دادن مقدار )یانوعـی ویژگی دیگر( شـی مورد 

اندازه گیـری«. )سـیف, 1390 ص. 30( 
در بعضـی مـوارد، قاعـدۀ انـدازه گیری تا حدی سـاده 
و بدیهـی اسـت کـه توضیـح مفصـل آن ضـرورت نـدارد، 
ماننـد زمانـی کـه از خط کـش بـرای اندازه گیـری طول یک 
میـز اسـتفاده می شـود. امـا قواعـد مربـوط بـه اندازه گیری 
ویژگی هـای روانـی و تربیتی افـراد مانند هوش یـا یادگیری 
شـاگردان بـه بیـان دقیـق نیـاز دارنـد. فایـدۀ بیـان قواعـد 
اندازه گیـری ایـن اسـت که کمـک می کند تا افـراد مختلفی 
کـه می-خواهنـد وسـیلۀ اندازه گیـری را مورد اسـتفاده قرار 

دهنـد آن را یکسـان بـه کار بندند.
بیـان قواعـد اندازه گیـری از جنبه هـای مهم اسـتاندارد 
کـردن یـا میـزان کـردن آزمون های روانـی و تربیتی اسـت. 
بنـا بـه گفتـۀ آیکـن، »هرگونـه ابـزار اندازه گیری اسـتاندارد 
شـده باید دارای رهنما یا دسـتورالعمل روشـنی بـرای اجرا 
و نمره گـذاری باشـد که به دقت به کار بسـته شـود و امکان 
تفسـیر شـخصی و سـوگیری در نتایج وجود نداشته باشد« 
بنابریـن، از مشـخصات مهـم آزمون های اسـتاندارد شـده 
یـا میزان شـده این اسـت که افـراد مختلفی که این وسـایل 
بدسـت  یکسـانی  نتایـج  بـکار می بندنـد،  را  اندازه گیـری 
می آورنـد. بـه عنـوان نمونـه، در صورتی یـک آزمون هوش 
بـه خوبی اسـتاندارد شـده اسـت که افـراد مختلفـی که آن 
را بـا گروه معینی از شـاگردان مورد اسـتفاده قـرار می دهند 
نمرات هوشـی یکسـانی بـه دسـت آورند. )سـیف, 1390 

ص. 31( 

مفاهيم آزمون
گفتیـم کـه اندازه گیـری یـک فرایند اسـت. ایـن فرایند 
اندازه گیـری  وسـیلۀ  آن  بـه  کـه  دارد  وسـیله یی  بـه  نیـاز 
می گوینـد. بـرای اندزه گیـری ویژگی هـای مختلـف اشـیاء 
 بـرای 

ً
و افـراد از وسـایل مختلفـی اسـتفاده می شـود. مثـال

اندازه گیـری ویژگی هـای فزیکـی، مثـل طول و وزن اشـیاء 
یـا قـد و وزن افـراد، از متـر و تـرازو اسـتفاده می شـود. متر 
و تـرازو ویژگی هـای فزیکـی را بـه طـور مسـتقیم انـدازه 
رفتارهـای  فزیکـی،  ویژگی هـای  بـر  عـالوه  می گیرنـد. 
آشـکار یـا محصـوالت رفتـاری افـراد را نیـز می تـوان بـه 
 تعـداد دفعاتـی کـه 

ً
طـور مسـتقیم اندزه گیـری کـرد. مثـال

تـرک می کنـد  را  میـزش  یـک جلسـۀ درس  در  شـاگردی 
)رفتـار آشـکار( یـا تعـداد مسـایل ریاضـی را کـه درسـت 
حـل می-کنـد )محصـول رفتار( می تـوان به طور مسـتقیم 
انـدزه گرفـت. برخـالف ویژگی هـای فزیکـی )جسـمی( 
و رفتارهـای آشـکار کـه بـه طـور مسـتقیم انـدازه گیـری 
هـوش،  ماننـد  روانـی  صفـات  یـا  ویژگی هـا  می شـوند، 
خالقیـت، انگیـزش، نگـرش، یادگیـری، وماننـد این هـا را 
بایـد بـه طـور غیـر مسـتقیم اندزه گیـری کـرد، زیـرا هیـچ 
دست رسـی  ویژگی هـا  ایـن  بـه  مسـتقیم  طـور  بـه  کـس 
یـا  ویژگی هـا  اندازه-گیـری  وسـیلۀ  معمول تریـن  نـدارد. 
صفـات روانـی آزمـون اسـت. )سـیف, 1390 ص. 32( 
از آنجـا کـه متخصـص اندازه گیـری به ویژگـی روانی 
یـک  ماننـد  تـا  نـدارد  مسـتقیم  دسترسـی  نظـرش  مـورد 
 اندازه 

ً
ویژگـی جسـمی با یک رفتـار آشـکار آن را مسـتقیما

بگیـرد، ناچـار اسـت بـه رفتارهـای از فـرد کـه به گمـان او 
معـرف ویژگـی روانـی مـورد نظـر هسـتند مراجعـه کننـد 
 رفتارهای از افـراد که 

ً
وبـه اندازه گیـری آنهـا بپـردازد. مثـال

معـرف هوشـمندی یا کـم هوشـی هسـتند انـدازه می گیرد 
و براسـاس آنهـا تعییـن می کننـد کـه نمره هوشـی هرکسـی 
چقدر اسـت، یا با پرسـیدن سـوال های از شـاگردان صنف 
تعییـن می کنـد کـه هریـک از آنهـا چـه مقـدار از دانـش و 
مهارت هـای درسـی را کـه قـرار بـوده اسـت یاد بگیـرد یاد 

اسـت.  گرفته 
رفتارهـای معـرف ویژگی هـای روانی بسـیار متنوع اند 
 ،

ً
و بنابریـن نمی تـوان همـۀ آنهـا را اندازه گیـری کـرد. مثـال

اگـر بخواهیـم تمـام رفتارهـای را کـه معرف هوشـمندی یا 
یادگیـری یـک موضـوع درسـی اند فهرسـت کنیـم در هیچ 
آزمونـی نمی گنجنـد. بنابریـن، متخصـص انـدازه گیـری 
نمونه یـی از رفتارهـای مـورد نظـرش را انتخـاب می کنـد و 
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آزمـون خـود را برپایـۀ آن نمونه بنا می نهد. )سـیف, 1390 
ص. 32( 

تعریـف آزمـون بـه انـدازه کافـی گسـترده اسـت کـه 
بعضـی  رو،  ایـن  از  می شـود.  شـامل  هـم  را  پرسشـنامه 
متخصصـان روانسـنجی بیـن آزمـون وپرسشـنامه تفـاوت 
قایـل نمی شـوند. بـا ایـن حـال، ایـن دو از جهاتـی باهـم 
فـرق دارنـد، بـه گونه یـی کـه می تـوان آنهـا را دو نـوع ابزار 
اندازه گیـری متفـاوت تصورکـرد. مـا در ایـن جـا تنهـا بـه 
تفـاوت آنهـا از لحـاظ موضـوع مـورد اندازه گیـری اشـاره 

. می کنیـم 
تفـاوت مهـم بیـن آزمـون وپرسشـنامه در ایـن اسـت 
اندازه گیـری می شـوند،  توانایی هـا  آزمـون  بـه کمـک  کـه 
امـا پرسشـنامه ویژگی هـای غیـر توانایـی را می سـنجد. به 
همیـن دلیـل، بـه آزمون ابـزار اندازه گیـری عملکرد بیشـینه 
گفتـه می شـود، درحالی کـه پرسشـنامه ابـزار اندازه-گیری 
عملکـرد نوعـی نام دارد. عملکرد بیشـینه حد اکثـر توانایی 
فـرد را در زمینـۀ مـورد سـنجش نشـان می دهـد؛ عملکـرد 

نوعـی وضـع معمـول فـرد را معرفـی می کند.
بیشـینه  عملکـرد  اندازه گیـری  بـرای  کـه  آزمون هـای 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد تعییـن می کننـد کـه افـراد 
بـه چـه خوبـی از عهـدۀ انجـام کارهـا بـر می آینـد، به چه 
خوبـی مهارت ها و موضوع هـای مختلف را یـاد گرفته اند، 
و شایستگی شـان در زمینه هـای گوناگـون چقـدر اسـت. 
می سـنجند  را  بیشـینه  عملکـرد  کـه  آزمون هایـی  نمونـه 
عبـارت انـد از آزمون هـای هـوش و اسـتعداد و پیشـرفت 
تحصیلـی. پرسشـنامه های سـنجش عملکـرد نوعـی برای 
بـه کمـک  بلکـه  نمی رونـد؛  کار  بـه  توانایی هـا  سـنجش 
آن هـا وضـع معمـول و طبیعی افـراد اندازه گیری می شـود. 
نمونـه ابزارهـای سـنجش عملکـرد نوعـی عبـارت انـد از 

پرسشـنامه های شـخصیت و نگـرش و عالقـه.
بـه رغـم وجـود تفـاوت در بیـن آزمـون و پرسشـنامه، 
بـه  آزمـون  کـه  گفتیـم  انـد.  مشـترک  تعریـف  در  آن هـا 
نمونه یـی از رفتارهـای معـرف یـک ویژگـی ماننـد هـوش 
 بـه صـورت مجموعه یی سـوال 

ً
گفتـه می شـود کـه معموال

کتبـی )قلم وکاغـذی( برای پاسـخگویی در اختیـار آزمون 

برگیرنـدۀ  در  نیـز  پرسشـنامه  می گیـرد.  قـرار  شـوندگان 
نمونـۀ رفتارهـای معـرف یـک ویژگـی مانند نگرش اسـت 
 )امـا نـه همیشـه( به صـورت کتبـی برای 

ً
کـه آن نیـز غالبـا

پاسـخگویی در اختیـار پاسـخ دهنـده گان قـرار می گیـرد. 
»بـه  پرسشـنامه  کـه  گفـت  می تـوان  تعریـف،  لحـاظ  از 
مجموعه یـی سـوال گفته می شـود که هـدف آن جمع آوری 
وجـه  اسـت«.  افـراد  از  ویژگی هایـی  دربـارۀ  اطالعـات 
اشـتراک دیگـر آزمـون و پرسشـنامه ایـن اسـت کـه هـردو 
بـه  اندزه گیـری  نتیجـۀ  یعنـی  انـد،  کمـی  سـنجش  ابـزار 
وسـیلۀ آن ها درقالـب عدد ورقـم )یعنی نمره( گـزارش می 

شـود. )سـیف, 1390 ص. 32( 

مفاهيم آزمودن
بنـا بـه تعریـف، وقتـی کـه بـرای انـدازه گیـری یکـی 
از ویژگی هـای روانـی یـا تربیتـی یـک فـرد یـا گروهـی از 
افـراد از آزمـون اسـتفاده می شـود به ایـن فعالیـت آزمودن 
می گوینـد. در تعریـف آزمـون گفتیـم کـه آزمـون نمونه یی 
رو،  ایـن  از  می گیـرد.  انـدازه  را  نظـر  مـورد  رفتارهـای  از 
تدابیـر  وسـیلۀ  بـه  روانشـناختی  متغیرهـای  »اندازه گیـری 
یـا روش هایـی کـه بـه منظـور کسـب نمونه هـای از رفتـار 
نـام  آزمایـی  روان  یـا  روانـی  آزمـودن  شـده اند  طراحـی 
دارد«. هرچنـد کـه فعـل آزمـودن از اسـم آزمـون مشـتق 
می شـود، و گرچـه مـا آزمـون را از پرسشـنامه جـدا فـرض 
کردیـم، امـا آزمـودن هـم بـه کاربسـت آزمـون و هـم بـه 
اسـتفاده از پرسشـنامه بـرای سـنجش ویژگی هـای روانـی 
گفتـه می شـود. از ایـن رو، مـا هـم بـه اندازه گیـری یـک 
 هوش( بـه کمک یـک آزمون هوش 

ً
ویژگـی توانایـی )مثـال

 
ً
)مثـال توانایـی  غیـر  ویژگـی  یـک  اندزه گیـری  بـه  هـم  و 

شـخصیت( بـه کمک یـک پرسشـنامۀ شـخصیت آزمودن 
می گوییـم. از آنجـا کـه آزمـون یـک وسـیلۀ اندازه گیـری 
اسـت، هـر وقت آزمـودن صـورت می پذیرد یعنـی آزمونی 
بـه کار مـی رود و نوعـی اندازه گیـری انجـام می شـود، امـا 
 آزمـودن نیسـت. انـدازه گیـری 

ً
هرنـوع اندازه گیـری الزامـا

از آزمـودن مفهـوم گسـترده تـری دارد، زیـرا آزمـون نوعـی 
خاصـی از اندازه گیـری اسـت. ممکـن اسـت اندازه گیـری 
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صـورت پذیرد اما آزمونی درکار نباشـد؛ یعنـی اندازه گیری 
می توانـد بـا سـتفاده از وسـیلۀ دیگـری بجـز آزمـون انجام 
شـود، ماننـد زمانـی کـه یـک معلـم، از راه مشـاهده و بـا 
شـمردن تعـداد دفعاتـی کـه یـک شـاگرد هـم صنفـی کنار 
دسـتی اش را آزار می دهـد، رفتار پرخشـاگرایانۀ او را اندازه 

  )34 ص.   1390 )سـیف,  می گیـرد. 

مفاهيم سنجش
اصطـالح دیگـری نزدیـک بـه اندازه گیـری و آزمـودن 
اصطالح سـنجش است. سـنجش از آزمودن و اندازه گیری 
کـه  وقتـی  دیدیـم،  چنان کـه  دارد.  گسـترده تری  مفهـوم 
پرسشـنامه  یـا  آزمـون  از  اسـتفاده  بـا   

ً
صرفـا اندازه گیـری 

انجـام می شـود آزمودن صـورت می پذیرد، اما درسـنجش 
اطالعـات  جمـع آوری  بـرای  مختلفـی  فنـون  و  وسـایل 
آزمـون،  بـه  می تـوان  آن هـا  جملـۀ  از  می رونـد.  کار  بـه 
کار  وارسـی،  فهرسـت  مقیـاس درجه بنـدی،  پرسشـنامه، 
آزمایشـگاهی، پـروژه تحقیقـی، امتحان شـفاهی، تکلیف 
درسـی، مصاحبـه و مشـاهدۀ عملکـرد و رفتـار شـاگردان 
در موقعیت هـای مختلـف اشـاره کـرد. بـه عنـوان نمونـه، 
سـانتروک گفتـه اسـت » مشـاهدات غیـر رسـمی می تواند 
یادگیـری  بـه  نسـبت  شـاگردان  انگیـزش  میـزان  بـارۀ  در 
موضوع هـای درسـی اطالعـات مفیـدی بـه شـما بدهـد. 
همچنیـن اگـر رابطـۀ خوبـی با شـاگردانتان داشـته باشـید 
پرسـش های مسـتقیم از آنـان در یـک گفتگـوی خصوصی 
شـما را از چگونگـی نگرش آنان نسـبت بـه درس و مکتب 

گاه خواهنـد سـاخت«.  آ
و  ارزشـیابی  متخصصـان  می گویـد  وولفـک 
اندازه گیـری ایـن روزهـا بـه طـور فزاینده یـی از اصطـالح 
سـنجش بـرای توصیـف فراینـد جمـع آوری اطالعـات در 
بـارۀ یادگیـری شـاگردان اسـتفاده می کننـد. او در ایـن باره 

گفتـه اسـت:
انـدازه  و  آزمـودن  از  کلی تـری  اصطـالح  سـنجش 
گیـری اسـت، زیـرا سـنجش در بـر گیرنـدۀ همـۀ راه هـای 
نمونه گیـری و مشـاهدۀ مهارت هـا، دانـش و توانایی هـای 
بـه صـورت  اسـت.... سـنجش هـم می توانـد  شـاگردان 

رسـمی انجـام پذیـرد، ماننـد اجـرای آزمون هـا، و هـم بـه 
صـورت غیـر رسـمی، ماننـد مشـاهدۀ اینکـه چـه کسـی 
در کار گروهـی بـه صـورت رهبـر گـروه در خواهـد آمـد. 
سـنجش هـم می توانـد بـه وسـیلۀ معلـم صنـف طراحی و 
اجـرا شـود، و هـم به وسـیلۀ موسسـه های تعلیمـی ادارات 
محلـی، ایالتـی و ملـی. و امـروزه سـنجش از سـوال ها و 
تمرین هـای قلـم و کاغـذی بسـیار فراتـر رفتـه و مشـاهدۀ 
دست سـاز  کارهـای  و  پوشـه،  کار  ایجـاد  عملکـرد، 
یادگیرنـدگان را نیـز شـامل می شـود. )سـیف, 1390 ص. 

 )35
اصطالح سـنجش بیشـتر در حوزۀ روانشناسـی بالینی 
و آمـوزش و پـرورش بـه کار مـی رود، زیرا در روانشناسـی 
بالینـی و آموزش و پـرورش، عالوه بر آزمون و پرسشـنامه، 
تعییـن  بـرای  دیگـری  مختلـف  روش هـای  و  وسـایل  از 
اسـتفاده  افـراد  تربیتـی  و  روانـی  ویژگی هـای  و  رفتارهـا 
از  اسـتفاده  نقـش،  ایفـای  مصاحبـه،  ماننـد  می شـود، 
دسـتگاهای روانـی –  فیزیولوژیکـی، و ماننـد این ها. آرندز 
در توصیـف سـنجش در تعلیـم و تربیـت مطالـب زیـر را 

بیان داشـته اسـت:
کاملـی  مجموعـۀ  بـه   

ً
معمـوال سـنجش  »اصطـالح 

و  شـاگردان  بـاره  در  معلمـان  توسـط  اطالعاتی کـه  از 
اشـاره  می شـوند  دسـته بندی  و  جمـع آوری  صنوف شـان 
می کنـد. اطالعـات مربـوط بـه شـاگردان را می تـوان بـه 
 از راه مشـاهده یـا مبادلـۀ کالمی به 

ً
طـور غیـر رسـمی مثال

دسـت آورد. همچنیـن  ایـن گونـه اطالعات را می تـوان به 
 از طریق دادن تکالیـف، آزمون های 

ً
صورت رسـمی، مثـال

مختلـف، وگزارش های کتبی کسـب کرد. افـزون براین ها، 
اطالعـات مربـوط بـه صنـوف درس و آمـوزش معلمان نیز 

می توانـد بخشـی از سـنجش بـه حسـاب آیـد.
و  گیـری  انـدازه  و  سـنجش  میـان  دیگـر  تفـاوت 
آزمـودن ایـن اسـت کـه هـم اندازه گیـری و هـم آزمـودن 
 به 

ً
 بـا کمیـت سـروکار دارنـد، امـا سـنجش الزامـا

ً
عمومـا

کمیـت منحصـر نمی شـود. بـه سـخن دیگـر، زمانـی کـه 
بـه  نتیجـه  می پذیـرد،  صـورت  آزمـودن  یـا  اندازه گیـری 
صـورت اعداد یـا ارقـام )کمیت( نشـان داده می شـود، اما 
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نتیجـۀ سـنجش می تواند به صـورت غیر کمـی )توصیفی( 
گـزارش شـود. بـه عنـوان مثـال، وقتـی کـه، به کمـک یک 
آزمـون ریاضـی، یادگیری یک شـاگرد مشـخص می شـود، 
نتیجـۀ آن در قالـب یـک نمـره کـه جنبـۀ کمـی دارد تعیین 
می گـردد، امـا می تـوان رفتـار اجتماعـی یک شـاگرد را در 
صنـف درس بـا عنوان هـای پرخاشـگر، سـازگار و ماننـد 

این هـا توصیـف کـرد کـه جنبـۀ کیفـی دارنـد. 
بـا   

ً
صرفـا اندازه گیـری  کـه  وقتـی  گفتیـم،  چنانکـه 

صـورت  آزمـودن  می شـود  انجـام  آزمـون  از  اسـتفاده 
جـای  بـه  اندازه-گیـری،  در  کـه  زمانـی  امـا  می پذیـرد، 
آزمـون یـا عـالوه بـرآن، وسـایل دیگـری بـه کار می رونـد 
بـه آن سـنجش می گوینـد. بنابریـن، سـنجش نیـز نوعـی 
اندازه-گیری اسـت کـه مفهوم وسـیعتری از آزمـودن دارد. 

 )614 ص.   1379 )سـیف, 

مفاهيم ارزشيابی و کار برد آن
در فعالیت هـای آموزشـی بعـد از تدریـس، مفاهیم و 
اصطالحـات متعـددی بـه کار گرفته می شـوند. معنای این 
اصطالحـات و مفاهیـم، اغلـب بـرای شـاگردان و معلمان 
چنـدان روشـن نیسـت و گاهـی نیـز از چنیـن مفاهیمـی 
برداشـت نادرسـت می شـود. از جملـٔه ایـن اصطالحـات 
رایـج مفهوم ارزشـیابی اسـت که اسـتنباط های غلـط از آن 

ضایعـات آموزشـی را به دنبـال دارد.
ارزشـیابی تعلیمـی به عنـوان جوان ترین شـاخۀ علمی 
حـوزه تخصصـی علوم تربیتـی در نیم قرن اخیر رشـد یافته 
اسـت. این حـوزه کـه درحال حاضر سـال های بزرگسـالی 
دوران  م.  دهـۀ 1340 ش. )1960(  در  می کنـد،  را طـی 
 )1970( ش.   1350 دهـۀ  در  و  کـرد  سـپری  را  کودکـی 
م. بـه دوران بلـوغ رسـید. سـال های نوجوانـی را در دهـۀ 
قابـل مالحظـه طـی  بـا رشـدی  م.  1360 ش. )1980( 
کـرد و بـه دوران پختگـی رسـید. دردوره اخیـر، عـالوه بـر 
انتشـار مجله هـای علمـی و کتاب هـای تخصصـی متعدد 
بـه زبـان انگیسـی دربـارۀ ارزشـیابی تعلیمـی، دانشـنامه 
)دایرةالمعارف( ارزشـیابی تعلیمی نیز انتشـار یافته اسـت. 
همچنیـن، دوره های کار شناسـی ارشـد و دکتری در رشـتۀ 

در  تعلیمـی  ارزشـیابی  گرایـش  )یـا  تعلیمـی،  ارزشـیابی 
رشـتۀ تحقیقـات آموزش( تاسـیس شـده اسـت.  

در اسـتانۀ قـرن بیسـت و یکـم میـالدی، ارزشـیابی 
تعلیمـی، بـه عنـوان شـاخه یی از علـوم تربیتـی، در ارتقای 
کیفیـت نظام هـای تعلیمـی کار بـرد قابـل توجهـی دارد. 
بدین سـان، در هـر فعالیـت تعلیمـی، یـا بـه طـور کلی در 
هـر فعالیتی کـه بـرای انتقـال، برانگیختن و کسـب دانش، 
نگـرش و توانـش بـه عمـل می آیـد، از ارزشـیابی تعلیمـی 
بـه عنـوان فراینـدی مسـتمر و منظم بـرای توصیـف کردن، 
هدایـت و اطمنـان یافتـن از کیفیـت فعالیت هـای تعلیمی 
اسـتفاده می شـود. درچنـد دهـۀ اخیـر تحول این شـاخه از 
علـوم تربیتـی آن چنان بوده اسـت کـه به گفته یی ارزشـیابی 
تعلیمی »سـرمایه گذاری در انسـان ها و پیشـرفت« منظور 

می شـود. )بـازرگان, 1389 ص. 3( 
یکـی از ویژگی هـای مهـم ارزشـیابی تعییـن کیفیـت 
اسـت. در فراینـد ارزشـیابی داوری ارزشـی بـا توجـه بـه 
کیفیـت بـه عمـل می آیـد. نیتکـو کیفیـت را در ارزشـیابی 
و  مهارت هـا،  دانـش،  عنـوان  بـه  تحصیلـی  پیشـرفت 
توانایی هـای که از شـاگردان پس از آمـوزش انتظار می رود 
تعریـف کـرده اسـت. وی بـه عنـوان مثالـی از ارزشـیابی 
پیشـرفت تحصیلی گفته اسـت فرض کنید شـما شـاگردی 
را در توانایـی نوشـتن، نسـبت به پایۀ تحصیلی اش، بسـیار 
خـوب ارزشـیابی کرده اید. بـه منظور انجام این ارزشـیابی 
شـما توانایـی نوشـتن او را سـنجش کـرده ایـد. بـرای ایـن 
کار، مجموعـه نوشـته های  شـاگرد را مـرور کـرده ایـد، و 
نوشـته های او را بـا نوشـته های سـایر شـاگردان هـم صنفی 
اش و بـا معیارهـای دیگـری کـه بـرای نوشـتن در سـطح 
پایـۀ ایـن شـاگرد مـی شناسـید مقایسـه کـرده ایـد )تعیین 
کیفیـت(. سـرانجام، داوری شـما از توانایـی نوشـتن ایـن 
شـاگرد بـه این نتیجه گیـری انجامیده اسـت که نوشـته های 
او از کیفیـت خوبـی برخـوردار انـد. پـس توصیـه می کنید 
کـه ایـن شـاگرد می توانـد در یـک مسـابقۀ ملـی مربـوط 
بـه مقاله نویسـی شـرکت کنـد بنابریـن، ارزشـیابی مبنـای 
تصمیـم گیـری بـرای فعالیت هـای علمی و اجرایی اسـت. 

)سـیف, 1390 ص. 36( 
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مثـال بـاال در رابطه با ارزشـیابی توانایی نوشـتن نوعی 
ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی اسـت کـه نمونه هـای دیگر 
آن می تواند ارزشـیابی از پیشـرفت شـاگردان در درس های 
عـالوه  باشـد.  این هـا  ماننـد  و  تاریـخ،  علـوم،  ریاضـی، 
بـر پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان، ارزشـیابی تعلیمـی بـا 
موضوع هـای دیگـری نیـز سـروکار دارد. از جملـۀ آن هـا 
می تـوان عملکـرد معلمان و مدیـران، روش هـای تعلیمی، 
تعلیمـی،  مـواد  تعلیمـی،  دوره هـای  درسـی،  برنامه هـای 
سـازمان های  و  تعلیمـی  گروه هـای  تعلیمـی،  پروژه هـای 

تعلیمـی را نـام برد.
ارزشـیابی  از  تعلیمـی  ارزشـیابی های  این گونـه 
و  موفقیت هـا   

ً
صرفـا آن  در  کـه  تحصیلـی  پیشـرفت 

دسـتاوردهای یادگیـری شـاگردان و محصـالن مـورد نظـر 
پیشـرفت  ارزشـیابی  دارنـد.  گسـترده تری  معنـی  اسـت 
سـنجش  مفهـوم  بـه  نزدیـک  بسـیار  مفهومـی  تحصیلـی 
یادگیـری اسـت، امـا ارزشـیابی تعلیمـی در مفهـوم کلـی 
آن معنایـی بسـیار وسـیع دارد. بـه عنـوان نمونـه، مک بیت 
و مـک گلیـن مفهـوم ارزشـیابی از آموزشـگاه را کـه یـک 
ارزشـیابی تعلیمـی اسـت بـه گونـۀ زیـر توضیـح داده اند:
ارزشـیابی از آموزشـگاه بایـد نشـان دهد کـه یادگیری 
چگونـه در آن اتفـاق می افتـد و چگونـه می توانـد در ایـن 
جهـت بهبـود یابـد. ایـن ارزشـیابی بایـد مسـایل مهمـی 
بـر  می توانـد  کـه  را  تصمیم گیـری  و  مشـورت  چـون 
اخالقیـات کارکنـان تعلیمـی تاثیر بگـذارد در نظـر بگیرد. 
ایـن ارزشـیابی باید امیدها و آرزوهای شـاگردان و رضایت 
آنـان از چگونگـی بـرآورده شـدن آن امیدهـا و آرزوهـا را 
نشـان دهـد. ایـن ارزشـیابی بایـد بـه رضایـت معلمـان و 
سـایر کارکنـان آموزشـگاه، کیفیـت روابـط میـان اعضـا و 
فرصت هـا و تسـاوی دسترسـی به یکدیگر را شـامل شـود. 
ایـن ارزشـیابی بایـد ارتبـاط مکتـب بـا والدیـن، بـاز بودن 
بـه روی جامعـه، انعطاف پذیـری و پاسـخگویی و آمادگی 

بـرای تغییـر را بسـنجند. 
از صاحب نظـران در حـوزۀ  ورتـن و سـندرز، دوتـن 
ارزشـیابی تعلیمـی گفتـه انـد »در تعلیـم وتربیه ارزشـیابی 
بـه یـک فعالیـت رسـمی گفتـه می شـود کـه بـرای تعییـن 

کیفیت، اثربخشـی، یـا ارزش یک برنامه، فـراورده، پروژه، 
فراینـد، هـدف، بـا برنامـۀ درسـی بـه اجـرا در می آید«.

روشـن  بـرای  تعلیمـی  ارزشـیابی  متخصصـان  ایـن 
انـد:  داده  بدسـت  را  زیـر  مثـال  خـود  تعریـف  سـاختن 
کلـی  هدف هـای  ابتـدا  درسـی  برنامـۀ  ارزشـیاب  یـک 
یاغایت هـای برنامـۀ درسـی را تعییـن می کنـد و بعـد، بـا 
مرجـع  گروه هـای  از  آمـده  بدسـت  درونـداد  از  اسـتفاده 
مربـوط، تعییـن می کنـد که ایـن هدف هـا برای شـاگردان، 
پـدران و مـادران و جامعـه خـوب هسـتند یـا نـه. پـس از 
آن، ارزشـیاب اطالعاتـی الزم را بـرای ارزشـیابی از میـزان 
تحقـق یافتـن آن هدف هـا و آثـار جانبـی ناشـی از برنامـۀ 
درسـی جمـع آوری می کنـد. سـپس بـه تحلیـل و تفسـیر 
اطالعـات بـه دسـت آمـده می پـردازد. و وقتی کـه این کار 
نیـز انجـام گرفـت، آن گاه ارزشـیاب در بـارۀ ارزش برنامۀ 
 بـه فـرد یـا 

ً
درسـی قضـاوت یـا داوری می کنـد و معمـوال

افـراد مسـؤول در تصمیم گیری هـای نهایـی پیشـنهادهای 
می دهـد. ارایـه 

گفتیـم کـه ارزشـیابی تعلیمـی در پـی تعییـن کیفیـت 
اسـت و در ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی کیفیـت را بـه 
عنـوان میـزان دسـتیابی شـاگردان  و محصـالن بـه دانـش، 
مـی رود  انتظـار  آن هـا  از  کـه  توانایی هایـی  و  مهارت هـا 
تعریـف کـرده انـد. در ارزشـیابی تعلیمـی بـه طـور کلـی 
کیفیت به صورت نتاسـب داشـتن موضوع مورد ارزشـیابی 
 وقتی که 

ً
بـا هدف هـای مـورد نظر تعریـف می شـود. مثـال

نتایـج یـک برنامـۀ درسـی مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد و 
معلـوم می شـود کـه اجـزای آن برنامـه هدف هـای مـورد 
نظـر را بـرآورده کـرده اسـت، می گوییـم کـه آن برنامـه از 
کیفیت خوبی برخوردار اسـت. )سـیف, 1390 ص. 37( 

و  سـنجش  آزمـودن،  اندازه گيـری،  مقايسـۀ 
ارزشـيابی بـا يکديگـر

ارزشـی  داوری  شـامل  ارزشـیابی  دیدیـم،  چنان کـه 
کـه  اسـت  ارزشـیابی  مـورد  موضـوع  کیفیـت  بـارۀ  در 
مبتنـی بـر تحلیـل و تفسـیر اطالعـات جمـع آوری شـده 
اسـت. اطالعـات مـورد نیـاز ارزشـیابی تعلیمـی به کمک 
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 آزمـودن( و یـا سـنجش گـرد آوری 
ً
اندازه گیـری )عمومـا

می شـوند، و هـر چـه اطالعات گـردآوری شـده جامع تر و 
کامل تـر باشـند ارزشـیابی درسـت تری صـورت می پذیرد.
معلمـی  کنیـد  فـرض  کنیـد:  توجـه  زیـر  مثـال  بـه 
موفقیـت  و  خـود  تعلیمـی  روش  اثربخشـی  می خواهـد 
شـاگردان را در درس علـوم ارزشـیابی کند. بـه این منظور، 
اختیـار  در  و  می کنـد  تهیـه  علـوم  درس  بـرای  آزمونـی 
شـاگردان قـرار می دهـد تا بـه سـوال های آن جـواب دهند. 
بـا  و  می کنـد  تصحیـح  را  شـاگردان  جواب هـای  بعـد 
شـمارش تعـداد سـوال هایی کـه شـاگردان درسـت جواب 
داده انـد بـه آنـان نمـره می دهـد. سـپس بـر پایۀ نمـرات به 
دسـت آمـدۀ شـاگردان و انتظاراتـی کـه از آنـان می رفتـه 
اسـت در بـاره مقـدار یادگیری آنـان و میـزان توفیق خودش 

می پـردازد.  داوری  بـه 
در مثـال بـاال، مجموعـه سـوال هایی کـه به شـاگردان 
داده می شـود آزمـون بـه حسـاب می آیـد. اجـرای آزمـون 
بـه  اندازه گیـری  هماننـد  یـا  آزمـودن  آن  نمره گـذاری  و 
کمـک آزمـون نـام دارد کـه در آن تبدیـل نتایـج آزمـون بـه 
اعـداد طبـق یـک قاعـدۀ مشـخص )شـمارش پاسـخ های 
درسـت شـاگردان( صـورت پذیرفتـه اسـت. و سـرانجام 
در  اندازه گیـری  نتایـج  یـا  آزمـون  نتایـج  بـارۀ  در  داوری 
ارتبـاط بـا موفقیـت یادگیـری شـاگردان و توفیـق تعلیمـی 
معلـم ارزشـیابی بـه شـمار می آیـد. ناگفتـه پیداسـت کـه 
اگـر نتایـج آزمـون مـورد اسـتفاده در مثـال بـاال مخـدوش 
باشـند، ارزشـیابی انجـام شـده نیـز قابـل اعتمـاد نخواهد 
بـود. بنابریـن، ارزشـیابی های درسـت بـر پایـۀ اطالعـات 

دقیـق اسـتوارند.
ارزشـیابی  انجـام  بـرای  می توانسـت،  معلـم  البتـه 
دقیق تـری از میـزان توفیق شـاگردان در یادگیـری و موفقیت 
خـودش در آمـوزش، عـالوه بر آزمـون، از راه هـای دیگری 
 می توانسـت از 

ً
نیز بـه جمـع آوری اطالعات بپـردازد. مثال

شـاگردان بخواهـد تـا، بـه صـورت فـردی یـا درگروه هـای 
کوچـک، یک پـروژه تحقیقی انجـام دهند، در آزمایشـگاه 
بـه آزمایش هـای علمـی بپردازنـد و نتایـج کار خـود را بـه 
صـورت کتبـی بـه معلم گـزارش نماینـد، یا هنـگام اجرای 

مشـاهده  را  شـاگردان  عملکـرد  آزمایشـگاه  در  آزمایـش 
کنـد و بـه کمـک یـک فهرسـت وارسـی )چک لیسـت( یا 
مقیـاس درجه بنـدی یادگیری آنـان را تعیین کنـد. مجموعۀ 
ایـن اقدامـات بـه اضافـۀ اجـرای آزمـون علـوم سـنجش 
محکم تـری  مبنایـی  کـه  می آیـد  حسـاب  بـه  یادگیـری 
ارزشـیابی  بنابریـن،  مـی آورد.  فراهـم  ارزشـیابی  بـرای  را 
تعلیمـی می توانـد بر اسـاس شـواهد و معلومـات گوناگون 
صـورت پزیـرد. بسـته بـه شـرایط وموقعیت هـای کـه با آن 
سـروکار داریـد، ایـن شـواهد و معلومـات می تواننـد تنهـا 
کمـی باشـند، کمـی و کیفـی هـم باشـند، یـا حتـی تنهـا 

کیفـی باشـند. نیتکـو در ایـن بـاره گفته اسـت:
شـما می توانید شـاگردان را بر اسـاس سنجش حاصل 
از مشـاهدات نظامـدار و توصیف هـای کیفـی ارزشـیابی 
کنیـد – بـدون آنکـه بـه اندازه گیـری اقـدام نماییـد. حتـی 
زمانیکـه اطالعـات عینـی )نتایج اندازه گیری( در دسـترس 
متخصصـان  می گیرنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد  و  هسـتند 
دیدگاه هـای خـود  و  تجـارب  بـا  را  آنهـا  بایـد  ارزشـیابی 
بنابریـن،  کننـد.  تصمیـم  اتخـاذ  آنـگاه  و  آمیزنـد  درهـم 
ناهمخوانـی،  ذهنیـت،  از  میزانـی  ارزشـیابی ها،  درهمـه 
و سـوگیری وجـود دارد. آزمـودن و اندازه گیـری، از آنجـا 
از  پاره یـی  عینی ترنـد،  سـنجش  روش هـای  سـایر  از  کـه 
ناهمخونی هـا و ذهنیت هـا را کاهـش می دهنـد. امـا گفتن 
این کـه اسـتفاده از آزمـودن و اندازه گیـری )یا بـه طور کلی 
فنـون کمـی اندازه گیـری( ارزشـیابی را خیلـی زیـاد بهبـود 
می بخشـد نوعـی سـوگیری نسـبت بـه تکنالـوژی اسـت. 

 )38 ص.   1390 )سـیف, 
و  سـنجش  بیـن  تمایـز  سـاختن  روشـن تر  بـرای 
ارزشـیابی، توضیحـات آنـدر سـون و بـورک در رابطـه بـا 
ویژگی هـای عاطفـی را می-آوریـم. در اینجـا نیز سـنجش 
عاطفـی  ویژگی هـای  بـارۀ  در  اطالعـات  جمـع آوری  بـه 
گفتـه می شـود؛ درمقابـل، ارزشـیابی به داوری یـا قضاوت 
دربـاره ارزش آن ویژگی هـا یـا داوری در بـارۀ مقـدار آنهـا 

می دهـد. معنـی 
می گویـد  مـا  بـه  سـنجش  کـه  درحالـی  بنابریـن، 
برخورداراسـت  ویژگی هـا  کـدام  از  نظـر  مـورد  شـخص 
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انـد؟(،  کـدام  معلـم  ایـن  تعلیمـی  ارزش هـای   ،
ً
)مثـال

ارزشـیابی قدر یـا ارزش آن ویژگی ها را مشـخص می کند( 
ارزش هـای  معلـم  ایـن  تعلیمـی  ارزش هـای  آیـا   ،

ً
مثـال

درسـتی هسـتند؟(. همچنیـن درحالی که سـنجش نشـان 
 ،

ً
می دهـد کـه مقـدار ویژگـی عاطفـی چقـدر اسـت )مثال

شـاگردان بـه یک موضوع درسـی خـاص چه مقـدار عالقه 
داوری  ویژگـی  آن  مقـدار  بـارۀ  در  ارزشـیابی  مندنـد؟(، 
، آیـا آن مقـدار عالقه به موضـوع درس مورد 

ً
می کنـد )مثال

نظـر کافی اسـت تـا آن را در برنامۀ درسـی منظـور کنیم؟(  

اهداف ارزشيابی
بسـیاری از معلمـان تصـور می کننـد کـه ارزشـیابی 
میـزان یادگیـری شـاگردان تنها به منظـور ارتقای شـاگردان 
صـورت می گیـرد، درحالی کـه هدف ارزشـیابی بـه مراتب 
گسـترده تر و مهم تـر از چنین مفهومی اسـت. ارزشـیابی از 
یکسـو باید وسـیلۀ تشـخیص باشـد؛ یعنـی از جهاتی قادر 
باشـد از میـزان فعالیت هـای شـاگردان در طـول یادگیـری 
ماندگی هـا  عقـب  و  پیشـرفت  آموخته هـا،  میـزان  از  و 
گاهی های  اطالعـات معتبـر به دسـت دهد، و نیـز بتوانـد آ
الزم را از قـدرت و ضعـف روش تدریس معلم، ارزشـمند 
و صریـح بـودن هدف هـای تعلیمـی، و اعتبـار محتـوا در 
اختیـار بگـذارد و از سـوی دیگـر، ارزشـیابی بایـد وسـیلۀ 
پیش بینـی باشـد؛ یعنـی نشـان دهـد کـه شـاگرد در چـه 
زمینه یـی قـادر اسـت موفقیت بیشـتری کسـب کنـد، و در 
چـه جنبه هایـی تـوان پیشـرفت نـدارد؛ از ایـن رو معلمـان 
و مسـؤوالن تعلیـم و تربیـه بایـد بداننـد چـرا ارزشـیابی 

می کننـد. )شـعبانی, 1386 ص. 364( 
بـه طـور کلی هدف هـای ارزشـيابی را می تـوان در 

يـر بـه صـورت مختصر بيـان کرد: مقوله هـای ز
بـرای شـناخت  بـه عنـوان وسـیله یی  ارزشـیابی،   -1
تصمیم گیـری  و  شـاگردان  علمـی  زمینه هـای  و  توانایـی 

تعلیمـی. بعـدی  فعالیت هـای  دادن  انجـام  بـرای 
2- ارزشـیابی، بـه عنـوان وسـیله یی بـرای شناسـاندن 

هدف هـای تعلیمـی در فراینـد تدریـس.
و  بهبـود  بـرای  وسـیله یی  عنـوان  بـه  ارزشـیابی،   -3

تعلیمـی. فعالیت هـای  اصـالح 
4- ارزشـیابی، بـه عنـوان وسـیله یی بـرای شـناخت 

آنهـا. ترمیـم  و  تعلیمـی شـاگردان  نارسـایی های 
5- ارزشـیابی، به عنوان وسـیله یی بـرای ایجاد رغبت 

و کسـب عادات صحیح تعلیمی در شـاگردان.
ارتقـای  بـرای  عاملـی  عنـوان  بـه  ارزشـیابی،   -6

شـاگردان.

اهميت و ضرورت ارزشيابی
فراینـد  در  را  ارزشـیابی  ضـرورت  و  اهمیـت 
فعالیت هـای تعلیمـی از دو دیـدگاه می تـوان مـورد توجـه 

داد: قـرار 
1- از نظـر معلـم. معلـم در برنامه ریـزی تدریـس و 
تصمیم گیـری در جریـان فعالیت هـای تعلیمـی به داشـتن 
اطالعـات معتبـر در زمینـۀ آمادگـی و پیشـرفت تحصیلـی 
اسـت.  نیازمنـد  صنفـی  فعالیت هـای  بـازده  و  شـاگردان 
را  اطالعاتـی  چنیـن  می توانـد  ارزشـیابی،  و  اندازه گیـری 
در اختیـار او قـرار دهـد. ایـن اطالعـات را می توان در سـه 

مقولـه تقسـیم بندی کـرد:
الـف( اشـکاالت و نقایص موجـود در طـرح تعلیمی 
را از دیـدگاه هدف هـا، محتـوا، روش هـا، مـواد و وسـایل 

تعلیمـی و عناصـر دیگـر در اختیـار معلـم قـرار می دهـد.
ب( میـزان پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان و آمادگـی 

بعـدی مشـخص می کنـد. آموزش هـای  بـرای  را  آنـان 
در  کـه  را  ابزارهـای  کفایـت  و  تدریـس  کارایـی  ج( 
رفتـه  کار  بـه  شـاگردان  تحصیلـی  پیشـرفت  اندازه گیـری 

می دهـد. نشـان  اسـت، 
نحـو  بـه  ارزشـیابی  چنانچـه  شـاگرد.  نظـر  از   -2
بهبـود  در  مختلـف  طریـق  بـه  گیـرد،  انجـام  مطلـوب 

می گـذارد: تاثیـر  شـاگردان  یادگیـری  چگونگـی 
الـف( ارزشـیابی برای جلـب دقت و تالش شـاگردان 
گاهـی از پیشـرفت تحصیلـی  بـرای یادگیـری و همچنیـن آ

آنـان انگیزۀ بسـیار موثری اسـت.
جنبه هـای  بـه  ارزشـیابی،  وسـیله  بـه  شـاگردان  ب( 
مثبـت و منفـی خـود در یادگیـری پـی خواهنـد بـرد، و بـا 
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رفـع  و  مثبـت  جنبه هـای  توسـعۀ  بـرای  معلـم  رهنمایـی 
کـرد. خواهنـد  کوشـش  خـود  تعلیمـی  نارسـایی های 

ج( ارزشـیابی مسـتمر سـبب خواهد شـد کـه مطالب 
 مرور شـود و از یـاد نرود.

ً
تعلیمـی دائمـا

د( نتایـج ارزشـیابی، شـاگردان را به خودشناسـی، که 
یکـی از اهـداف مهـم تعلیـم و تربیت و عامـل مهمی برای 
می شـود.  رهنمـون  اسـت،  گاهانـه  آ تصمیم گیری هـای 
فعالیـت  یـک  خـود  ارزشـیابی  این هـا،  همـۀ  بـر  عـالوه 
تعلیمـی اسـت کـه موجـب یادگیری می شـود و شـاگردان 
می گیرنـد.  فـرا  را  مفاهیـم  از  بسـیاری  ارزشـیابی  ضمـن 

)367 ص.   1386 )شـعبانی, 

انواع ارزشيابی 
زمـان  بـه  توجـه  بـا  را  تعلیمـی  فراینـد  ارزشـیابی 
ارزشـیابی و هدف های آن می توان به سـه دسـته ارزشـیابی 
تراکمـی  ارزشـیابی  و  تکوینـی  ارزشـیابی  تشـخیصی، 
)پایانـی( تقسـیم کـرد و از آن ها بـرای منظورهـای متفاوت 
در زمـان و مقاطـع مختلـف تعلیمی به شـرح زیر اسـتفاده 

: کرد
1- ارزشيابی تشخيصی

ایجـاد  بـرای  تربیتـی  و  تعلیمـی  فعالیت هـای  تمـام 
ولـی  می گیـرد،  انجـام  شـاگردان  در  مطلـوب  تغییـرات 
هـر نـوع تغییـر در انسـان مسـتلزم آمادگـی قبلـی اوسـت؛ 

مـورد  هـر  در  یادگیـری  دیگـر  عبـارت  بـه 
مسـتلزم یادگیـری امـوری اسـت کـه پایه و 
اسـاس یادگیـری بعدی را تشـکیل می دهد. 
بـه همیـن دلیـل، الزم اسـت معلـم قبـل از 
تدریـس هـر مطلـب تعلیمـی، معلـوم کند 
مهـارت  و  توانایی هـا  شـاگردان  آیـا  کـه 
هایـی را کـه الزمـۀ فراگیری مطالـب جدید 
اسـت، آموختـه انـد یا نـه؛ به دسـت آوردن 
چنین اطالعاتی مسـتلزم ارزشـیابی اسـت. 
 ارزشـیابی 

ً
این گونـه ارزشـیابی را اصطالحا

تشـخیصی،  ارزشـیابی  بنابریـن،  می نامنـد.  تشـخیصی 
آموخته هـای پایـه و یا رفتـار ورودی شـاگردان را، که الزمۀ 
ارزشـیابی  می سـنجد.  اسـت،  جدیـد  مطالـب  یادگیـری 
تشـخیصی دوهـدف را دربر دارد: اول، قرار دادن شـاگردان 
تـازۀ  مطالـب  یادگیـری  بتوانـد  کـه  مناسـب  درموقعیـت 
درسـی را آغاز کنند؛ دوم، کشـف علل مشـکالت یادگیری 
آنـان در راه رسـیدن بـه هدف هـای تعلیمـی. اگـر ایـن نوع 
گیـرد،  انجـام  تعلیمـی  فعالیت هـای  آغـاز  در  ارزشـیابی 
معیـار مناسـبی بـرای تعییـن بهترین نقطـۀ شـروع فعالیت 
از لحـاظ تاثیرگـذاری در جریـان تعلیمی اسـت. در ضمن 
بـه وسـیلۀ ایـن نـوع ارزشـیابی، می تـوان تشـخیص داد که 
شـاگردان در یادگیـری مطالـب پیشـنیاز درس جدید به چه 
مطالبـی نیازمندنـد، و از طریـق ایـن شـناخت می تـوان به 
ترمیـم آن هـا پرداخـت. از طـرف دیگـر، اگـر در سـطوح 
مختلـف تعلیمـی، صنف هـای متعـددی داشـته باشـیم و 
بخواهیـم شـاگردان را بـا توجه بـه پایه علمی شـان در یکی 
از ایـن سـطوح قـرار دهیـم، ارزشـیابی تشـخیصی معیـار 
مناسـبی اسـت. برمبنای ارزشیابی تشـخیصی، شاگردان را 
می تـوان بر اسـاس اسـتعداد، عالیـق و توانایی هـای علمی 

بـه گروه هـای مختلـف تقسـیم کـرد. 
اگـر ارزشـیابی تشـخیصی همزمـان بـا فعالیت هـای 
نارسـایی  کشـف  بیشـتر  هدفـش  شـود،  انجـام  تعلیمـی 
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وعلل شکسـت شـاگردان در امـر یادگیری خواهـد بود. در 
چنیـن مواقعـی، معلـم قبـل از اینکـه بـه تدریـس محتوای 
جدیـد بپـردازد، بایـد ابتـدا نارسـایی های موجـود را ترمیم 
کنـد. بـا توجـه بـه مفاهیـم بـاال، مالحظـه می شـود کـه 
اگـر  نیسـت؛ زیـرا  انـواع ارزشـیابی کار آسـانی  تفکیـک 
گاهی هـای  ارزشـیابی تشـخیصی بـرای اطـالع از سـطح آ
شـود،  انجـام  تعلیمـی  کار  شـروع  در  شـاگردان  علمـی 
 می توانـد متکـی بـر نتایج ارزشـیابی پایانی باشـد، 

ً
عمدتـا

امـا اگـر ارزشـیابی تشـخیصی بـرای شناسـای مشـکالت 
یادگیـری شـاگردان در حیـن آمـوزش باشـد، می توانـد بـر 
نتایـج ارزشـیابی تکوینـی متکـی باشـد؛ یعنـی در بعضی 
مواقـع، ارزشـیابی پایانـی و تکوینـی خـود می توانند نقش 
ارزشـیابی تشـخیصی را بـازی کننـد. وظایـف ارزشـیابی 
تشـخیصی را در مطلـب زیـر بخوبـی می تـوان دریافـت. 

 )369 ص.   1386 )شـعبانی, 
2. ارزشيابی تکوينی

ارزشـیابی تکوینـی، آن طـور کـه از نامـش پیداسـت، 
زمانـی بـه اجـرا در می آید کـه فعالیت هـای تعلیمـی هنوز 
یـا  تکویـن  در حـال  یادگیـری شـاگردان  و  دارد،  جریـان 
 تحقـق هدف هـای تعلیمـی 

ً
شـکل گیـری اسـت. معمـوال

و پرورشـی، یـا تغییـر رفتـار شـاگردان بتدریـج و بـه مرور 
زمـان امکان پذیـر می شـود. بـه ایـن دلیـل، معلـم ناگزیـر 
اسـت تحقـق هدف هـای تعلیمـی هـر بخـش را در فاصلۀ 
معینـی، متانسـب بـا توانایـی و امکانـات شـاگردان انتظار 
داشـته باشـد. او برای آنکـه از چگونگی تحقـق هدف های 
گاه شـود،  تعلیمـی هـر بخـش از مطالـب تدریـس شـده آ
الزم اسـت در پایـان هـر بخـش، آموخته هـای شـاگردان 
را مـورد ارزشـیابی قـرار دهـد. ایـن نـوع ارزشـیابی کـه به 
طـور مسـتمر در پایـان هر بخـش از مطالب تدریس شـده 
و در طـول سـال تحصیلـی انجـام می گیـرد، »ارزشـیابی 
می شـود.  نامیـده  مرحله یـی«  »ارزشـیابی  یـا  تکوینـی« 
تکوینـی،  ارزشـیابی  سـواالت  محتـوای  اسـت  بدیهـی 
هدف هـای  از  دسـته  آن  اندازه گیـری  بـه  ناظـر   

ً
مسـتقیما

تعلیمـی اسـت کـه بـرای هریـک از بخش هـای مختلـف 
بـه  اسـت.  شـده  پیش بینـی  معیـن  زمانـی  فواصـل  در  و 

رسـیدن  در  شـاگردان  کـه  می شـود  معلـوم  ترتیـب  ایـن 
معینـی  بخش هـای  یادگیـری  در  تسـلط  مـالک  حـد  بـه 
از هدف هـای تعلیمـی چـه وضعـی دارنـد تـا درصـو رت 
لـزوم، از طریـق آمـوزش ترمیمـی، بـرای رفـع اشـکاالت 
یادگیـری آنهـا اقـدام شـود. بـرای بهره گیری کامـل از نتایج 
بیـان دقیـق و رفتارهـای هدف هـای  ارزشـیابی تکوینـی، 
تعلیمـی ضرورت حتمـی دارد؛ معلم برای اینکـه بتواند در 
جریـان یادگیری  هدف های مشـخص، واحدهـای متوالی 
درسـی را اندازه گیـری و ارزشـیابی کنـد، بایـد آنهـا را بـه 
طـور دقیـق و صریـح بیـان کند تـا موقعی کـه شـاگردان با 
اشـکال مواجـه می شـوند، بتواند بسـادگی آن اشـکاالت را 
تشـخیص دهـد و در رفـع آنها بکوشـد. )شـعبانی, 1386 

 )370 ص. 
اندازه گیـری  بـه  تنهـا  تکوینـی،  ارزشـیابی  وظایـف 
پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان در مراحل مختلـف تدریس 
ختـم نمی شـود، بلکـه سـبب اطـالع بـه موقـع شـاگرد و 
معلـم از چگونگـی و نـوع اشکال هایشـان می شـود. اگـر 
ارزشـابی تکوینی انجـام نگیـرد و تنها به ارزشـیابی پایانی 
اکتفـا شـود، دیگـر فرصتـی بـرای تغییـر روش  تدریـس و 
طـرح برنامۀ ترمیمـی پیش نمی آیـد، بنابرین در ارزشـیابی 
بیشـترین  و  بایـد سـعی شـود کـه اساسـی ترین  تکوینـی 
اطالعـات در زمینـۀ نارسـایی ها یادگیـری و تدریـس بـه 
دسـت آیـد و نیـز بهتریـن روش تجزیه و تحلیـل معلومات 

بـکار رود. 
3. ارزشيابی تراکمی )پايانی(

ارزشـیابی  اسـت  الزم  تعلیمـی،  هـردورۀ  پایـان  در 
جامعـی از میـزان آموخته هـای شـاگردان بـه عمـل آیـد. 
ایـن نـوع ارزشـیابی را »ارزشـیابی پایانـی« یا »ارزشـیابی 
تراکمـی« گوینـد که ممکن اسـت در پایان یک سمسـتر یا 
یک سـال تحصیلـی انجام پذیـرد. هدف ارزشـیابی پایانی 
 تعییـن مقـدار آموخته هـای شـاگردان در طول یک 

ً
معمـوال

دورۀ تعلیمـی بـه منظـور نمـره دادن و صـدور گواهی نامـه، 
یـا قضـاوت دربـارۀ اثر بخشـی کار معلـم و برنامۀ درسـی، 
یـا مقایسـه برنامۀ درسـی، یـا مقایسـه برنامه هـای مختلف 
بـا یکدیگر اسـت. ارزشـیابی پایانی، بر خالف ارزشـیابی 
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تکوینـی کـه تحقق هدف هـای جزئـی مطالـب تعلیمی را 
 ناظـر بـه ارزشـیابی هدف های 

ً
ارزیابـی می کنـد، معمـوال

نهایـی تعلیمـی اسـت؛ بنابریـن از نتایـج آن بـرای اصالح 
روش تدریـس معلـم یـا رفع اشـکاالت یادگیری شـاگردان 
چنـدان اسـتفاده یی نمی تـوان کـرد؛ زیـرا ایـن ارزشـیابی، 
تعلیمـی  دوره  یـا  تعلیمـی  جریـان  یافتـن  پایـان  از  پـس 
صـورت می گیـرد، ولـی بـا ایـن همـه از نتایـج حاصـل از 
آن می تـوان بـه عنـوان تجربه یـی بـرای طراحـی و اجـرای 
)شـعبانی,  کـرد.  اسـتفاده  بعـدی  تعلیمـی  فعالیت هـای 

 )372 ص.   1386

روش های مختلف ارزشيابی
شـاگردان  ارزشـیابی  بـه  کـه  وقتـی  معلمـان  اغلـب 
انـواع  محـدود  تعریـف  متوجـه  فکرشـان  می اندیشـند، 
آزمون هـای کتبـی می شـود، ولـی بایـد بـه خاطـر داشـت 
کـه بسـیاری از ارزشـگذاری های مـا بـر اسـاس مشـاهدۀ 
فعالیت هـای اسـت کـه شـاگردان در درون مکتـب انجـام 
انجـام  شناسـی،  وقـت  کـه  هنگامـی  مثـال  می دهنـد؛ 
فعالیت هـای تعلیمـی و یـا احسـاس عدم امنیت شـاگردی 
را در مقایسـه بـا شـاگردان دیگـر می-سـنجیم، یـا در بـارۀ 
حـس همـکاری آنـان در فعالیت هـای تعلیمـی قضـاوت 
می کنیـم، یـا ابتـکار شـاگردی را در حـل مسـایل جدیـد 
می سـتایم، این هـا ارزشـیابی های هسـتند کـه از مشـاهدۀ 
رفتـار شـاگردان در درون مکتـب و موقعیت هـای تعلیمـی 
بدسـت می آیـد. اگـر معلم خـود را از قیـد ارزشـیابی های 
دیگـر  از روش هـای  و  برهانـد  معمـول  و شـفاهی  کتبـی 
ارزشـیابی یـا بـه صـورت مسـتقل و یا بـه صـورت ترکیبی 
اسـتفاده نمایـد، بیشـتر می تواند بـه اعتبار ارزشـیابی خود 

متکـی باشـد و بـه آن اطمینـان کنـد. 
معلمـان در فراینـد تدریـس می تواننـد از روش هـای 

مختلـف ارزشـیابی اسـتفاده کننـد:
1- ارزشیابی از طریق مشاهده

بخصـوص  و  حـواس  مداخلـۀ  طریـق  از  کـه  وقتـی 
مشـاهدۀ چشـم، دربارۀ رفتـار و یا عمل معین یـک فرد، به 
بررسـی و داوری بپردازیـم بـه روش مشـاهده پرداخته یـم؛ 

مثـال هنگامیکـه حالـت بی تفاوتـی شـاگردی را در برابـر 
یـک صحنـه، یک عمـل و یـا فعالیت های تعلیمی بررسـی 
اسـتفاده  از روش مشـاهده  واقـع  و تحلیـل می کنیـم، در 

کرده یـم. 
يق انجام دادن کار 2- ارزشيابی از طر

اگـر تغییرات ایجاد شـده در شـاگرد در حیطـه روانی – 
 برای ارزشـیابی چنین تغییراتی باید از 

ً
حرکتی باشـد، لزوما

ارزشـیابی از طریـق انجام کار اسـتفاده کـرد. اگر چه روش 
ارزشـیابی از طریق انجـام دادن کار، نوعی روش مشـاهده 
 متفـاوت اسـت. در ایـن 

ً
اسـت، بـا روش مشـاهده کامـال

روش، شـاگرد بدرسـتی می دانـد کـه ارزشـیابی می شـود، 
و شـرایط ارزشـیابی بـرای همـه شـاگردان یکسـان اسـت. 
در ایـن نـوع ارزشـیابی، شـاگرد طبـق دسـتور و رهنمـای 
 یک شـیء 

ً
معلـم کار مـورد نظـر را انجـام  می دهـد؛ مثـال

را می سـاز، دسـتگاهی را بـاز و بسـته می کند، آزمایشـی را 
انجـام می دهـد و حرکاتی همچـون عملیات ورزشـی را از 
خـود بـروز می دهـد. معلم بـر اسـاس اعمال انجام شـده، 
تغییـرات انجـام گرفته و پیشـرفت تحصیلـی او را در زمینۀ 
روش،  ایـن  در  می کنـد.  ارزشـیابی  عملـی  مهارت هـای 
مهارت، قدرت و سـرعت عمل شـاگرد به خوبی آشـکار و 
ارزشـیابی می شـود. قضاوتی که بر اسـاس مشـاهدۀ رفتار 
صـورت بگیـرد، عینـی و تـا حـدود زیـادی واجـد اعتبـار 
اسـت. در عیـن حـال، چنین روشـی، محدودیت هـای نیز 
دارد؛ از جملـه اینکـه بسـیاری از حـاالت ذهنـی و روانـی 
شـاگرد از ایـن طریق قابل سـنجش نیسـت، نوعـی تعبیر و 
تفسـیر از نتایـج بـرای معلمـان مختلف متفاوت اسـت، و 
حـاالت عمومی و شـخصیت آزماینده در نتایج ارزشـیابی 
اثـر می گـذارد. درکل، ایـن روش همراه بـا روش های دیگر 
می توانـد ضریـب اعتمـاد و اطمینـان قضاوت و ارزشـیابی 

را افزایـش دهـد. )شـعبانی, 1386 ص. 376(
يق آزمون شفاهی 3- ارزشيابی از طر

بـه  ارزشـیابی، سـوال و جـواب هـردو  نـوع  ایـن  در 
ابتـدا  معلـم  یعنـی  می گیـرد؛  انجـام  شـفاهی  صـورت 
سـوال را بـه صـورت شـفاهی مطـرح می کند، و سـپس در 
مـورد رفتـار و جواب هـای شـاگرد قضـاوت می کنـد. ایـن 
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نـوع آزمـون در حقیقـت نوعـی مصاحبـه اسـت. شـاگرد 
رویـاروی معلـم قـرار می گیـرد و بـه یـک یک سـواالت او 
جـواب می دهد. ارزشـیابی شـفاهی، وسـیلۀ خوبی اسـت 
بـرای سـنجش معلومات، قـدرت بیان، نظم فکـری، نحوه 
اسـتدالل، تمرکـز افکار و شـناخت حاالت درونـی از نظر 
اضطـراب و تـرس. چنیـن آزمونـی می تواند بسـیار مفید و 
دارای ارزش و اعتبار علمی باشـد، به شـرطی که سـواالت 
آن اندیشـیده، مبتنـی برمحتـوای تعلیمـی و از قبـل تهیـه 
شـده باشـد. نتایـج ایـن آزمـون وقتـی قابـل اعتماد اسـت 
کـه از هرگونـه اعمـال نظـر، دخالـت، غـرض شـخصی و 
غیـره دور باشـد. آزمـون شـفاهی زمانـی کار بـرد صحیـح 
و بیشـتری دارد کـه آزمـون کتبـی قـادر بـه سـنجش در آن 

نباشـد.  زمینه 
يق آزمون کتبی 4- ارزشيابی از طر

ابزارهـای ارزشـیابی، آزمـون کتبـی اسـت.  یکـی از 
آزمـون واژه یـی اسـت کـه بـه وسـیلۀ اشـخاص مختلـف  
بـه   متفـاوت بـه کار بـرده شـده اسـت. 

ً
در مـوارد کامـال

طـور کلـی می تـوان گفـت آزمـون، وسـیله یی اسـت برای 
بررسـی مشـاهدات منظـم معلـم از رفتار شـاگرد، تفسـیر 
مشـاهدات و تبدیل آن بـه مقیاس های عـددی وطبقه بندی 
شـده .آزمـون کتبـی مجموعه یی از پرشـس های اسـت که 
 جـواب گوینـد تا معلـم بتواند 

ً
شـاگردان بایـد بـه آنهـا کتبا

بـا بررسـی آنها شـاگردانش را دقیقتر بشناسـد و در صورت 
لـزوم آنـان را یـاری دهد.

5 - ارزشيابی از عملکرد
بـه طـور کلی، ارزشـیابی از عملکـرد، به دنبـال تعیین 
صالحیت هـای شـاگردان اسـت. ایـن کار بـا توجـه کردن 
بـه عملکـرد آنهـا در زندگـی واقعـی اسـت؛ یعنـی معلـم، 
صالحیت هـای شـاگرد را بـا مشـاهده عملکـرد واقعـی او 
در موقعیت هـای مختلف انـدازه می گیرد. در ارزشـیابی از 
عملکرد، تصور این اسـت که شـاگرد به سـطحی از درک و 
توانایـی در کاربـرد یادگیری می رسـد که در اشـکال سـنتی 
ارزشـیابی مـورد نظـر نیسـت. مشـخصۀ عمدۀ ایـن روش 
آن اسـت کـه صالحیت هـای شـاگرد را در موقعیت هـای 
واقعـی و بـه صورت مسـتقیم ارزیابی می شـود و در نتیجه، 

نتایـج مثبتـی بـر یادگیـری و تدریـس می گذارد.
بـه  را  شـاگرد  توجـه  می توانـد  عملکـرد  ارزشـیابی 
خـود جلـب کند و نیـز در بهبـود پیشـرفت او موثر باشـد؛ 
همچنیـن سـطح علمـی صنـف را بـاال مـی بـرد و موجب 
توسـعۀ یـک برنامه درسـی هماهنـگ و یکپارچه می شـود. 

)کدیـور, 1390 ص. 278( 
يق آزمايش 6- ارزشيابی از طر

در آزمایـش، بـه توانایـی شـاگرد در انجـام شـیوه های 
علمـی توجـه می شـود. ایـن توانایی شـامل فرضیه سـازی، 
طراحـی و اجراسـت. بعـالوه، فـرد بایـد بتوانـد از مهارت 
خـود در اندازه گیـری، تخمیـن، مفاهیـم و واقعیـات علمی 
اسـتفاده کنـد. در ایـن روش، کل فرایند از شـروع تـا پایان 
بـه  توجـه  رو،  ایـن  از  اسـت؛  تاثیرگـذار  نتیجه گیـری  در 

فراینـد نیـز به انـدازۀ نتیجـۀ آن اهمیـت دارد. 
يق پروژه های گروهی 7- ارزشيابی از طر

مسـئلۀ  یـک  شـامل   
ً
معمـوال گروهـی،  پروژه هـای 

پیچیـده اسـت کـه بـه همـکاری و مشـارکت شـاگردان در 
برنامه ریـزی، تحقیـق و بحـث گروهـی، ارایـۀ عملکـرد یا 
نتیجه گیـری عالقه منـد اسـت. پروژه هـای گروهـی ماننـد 
شـیوۀ آزمایـش به دو جنبـۀ فراینـد و نتایج، توجه یکسـانی 
دارد و شـاگرد از ایـن طریـق، خود را برای کارهای مشـترک 
بعـدی و در زندگـی شـغلی آمـاده می کند. پـروژۀ گروهی، 
شـده  آموختـه  دانش هـای  یـا  مهارت هـا  جامـع  نمایـش 
اسـت و مسـتلزم داشـتن مجموعه یـی از صالحیت هـای 
 بیـن رشـته یی هسـتند و 

ً
پیچیـده اسـت. پروژه هـا معمـوال

موجـب رشـد و توسـعه دانـش، خالقیـت، ابتـکار و تخیل 
شـاگردان می شـوند. )کدیـور, 1390 ص. 281( 

يق نوشتن مقاله 8- ارزشيابی از طر
نوشـتن مقالـه، یکـی از شـیوه های رایـج اسـت کـه 
می شـود.  گرفتـه  انـدازه  مطلـب  یـک  از  شـاگرد  آن،  در 
یکـی  انتقـادی،  یـا  مـروری  و  تحقیقـی  مقاله هـای  تهیـۀ 
از دشـواری های شـاگردان و محصـالن اسـت. یادگیـری 
مختلـف  بخش هـای  یادگیـری  مقاله هـا،  ایـن  نوشـتن 
تشـکیل دهندۀ یـک مقالـه و حتـی یادگیـری زبـان علمـی 
افـراد فـوق  ایـن مقاله هـا، بـرای اکثـر  مـورد اسـتفاده در 
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دشـوار اسـت؛ از ایـن رو، تشـویق شـاگردان بـه نوشـتن و 
فراگیـری نحـوۀ تنظیـم و سـازماندهی یـک مقالـه، یکی از 
راه هـای ارزشـیابی از توانایی هـای متعـددی اسـت که فرد 
بایـد دارا باشـد تـا بتوانـد مقاله یـی را منطبـق بـا اصـول و 
موازیـن تهیـه و منشـر کنـد. )کدیـور, 1390 ص. 281( 

نتيجه گيری و پيشنهادات
ایـن یـک موضوع مسـلم اسـت کـه نظـام تعلیمی هر 
کشـوری دارای سـیر تکاملـی ویژه یـی اسـت کـه تحـت 
تأثیـر عوامـل تاریخـی، سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و 
مسـایل خـاص فرهنگـی آن کشـور قـرار دارد. بـا توجـه به 
همیـن موضوعات اسـت کـه ارزیابی نقـش ارزنده یی را در 
نظـام تعلیمـی دارد و یـک نیاز مبـرم برای شناسـای عوامل 

گوناگـون در نظـام تعلیمـی محسـوب می گـردد.
همـان طـور که گفته شـد، ارزیابـی در نظـام تعلیمی، 
بـدون شـک، بـه عنـوان یـک فراینـد مـداوم و جـزء جـدا 
ناشـدنی برنامه هـای تعلیمـی و نیـز تعامـل وحلقـۀ اتصال 
کلیـه عوامـل یـک برنامۀ تعلیمـی مـورد توجه قـرار گرفت 
می توانـد  شـود،  طراحـی  درسـت  اگـر  کـه  داد  نشـان  و 
بریادگیـری شـاگرد و نیـز تدریـس معلـم تاثیـر بگـذارد و 
گاهـی از ایـن فراتـر رفتـه، موجـب تفکـر انتقـادی، خالق 
ارزشـیابی  بنابریـن،  شـود.  شـاگردان  در  وخودگـردان 
تعلیمـی، روشـی مسـتمر و پویا بـرای شناسـایی خطاها و 

کمبودهـای فراینـد یاددهـی – یادگیـری اسـت.
کـه  می رسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه  بحـث،  بـه  توجـه  بـا 
ارزیابـی یـک فراینـد مـداوم در نظـام تعلیمـی اسـت، این 
فراینـد جهت رسـیدن به اهدافـش از دو طریق مـورد مداقه 
قـرار می گیـرد، یکـی اندازه گیـری و دیگـری هم سـنجش، 
در اندازه گیـری ابرازهـای آزمـون کتبی و شـفاهی اسـتفاده 
می شـود کـه موضـوع را بـه صـورت کمیـت ارایه مـی دارد 
و در سـنجش تحلیـل اطالعـات بـه صـورت کیفـت ارایـه 
می شـود و عـالوه بـر آن عملکـرد، رفتـار، مشـاهده و طرز 

نگـرش مـورد هـدف بوسـیلۀ سـنجش شـناخته می شـود.
با این حال به این نتیجه می رسیم که:

1- در نظام هـای تعلیمـی کـه ارزیابی به طور مسـتمر 

به عمـل می آیـد فعالیت هـا موفقیت آمیز اسـت.
2- اگـر در نظام هـای تعلیمـی ارزیابـی انجام نشـود، 

نمی توانیـد موفقیـت را از شکسـت متمایـز کنید.
3- اگـر موفقیـت را تشـخیص ندهیـد، نمی توانیـد به 

آن پـاداش دهید.
 تـاوان 

ً
4- اگـر موفقیـت را پـاداش ندهیـد، احتمـاال

می دهیـد. را  شکسـت 
5- اگـر موفقیـت را تشـخیص ندهیـد، نمی توانیـد از 

آن پنـد حاصـل کنید.
6- اگـر شکسـت را تمیـز ندهیـد، نمی توانیـد آن را 

تصحیـح کنیـد.
7- اگـر بـه وسـیله ارزیابـی نتایـج نظام هـای تعلیمی 
را نمایـان کنیـد، می توانیـد حمایت هـای الزم را به دسـت 

آورید. 
بـا توجـه بـه اینکـه تعلیـم و تربیـت از دو جنبـه تعلیم 
و تربیـت تشـکیل یافته اسـت کـه از یکدیگر قابـل تفکیک 
نیسـتند و در ارزیابـی نظام هـای تعلیمـی باید هـر دو جنبه 
را در نظـر گرفـت و در صـدد اصالح هر دو جنبـه اقدامات 

مفیـدی را دسـت اندرکاران معـارف روی دسـت گیرند.
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مؤثـر در تـدريس عوامـل 

هـر فعالیتـی بـرای اینکـه تاثیرگذار باشـد نیـاز به عوامـل دیگـری دارد و تدریس نیـز باالی 
بعضـی از عوامـل اتـکا دارد کـه آموزگار با توجه به آن درس را به شـکل عینی که الزم اسـت 
در ذهـن دانش آمـوزان انتقال دهـد. گاهی اوقات کـه تدریس آن نتیجـه ای را که می خواهیم 

نمی دهـد، دالیلـی باعـث این امر شـده اسـت. توجه نکـردن به شـناخت عوامل
در اصـل تدریـس امـر سـاده ای نیسـت. حتی می تـوان گفت امر مشـکلی اسـت، زیرا 
آمـوزگار در تدریـس بـا متغیرهـای متفاوتـی سـر و کار دارد و هـر متغییـر از خـود راه هـا و 
طریقه هـای جداگانـه بـرای اسـتفاده شـدن دارد. آمـوزگار سـعی می کنـد بـا دسـت کاری و 
تحـت فرمـان گرفتـن متغیرهـای مختلف، وضعیتـی را به وجـود آورد که یادگیـری )موضوع 
بسـا مهـم در تدریـس( حاصـل شـود. شـناخت و تحـت فرمـان گرفتـن همـۀ عوامـل و 
متغیرهـای دخیـل کار آسـانی نیسـت و شـاید بتـوان گفـت غیرممکـن هـم اسـت. بـدون 
شـک، در ایجـاد محیـط یادگیـری عواملی همچـون ويژگی هـای آمـوزگار و دانش آموز، 
سـاخت نظـام آموزشـی، محتـوای آموزشـی, ابـزار آموزشـی کـه در امـر تدریـس و 
تطبیـق محتـوای آموزشـی ممـد واقـع می شـوند و ده هـا متغیـر دیگـر می توانـد مؤثـر واقع 
شـوند, بدیهـی اسـت کـه آمـوزگار نمی تواند همـۀ عوامـل مذکور را تحـت  فرمـان درآورد. 

مؤلف بنفشه بهار سنا
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ممکـن اسـت سـؤال شـود اگـر کنتـرل همـۀ عوامـل یـاد 
می توانـد  چگونـه  آمـوزگار  نباشـد،  امکان پذیـر  شـده 
شـرایط مطلـوب را بـا توجه بـه دخالـت متغیرهـای متعدد 
چنیـن  بـه  پاسـخ  در  آورد.  به وجـود  غیرقابـل  کنتـرل،  و 
سـؤالی بایـد گفت: درسـت اسـت کـه آمـوزگار نمی تواند 
امـا  دهـد،  قـرار  تحت کنتـرل  را  دخیـل  متغیرهـای  همـۀ 
شـناختن چنیـن عواملـی او را قـادر خواهد سـاخت که در 
گاهانـه بگیـرد.  تنظیـم فعالیت هـای تدریـس، تصمیمـی آ
اگـر آمـوزگار از نظریه هـای تدریـس - یادگیـری شـناخت 
دقیـق و علمـی داشـته باشـد، قوی تـر و دقیق تـر می توانـد 
در ایجـاد وضعیـت مطلـوب یادگیـری فعالیت کند. شـرط 
مهـم در انجام هر کار ابتدا شـناخت روش هـای اجرای آن 
می باشـد. اگـر آمـوزگار در قـدم اول روی شـناخت عوامل 
کـه می توانـد تدریـس را مؤثـر جلـوه دهـد توجـه داشـته 
باشـد, همـان اسـت کـه در عمـل پیـاده کـردن آنهـا نیز به 
اشـکالی روبـرو نخواهد شـد و بخاطـر که بتوانیـم عوامل 
مؤثر تدریس را تشـخیص کنیم, الزم اسـت ابتدا چند نکته 
در مـورد تدریـس بدانیم. طـوری که هویدا اسـت تدریس 
بـا حضـور  از فعالیت هـای آموزشـی کـه  بـه آن قسـمت 
اتفـاق می افتـد اطـالق  آمـوزگار و دانش آمـوز در صنـف 
می شـود. تدریـس بخشـی از آمـوزش اسـت و هم چـون 
آمـوزش یـک سلسـله فعالیت هـای منظـم، هـدف دار و از 

پیـش تعیـن شـده را دربرمی گیـرد.
تدریـس در دیدگاه هـای مختلـف ماهیـت و معنـای 
متفاوتـی دارد. اسـمیت بـه پنج نـوع تدریس معتقد اسـت 

از: عبارتند  کـه 
1- توصیفـی: بیان مسـتقیم و صریح دانـش و مهارت 

از طریق آمـوزگار بـه دانش آموز؛
تدریـس  کـه  نیسـت  معنـی  ایـن  بـه  موفقیتـی:   -2
صـورت نخواهـد گرفـت یـا اینکـه یادگیـری اتفـاق افتـاده 

باشـد؛
3- ارادی: عملـی هـدف دار کـه از اهمیـت کارکـرد 
آن در رخدادهـای آموزشـی بسـتگی بـه موقعیـت و بـاور 

دارد؛ آمـوزگاران 
4- هنجـاری: تدریـس از منظر هنجـاری معطوف به 

فعالیت هایـی اسـت که بـر پایه اصـول اخالقی، شـواهد و 
اسـتدالل بنا شـده باشد؛

5- علمـی: فعالیتـی اسـت صریـح و دقیـق که ریشـه 
در تجارب گذشـته آمـوزگاران  و متخصصـان تربیتی دارد.

يس کارکردهای  تدر
آموزشـی  کوچـک  نظـام  یـک  را  درس  کالس  اگـر 
تصـور کنیـم، تدریـس، بـه تعامـل بـا دانش آمـوزان گفتـه 
و  فعالیت هـای منظـم  می شـود کـه شـامل یـک سلسـله 
هدف داراسـت و بـر اسـاس نقشـی کـه دارد آثـاری را چـه 
در درون و چـه در بیـرون نظـام مکتـب از خـود برجـای 
می گـذارد کـه بـه آنهـا کارکردهـای درونـی و یـا بیرونـی 

می شـود. گفتـه  تدریـس 

يس  کارکردهای درونی تدر
 ایجاد انگیزه 

 ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان 
 کنش متقابل 

 کسب اطالعات جدید
 ذخیره سازی و اصالح مجدد 

 کنترل، هدایت و تحول 
 ايجاد انگيزه 

باشـند  نداشـته  انگیـزه  دانش آمـوزان  کـه  زمانـی  تـا 
تـدارک فعالیت هـای آموزشـی کاری بیهـوده خواهـد بـود. 
بـرای ایجـاد انگیـزه  دانش آموزان بایـد همراه با آمـوزگاران 
خـود فعاالنـه در رخدادهـای آموزشـی مشـارکت کنند و یا 
بـا حـل مسـائل و مشـکالت عمال بـه کسـب اطالعات و 
بازسـازی اندیشـۀ خـود بپردازنـد و یـک راه ایجـاد انگیـزه 
معرفـی  اطالعـات،  کسـب  بـرای  دانش آمـوزان  درون  در 
دانش آمـوزان  بـرای  بـه صـورت واضـح  موضـوع درسـی 
می باشـد. بایـد هـر موضوع کـه قرار اسـت تدریس شـود، 
ابتـدا بـه دانش آمـوزان بـا دالیـل روشـن شـرح داده شـود 
کـه چـرا ایـن مضمـون و ایـن موضـوع برای شـان در نظـر 
گرفتـه شـده و آموختـن آن چـه دردی را دوا کـرده می تواند. 
اکثریـت دانش آمـوزان حتـی هنگامـی کـه از مکتـب فارغ 
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می شـوند، علـت مطالعـۀ بعضـی از مضامیـن را نمی دانند 
و فکـر می کننـد سـپری کـردن امتحـان از آن مضمون هـا 
عبـث بـوده در حالـی کـه چنیـن نیسـت و در ضمـن هـر 
مضمـون و محتوایـی کـه از طـرف وزارت معـارف در نظر 
گرفتـه شـده و می شـود، نظـر بـه ضـرورت جامعـه مـورد 
مطالعـه قـرار می گیـرد. پـس الزم اسـت دالیـل مطالعـه 
آنهـا را دقیـق بـه دانش آموزان معرفـی کنیم. یک مسـئله که 
انگیـزه دانش آمـوزان را از درس خوانـدن و مطالعـه کـردن 
ارزیابـی  قسـمت  در  اسـتاد  بی عدالتـی  می سـازد،  کـم 
دانش آمـوزان می باشـد. اکثـر دانش آمـوزان بـر ایـن باورند 
بعضـی  بـر  را  دانش آمـوزان  از  بعضـی  آمـوزگاری  کـه 
دانش آمـوزان دیگـر ترجیـح می دهد، این اسـت کـه دل زده 
شـده و دیگـر میل درونـی برای مطالعـه و پیشـرفت از بین 

می رود.
گاهی از تجربيات دانش آموزان   آ

یکـی از هدف هـای اصلـی تعلیـم و تربیـت انتقـال 
تجربیـات  بـر  مبتنـی  خودمحـور  دنیـای  از  دانشـآموزان 
غنیتـری  علمـی  دنیـای  قلمـرو  بـه  محسـوس  شـخصی 
اسـت کـه متضمـن ارزش هـا، بینش هـا و حقایـق متعـدد 
و گوناگونـی می باشـد. یکـی از راه هـای اساسـی و عملـی 
تحقـق چنیـن هدفـی ایـن اسـت کـه آمـوزگاران در فراینـد 
تدریس ساخت شـناختی گذشـته دانشـآموزان را زیر سـؤال 
 عدم کارایی یـا ناکافی بودن آنهـا را در فرایند 

ً
ببرنـد و عمـال

مواجه با مسـائل جدید نشـان دهنـد و از آنها در بازسـازی 
و ایجـاد سـاختارهای جدید شـناختی حمایـت کنند. یک 
توجـه خـاص در قسـمت تجـارب گذشـته دانش آمـوزان 
انسـان های  همـه  دانش آمـوزان  زیـرا  گیـرد،  صـورت 
بی دانشـی نیسـتند کـه در صنـف نشسـته اند. توجـه کـردن 
بـه دانـش قبلـی دانش آمـوزان کار تدریـس موضـوع جدید 

می سـازد. آسـان تر  را 
 کسب اطالعات جديد 

اطالعـات بـه اشـکال مختلـف ماننـد دانـش نظـری, 
دانـش روشـی, تدابیـر عملـی و حـل مسـئله در اختیـار 
ممکـن  دانـش  کسـب  می گیرنـد.  قـرار  دانش آمـوزان 
اسـت از طـرق مختلـف ماننـد گـوش کـردن، خوانـدن، 

بـا  تدریـس  کـه   
ً
یقینـا پذیـرد.  انجـام  اکتشـاف  و  کاوش 

انتقـال اطالعـات جدیـد بایـد اختتام یابـد. هـر روزی که 
دانش آمـوز بـه مکتـب می آیـد بایـد موضـوع جدیـد را فـرا 

گیـرد.
 ذخيره سازی  و اصالح مجدد

ذخیره سـازی هنگامـی مفیـد و پایدارخواهـد بـود کـه 
نباشـد  یادگیـری معنیـدار  اگـر  باشـد.  یادگیـری معنیـدار 
نخواهـد  امـکان  گذشـته  سـاختار  بازسـازی  یـا  اصـالح 
داشـت. در فراینـد یادگیری معنیدار اسـت که دانشـآموزان 
تـالش میکننـد بـا مقایسـه اطالعـات جدیـد بـا اطالعات 
قبلـی و یا ترکیب آن دو سـاختار ذهن شـان را اصالح کنند. 
یادگیـری معنـی دار بـه همـان یادگیـری گفتـه می شـود کـه 
موضوعـات درسـی از روی حفـظ کردن به حافظه ننشسـته 
باشـد، بلکـه دانش آمـوز قادر بـه رد یـا قبول حقیقـی بودن 
دانش آمـوزان  در  را  انتقـادی  تفکـر  یعنـی  باشـد  موضـوع 

کند. تقویـت 
 کنترل، هدايت و تحليل

آمـوزگار بـه حیـث یکـی از عوامـل بسـیار زیـاد موثر 
ایفـا  امـر تدریـس  بـارزی در در  نقـش  امـر تدریـس  در 
می کنـد. کارکـرد کنتـرل و هدایـت بـه ایـن معنـی اسـت 
کـه تدریـس بایـد آن چنان موثر باشـد کـه اندیشـه و همت 
دانش آمـوزان را در فرآینـد فعالیت هـای زندگی جهت دهد 
و تحـت کنتـرل درآورد. ایـن کنترل بـه هیچ وجـه به معنی 
کنتـرل ازب یـرون نیسـت بلکـه یـک کنتـرل درونی اسـت 
یعنـی عمل, اندیشـه و الگوی شـخصیتی آمـوزگار آن چنان 
مـورد توجـه دانش آمـوزان قـرار میگیـرد که خط مشـی کلی 
فعالیت هـای آنهـا را شـکل میدهد و موجـب تغییر و تحول 
آنهـا در فراینـد تدریـس میشـود. چنـان کـه دانش آمـوزان 
می دهنـد،  قـرار  خـود  زندگـی  الگـوی  را  خـود  آمـوزگار 
بایـد آمـوزگار هـم طوری شـخصیت خـود را عیـار کند که 
دانش آموزانـی بـا شـخصیت عالـی را تقدیـم جامعـه کند. 
هـرگاه آمـوزگار دانسـت کـه در میـان محیـط بیـرون کـه با 
صنـف  محیـط  و  می باشـد  خـود  صمیمـی  دوسـت های 
کـه در آن دانش آمـوزان بـرای آمـوزش گـرد هـم آمده انـد 
فـرق زیـاد وجـود دارد، در آن حالـت می توانـد هـوش و 
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حـواس خـود را فقط باالی تدریـس مؤثرانه متمرکز سـازد. 
بـا دانش آمـوز,  از شـوخی های بی مـورد، از کینـه گرفتـن 
بی انصافـی در قسـمت ارزیابـی کـردن دانش آمـوزان جـدا 
جلوگیـری کنـد تا بتوانـد به حیث یـک آمـوزگار موفق بارز 

. د شو

يس: عوامل مهم و مؤثر در  تدر
طـوری کـه در بـاال هـم ذکـر شـد هـر فعالیـت برای 
اینکـه اثـرات از خـود بـه جـا بمانـد بـر بعضـی عوامـل 
ضـرورت دارد و تدریـس نیز بـاالی بعضـی از عوامل اتکا 
دارد کـه آمـوزگار بـا توجه بـه آن درس را به شـکل عینی که 

الزم اسـت در ذهـن دانش آمـوزان انتقـال دهـد. 
عواملـی کـه از نظـر روان شـناس ها مؤثـر اسـت، بـه 

قـرار زیـر بـه معرفـی گرفتـه می شـوند:
1. ویژگی های شخصیتی و علمی آموزگار 

در  آن  نقـش  و  آمـوزگار  شـخصیتی  ویژگی هـای   
تدریـس

 تأثیر شخصیت و رفتار آموزگار در فرآیند تدریس
 تأثیر شخصیت علمی آموزگار در فرآیند تدریس 

فرآینـد  در  آن  تأثیـر  و  دانش آمـوزان  ویژگی هـای   .2
تدریـس

3. اثـر برنامـه و سـاختار نظـام آموزشـی در فرآینـد 
تدریـس

4. تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرآیند تدریس

1. ويژگی های شخصيتی و علمی آموزگار
در  آن  نقـش  و  آمـوزگار  شـخصیتي  ویژگی هـای   

تدریـس
شـخصیت آموزگار از عوامل بسـیار مؤثـر در تدریس، 
اسـت.  درس  کالس  در  دانشـآم وزان  رهبـری  و  هدایـت 
مدرسـه بـا همـه ی تدابیـر و فعالیت هایـش بیـش از هـر 
چیـز به شـخصیت آمـوزگار بسـتگی دارد و همـه ی عوامل 

آموزشـی تحـت تأثیـر او می باشـند . 
و  میـزان  شـناخت  در   : «می گویـد  خلـدون  ابـن   «
کیفیـت فرهنـگ و تمـدن یـک جامعـه، پیـش از هـر چیـز 

ایـن سـؤال مطـرح می شـود کـه آمـوزگاران آن جامعـه چـه 
کسـانی هسـتند ؟ امـروزه در کشـورهای پیشـرفته و حتـی 
خارق العـاده  پیشـرفت های  وجـود  بـا   ، صنعتـی  فـوق 
هـم  بـاز  آموزشـی،  تکنولـوژی   

ً
مخصوصـا تکنولـوژی، 

آمـوزگار ارزش و اعتبـار خـاص خـود را دارد و هنـوز هیچ 
هیـچ  پـس  بگیـرد.  را  او  اسـت جـای  نتوانسـته  ماشـینی 
سـازمان تربیتـی، در هیـچ شـرایطی، نمی توانـد اهمیـت و 
ارزش آمـوزگار را انـکار کنـد، کـه در ایـن صـورت ارزش 
انسـانی را انـکار کـرده اسـت ؛ بـه همیـن سـبب، امـروز 
در همـه ی کشـورهای مترقـی، قبـل از اینکـه بـه برنامـه ی 
درسـی، سـاختمان و وسـایل آموزشـی بیندیشـند، بـه فکر 
آمـوزگار هسـتند؛ زیـرا همگـی ایـن واقعیـت را دریافته اند 
و پذیرفته انـد کـه هیـچ یـک از آنهـا بـدون وجود آمـوزگار 
خـوب تربیـت شـده نمی تواننـد، منشـأ اثـر مطلـوب واقع 
شـود. اگـر چـه ویژگی هـای شـخصیتی آمـوزگار ممکـن 
مختلـف،  محیط هـای  و  شـرایط  موقعیت هـا،  در  اسـت 
متفـاوت باشـد، امـا به طـور کلـی ویژگی هـای شـخصیتی 

او را می تـوان بـه شـرح زیـر خالصـه کـرد. 
 آمـوزگار بایـد از سـالمت جسـمانی، عاطفـی و 
روانـی برخـوردار باشـد تـا بتوانـد وظیفـه اش را بـه خوبی 
انجـام دهـد و نیـز نارسـایی بدنـی به دلیلی نداشـته باشـد 
کـه توجـه دانش آمـوزان را جلـب می کنـد و مانـع تدریـس 

خـوب می شـود.
 حـرکات آمـوزگار در کالس بایـد گویـای معانـی 
درس او بـوده و در فهـم آنهـا بـه دانش آموزان کمـک کند .
 دیـد و نظـر آمـوزگار باید همـۀ دانش آمـوزان را در 
برگیـرد، به طـوری کـه هـر دانش آمـوز احسـاس کنـد کـه 
مـورد توجـه و محبـت آمـوزگار اسـت و این احسـاس پیدا 
نشـود کـه آمـوزگار به یکـی از آنها بیشـتر توجـه دارد و بقیه 

را فرامـوش کرده اسـت .
رسـا،  و  خـوب  بیـان  بـا  بتوانـد  بایـد  آمـوزگار   
بسـیار  و  واژه  هـای مناسـب  قالـب  را در  گفته هـای خـود 
سـاده و شـیرین بیان کند تـا دانش آمـوزان بتواننـد به راحتی 

. کننـد  آن را درک 
یـک  در  بتواننـد  بایـد  دانش آمـوزان  و  آمـوزگار   
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محیـط عاطفـی سـالم زندگـی کننـد، نـه اینکـه نسـبت به 
هـم سـردی و بی تفاوتی نشـان دهند. آمـوزگار بایـد بتواند 
هنـگام تحریـک احساسـات و عواطفش  بـر اعصاب خود 
مسـلط باشـد و قیافـه اش همیشـه خوشـحالی او را نشـان 

. دهد 
هـوش،  میـزان  بـر  بیشـتر  آمـوزگار  موفقیـت   
انتقـال و عمـق تفکـرش بسـتگی دارد و  سـرعت فهـم و 
بایـد در مشـاهداتش دقیـق باشـد؛ بتوانـد بـا دانش آموزان 
بـا بی نظـری و تعصـب بحـث کنـد و قـدرت برانگیختـن 

. باشـد  دارا  را  آنهـا  یادگیـری 
 آمـوزگار بایـد به طـور روزانه اهـداف تدریس خود 
را مشـخص کنـد و براسـاس آن طـرح درس تهیـه کنـد و 

سـپس در کالس درس حاضـر شـود .
سـن  و  فهـم  سـطح  بـا  بایـد  آمـوزگار  زبـان   
و موضـوع درس  مـاده  در  باشـد،  متناسـب  دانش آمـوزان 

. باشـد  آشـنا  علمـی  یافته هـای  آخریـن  بـا  خـود 
 خالصـه اینکـه، آمـوزگار باید از لحاظ شـخصیت 
چنـان باشـد کـه دانش آمـوزان او را بـه عنـوان یـک رهبـر و 
راهنمـای مطلـع، مهربان و صدیـق بپذیرنـد و الگوی رفتار 
خـود قـرار دهنـد؛ زیـرا تـا آمـوزگار از چنیـن پذیرشـی از 
طـرف دانش آمـوزان برخـوردار نباشـد موفقیـت مطلوب را 

به دسـت نخواهـد آورد.
 تأثيـر شـخصيت و رفتـار آمـوزگار در فرآينـد 

يـس تدر
آن قـدر بزرگـوار  بایـد در رفتـار و اعمالـش  آمـوزگار 
باشـد تـا نمونه و الگـوی دانش آمـوزان قـرار گیـرد و آنها را 
آزاده بـار بیـاورد و بـه آنها بیامـوزد که انسـانیت قابل تحقق 
اسـت و خـود نمونـهء انسـان کامـل باشـد و بـا خلـوص 
گام  انسـانی  و  الهـی  در جهـت هدف هـای  نیـت خـود، 
بـردارد و در همـه حـال متوجـه خـدا باشـد و بـه او تـوکل 
کنـد. شـخصیت آمـوزگار حتـی نسـبت به موضوع درسـی 
دانش آمـوزان  زیـرا  می گیـرد،  قـرار  بحـث  مـورد  بیشـتر 
آمـوزگار را الگـوی زندگـی خـود قـرار می دهنـد و گفتـار و 
کـردار آمـوزگار را تقلیـد نموده شـخصیت او را خط مشـی 
زندگـی خـود می داننـد. آمـوزگار بایـد در رفتـار و گفتـار 

خـود چنـان صادق باشـد تـا هیـچ دانش آموزی بـاالی وی 
انتقـاد کـرده نتواند و آمـوزگار بایـد آن قدر انتقادپذیر باشـد 
و دانش آمـوزان بـدون تـرس و لـرز انتقاد و پیشـنهاد سـالم 

خـود را برایـش پیشـکش کـرده بتواننـد.
فرآينـد  در  آمـوزگار  علمـی  شـخصيت  تأثيـر   

يـس  تدر
انسـانی  مطلـوب  رفتـار  دارای  آمـوزگار  انـدازه  هـر 
باشـد، ولـی از نظـر علمـی ضعیـف و ناتـوان باشـد مورد 
قبـول دانش آمـوزان واقـع نخواهد شـد، شـخصیت متعادل 
همـراه با تسـلط علمـی, آمـوزگار را از نظر دانش آمـوزان  با 
ارزش و اعتبـار می سـازد. آمـوزگاری، از نظـر علمـی قوی 
اسـت کـه به روش هـای ارائـه محتـوا و چگونگـی برقراری 
گاه و بـر آن مسـلط باشـد و بـه روش هـای جدیـد  ارتبـاط آ
روان شناسـی و علوم فنـاوری به ویژه روان شناسـی تدریس 
حاکمیـت  باشـد.  داشـته  کافـی  اطالعـات  یادگیـری،  و 
داشـتن  و  می کنـد  تدریـس  کـه  موضوعـی  بـر  آمـوزگار 
معلومـات آفاقـی آمـوزگار در مـورد مضمـون کـه تدریـس 
می کنـد, شـخصیت آمـوزگار را چند برابر نـزد دانش آموزان 
بـاال می بـرد. نـرم و مالیـم بـودن آمـوزگار, داشـتن رفتـار 
مناسـب, آواز مناسـب همـه و همـه در امـر تدریـس الزم 
اسـت، امـا هیچ کـدام جـای حاکـم بـودن آمـوزگار بـاالی 
کـه  شـد  یـادآور  بایـد  نمی توانـد.  کـرده  پـر  را  موضـوع 
دانش آمـوز اگـر چـه در صنفـی کـه قـرار دارد معلومـات 
برخـوردار  باالیـی  فهـم  از  امـا  باشـد،  می داشـته  انـدک 
اسـت و در یـک سـاعت می توانـد خـوب تشـخیص دهـد 
که اسـتاد وی شایسـتگی  تدریس فـالن مضمـون را دارد یا 
نـه. آمـوزگار کـه از لحـاظ معلومات ضعیف باشـد بیشـتر 
مـورد سـؤال قرار می گیـرد و نیـز در کنترول صنـف از خود 

ضعـف نشـان می دهـد. 

تأثيـر آن در  2. ويژگی هـای دانش آمـوزان و 
يس تدر فرآينـد 

گاهـی از فرآیندهای شـناختی دانش آموزان در سـنین  آ
مختلـف از ضروری تریـن وظایـف آمـوزگار اسـت، زیـرا 
فرآینـد رشـد دانش آمـوزان، عالیـق و میزان انگیـزش، بلوغ 
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عاطفـی، سـوابق اجتماعـی و تجـارب گذشـته، عواملـی 
هسـتند که بـه روش کار آموزگار در کالس اثـر می گذارند.
راسـت گویی،  ماننـد  زیـادی  صفـات  دانش آمـوزان 
دروغ گویی، اضطراب، شـهامت، پر خاشـگری و بسـیاری 
صفـات مطلـوب و نامطلـوب دیگـر با خـود از خانـواده به 
گاه باشـد، بدون شـناخت  مکتـب می آورند. آموزگار باید آ
ذهنـی،  رشـد  فرآینـد  از  گاهـی  آ بـدون  و  دانش آمـوزان 
والدیـن  همـکاری  بـدون  حتـی  و  اجتماعـی  و  عاطفـی 
باشـد.  موفـق  آموزشـی  وظایـف  انجـام  در  نمی تواننـد 
یکـی دیگـر از پـر اهمیت تریـن عامـل مؤثـر در تدریـس 
مؤثـر همانـا شـناخت دانش آمـوز می باشـد. همـان درس 
می توانـد بـه شـکل مؤفقانـه بـه انجـام برسـد کـه آمـوزگار 
از دانش آمـوز خود شـناخت داشـته باشـد. حتی شـناخت 
دانش آمـوز نسـبت بـه حاکمیـت آمـوزگار بـاالی موضـوع 
درسـی مهم تـر می باشـد. آمـوزگاری که شـناخت عاطفی، 
روانـی، جسـمی و حتی از طـرز زندگی دانش آمـوزان خود 
داشـته باشـد، می توانـد بـه وجـه حسـن محتوای کتـاب را 

کند. تدریـس 

3. اثـر برنامـه و سـاختار نظـام آموزشـی در 
يـس فرآينـد تدر

سـاختار نظام آموزشـی یک جامعه اعـم از نگرش ها، 
باورهـا، برنامه هـا و آیین نـام  ها ... می تواننـد روش تدریس 
آمـوزگار را تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. آیین نامه های خشـک 
غیرتخصصـی،  تصمیم گیری هـای  انعطاف ناپذیـر،  و 
گزینـش آمـوزگار، توجـه یـا عـدم توجه نظـام آموزشـی به 
نیا زهـای دانش آمـوزان و جامعـه، عـدم نظـارت و کنتـرل 
سـالم و ارزشـیابی های اصولـی و غیراصولـی و ... همـه 

می تواننـد تدریـس آمـوزگار را تحـت شـعاع قـرار دهند. 
جانبـه  همـه  رشـد  بـر  متکـی  بایـد  برنامـه  پـس 
دانش آمـوزان در رسـیدن بـه هـدف آمـوزش و پـرورش و 
رفـع نیازهـای آتـی و آنـی دانش آمـوزان و جامعـه باشـد. 
نـه انتقـال برنامه هـا و محتـوای درسـی از یـک نسـل بـه 
توانایـی  و  منطقـه  نیـاز  حسـب  بـر  برنامـه  دیگـر،  نسـل 
دانش آمـوزان تنظیـم شـود، یادگیـری مواد درسـی، پیوسـته 

همـراه بـا کشـف و حل مسـاله باشـد، نبایـد مقیـد به یک 
باشـد.  کلیشـه ای  و  قالبـی  و  تعییـن شـده  پیـش  از  متـن 
 کشـورهایی در حال رشـد و پیشـرفت می باشند که 

ً
معموال

نظـام آموزشـی آنهـا همـگام بـا نیازهـای جامعه آنهـا تهیه 
می گـردد. هـر قـدر کـه نظـام آموزشـی بـر پیشـرفت توجه 
داشـته باشـد, همان قـدر جامعه رو به رشـد قـرار می گیرد. 
کتاب هـای درسـی دانش آمـوزان باید طوری تهیـه گردد که 
رشـد همـه جانبهء دانش آمـوزان مانند رشـد ذهنـی, عقلی 
... و غیـره را در نظـر بگیـرد. در قسـمت گزینـش معملیـن 
بـرای تدریـس هـر مضمـون بایـد عاقالنـه توجـه صـورت 
گیـرد. همـان آمـوزگار که در رشـته خـود تخصـص دارد و 
حاکـم اسـت بایـد تدریـس کنـد. مشـکل عمده کـه ما در 
 آمـوزگاران 

ً
مکتب هـای کشـور داریـم این اسـت کـه اکثـرا

مـا خـالف رشـته و مجبـور به تدریـس مضمون می باشـند 
کـه ایـن خـود پیشـرفت دانش آمـوز را مانـع می شـود.

4. تأثيـر فضا و تجهيزات آموزشـی در فرآيند 
يس تدر

آموزشـی  تجهیـزات  و  فضـا  آمـوزگار،  بـر  عـالوه 
مناسـب، در کیفیـت تدریـس آموزگار بسـیار مؤثر اسـت.
تختـه  نامطلـوب  کیفیـت  نیمکـت،  و  میـز  نداشـتن 
گچـی، عـدم نـور کافـی، صنف هـای سـرد و تاریـک بـا 
و  بـودن صنـف  کثیـف  خیابـان،  بـه  مشـرف  پنجره هـای 
نداشـتن امکانـات ورزشـی و زمیـن بـازی و کتابخانـه و 
را  آمـوزگار  تدریـس  روش  می تواننـد   .... و  آزمایشـگاه 
تحـت تأثیـر قـرار دهنـد. البتـه از بارزتریـن مشـکل که ما 
فعـال در مکاتـب خـود مـا داریـم همیـن مسـئله اسـت که 
سـال های درازی اسـت کـه ناحل مانـده. دانش آمـوزان در 
خیمه هـا در زیـر بـاران و یـا هـم در هـوای داغ تابسـتانی 
دادن  درس  مشـغول  آمـوزگار  و  خوانـدن  درس  مشـغول 
می باشـند. نکتـه اساسـی کـه درس آمـوزگار را برهـم زده و 
آمـوزگار را ناالیـق جلوه می دهد، نداشـتن فضای مناسـب 
درسـی می باشـد. تجهیزات درسـی که در بعضـی مکاتب 
اصـال وجـود نـدارد. اگـر آمـوزگار بـاالی موضوع درسـی 
حاکم باشـد، اگـر روش های تدریس را به شـکل مسـلکی 
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خوانـده باشـد، اگـر کتاب ها هم بـا معیارهـای جهانی 
دانش آمـوزان  همه جانبـه  رشـد  و  باشـد  شـده  تالیـف 
را در نظـر گرفـت باشـد و امـا فضـای مناسـب بـرای 
تدریـس و تجهیـزات الزمـی آموزشـی وجـود نداشـته 
بایـد   

ٌ
بنـا می انجامـد.  نـاکام  تالش هـا  تمـام  باشـد، 

اعتـراف کرد کـه فضا و تجهیزات آموزشـی عوامل بسـا 
مؤثـر در امـر تدریـس بـوده می تواننـد و نبایـد آنهـا را 
دسـت کم گرفـت. هـر زمانـی کـه می خواهیـم کیفیت 
بـه عوامـل  بایـد  ارزیابـی کنیـم،  را  آمـوزگار  تدریـس 
مهم تـر نظیـر فضای صنـف و تجهیزات آموزشـی توجه 
داشـته آمـوزگار را قضـاوت کنیم. در غیـرآن قضاوت ما 

نمی باشـد. عادالنـه 
عنـوان  تحـت  مقالـه ای  در  علی پـور  علیرضـا 
در  مؤثـر  عوامـل  مـورد  در  درسـی  »برنامه ریـزی 
دانش آمـوز  کـه  اسـت  داشـته  بیـان  خـوب«  تدریـس 
هنگامـی مطالـب و مفاهیـم درس را بهتـر و آسـان تر 
یـاد می گیـرد، کـه از هـر نظـر آمادگـی الزم را داشـته 
باشـد؛ یعنـی هـم نیـاز بـه یادگیـری را احسـاس کند و 

هـم بتوانـد یـاد بگیـرد و تجـارب و آموخته هـای خـود 
ایـن رو  از  ارتبـاط دهـد؛  بـه موضـوع درس جدیـد  را 
آمـوزگار بایـد راهـی بـرای شـروع و مقدمـه درس پیـدا 
کنـد. هـدف آمـوزگار از مقدمه چینـی ایـن اسـت کـه 
دانش آمـوزان را بـه فضـای درس بکشـاند و دقت شـان 
بـه درس توجـه  به طـوری کـه بی اختیـار  برانگیـزد؛  را 
کننـد. اگر توجـهء دانش آمـوزان در هنگام شـروع درس 
جلـب نشـود، دیگر بـه سـختی می تـوان در ادامۀ درس  
توجـهء آنهـا را جلـب کـرد. موفقیـت تدریس آمـوزگار 
شـکل  کالس،  اولیـهء  دقایـق  بـر  درس هـا  بیشـتر  در 
از  دانش آمـوزان  کـه  نتیجـه ای  و  اجـرا  روش  مقدمـه، 
آن می گیرنـد، بسـتگی دارد و اگـر آمـوزگاری در ایـن 
مرحلـه از شـروع درس هراسـان و مضطـرب باشـد و 
بـدون اعتمـاد بـه نفـس عمل کند، نـه تنهـا در آن درس 
موفقیتـی نخواهد داشـت، بلکـه در سـایر درس ها و در 
طـول سـال تحصیلـی با مشـکل جـدی مواجـه خواهد 
 ایـن خطر بـرای آمـوزگار وجـود دارد 

ً
شـد؛ مخصوصـا

کـه دانش آمـوزان او را آمـوزگاری ضعیـف بداننـد و وی 
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نـکات ذیـل را در تدریـس خـوب عوامـل مؤثـر می دانـد:

1. ويژگی های مقدمه
o حواس دانش آموزان را متمرکز کند .

نظـر  بـه  بسـتگی  آن  مـدت  البتـه  باشـد،  کوتـاه   o
. دارد  آمـوزگار 

ذهنـی  و  سـنی  سـطح  بـا  آن  مفهـوم  و  آسـان   o
. باشـد  هماهنـگ  و  متناسـب  دانش آمـوزان 

بـه  غیرمسـتقیم  و  ضمنـی  به طـور  را  درس   o
. کنـد  معرفـی  دانش آمـوزان 

دانش آمـوزان  قبلـی  دانسـتنی های  و  تجـارب  بـه   o
متکـی باشـد و توجـه و دقـت آنهـا را برانگیـزد .

o انگیـزه تفکـر و پرسـش و پاسـخ را در دانش آموزان 
ایجـاد نماید .

جدیـد  موضـوع  آموختـن  بـرای  را  دانش آمـوزان   o
تشـویق کنـد .

2. مراجعه به درس قبلی
آمـوزگار در آغـاز درس، ناگزیـر اسـت بـه درس قبلی 
مراجعـه کند ، تـا از میـزان و کیفیت یادگیـری دانش آموزان 
بدهـد؛  قـرار  محکمـی  پایـه ی  بـر  را  درس  و  شـود  گاه  آ
 به 

ً
به خصـوص کـه در بیشـتر درس هـا، موضوعـات کامـال

هـم پیوسـتگی دارنـد و دانش آمـوزان باید این پیوسـتگی و 
دریابند. را  وحـدت 

بایـد  قبلـی  درس  بـه  مراجعـه  ضمـن  آمـوزگار 
مطالعـه  خـوب  کـه  آنهایـی  یـا  و  ضعیـف  دانش آمـوزان 
نکرده انـد را  بشناسـد و بـه نقـاط ضعـف آنهـا پـی ببـرد.

3. موضوع درس
o موضـوع درسـی بایـد از لحاظ کمی با سـن زمانی 

و عقلی دانش آموزان متناسـب باشـد .
 در نظر بگیرد.

ً
o تفاوت های فردی آنها را کامال

o اگـر موضـوع درسـی خشـک و مـالل آور باشـد، 
آمـوزگار می توانـد بـا تنظیـم آن در یک قالب فکـری جامع 
و منطقـی، درس را بـرای دانش آمـوزان نشـاط انگیـز کند .

يس 4. روش تدر
نقـش اساسـی آمـوزگار در تدریـس ایـن اسـت کـه 
کـه  سـازد  آمـاده  و  فراهـم  چنـان  را  آموزشـی  موقعیـت 

. کننـد  فعالیـت   
ً
شـخصا دانش آمـوزان 

و  قطعـی  روش  تدریـس   روش هـای  از  یـک  هیـچ 
کامـل نیسـتند؛ بنابرایـن  آمـوزگار بایـد از ایـن روش هـا 
الهـام بگیـرد و خود بهترین و مناسـب ترین روش را کشـف 
کنـد؛ ولـی آنچه که مسـلم اسـت، هر قـدر روش تدریس، 
 فعالیـت 

ً
روش فعال تـر باشـد، یعنـی دانش آمـوز شـخصا

بازسـازی  را  اختراعـی  یـا  و  اختـراع کنـد  بفهمـد،  کنـد، 
کنـد، می تـوان امیـدوار شـد کـه در آینده فـردی بـار آید که 

توانایـی تولیـد و آفرینـش را داشـته باشـد .

5. نظم و انضباط
 قادر 

ً
بـدون نظـم و انضبـاط در کالس، آموزگار عمـال

بـه انجـام هیچ کاری نیسـت. آمـوزگار باید نظم بخشـیدن 
بـه کالس درس را پیـش نیـاز تدریـس بداند و همیشـه پس 
از برقـراری آرامـش در کالس، تدریـس را شـروع کند . اگر 
آمـوزگار از قبـل برنامه و آماد گـی الزم را برای اداره کالس و 
تدریس داشـته باشـد، از بسـیاری از دردسـرها و مشکالت 
احتمالـی کالس و فشـارهای روانـی و عصبـی ناشـی از 
 بسـیاری از رفتـار و 

ً
آن پیشـگیری خواهـد کـرد . مسـلما

عمـال نامطلـوب و شـرارت دانش آمـوزان از آنجـا ناشـی 
َ
ا

 نمی داننـد در مقابـل مشـکالت 
ً
می شـود کـه آنهـا واقعـا

دهنـد،  انجـام  بایـد  کـه  امـوری  از  و  بکننـد  بایـد  چـه 
گاهـی الزم را ندارنـد و یـا اینکـه در انجـام فعالیت هـا و  آ
تکالیـف خـود ناتـوان هسـتند. آمـوزگار می توانـد بـا ارائـه 
اطالعات مناسـب، دانش آمـوزان را در جهـت رفع موانع و 
مشـکالت خـود، یـاری رسـاند و توانایی های شـان را برای 
حـل مشـکالت و انجـام تکالیـف افزایش دهـد؛ همچنین 
آمـوزگار بایـد تـالش کنـد روش هـای تنبیهـی را بالفاصله 
پـس از مشـاهدهء عمـل خـالف در کالس بـه کار گیـرد تا 
دانش آمـوز خاطـی بـه ارتبـاط بیـن عمـل خـود و نتیجه ی 

آن پـی ببرد . 



57 مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 8  

ثور 1399 خورشیدی

6. خالصه درس
بیشـتر متخصصـان تعلیم و تربیت توصیـه می کنند که 
آمـوزگار بایـد در پایـان تدریـس خـود، خالصـهء از نکات 
مهـم درس را روی تخته گچـی یـا وایـت بورد بنویسـد و یا 
به صـورت شـفاهی بـه دانش آمـوزان بگویـد. آمـوزگار باید 

در خالصـه درس، شـرایط زیـر را رعایت کند :
o در ارائـه خالصـه درس، باید ترتیـب منطقی درس 

رعایت شـود .
o خالصـه درس بایـد دربرگیرندهء نـکات مهم درس 
و همـراه بـا ذکـر مثال هـای الزم بـرای توضیـح هـر یک از 

نکات باشـد .
 بایـد 

ً
o خالصه نویسـی روی تابلـوی کالس، حتمـا

به وسـیلهء خـود آمـوزگار و بـا خطـی خوانـا انجـام گیرد و 
در صورتـی کـه خالصه نویسـی دارای کلمـات دشـواری 
باشـد، بایـد آمـوزگار آن کلمات را مشـخص کند و سـپس 

آنهـا را بـه دقـت و شـمرده بخواند .
کـه  شـود  باعـث  اسـت  ممکـن  خالصه نویسـی   o
و  درسـی  کتـاب  بـه  مراجعـه  از  را  خـود  دانش آمـوزان 
مطالعـهء عمیـق بی نیاز احسـاس کننـد؛ از ایـن رو آموزگار 
بایـد خالصـهء درس را به گونـه ای تهیـه و تنظیـم کنـد کـه 

نیازمنـد شـوند بـه مطالعـه  دانش آمـوزان 

7. آمادگی قبلی
موفقیـت هـر آمـوزگار در کارش بـه آمادگـی قبلـی او 
بـرای تدریـس بسـتگی دارد. آمـوزگاری کـه بـه معلومـات 
و یـا اطالعـات موجـودش قناعـت می کنـد، بـه تدریـج به 
رکـود ذهنـی و ضعف علمـی دچـار خواهد شـد و این امر 

نیـز از ارزش و اعتبـار او خواهـد کاسـت.
 بایـد بدانـد کـه درس خـود را از کجـا 

ً
آمـوزگار قبـال

شـروع و کجـا پایـان خواهـد داد ، وگرنـه وقـت کالس را 
تلـف می کنـد و بـه نظـم و انضبـاط آن لطمـه می زنـد .

آمـاده کـردن درس، کمیـت وکیفیـت معلوماتـی را که 
بایـد بـه دانش آمـوزان داد، روشـن و معیـن کند .

مطالعـهء قبلـی، آمـوزگار را از صورت ماشـینی شـدن 

در تدریـس در مـی آورد  و کار او را همیشـه تازه می گرداند.

8. تهيه طرح درس
یکـی دیگـر از مهارت هـای بسـیار مهم آمـوزگار پیش 
از تدریـس، تهیـه و تنظیم طرح درس اسـت . طرح درس، 
نقشـه و راهنمایی اسـت که آمـوزگار بر اسـاس آن محتوای 
آموزشـی را راحت تـر، دقیق تـر و منظم تـر بـه دانش آمـوزان 
ارائـه می دهد. داشـتن طرح درس بـرای هر آموزگار بسـیار 

الزم و ضـروری اسـت، زیرا :
و  مراحـل  تمـام  نمی تواننـد  آمـوزگاران   

ً
معمـوال  o

جزئیـات تدریـس را در ذهن خـود نگه دارند، ولی داشـتن 
طـرح درس ایـن مشـکل را برطـرف می سـازد .

o از آنجـا کـه طـرح درس براسـاس اصـول و قواعـد 
معینـی تهیـه و تنظیم می شـود، باعـث می گردد کـه عوامل 

اصلـی در جریـان تدریـس در نظر گرفته شـوند .
o طـرح درس، توجـه  آموزگار را بـه انتخاب روش ها 
و فنـون مناسـب تدریـس بـرای درس های مختلـف جلب 

می کنـد.
o آمـوزگاری که بـدون برنامه، طـرح درس و آمادگی 
قبلـی در کالس حاضـر می شـود بـا ناکامـی روبـرو مـی 

د  شو

9. ارزشيابی
یکـی از فنـون آمـوزش و  پرورش کـه هیچ آمـوزگاری 
از آن بـی نیـاز نیت ، آشـنایی با شـیوه های نوین ارزشـیابی 
اسـت . ارزشـیابی از یـک طـرف بـه عنـوان کنتـرل کننـده 
تمامی عناصـر تعلیم و تربیت، مانند هـدف، برنامه، روش 
و وسـایل آموزشـی و از طـرف دیگـر به عنوان روشـی برای 
شـناخت و هدایـت فعالیت هـای تحصیلـی دانش آمـوزان 
ارکان اصلـی و  از  ارزشـیابی یکـی    . بـه شـمار مـی رود 
جدایی ناپذیـر آمـوزش و پـرورش اسـت؛ بنابرایـن، یکـی 
از صالحیت هـای فـردی بـرای ِاحـراز شـغل آمـوزگاری، 
داشـتن دانـش نظری و مهـارت عملی در زمینهء ارزشـیابی 

 . است 
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خالصه و نتيجه گيری
همـان طـوری کـه در آغـاز گفته شـد که تدریـس امر 
سـاده نیسـت اکنون بـر تاکید آن می نویسـم  کـه تدریس نه 
تنهـا امر سـاده نیسـت بلکه یک روند بسـیار مغلق اسـت. 
هـر تدریس بسـتگی بـه مـدرس دارد و  یک آمـوزگار وقتی 
می توانـد بـر مشـکالت تدریس غلبـه کند کـه عوامل مؤثر 
آن را شناسـایی کنـد و این کـه آن عوامـل را چطـور مؤفقانـه 
پیـاده کنـد بـه مهـارت و تجربه بسـتگی می داشـته باشـد. 
عمده تریـن عوامـل کـه در تدریس سـهم دارنـد عبارت اند 

از:

 ویژگی های شخصیتی و علمی آموزگار
در  آن  نقـش  و  آمـوزگار  شـخصیتی  ویژگی هـای   

تدریـس
 تأثیر شخصیت و رفتار آموزگار در فرآیند تدریس
 تأثیر شخصیت علمی آموزگار در فرآیند تدریس 

فرآینـد  در  آن  تأثیـر  و  دانش آمـوزان  ویژگی هـای   
تدریـس

 تأثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرآیند تدریس 
 ویژگی های مقدمه

 مراجعه به درس قبلی
 موضوع درس
 روش تدریس

 نظم و انضباط
 خالصه درس
 آمادگی قبلی

 تهیه طرح درس
 ارزشیابی

آمـوزگار از لحـاظ شـخصیتی باید بسـیار بزرگ باشـد 
چـون هـر آمـوزگار یـک راهنمـا بـرای دانش آموزان اسـت. 
از لحـاظ علمـی باید آن قدر باال باشـد و آن قـدر معلومات 
دانش آمـوز  بـرای  زمینـه  اصـال  کـه  باشـد  داشـته  آفاقـی 
مسـاعد نشـود تا آموزگار را ضعیف خطـاب کنند. در مورد 
دانش آمـوزان شناسـایی دقیـق داشـته باشـد تـا در قسـمت 
نمـره دادن کـه خـود ایجـاد انگیـزه در درون دانش آمـوزان 

می باشـد, کوتاهـی صـورت نگیـرد. آمـوزگار چـون نقـش 
الگـو را دارد, دانش آمـوزان از اخـالق, طرز گفتـار و کردار 
او و همچنان از شـیوه های تدریسـی را که اسـتفاده می کند 

تقلیـد می کننـد. بنابرایـن آمـوزگار بایـد صادق باشـد.
در نتیجـه بایـد گفت که در نظر گرفتـن عوامل تدریس 
می توانـد در موفـق شـدن تدریس نقش بارز داشـته باشـد. 
 مـا آمـوزگاران به خاطـر بهتـر سـاختن تدریـس خـود و 

ً
بنـا

بـر  بایـد  تدریس مـان  از  گرفتـن  نتیجـه  خـوب  به خاطـر 
شـناخت عوامـل مؤثـر تدریس خـوب توجه جدی داشـته 

و بـر آنهـا تکیـه کنیم.

منابع و مآخذ
۱. شعبانی.حسـن) مهارت هـای آمـوزش و پـرورش( 

تهران:سـازمان مطالعـه و تدوین کتاب/سـال ۱۳۸۳
۲. شـریعتمداری. علـی) جامعـه  تعلیـم و تربیـت( 

تهـران: امیـر کبیـر سـال ۱۳۸۱
۳. تأثیـر فضـا و تجهیزات آموزشـی در فرایند تدریس 
http://www.aftabir.com/science/education/

)way_teachingtheory_factors_area.ph
۴. تأثیـر برنامـه و سـاخت نظـام آموزشـی در فراینـد 

یس ر تد
 http://www.aftabir.com/science/
education/way_teachingtheory_
factors_program.php#original۳ ity
http://www.aftabir.com/science/
education/way_teachingtheory_
factors_teacher.ph.)
1. ۵. ویژگی هـای شـخصیتی و علمـی آمـوزگار, علی 

پور علـی رضا
http://www.aftabir.com/science/education/
way_teachingtheory_factors_teacher.ph. 

۶. عوامل موثر بر تدریس خوب 
http://www.ettelaat.com/eti-(
 ran/?p=163712
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مقدمه
و  هم پاشـید  از  اتحادجماهیرشـوروی  م   1991 سـال  در 
جنگ سـرد بـه پایـان رسـید. ایـن جریـان، جهـان دوقطبـی 
را از بیـن بـرد و در پایـان ایـن فراینـد ایاالت متحده آمریـکا 
نیرومنـدی  فعـال،  سیاسـت  پیشـرفته،  اقتصـاد  حیـث  از 
نظـام  امـروزه  شـد.  میـدان  یکه تـاز  تکنالـوژی  و  نظامـی 
دیگـر  کشـورهای  بـرای  ایاالت متحده آمریـکا  دموکراسـی 
یـك الگـو اسـت. همـواره پیشـرفت های تحقیقاتی ناسـا در 
از اخبـار مهـم در پیشـرفت فضاپیمایـی  مهـاورای زمیـن، 
پـس  ایاالت متحده آمریـکا  هژمونـی  مـی رود.  به شـمار 
سرتاسـر  در  تقریبـا  امـروز  تـا  جنگ جهانـی دوم  ختـم  از 
دنیـا در حـال پیشـرفت اسـت. کشـورهای اروپـای غربـی 
ماننـد بریتانیـا، آلمـان و فرانسـه کـه از قدرت هـای بـزرگ 
در حـال  بودنـد،  بیسـتم  اویـل سـده  و  نوزدهـم  در سـده  
حاضـر مطیـع خواسـت های سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی 
ایاالت متحده آمریکا هسـتند. کشـور چین و روسـیه که گفته 
می شـود از رقیب هـای آمریکا هسـتند، تـا حال نتوانسـته اند 
واکنش هـای جـدی و عملـی را در برابر اهـداف و برنامه های 
آمریـکا روی دسـت گیرنـد؛ ایـن مسـأله بیانگر آن  اسـت که 
ایاالت متحده آمریـکا در عرصـه سیاسـت و حفـظ هژمونـی 

خـود از دیگـران جلوتـر اسـت.
پیشـرفت آمریـکا را ایـن چنـد عنصر اساسـی تشـکیل 
آزادی  و  سیاسـت  عرصـه  در  این کـه،  نخسـت  می دهـد: 

آمریکایی هـا توانسـتند پیـش از دیگـران خـود را از زیـر یـوغ 
اسـتعمارگران انگلیـس برهاننـد و در اواخـر سـده هژدهـم 
عناصـر  کـدام  کـه هـر  مهاجرنشـین های سـیزده گانه  بـرای 
متفـاوت از یکدیگـر را داشـتند، وحـدت فکـری و سیاسـی 
آمریکایی هـا،  خـود  نه تنهـا  همـواره  آورنـد.  به وجـود 
داشـتن حکومـت دموکراسـی  در  را  آمریـکا  دیگـران  بلکـه 
کارنامه هـای  و  سیاسـت  امـروزه  می داننـد.  پیش قـدم 
سیاسـی و اقتصـادی حکم روایـان آمریـکا به روند سیاسـت 
می کنـد.  بـازی  را  اساسـی  نقـش  مختلـف  کشـورهای  در 
ملل متحـد به عنـوان بزرگ ترین مرجـع و نهاد بشـری، برخی 
از برنامه هـای خـود را به گونـه ای طـرح می کنـد کـه بازتـاب 

اسـت.  ایاالت متحده آمریـکا  خواسـت های  دهنـده ی 
دوم این کـه اقتصـاد جهانی در حال حاضر طوری شـده 
اسـت کـه نیازمندی هـای مـادی بشـر را بـه یکدیگر گـره زده 
اسـت و در بسـیاری مـوارد به نظـر می رسـد کـه لـگام آن در 
ایاالت متحده آمریـکا  به ویـژه  قدرتمنـد  کشـورهای  دسـت 
قـرار دارد. آنچـه بـه نـام جهانـی شـدن یـاد می شـود کـه در 
واقـع  بـه آن جهانـی کـردن و جهانی سـازی گفتـه می شـود، 
پدیدآورنـده و ایجادکننـده ی سیسـتم بـازار آزاد در سرتاسـر 
و  بانك جهانـی  سیاسـت های  تطبیق کننـده ی  و  جهـان 
صنـدوق بین المللی پول اسـت کـه در رأس آن ایاالت متحده 
قـرار دارد. سـوم اینکـه آمریـکا از لحـاظ نظامی و پیشـرفت 
ابـزار جنگی در جهان امـروز یگانه اسـت. ایاالت متحده در 

عوامل ترقی 
ایاالت متحده 

امریکا

نامزد معاون مؤلف: لطیفه هومن
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اساسـی ترین نقـاط اسـتراتژیکی جهـان پایگاه نظامـی دارد. 
ارتـش امریـکا از لحاظ کمی و کیفی جلوتر از دیگران اسـت 
و در مهـار نمـودن جنگ هـا و درهـم کوبیـدن مخالفین خود 
نسـبت بـه دیگـران پیروزتـر بـه در آمده اسـت. چهـارم اینکه 
ایـن کشـور از نظـر علمـی و فنـی در عرصه هـای مختلف و 
پیشـرفت پژوهش هـای فرازمینـی از دیگران پیش قدم اسـت.

پيش زمينه های قدرت
عوامل طبيعی

آنچـه کـه در طبیعـت وجـود دارد و آنچه کـه از طبیعت 
برمی خیـزد، همـواره نقش بسـا اساسـی را در فراینـد زندگی 
انسـان ها داشـته اسـت. یـا بـه عبـاره دیگـر  آنچـه که انسـان 
به وجود آورده و آنچه را که از دسـت داده اسـت، تاثیرگذاری 
عناصـر طبیعـی بـر آن هویداسـت. تمدن هایـی کـه به وجود 
قدرت هـای  و  گرفتـه  شـکل  کـه  امپراتوری هایـی  آمـده، 
سیاسـی و اقتصـادی کـه از ابتـدا تاکنـون به میـان آمده انـد 
جنگ هایـی  و  رسـیده اند  پیـروزی  بـه  کـه  جنگ هایـی  و 
آن  در  و عوامـل طبیعـی  کـه شکسـت خورده انـد، شـرایط 
بازتاب یافتـه اسـت. بـا آغـاز اسـتعمارگری و وقـوع انقـالب 
صنعتـی و بروز جنـگ  اول و دوم جهانی، بـرای حکومت ها، 
مـورد  بیشـتر  طبیعـی  مـوارد  و  عوامـل  قدرت هـای جهـان 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت. عوامل برخاسـته از طبیعـت که در 
شـکل گیری اقتدار و پیشـرفت سیاسـی و اقتصـادی و نظامی 
آمریـکا نقـش اساسـی را بـازی نمـوده، بیشـتر ایـن دو مورد 

اسـت: زیر 
تازگی سرزمين

هـدف حملـه تمـام مهاجمیـن اروپایی بـه قـاره آمریکا 
ایـن بـود کـه از ایـن راه بتواننـد بـه هنـد و چیـن دسـت پیدا 
کننـد، امـا با پـا گذاشـتن در ایـن قـاره دریافتند کـه صاحب 
سـرزمین وسـیع با سرشـت زیبا کـه در آب هـای آن ماهی ها 
و جانـوران گوناگـون و خـاك آن مملـو از طـال و نقـره و غیره 
موادمعدنـی بـه درد بخـور اروپایی هاسـت. بومیانـی کـه در 
آمریـکا زندگـی  می کردند، تا هنوز بیشترشـان از شـهروندی 
چیـزی نمی دانسـتند تـا از ثروتـی کـه در آن قـاره موجـود 
اسـت بهره بـرداری کننـد. بنابرایـن مهاجمیـن اروپایـی بـه 
سـرزمین تـازه ای دسـت یافته بودنـد. تازگی و زیبایـی آمریکا 
بـرای اروپایی هـا چنـان می نمـود کـه در سـال 1605م در 
 )East Ward Ho( »لنـدن یـك کمدی بنـام » اسـتوارد هـو

بـه معرض نمایش گذاشـته شـد کـه در آن آمریکای شـمالی 
به صـورت بهشـت برین جلـوه می کـرد.

آمریـکا  از مهاجمیـن، مهاجریـن وارد سـرزمین  پـس 
افـراد  و  شـرکت ها  به وسـیله  پناه گاه هـا  سـاختن  و  شـدند 
ثروتمند که اسـتخراج معادن و شغل کشـاورزی را به صورت 
حرفـه ای بلـد بودنـد، صـورت گرفـت. پناه گاه هایـی کـه در 
قسـمت شـمال آمریـکا بودنـد. مهاجریـن بیشـتر بـه شـغل 
بازرگانـی و صنعـت روی آوردند و مهاجرنشـین های جنوبی 
ایـن  بـار در زمین هـای کشـاورزی شـدند؛  مشـغول کار و 
تفـاوت شـغلی از اختالفـات جغرافیایـی ناشـی می شـد کـه 
سـرزمین های جنوبـی نسـبت بـه شـمالی بـرای کشـاورزی 

بودند. مسـاعد 
امریـکا  سـرزمین های  تازه گـی  و  طبیعـی  زیبایـی 
سـبب شـده بـود تـا افـراد ثروتمنـد، کشـاورزان، بازرگانان و 
صنعـت کاران از کشـورهای اروپایـی بـه ویـژه انگلسـتان به 
اینجـا روی آورنـد. وجـود افـراد حرفـه ای، ذخایـر معدنـی، 
عناصـری  از  فـراوان  آب هـای  و  حاصل خیـز  زمین هـای 
را  ایاالت متحده آمریـکا  ایجادشـده  نـو  کشـور  کـه  بودنـد 
اسـتعمار  قابـل  سـرزمین های  و  اسـتعمارگر  کشـورهای  از 

.)174:2( می سـاخت.  بی نیـاز 
انقـالب صنعتی در سـده هژدهـم در انگلسـتان به وقوع 
پیوسـت. از جملـه مسـتعمرات انگلیـس که در آن پیشـرفت 
بـود.  ایاالت متحـده  افزایـش می یافـت،  صنعتـی روزبـروز 
در  بـود.  کشتی سـازی  صنعـت  آنهـا،  موفقیت آمیزتریـن 
حـدود سـال 1776 ایـن ایـاالت، اسـتقالل خـود را اعـالم 
کردنـد، در حدود یك سـوم کشـتی های انگلیسـی در آمریکا 
سـاخته شـده بـود. صنعـت ذوب آهـن نیـز صنعـت مهم در 
آمریـکا به شـمار می رفـت و یك عـده شـرکت های آمریکایی 

حتـی آهـن بـه انگلسـتان صـادر می کردنـد. )205:3(.
يکا ژئوپليتيك آمر

بـا انقـالب صنعتـی، گسـترش اسـتعمارگری و پیدایش 
عناصـر  معاصـر،  جهـان  در  رقیـب  و  بـزرگ  قدرت هـای 
ابناهـا،  دریاچه هـا،  دریاهـا،  ماننـد  جغرافیایـی  عوامـل  و 
کانال هـا و غیـره از ارزش ویـژه و فوق العـاده ای برخـوردار 
گردیدنـد؛ طـوری کـه ایـن عناصـر تعیین کننـده شکسـت و 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  رقابت هـای  در  قدرت هـا  پیـروزی 
حمـالت نظامـی به شـمار رفته انـد، به ویژه جنـگ  اول و دوم 
جهانـی، توجه کشـورهای بـزرگ را به آن بیشـتر سـاخت. به 
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گاهـان جغرافیای سیاسـی قدرتمنـدی انگلیس  نظـر برخی آ
و پیـروزی آن در رقابت هـای اسـتعماری از همین جا ناشـی 

می شـود.
برجسـته ترین  از  آلفـرد ماهـان )1914-1840( یکـی 
در  وی  نظریـات  کـه  آمریکایـی  ژئوپلیتیسـت های 
پیشـرفت های سیاسـی و نظامـی آمریـکا از اهمیـت زیـادی 

می گویـد: اسـت،  برخـوردار 
روسـیه با وجود وسـعت بسـیار زیـاد، فاصله هـای زیاد 
و کافـی نبـودن پیوندهـای داخلی، به شـدت از وحدت عمل 
سیاسـی در این کشـور جلوگیـری می کند؛ به طـوری که اگر 
ایـن امپراتـوری درهـم شکسـته نشـود، حداقل بدون توسـعه 
واقعـی باقـی خواهـد مانـد. امـا بریتانیـا کـه دارای موقعیت 
بـه یـك  جزیـره ای اسـت، علی رغـم وسـعت محـدودش، 
قـدرت جهانی تبدیل شـده اسـت. به نظـر ماهـان، در اروپا 
تنهـا بریتانیـا بـه دلیل حالـت جزیـره ای و منـزوی بودنش از 
حمـالت خارجـی در امـان مانـد و بـرای دفاع از خـود الزم 
نبـود کـه متحمـل هزینه های سـنگین دفاعـی شـود؛ بنابراین 
قـدرت  توسـعه  در جهـت  را  ثـروت اش  و  انسـانی  نیـروی 
دریایـی بـه کار گرفـت. از این گذشـته، موقعیـت جغرافیایی 
بریتانیـا به گونـه ای اسـت کـه راه بازرگانـی بنـادر کشـورهای 
اروپـای شـمالی و اتالنتیـك از کانـال انگلیـس می گـذرد و 
دالیـل مشـابهی از ایـن قبیل موجب شـد کـه بریتانیـا بتواند 
اکثـر نقـاط اسـتراتژیك یـا تقریبـا همـه مسـیرهای بازرگانی 
جبل طـارق،  تنگـه  کنتـرل  مثـال  کنـد.  کنتـرل  را  جهانـی 
کانـال سـوئز، دماغـه امیدنیـك، دماغـه هـورن، هنگ کنگ، 
سـنگاپور و تنگـه مـاژالن بـه بریتانیـا موقعیـت کلیـدی در 
اروپـا، آسـیا و اقیانـوس آرام داده اسـت و جزایـر هنـد غربی 
بریتانیـا بـر راه هـای بازرگانـی کـه از کانـال پانامـا می گذرد، 

است. داده  پوشـش 
ماهـان موقعیـت سـرزمین آمریـکا را بـا بریتانیـا قابـل 
در  آمریـکا  کـه  می کـرد  اسـتدال  و  می دانسـت  مقایسـه 
مرزهایـش فاقـد کشـور تهدیـد کننـده اسـت و عـالوه براین 
امتیـاز، دارای مزایـای دفاعـی و امنیتـی ناشـی از موقعیـت 
دریایـی اسـت و بـه منابـع آمریـکای شـمالی نیـز دسترسـی 
دارد. همچنـان واقـع شـدن بیـن دو اقیانوس کبیـر و اطلس، 
می توانـد ایـن کشـور را به یـك قـدرت دریایی عمـده تبدیل 
کنـد. ماهـان بـه منظـور کشـاندن پـای آمریـکا بـه صحنه ی 
دریاهـا و تبدیـل ایـن کشـور به یك کشـور اسـتعمارگر مانند 

بریتانیـا، نظریه هـای خـود را ارائه مـی داد. وی از کندن کانال 
پانامـا به شـدت طرفـداری می کرد؛ تصـرف جزایر الئوسـین 
و هاوایـی در اقیانـوس آرام، جزایـر هنـد غربـی و کارائیـب و 
جزایـر نیوفاونلنـد در اقیانوس اطلس در نتیجه  پیشـنهادهای 

وی صـورت گرفـت. 
دارد  به سـزا  نقـش  دریایـی  قـدرت  در  عامـل  شـش 
کـه موقعیـت دریایـی آمریـکا از آن برخـوردار اسـت. اول 
چگونگـی موقعیـت جغرافیایـی دریاها اسـت. موقعیت های 
اقتصـادی  و  نظامـی  اسـتراتژیك  نقـاط  و  امریـکا  سـاحلی 
مربـوط بـه ایاالت متحده آمریـکا به گونـه ای اسـت کـه عامل 
مذکـور را برتـری خـاص بخشـیده اسـت. دوم ویژگی هـای 
طبیعـی اسـت، هـدف از آن وضعیـت سـاحل و ویژگی های 
سـاختمانی آن اسـت. سـوم این که درازی سـاحل و وسـعت 
قلمـرو طـوری باشـد که دفاع از آن به سـادگی صـورت گیرد. 
چهـارم میـزان جمعیت یك کشـور اسـت کـه برای سـاختن 
نیـروی دریایـی چه نظامـی و چه اقتصادی ضـرورت به افراد 
موجـود در یـك کشـور دارد، که نفـوس آمریـکا  و چگونگی 
آن بـرای مرفوع سـاختن آن کافی اسـت. پنجـم خصوصیات 
ملـی اسـت کـه مـراد از آن عالقه منـدی افـراد یك کشـور به 
دریا پیمایـی اسـت کـه امریکا در این راسـتا جایـگاه خاصی 
یـك  سیاسـی  رهبـران  و  حکومـت  خط مشـی  ششـم  دارد. 
کشـور اسـت که دیـده می شـود راهبـرد و برنامه هـای رهبران 

آمریـکا همـواره بـر آن تاکید ورزیـده اسـت. )50:8(.
يخی عوامل تار

در سـاختن  کـه  دارد  زیـادی وجـود  تاریخـی  عوامـل 
پایه هـای اقتـدار و ترقـی آمریـکا نقش عمـده را بـازی نموده 
اسـت، امـا در فراینـد تاریخـی پیشـرفت آمریـکا آنچـه کـه 
خیلـی مهم اسـت سـه مـورد خیلـی مشـخص در زمان های 
مختلـف اسـت کـه در پاییـن به طـور جداگانـه بـه هـر کدام 

می پردازیـم.
جنگ جهانی اول

ظاهـرا آنچـه سـبب بـروز جنگ جهانـی اول گردید این 
چنـد عامـل اسـت: اول این کـه ایجـاد اتحادیه هـای رقیـب 
در آخـر سـده نوزدهـم و اوایـل سـده بیسـتم بـود، پیـش از 
جنگ جهانـی اول اروپـا بیـن دو گـروه ملـل قدرتمنـد و از 
نظـر نظامی رقیب تقسـیم شـده بـود. هر یـك از قدرت های 
کمـك  آن  بـه  جنـگ  در  کـه  داشـتند  متحدینـی  بـزرگ 
می کردنـد. در ابتـدا روسـیه، اتریـش- هنگـری و آلمـان بـا 
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هـم متحـد شـدند، امـا بـا اختالفـی کـه روسـیه بـا اتریـش 
در شـبه جزیـره بالـکان داشـت، آلمـان عضویـت روسـیه را 
در اتحادیـه ملغـا کـرد. فرانسـه از قـدرت نظامی و پیشـرفت 
صنعتـی آلمـان در هـراس بود، زیـرا که اگر جنـگ رخ بدهد 
مبـادا آلمان فرانسـه را اشـغال کنـد، با عجله با روسـیه متحد 

شـده کـه بعـدا بریتانیـا بـه ایـن اتحادیه پیوسـت. 
عامـل دوم پیشـرفت اقتصـادی و نظامـی آلمـان بـود؛ 
آلمـان در عرصـه به دسـت آوردن مسـتعمرات و دسترسـی 
بیشـتر بـه دریاهـا، نسـبت بـه فرانسـه و بریتانیـا عقب افتـاده 
بـود، امـا چیـزی کـه آلمـان را در اروپـا برتـری می بخشـید 
رشـد روزافـزون اقتصـادی و نظامـی آن کشـور بـود. حفـظ 
ایـن برتـری نیازمنـد آن بـود کـه آلمان بـرای به دسـت آوردن 
کـه  می بایسـت  تولیـدی  کاالهـای  فـروش  و  خـام  مـواد 
سـرزمین های خـارج از اروپـا را دریابـد؛ فرانسـه و بریتانیـا 
از ایـن هـراس داشـتند که اگـر آلمان بیشـتر از ایـن قدرتمند 
شـود، مسـتعمرات آنهـا در آفریقـا و آسـیا بـه خطـر مواجـه  
خواهـد شـد، بدیـن اسـاس زمینه هـای صلـح و تفاهـم در 

اروپـا بـه کلـی از بیـن رفتـه بود.
سـوم رشـد نظامی گرایـی بـود، تـا این حـد کـه یکی از 
گذشـته نگاران اتریشـی می نویسـد: )) درگیری هـا بیـن ملل 
نبایـد سـر میـز حـل شـود، بلکـه بایـد در جبهه جنـگ حل 
شـود، بـا قلـم نـه، بلکـه بـا شمشـیر، نه بـا جوهـر، بلکـه با 
خـون.(( بـه بچه مکتـب آموخته می شـد که پیـروزی در یك 
جنـگ بـرای یك ملـت بزرگ تریـن پیروزی اسـت و مردن در 

میـدان جنگ بـرای یك سـرباز مـرگ بزرگوارانه اسـت.
چهـارم ایـن کـه ملی گرایـی در اروپـا تـا جایی بـود که 
هـر ملـت خـود را برتـر از دیگـران می دانسـت و خواسـتار 
حاکمیـت بـر دیگـران بـود. ملی گرایـان فرانسـه به خاطـر از 
دسـت دادن الـزاس و لـرن درصـدد انتقـام از آلمـان بودنـد، 
ملی گرایـان آلمان خواسـتار گسـترش قلمرو آلمـان در اروپا 
و آن سـوی دریـا بودنـد، ملی گرایـان روسـیه کـه اسـالوهای 
بالـکان را اقـوام خود می دانسـتند، اصرار داشـتند که روسـیه 

باید بـر آن جـا حاکمیـت کند.
امـا به راسـتی عامـل اصلـی چـه بـود؟ سـال ها پیـش 
اروپاییـان بـرای به دسـت آوردن ثروت اقـدام بـه دریاپیمایی 
کردنـد تـا بالخـره به جایـی رسـیدند کـه در آن بایـد خـون 
زردپوسـتان  و  آفریقایـی  سـیاهان  آمریکایـی،  سرخپوسـتان 
چرخ هـای  تـا  شـود  ریختـه  آسـیایی  گندم گونه ای هـای  و 

دسـتگاه های صنعتـی در اروپـا بـاز نه ایسـتند و خزانه هـای 
جسـد  و  نمانـد  تهـی  زرانـدوزان  و  ثروت نگـر  بازرگانـان 
مـواردی  و  عوامـل  نگـردد.  سـؤتغذیه  دچـار  امپریالیسـم 
به نـام سـرمایه داری  مـادری  فرزنـدان  برشـمردیم  قبـال  کـه 
بودنـد. کریـس هارمن، گذشـته نگار و اندیشـمند انگلیسـی 
آغـاز  از  ثروت طلبـی  و  ))سـرمایه خواهی  می نویسـد: 
دریاپیمایـی و انقالب صنعتـی  تا سـال 1914م، سـوخت بار 
یـك آتش بـزرگ را فراهم کـرده بود که کشـته شـدن فرانتیس 
فردینـاد و همسـرش بـه گوگـرد چوبـی می ماند کـه این آتش 

را روشـن کـرد. )831:10(.
جنـگ  ایـن  نتیجـه  ملموس تریـن  و  بزرگ تریـن  امـا 
و  اقتصـادی  پیشـرفت  و  اقتـدار  پایه هـای  کـه  بـود  عاملـی 
کشـورهای  زیـرا:  بخشـید.  اسـتواری  را  آمریـکا  سیاسـی 
اروپایـی آنچـه را که تـا ایـن دم از لحاظ پیشـرفت اقتصادی 
و سیاسـی به دسـت آورده بودنـد در هزینـه جنـگ به مصرف 
رسـانیدند، ویرانـی ای کـه از ایـن جنـگ عایـد حـال اروپـا 
گردیـده بـود، سـال ها را در برمی گرفـت تـا زخم هـای پیکـر 
تـا هنـوز  آفریقایـی  و  آسـیایی  یابـد. کشـورهای  التهـام  آن 
غـرق در عناصـر سـنتی و بنـد در بنـد اسـتعمار کشـورهای 
اروپایـی قـرار داشـتند کـه بتوانند قدرتـی را ایجـاد کنند. این 
فقـط آمریـکا بـود کـه در ایـن زمـان نـه از جنـگ صدمـه ای 
دیـد و نـه مسـتعمره کشـوری بـود؛ ایاالت متحـده در حالی 
قـرار داشـت کـه دور از این گونـه گرفتاری هـا، رونـد رشـد 

را می پیمـود. )1222:2(. اقتصـادی و صنعتـی خـود 
ورود ایاالت متحده آمریـکا در 1917 بـه جنگ جهانـی 
اول، بـه طرفـداری متفقیـن سـبب شـد کـه جنـگ بـه نفـع 
متفقیـن بـه پایـان برسـد و صلـح موقتـی در اروپـا به وجـود 
 بـه مـردم جهـان ایـن ایـده را می داد 

ً
بیآیـد؛ ایـن خـود روانـا

کـه آمریـکا از همـه قدرتمندتـر اسـت و ایـن چیـزی بـود 
کـه بـه آمریـکا انگیـزه مـی داد آن را بـه واقعیـت مبـدل کند. 
هم چنـان به نظـر می آمد کـه اگر آلمـان پیـروزی را ازآن خود 
می سـاخت، بـدون شـك منافـع و امنیـت امریـکا در خطـر 
بـود، مواد صلح وارسـای کـه از طرف ویلسـن رئیس جمهور 
وقـت آمریـکا و متفقیـن تهیه شـده بـود، آلمان را تـا چندین 
سـال ضعیف سـاخت که بتوانـد در مقابل امریـکا قرار گیرد. 
جنگ جهانـی اول بـه آمریـکا نیـز ایـن را نشـان داد کـه دیگر 
آمریـکا نمی توانـد آنچـه کـه در اروپـا رخ می دهـد بی طرف 
باشـد، به همیـن دلیـل می بایسـت بـرای آنچـه بعـدا اتفـاق 
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می افتـد، آمادگـی الزم را روی دسـت گیـرد. )211:11(.
جنگ جهانی دوم

پایـان جنـگ اول و کنفـراس صلح وارسـای نتیجه ای را 
به بـار آورد کـه بـرای بـروز یك جنـگ بـزرگ دیگـر در اروپا 
زمینـه را مسـاعد می سـاخت. اصولـی را کـه رئیس جمهـور 
ویلسـن در کنفرانـس صلـح پاریـس پیش کـش کـرد نـه تنها 
کـه شـرایط صلح را به وجـود نیـاورد، بلکه مخاصمـت را در 
میـان ملت هـای اروپایـی افزایـش داد، زیـرا آنچـه را کـه بـر 
آلمـان تحمیـل گردیـد، بـرای ناسیونالیسـت های بعـدی آن 
کشـور امر فراموش ناشـدنی بـود؛ موافقت نامـه این اجالس 
اروپـا را به گونـه ای تقسـیم کـرد کـه اقلیت هایـی از هر ملت 
در درون ملـت دیگـر باقـی ماندند کـه نارضایتـی عمومی را 

در اروپـا به وجـود آورد.
سیاسـت گران انگلیسـی بعدهـا بـه ایـن فکـر افتادنـد 
کـه ضعیـف نگه داشـتن آلمـان در واقـع بـه نفع آنها نیسـت، 
چـون از انقالبـی کمونیسـتی ای که در روسـیه واقع شـده بود 
و از شـرایط نامطلوبـی کـه بـرای طبقـات پاییـن در اروپـا و 
حکم روایـان  بـود،  حکم فرمـا  شـده  اسـتعمار  کشـورهای 
اروپـا در ایـن هـراس بودنـد کـه مبـادا انقـالب کمونیسـتی 
عایـد حـال اروپـا گـردد و اهـداف امپریالیسـیتی دراز مدت 
آنهـا را بـه ناکامـی مواجه کنـد، به همیـن منظـور انگلیس ها 
درپـی قدرتمنـد شـدن دوبـاره آلمان شـدند تا سـدی باشـد 
در برابـر عبـور کمونیـزم بـه اروپـای غربـی. امـا در واقعیت 
امـر انگیزه هـای اصلـی هـر دو جنـگ و هـر جنـگ دیگـر 
همـان ثروت خواهـی و پول بـاوری و ادامه  رفتـن در راه ترقی 
مـادی بدون در نظر داشـت عـــــدالت اجتماعـی و برابری 

اقتصـادی بـود. )268:3(.
دگرگونـی ای که از جنگ جهانـی دوم به وجود آمد خیلی 
گاهی رسـیدند و  عظیـم بود. کشـورهای تحت اسـتعمار به آ
اسـتقالل خـود را به دسـت آوردنـد که ایـن خود پایـان اقتدار 
و هژمونـی بریتانیـا، فرانسـه و کشـورهای اسـتعمارگر دیگـر 
بـود. پـس از جنگ جهانـی دوم، که بیشـتر کشـورهای جهان 
سـوم در همیـن وقـت به وجـود آمدنـد، امریـکا را به حیـث 
یـك قـدرت برتـر می شـناختند و کشـورهای اروپـای غربـی 
را قدرت هایـی می دانسـتند که با از دسـت دادن مسـتعمرات 
منشـور  سـوم  مـاده  بـه  نظـر  بودنـد.  شـده  ضعیـف  خـود 
اتالنتیـك کـه صراحـت داشـت ))هرکـس حـق دارد شـکل 
دولتـی را کـه می خواهـد تحـت حاکمیـت آن زندگـی کنـد، 

برگزینـد.(( آمریـکا در سـال 1946م بـه فیلیپیـن اسـتقالل 
ملـی اعطـا کـرد و از دیگـران خواسـت کـه آنهـا نیـز همیـن 
کار را کننـد. شـاید آمریکایی هـا دریافتـه بودنـد کـه شـکل 
این گونـه اسـتعمار دیگـر به دردبخـور نیسـت؛ به راسـتی هم 
کـه ایـن اسـتعمار جای خـود را به اسـتعمار نو داد کـه در آن 
آمریـکا از همه گان ممتازتـر به در آمـد. امپراتوری های آلمان 
اتحادجماهیرشـوروی  و  پاشـیدند  هـم  از  کامـال  جاپـان  و 
به سـبب موجودیت نظام کمونیسـتی در آن کشـور تنها مانده 
بـود. ایـن در حالـی بـود کـه  جنگ جهانـی دوم بـه رهبـری 
آمریـکا به پیروزی رسـیده بـود و بی آن که صدمـه ی بزرگی از 
آن، ماننـد کشـورهای دیگـر دیده باشـد. سـازمان ملل متحد 
تشـکیل شـد، این سـازمان در ضمـن آن کـه تضمین کننده ی 
صلـح دوام دار در جهـان به نظـر می رسـید، هم چنـان اقتـدار 
جنگ جهانـی  می کـرد.  ضمانـت  را  آمریـکا  هژمونـی  و 
دوم رقابت هـای سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی و تکنالـوژی 
ایاالت متحده آمریـکا  کـه  آورد  به وجـود  به گونـه ای  را 
تـالش زیـاد نمـود تـا در صـدر قـرار داشـته باشـد. پـس از 
جنگ جهانـی دوم، ایاالت متحده آمریـکا خـود را در مقابـل 
اتحادجماهیرشـوروی یافتـه و منافع کاپیتالیسـتی خود را چه 
در داخـل امریـکا و چـه در خـارج از آن با خطـر کمونیزم در 
مواجـه دیـد؛ بنابرایـن رهبـران سیاسـی، نظامـی و اقتصادی 
آمریـکا شـرایط را در جهـان پس از جنگ جهانـی دوم طوری 
به وجـود آوردنـد کـه بتوانـد هـم شـوروی را نابود کنـد و هم 

هژمونـی آمریـکا را حفـظ و تضمیـن نمایـد. )991:10(.
جنگ سرد و شکست کمونيزم

اتومـی  بـم  ناگازاکـی  و  هیروشـیما  در  کـه  هنگامـی 
فروانداختـه شـد، هـدف ترومـن تنها شکسـت جاپـان نبود، 
بلکـه وی می خواسـت بـه روسـیه اسـتالینی نشـان بدهد که 
آمریـکا دارای قدرت هسـته ای اسـت و اگر شـوروی درصدد 
گسـترش کمونیـزم در کشـورهای دیگـر باشـد به سرنوشـت 
جاپـان گرفتـار خواهد شـد. به هرحـال جنگ جهانـی دوم به 
پایـان رسـید و سـازمان ملل متحـد به وجـود آمـد کـه مقر آن 
در آمریـکا بـرای اکثـر کشـورهای عضـو تحمیـل شـده بود، 
زیـرا کشـورهای عضـو نگـران آن بودنـد کـه اگـر مقـر ایـن 
سـازمان بـه غیـر از ایاالت متحـده در جـای دیگـری باشـد، 
امریـکا ماننـد 1919 م عضویـت در آن را نخواهـد پذیرفت؛ 
ایـن چیـزی بـود کـه در واقـع داشـت اقتـدار و حاکمیـت 

جهانـی امریـکا را مـورد حمایـت قرار مـی داد.
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همچنیـن تنشـی کـه میـان شـوروی و امریـکا به وجـود 
آمـده بود، خطرناك تر از آن بود کـه در جنگ اول و دوم اتفاق 
افتـاد، زیـرا اگـر جنـگ به وجـود می آمـد، ماننـد جنگ های 
جهانـی آغـاز آن میان دو کشـور نبود، بلکه جنـگ با درگیری 
میـان دو قطـب بـزرگ به وقوع می پیوسـت، احتمـال می رفت 
کـه اگر ایـن جنگ اتفـاق بیافتـد، بـا کاربـرد جنگ افزارهای 

هسـته ای و آیدورژنـی آغاز خواهد شـد.
نقطـه اسـاس ایـن تنـش بـاز هـم اروپـا، یعنـی برلیـن 
بـود؛ اما بـا بـروز جنگ میـان کره شـمالی و جنوبـی، جنگ 
در  شـوروی  موشـکی  پایگاه هـای  مسـئله  ویتنـام،  خونیـن 
کوبـا و باالخـره تجـاوز ارتـش سـرخ بـه افغانسـتان، ایـن 
قتـل  اوج خـود رسـانید.  بـه  را  دودسـتگی شـدید جهانـی 
و کشـتار بی رحمانـه ای کـه در کشـورهایی ماننـد ویتنـام، 
افغانسـتان، لهسـتان، یوگوسالوی و غیره کشـورهای دیگر از 
ایـن جنگ به وجـود آمد و نتایجـی از آن مانند: تـداوم جنگ 
آمـد،  به بـار  اسـالمی  افراط گرایـی  رشـد  و  افغانسـتان  در 

بـود. )303:3(. نتایـج جنـگ اول و دوم  از  وحشـتناك تر 
جنگ سـرد جـز تـداوم همـان اسـتعمار و توسـعه طلبی 
ایـن  در  را  امریـکا  کـه  آنچـه  امـا  نبـود؛  دیگـری  چیـزی 
جنـگ بـه پیـروزی رسـاند، تغییـر در شـیوه اسـتعمار بـود. 
اتحادجماهیرشـوروی ماننـد بریتانیـا و روسـیه تزاری باز هم 
به گونـه اسـتعمار گذشـته و نظامـی دسـت زد کـه واکنـش 
ناسیونالیسـتی و فرهنگـی کشـورهای استعمارشـده  شـدید 
بـا  ایاالت متحده آمریـکا  رهبـران  مگـر  داشـت.  پـی  در  را 
هوشـیاری در امور سیاسـی، اقتصادی و فرهنگی کشـورهای 
جهان سـوم بـه مداخلـه پرداختند کـه دو نتیجه بـرای آمریکا 
را به بـار آورد؛ از یك طـرف با تشـویق و حمایت ملی گریان و 
اسـالم گریان، زمینه هـای شکسـت و مرگ کمونیزم شـوروی 
را فراهـم نمـود و از طـرف دیگـر از منابـع معدنـی کشـورها 
اسـتفاده اعظمـی نمـود. نتیجـه جنگ سـرد نه تنها شکسـت 
مداخله گرایـی  در  آمریـکا  پیـروزی  بلکـه  نبـود،  کمونیـزم 
سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی در امـور کشـورها را در پـی 
داشـت کـه این روند شـرایط مناسـب برای درآمدهـای مالی 
و اقتصـادی و اسـتحکام نظامـی آمریـکا را تضمیـن می کرد. 

.)242:9(
عوامل اقتصادی و سياسی

اسـاس اقتصـاد آمریـکا را همـان مولفه هایـی تشـکیل 
می دهنـد کـه در داخـل نظـام کاپیتالیسـتی عـرض وجـود 

نموده انـد. همـان طـوری کـه گفته می شـود سیاسـت گذاران 
آمریـکا شـکل دهنده و حامیـان نظـام سـرمایه داری اند، خود 
و  سیاسـت  شـکل دهنده ی  اصـل  در  سـرمایه داری  نظـام 

اسـت. آمریکا  فرهنـگ 
پيشرفت تکنالوژی

ایاالت متحده آمریـکا در پیشـرفت تکنالـوژی امـروز در 
جایـگاه نخسـت قـرار دارد. ناسـا، مرکـز تحقیقـات فضایی 
آمریـکا امـروزه بزرگتریـن تحقیقـات فضایـی را در سـطح 
مراکـز  انجـام می دهـد.  زمیـن  از محـدوده  جهـان خـارج 
علمـی- اقتصـادی آمریـکا قـادر بـه سـاختن پیشـرفته ترین 
شـده اند.  ماهـواره ای  و  میان شـبکه ای  کمپیوتـری،  ابـزار 
را  جنگ افزارهـا  پیشـرفته ترین  ایاالت متحده آمریـکا  ارتـش 
در دسـترس دارند. دانشـمندان و پزشـکان آمریکایی در حال 
حاضـر، در بهداشـت و تداوی انسـان به مراحلی رسـیده اند 
کـه بـرای برخـی مـردم جهـان قابل بـاور نیسـت. ایـن روند 
بـه سـرعت در حـال پیشـرفت اسـت و زمینـه ای را می طلبد 
کـه باید بـرای آن سـرمایه گذاری بیشـتر صـورت گیـرد. این 
فراینـد در تکنالوژی و رقابت بر سـر آن، آمریـکا را وامی دارد 
تـا خـوراك بیشـتری بـرای آن تهیـه کنـد و بـرای تحقـق ایـن 
هـدف، اقتصـاد آمریـکا نیازمنـد آن اسـت تـا از مولفه هـای 

نظام سـرمایه داری شـدیدا پشـتیبانی کنـد. 
)www.wikipedia.org(.

جهانی شدن
جهانـی شـدن در واقـع رونـدی اسـت که خواسـت ها، 
فرهنگـی   و  سیاسـی  اقتصـادی،  عملکردهـای  و  اهـداف 
به ویـژه  دیگـر،  کشـورهای  در  را  برتـر  قدرت هـای 
در  می گـذارد.  اجـرا  مرحلـه  بـه  سـوم  جهـان  کشـورهای 
بـه  آن کـه  بـدون  فراینـد جهانی شـدن کشـورهای قدرتمنـد 
نیـروی نظامـی متوصـل شـوند، بـر تحمیـل اهـداف مذکور 
و مرفوع سـازی نیازمندی هـای تولیـدی و صنعتـی خـود در 

می شـوند. موفـق  سـوم   جهـان  کشـورهای 
بحـران  در  کـه  کشـورهایی  جهانی شـدن،  فراینـد  در 
سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی قـرار دارنـد، بـدون حضور 
قدرت هـای بـزرگ نمی تواننـد بـه حـل آن بپردازنـد. در ایـن 
رونـد کشـورهای جهـان سـوم مجبورانـد تـا به خاطـر تامین 
منافـع ملـی خـود منافـع قدرت های بـزرگ را درنظـر گیرند؛ 
بـا موجودیـت و تـداوم چنیـن جریـان، اوضـاع در جهـان 
به گونـه ای می شـود کـه کشـورهای ضعیـف و فقیـر، فقیرتـر 
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و کشـورهای قدرتمنـد، قدرتمندتـر و ثروتمندتـر می شـوند.
در  دولـت  قـدرت  سیاسـی،  لحـاظ  از  جهانی شـدن 
قـدرت  و  می سـازد  ضعیـف  را  سـوم  جهـان  کشـورهای 
مداخلـه و کنتـرول در امـور اقتصـادی و مالـی را در دسـت 
شـرکت های چندملیتـی کـه از طـرف کشـورهای بـزرگ بـه 

می دهـد. می شـود،  هدایـت  ایاالت متحـده  ویـژه 
از نظـر اجتماعـی و فرهنگـی از همـه مهم تـر این کـه 
در  ملـی  ارزش  بـه  توجـه  و  ناسیونالیسـتی  احساسـات 
کشـورهای ضعیـف را از بیـن می بـرد و یـا این کـه در درون 
لیبـرال و غـرب ادغـام می شـود. ارزش هـای سـرمایه داری 
برخـی تفسـیرهای فراینـد جهانی شـدن را بـا رویکردی 
عمدتـا اقتصادی مطالعه می کنند و آن را بیشـتر دارای ماهیت 
بـا  را  جهانی شـدن  تعریـف،  ایـن  در  می داننـد.  اقتصـادی 
گسـترش بازرگانـی آزاد و پذیـرش اصول اقتصادی لیبرلیسـم 
و سـرمایه داری متـرادف می داننـد. امـا بایـد توجـه داشـت 
اقتصـادی، مسـلما حوزه هـای فرهنگـی  کـه دگرگونی هـای 
و سیاسـی جهـان نیـز از اسـاس، یـك مفهـوم چندبعـدی و 
فراگیـر اسـت. برخـی از تعاریـف نیـز بـر جنبه سیاسـی این 
مفهـوم متمرکـز شـده اند و جهانی شـدن را عبـارت از فراگیـر 
شـدن دموکراسـی لیبـرال و کمرنـگ شـدن حاکمیـت ملـی 

می داننـد.)247:1(. کشـورها 
آمریـکا در سـال های پـس از جنگ جهانـی دوم با ایجاد 
نظـام چندجانبـه لیبـرال گسـترده و نظـام اتحـاد جنگ سـرد، 
کـه امـروزه نیز کمـاکان وجـود دارد، هدایت دنیا را به دسـت 
و   1944 سـال های  فاصلـه  در  امریـکا  رهبـران  گرفـت. 
1951م دسـت اندرکار تاسـیس وسـیع ترین نهادهای جهانی، 
منطقـه ای، امنیتـی، اقتصادی و سیاسـی شـدند کـه دنیا تا آن 
موقـع به خـود ندیـده بـود. سـازمان هایی ماننـد ملل متحد، 
برتـون وودز، گات، ناتـو و اتحـاد آمریـکا- ژاپن همه شـکل 
گرفتنـد. آمریـکا مسـئولیت های پرهزینـه کمـك بـه یونـان و 
ترکیـه و بازسـازی اروپـای غربی را بـه عهده گرفـت. امریکا 
بـه بازسـازی اقتصـاد جاپـان و آلمـان کمـك کـرد. امریـکا 
ملل متحـد  سـازمان  منشـور  اتالنتیـك،  منشـور  به وسـیله 
و اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر دورنمـای جدیـدی از یـك 
جامعـه بین المللـی پیش رو را ترسـیم کـرد. امریکا به وسـیله 
همـه ایـن شـیوه ها رهبـری شـکل دهی قواعـد چندجانبـه، 
نهادهـا، بازارهـای آزاد، جامعـه دموکراتیـك و همکاری های 
منطقـه ای دنیـا را به دسـت گرفـت و خـود را در کانـون همـه 

آنهـا قـرار داد. )64:5(.
جهانی شـدن  آن  در  کـه  ویـژه ای  ژئوپلیتیکـی  زمینـه 
هـم در گفتمـان علمـی و هم سـطحی و گـذرا غالـب شـد- 
پایـان  بـه  اواخـر دهـه 1980  در  کـه جنـگ سـرد  دوره ای 
خـود نزدیـك می شـد- انگیـزه نیرومنـدی ایجـاد شـد کـه 
بلکـه  یـك گرایـش سـکوالر،  به عنـوان  نـه  را  جهانی شـدن 
به عنـوان یـك برنامه سیاسـی و اقتصـادی بسـیار اختصاصی 
رفـع  واشـینگتن-  توافـق  نولیبـرال  سیاسـت های  اثـر  بـر 
و  مالـی  و  پولـی  ثبـات  خصوصی سـازی،  محدودیت هـا، 
غیـره – و بـا انگیـزه حفـظ و حتـی گسـترش جایـگاه آمریـکا 
پیترگـوان  می کـرد.  تصـور  برتـر  قدرت جهانـی  عنـوان  بـه 
قانع کننـده ای  تعبیـر  کلینتـون  جمهـوری  ریاسـت  دوره  در 
از برنامـه جهانـی امریـکا  پـس از جنگ سـرد مطـرح کـرد 
کـه جسـتجوی راه هـای جدیـد گـرد هـم آوردن کشـورها به 
رهبـری آمریـکا و تثبیت اسـتیالی اقتصـادی امریـکا بود، از 
جملـه جهانی شـدن: شـامل گشـودن اقتصـاد سیاسـی یـك 
کشـور بـرای ورود کاالها، شـرکت ها، جریانـات و صاحبان 
مالـی از کشـورهای عمده، وابسـته کردن سیاسـت کشـور به 
تحـوالت و تصمیمـات واشـینگتن، نیویـورك و سـایر مرکـز 

اصلـی سـرمایه داری بـود.
چهره هـای  کـه  بـوش،  جرج.دبلیـو.  دولـت  تجربـه 
جهانـی  برتـری  تحکیـم  مـورد  در  وی  دولـت  سرشـناس 
امریـکا تردیـدی بـه خـود راه ندادنـد و بـه محدودیت هـای 
تشـکیل  و  بین المللـی  از سـوی سـازمان های  وضـع شـده 
تقویـت  موجـب  نکردنـد،  توجهـی  ائتـالف، کوچك تریـن 
شـدید و گسـترده ی این تصور شـد که جهانی شـدن شیوه ای 

.)94:5( امریکاسـت.  امپریالیسـتی  سـلطه  از 
نظام بازار آزاد

و  شـدید  رقابت هـای  بـر  مبتنـی  آزاد  بـازار  نظـام 
آزاد  بـازار  در سیسـتم  اسـت.  اسـتوار  سـودجویی گسـترده 
دسـت دولـت در امـور تولیـد و توزیـع و مصـرف کاالهـا 
کوتـاه می شـود و فرصـت را بـرای شـرکت های بـزرگ که در 
رأس آن کشـورهای قدرتمنـد قـرار دارنـد، مسـاعد می کند تا 
ثـروت و حـق تولیـد و توزیـع کشـورهای کوچـك و در حال 
رشـد را در دسـت گیـرد. در این راسـتا ایاالت متحده بیشـتر 

از همـه دسـت باالیـی دارد.
پـس از ختـم جنگ جهانـی دوم، حضـور ایاالت متحده 
بـر عـالوه نقـش سیاسـی، در امور اقتصـادی جهان گسـترده 
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و برجسـته شـد؛ ایاالت متحده آمریـکا بـا ترغیـب و تشـویق 
ایجـاد نظـام بـازار آزاد و رفـع محدودیت های ملـی و دولتی 
در امـور اقتصادی کشـورها، راه هـای درآمدهـای مالی خود 
را در خاورمیانه، منطقه بالکان، آسـترالیا، کشـورهای جنوب 
آسـیا و آفریقا تعیین و مسـتحکم نمـود. ایاالت متحده آمریکا 
قدرتـی را کـه پس از ختـم جنگ جهانـی دوم به دسـت آورده 
بـود، حفـظ و تـداوم آن نیازمنـد درآمدهای اقتصادی بیشـتر 
بـود، بنابرایـن ایاالت متحـده بـا به کارگیری شـیوه های جدید 
اسـتثمار و اسـتعمار و گسـترش نظـام بازارآزاد، شـرکت های 
بـزرگ آمریکایـی را واداشـت تـا در پـی جسـتجوی ثـروت 
به ویـژه نفت و فـروش کاالهـای تولید امریکا در کشـورهای 
دیگـر باشـند. ایـن امـر ماننـد گذشـته بـا مداخلـه مسـتقم 
نظامـی در امـور کشـورها غیرممکـن بـود، بنابرایـن ایـاالت 
متحـده به وسـیله بـازارآزاد نه تنهـا کـه موفـق بـه دخالـت در 
امـور اقتصـادی کشـورها و نفع بیـرون آمده از آن بـرای خود 
گردیـد، بلکـه به وسـیله آن نقش سیاسـی خود را در سرتاسـر 

جهـان برجسـته تر و مسـتحکم تر سـاخت.
و  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  فروپاشـی  از  پـس 
شکسـت کمونیـزم، کشـورهای جهـان از سیسـتم اقتصـادی 
شـدند،  ناامیـد  دولتـی  مالکیـت  وجـود  و  سوسیالیسـتی 
بـا  و  ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرد  ایاالت متحده آمریـکا 
اسـتفاده از سرنوشـت شکسـت شـوروی و پیـروزی خـود 
بـه مشـوره در امور اقتصـادی کشـورهای آزاد شـده از تحت 
اسـتعمار شـوروی پرداخـت کـه در آن صنـدوق بین المللـی 
www.( .پـول و بانك جهانی نقش اساسـی را بـازی نمودند

.)armanshahrfoundation.com
بانك جهانی و صندوق بين المللی پول

ایـن دو نهـاد برجسـته بین المللـی ظاهـرا بـرای کاهش 
محیط زیسـتی  و  اجتماعـی  سـالمت  از  اطمینـان  و  فقـر 
و  ارتقـای ظرفیت هـا  بـرای  و مشـوره دهی  توسـعه جهانـی 
رشـد زیربناهای اقتصـادی ایجاد شـده اند. امـا آمریکایی ها 
همـواره بانك جهانـی را به عنـوان ابزار برای سیاسـت خارجی 
و حفـظ منافـع بازرگانـی خـود قرارداده انـد. از ایـن رو طـی 
چنـد وقـت اخیـر کشـورهایی ماننـد برازیـل، چیـن، هنـد و 
برخـی کشـورهای افریقایـی خواسـتار تعییـن رهبـری جدید 
در راسـتای منافع تمامـی اعضا و همکاری بیشـتر در رهبری 

ایـن موسسـه شـده اند.
قانـون  تاکنـون،  بانک جهانـی  تاسـیس  زمـان  از 

نانوشـته ای حق تعییـن رئیس جدید را در اختیـار آمریکا قرار 
داده و انتخـاب 11 رئیـس آمریکایـی آن، مویـد همیـن نکتـه 
اسـت. هیـچ کـدام از آنهـا نیـز کارشـناس توسـعه اقتصادی 
یعنـی وظیفـه اصلـی بانک جهانـی و یا مبـارزه با فقـر و ارتقا 
»آمریـکا«  مقابـل،  در  نبوده انـد.  محیط زیسـتی  سـازگاری 
بانـک داران وال اسـتریت و چهره هـای سیاسـی را در راسـتای 
تامیـن مطامـع خـود، به عنـوان رئیـس بانک جهانـی برگزیده 

. ست ا
کارشناسـان،  اعتقـاد  بـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بـا  را  »دنیـا«  بانک جهانـی،  در  آمریـکا  راهبردهـای 
زمـان  مـدت  اسـت.  سـاخته  مواجـه  جـدی  آسـیب های 
طوالنـی فقدان مهـارت راهبردی در سـطح اول بانک جهانی 
باعـث شـده تـا خط مشـی آن چنـدان روشـن و مشـخص 
به نظـر نرسـد. طرح هـای بسـیاری کـه اکثـر آنهـا در جهـت 
منافـع آمریـکا و نـه توسـعه پایدار جهان بـوده، اجرایی شـده 
و بـر همیـن اسـاس بسـیاری از مشـکالت جهـان هم چنـان 
بانك جهانـی  مکانـی  موقعیـت  باقی مانده انـد.  الینحـل 
امـور  بـه  کشـورها  کمك رسـانی  ایاالت متحده امریـکا،  در 
اقتصـادی جهان و کشـورهای نیازمند به وسـیله این دو نهاد و 
منحصر بودن ریاسـت ایـن بانك برای آمریکا و مشـوره دهی 
ایـن دو نهـاد و دخالـت آنها در امـور اقتصـادی دولت ها، در 
حفـظ و هژمونـی و حاکمیـت جهانـی ایاالت متحده آمریکا 

.)www.poolnews.ir( دارد.  را  اساسـی  نقـش 
يکا سياست خارجی اياالت متحده آمر

و  اول  جنـگ   سـال های  تـا  ایاالت متحده آمریـکا 
یـك  دارای  سیاسـت انزوا گرایی،  مبنـای  بـر  سیاسـتی  دوم 
دوم  و  اول  جنـگ  در  آنچـه  نبـود.  فعـال  سیاسـت خارجی 
را  کشـور  ایـن  آمـد،  پدیـد  ایاالت متحـده  بـرای  جهانـی 
واداشـت تـا یك سیاسـت خارجی فعال و پویا را روی دسـت 

گیـرد.
ایاالت متحـده پـس از ختـم جنگ جهانـی دوم منافـع 
سیاسـی و اقتصـادی داخلـی و خارجـی خـود را شـدیدا از 
جانـب بلـوك کمونیسـتی و اتحادشـوروی در خطـر می دید، 
بدیـن منظـور آمریـکا در دوره جنگ سـرد، سیاسـت خارجی 
شکسـت  و  کمونیـزم  برابـر  در  مقابلـه  مبنـای  بـر  را  خـود 
اتحادجماهیرشـوروی متمرکز سـاخت. آمریـکا در این دوره 
آمریـکای  سیاسـی کشـورهای  و  اقتصـادی  امـور  در  جـدا 
التیـن، خاورمیانـه، اروپای غربی و کشـورهای جنوب آسـیا 
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بـه مداخلـه پرداخـت و بـا کمك افزارجنگـی به شـبه نظامیان 
کشـورهای  و  افغانسـتان  التیـن،  آمریـکای  کشـورهای  در 

اروپـای شـرقی زمینـه شکسـت شـوروی را فراهـم کـرد.
یـك  موفقیت آمیـز  به طـور  اتحادشـوروی   1949 در 
بمـب اتمـی را آزمایـش کـرد. ایـن رویـداد اثـری عمیـق بر 
تفکـر دولـت ترومـن داشـت کـه چگونـه بـه بهتریـن نحـو 
سـدبندی اتحادشـوروی را دنبـال نمایـد. در پـی آن ارزیابی 
مجـددی در سـطح حکومـت از سیاسـت خارجی آمریـکا 

صـورت گرفـت.
یـك   ،)NSC( شـورای امنیت ملی   1950 اوایـل  در 
رئیس جمهـور  بـه  کـه  یعنـی سـازمانی  عالی رتبـه  سـازمان 
در خصـوص مسـائل سیاسـت خارجی مشـورت می دهـد، 
آن  کـرد،  صـادر  را   NSC  68 محرمانـه،  خیلـی  تذکاریـه 
تذکاریـه نظامـی کردن سیاسـت خارجی آمریکا و اسـتراتژی 
سـدبندی ای را اقـرار کـرد کـه تـا سـال های بعـد باقـی ماند. 
یـك جملـه مهـم در 68NSC می گویـد که » بدون داشـتن 
میانگیـن قـدرت نظامـی برتـر، کـه هـم قابـل و هـم آمـاده 
بسـیج باشـد، سیاسـت سـدبندی، که در واقع یك سیاسـت 
اجبـاری حسـاب شـده و تدریجـی می باشـد، چیزی بیشـتر 
از سیاسـت بلـوف نیسـت.« تذکاریه 68 شـورای امنیت ملی 
همچنیـن خواسـتار ضدحمله غیرنظامی علیه اتحادشـوروی 
و  سیاسـی  اقتصـادی،  آشـکارا  جنـگ  شـامل  کـه  گردیـد، 
روانـی بـه منظـور ایجـاد ناآرامـی و طغیـان در کشـورهای 
بلـوك شـوروی بـود. بعـد از آن اسـت  کـه سیاسـت خارجی 
به منظـور نیـل بـه هدف هـای اصلـی اش بـه حـدی زیـادی 
وابسـته بـه داشـتن ابـزار قدرتمنـد نظامـی، شـبه نظامـی و 

پیوسـته بـه آن می شـود. )123:4(.
جنگ سـرد،  پایـان  و  کمونیـزم  شکسـت  از  پـس 
ایاالت متحده آمریـکا قـدرت یگانـه در جهـان بـروز کـرد، 
انگیـزه جنـگ بـا شـوروی، هژمونـی ایاالت متحده امریکا را 
تقویـت کـرد، ایاالت متحده امریـکا در ایـن دوره کوشـید تـا 
مناطـق اسـتراتژیکی و اقتصـادی جهـان را به دسـت آورد که 
نتیجـه آن موفقیـت درکنتـرول و مدیریت نفـت در خاورمیانه 
جنوب آسـیا،  دور،  شـرق  در  نظامـی  پایگاه هـای  ایجـاد  و 
سـپرهای  نصـب  و  عربـی  کشـورهای  و  خلیج فـارس 
دفاعـی در اروپـای شـرقی بـود. پـس از پایـان جنگ سـرد 
ایاالت متحده آمریـکا خـود را رهبـر یگانـه جهـان می دیـد و 
بـرای تداوم و حقـظ این هژمونی و جلوگیـری از پیدایش یك 

قـدرت رقیـب، سیاسـت خارجی خـود را بر مبنـای این چند 
اصـل متمرکـز سـاخت. 

نظـام  خـود  دموکراسـی:  گسـترش  و  ترویـج   -1
و  کاپیتالیسـتی  خواسـته  کـردن  پیـاده  ضامـن  دموکراسـی 
کل  در  و  بـازارآزاد  ارزش هـای  تطبیق کننـده ی  و  ترویـج 

ایاالت متحده آمریکاسـت.  خارجـی  اهـداف 
سیاسـت خارجی  نفت خیـز:  مناطـق  بـر  کنتـرل   -2
ایاالت متحده آمریـکا در قبـال کشـورهای دارای نفـت ماننـد 
عربستان سـعودی، قطـر و بحریـن طـوری اسـت کـه مـورد 
اول را زیـر پرسـش می بـرد؛ در حالـی که این کشـورها پیش 
از هـر کشـور دیگـر داری حکومت هـای سـنتی و ارتجاعـی 
و افراطی انـد، ایاالت متحـده در پـی ایجـاد نظام دموکراسـی 

در این کشـورها نیسـت.
جنگ افزارهـای  گسـترش  از  جلوگیـری   -3
مخالـف  کشـورهای  علیـه  فقـط  سیاسـت  ایـن  هسـته ای: 
ایاالت متحده آمریـکا ماننـد: عـراق، کوریای شـمالی و ایران 
به وسـیله تحریم هـای اقتصـادی و حمله نظامی اعمال شـده 

اسـت.
اصـل  ایـن  در  موادمخـدر:  قاچـاق  علیـه  مبـارزه   -4
عمـل  آن  واقعـی  شـکل  بـر  ایاالت متحده آمریـکا  هـم 
نکـرده اسـت، تـا جایـی کـه سـازمان اسـتخبارات مرکـزی 
عملیات هـای  از  برخـی  در  )سـیا(  ایاالت متحده آمریـکا 

سـری خـود، از آن نفـع بـرده اسـت.
میـان  زیست مسـالمت آمیز  و  رفـاه  گسـترش   -5
از  پیـروی  بـر  مبنـی  آن  سیاسـت  کـه  جهـان:  ملت هـای 

اسـت. غـرب  خواسـته های 
6- مبـارزه علیـه تروریـزم و افراطیون اسـالمی: چندین 
سـال جنـگ در افغانسـتان علیه طالبـان و القاعده تـا به حال 
نتیجـه ثمربخـش نداشـته و ایـن جنـگ و حضـور نظامـی 
ایاالت متحده آمریـکا در افغانسـتان مبهـم بـه نظر می رسـد.
تمامـی مـواردی را که در بـاال برشـمردیم در واقع این را 
بیـان می کند که همـه بهانه ای بـرای توسـعه طلبی اقتصادی، 
اسـت،  ایاالت متحده آمریـکا  هژمونـی  حفـظ  و  گسـترش 
توسـعه طلبی و  مـوارد ریشـه  ایـن  از  برخـی  پیدایـش  حتـا 

دارد. آمریکایـی  هژمونی گـری 
سیاسـت خارجی  برجسـته  عناصـر  از  یکـی 
ایاالت متحـده  چـه در دوره جنـگ سـرد و چـه پـس از آن، 
مخالـف  کشـورهای  علیـه  اقتصـادی  تحریم هـای  وضـع 
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ایـن کشـور را تشـکیل می دهـد. ایـن کشـور پـس از ختـم 
جنگ جهانـی دوم، بـا شـراکت اقتصـادی جاپـان ) دومیـن 
قـدرت اقتصـادی جهـان تـا پایـان سـده بیسـتم(، داشـتن 
کنتـرل  و  صالحیـت  و  ملل متحـد  سـازمان  در  ویتـو  حـق 
گسـترده در بانك جهانـی و صندوق بین المللی پـول و نقـش 
در  باالیـی  دسـت  تجارت جهانـی،  سـازمان  در  برجسـته 
www.( .تحریـم اقتصـادی علیه کشـورها پیـدا کرده اسـت

.)armanshahrfoundation.com
مداخله در امور کشورها

ایاالت متحده آمریـکا  قـدرت  کـه  عناصـری  از  یکـی 
و  کـرد  حفـظ  و  نیرومنـد  دوم  جنگ جهانـی  از  پـس  را 
بـه  شـوروی  علیـه  جنگ سـرد  در  را  ایاالت متحده آمریـکا 
پیـروزی رسـانید، مداخلـه شـدید سیاسـی و اقتصـادی این 
کشـور در امـور کشـورهای جهـان بـود. این کشـور بـا طرح 
مارشـال و روند بازسـازی جاپان، پس از ختـم جنگ جهانی 
دوم کنتـرل اوضـاع را در ایـن مناطـق در دسـت گرفت که در 
شکسـت کمونیـزم و یکه تاز شـدن آمریکا در صحنه سیاسـی 

و اقتصـادی نقـش اساسـی را بـازی کـرد.
اهمیـت قـدرت آمریـکا در ایجـاد نظـام پـس از جنگ 
بیشـتر از همـه در فراهـم کـردن اشـتغال، بازسـازی و اتحاد 
مجـدد آلمان و جاپان نمود پیدا کرد. نیروهای نظامی آمریکا 
بـه عنـوان اشـغال گر وارد دو کشـور متحـد شکسـت خورده 
شـدند و هیچ گاهـی بیـرون نرفتنـد. در بـاره موفقت نامه های 
قانـوی  مبنـای  امریـکا  نظامـی  بـرای حضـور  کـه  فراوانـی 
ایجـاد کـرد- کـه در واقع حاکمیـت جاپان و آلمـان غربی را 
محـدود کـرد- مذاکره شـد و با تشـدید جنگ سـرد در اوایل 
دهـه ی 1950 اجتناب ناپذیـر بـود. جمهـوری فـدرال آلمان 
بـا از دسـت دادن توانایی هـای نظامی و سـازمان دهی مجدد 
بـه عنـوان موتورهـای رشـد اقتصـادی دنیـا- بـه دو شـریك 
کوچك تـر آمریـکا تبدیـل شـدند. مداخلـه آمریـکا در امـور 
کشـورها با حمـالت نظامی، تـرور افراد سرشـناس مخالف 
سیاسـت های آمریـکا و غـارت ثروت هـای طبیعی کشـورها 

توأم بـوده اسـت. )73:5(.
یـك افشـاگری رسـوایی آمیز در اکتبـر 1990م اهمیـت 
جولیـو  ایتالیـا،  نخسـت وزیر  کـرد.  ثابـت  را  اقتصـاد  ایـن 
گذشـته  در  ایتالیایـی  سـازمانی  کـه  کـرد  فـاش  اندرئوتـی 
وجـود داشـته کـه اکنـون در شـبکه ناتـو ادغام شـده اسـت. 
در پـی تحقیقـات سـنای ایتالیـا، یـك افـراط دسـت راسـتی 

دادگاه  در   1984 سـال  در  وینسـی گرا  وینسـنزو  نـام  بـه 
کیفـری شـهادت داد کـه ارتـش سـری »گالدیـو« در مبـارزه 
بـر ضـد گروه هـای چپ گـرا در دهه هـای 1960 و 1970، 
در عملیـات تروریسـتی بـر ضـد غیرنظامیان شـرکت داشـته 
اسـت. در پـی این رسـوایی در ایتالیا آشـکار شـد که بیشـتر 
دولت هـای عضـو ناتـو از دهـه ی 1950 دارای ارتش هـای 
سـری با زرادخانه هـای مخفی بوده انـد که بـه دور از کنترول 
حمله هـای  ارتش هـا،  ایـن  می کرده انـد.  عمـل  پارلمان هـا 
متعـددی را علیـه مـردم خـود انجـام داده اند. ایـن گروه های 
مخفـی مقاومـت ضدکمونیسـتی کـه مسـئولیت حمله هـای 
آشـکار ضدتروریسـتی را بـه عهده داشـتند، در عیـن حال از 
حمایـت کشـورهای بی طـرف و غیـر عضـو ناتـو برخـوردار 

بودند. 
ایـن تشـکل های شـبه نظامی شـبکه ی مخفـی را  ناتـو 
 SHAPE از طریـق کمیتـه ی سـری متحـد، کـه بخشـی از
برنامه ریـزی اسـت، کنتـرل و هماهنـگ  و کمیتـه ی سـری 
می کـرد. بـه عـالوه، بخشـی از هزینـه ی ارتش های سـری را 
خـود سـیا تامین می کرد. سـیا، به همـراه سـازمان اطالعاتی 
انگلیـس ام آی 6، از طریـق تجهیـز و آمـوزش بـه گروه های 
مسـائل  مسـئولیت  ناتـو  و  می رسـاند  کمـك  شـبه نظامی 

مربـوط بـه هماهنگـی را بـه عهـده داشـت. )42:7(.
مداخلـه امریـکا همـواره برمبنـای ضعیـف سـاختن و 
نابـودی اقتصـادی ملـی و مالکیـت دولتـی و قتـل رهبـران 
موادمخـدر  قاچـاق  و  مـردم  بی رحمانـه  کشـتار  ملـی، 
اسـتوار بوده اسـت. »هرنانـدو کالـو واوسـپینا« روزنامه نگار 

می نویسـد: کلمبیایـی 
در  کوبایـی  پناهنـده گان  انبـوه  مشـارکت  چنـد  هـر 
تـالش نافرجـام تسـخیر خلیج خوك هـا در سـال 1961م را 
بخاطـر سـپرده ایم، امـا هم دسـتی آنهـا در عملیـات بعـدی 
سـازمان سـیا را کم تـر شـناخته ایم. ایـن پناهنـده گان همواره 
اعمـال سـازمان سـیا در سـری ترین و مرگ بارتریـن عملیات 
سیاسـت خارجی ایاالت متحـده، چون کودتاهـا، قتل رهبران 
و قاچـاق جنگ افـزار و موادمخـدر بوده انـد کـه در پهنه ای از 
شـیلی گرفتـه تـا نیکاراگوئه بـا گـذار از ویتنام گسـترش یافته 
بـود. ایـن نمونـه ای از این گونـه مداخله هـا بود؛ امـا مداخله 
امریـکای  کشـورهای  در  ملی گـرا  رهبـران  قتـل  و  گسـترده 
التیـن در دهه هـای 60 و 70، پیشـتیبانی از حملـه عـراق 
بـاالی ایـران، قتل و کشـتار بی رحمانـه در ویتنام و پشـتیبانی 
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از گروه هـای مجاهدین در افغانسـتان و حفـظ و تداوم جنگ 
به وسـیله گروه هـای افراطـی طالـب در ایـن کشـور به خاطـر 
ایـران، چیـن و  بی ثبـات سـاختن کشـورهای آسـیای میانه، 
روسـیه و تحمیـل سیاسـت های نـوع لیبـرال و نفـع بـردن از 
مناطـق نفت خیـز در سـاحات؛ از مـوارد دیگـری مداخلـه 

غیرمشـروع آمریـکا در امـور جهانـی اسـت. )43:6(.
يکا قدرت اقتصادی اياالت متحده آمر

اقتصـاد ایاالت متحده آمریـکا به دلیـل بـاال بـودن حجم 
خارجـی،  مسـتقیم  سـرمایه گذاری  واردات،  صـادرات، 
محـرک  موتـور  به عنـوان  همـواره  بازرگانـی  و  مبـادالت 

می شـود. معرفـی  جهانـی  اقتصـادی 
ثابـت بـودن نرخ رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی، پایین 
بـودن نـرخ بیـکاری و بـاال بـودن سـطح تحقیقـات و تـداوم 
سـرمایه گذاری داخلـی و خارجـی از مهم تریـن ویژگی های 
اقتصـادی ایاالت متحده آمریـکا در چنـد سـال اخیـر بـوده 

. ست ا
نظـام اقتصـادی ایاالت متحده آمریـکا تـا حـد بسـیاری 
در رابطـه بـا پیشـینه تاریخـی آن کشـور شـکل گرفته اسـت. 
براسـاس تقسـیم بندی تاریخی، اقتصاد آمریکا در سـده های 
هفدهـم و هژدهم با محوریت کشـاورزی، در سـدۀ نوزدهم 
بـا محوریـت صنعـت و از  نیمـه نخسـتین سـدۀ بیسـتم  و 
نیمـه دوم سـدۀ بیسـتم با محوریـت صنعت و خدمـات بوده 

. ست ا
همـه  اقتصـادی  سیاسـت  دوم،  جنگ جهانـی  از  پـس 
رئیس جمهورهـای امریـکا، ایجاد شـغل های جدید، کاهش 
تـورم، کاهش بدهی های دولـت، افزایش صـادرات، افزایش 
سـرمایه گذاری، تـوازن هزینه هـا و درآمدهـا و تـوازن مثبـت 
در بازرگانـی خارجـی بـوده اسـت. ایـن اقدامـات در دوران 

کارتـر و کلینتـون بـا جدیت بیشـتر همـراه بوده اسـت.
پایه هـای اقتصـادی ایاالت متحده آمریـکا را کشـاورزی 
و دامپـروری، صنعـت، خدمات، تجارت بین الملل تشـکیل 

هد. می د
کشـورها  پیشـرفته ترین  از  یکـی  ایاالت متحده آمریـکا 
از نظـر تولیـدات کشـاورزی و دامپـروری در جهـان اسـت. 
امـروزه 6 دهـم درصـد از نیـروی کار ایاالت متحده آمریـکا 
در بخـش کشـاورزی و دامپـروری مشـغول به کار می باشـند 
و ایـن بخـش تولیدکننـده 9 دهـم درصـد از تولیـد ناخالص 
داخلـی در ایاالت متحده آمریـکا اسـت. ایـن کشـور دومیـن 

تولیدکننـده گنـدم و اولیـن تولیدکننـده پنبه، میوه، گوشـت و 
پنیـر در جهان اسـت.

از  آمریـکا  در  صنعـت  پیشـرفت  صنعتـی،  لحـاظ  از 
سرسـام آور  سـرعت  بـا  جنگ داخلـی  از  پـس   سـال های 
آغـاز شـد به طـوری کـه درسـال 1914 این کشـور بـا تولید 
455 میلیـون تـن ذغال سـنگ، بسـیار جلوتـر از انگلسـتان 
و  نفـت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن  بـه  سـال  آن  در  و  بـوده 
مصرف کننـده مـس تبدیـل شـد. ایـن رونـد رشـد و در کنار 
فرانسـه  و  انگلسـتان  آلمـان،  ژاپـن،  اقتصـادی  نابـودی  آن 
میـدان  یکه تـاز  بـه  را  آمریـکا  دوم،  جنگ جهانـی  دورۀ  در 
صنعـت جهانـی تبدیل کـرد. صنایـع آمریکا در دهـه 1990 
بـا سیاسـت های مالـی، پولـی و اقتصـادی کلینتـون رشـد 
بی سـابقه ای نمودنـد. میـزان تولیـدات صنعتـی ظـرف سـه 
مـاه نخسـت سـال 2000 از رشـدی معـادل 2,4 درصـد 
نسـبت بـه زمان مشـابه سـال 1999 برخـوردار بوده اسـت. 
مهم تریـن تولیـدات صنعتی آمریـکا را فوالد، موتور، وسـایل 
نقلیـه، نفت خـام و تجهیـزات ارتباطی تشـکیل می دهد. هم 
اکنـون ایاالت متحده آمریـکا بـه لحـاظ تولیـد نفـت در رتبـه 
سـوم و بـه لحـاظ تولیـد گاز در رتبـه دوم جهـان قـرار دارد. 
بـر اسـاس آمارهـای موجـود سـال 2007 بخـش صنعت با 
24درصـد نیـروی کار، 20 درصـد تولیدناخالـص داخلـی 

آمریـکا را در اختیـار داشـته اسـت.
نقـش خدمـات در اقتصـاد ایاالت متحده آمریـکا پـس 
از جنگ جهانـی دوم به طـور مسـتمر در حـال افزایـش بـوده 
اطالع رسـانی،  چـون  جدیـدی  زمینه هـای  امـروزه  اسـت. 
گردشـگری و برنامه ریـزی رایانـه و غیـره بـه لیسـت خدمات 
بخـش   2007 سـال  در  اسـت.  شـده  اضافـه  کشـور  ایـن 
را  ایاالت متحده آمریـکا  کار  نیـروی  درصـد   75 خدمـات 
در اختیـار داشـته اسـت. سـهم خدمـات در تولیـد ناخالص 

داخلـی آمریـکا 78,5 درصـد آن بـوده اسـت.
در عرصـه تجـارت بین الملـل حجـم کل مبـادالت این 
کشـور بـا جهـان در سـال 2007 برابـر3060 میلیـارد دالـر 
بـوده اسـت. از ایـن میـان 39 درصـد سـهم صـادرات و61 
درصـد سـهم واردات بـوده اسـت. ایـن کشـور بـه لحـاظ 
بـه لحـاظ واردات در رتبـه اول  صـادرات در رتبـه سـوم و 
جهـان قـرار دارد. مهم ترین مشـتریان صادرات این کشـور را 
کانـادا )22درصـد(، چیـن )10درصد(، جاپـان )6درصد(، 
آلمـان )5درصـد( و انگلسـتان )5درصد( تشـکیل می دهد. 
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ایاالت متحده آمریـکا  صادراتـی  کاالهـای  مهم تریـن 
عبارت انـد از: کاالهـای سـرمایه ای )هواپیمـا، قسـمت های 
موتـور، وسـایل نقلیـه، کامپیوتـر و تجهیـزات ارتباطـی( کـه 
49 درصـد از صـادرات را تشـکیل می دهـد و در رده هـای 
بعـدی مـواد و تجهیـزات صنعتـی باالخص موادشـیمیایی با 
27 درصـد و کاالهـای مصرفـی بـا حـدود 15 درصـد قـرار 

دارند.
واردات ایاالت متحده آمریـکا نیـز بیشـتر از کشـورهای 
مکزیـک  )16درصـد(،  کانـادا  )19درصـد(،  چیـن 
)5درصـد(  آلمـان  درصـد(،   8( جاپـان  )11درصـد(، 
واراداتـی  کاالهـای  مهم تریـن  کـه  می گیـرد.  صـورت 
تجهیـزات  و  مـواد  از:  عبارت انـد  ایاالت متحده آمریـکا 
صنعتـی بـا 33 درصـد کـه 8 درصـد آن مربـوط بـه واردات 
روغـن اسـت. در رده هـای بعـدی کاالهـای مصرفـی با 32 
درصـد و کاالهـای سـرمایه ای بـا 30 درصـد قـرار دارنـد..

)www.wikipidia.org(
يکا قدرت نظامی اياالت متحده آمر

جنـگ  اول و دوم جهانـی، ایاالت متحده آمریـکا را بـه 
ایـن نکته متوجه سـاخت کـه بایـد در امور نظامـی از لحاظ 
کمـی و کیفـی توجه بیشـتر نماید، اما آنچه که بیشـتر از همه 
آمریـکا را واداشـت کـه تا یك نیـروی عظیم و برتـر نظامی را 
به وجـود آورد، بـروز جنگ سـرد بـود. در دوران جنگ سـرد، 
ایاالت متحـده بـرای مقابله با شـوروی  با بسـتن قراردادهای 
نظامـی با کشـورهایی کـه دارای نقاط اسـتراتژیکی شـوروی 
بودنـد، در امـر نیرومندی نظامی از شـوروی پیشـی گرفت؛ 
یکـی از انگیزه هـای مهـم جنگ سـرد رقابـت بـر سـر نقـاط 

ژئوپلتیکـی جهـان بود.
ایاالت متحده آمریـکا بـرای شکسـت شـوروی، نه تنهـا 
کـرد،  مجهـز  و  نیرومنـد  را  خـود  نظامـی  نیروی هـای  کـه 
بلکـه بـا ایجـاد پیمـان نظامـی ناتـو و گرفتـن رهبـری آن در 
دسـت خویـش، خـود را بـه یك قـدرت نظامـی برتـر مبدل 
کـرد. قابـل یادآوریسـت کـه پیمـان ناتو صـرف بـرای مقابله 
بایـد  آن  از  پـس  و  بـود  شـده  تاسـیس  کمونیـزم  برابـر  در 
حفـظ  بـرای  ایاالت متحده آمریـکا  امـا  می گردیـد،  منحـل 
نمـوده  حفـظ  تااکنـون  آن را  جهـان،  بـر  خـود  سـلطه گری 
اسـت. ناتـو پـس از از تصویـب پیمـان واشـینگتن در اویـل 
1949، تغییراتـی اساسـی را از سـر گذارنده اسـت. ناتو پس 
از این کـه صرفـا بـه عنـوان یـك اتحـاد دفاعی علیه شـوروی 

پدیـدار شـد، خیلی زود به سـازمانی برای مدیریـت بحران و 
سـپس ارتشـی مداخله گـر بـا قابلیـت جهانی تبدیـل گردید. 

  .)36:7(
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