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هشـتم مـارچ )هفدهـم حـوت( روز جهانـی هم بسـتگی زنان یکـی از فرصت هـای زمانی اسـت کـه همه سـاله از این روز 
در اکثریـت کشـورهای دنیـا از جملـه افغانسـتان، گرامی داشـت به عمل آمـده و گوشـه های زندگی زنان، مشـکالت و نقش 

آن هـا در جامعـه بـه صـورت اجمالی مـرور می گردد.
انتخـاب تاریـخ روز هشـتم ماه مـارچ به عنوان روز جهانـی زن به تاریخچه مبارزه زنان کارگر نسـاجی در سـال ۱۸۵۷ 
در شـهر نیویـورك  امریـکا برمی گـردد. مورخیـن می گوینـد کـه بـا الگـو و الهام گیـری از آن وقایـع، کالرا تسـکین یکـی از 
فعـاالن جنبـش چـپ آلمان در۲۷ اگسـت سـال ۱۹۱۰ در دومیـن کنفرانـس بین المللی زنان جهـان در کوپنهـاک دانمارک 
بـه عنـوان »روز هم بسـتگی زنـان جهـان« پیش نهـاد و اعـالم گردیـد. از آن روز به بعـد از ایـن روز به عنوان روز همبسـتگی 
زنـان به منظـور مبـارزه بـا خشـونت، برابری امتیـاز در برابر کار مسـاوی میان مـردان و زنـان جوامع در همه کشـورها تجلیل 

به عمـل می آیـد.
اصـل نابرابـری جنسـیتی بـه روایت تاریـخ، ریشـه در گذشـته های دور دارد که گاهی زنـان و زمانی هم مـردان برای به 

دسـت داشـتن لگام سـلطه گرایی، علی الرغـم نیازمندی شـدید به هم دیگـر؛ در مبـارزه بوده اند. 
طـی سـالیان اخیـر، زنان افغانسـتان به دلیل داشـتن مشـکالت به خصـوص و نابرابری هـای اجتماعی و حقوقی بیشـتر 

مـورد توجـه  گزارش گـران رسـانه ها و در چشـم  انداز نهادهـای حقوق بشـری و جهانی قـرار دارند.
نابرابـری زنـان افغانسـتان از لحاظ حقوقی و انسـانی با مردان، به دالیـل گوناگون از جمله؛ زندگـی قبیله ای مردمحور، 
گاهـی از حقوق شـهروندی، تاثیرپذیری از سـیر  تـداوم جنـگ، برداشـت های نادرسـت از دین، سـطح پایین سـواد، عـدم آ
تاریخـی و فضـای خانوادگـی منشـاء می گیـرد کـه غالـب شـدن بر آن، نیـاز به مبـارزه درازمـدت و تغییـر اندیشـه ها در این 
سـرزمین دارد، بدون درنظـر گرفتـن پروسـه درازمـدت و همه شـمول بـرای تغییر افـکار عمومـی، نمی توان برابری جنسـیتی 
را در افغانسـتان نهادینـه سـاخت، زیـرا در طـی چنـد دهـه اخیـر، رژیم هـای سیاسـی در این کشـور کوشـیدند تـا از طریق 
تغییـر در قوانیـن، یـک چتـر حمایتی بـرای زنان ایجاد نمـوده و به طرز نگـرش قبیله ای و فئودالی نسـبت به زنـان نقطه پایان 
بگذارنـد، امـا تـداوم جنـگ، تغییـرات پی هـم و سـقوط نظام های سیاسـی در این کشـور سـبب گردید کـه زنان افغانسـتان 

هیـچ گاه نتواننـد شـاهد نهادینه شـدن فرهنـگ زن بـاوری و برخورداری یکسـان از حقوق خویـش در این جامعه باشـند. 
موضـوع  قابـل تمرکز در افغانسـتان این اسـت کـه قوانین حمایتی وضع شـده برای زنـان با مفکوره هـای اجراءکنندگان 
آن مطابقـت و هم سـویی کلـی نـدارد، تضـاد اندیشـه ها در بسـیاری از مـوارد، میکانیزم هـای حمایتـی از زنان بـرای رهایی 
از قیـد و بنـد اجتماعـی را بـه مخاطـره می انـدازد و جلـو حضـور و پیشـرفت زنـان را می گیـرد، چنان چـه مـا بـا وجـود 
سـرمایه گذاری های گسـترده جامعـه جهانـی بـرای حمایـت از زنان طـی دو دهه اخیـر، هنوز هـم قصه هـای دردآور زیادی 
از قتـل، مثلـه کـردن، خودسـوزی، فـرار و کشـتارهای بی رحمانـه صحرایی زنان را شـاهد هسـتیم کـه در بسـیاری از موارد 
عامـالن آن بـه کیفـر نرسـیده و یـا به نحـوی به صورت بایسـته مـورد تعقیب عدلـی و قضایی قـرار نگرفته اند. این امر سـبب 
شـده تـا ناقضـان حقوق بشـری، قتل های ناموسـی و عامالن خشـونت بیـش از پیش برای تـداوم عملکرد زن سـتیزانه جرات 

پیـدا نمـوده و وارد میـدان کارزار خشـونت های خانوادگـی و اجتماعی گردند.
رهبـری وزارت معـارف افغانسـتان بـا درنظرداشـت ایـن همـه دشـواری های اجتماعـی و درک واقعـی از اهمیـت و 
نقـش زنـان در جامعـه و خانـواده بـزرگ معـارف، متعهد اسـت؛ ضمن تـالش بـرای اجرایی سـاختن حضور بلنـد زنان در 
پسـت های رهبـری و تصمیم گیـری ایـن نهـاد، فرهنـگ هم دیگرپذیـری و مسـاوات را میـان زنـان و مـردان ایـن جامعـه از 
طریـق روش هـا و میکانیزم هـای به خصـوص آموزشـی و تربیتـی، نهادینـه نمایـد؛ جوانـان و نسـل های آینـده این سـرزمین  
باییسـت باورمنـد بـا همـه ارزش هـای انسـانی و اسـالمی به بـار آمـده و فرهنـگ احتـرام متقابل و انسـان بـاوری را مالک 

رفتـار، گفتـار و کـردار خود قـرار دهند.
بـاز نگهداشـتن پنجره هـای امیـد ایجـاد شـده بـرای زنـان بـه هـدف نگریسـتن برآینـده بهتـر ایـن جامعه وجیبـه همه 

ماسـت تـا بتوانیـم بـا تربیـت نسـل بهتر آینـده برتـر را بـرای مـردم این سـرزمین رقـم بزنیم.

مارچ و هشتم  زنان 
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د رس مؤلف مرستیال استاذعنایت الله عادل

هـر کله چې ښـوونکی د سـر مشـق، مقتـدا، معنوي پـالر او بیلګې حیثیـت لـري او زده کوونکي 
پـه هـر حالـت کـې د ده مطابعـت او پیـروي غـوره کـوي، نـو پـه ښـوونکي کـې چې څومره ښـه 
صفتونـه را ټـول شـوي وي، هغـه زده کوونکـو ته هو به هـو نقل کیـږي او د زده کوونکو پـه ذهنونو 
کـې ځـای نیسـي، نـو  ښـوونکی باید پـه داسـې صفتونـو او ځانګړتیاوو سـمبال وي څـو وکوالی 
شـي پـه زده کوونکـو کې ژور نفـوذ ولري؛ ځکه که داسـې ځانګړتیـاوې ونلري، نـو د زده کوونکو 
روزنیـزه سـاحه هـم د ماتـې سـره مـخ کیـږي. چـې غـوره صفتونـه او ځانګړتیـاوې یې پـه الندې 

ډول دي: 

د ښوونکي غوره ځانګړتیاوې او صفتونه
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۱- نرمي او مهرباني: 
ښـوونکی بایـد ډیر مهربانه واوسـي، سـخت زړی او 
نامهربانـه انسـان ددې وړ نـه دی چـې ښـوونکی وي، نـو 
ځکـه د اسـالم د سـپیڅلي دیـن د روزنـې پروګرامونـه پـه 
ټولـو کارونـو کـې نرمـي او مهربانـي ده او سـتونزمنې او 
غصـه ناکـې طریقـې د اسـالم لـه نظره شـړل شـوې دي. 
هروسـو د ښـوونې او روزنـې فیلسـوف او ښـوونکی 
وایـي: د ژونـد هـره مرحلـه د ځـان سـره متناسـب کمـال 
او بشـپړتیا لـري چـې د همـدې مرحلـې سـره ځانګـړې 
ده، زده کـړه او پالنـه بایـد دا کړنـه آسـانه کـړي. دا نظـر د 
ښـوونې او روزنـې پـه کار کـې د توفیـق المل کیـږي، که 
چیـرې لـه دې مرحلـو څخـه یـوه مرحلـه د غفلـت او بې 
پرواهـۍ مـورد وګرځـي، د زده کوونکـي څخه د تـل لپاره 
فرصـت لـه السـه وځـي او وروسـتني وړاندیزونـه بـه څه 
ګټـه ورنکـړي. همدارنګـه کلـه چـې ښـوونه او روزنـه د 
رشـد او نمـو لـه ختمیـدو مخکې په ځـای ودریـږي نو د 

ښـوونکي ماتـې ددې نـه هـم لویـه ده. 
اللـه تعالـی پـه قـرآن کریـم کـې پیغمبـر )ص( تـه 
خطـاب کـوي: کـه چیرې تـه غصه نـاک او سـخت زړی 
وای،حتمـا سـتا ملګري له تا څخـه خـواره واره کیدل. آل 

عمـران: 159. 
دغـه مبارک آیت د پیغمبـر )ص( د بریالیتوب راز دده 
پـه نرمـۍ او مهربانـۍ کې ګڼي،نـو باید محترم ښـوونکي 

د زده کوونکـو سـره بـد او ناوړه چلنـد و نه کړي. 
دیـل کارنګـي وایـي: تر ټولو سـخت او بد دښـمن په 
یـوه ګرمـه خنـدا کـوالی شـې پـه یـو با وفـا دوسـت بدل 
کـړې. د ښـوونې او روزنـې په هکلـه مینه او قلبـي اړیکې 
ډیـرې اغیزناکـې دي او د ښـوونکي د کار پایلـه پـه زړه 

کوي.  پـورې 
د جوشـن کبیـر پـه دعـا کـې راغلـي دي: ))یـا مـن 
َبه(( یعنـې: اې ذاته چـې مهرباني یې 

َ
سـبقت رحمُتـه غض

پـه غصه مخکـې ده. نو د ښـوونکي رحـم او مهرباني هم 
بایـد دده پـه قهـر او غوسـه مخکیوالـی ولـري. هغـه باید 
پـه دې وپوهیـږي چـې که چیـرې زده کوونکی سـرغړونه 

وکـړي یـا کـوم نـا خـوښ کار ورڅخه وشـي نـو دا د هغه 
مشـکل څخـه رامنـځ تـه شـوی چې د هغـه سـره مخامخ 
شـوی دی او کـه چیـرې زده کوونکـی د کـوم بدنـي یـا 
روانـی سـتونزې لـه املـه سـرغړونه او نـا فرمانـي وکړي، 
نـو بایـد د هغه سـره د یـوه ناروغ پـه توګه کړه وړه وشـي او 
بایـد دده پـه درملنه کې زیار وایسـتل شـي او خپله غوسـه 

وزغمي. 
په فارسي کې شعر دی: 

درس معلم ار بود زمزمه محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

محبـت  او  مینـې  د  درس  ښـوونکي  د  چیـرې  کـه 
زمزمـه وي، نـو له ښـوونځي څخـه تښـتیدونکی هلک به 

د جمعـې پـه ورځ هـم ښـوونځي تـه حاضـر شـي. 
د ښـوونې او پالنـې بدلونونه په انسـان کـې په ډیر کم 

وخت کـې عجائبات رامنـځ ته کوي. 
پـه غـرر الحکـم کـې راځـي: هـر څـوک چـې څـه 

خوښـوي د هغـه پـه یادولـو حریـص کیـږي. 

۲- صبر، زغم او پراخه سینه: 
صبـر او زغم د هر ښـوونکي توښـه ده، نـه زغمونکی 
ښـوونکی او روزونکـی د هغـه مسـافر پـه څیـر دی چـې 
پرتـه لـه توښـې په سـفر ځي، داسـې کس به یـا هالکیږي 

او یـا بـه د الرې څخـه بیرته راسـتنیږي. 
نـه  ښـه  موخـه  پـه  ښـوونکي  د  کوونکـی  زده  کلـه 
پوهیـږي یـا د هغـه د تفسـیر لـه ذمـې نشـي وتـالی سـره 
لـه دې چـې ښـوونکی ډیـرې هلـې ځلـې کـوي، خـو د 
خوښـې پایلې ته نشـي رسـیدای، نـو په دغه صـورت کې 
ښـوونکی بایـد پراخه سـینه ولـري او دېتـه پاملرنـه وکړي 
چـې د ښـوونې او روزنـې طبیعـت د چابکې نتیجې سـره 

لري.  نـه  همغـږي 
کلـه زده کوونکـي پـه پوهـه یـا پـه ناپوهـۍ د خپـل 
ښـوونکي سـره دښـمني کـوي، یـا هغه تـه ضرر رسـوي، 
پـه دې هکله د ښـوونکي دنـده زغم او حوصلـه ده؛ ځکه 
همـدا صبـر او زغـم دده د بشـپړ تغییـر لـه وسـیلو څخـه 

دی. 
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ښـوونکی بایـد پـه خپلـو اعصابـو ولکـه ولـري، او 
لکـه څنګـه چـې نجـار ارې، آهنګـر څېټـک او منشـي 
قلـم تـه اړتیـا لـري، ښـوونکی د سـینې پراختیـا تـه اړتیـا 
لـري، پـر اعصابو تسـلط درلودنـه د ښـوونکي د دندې له 
ضرورتونـو څخـه دي، پـه پراخه سـینه کوالی شـي د کند 

ذهنـو کسـانو اسـتعداد تـه وده ورکـړي. 
کـه چیـرې ښـوونکی د خپلـو زده کوونکـو څخه څه 
ځانګـړي کـړه وړه ووینـي باید په پراخه او پرانسـتې سـینه 
لـه هغـوی سـره چلنـد وکـړي؛ ځکـه په پرانسـتې سـینې 
سـره کوالی شـي داخلـي اسـتعدادونه وپیژنـي او هغو ته 

وده او پرمختـګ وروبخښـي. 
هغـه څـه چـې کـوالی شـي د انسـان زړه او روح تـه 
واقعـي سـکون او آرامـي راولـي او هغـه د مجبوریتونـو او 
پرېشـانیو لـه منګولـو وژغـوري بایـد د الله سـره نږدیتوب 
او اړیکـې ونیـول شـي، چـې دا د سـینې او حوصلـې د 

پرانسـتیا پـه روښـنایۍ کـې الس تـه راځي. 
حلـم او زغـم د پرمختـګ او پـه سـتونزو د برالسـۍ 
لپـاره الزم دي؛ یـوه داخلـي پیـاوړې پایګاه او بلـه بیروني 
محکمـه تکیـه ګاه ده او ښـوونکی باید ځان پـه دې دواړو 

وسـلو سـمبال او چمتـو کړي. 
پـه قـرآن کریـم کـې اویـا )۷۰( ځلـه د صبـر څخـه 
د  ټولنـې  د  چـې  )صبـر(  عامـل  دغـه  ده،  شـوې  خبـره 
وګـړو پـه پرمختګ کـې کـوم رول لوبـوي، دا د امکاناتو، 
لـه  لـوړ دی،  او سـوچ څخـه ډیـر  او فکـر  اسـتعدادونو 
همـدې کبلـه قـرآن کریـم فرمایي:زغـم لرونکـی خپلـه 

بدلـه بـې حسـابه حاصلـوي. الزمـر: 10.
د جوشـن کبیـر په دعـا کې راغلـي دي: ))یـا من هو 
بمـن عصـاه حلیـم((. اې هغـه ذاتـه څـوک چـې دده لـه 
فرمـان څخه سـرغړونه کـوي، دی هغه تـه حوصله کوي. 
یعنـې د خپـل نافرمان پـه وړاندې له حلـم او حوصلې کار 
اخلـي. د ښـوونکي حلـم او حوصلـه هغـه وخـت مهمه 
ده چـې زده کوونکـی دده لـه امـر او غوښـتنې سـرغړونه 

وکړي. 
ښـوونکی باید پـه ټولو روحـي، روانـي، عاطفي، بې 
نظمیـو او نـورو زرګونو حالتونـو کې د زغـم او حلم څخه 

کار واخلـي او ددې مسـئلو او سـتونزو د حـل لپـاره یـوه 
وپلټي.  الره 

۳- تواضع او عاجزي: 
د ښـه ښـوونکي لپـاره یـو اړیـن صفـت دادی چې د 
خپـل زده کوونکـي سـره عاجـزي خپله کـړي او د تکبر او 
ځکـه تکبـر د ښـوونکي او  لویۍ څخه کار وانخلي،  
زده کوونکـي ترمنـځ واټن زیاتـوي او د ښـوونې او روزنې 
اغیـز لـه منځـه وړي. د نـړۍ د ښـوونکو سـردار د اسـالم 
او عاجـزي  متواضـع  ډیـر  ټولـو  تـر  پیغمبـر )ص(  سـتر 
کوونکـی ؤ تـر دې چې کلـه د ماشـومانو ترڅنـګ تیرېده 
هغـوی تـه به یـې سـالم اچولـو. او نـورو خلکو تـه به یې 
هـم په سـالم اچولو بانـدې امـر کاوه، ترجمـه:) یعنې: په 

خپلـو منځونـو کـې سـالم اچـول خـواره کړئ(. 
د خلکـو سـره پـه داسـې نرمـۍ او مهربانـۍ مأمـور 
شـوی یـم لکـه څنګـه چـې د خپـل اصـل رسـالت پـه 

رسـولو مامـور شـوی یـم. 

ښـوونکی بایـد د میـوه لرونکـې ونـې پـه شـان خپل 
سر ښـکته وسـاتي. 

حضـرت عیسـی علیه السـالم ویلـي دي: نـورو ته د 
خدمـت کولو الیق کسـان عالمـان او پوهـان دي. علم او 
حکمـت هغـه ورځ رواج پیـدا کـوي چـې د تواضع سـره 
ملګـری وي. قـرآن کریـم هـم فرمایـي: خپـل وزرونـه د 
تواضـع لـه مخـې د هغـو مؤمنانـو لپـاره ښـکته کـړه کـوم 

چې سـتا پیـروي کـوي. الشـعراء: 215. 
یـو عالم وایي: عاجـزي او تواضع د هرې ښـیګڼې او 

نیکمرغـۍ ریښـې دي او تواضع ډیر لـوړ مقام دی. 

۴- اخالص: 
یعنـې د انسـان د وجـود هـر غـړی او جوړښـت باید 
ټولـو  تـر  د ښـوونکي  لپـاره وي،  د رضـا  تعالـی  اللـه  د 
لویـه ځانکړتیـا د علـم د پرمختـګ او ودې پـه زمانـه کې 
اخـالص دی. مدرسـه، درس، ټولګـی، کړه وړه ټـول باید 
د اخـالص بـوی ورکړي، ښـوونکی کـه هر څومـره په نوو 
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زده کـړو او نړیوالـو تکتیکونـو بانـدې سـمبال وي بایـد د 
ریـا او ځـان ښـوودنې څخـه کار وانخلـي؛ بلکې پـه کار 
کـې اخـالص ولـري او د ښـوونکي موخـه بایـد د ټولنـې 
پرمختـګ او لوړوالـی وي او کـه چیـرې د ښـوونکي پـه 
کار کـې د اخـالص اکسـیر شـتون ونلـري، هغـه کـه هـر 
څومـره علمـي برالسـي ولـري، خـو لـه معنوي ارزښـت 

څخـه خالـي او محـروم دی. 
اعمالـو د  پـه ځانکـړې توګـه د دینـي  د هـر عمـل 

دی.  اخـالص  شـرط  قبولتیـا 
یـو بـل عالـم وایـي: خالـص عمـل هغـه دی چـې د 
هغـه د ترسـره کولو پـه وړانـدې د الله تعالی له سـتاینې او 

لویـئ پرتـه بله څـه موخـه ونلري. 
د جوشـن کبیـر پـه دعا کـې راغلـي دي: ))یـا من ال 
مقصـد اال الیـه((. یعنـې اې هغـه ذاتـه چې هیـڅ مقصد 
پرتـه د هغـه پـه لـوري نشـته، بایـد ټولـې الرې او ټولـې 
موخـې دده پـه لـوري وي، دینـي ښـوونکی هم د هسـتۍ 
لـه ټولګـې جـال نـه دی. لکـه څنګـه چـې اللـه تعالـی 
فرمایـي: یقینـا زما لمونـځ، زما قرباني، زمـا ژوند او مرګ 
د هغـه اللـه تعالـی لپـاره دي چـې د عالمیانـو پالونکی او 

روزونکـی دی. األنعـام: 162. 

۵- جذابیت: 
صفـت  یـو  څخـه  صفتونـو  لـوړو  لـه  ښـوونکي  د 
جذابوالـی دی چـې پـه خپلو کړو وړو سـره نـور جذبوي، 
د  او غښـتلی وي،  ډیـر  پـه چـا کـې  دا صفـت چـې  او 
اغیـز اچولـو امـکان پکـې ډیـر دی. داسـې ښـوونکي د 
هغـو کسـانو پـه وړانـدې ډیر زیـار باسـي او غـواړي چې 
لومـړی دوی جـذب کـړي کـوم چـې د اسـالم پـه بـاره 
کـې پـه انحـراف پیژنـدل شـوي وي، د ښـوونکیجذابیت 
د زده کوونکـي پـه پرتلـه د مینـې او عالقـې معلـول دی 
او جذابیـت د دینـي تربیـت پـه هکلـه ډیـر مؤثـر دی او د 

ښـوونکي د کار نتیجـه څـو برابـره کـوي. 

۶- د وینا او کړنې مطابقت )همغږي(: 
المـل  ددې  همغـږي  کړنـې  او  وینـا  د  ښـوونکو  د 

کیـږي چـې اورېدونکـی پـه چټکتیـا سـره د ویونکـي پـه 
خبـره بانـدې باور او یقیـن وکړي او د ویونکي شـخصیت 
پـه آرامـۍ سـره د سرمشـق او مقتداء پـه عنوان ومنـي. اما 
کـه چیـرې وینـا او عمـل مطابقـت او همغـږي ونلـري، 
نـه یـوازې مخاطبیـن اعتمـاد نـه پـرې کـوي، بلکـې کله 

برعکـس اغیـز لـه ځـان سـره راوړي. 
یـو عالـم وایـي: که چیـرې عالـم او پوه پـه خپل علم 
عمـل ونکـړي، دده وعـظ او نصیحـت لـه زړونـو څخـه 
داسـې لغـړي )وځـي( لکـه بـاران چـې د صافې تیـږې له 

مـخ څخـه لغړي. 
د ژبنـي تعلیـم د اغیز زیربنا او بنسـټ عملي ښـوونه 
ده، یـا پـه بلـه وینـا ښـوونکي چـې څـه پـه ژبـه ښـیي په 
خپـل عمـل سـره هغـه تأییـدوي، پـه ډیـرو وختونـو کـې 
یـوازې پـه خبـرو نشـي کېدای چـې یو انسـان تـه هدایت 
او الرښـوونه وکـړې امـا پـه چارچلنـد، معامالتـو )ورکړه 
راکـړې( سـره کیـدای شـي چـې د اخالقـو ښایسـت او 
ښـکال وروښـیې. ښـوونکی هم په عملي بڼه کوالی شـي 
چـې خپلـو زده کوونکـو تـه ډیـر ښایسـته کـړه وړه ور زده 

 . کړي
علـم لـه عمـل پرتـه هـم خپلـه د عالـم شـخصیت 
او هـم د زده کوونکـي شـخصیت. ښـوونکی  سـوځوي 
پرتـه لـه ژبـې قـادر دی او مرشـد پرتـه لـه بیانـه نصیحت 
کوونکـی دی. ښـوونکی پـه مدرسـه کې عملي سرمشـق 
دی چـې د بـې ژبـې تـوب پـه ژبـه خپلـې ښـوونې پـه 
نفسـونو کـې محکمـوي او هغـه پـه ذهنونـو پسـې تـړي، 
خلـک پـه غالبـه توګـه د غـوږ پـه پرتله د سـترګو لـه الرې 

ډیـر کارونـه زده کـوي. 
عملـي ښـوونه تر ژبنۍ ښـوونې ډیـره ګټـوره ده. ویل 
یـوازې الره ښـیي، امـا عمـل او بـې ژبـې مقتداء، انسـان 
د هـدف او موخـې مسـیر تـه سـوق کـوي، تـر ټولـو غوره 
 ))

ُ
پنـد او نصیحـت دادی چـې ووایـو ))افعـل کمـا أفعل

څرنګـه چـې زه یـې ترسـره کوم تـه یې هم داسـې ترسـره 
کـړه. لکـه چې نبي کریـم )ص( د عملي ښـوونې له الرې 
نوروتـه الر ښـووله او فرمایـل یـې: ))صلوا کمـا رأیتموني 
أصلـي((. یعنـې داسـې لمونـځ اداء کړئ لکـه زه یې چې 
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کوم.  اداء 
د جوشـن کبیـر پـه دعا کـې راغلـي: ))یا مـن هو فی 
عهـده وفـي(( اې هغـه ذاتـه چې پـه خپله ژمنه کـې با وفا 
دی. اللـه تعالـی پـه خپلـه ژمنـه وفا کـوي. که ښـوونکی 
خپلـو زده کوونکـو تـه څـه قـول ورکـوي او ژمنې ورسـره 
کـوي بایـد په هغـو وفا وکـړي؛ ځکـه د نه وفا پـه صورت 

کـې ښـوونکی خپـل اعتمـاد له السـه ورکوي. 

۷- د ښوونکي سرمشق او بیلګه یې رول: 
د ښـوونې او روزنـې پـه فضـا کې چې کـوم ډول ډول 
عناصـر شـتون لـري، کـوالی شـي د زده کوونکـو لپـاره د 
سرمشـق او نمونـې پـه توګـه کار وکـړي، لکه ښـوونکي، 
چاپیریـال، د زده کـړې فضاء، زده کوونکـي ددې عاملونو 
اغیـز د زده کوونکـو پـه نمونـه میندلو د اغماض او سـترګو 
پټولـو قابلـه نـده، بنـا پـردې هیـڅ عنصـر د مدرسـې لـه 
عناصـرو څخـه نشـي کـوالی د ښـوونکي پـه شـان او د 
هغـه په کچه، نمونه او سرمشـق سـوځوونکی یـا نمونه او 

سرمشـق جوړوونکی واوسـي. 
خواجـه عبـد اللـه انصـاري رحمـه اللـه لکـه څنګه 
چـې دود د اور پـه شـتون دلیـل بولـي او ګـرد د بـاد لـه 
لګیدلـو ګڼـي، همدارنګـه زده کوونکـی او د هغـوی ټـول 
شـخصیت  د  ښـوونکي  د  وړه  کـړه  او  کیفیتونـه  روحـي 

مسـتقیم اثـر او اغیـز ګڼـي او وایـي: 
دود از آتش نشان ندهد و خاک از باد
که ظاهر از باطن و شاگردان از استاد

ښـوونکی د خپـل معنـوي نفـوذ پـه دلیـل ټـول کـړه 
وړه، بیلګـې او سرمشـقونه د زده کوونکـو پـه اختیـار کـې 
ورکـوي، نـو ځکـه د ښـوونکي شـخصیت د زده کوونکـو 
پـه افـکارو او زړونو کې د ژور او همیشـني اغیـز لرونکی 

دی. 

۸- عفوه او بخښنه: 
د ښـوونکي د ډیـرو مهمـو او غـوره ځانګړتیاوو څخه 
یـو د عفـوې او بخښـنې روحیـه ده، عفـوه د اللـه تعالـی 
لـه صفتونـو څخـه ده او د اللـه تعالـی رسـول )ص( هـم 

پـه دې ځانګړتیـا کـې تـر ټولـو مخکـې ؤ. په داسـې توګه 
چـې هرکلـه به چـا دده سـپکتیا او اهانـت کاوه، هغـه به د 
مهربانـۍ او حوصلـې پـه تـرڅ کې په عـزت سـره هغه ته 
عفـو کولـه، څـو د نړیوالـو پـر مـخ د تربیـت د الرو نـوې 

الزمـي صفحـه پرانیزي. 
ښـوونکی بایـد د زده کوونکـي لـه بدیـو سـترګې پټې 
کـړي او عفـوه ورتـه وکـړي، تـر څـو پـه دې توګـه هغـه د 
کمـال او بشـپړتیا مسـیر ته سـوق کـړي. نبـي کریم )ص( 
فرمایـي: ایـا تاسـو تـه د دنیـا او آخـرت لـه غـوره خویونو 
څخـه خبر درنکـړم؟ هغه لـه دې څخه عبـارت دي: هغه 
چاتـه عفـوه کـول چـې پـه تاسـو یـې ظلـم او تیـری کړی 
وي، د هغـه چـا سـره اړیکـې نیـول چې ستاسـو سـره یې 
اړیکـې شـلولې وي، د هغـه چـا سـره نیکـي کـول چـې 
تاسـو سـره یې بـدي کـړې وي او هغـه چاته ډالـۍ ورکول 
چـې ستاسـو نـه یـې منـع کـړې وي. اللـه جـل جاللـه 
خپـل پیغمبـر )ص( تـه امر کـوي چـې د بدیـو، ناپوهیو، 
تعصبونـو، کار خرابولـو او مخالفتونـو پـه وړانـدې نرمـي 
وکـړه او لـه ګناهونـو څخـه عفـوه وکـړه. لـه بدیو ښایسـته 

عفـوه وکـړه. الحجـر: 85. 

۹- ځان سنګارول او ښایسته کول: 
ځـان منظمول او ښایسـته کـول د مؤمن او ښـوونکي 
د لـوړو او عالـي ځانګړتیـاوو څخـه دی. او دا کار د زده 
کوونکـو پـه جذبولـو کـې پـه زړه پورې اغیـز لـري او ډیر 

تربیتـي اثرات پـه ارمغـان )ډالـۍ( راوړي. 
ښـوونکی بایـد مخکـې د ټولګـي لـه داخلیـدو خپله 
جامـه، سـر او وضعیـت منظـم، مرتـب او معطـر کـړي. 
اسـالم ځـان سـنګارولو او ښـه لبـاس اغوسـتلو تـه ډیـر 
ارزښـت ورکـوي، پیغمبـر )ص( بـه چـې هر چیـرې تللو 

عطـر، شیشـه او ګومنـز بـه ورسـره وو. 
یـوې ایرانـۍ مجلې د ))فصل نامه آموزشـي و اطالع 

رسـاني(( په نامه، څلورمه شـماره ۱۳۹۰ کال لیکلي: 
د اندلس )نننۍ هسـپانیا( له فتحې وروسـته د اندلس 
نظامـي قومانـدان ویلـي وو: والړ شـئ ټـول مسـلمانان را 
ټـول کـړئ. سـربازانو وویـل: څرنګـه بـه هغـوی وپیژنو؟ 
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قومانـدان وویـل: هر یو چې ډیر ښایسـته، پـاک او لوکس 
جامې والـه ؤ هغه مسـلمان دی. 

د جوشـن کبیـر لـه دعـاوو څخـه داهـم ده: ))یامـن 
أظهـر الجمیـل- یـا مـن سـتر القبیـح((. یعنـې اې هغـه 
پوښـلې  یـې  او خرابـۍ  یـې څرګنـده  ذاتـه چـې ښـکال 
دي. اللـه تعالـی ښایسـت او ښـکال ظاهـروي او بدۍ او 
بدرنګـۍ پټوي. الله تعالی ښایسـته دی او د ښایسـته سـره 

لري.  مینـه 

۱۰- تشویق او بیدارول: 
تشـویق او بیـدارول پـه اصلـي اسـالمي ښـوونه او 
روزنـه کـې مسـلمه مسـئله پیژنـدل شـوې او منـل شـوې 
ده. جنـت او دوزخ هـم د تشـویق او بیدارولـو ځـالوې او 

نښـانې دي. 
مهمـو  لـه  تربیـت  دینـي  د  هوښـیارول  او  تشـویق 
ځانګړتیـاوو او طریقـو څـه دي، کـه چیـرې پـه مناسـب 
ځـای کې تر اسـتفادې الندې ځای ونیسـي ډیـر اغیزناک 
واقـع کیـږي، زده کوونکـي باید وپوهیږي چـې د څه لپاره 
تشـویق کیـږي، څو خپـل اغیز پریـږدي او که چیـرې ونه 
پوهیـږي چـې د څـه لپـاره تشـویق کیـږي، روح یـې پـه 

تمامـه معنـا مشوشـه کیږي. 
شـهید مطهـري تشـویق د رشـد او ودې عامـل امـا 
بیدارول د انسـاني سرکشـیو د خاموشـولو عامل ګڼي. دی 

تربیـت د اسـتعدادونو وده او پالنـه تعریفـوي. 
ښـوونکی بایـد پاملرنـه ولري چـې زمانـي او مکاني 
پـه  ځانګړتیـاوې  روحـي  کوونکـي  زده  د  او  شـرطونه 
تشـویق او بیدارولـو کـې خصوصـا پـه تنبیـه او بیدارولـو 

کـې مراعـات کـړي. 
))االفـراط فی المالمة نیران شـیب لجاجـة((: یعنې 
پـه مالمتیـا او رټنـه کې زیاتوالـی د جنـګ او اختالف اور 

ال په شـغلو راولي. 
دا معلومـه خبـره ده چـې د ویرولـو او زیـری ورکولـو 
شـتون د هـر متعـادل تربیـت لپـاره ضـروري دی، ځکـه 
کـه چیـرې نیکـو کار او بـد کار د جـزا لـه نظـره یـو شـان 
وای، نـو نیکـو کارانـو تـه د نیـک او خـوښ کار په ترسـره 

کولـو کـې د بـې مینې والي زمینـه او بد کارانو تـه د تباهۍ 
جرئـت چمتـو کېده. 

پـه تربیت کـې د ډیـرو اغیزناکو الرو څخه د ماشـوم 
د ښـو کارونـو تشـویق دی. تشـویق د ماشـوم پـه روح او 
خټـه کـې اغیز اچـوي او هغه ښـو کارونو کولـو ته هڅوي 
او رغبـت ورکـوي، همدارنګـه د تشـویق پـه سـیوري کې 
لـه خپلـو ډیـرو غوښـتنو او هیلـو څخـه سـترګې پټـوي او 
عمـال پـه هغـه الره بانـدې درومـي چـې شـوق کوونکی 

دی.  غوښـتونکی  یې 
تشـویق تـه میالن د انسـان لـه فطـري میالنونو څخه 
دی او د عمـر تـر پایـه ورسـره باقـي پاتـې کیـږي، داسـې 
څـوک نشـته چـې تشـویق او هڅولو تـه اړتیا و نـه لري او 
ټـول دا هیلـه لـري چې داسـې موقعیـت یې په برخه شـي 

څـو د نـورو د تحسـین مـورد وګرځي. 
تشـویق د روحـي پیاوړتیـا مایه او اصـل دی، د ماتې 
خوړونکـې زده کوونکـي روح ترمیمـوي، حقـارت یې په 
عـزت بدلـوي او د هغـه سـره د کمـال او لوړتیـا الر طـی 
کولـو کـې مرسـته کـوي، همدارنګـه د ده اسـتعدادونو او 
داخلـي قـوو تـه فضیلـت رسـوي او د وګـړي شـخصیت 

کوي.  ژونـدی 
امـا د تنبیـه او بیدارولـو له عامـل څخه اسـتفاده هغه 
وخـت مناسـبه ده چـې نـور تربیتـې الملونـه د فـرد پـه 
هکلـه لـه تأثیر څخـه نـا رسـیدونکي او عاجـز وي. تنبیه 
او بیـدارول یـو لـه منـع کوونکـو عواملـو څخـه دی او په 
ځانګـړو شـرائطو کـې د انسـاني ټولنـې لپاره د ښـېګڼې او 
نیکمرغـۍ تـر ټولو پیـاوړې او ضروري د ضمانت وسـیله 

ده. 
هغـه څوک چې کوالی شـي د انسـان پـه زړه او روح 
واقعـي سـکینه او اطمینـان حکـم فرمـا کـړي او هغـه د 
پریشـانیو لـه منګولـو وژغـوري، اللـه تعالی ته سـتنیدنه، 
او  پرانسـتو  د  سـینې  د  چـې  دي،  اړیکـې  او  نږدیوالـی 

حوصلـې پـه رڼـا کـې الس تـه راځي. 
پـه ځینـو اخالقـي مسـائلو کـې د یـو وګـړي مواخذه 
او جـزا ورکـول ددې المـل کیـږي چـې هغـه د یـو عمـل 
پـه ارتـکاب نـور هـم جرئـت پیـدا کـړي او پـه اصطالح 
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د حیـا پـرده یې وشـلیږي، نـو باید تنبیـه د ناوړه کـړو وړو 
سـره مناسـبه وي او د تنبیـه پـه ځـای ډیر له تشـویق څخه 
ګټه واخسـتل شـي؛ ځکه د انسـان مغز ۸۵٪ د تشـویق او 

۱۵٪ د تنبیـه لپـاره چمتو شـوی دی. 
د ښـه ښـوونکي څو نورې ځانګړتیـاوې هم باید 

وپیژنو: 
ښـه ښـوونکی هغـه دی چـې درسـونه یـې په داسـې 
انـدازه جالـب او دلچسـپ وي چـې زده کوونکـي ویـده 
نشـي او خپـل ښـوونکي ته بشـپړه توجه او پاملرنـه ولري. 
ښـوونکی بایـد پـه خپله دنـده عاشـق وي، دا عشـق 
ددې المـل کیـږي چـې لوسـت یـې دلچسـپ او پـه زړه 
پـورې وي، کـوم ښـوونکی چـې د خپلـې دنـدې څخـه 
ناخوښـه او تنفـر کوونکـی وي، نـو هغـه پـه خپلـو زده 
کوونکـو اغیـز اچـوي، ښـه ښـوونکی پـه خالصـه ټنـډه 
تولګـي تـه داخلیـږي کـه څـه هـم د ټولګـې نـه د بانـدې 

ناراحتـۍ ولـري. 
ښـه ښـوونکی هغـه دی چـې د واقعـي شـخصیت 
لرونکـی وي او هغـه لـه زده کوونکـو څخـه پـټ نکـړي، 
ځکـه هغـه یـوازې یـو ښـوونکی نـه دی بلکـې د ټولنـې 
یـو وګـړی هـم ګڼـل کیـږي او دا دده لـه تدریـس څخـه 

فهمیـږي. 
د ښـه ښـوونکي بلـه ځانګړتیـا داده چـې پـه خپلـه 
څانګـه او رشـته کـې د ډیـرو معلوماتـو لرونکـی وي، د 
داسـې ځانګړتیـا خاونـد ال د ډیـر لـوړ شـخصیت څخـه 

وي.  برخمـن 
ښـه ښـوونکی هغـه دی چـې پـه مثبتـو اړخونـو کې 
خپـل زده کوونکـي سـرګرم او مشـغول وسـاتي، ځکه زده 
کوونکـي د تفریـح او سـپورت څخـه خوند اخلـي، اما د 
تفریـح او زده کـړې ترمنـځ باید توازن شـتون ولري، ځکه 

کلـه کلـه تفریح زده کـړه له منځـه وړي. 
ښـه ښـوونکی هغه دی چې زده کوونکي یې دوسـت 
وګڼـي او مینـه ورسـره وکړي او د هـر زده کوونکی سـره په 
خـوږه لهجـه خبـرې وکـړي او د خپلـو زده کوونکـو سـره 
ښـې اړیکـې ولـري او د زده کوونکـو غوښـتنې، هیلـې او 
سـتونزې خپلـې وګڼي. او ُچـپ او پټه خولـه زده کوونکي 

خبـرو کولـو تـه وهڅـوي او کوم چـې ډیرې خبـرې کوي 
هغـه کنټـرول کـړي او د هغـه زده کوونکـو څخـه پوښـتنه 
وکـړي چې همیشـه خپل السـونه نه جګوي. او ښـوونکی 
بایـد وکـوالی شـي چـې پرته لـه رټنـې او ضرر رسـولو د 
زده کوونکـو اشـتباهات تصحیـح کـړي او دا کار بایـد په 
درایـت سـره ترسـره کـړي او معلـم باید وسـنجوي چې د 
یـوه ځانګـړي زده کوونکـی لپـاره پـه ځانګـړي موقعیـت 
لـه  تدریـس  د  دا  او  وړ دي.  او  مناسـب  کـې څـه څیـز 

بنسـټیزو مهارتونـو څخه دي. 
او ښـه ښـوونکی هغـه دی چـې د خپلـو زده کوونکو 
داسـې  تـه  زده کوونکـو  او خپلـو  یـاد وي  ورتـه  نومونـه 
روحیـه ورکـړي چـې ښـوونکی زمـوږ سـره قلبـي مینـه 
لـري او ددوی سـره ازادې خبـرې کـوالی شـي. او ښـه 
ښـوونکی هغـه دی چـې د خپـل تدریس په څنـګ کې د 
زده کوونکـو د زده کـړې پـه هکله هم نګران واوسـي. او د 
ښـه ښـوونکي لـه ځانګړتیـاوو څخـه دا هم ده چې د ښـه 

مناسـب لبـاس لرونکـی وي. 

منابع او مأخذونه: 
1- غرر الحکم، جلد: ۶ ص: ۱۷۷. 

2- شکوهی یکتا، ص: ۱۳. 
3- سخنان پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری. 

4- تفسیر میزان. 
5- کابلی تفسیر. 

6- مشکوة شریف. 
7- تذکرة االولیاء. 

8- مجلـه آمـوزش معـارف اسـالمی، ایران، شـماره 
چهـار ۱۳۹۰. 

9- تفسیر مکارم شیرازی، ج: ۱۹، ص: ۴۴۶. 
10- سالم الصفا، ص: ۱۶۳. 
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عبدالرحمن فرقانی 

مقدمه:
تغییـرات  و پیشـرفت های سـریعی کـه در جهـان اتفـاق می افتـد، مسـئولین و متخصصیـن عرصـه تعلیـم و تربیـت را در 
جهـان وادار می سـازد تـا در  اجـزاء و عناصـر نظـام تعلیـم و تربیـت، تغییـرات ضـروری را بـه گونـه ای وارد نماید کـه نظام 
تعلیـم و تربیـت در مجمـوع هـم گام، هم سـو و جواب گوی تغییـرات و پیشـرفت های مذکور گـردد و از آن جایـی که  نصاب 
تعلیمـی قلـب متحرک پروسـه تعلیمی هر کشـور پنداشـته می شـود، لـذا نیاز  بـه تغییر، تجدید و انکشـاف پی هم و مسـتمر 
آن محسـوس اسـت. مفکوره هـا و طرح هـای متعـددی بـرای تطویـر، تجدیـد و انکشـاف نصـاب تعلیمـی به گونـه ای کـه 
جواب گـوی نیازهـای جامعـه معاصـر بشـری گـردد و شـاگردان را هم سـو بـا پیشـرفت و تغییـرات سـریع جهانی  و کسـب 

مهارت هـا و قابلیت هـای زندگـی کمـک نمایـد، تـا اعضایـی فعـال در جامعـه و زندگـی خویش شـوند، وجـود دارد. 
ضمـن همیـن مفکوره هـا یکـی هـم میکانیـزم نصـاب تعلیمی مدغـم یا متکامل اسـت، کـه مفکـوره مذکـور هم مانند 
پدیده هـای تعلیمـی دیگـر در اثـر انتقـادات زیـاد بـه نصـاب تعلیمی مضامیـن منفصل یـا مسـتقل جایگاه خویـش را چون 
یـک میکانیـزم فعـال و کارآمـد در بسـیاری از کشـورهای جهان حفظ نموده اسـت و کشـورهای عربی نیز به علت شـکایت 
از انفصـال دانـش از وضعیـت واقعـی زندگـی شـاگردان بـه تطبیق نصـاب تعلیمی مدغـم یا مراتبـط چون یک پدیـده نوین 

و یـا تجربه موفـق تعلیمی رو آورده اسـت. 
در حقیقـت مفکـوره نصـاب تعلیمـی مدغـم زمانـی بـه میان آمـد  که پژوهشـگران عرصـه تعلیـم و تربیت به ایـن باور 
شـدند کـه نصـاب تعلیمـی منفصـل نیازهـای جامعه معاصـر را بـرآورده نمی توانـد و جواب گـوی مشـکالت و چالش های 
نویـن جامعـه بشـری  نیسـت و اکثرا ذهن شـاگردان را متشـتت و پراکنده می سـازد. از ایـن رو نیاز نصاب تعلیمـی متکامل و 

ادغــام، تلفـــیق یــا ادمــــاج نصـــاب تعلیمی



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 6  

حوت 1398 خورشیدی 14

مدغـم در جهـان محسـوس گردیـد تـا مضامیـن مرتبـط در موضوعـات با هم یک جـا تحت یک عنـوان تالیـف و تدریس 
گـردد. ماننـد )تاریـخ، جغرافیـه، اقتصـاد و تعلیمـات مدنـی( در یک کتاب تحـت علـوم اجتماعی تالیف شـود و اهمیت 
و ارزش ادغـام در میـان مضامیـن مرتبـط نسـبت بـه شـاگردان در این نهفته اسـت که  آن هـا را جهت مقابله با مشـکالت 
و چالش هـا آمـاده نمـوده و مهارت هـا و قابلیت های شـان را انکشـاف دهـد و در نهایـت تعلیم شـان بـه یـک امـر واقعی و 
حقیقـی مبـدل گـردد و در مـورد پروسـه تعلیمـی برآیندهـای تعلیمـی را طوری انکشـاف می دهد تا در رشـد و انکشـاف 
کشـور به گونـه موثـر سـهیم گردنـد و بـرای  امـور روزمـره زندگـی خویـش  اقدامات مفیـد روی دسـت گیرنـد و در مورد 
معلـم زمینـه را فراهـم می کنـد تـا مهارت هـای تدریـس وی به گونه مسـتمر انکشـاف یافته و بـا موضوعات مرتبـط همواره 

در تماس باشـد.
قابـل ذکـر اسـت کـه تجربه نصـاب تعلیمـی مدغم یـا متکامـل در مضامیـن  تاریـخ، جغرافیـه، اقتصـاد و تعلیمات 
مدنـی بـه گونـه بهتـر تطبیـق گردید، چـون موضوعـات علـوم اجتماعی یـا مضامین مذکـور با هم مناسـبت و مشـترکات 

دارد تـا ضمـن یـک مضمـون در یک کتـاب تدریـس گردد. 

یـت تطبیـق تجربـه نصـاب مدغـم در علـوم اجتماعـی و سـایر مضامیـن را در نـکات آتـی درک کـرده   موثر
می توانیـم:)1(

 نصـاب تعلیمـی  ادغـام شـده و یـا متکامل برای شـا گـردان ایـن فرصت را ایجـاد می کند تـا معلومات دانشـی و 
حرکتـی را بـا هـم یک جـا و به گونـه عمیـق و متمرکـز دریابنـد و از معلومات حاشـیوی جلوگیری صـورت گیرد.

 شـاگرد در نصـاب تعلیمـی مدغـم یـا متکامـل می توانـد، که میـان آن چه در کتاب نوشـته شـده و آن چـه واقعیت 
اسـت ارتباط برقـرار کند.

 از تعدد مضامین و تکرار مطالب و موضوعات جلوگیری صورت گیرد. 
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 شاگردان را در زمینه انکشاف و رشد مهارت های متعدد فکری، ذهني، سلوکی و رفتاری همکاری مینماید. 
 شاگرد مطابق میل و عالقه خود فرصت اشباع نیازها و احتیاجات خود را دارا می باشد.

 شاگردان را در تکامل شخصیت شان یاری می رساند.
 مخرجات یا برآیندهای نظام تعلیمی، مفیدتر و کاراتر بار می آیند. 

 نصاب مدغم بر فعالیت های تعلیمی متمرکز می باشد.
 معلم نصاب مدغم مسلکی تر باید باشد.

 وقـت کافـی بـرای فعالیت هـای تعلیمـی و عملی کـردن آن در نصاب مدغم ایجاد می شـود، چون محتـوا متمرکز 
است.)2( کم  و 

بایـد خاطـر نشـان سـاخت کـه مضامیـن علـوم اجتماعـی به گونه ای اسـت که اسـلوب نصـاب تعلیمی مدغـم با آن 
هم سـویی دارد. لـذا بایـد مضامیـن علـوم اجتماعـی با هـم یک جا و بـه گونه مدغـم تالیف و تدریـس گردد، تا شـاگردان 

همـه جوانـب موضـوع را با تمـام ابعاد آن فـرا گیرند. 

نصاب تعلیمی منفصل یا مجزا
غالبـا در ایـن نـوع نصـاب تعلیمـی کـه در کشـورهای عربـی و اسـالمی مـروج بـوده، هـر مضمون بـه گونـه  کامال 
جداگانـه و منفصـل از مضامیـن دیگـر موضوعـات مربـوط خویـش را ارائـه می کـرد، مثـال در علـوم اجتماعـی مضامین 
مرتبـط بـه یک دیگـر ماننـد تاریـخ، جغرافیه، اقتصـاد و تعلیمـات مدنی به گونـه مضامین منفصـل و جدگانـه از یک دیگر 
تالیـف می شـد و هـر مضمـون در این نـوع از نصاب تعلیمـی عنوان مربـوط به موضوعـات خویش را به خـود اختصاص 

مـی داد کـه معلومـات ذیربـط را منعکـس می نمایـد)3(. برخـی از ویژگی هـای این نـوع نصـاب عبارتند از: 
1. تمـام معلومـات و معـارف مرتبـط بـه عنـوان مضمون مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، یعنی همـه مـوارد الزم را احتوا 

. می کند
2. همـه دسـتاوردها و پیشـرفت های تمـدن انسـانی مربـوط بـه مضمـون را احتـوا می کنـد، یعنـی چیزی در سـاحه 

مربـوط باقـی نمی مانـد کـه به شـاگردان رسـانیده نشـود.
3. در وسـعت و گسـترش معـارف و معلومات شـاگردان نقش بازی می کنـد، چون که معلومات متنـوع و متعدد الزم 

را در تسلسـل و بـه تدریج در مراحـل و صنوف مختلـف ارایه می کند.
بنابـر معلومـات فـوق آن را نصـاب مضامیـن مسـتقل و جداگانه کـه در مراحل و صنـوف مختلف تعلیمـی معلومات 

کافـی و بسـنده ارایـه مـی دارد، تعریـف می کننـد کـه از خصوصیات آن مـوارد ذیل را اشـاره کـرده می توانیم:
1. جدایـی و انفصـال میـان مضامیـن تعلیمـی: تراکـم و تعـدد معلومات و حقایـق علمـی نیازمند این اسـت، که در 

مضامیـن متعـدد و مسـتقل از یک دیگـر بـه شـکل تخصصی تـر و مسـلکی تر برای شـاگردان ارائه شـود.
2. تنظیـم معلومـات در هـر مضمـون جداگانه به شـکل منطقـی و تخصصی تر برای مـا فرصت ارائه همـه معلومات 

و معـارف مورد نیـاز به شـاگرد را می دهد. 
3. ایـن نـوع نصـاب را اغلبـا متخصصیـن تالیـف می نماید، که طبـق معمـول نظریات معلمیـن، شـاگردان را بازجو 

نمی کردنـد.
4. مضمـون تعلیمـی مصـدر واحـد بـرای دریافـت معلومـات و دانـش بـرای شـاگردان می باشـد و کتـاب تعلیمـی 

مسـئولیت دارد تـا به قـدر کافـی ذهـن شـاگردان را از معلومـات مـورد نیـاز پـر نمایـد.
5. در این نوع نصاب ارزیابی شاگردان فقط باالی بعد دانشی متمرکز است.
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6. هدف از امتحان در این نوع نصاب فقط ارزیابی اندازه معلومات است که به شاگردان تلقین شده است.
7. در این نوع نصاب نقش شاگردان سلبی است، زیرا غیر از تلقی معلومات انتخاب دیگر ندارند.

8. نقش معلم نیز در القا معلومات درج شده در مضمون  محصور می گردد.
9. روش تدریس هم فقط در القا معلومات منحصر می گردد.

10. بعد علمی به حساب بعد نظری نظر انداز می گردد.
  11. فعالیت تعلیمی مورد استفاده قرار نمی گیرد و اگرد تطبیق هم شود به مضمون ربط ندارد.

انتقاداتی که به این نوع نصاب تعلیمی شده است، قرار ذیل است:
1. محور اساسي در این نوع نصاب معلم می باشد. 

2. مشـکالت و چالش هـای متعلمیـن را حـل نمی نمایـد و آن هـا را بـرای مقابله و مبـارزه با مشـکالت و چالش های 
عصـر تربیـه نمی کنـد تا زندگی شـان تغییری وارد شـود. 

3. تفاوت استعدادهای شاگردان را مدنظر قرار نمی دهد یا تفاوت ها را مرعات نمی کند. 
4. شاگردان در تفکیک مضامین با مشکل روبرو می باشند. 

5. با در نظر داشت این که تسلسل منطقی را مد نظر قرار می دهد، اما حالت روانی وی را فراموش می کند.
6. اتصـال و جدایـی میـان مـواد و مضامیـن مرتبـط بـا مبـدا تکامـل در تعـارض قـرار می گیـرد و مضمون بـه لحاظ 

حشـوه معلومـات ارزش و اهمیـت خویـش را از دسـت می دهـد.
7. ترکیز بر بعد معلوماتی یا دانشی و فراموشی ابعاد زندگی روزمره )فعالیت ها، مهارت ها و قابلیت ها زندگی(

8. از آن جاییکه از طرف متخصصین تالیف صورت می گیرد، شاگردان و معلمین در آن سهیم نمی گردد.

مشکل نصاب منفصل چگونه حل شود؟
طوری کـه روشـن شـد، نصـاب تعلیمـی مضامیـن منفصـل کارآمـدی نداشـته و جواب گـوی نیازهای عصـر حاضر 
نبـوده، لـذا نیـاز یـک نصـاب تعلیمی بدیل به گونه جدی محسـوس اسـت، تا شـاگردان را جهـت مواجهه بـا چالش های 
عصـر حاضـر کـه با سـرعت در حرکت اسـت، آماده بسـازد و از این رو ایجـاد نصاب تعلیمـی مدغم یا متکامـل یگانه راه 
بیـرون رفـت از ایـن معضلـه بود، پـس نصاب تعلیمـی مدغم یا متکامل چسـت؟ و چگونـه بایـد آن را در مکاتب خویش 

عملی سـاخت؟

مفهوم نصاب مدغم یا مترابط
ایـن نـوع نصـاب کـه در اثـر انتقـادات فروانـی که بـه نصاب منفصـل یـا مسـتقل در عرصه تعلیـم و تربیـت جهانی 
متوجـه شـد و در اثـر تحقیقـات و پژوهش هایـی کـه در زمینـه نـوآوری و تجدید نصـاب انجـام یافت ظهور نموده اسـت 
و بعـد از مطالعـه و مراجعـه بـه نصاب هـای تعلیمی و درسـی کشـورهای عربی چون مصر، عربسـتان سـعودی، امارات، 
قطـر، فلسـطین، اردن، ایـران ، یمـن، ... دریافتیـم کـه اکثر کشـورهای مذکـورآن را تطبیـق می نمایـد.)4( در حقیقت  در 
ایـن نـوع نصـاب تـالش صـورت گرفته اسـت تا ارتبـاط میـان مضامیـن و معلومات ذیربـط برقرار شـود. و امـکان ارتباط 
میـان دو مضمـون یـا بیشـتر از آن وجـود دارد، ماننـد در مضامیـن علوم اجتماعـی )تاریـخ، جغرافیه، اقتصـاد و تعلمیات 
مدنـي( و ارتبـاط میـان یـک موضـوع از یـک مضمـون و موضـوع از مضمـون دیگـر ماننـد این کـه معلـم تاریـخ و معلـم 
جغرافیـه بـا هـم کنـار بیاینـد کـه موضـوع عوامـل به میـان آمدن شـهرها مجـال ربـط هـر دو مضمـون را فراهـم می کند. 
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مثـال شـرایط  و تغییـرات جغرافیایـی بـه میـان آمدن شـهرها را معلـم جغرافیه تدریـس نمایـد و عوامل سیاسـی و تاریخی 
آن را معلـم تاریـخ تدریـس نمایـد و بایـد خاطر نشـان سـاخت که نصـاب مدغم یـا متکامل هرگز بـه این معنا نیسـت که 

مضامیـن ساینسـی و علـوم اجتماعـی را اسـتاد بـا هـم یک جا تدریـس نماید. 
نصـاب مدغـم هـم بـرای تطبیـق خویش انـواع مختلـف دارد کـه رایج تریـن آن در کشـورهای عربی ادغـام مضامین 
مرتبـط تحـت یـک عنوان اسـت مانند علـوم اجتماعی)تاریخ، جغرافیـه، تعلمیات مدنـی و اقتصاد(  در یـک کتاب اما در 
اجـزاء جداگانـه که مـا آن را طور نمونـه در نصاب تعلیمی فلسـطین، مصر، قطر، یمـن، ایران، اردن، بحریـن ...( دریافت 

کـرده می توانیم ..

از محاسن آن:
1. از فشـار تعـدد مضامیـن کـه یـک مشـکل بسـیار محسـوس و انکارناپذیر اسـت جلوگیـری صورت می گیـرد و از 
آنجاییکـه یـک اصـل مهـم انکشـاف نصـاب تعلیمـی در کنـار قابلیـت محـور و فعالیـت محور ادغام اسـت که مشـکل 

اساسـی نصـاب تعلیمـی افغانسـتان کـه تعـدد مضامیـن اسـت را حل خواهـد نمود. 
2. ادغام در مضامین علوم اجتماعی بر اساس ربط موضوعات آن بسیار ممکن و مفید است. 

3. معلومات به شکل تکاملی با هم یک جا به شاگردان انتقال می یابد.
4. در تالیف آن عناصر پنجگانه نصاب اشتراک می نامید.

5. شاگردان را برای حل مشکالت روزمره زندگی تربیت می نامید.
6. بر بعد عملی ترکیز بیشتر صورت می گیرد.

7. روش تدریس در این نوع نصاب فعالیت محور و قابلیت محور می باشد.
8. کشـورهایی کـه اقـدام به تجدید مسـتمر نصـاب کرده انـد، اکثرا در همیـن محور یعنـی ادغام حرکـت کرده اند که 
بـا ضوابـط مشـخص تـا ادغـام به شـکل مسـلکی و تخصصی صـورت گیـرد، همه معلومـات الزم کـه با زندگـی روزمره 

شـاگردان ربط دارد به شـاگردان انتقال داده شـود.
نصـاب اغلـب کشـورهای عربـی و اسـالمی ماننـد سـعودی، فلسـطین، قطـر، مصر، یمـن، ایـران، اردن، امـارات، 
بحریـن ... کـه پروسـه تجدیـد نصاب تعلمی را  در تبانی با پیشـرفت و تالش های کشـورهای مترقی  و  پیشـنهاد سـازمان 
جهانـی یونسـکو  جهـت تعمیـم این رویکـرد )نصاب تعلیمـی مدغم( از طریـق برگـزاری کنفرانس های و ورکشـاپ های 
تعلیمـی پیموده انـد، به گونـه  نصـاب مدغـم بـرای ایـن هـدف تالیـف و تدویـن گردیده اسـت، تا شـاگردان تحت فشـار 

تعـدد مضامین قـرار نگیرند.)5( 

در کتاب هـای درسـی علـوم اجتماعـی کشـورهای عربـی و اسـالمی طـور نمونه بـه مـوارد آتی اشـاره کرده 
می توانیـم:

1. اکثـر کشـورهای عربـی و اسـالمی مضامیـن علوم اجتماعـی )تاریـخ، جغرافیه، تعلیمـات مدنی و اقتصـاد ..(  را 
تحـت عنـوان )علـوم اجتماعـی، در اساسـات اجتماعـی، مطالعـات اجتماعـی، التربیـه االجتماعیـه و الوطنیـه، العلـوم 

الحیاتیـه یـا علـوم زندگي..( 
وقتـی مـا داخـل ایـن کتاب هـای درسـی را ورق بزنیـم در می یابیـم کـه کتاب هاي درسـی فوق الذکـر به گونـه تالیف 
گردیـده اسـت کـه بـرای هـر مضمـون در داخـل کتـاب  یک بخـش کتـاب تخصیـص یافته اسـت، مثـال بخـش تاریخ، 
بخـش جغرافیـه، بخـش اقتصـاد و بخش تعلیمـات مدنی که همـه در یک کتـاب تالیف گردیده اسـت و این طـرز تالیف 
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 در تمـام کتاب هـای کشـورهای عربـی یکسـان اسـت و در همـه دوره هـا مختلف تعلیمـی تطبیـق گردیده اسـت. که آغاز  
آن از صنف چهارم است. 

2. در حقیقـت فلسـفه تقسـیم بخش هـای علوم اجتماعـی در یک کتاب هم این اسـت تا اصـل موضوعات ضروری 
حفظ شـده باشـد و تداخـل آن نیز مورد بحث قـرار گیرد. 

3. مضمون مدغم علوم اجتماعی در اکثر کشورها عربی از صنف چهار آغاز گردیده است. 
4. تقسیم درس ها در مراحل مختلف با در نظر داشت سن شاگردان سنجش شده است.

5. تعداد صفحات کتب درسی از ۱۰۰ الی ۱۲۰صفحه می باشد. 
6. تعداد درس ها مطابق اهمیت دروه سنجش شده است. 
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در جدول ذیل نصاب تعلیمی منفصل را با نصاب تعلیمی مدغم یا متکامل مقایسه می نماییم:

ره
ما

ش

نصاب تعلیمی مدغم یا متکاملنصاب تعلیمی منفصل یا مجزا

اهــداف پروســه تعلیمــی اکثــرا دانشــی می باشــد، ۱
کــه شــاگردان آنــرا را بــرآورده می ســازد و غالبــا بــر 

حفــظ معلومــات تکیــه می زنــد. 

اهــداف در نصــاب مدغــم از ویژگی هــا، اســتعدادها و عالقــه 
متعلــم سرچشــمه گرفتــه و اکثــرا بــه گونــه اهــداف ســلوکی  یــا 

حرکــی وضــع می گــردد.

ترکیــز بیشــتر بــر بعــد دانشــی تــا بعــد انفعالــی ۲
یــا حرکــی

بر بعد سلوکی و یا حرکی ترکیز صورت می گیرد.

نقــش دانــش زیاتــر بــر نقــل معلومــات ماضــی ۳
بــه نســل حاضــر میباشــد.

ــا شــاگردان  نقــش دانــش بیشــتر در ایــن منحصــر می باشــد ت
را همــکاری نمایــد کــه مشــکالت و چالش هــای روزمــره 
خویــش را همــوار نماینــد و بــا تغیــرات و پیشــرفت اجتماعــی 

ــار ســازند. و اقتصــادی ســریع خــود را عی

محتــوا زیــاد حجیــم می باشــد، چــون کــه ۴
می شــود. بیشــتر  مضامیــن  تعــدد 

ــد  ــوردار می باش ــی برخ ــای تعلیم ــاب از فعالیت ه ــوا نص محت
کــه شــاگردان آن را بایــد آمــوزش ببینــد تــا بــه اهــداف پروســه 

تعلیمــی نایــل شــوند.

ــر شــیوه ۵ روش تدریــس در ایــن نصــاب اکثــرا ب
لکچــر متمرکــز اســت.

روش تدریــس به گونــه غیرمســتقیم شــاگردان را همــکاری 
ــردد. ــوع گ ــان مرف ــر راه زندگی ش ــکالت ف ــا مش ــد ت می نمای

نقــش معلــم در ایــن نــوع نصــاب ســلبی اســت ۶
ــال  ــاگردان انتق ــه ش ــد ب ــه را بای ــه آنچ ــون ک چ

یابــد.

نقش معلم بر همکاری شاگردان در کسب مهارت ها و 
قابلیت ها زندگی متمرکز می باشد.

مصــادر تعلیــم اغلبــا فقــط کتــاب درســی ۷
. شــد می با

مصادر تعلیمی متنوع می باشند

تفاوت های فردی در این نوع نصاب مراعات ۸
نمی گردد.

تفاوت های و استعدادها شاگردان مد نظر گرفته می شود.

ارزیابــی تعلمــی فقــط بــر اندازهگیــری دانشــی ۹
اســتوار می باشــد، دیــده می شــود شــاگردان 
ــوده  ــظ نم ــات را حف ــدازه معلوم ــدام ان ــه ک ب

ــت. اس

ــتوار  ــی اس ــه تعلیم ــداف پروس ــل اه ــر نی ــی ب ــی تعلیم ارزیاب
می باشــد.

ــکالت و  ــل مش ــدازه د ح ــدام ان ــه ک ــاگرد ب ــود ش ــده می ش دی
چالش هــای خویــش منحیــث یــک عضــو فعــال در جامعــه و 

خانــواده خویــش تبــارز کــرده اســت. 

تمــاس میــان مکتــب، جامعــه و محیــط برقــرار ۱۰
نمی گــردد.

تماس و ارتباط  مکتب با خانواده و محیط آموزشی بر قرار 
می باشد،

مفردات نصاب قابل تغییر می باشد.مفردات نصاب قابل تغییر نمی باشند.۱۱
ــن ۱۲ ــت متخصصی ــرف هیئ ــاب از ط ــالن نص پ

تهیــه می گــردد و معلــم، شــاگرد، والدیــن در آن 
ســیهم نمی گردنــد. 

در پــالن گــزاری نصــاب همــه اطــراف ذیدخــل پروســه تعلمی 
ــریک میگردند. ش

شــاگردان در پروســه تعلمــی خویــش را ســهیم ۱۳
نمی پندارنــد.

شاگردان در پروسه تعلیمی خویش را سهیم می پندارند.
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نتیجه گیری: برآیند این مطالعه تحقیقی  موارد ذیل را  منحیث نتیجه گیری پیش کش می نماید: 
1. بعـد انتقـادات شـدید کـه علیـه نصـاب تعلیمی مضامیـن منفصـل در عرصه نظـام تعلیمـی جهانی رونمـا گردید 
و از فشـار تعـدد مضامیـن و تشـتت معلومـات کاسـه شـکایت لبریز گردید. به اسـاس سـفارش و پیشـنهاد سـازمان های 
بین المللـی هم چـو یونسـکو اغلب کشـورهای عربی و اسـالمی بـه تطبیق نصـاب تعلیمی مدغم یـا متکامـل  رو آوردند. 
2. نصـاب مدغـم زمینـه بـه میـان آمـدن نصـاب فعالیت محـور و قابلیت محـور را فراهـم سـاخت، چون کـه نصاب 
مدغـم  در اثـر محتـوا متمرکـز فرصـت اسـتفاده از فعالیت هـای تعلیمی را مسـاعد سـاخت و ایـن کار به نوبـه خویش به 

ترزیـق مهارت هـا و قابلیت هـای زندگـی  بـه شـاگردان را فراهم سـاخت.
3. چالش مراعات استعدادها و تفاوت ها تا حدی در این نصاب هموار گردید. 

4. نصـاب از حالـت معلـم محـور به شـاگرد محـور تبدیل شـد، چون این نصـاب متوصل بـه فعالیت هـای تعلیمی 
می شـود، کـه شـاگرد بایـد در اجرا آن خـود محور باشـد و باالخره ایـن فعالیت نزد شـاگردان بـه مهـارت و قابلیت تبدیل 

شود. 
5. معلمیـن در ایـن نـوع نصـاب مسـلکی تر و تخصصی تـر می شـوند و بعـد از این کـه مسـئولیت تدریـس یـک 

مضمـون را داشـتند، مسـئولیت تدریـس چنـد مضمـون مشـابه  را عهـده دار می شـوند.
6. در تالیـف ایـن نـوع نصاب همـه اطراف ذیدخـل در نصاب تعلمی سـهیم می گردنـد و تنها از سـوی متخصصین 

تالیـف و تدویـن نمی گردد.
7. در جـدول مقایسـه مـوارد دیگـر نیـز قابل لمس اسـت کـه چگونگی نصـاب مدغم علـوم اجتماعی و سـایر علوم 

را روشـن سـاخته می تواند. 
پانوشت ها:

1. الشـربیني فـورزی و الطنـاوی عفـت ، مداخـل تربویـه فـی تطویـر المنهـاج التعلیمیه ، القاهـره ، مکتبـه االنجلو 
المصریه.

2. المعیقل، عبدالله بن سعود، المنهج التکاملی ، مستقبل التربیه العربیه ، القاهره ، العدد ۲۲ ص، ۴۳
3. الجهـوری، زوینـه بنـت سـلیم، بن عیسـی، فاعلیـه الطریقه التکاملیـه فی تحقیـق االهداف المرجـوه فی تدریس 
المطالعـه و النصـوص لـدی الطالبـات الصف االول الثانوی بسـلطنه عمان، رسـاله ماجسـتیر غیر منشـوره ، کلیـه التربیه 

، جامعـه السـلطان قابوس .
4. به نصاب درسی  کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر، فلسطین، اردن، ایران ، یمن مراجعه شود.

5. فـرج عدلـی کامـل، ۱۹۷۵، دراسـه عن تطویـر تدریس العلـوم المتکامله بالمرحله المتوسـطه ، المنظمـه العربیه 
للتربیـه و الثقافه و العلوم: االسـکندریه.

ماخذ:
• نصاب درسی  کشورهای مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر، فلسطین، اردن، ایران ، یمن

• المعیقل، عبدالله بن سعود، المنهج التکاملی ، مستقبل التربیه العربیه ، القاهره ، العدد ۲۲ ص، ۴۳
•   الجهـوری، زوینـه بنـت سـلیم، بن عیسـی، فاعلیـه الطریقـه التکاملیه فی تحقیـق االهداف المرجـوه فی تدریس 
المطالعـه و النصـوص لـدی الطالبات الصف االول الثانوی بسـلطنه عمان، رسـاله ماجسـتیر غیر منشـوره ، کلیـه التربیه، 

جامعه السـلطان قابوس.
• الشـربیني فـورزی و الطنـاوی عفـت، مداخـل تربویـه فـی تطویـر المنهـاج التعلیمیـه، القاهـره، مکتبـه االنجلـو 

المصریـه.
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شرایط و موقعیت محیط آموزشی از جمله عوامل است 
نقش  دارد. معلم  نزدیک  ارتباط  انگیزش شاگردان  با  که 
وچگونگی  میکند  ایفا  آموزشی  مراکز  در  را  کلیدی 
معلمان  دارد.  بستگی  معلم  رفتار  به  شاگرد  عملکرد 
آنها  طریق  از  انگیزش  که  های  وراه  منابع  از  میتواندد 

افزایش میابد استفاده کنند.
عالقه  است.  یادگیری  شرط  مهمترین  انگیزش، 
شخصیت  به  که  است  عواملی  محصول  یادگیری  به 
و  مشوقها  وظایف،  گیهای  ویژه  شاگرد،  توانایی  و 
سایرعوامل محیطی مربوط است. چه عواملی باعث می 
معلمان  و  والدین  برای  برانگیخته گی شاگردان  که  شود 
با ارزش باشد. شاگردان با انگیزه، به راحتی شناخته می 
شوند. آنها به یادگیری اشتیاق داشته، عالقمند، کنجکاو، 
سختکوش و جدی استند. این شاگردان به راحتی موانع  
و مشکالت را ازپیش پای خود برمی دارند، زمان بیشتری 
کنند،  می  صرف  مکتب  وظایف  وانجام  مطالعه  برای 

لیسه  پایان دوره ی  از  آموزند وپس  بیشتری می  مطالب 
بنابرآن، الزم است  به تحصیالت عالی ادامه می دهند. 
مورد  یادگیری  برای  شاگردان  برانگیختن  گی  چگونه  تا 
انگیزه ی  با داشتن  تا همه ی شاگردان  مطالعه قرارگیرد  

یادگیری، در پروسه ی آموزش سهم فعال گیرند.

انگیزش چیست؟
 به دنبال 

ً
چرا ما رفتاری را ازخود نشان میدهیم، مثال

غذا می رویم؟ چرا رفتارهای متفاوتی را نشان میدهیم، 
پذیرش  قدرت،  کسب  شهرت،  آب،  غذا،  درپی   

ً
مثال

دراغلب  چرا  رویم؟  می  مال  آوری  جمع  و  اجتماعی 
اوقات  فعال هستیم و لحظه یی نیزنمی توانیم آرام باشیم  
به قول اقبال الهوری، چرا »مازنده به آنیم که آرام نگیریم« 

و بسیاری چراهای دیگر.
نداریم  یی  چاره  باال  سوالهای  به  پاسخگویی  برای 
ما  تنها  نه  که   دارند  وجود  عواملی  بپذیریم  اینکه  جز 

نقش 
انگیزش 
در 
یادگیری

نامزد معاون مؤلف: لطیفه هومن
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هدف  سوی  به  را  ما  بلکه  کنند  وادارمی  فعالیت  به  را 
خاصی سوق می دهند. روانشناسان این عوامل را انگیزه 
انگیزه  گفت  توان  می  بنابراین،  نامند.  می   )Motive(
و  دارد  زنده  موجود  گی  درزنده  بسیارمهمی  جایگاه 
اولین عنصرتشکیل دهنده ی رفتاراست. انگیزه است که 
محصل را وادارمی کند تا ساعتها به مطالعه ی روانشناسی 
بپردازد، محصل دیگردرالبراتوارکیمیا و بیولوژی به کشف 
و مشاهده ی مکروبها مشغـول شود و محـصل سوم  به  

ورزش  یا هنر روی آورد. انگیزه است که یکی را به کسب 
مردم  به  خدمت  درجهت  را  دیگری  و  دارد  وامی  ثروت 
ازاهمیت  ها  انگیزه  ی  مطالعه  بنابراین،  دهد.  می  سوق 

خاصی برخورداراست.
شود  می  مطرح  انگیزش  یا  انگیزه  بحث  وقت  هر 
که  آید  می  پیش  آموزان  دانش  برای  سوال  این   

ً
معموال

انگیزه با انگیزش چه تفاوتی دارد.
ازنظردستورزبان فارسی، انگیزه اسم و انگیزش اسم 
مصدرازمصدرانگیختن است. بنابر نوشته ی لغت نامه ی 

دهخدا، انگیختن  یعنی به حرکت درآوردن.
کاری  به  را  کسی  وآنچه  علت  سبب،  یعنی  انگیزه   
وادارکند. انگیزش یعنی تحریک وترغیب. بنابراین  همان 
درونی  عامل  یک  انگیزه  کردیم،  اشاره  باال  در  طورکه 
است که انسان یا، به طورکلی، موجود زنده را به حـرکـت 
درمـی آورد و انگـیزش حالـتی است که  در اثر دخالت 
یک انگیزه به موجود زنده دست می دهد. برای مثال می 
توان گفت، کمبود مواد غذایی بدن یا نیازبه غذا، انگیزه 
انگـیزش  گی،  گـرسنه  احساس  یا  گی  گرسنه  حالت  و 
است؛ کـمبود آب بدن یا نیازبه آب، انگیزه  و احساس 
دراین  است،  انگـیزش  گی،  تشنه  حالت  یا  گی  تشنه 
رابطه، تالش موجود زنده برای بدست آوردن غذا یا آب 

رفتارنامیده می شود.
فرق انگیزه با انگیزش تا اندازه یی مثل فرق محرک 
با تحریک است. می دانیم  که تحریک حالتی است که 
دراثردخالت یک محرک به وجود می آید، مانند انقباض 
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ی  پرده  لرزش  بزاق،  ترشح  چشم،  مردمک  انبساط   و 
از تحریک  گوش، لرزیدن وعرق کردن که حالت هایی 
را منعکس می کنند و دراثر محرک های نور، غذا، سرما 
و گرما به وجود می آیند. گرسنه گی و تشنه گی، حالت 
هایی ازانگیزش استند که دراثردخالت انگیزه های نیازبه 

غذا و آب تجلی می کنند. 
کننده  هدایت  نیرودهنده،  مهم  عوامل  از  انگیزه 
آنرا  بعضی  است.  یادگیری  های  فعالیت  ونگهدارنده 
یاد  فرایند  در  اند.  کرده  تشبیه  اتومبیل  وفرمان  متور  به 
است.  وسیله  هم  و  هدف  هم  انگیزه  گیری  یاد   – دهی 
به  یاد گیرنده نسبت  باید در  یاد دهنده  هدف است زیرا 
وسیله  کند،  ایجاد  انگیزه  آموزشی  مختلف  موضوعات 
بدون  است.  یادگیری  نیاز  پیش  که  جهت  ازآن  است 
بین خواهد  از  آموزشی  فعالیت های موثر  امکان  انگیزه 
رفت. اگریادگیرنده نسبت به موضوع یادگیری انگیزه ای 
نخواهد  توجهی  وموضوع  محیط  هرگزبه  باشد  نداشته 

داشت وتجربه یادگیری را با جدیت دنبال نخواهد کرد. 

یک انگیزش و تحر
گفتیم که محرک موجب تحریک می شود. بنابراین، 
درمی  حرکت  به  را  زنده  موجود  انگیزه  نیزمثل  محرک 
برمی  آن  به طرف  شنویم،  می  وقتی صدایی   

ً
مثال آورد. 

تابد روی  مامی  به چشم های  نورشدیدی  وقتی  گردیم، 
ازآن برمی گردانیم  یا پلکها را روی هم می گذاریم  تا 
از ورود نور زیاد به چشم ها جلوگیری کنیم. وقتی مورد 
در  و  کنیم  فرارمی  گیریم،  قرارمی  سگ  یک  ی  حمله 
جایی پنهان می شویم  یا به مقابله برمی خیزیم. وقتی به 
شدت می ترسیم  یا به شدت سردمان می شود مثل بید 
آید که فرق  پیش می  این سوال  لرزیم. حال  برخود می 
وامی  تحرک  به  را  ارگانیسم  دو  هر  )که  محرک  با  انگیزه 
هایی  )که هردوحالت  تحریک  با  انگیزش  وفرق  دارند( 

ازارگانیسم را منعکس می کنند( چیست؟
به  زمانی  تنها  را  انگیزش  و  انگیزه  درروانشناسی، 
کارمی برند که رفتارفرد ازدرون هدایت شود. وقتی ازباز 
و بسته شدن مردمک چشم در اثر نور صحبت می کنیم، 

وقتی ازترشح بزاق در اثرقرارگرفتن غذا دردهان حرف می 
زنیم یا ازلرزش پرده ی گوش دراثرصدا سخن می گوییم، 
صحبت ازانگیزش نیست، زیرا همه ی این حالت ها به 
زمانی  تا  شود.  می  کنترول  بیرونی  محرکهای  ی  وسیله 
باشد، مردمک چشم،  داشته  و صدا وجود  نور، غذا  که 
خیمه  های  آدمک  مثل  گوش،  ی  پرده  و  بزاقی  ی  غده 
نوع استقالل وخود  بازی عمل خواهند کرد وهیچ  شب 

مختاری نخواهند داشت.
صورتـی  به   

ً
تقریبا پایین،  سطـوح  رفـتارحیوانات 

به وسیله ی  آنها  یعنی  دیدیم.  باال  درپاراگراف  که  است 
به  اما  شوند.  می  کنترول  و  هدایت  بیرونی  محرکهای 
آییم،  باالترمی  حیوانات  تکاملی  درمقیاس  که  تدریج 
شب  خیمه  آدمکهای  آوررفتارهای  یاد  که  رفتارهایی 
باال)انسان  سطوح  حیوانات  شود.  کمترمی  باشند  بازی 
ومیمون( بیشترتوسط حاالت فیزیولوژیک خود، حاالتی 
عصبی  ضبط  کمک  به  و  تغییراست،  حال  در   

ً
دایما که 

دیگر،  سخن  به  شوند.  می  اداره  گذشته  های  تجزیه 
 رفتارانسان، تنها 

ً
رفتار حیوانات سطوح باال و مخصوصا

طوردایم  به  که  )محرکهایی  بیرونی  محرکهای  کمک  به 
نیازهای  براساس  بلکه  شود  نمی  هدایت  حضوردارند( 
های  تجربه  ی  شده  آثارضبط  براساس  و  فیزیولوژیک 
شود.  می  هدایت  )یادگیری(  عصبی  دردستگاه  قبلـی 
بنابراین، نمی توان گفت بره یی که درکنارچشمه ایستاده 
 آب خواهد خورد، مگراینکه از تشنه بودن آن 

ً
است حتما

با مشاهده ی  تنها  توان  نمی  باشیم. همچنین  خبرداشته 
کودکی که به آتش نزدیک می شود، پیش بینی کرد که او 
خواهد سوخت یا آسیبی نخواهد دید، مگراینکه از تجربه 

ی  قبلی او درباره ی آتش اطالع داشته باشیم. 
این  تحریک  با  انگیزش  فرق  اولین  ترتیب،  بدین 
به وجود  درونی  عوامل  دراثر دخالت  انگیزش  که  است 
عوامل  دخالت  محصول   

ً
معموال تحریک  اما  آید،  می 

بیرونی است.
عوامل  که  است  این  تحریک  با  انگیزش  دوم  فرق 
گرما(  سرما،  صوت،  )نور،  تحریک  ی  کننده  ایجاد 
 قابل مطالعه است اما مطالعه ی مستقیم عوامل 

ً
مستقیما
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رفتارامکان  درونی  عوامل  یا  انگیزش   ی  کننده  ایجاد 
پذیرنیست. همان طورکه یک فزیک دان نمی تواند نیروی 
تعـدادی  بلکـه   مطالعه کـند 

ً
را مستقیما جاذبه ی زمین 

ازپدیده ها را مورد مشاهده قـرارمی دهد و نیروی جاذبه 
ی زمین را ازآنها استنتاج می کند، یک روانشناس نیزتنها 
پی  او  ی  محرکه  نیروهای  به  رفتارفرد  ازروی  تواند  می 

ببرد.
 دراثریک محرک 

ً
فرق سوم اینکه هرتحریکی معموال

 گذاشتن غذا در دهان موجب 
ً
معین به وجود می آید، مثال

ترشح بزاق می شود، اما یک انگیزش معین ممکن است 
انگیزه های مختلفی داشته باشد. برای مثال، یک قتل می 
یا انگیزه های  تواند نتیجه ی خشم، ترس، طمع، عشق 

دیگر باشد.
فرق چهارم را می توانیم به این صورت بیان کنیم که 
یک انگیزش معین، برخالف یک تحریک معین، ممکن 
 فردی که برای 

ً
است به شیوه های مختلف تجلی کند. مثال

کسب شهرت و شناساندن خود انگیزش پیدا کرده است، 
عالقمندی  ازطریق  را  خود  آرزوی  یا  تمایل  تواند  می 
خیر،  کارهای  دادن  انجام  پول،  آوری  جمع  ورزش،  به 
برانگیز،  جنجال  های  مقاله  کردن  چاپ  کتاب،  نوشتن 
دهد.  نشان  وغیره  عمومی  عادات  و  سنتها  با  مخالف 
اوممکن است بگوید: » برای آنچه انجام می دهم تنها 
یک انگیزه دارم، می خواهم شناخته شوم«. حتی امکان 
نشود،  معلوم  فرد  یک  رفتار  اصلی  های  انگیزه  که  دارد 
گاه  صحبت  به میان می  دراین صورت ازانگیزه های نا آ
 زمانی درپرده ی ابهام می 

ً
آید. انگیزه های اصلی معموال

دراین  البته  آشکارسازد.  را  واقعیت  نخواهد  فرد  که  ماند 
گونه مواقع نیز با کمی دقت به کل زنده گی فرد، می توان 

انگیزه یا انگیزه های اصلی او را تشخیص داد.
فرق پنجم انگیزش با تحریک، ادواری بودن انگیزش 
است. یعنی وقتی ارگانیسم به غذا، آب و جنس مخالف 
نیاز پیدا می کند فعالیت خود را درجهت برطرف کردن آن 
سازمان می دهد و پس ازآنکه نیازبرطرف شد، فعالیتش 
اما  ازسرگیرد.  آنرا  دوباره  اینکه  تا  کند  می  قطع   

ً
موقتا را 

نوروجود  که  زمانی  تا  ندارد.  ادواری  حالت  تحریک 

نیزوجود  چشم  مرمک  شدن  بازوبسته  باشد،  داشته 
خواهد داشت.

یه های انگیزش نظر
متفاوتی  های  نظریه  روانشناسی،  تاریخ  درطـول 
نظریه   1950 سال  تا  اند.  یافته  شهرت  زمینه  دراین 
انتقادات  با  تام داشت ولی  ی»سائق«درانگیزش شهرت 
خود  و  رشد  الگوهای  به  عالقه  نظریه،  این  به  گسترده 
شکوفایی درانگیزش مطرح شد وانقالب شناختی دردهه 
و  ذهنی  های  درزمینه  جدیدی  دیدگاههای   ،1960 ی 
های»هدف«  نظریه   

ً
کرد.اخیرا ایجاد  انگیزش  شناختی 

و  فعال  موجودی  را  انسان  که  اند  قرارگرفته  توجه  مورد 
برانگیخته برای اهداف قابل پیش بینی می دانند.

کید  نظریه ی سائق برحسب لذت و پرهیز از درد  تأ
داشت و نیزبه دو دسته تقسیم می شد: نظریه ی کاهش 

تنش و نظریه ی غریزی.
مطابق نظریه ی کاهش تنش، نیازهای زیستی درون 
موجود زنده موجب تنش می شوند و فرد با ارضای این 
نیازها درصدد کاهش تنش برمی آید. گرسنه گی و تشنه 
گی تنش زاست ولی می توان آنها را با خوردن و آشامیدن 
زنده  موجود  تنش،  کاهش  ی  درنظریه  داد.  کاهش 
درجستجـوی تعادل است و در نتیجه ی ارضای نیازها یا 

کاهش تنش»تعادل«، کسب لذت می کند.
انسان  برتالش  انگیزش،  های  ازنظریه  بعضی 
کید دارند، به این اساس،  دردستیابی به خود، بسنده گی تأ
ظهوررساندن  ی  منصه  وبه  رشد  درجستجوی  افراد 

توانایی های خوداستند، حتی به بهای افزایش تنش.
پیش  و  درک  درپی  انسان  شناختی،  های  درنظریه 
بینی رویدادهاست وبه جای جستجوی لذت یا احساس 
خود، بسنده گی، نیازبه ثبات و دانستن دارد، حتی به بهای 
ناخوشایند  رویداد  یک  گاهی  بنابراین،  ناراحتی.  یا  درد 
شرط  به  شود،  می  داده  ترجیح  خوشایند  رویداد  بریک 
بوده،  بینی  پیش  قابل  فرد  برای  ناخوشایند  رویداد  آنکه 

توالی رخداد ها برای اوثابت باشد.
است  روانشناسی  در  بسیاروسیعی  مبحث  انگیزش 



25 مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 6  

حوت 1398 خورشیدی

انگیزش  بارۀ  در  پردازی  نظریه  برای  فراوانی  ومطالعات 
از  برگرفته  ها  نظریه  این  از  برخی  است.  شده  انجام 
از  ناشی  دیگر  است،برخی  حیوانات  روی  مطالعات 
بازیهای  جریان  در  و  کودکان  روی  که  است  مطالعاتی 

آنان صورت گرفته است 
مطالعات  حاصل  ها  نظریه  این  از  بعضی  و 
درروانشناسی بالینی وروانشناسی صنعتی است. درعین 
وفطرت  طبیعت  بر  مبتنی  اصیل  نظریه  یک  جای  حال 

آدمی همچنان خالی است.  

یه ی انسان گرایان درانگیزش نظر
های  نظریه  ازجامعترین  یکی  ونیازها:  انگیزش 
بسیاری  است.  داده  ارایه  مازلو  آبرهام  را  انگیزش 
یا  گرایی  انسان  ی  بنیانگذارنظریه  را  او  ازروانشناسان 
نیروی سوم درروانشناسی می دانند. مازلو به نظریه های 
و محدود  منفی  دیدگاه  دلیل  به  رفتارگرایی،  و  روانکاوی 
به نظراو، هرانسان  انتقادکرده است.  انسان،  آنها درمورد 
برای رشد و به کمال رساندن توانایی های نهفته ی خود، 

ذاتی است وآسیب شناسی  تمایل  و  نوعی کشش  دارای 
روانی نیز، حاصل انحراف یا نا امیدی ازاین ماهیت ذاتی 

است.
که  کرد  پیشنهاد  را  نیازها  از  مراتبی  سلسله  مازلو، 
پایینتر )نیازهای بیولوژیکی،  نیازهای سطوح  برطبق آن، 
به  باید  احترام(  و  تعلق  یا  گی  وابسته  امنیتی،  نیازهای 
تر)نیازبه  عالی  سطوح  نیازهای  از  قبل  طوروسیعی 
شوند.  ارضا  خودشکوفایی(  و  شناختی  زیبایی  دانستن، 
درپنج  را  نیازها  مراتب  مازلو، سلسله  نظریه  اولیه  شکل 

مرتبه درنظرمی گرفت.
را  آنها  نیازها،  مراتب  نظردرسلسله  تجدید  با  مازلو 
نیازهای  پایینتررا  نیازهای  کرد،   تنظیم  مرتبه   درهفت 
کمبود و نیازهای عالی تررا نیازهای رشد یا نیازهای وجود 
به معلمان کمک می  این سلسله مراتب  به  توجه  نامید. 

کند تا اولویت انگیزه های شاگردان را مشخص کنند.
بین  که  دارد  اهمیت  جهت  ازاین  مازلو،  ی  نظریه 
نیازهای زیستی)گرسنه گی، خواب و تشنه گی( و نیازهای 
روانشناختی)عزت نفس، عواطف و تعلق داشتن( تفاوت 
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موجود  یک  عنوان  به  تواند  نمی  انسان  شود.  می  قایل 
بیولوژیکی بدون غذا وآب زنده گی کند وبه عنوان یک 
موجود روانشناختی بدون ارضای نیازهای سطوح باالتر 
به طورکامل رشد کند. مازلوبه این عقیده است که روان 
نظریه  و  پرداخته   بیولوژیکی  نیازهای  بیشتربه  شناسان، 
هایی ارایه داده اند که براساس آن انسان فـقـط به کـمبود، 
پاسـخ می دهد و درجستجوی کاهش تنش است. البته، 
مازلو وجود انگیزش را انکارنمی کند وما را به شناخت 
نیست.  کمبود  برمبنای  که  کند  می  هدایت  انگیزشی 
تنش  افزایش  موجب  دربیشترموارد،  انگیزش  نوع  این 
انسان  که  آید  به وجود می  وقتی  انگیزش  این  می شود. 
خالق باشد وتوانایی های نهفته ی خود را تحقق بخشد. 
کدیور)1386( ازقول مازلو می گوید: »هرانسان دو دسته 
نیرودارد. یک دسته ازآنها انسان را به جستجوی امنیت و 
دفاع درمقابل ترس وامی دارد و باعث می شود که انسان 
می  باعث  آنکه  یا  آورد  رو  گذشته  به  یا  برگردد  عقب  به 
شود انسان از رشد کردن، خطرکردن، به مخاطره انداختن 
بترسد. دسته ی  آزادی وجدایی  از استقالل،  آنچه دارد، 
دیگرازنیروها او را به جانب  تمامیت و یگانگی، کاربرد 
به  اعتماد  نیزتقویت  و  خود  های  توانایی  ی  همه  کامل 
ضمن  دهد،  می  سوق  خارج  دنیای  با  درمواجه  نفس 
گاه واقعیت خود  اینکه باعث می شود فرد، عمق ناخودآ

را بپذیرد«.
سطـح  ترین  بنیادی  در  یکی:  بیولوژ نیازهای 
انگـیزش، هـرانسان مـی خواهد نیازهای بیولوژیکی خود 
را به اندازه ی کافی تأمین کند. مازلو این نیازها را نیازهای 
بقا می نامد. اگراین نیازها برآورده نشوند، به لحاظ تقدم 
زیستی وحیاتی نسبت به سایر نیازها می توانند برپیدایش 
داشته  باالترتأثیربازدارنده  سطوح  نیازهای  ارضای  و 
مکتب  توسط  بیولوژیکی  ازنیازهای  برخی   ،

ً
مثال باشند. 

گرم،  است  ممکن  درسی  هرصنف  شوند:  می  تأمین 
سرد یا ُپرسروصدا باشد، میز و چوکی ها خیلی سخت، 
کوچک، بلند و نا متناسب یا نرم ومتناسب و نیز دروس 

نیازبیولوژیکی  این موارد مانند یک  باشند؛  خسته کننده 
تحریک  یا  کرده  محروم  را  معمولی  شاگردان  توانند  می 
به  نسبت  باید  بنابراین،  کنند؛  محدود  را  آنها  حسی 

نیازهای بیولوژیکی شاگردان حساس بود.
که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  ازمکاتب  بعضی 
اگرنیازهای اساسی شاگردان، مانند گرسنه گی یا کمبود 
آنها مشکل خواهد  برای  یادگیری  نشود  برآورده  پوشاک 
به دقت شناسایی  باید  را  بنابراین، چنین شاگردانی  بود. 
وجود  شود.  برطرف  شان  اساسی  نیازهای  تا  کرد 
ضروری  موارد  این  حل  برای  مشاورومددکاراجتماعی 
گاه  آ آنها  ازوضعیت  معلم  ازاینکه  شاگردان  زیرا  است، 

شود، شرمنده می شوند.
به  امنیت  نیازبه   :)safty needs(امنیتی نیازهای 
از  بینی و عـاری  قابل پیش  آرام،  معنای داشتن محیطی 
ترس  و اضطراب است. دربعـضی ازموارد، شاگـردان به 
 لرزیدن 

ً
وضوح نیاز به امنیت  را نـشان مـی دهند، مثال

شاگرد قبل ازپاسخگویی به درس براثراضطراب  به  وجود 
نیازهای  درحل  را  او  زیر  موارد  به  معلم   توجه  آید.  می 

امنیتی شاگردان کمک می کند:
1.  شاگـردان نسبت به حاالت معلـم حساس اند و 
از آنها تأثیرمی پذیرند. خشم ناگهانی معلم بر روحیه ی 
صنف اثرمی گذارد و موجب تنش دربرخی از شاگردان 
می شود. شاگردانی که ازخانواده های نا امن می آیند به 
نیازدارند؛ حتی شاگردانی که  آرامش درصنف  به  شدت 
که  ازمعلمانی  دارند،  تعلق  امن  دارای  های  خانواده  به 
رنجیده  آورند  می  صنف  به  را  خود  گی  زنده  مشکالت 
وجلوگیری  آرامش  ایجاد  بنابراین  شوند.  خاطرمی 

ازاضطراب شاگردان درصنف درسی ضروری است.
و  به   را  مکتب  ومقررات  قوانین  توانند  می  معلمان 
ضوح مشخص کنند. تحقیقات نشان می دهد شاگردان 
می  استقبال  مکتب  قوانین  بودن  وعادالنه  ازآشکاربودن 
کنند و زمانی که قوانین، صریح و حمایت کننده است به 

مطالعه و تحصیل عالقه مند می شوند.
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همصنفان  با  ازصنف  خارج  اگرشاگردان،   .2
چنین  کنند  تالش  باید  معلمان  کنند،  می  مشاجره  خود 
مشکالتی را با مشارکت خود شاگردان طرح وحل کنند.

3. شاگردان باید دریابند که معلم دردفاع ازآنها جدی 
شاگرد  با   

ً
مستقیما آزارواذیت  ی  نشانه  اولین  وبا  است 

خطا کار برخورد می کند، زیرا آزارواذیت موجب تنش و 
اضطراب درشاگرد می شود. دراین شرایط، شاگردان باید 

بدانند معلم ازآنها درصنف و مکتب حمایت می کند.
بعدازبرآورده   :)belonging(تعلق یا  گی  وابسته 
شدن دونیازبقا و امنیت، شاگردان نیاز به تعلق اجتماعی 
ابتدا  )تعلق(  گی  وابسته  نیازبه  کنند.  می  شروع  را 
به زنده گی اجتماعی  درخانواده تجربه می شود، سپس 
امنیت  احساس  که  یابد. شاگردانی  انتقال می  درمکتب 
به  وبه طوررسمی  دیگران دوست می شوند  با  کنند  می 

گروه می پیوندند.
دوست  صمیمانه  را  خود  شاگردان  اکثرمعلمان، 
را  معلم  گاهی  تدریس،  زمان  گی  فشرده  ولی  دارند، 
بازمی دارد؛  نیازبه آن دارند  افرادی که  به  ازتوجه خاص 
توانند فعالیت های گروهی را  دراین موارد، معلمان می 
ترغیب کنند. فعالیتهای گروهی همراه با ارتقای یادگیری، 

مبادالت اجتماعی را نیزتشویق و ترغیب می کنند.

انگیزش وپذیرش
است  کسانی  با  بودن  ومرتبط  تعلق  حس  پذیرش- 
که مورد عالقۀ شما هستند. یکی از پر جاذبه ترین انگیزه 
های است که دانش آموزش صرف نظر از جنسیت، رنگ 
یا سوابق نژادی دارد. هیچ چیزی نمیتواند به عزت نفس، 
انعطاف پذیری وبطور کلی سالمتی بیشتر از پذیرش به 
قدر  همان  درست  وهمساالن  همصنفان  معلم،  وسیله 
اهمیت دارد که بوسیله والدین شان دوست داشته شوند. 
این حایز اهمیت است که بدانیم آنها از طرف کسانیکه 
ازطرف  میکنند،  پذیرش  احساس  هستند  مهم  برایشان 
دیگر باید اشاره کردکه هیچ چیز غمگین تروناکام کننده 

تر ازاین نیست که انسان از درون احساس تنهایی کند.   
معلمان باید دراین زمینه به موارد زیرتوجه کنند:

وابسته  و  تعلق  احساس  که  شاگردانی  به  نسبت   .1
گی ندارند، هشیارباشید وبه شیوه یی مناسب عمل کنید.
2. درکوتاه ترین زمان ممکن، اسامی شاگردان را یاد 

بگیرید و آنها را به نام صدا بزنید.
را  اجتماعی  و  منزوی  شاگردان  امکان،  حد  تا   .3

دریک گروه قراردهید.
4. عالیق واستعدادهای شاگردان را کشف کنید وبا 

آنها ارتباط برقرارکنید.
5. هرکوششی را برای احترام و پذیرش متقابل انجام 
کید کنید که شاگردان با یکدیگر با متانت رفتار  دهید و تأ
شاگردان  که  است  ثباتی  با  محیط  درچنین  تنها  کنند. 
برای  زمینه  و  بپردازند  بعدی خود  نیازهای  به  توانند  می 

یادگیری بیشترآنها فراهم می شود.
احترام : با برآورده شدن سه نیازقبلی، شاگردان مورد 
احترام همساالن قرارمی گیرند و به استعدادها و قابلیتهای 
برانگیخته ی آنها توجه می شود. احترام یا نیازبه ارزشمند 
بودن ممکن است با تحسین و استناد به موفقیتهای مهم 

ارضا شود. 
دارند  کمتری  نفس  به  اعتماد  که  شاگردانی  به  باید 
توجه شود وبا ایجاد فرصت هایـی برای موفقیت آنها و 
ارایه نظراصالحی، زمینه را برای ارتقای عزت نفس آنها 

فراهم کرد.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که بین عزت نفس با 
رابطه  دارد،  رابطه وجود  فرد  وموفقیت  نحوه ی عملکرد 
به  مذکوراست.  متغیرهای  بین  تعامل  نوعی،  به  که  یی 
عبارت دیگر، جنبه های مهم شخصیت: جهت گیری فرد 
فرد در  برکارکرد  ارزشها و قضاوتها،  دررغبتها، نگرشها، 
موقعیتها اثرمی گذارد. اگر فرد درخود احساس توانمندی 
وارزش نماید، موجب افزایش موفقیت درتحصیل، اعتماد 
با  روابط   از  لذت  احساس  خالقیت،  بیشتر،  نفس  به 
دیگران و انتظارموفقیت در موقعیتهای بعدی او می شود، 
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ولی خالف آن باعث می شود فرد احساس حقارت کند و 
خود را ناچیزبشمارد به طوری که برعملکردش تأثیرمنفی 
آنرا  اگرموفقیتی هم کسب کند  یا گروه  فرد  این  بگذارد. 
ناشی ازعوامل بی ثباتی و بیرونی یا معلول شانس، اقبال 
پایین  نفس  دلیل عزت  به  فرد  زیرا  دانند،  و تصادف می 
نمی تواند موفقیت را به عللی درونی و با ثبات، همچون 

تواناییهای خود، نسبت دهد. 
درونی  باالوکنترول  نفس  عزت  که  شاگردانی 
موارد  به  را  ازموفقیت  رضایت  احساس  دارند  زیادی 
دیگرنیزتعمیم می دهند. بنابراین، سابقه تجارب موفقیت 
درمکتب،  او  ومقام  موقعیت  درتحصیل،  آمیزشاگرد 
را  خود  تجربیات  آنها  برمبنای  که  انتظاراتی  و  ارزشها 
نفس  برعزت  که  اند  عواملی  ازجمله  کند،  تفسیرمی 
نسبت  افرادی  چنین  قضاوت   

ً
مثال گذارند،  تأثیرمی  او 

موقعیت  درمورد  دارند  پایینی  نفس  عزت  که  افرادی  به 

به  دوگانه.  تلقی  این  یعنی  است،  آورمتفاوت  اضطراب 
حساسیت عاطفـی، نگـرش و نحوه ی واکنش فرد به آن 

موقعیت بسته گی دارد.
ازاین رو، معلم باید سعی کند با اطمینان به برطرف 
نیازهای  به  پایینترشاگردان،  سطوح  نیازهای  شدن 
آماده  شاگردان  ترتیب  بدین  بپردازد؛  ترآنها  عالی  سطح 
نیازبه دانستن و فهمیدن  تا درصنف درسی  خواهند شد 
را جستجـوکنند. به عبارت دیگـر، هـرچه نقش معلمان 
اینکه  احتمال  بیشترباشد،  نیازشاگردان  این  درحـل 
البته  بیشترمی شود.  تررا تجربه کنند  نیازهای عالی  آنها 
احتمال اینکه معلمان بتوانند موقعیتی فراهم کنند تا همه 
ی شاگردان همیشه درسطوح عالی ترعمل کنند، بسیارکم 
است؛ برای مثال، کودکی که احساس می کند والدینش 
اورا دوست ندارند یا همساالنش اورا نمی پذیرند، ممکن 
ندهد  نشان  مناسب  واکنش  معلم  کوششهای  به  است 
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نشده  ارضا  واحترام  تعلق  داشتن،  دوست  به  واگرنیازاو 
باشد  احتمال اینکه انگیزه یی برای یادگیری داشته باشد 
عالی  نیازهای  آل  ایده   

ً
تقریبا درشرایط  تنها  است.  کم 

پدیدارمی شوند. بنابراین، نیازبه محبت ازجمله نیازهای 
اساسی است که اگرشاگرد ازآن محروم شود بعید است 
دانش، خالقیت  باالتر،  اهداف  به سوی  قوی  یی  انگیزه 
و پذیرش اندیشه های جدید باشد. نکته ی جالبتراینکه 
اگرفرد فرصت انتخاب پیدا کند، زمانی می تواند دست 
فعال  او  در  عـالـی  نیازهای  که  بزند  عاقالنه  انتخاب  به 
متمایزکـردن)انتخاب  با  را  نکـته  این  مازلو  باشد.  شـده 
کید  تأ بد(  های  کننده  و)انتخاب  خوب(  های  کننده 
شود  داده  انتخاب  حق  ازافراد  بعضی  به  وقتی  کند.  می 
به نظرمی رسد که همیشه انتخاب های عاقالنه یی می 
 انتخاب های شان تباه 

ً
کنند، ولی چنین نیست و معموال

کننده ی خود آنهاست.
نظریه ی انگیزش مازلو با دیدگاههای دیوی و پیاژه 
سازگاراست، زیرا آنها نیزمعتقدند اگربه کودک امکان داده 
شود به انتخاب عاقالنه یی می پردازند. شیوه ی پیشنهادی 
جالب  موقعیتهای  ایجاد  متضمن  وتربیه،  درتعلیم  آنها 
را  هایی  فعالیت  بتوانند  تا شاگردان  است  یادگیری  برای 
انتخاب کنند که برای آنها جاذبه یا ارزش شخصی داشته 
باشد وبه جای اینکه معلم تقویت را فراهم کند، فعالیت 

خود انگیخته کودک برای او پاداش می شود.
مطمئن  خود  های  توانایی  یا  ازقابلیتها  که  شاگردی 
دیگران  از  زند،  می  خطردست  بی  انتخابی  به  نیست 
تبعیت می کند و برای نمره گرفتن مطالعه می کند بدون 
باشد؛  مند  جدیدعالقه  های  اندیشه  یادگیری  به  اینکه 
بینی وغیرخالق  پیش  قابل  فعالیتهای  به  چنین شاگردی 
پذیرش  حس  درشاگردان  که  معلمی  اما  دارد.  گرایش 
مشتاق  تا  کند  می  کمک  آنها  به  کند،  ایجاد  احترام  و 
یادگیری شوند، تمایل به خطرکردن داشته باشند و نسبت 
به عقاید جدید، خالق و بازعمل کنند. آنها باید مطمئن 
باشند که معلم به آنها احترام خواهد گذاشت و آنها را به 

دلیل خطاهای غیرعمدی تمسخر یا تنبیه نخواهد کرد.

کارآیی تعلیم وتربیه، به برنامه ها و استفاده ازروشهای 
و  روانشناختی  ابعاد  شناخت  آموزشی،  ی  پیشرفته 
دارد.  گی  بسته  آنها  شکوفاکردن  و  شاگردان  شخصیتی 
داشته  اعتماد  خود  به  اول،  ی  دروهله  که  شاگردانی 
وارزش وجودی خویشتن را پذیرا باشند، قدرت پذیرش 
با  ارتباط سالم اجتماعی  ایجاد  از  یابند و  دیگران را می 

آنها لذت می برند.

یه های یادگیری درانگیزش نظر
نظریه های رفتارگرایی: نظریه رفتارگرایی درانگیزش 
در  هایکه  وتنبه  ها  پاداش  ها،  محرکه  بیرونی،  برعوامل 
محیط رخ میدهند تاکید دارند. درین میان، نقش پاداش 
به عنوان یک یک محرک یا واقعه جذاب که درنتیجه بروز 
براین اساس،  تاکید شده است.  ارایه میشود  رفتار معین 
داده شود ورفتار دیگرمورد  پاداش  رفتار معین  به  وقتیکه 

تنبه قرار گیرد اولی تقویت ودومی خاموش خواهدشد. 
برای  چهارچوبی  مازلو،  نیازهای  مراتب  سلسلـه   
اما  کند.  می  ارایه  شاگردان  انگیزشهای  تفکردرمورد 
انگیختن  برای  خاصی  ابزارهای  به  همچنان  معلمان 
شاگردان نیازدارند؛ یعنی شیوه هایی که به افزایش، کاهش 
روزانه  تدریس  درطول  شاگردان  رفتارهای  اصالح  و 
و  تقویت  برنتایج  رفتارگرایان  عالوه،  به  شود.  منجرمی 
کید دارند،  رفتار منجر به یادگیری وموفقیت تحصیلی تأ
بنابراین  معلمان می توانند دراین مورد شاگردان را هدایت 
پردازان  نظریه  دیگر  و  اسکینر  دیگر،  عبارت  به  کنند. 
و  یادگیری  های  نظریه  جدایی  که  اند  معتقد  رفتارگرا 
انگیزش ضرورتی ندارد؛ زیرا به نظرآنها، انگیزش موجود 
است؛  فردنهفته  تقویت  ی  درپیشینه  گی  ساده  به  درفرد 
 برای او فراهم شده است. 

ً
یعنی ریشه ی این تقویتها قبال

شاگردانی که به دلیل مطالعه، تقویت شده اند )با دریافت 
مطالعه  به  ووالدین(  معلمان  تأیید  یا  خوب  های  نمره 
مطالعه  برای  که  شاگردانی  اما  شد،  خواهند  برانگیخته 
خوب   های  درجه  اما  کرده  اند)مطالعه  نشده  تقویت 
نیاورده اند یا اینکه معلمان و والدین شان مطالعه ی آنها 
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را تشویق نکرده اند(  برانگیخته نخواهند شد و شاگردانی 
که به دلیل مطالعه تنبیه شده اند)تمسخردوستان( ممکن 

است به مطالعه تمایل نداشته باشند.
را  تحصیلـی  شکست  ازشاگـردان  بعضـی  چرا 
گی  ساده  دیگربه  بعضی  که  درحالـی  پذیرند،  نمـی 
تسلیم می شوند؟ چرا بعضی از شاگردان برای رضایت 
عالقه  ی  )درزمینه  غیررسمی  موضوعات  ولی  معلم، 
پیشرفتهایی  از شاگردان  بعضی  پردازند؟ چرا  خود( می 
آنهاست وعده یی  ترازتوانایی  فرا  که  آورند  به دست می 
دیگر، کمترازتوانایی خود نمره دریافت می کنند؟ بررسی 
نظریه ها وارضای تقویت به این سواالت پاسخ می دهد. 
ارضای  و  ها  انگیزه  برحسب  کردن   صحبت 

ً
معموال اما 

نیازهای گوناگون به گونه یی که مازلو مطرح کرده است 
راحت تراست.

معلم  ی  استفاده  برضرورت  رفتارگرایی  دردیدگاه 
اگرچه  شود.  می  کید  تأ یادگیری  درهدایت  ازتقویت 
دربسیاری  رفتارگرایان  پیشنهادی  های  شیوه  از  استفاده 
به مفهومی  آن  در  افراط  مناسب ومؤثراست،  ازموقعیتها 
کننده  محدود  و  مادی   بیرونی،   

ً
احتماال که  ازانگیزش 

است می انجامد.
بدانیم  و  بود  گاه  آ باید  برانگیزش  تقویت  ازنتایج 
عملکرد  بر  وجه  بهترین  به  هایی  کننده  تقویت  چه  که 

شاگردان تأثیرمی گذارد:
 
ً
برای وظایف نسبتا به ویژه  افراطی  ازجایزه دادن   .1

آسان اجتناب کنید.
2. انواع پاداش هایی که شاگردان را برمی انگیزاند، 
کسی  برای  پاداشی  است  ممکن  البته،  کنید،  شناسایی 
مؤثرباشد ولی برعکس برای دیگری کارآیی نداشته باشد.
یادگیری  برای  یی  شیوه  چه  که  موضوع  این  به   .3
آیا پاسخهای مطلوب را مرتب  مطلوب است بیندیشید. 
به  بدون شک  متناوب؟ جواب شما  یا  کنید  تقویت می 
کردن  مند  عالقه  برای  است.  وابسته  شاگرد  موقعیت 
صنفی،اگرشاگردی  دربحثهای  مشارکت  به  شاگردان 
دراین زمینه مشکل دارد، اولین نشانه ی عالقه مندی اورا 

 تقویت کنید؛ چنانچه به راحتی دربحثها شرکت کرد 
ً
فورا

به طورمنظم تقویتش کنید، اما نه به طوردایم.
رفتارگرایی  درنظریه  بیرونی:  و  درونی  انگیزش 
شاگردان  برانگیزش  محیط  تأثیرگذاری  گی  برچگونه 
گاهی  درونی،  انگیزش  ی  بنابرنظریه  شود.  می  کید  تأ
واین  پردازند  فعالیتی می  به  انگیزش درونی  با  شاگردان 
فعالیتهای خود ـ انگیخته به طورذاتی پاداش خود استند. 
کودک کودکستانی ازآن رو به مدت طوالنی ریگ بازی 
می کند، که ازاین کارلذت می برد. به طورکلی، انگیزش 
عمل  آن  نفس  برای  را  فعالیتی  فرد   اینکه  یعنی  درونی 
انجام می دهد و رضایت و خشنودی شخصی اش عامل 

انجام آن فعالیت است.
باعث شرکت شاگردان  ازفعالیتهای پرجاذبه  بعضی 
درآن فعالیتها می شود، بدون اینکه امتیاز یا نمره یی مطرح 
باشد یا اینکه بعضی ازموضوعات مطلوب شاگردان را به 
به  ازشاگردان  بعضی  مثال،  برای  انگیزد؛  برمی  یادگیری 
مطالعه ی حشرات، دای ناسورها، افراد مشهور و موارد 

مشابه عالقه منداند.
درتحـقیـقات انجام شـده درباره ی اثر پاداش هـای 
کید می شود که از به کاربردن  بیرونی برانگیزش درونی تأ
 جذاب 

ً
پاداش های مادی برای فعالیت یا وظیفه یی که ذاتا

بنابراین،  شود،  اجتناب  ندارند  پاداش  به  نیازی  و  اند 
ازدادن  کنند.همچنین  توجه  این موضوع  به  باید  معلمان 
نیازدارند  بیرونی  های  پاداش  به  که  به شاگردانی  پاداش 
نباید خود داری کرد؛ برای مثال، دادن پاداش به کودکانی 
که درفعالیتهای هنری شرکت می کنند ضروری نیست؛ 
ازعالقه  ناشی  فعالیتها  دراین  آنها  شرکت   

ً
معموال زیرا، 

به  ازدروس  بسیاری  فراگیری  برای  اما  است؛  درونی  ی 
کاربردن تقویت کننده های بیرونی الزم است.

همانطورکه  درونی:  انگیزش  افزایش  راهبردهای 
گفته شد، بسیاری ازفعالیتهای خود انگیخته ی شاگردان 
برای  ندارد.  مستقیمی  ارتباط  معلمان  تربیتی  اهداف  با 
مثال، شاگردی به جمع آوری تکت پستی و دیگـــری، به 
خوانـدن رمان عالقه دارد. تحقیقات دراین زمینه، رابطه 
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اهداف  با  آن  آهنگی  وهم  درونـی   انگـیزش  نزدیک  ی 
می  نشان  را  فراشناختی  ازراهبردهای  واستفاده  یادگیری 
را  درونی  های  انگیزه  توانند  می  معلمان  چگونه  دهد. 

برانگیزند تا یادگیری مؤثرترشود؟
عالقه  مورد  طورطبیعی  به  که  فعالیتهایی  به   .1
تواند  ازکمپیوتر، می  شاگردان است توجه کنید. استفاده 

انگیزش درونی بسیاری ازشاگردان را برانگیزد.
ی  برنامه  فعالیتهای  و  موضوعات  کنید  سعی   .2
 ،

ً
مثال دهید.  ارتباط  شاگردان  کنونی  عالیق  به  را  درسی 

اگرشاگردی کاربا کمپیوتر را دوست دارد، معلم ریاضی 
می تواند کاررا به گونه یی طراحی کند که این فـعـالیتها 
مطالعات  درس  در  یا  شود  ترکیب  ازکمپیوتر  استفاده  با 
اجتماعی نیزمعلم می تواند تاریخچه ی ساخت کمپیوتر 
کمپیوتر  با  را  قدیمی  حسابهای  ماشین  یا  کند  ارایه  را 
های جدید مقایسه کند. حتی دردرس تربیت بدنی هم 
ریکاردهای  حفظ  با  را  خود  عالیق  توانند  می  شاگردان 

مسابقات دوش و میدانی درطول نیم سال ارتباط دهند.
کید  کمترتأ نمره( 

ً
)مثال بیرونی  های  پاداش  بر   .3

مهارتهای  و  شایستگیها  به  دادن،  نمره  جای  به  کنید. 
که  کنند  خاطرنشان  باید  معلمان  کنید.  توجه  شاگردان 
ریاضیات می تواند درحل مسایل متنوع زنده گی واقعی 
احساس  آنها  شود  می  ونیزباعث  کند  کمک  آنها  به 
درونی  های  پاداش  بر  کید  تأ کنند.  بیشتری  شایستگی 
می  کمک  بیشترشاگردان  استقالل  احساس  درایجاد 
های  بریادگیری  بیشتری  کنترول  شود  می  باعث  و  کند 
بیرونی،  های  برپاداش  کید  تأ ولی  باشند؛  داشته  خود 

اثرمعکوس دارد.
4.  درس را به روشهای متنوع ارایه کنید. این روش 
شاگردان  برای  جالب،  موارد  یا  موضوع   خود  از  بیش 
درجریان  شاگردان  دادن  شرکت  شاید  دارد.  اهمیت 
دراین  بتواند  آنها  متنوع  تجارب  از  استفاده  و  یادگیری 

زمینه کمک کننده باشد.
5.  ازعالیق شاگردان استفاده نموده  و یادگیری برای 

یادگیری را تشویق کنید.

 
ً
6.  یادگیری را با درگیرکردن شاگردان با وظایف نسبتا
پیشین  دانش  با  را  درسی  ی  برنامه  دادن  پیوند  مشکل، 

کید برپاداش های بیرونی افزایش دهید. وعدم تأ
مهارتهای  یا  مطالب  که  بیاموزید  شاگردان  به   .7
یادبگیرند.  معقول  تالشی  با  مناسب  درزمانی  را  جدید 
گاهی خود تان برای آنها زمان بندی کنید وسپس آن زمان 

بندی را به خود آنها وا گذار کنید.
مربوط  شاگردان  گی  زنده  به  را  درسی  مطالب    .8

کنید.
برانگیختن  برای  متنوعی  روشهای  و  وسایل  از   .9
آنها را برای جستجو  با مثالهایی  شاگردان استفاده کنید. 

برانگیزانید و ازآنها بخواهید خود به دنبال جواب بروند.
ازمشوقهای  استفاده  شاگردان  برانگیختن  برای   .10
کالمی می تواند یک تقویت کننده ی اجتماعی مناسب 
است:  دوجنبه  دارای  کالمی  تشویق  شود.  محسوب 

انگیزشی واصالحی
اول انگیزشی: دریافت کلماتی ازیک منبع با ارزش 
است.  دلنشین  شاگرد  برای  ازتحسین  عالمتی  عنوان  به 
به  که  باشد  کسی  ازسوی  باید  تحسین  ترتیب،  این  به 
به  نسبت  اگرشاگرد  است.  ارزش  با  فرد  آن  نظرشاگرد 
معلم خود، به طورکامل، نفرت داشته یا نسبت به او بی 
یا  اوتحقیرآمیز  برای  معلم  وتمجید  تعریف  باشد،  اعتنا 
حد اقل بی ارزش خواهد بود. برای اینکه تشویق کالمی 
شاگرد  احترام  و  عالقه   مورد  باید  او  مؤثرباشد،  معلم 

باشد.
عالوه بررابطه بین معلم و شاگرد، نحوه ی تحسین و 
تمجید نیزبسیار با اهمیت است. بدیهی است که نحوه ی 
تحسین تا حد زیادی بسته گی به شخصیت معلم دارد. 
 خود انگیخته و خون گرم اند و 

ً
بعضی ازمعلمان طبیعتا

برای شاگردان برانگیزاننده اند و بعضی دیگراین ویژه گی 
را ندارند. تعریف و تمجید این معلمان، مثل پدیدارشدن 
ناگهانی خورشید دریک روز ابری است که البته این هم 
با ارزش است. ولی معلم باید ازتعریف و تمجید مکرر، 
ی  نحوه  و  شاگرد  کار  به  خاص  ی  اشاره  و  توجه  بدون 
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انجام آن و نیزتمجید و تعریف با آهنگ یکنواخت خود 
داری کند. تشویق باید عاری ازهرگونه ریا وظاهرسازی و 
صمیمانه باشد تا ازبُعد انگیزشی، با ارزش و دارای جنبه 

اصالحی باشد.
دوم اصالحـی: تشویق کـالمی می تواند اطـالعات 
بدهد.  به معلم  مهمی درباره ی شاگـرد  و عملکردش  
اگرارزش نظراصالحـی تحسین تحقق یابد، مورد احترام 

بودن معلم اهمیت ویژه یی می یابد.

انگیزش پیشرفت
شناختی  ازدیدگاه  پیشرفت  انگیزش  به  رایج  عالقه 
بیرونی  انگیزش  با  را  بحث  این  است.  شده  تغـذیه 
بحث  به  سپس  کنیم،  آغازمی  درونی  دربرابرانگیزش 
اهداف،  تعیین  مانند  پیشرفت،  های  سایرجنبه  پیرامون 
دنبال  اهـداف  سوی  به  ازپیشرفت  مراقبت  طراحی 
پیشرفت،  انگیزش  با  عنوان  آغازاین  اما  کنیم.  می 
درونی  انگیزش  درخصوص  را  ومباحثه  عالقه  بیشترین 

دربرابربیرونی به دنبال دارد.
انگیزش بیرونی: بحث خود دراین رابطه را با بررسی 
بربرخی  سپس  کنیم   آغازمی  استند،  چه  دو،  این  اینکه 
دارند  باالتری  پیشرفت کارآیی  و  ازعقاید که دریادگیری 

توجه می کنیم.
رفتاری  دیدگاه  چیست؟  درونی  و  بیرونی  انگیزش 
کند.  می  کید  تأ درپیشرفت  بیرونی  انگیزش  براهمیت 
پاداش  مانند  بیرونی  بیرونی شامل مشوق های  انگیزش 
و  گرایی  انسان  های  دیدگاه  شود.  می  ها  تنبیه  و  ها 
کید  تأ درپیشرفت  درونی  انگیزش  براهمیت  شناختی 
دارند. انگیزش درونی براساس عوامل درونی مانند خود 
کنجکاوی،   ،)Self - determination(گری تعیین 
چالش وتالش است. برخی ازشاگردان به سختی درس 
می خوانند زیرا می خواهند نمره های خوبی گرفته ویا 
بیرونی(.  کنند)انگیزش  اجتناب  والدین  سرزنش  از 
خوانند  می  درس  سختی  به  دلیل  این  دیگربه  شاگردان 

باال  سطح  معیارهای  به  رسیدن  برای  ازنظردرونی  که 
درکارخود برانگیخته شده اند )انگیزش درونی(.

دیدگاه  یک  شخصی،  انتخاب  و  گری  تعیین  خود 
کید می کند. دراین  انگیزش درونی برانتخاب شخصی تأ
دیدگاه شاگردان به این باورخواهند رسید که کاری را به 
نه  خواهند  می  شان  خود  که  دهند  می  انجام  دلیل  این 
این  به  ها  پژوهش  بیرونی،  پاداش  ویا  موفقیت  دلیل  به 
وعالقه  شاگردان  درونی  انگیزش  که  دارد  اشاره  موضوع 
افزایش  هنگامی  مکتب،  های  مسؤولیت  به  آنها  درونی 
هایی  فرصت  و  انتخاب  حق  حدودی  تا  که  یابد  می 
باشند.  خودداشته  دریادگیری  شخصی  مسؤولیت  برای 
لیسه  ی  دوره  شاگردان  مطالعه   دریک  مثال،  عنوان  به 
های  آزمایش  خودشان  شدند  تشویق  که  علوم  دردرس 
و  عالقه  با  گروه  این  دهند،  سازمان  را  خود  به  مربوط 
دقت بیشتری درالبراتوار کارکردند تا دوستان آنها که باید 
درمطالعه  کنند.  پیروی  دقیقی  دستورات  و  ها  ازآموزش 
آمریکایی  افریقایی  شاگردان  شامل   

ً
اساسا دیگرکه  یی 

به  تا  شدند  تشویق  معلمان  شد،  می  پایین  ازطبقات 
شاگردان مسؤولیت بیشتری دربرنامه ریزی مکتب بدهند 
این مسؤولیت ها به ویژه فرصت هایی برای تعیین اهداف 
توسط خود شان، طراحی چگونه گی رسیدن به هدف و 
مراقبت ازمیزان پیشرفت به سوی هدف بود. به شاگردان 
حق انتخاب دربرخی ازفعالیت ها درباره ی زمان و آنچه 
می خواستند انجام دهند، داده شد. عالوه براین تشویق 
شخصی  مسؤولیت  احساس  رفتارخود  برای  که  شدند 
می  تعیین  شان  خود  که  اهدافی  به  رسیدن  مانند  کنند، 
کنند. درمقایسه با گروه کنترول، شاگردان درگروه انتخاب 
و  داشته  بیشتری  پیشرفت  درونی(،  شخصی)انگیزش 
التحصیل  فارغ  لیسه  دوره  از  که  داشت  بیشتراحتمال 

شوند.

انگیزش واهمیت
یک  میکنند  هدفمندی  احساس  آموزانیکه  دانش 
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وجهت  معنی  شان  مشارکت  به  که  دارند  درونی  دانش 
گیری خاصی میدهد. احساس هدفمندی یکی ازعمیق 
حس  آموزانیکه  دانش  است.  انسانی  های  نیاز  ترین 
هدفمندی دارند، هدف های معین برای آنچه میخواهند 
هدف  داشتن  دارند.  میخواهندباشند،  ویا  دهند  انجام 
دیگر  افراد  مثل  کنند  احساس  آنها  که  میشود  باعث 
هستند. آنها در فرایند دارای انگیزه، خوشبین وپر انرژی 
میشوند. پس این جز مسؤلیت شماست که به هر دانش 

آموزکمک کنید تا معنی وجودی خودش را پیدا کند.
می  پاداش  ازموقعیتها،  دربرخی  پاداش،  اثرات 
که  شاگردانی  مطالعه  دریک  شود.  یادگیری  مانع  تواند 
عالقه زیادی به هنرداشته و انتظار پاداش نداشتند، زمان 
با شاگردانی که عالقه  بیشتری را برای نقاشی درمقایسه 
زیادی داشتند؛ ولی می دانستند پاداش دریافت خواهند 
به  را  مشابهی  اثرات  دیگرمحققان  کردند.  صرف  کرد، 
دست آوردند. اما پاداش های صنفی می تواند سودمند 
باشد. دو مورد استفاده ی آن عبارتنداز: اول، به عنوان یک 
مشوق برای ترتیب دادن یک فعالیت، که هدف ما است؛ 
تا رفتارشاگرد کنترول شود و دوم، تا اطالعات دررابطه با 
اطالعات  ها   پاداش  وقتی  منتقل شود.  تسلط  احساس 
درباره ی مهارت را منتقل می کنند؛ بیشتراحتمال دارد تا 
ها  پاداش  اما،  کنند.  تسهیل  را،  کفایت شاگرد  احساس 
به عنوان مشوق )عامل بیرونی(، به این ادراک منجرمی 
شوند که رفتارشاگردان به دلیل پاداش های بیرونی ایجاد 
می شود ونه توسط شایسته گی و انگیزش خود شاگردان.
به منظوردرک بهترتفاوت بین استفاده ازپاداش برای 
کنترول رفتارشاگردان و استفاده از آن برای فراهم ساختن 

اطالعات پیرامون تسلط، به این مثال توجه کنید:
یک معلم ازیک نظام پاداش استفاده می کند که درآن 
بیشتری  امتیازات  دهد؛  انجام  کاربیشتری  شاگردهرچه 
کسب می کند. شاگردان برانگیخته خواهند شد تا برای 
کسب امتیازات بیشترکارکنند زیرا امتیازات قابل تبدیل به 
برخی پاداشها استند؛ اما امتیازات نیزخود شان دررابطه با 

توانمندی آنها اطـالعاتی فراهم می سازند. یعنی، هرچه 
امتیازشاگردان بیشترباشد؛ بیشتراحتمال دارد که احساس 
شایسته گی کنند. درمقابل اگرامتیازات برای صرف زمان 
دررابطه با کارداده شود؛ کارممکن است به معنای خاتمه 
دادن، تمام کردن ادراک شود. دراین مورد به دلیل اینکه 
منتقل  را  توانمندی  احساس  ی  درباره  چیزی  امتیازات 
نمی کنند، شاگردان احتمال دارد که پاداش را به عنوان و 

سیله ی کنترول رفتارشان ادراک کنند.
بنابراین، پاداشهایی که می تواند اطالعاتی درباره ی 
تسلط شاگردان منتقل کند، می تواند با افزایش احساس 
آنها  درونی  انگیزش  افزایش  موجب  آنها،  گی  شایسته 
ویژه  به  انتقاد،  مانند  )بازخورد(،  نظرمنفی  اما،  شود. 
شایسته  احساس  و  خود  توانایی  با  دررابطه  اگرشاگردان 
پیرامون عدم شایسته  باشند، اطالعاتی  داشته  تردید  گی 
از  سنتروک،)1385(  سازند.  می  منتقل  شاگردان  گی 
قول، جـودی کـا مرون  و دبلیو، دیوید پی یرس مطرح 
می کند که:» عقیده ی غالبی درتعلیم وتربیه وجود دارد 
که پاداشها همیشه انگیزش درونی شاگردان را کاهش می 
اومتوجه شد  او ازحدود 100 پژوهش،  دهند. درتحلیل 
که پاداشهای کالمی)مانند تحسین ونظرمثبت( می توانند 
موجب افزایش انگیزش درونی شوند. عـالوه  بر این، آنها 
نتیجه گیری کردند که وقتی پاداشهای آشکار)مانند سازه 
صورت  به  یا  و  پیوسته  صورت  به  پول(  و  طالیی  های 
شد«.  حفظ  درونی  انگیزش  گردید،  ارایه  غیرمنتظره 
پی  و  کامرون  تحلیل  که  دارند  عقیده  ازمنتقدین  برخی 
یرس ناقص است؛ به عنوان مثال، برخی از اثرات منفی 

پاداش به اندازه ی کافی مورد توجه قرارنگرفته است.
 :)Mastery Motivation( تسلط  انگیزش 
محققان انگیزش تسلط را یکی ازسه نوع دیدگاه پیشرفت 

می دانند: تسلط، در مانده گی و عملکرد.
دویــک  کارول  ازقول،   )1385( سـنـتـروک 
و  هـنـدرسـون  محصالنش  و    Carl Dweck
که  میگوید   ،)1988( ولیگت  دویـــــک)1990(، 
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در  های  برنامه  با  درمقابله  کودکان  که  بردند  پی   « آنها: 
سی دشوار و چالش انگیز، دو پاسخ متفاوت می دهند: 
دیدگاه تسلط  یا دیدگاه درمانده. کودکان با دیدگاه تسلط  
بیشتر بر کار تمرکز می کنند تا برتوانایی خود، عاطفه ی 
مثبت دارند )حدس زده می شود که از چالش لذت می 
برند(، و ستراتیژی های مسأله ـ مدار را که عملکرد آنها 
را بهبود می بخشد را به کارمی گیرند. شاگردان با دیدگاه 
تسلط، اغلب خودشان را به گـونه یـی آموزش مـی دهـند 
کـه توجه کـنند، با دقت فکرکنند، وستراتیژی هایی راکه 
درگذشته برای آنها کارآیی داشته اند را به خاطربسپارند«.
درمقابل کودکانی که دیدگاه درمانده دارند؛ برفقدان 
شایسته گی خود تمرکزدارند؛ اغلب مشکالت خود را به 
بی  منفی)مانند  عواطف  دهند  می  نسبت  تونایی  فقدان 
حوصله گی واضطراب( را نشان می دهند.  این دیدگاه به 

تضعیف عملکرد آنها منجرمی شود.
کلی  درتوانایی  ودرمانده  تسلط  دیدگاه  به  شاگردان 
با هم تفاوت دارند. شاگردان دارای دیدگاه تسلط عقیده 
عبارت  آنها  است.  وبهبود  تغییر  قابل  توانایی  که  دارند 
موضوعی  زرنگی   « کنند.  اظهارمی  را  قبیل  ازاین  هایی 
است«؛  افزایش  قابل  شما  خواسته  به  توجه  با  که  است 
که  دارند  عـقیده  درمانده  دیدگاه  با  شاگردان  درمقابل 
نیست.  تغییر  قابل  و  است   شـده  تثبیت   

ً
اساسا توانایی 

آنها چنین جمالتی را اظهارمی کـنند »شما مطالب تازه 
را می توانید یاد بگیرید اما هوش و ذکاوت شما ثابت می 
ماند«. دیدگاه تسلط بیشتر ترکیب اسناد درونی ـ پایدارـ 

کید دارد. غیرقابل کنترول تأ
عملکرد  دیدگاه  با  براین،  عالوه  تسلط  رویکرد 
کید دارد  تأ بیشتربرنتیجه  درتضاد است. دیدگاه عملکرد 
مهم  بردن  عملکرد  دیدگاه  با  شاگردان  برای  پروسه.  تا 
می  حاصل  پیروزی  بردو  درنتیجه  تنها  شادی  و  است 
این  مهم  موضوع  تسلط،  دیدگاه  با  شاگردان  برای  شود. 
داشته  مؤثری  تعامل  خود  محیط  با  که  است  احساس 
باشند. شاگردان با دیدگاه تسلط ازپیروزی خوششان می 

شاگردان  ی  اندازه  به  آنها  برای  بردن  و  پیروزی  اما  آید؛ 
آنها  با دیدگاه عملکرد مهم نیست؛ توسعه مهارتها برای 
مهمتراست. انگیزش پیشرفت درمفهوم کسیکزنتمیهالی 
ازپیگیری رواج بیشتری دارد که درآن فرد درجریان انجام 
فعالیت حالت مجذوب شدن و تمرکز را دارد. شاگردان با 
دیدگاه تسلط خود را درکارغرق می کنند و برایجاد مهارت 
های خود تمرکز دارند؛ تا اینکه بر دیگرافراد پیروزشوند. 
 هنگام 

ً
درحالت پیگیر، شاگردان خود را با آنچه که قبال

انجام دادن، با آن احساس پریشانی می کردند، همآهنگ 
ازموفقیت  که  عملکرد،  دیدگاه  با  شاگردان  کنند.  می 
یک  با  کنند؛  نمی  گی  وشایسته  کفایت  احساس  خود 
مشکل ویژه روبه رواستند. اگرآنها تالش کرده و شکست 
بخورند؛ اغلب شکست خود را نشانه یی ازکمبود توانایی 
توانند؛  می  آنها  حاالت  درهمه  تالش  باعدم  دانند.  می 
یک تبیین قابل قبول فردی متفاوت ازشکست خود شان 
این  منجربه  دوجانبه  )دلیل(  برهان  این  دهند.  ترتیب  را 
می شود که برخی ازشاگردان رفتاری را ترتیب می دهند 
آنها را ازتصویری که ازعدم شایسته گی خود دارند؛  که 
درکوتاه مدت محافظت کنند؛ اما دریادگیری و پیشرفت 
آنها در طوالنی مدت مداخله می کنند. به منظوراجتناب 
نمی  تالش  شاگردان  ازاین  برخی  پایین،  توانایی  ازاسناد 
زنند؛ دیگران ممکن است  تقلب می  به  ویا دست  کنند 
به ستراتیژی های محافظت کننده ی زیرکانه تری متوسل 
شوند؛ مانند مسامحه کردن، عذرخواهی، کار با بی میلی 

ویا انتخاب اهداف غیرواقعی.
که  عقیده  این   :)Self efficacy(اثربخشی خود 
مثبتی  ونتایج  شده  مسلط  برموقعیت  تواند  می  فرد  یک 
باندورا  )1385(میگوید:»  سنتروک  کند.  ایجاد  را 
خود  که  دارد  )1994،1997،1998،2000(عقیده 
آیا  که  است،  رابطه  دراین  حساس  عامل  یک  اثربخشی 
اثربخشی درانگیزش  یا نه، خود  افراد پیشرفت می کنند 
خود  دارد.  بیشتری  رواج  درونی  وانگیزش  تسلط 
توانم«  می  که»من  دارد  اشاره  عقیده  این  به  اثربخشی 
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درمانده گی به این عقیده اشاره دارد که»من نمی توانم«. 
را  عبارتی  چنین  دارند  باالیی  اثربخشی  که  شاگردانی 
اظهارمی کنند»من می توانم که قادرهستم مواد آموزشی 
دراین  که  انتظاردارم  من  و  دبگیرم«  یا  صنف  دراین  را 

فعالیت قادربه عملکرد خوب باشم.« 
 1989( شانک  دال  ی  حواله  به   )1385( سنتروک 
و1991 و1999(، می نویسد که دال شانک مفهوم خود 
شاگردان  ازپیشرفت  بسیاری  های  درجنبه  را  اثربخشی 
انتخاب  بر  اثربخشی،  خود  او  دردیدگاه  کارگرفت.  به 
خود  که  شاگردانی  گذارد.  اثرمی  شاگردان  فعالیت 
اثربخشی پایین دریادگیری دارند؛ ممکن است ازبسیاری 
چالش  که  هایی  فعالیت  ویژه  به  یادگیری،  فعالیتهای 
خود  دارای  شاگردان  درمقابل  کنند.  اجتناب  زااستند؛ 
اثربخشی، مشتاقانه روی فعالـیـتهای یادگـیری کارمـی 
باالبیشتراحتمال  اثربخشی  خود  دارای  شاگردان  کـنند؛ 
فعالیت  برانجام  و  دهند  توسعه  را  خود  تالش  که  دارد 
های یادگیری درمقایسه با شاگردان دارای خود اثربخشی 
یک  عنوان  به  شما،  اثربخشی  خود  اصرارکنند.  پایین 
شما  شاگردان  یادگیری  برکیفیت  تأثیـرمهمـی  معلـم 
اغلب  دارند؛  پایین  خوداثربخشی  که  معلـمانـی  دارد. 
دارای  معلمانی  شوند.  می  گـرفتار  صنفی  درمشکالت 
خود اثربخشی پایین درتوانایی خود، برای اداره ی صنف 
فاقد شایسته گی استند؛ به دلیل رفتارشاگردان دچار خشم  
و فشار روانی می شوند؛ نسبت به بهبود توانایی شاگردان 
بدبین استند؛ به شغل یک دیدگاه موقتی دارند؛ اغلب به 
روش های محدود کننده ونظم کیفری متوسل می شوند 
و می گویند که اگر آنها دوباره حق انتخاب داشته باشند؛ 

دیگرحرفه معلمی را انتخاب نمی کنند.
با  معلم   آموزشی  اثربخشی  خود  تحقیق،  دریک 
سال  درطول  ادبیات  و  درریاضیات  شاگردان  پیشرفت 
دارای  که  معلمانی  از  شاگردان  بود.  مربوط  تحصیلی 
تا  گیرند  می  بهتریاد  استند؛  اثربخشی  خود  احساس 
معلمینی که درحالت تردید خویشتن قراردارند. معلمان 

با اثربخشی باال این تمایل را دارند که شاگردان دشواررا به 
عنوان قابل آموزش دیدن و قابل پیشرفت تلقی کنند. آنها 
مشکالت یادگیری را با تالش اضافی قابل حل می دانند 
کارمی  به  دان  به شاگر  برای کمک  را  هایی  و ستراتیژی 
دارند  تمایل  پایین  اثربخشی  خود  دارای  معلمان  برند. 
که بگویند؛ توانایی پایین شاگردان به دلیل عدم یادگیری 
مشخص  را  اثربخش  مکاتب  باندورا  است.  شاگردان 
می کند. مدیران مکاتب به دنبال روش هایی برای بهبود 
آموزش استند. آنها روشهایی را برای کار، درحوزه هایی 
که نظامها و سیاست های بازدارنده دارند ومانع نوآوری 
احساس  مسلط  مدیران  بندند.  کارمی  به  را  شوند  می 
اثربخشی آموزشی معلمان را ایجاد می کنند؛ درمکاتب 
با پیشرفت پایین مدیران به صورت اعمال مدیریت و نظم 

عمل می کنند.
مکاتب  پیشرفت  برای  باال  معـیارهای  و  انتظارات 
خود  شاگردان  معلمان  دهد.  می  گسترش  را  اثربخش 
باال  پیشرفـت تحصیلی  قادربه  افـرادی که  به صورت  را 
استند دررسیدن به این معیارها از آنها حمایت می کنند. 
تحصیلی  پیشرفت  پایین،  پیشرفت  با  مکاتب  درمقابل 
با  دررابطه  زمان کمی  انتظارندارند.  از شاگردان،  باالیی 
شاگردان  تحصیلی،  ازپیشرفت  مراقبت  و  فعال  آموزش 
اختصاص داده  و تمایل دارند که درصد بزرگی ازشاگردان 
را آموزش نا پذیرمعرفی کنند. متاسفانه درچنین مکاتبی 
کنند  واحساس می  داشته  پایین  شاگردان خوداثربخشی 

تالش آنها در زمینه ی تحصیلی بیهوده است.
ازاین نظر شمـاری ازعـقـاید پیرامون انگیزش درونی 

و بیرونی انگیزش پیشرفت وخود اثربخشی مطرح شد.
قسمت  دراین  پایی:  وخود  طراحی  هدف،  تعیین 
پیشرفت  در  وخودپایی  طراحی  هدف،  تعیین  براهمیت 

تمرکزمی شود.
خود  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  پژوهشگران 
اثربخشی و پیشرفت زمانی اصالح می شود که شاگردان 
دردسترس  خاص،  که  کنند  تعیین  اهدافی  خود  برای 
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وچالش زا باشند. یک هدف که مشخص نیست و ابهام 
یک  «؛  شوم  موفق  خواهم  می  من   « است:  چنین  دارد 
هدف مشخص ترچنین است: » من می خواهم درپایان 
ششن ماه آینده افتخارآفرینی کنم «. شاگردان می توانند 
مدت  کوتاه  اهداف  وهم  )دور(  مدت  بلند  اهداف  هم 

)نزدیک( را انتخاب کنند.
برخی  دهیم  اجازه  به شاگردان  که  است  این خوب 
ازاهداف بلند مدت را برای خود تعیین کنند مانند» می 
خواهم  می   « یا  «؛  شوم  التحصیل  فارغ  ازلیسه  خواهم 
ازاین  کنید؛  می  اگر شما چنین  اما  «؛  بروم  پوهنحی  به 
موضوع هم اطمینان حاصل کنید که اهداف کوتاه مدت 
است.  نزدیک  فرد  به  آن  گامهای  که  کنید؛  تعیین  هم 
)کسب نمره A درامتحان ریاضیات(؛ یک مثال ازهدف 
تا  وظیفه   تمام  انجام   « است. همچنین  نزدیک  و  کوتاه 

ساعت 4 بعد ازظهر یکشنبه «.
 به 

ً
همینطورکه پیش ازاین گفته شد؛ توجه باید اساسا

به شاگردان کمک  زیرا  کوتاه مدت جلب شود؛  اهداف 
می کند تا راجع به پیشرفت خود، بتوانند؛ بهترازاهداف 

بلند مدت قضاوت کنند. 
تعیین  به  شاگردان  تشویق  دیگر،  خوب  ستراتیژی 
زا  زا مربوط می شود. یک هدف چالش  اهداف چالش 
به توسعه ی بیشترمنجرمی شود. جرقه مشارکت وعالقه 
که  اهدافی  شود.  می  ایجاد  ها  چالش  توسط  شدید 
رسیدن به آنها خیلی ساده باشد، عالقه وکوشش کمی را 
طلب می کنند اما اهداف باید با سطح مهارت شاگرد به 
صورت بهینه منطبق باشند. اگراهداف به صورت غیرواقع 
که  بود  خواهد  تکرارشکست  نتیجه  باالباشد،  یی  بینانه 

خوداثربخشی شاگردان را پایین می آورد.
دویـک  کـارل  ی  حـوالـه  به   )1385( سنتروک 
و  نیکولز  جان  و   )1998( گــت  لی  و   ،)1996(
فوری  پیشرفت  به  توجه  با  را  اهداف   )1990( دیگران 
مثال  عنـوان  به  کنند.  می  مشخص  موفقیت،  تعریف  و 
نیکــــــــــولـز بیـن اهـداف آمـیخـته شــده  با خـود 

 Task( شـــده  آمیخـته  اهــداف   )Ego involved(
 Work(ازکار اجتناب  اهداف  و  کار  با   )involvad
avoidant( تمایـز قایـل می شود. شاگردی که اهداف 
موضوع  براین  است  ممکن  دارد  فرد  با  شده  آمیخته 
تمرکزکند که چقدر با هوش و زرنگ خواهد بود و چگونه 
آنها  تواند به صورت مؤثربردیگرشاگردان غلبه کند.  می 
کاررا  توانند  می  چگونه  که  دارند  تمرکز  موضوع  براین 
انجام داده وچه مطلبی را یاد خواهند گرفت. شاگردانی 
که هدف آنها اجتناب ازکاراست، سعی دارند تا آنجا که 
برای  را  شاگردان  دهند.  انجام  کارکمتری  است  ممکن 
اهداف آمیخته با کار و تسلط برکار، ونه اهداف آمیخته با 

خود و اجتناب ازکار، تشویق کنید.
به  انتقال  با  همراه  ازتغییرات  بسیاری  متاسفانه 
فقدان حمایت  ها،  نمره  کاهش  )مانند  متوسطه  مکاتب 
صنفی  وظایف  سازماندهی  استقالل،  و  ازخودگردانی 
 رقابت اجتماعی 

ً
کلی و گروه بندی بین صنفی که احتماال

را افزایش می دهد، مسایل مربوط  به ارزیابی و رقابت(، 
اهداف  به  رسیدن  برای  را  شاگردان  انگیزش   

ً
احتماال

پیشرفت ونه اهداف تسلط افزایش می دهد. دریک مطالعه 
که  دادند  گزارش  شاگردان  وهم  معلمان  هم  پژوهشی، 
درمکاتب متوسطه درمقایسه با صنفهای ابتدایی، اهداف 
متمرکزشده  ترازاهداف  شایع  عملکرد  بر  متمرکزشده 
اهداف  ابتدایی  مکاتب  معلمان  براین  عالوه  برکاراست. 
دادند.  گزارش  متوسطه  ازمکاتب  پیش  برکاررا  متمرکز 
شخصی  احساس  با  برکار  تمرکز  میزان  مورد،  دو  درهر 
ربط  اثربخشی  خود  با  دررابطه  شاگردان  و  معلمان  
در  اثربخشی  خود  رفت  انتظارمی  همانطورکه  داشت. 
مکاتب متوسطه به ویژه الزم است که اهداف با تمرکز بر 

وظایف را درآموزش خود به کاربگیرند.
برای  تا  وادارکنیم  را  شاگردان  که  نیست  کافی  این 
خود اهدافی تعیین کنند. عالوه براین الزم است که آنها 
کنند.  ریزی  طرح  اهداف  خود  برای  که  کنیم  تشویق  را 
یک طرح خوب بودن به معنای مدیریت زمان به صورت 
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مؤثر، جایگزین کردن پیش نیازها و سازمان داشتن است.
ازآنجایی که طراحی اهداف دارای اهمیت است، پس 
به شاگردان به ویژه درسطح  متوسطه  و لیسه، دررابطه با 
مدیریت زمان، جایگزین کردن پیش نیازها و نظم داشتن 
تمرین بدهید. ممکن است این کار را با دادن یک تقویم 
زمانی برای تاریخ امتحانات مهم، مقاالت، وظایف خانه 
و دیگر کارها وفعالیت هایی که انجام خواهد شد، شروع 
چند  که  فکرکنند  رابطه  دراین  تا  بخواهید  ازآنها  شود. 
مهمترین  ویا  مقاالت  مهمترین  برای  هفته  چند  یا  روز 
یا هفته های  ازآنها بخواهید روزها  نیازدارند.  امتحانات 
مورد نیاز را که این کارها دراولویت اصلی قرارمی گیرند؛ 
تقویم  بندی  زمان  که  بگویید  آنها  به  کنند.  مشخص  را 
آنها غیرقابل تغییرنیست. آنها را تشیوق کنید که به صورت 
موضوع  این  ارزیابی  به  باشند  خود  تقویم  مراقب  منظم 
بپردازند که آیا به اصطالحاتی نیازدارند. به عنوان مثال، 
تاریخ  کنید.  اضافه  آن  به  را  دوکار  یا  یک  است،  ممکن 
ممکن  شاگردان  اقدامات.  دیگر  و  تغییردهید  را  امتحان 
زمان  به  خاصی  درس  یک  برای  که  شوند  متوجه  است 

بیشتر از آن چه درآغازپیش بینی کرده بودند، نیازدارند.

یک  کردند،  مشخص  را  خود  تقویم  زمان  وقتی 
بدهید.  خود  شاگردان  به  را  نشده  کامل  گی  هفته  طرح 
باشد،  شده  شروع  ازاول  هفته  روزهای  باید  فرم  دراین 
که درهـرروز)برنامه ی طرح ریزی شده( و )اجرا شده( 
 24 باید  کاغذ  راست  سمت  درستون  باشد.  مشخص 
بخواهید  ازشاگردان  باشد.  شده  فهرست  درروز  ساعت 
بازی،  )مثل  استراحت  زمان  صنفی،  های  ساعت  که 
دیگرفعالیتهای  و  تلویزیون(  وتماشای  موسیقی  تمرین 
کنند.  وارد  دربرنامه  را  خوردن  و  خوابیدن  مانند  روزمره 
بخواهید  ازشاگردان  که  است  این  خوب  ستراتیژی  یک 
ازآنها  سپس  کنند؛  درست  هفته  درپایان  را  طرحها  این 
بخواهید که درهفته بعد مراقب باشند که آیا این طرح را 

به خوبی اجراء کرده اند.
را  گی  هفته  طرحهای  زمان  شاگردان  آنکه  از  پس 
روزبعـد  های  اولویت  درتعیین  آنها  به  کردند،  تعیین 
باید)انجام  ازآنچـه  ترتیبی  فهرست  ایجاد  دهید.  تمرین 
درشب  فهرستی  ایجاد  باید  آنها  هدف  است.  شود(، 
هنگام و سپس تکمیل تمام موارد آن فهرست درروز بعد 
است. آنها را مجبورکنید که کارهای مقدم دردرجه اول را 
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انجام  آنرا  باشند که  درفهرست مشخص کنند و مطمئن 
می دهند. از آنها بخواهید که فهرستی را از)آنچه انجام 
ارزیابی  آنرا  و  کنند   روزمشخص  پایان  تا  را  اند(  داده 
کنند. آنها را تشویق کنید تا خودشان را برای تکمیل بقیه 

کارهای باقیمانده به چالش وادارکنند.
با  دررابطه  شاگردان  ازآنچه  است  ممکن  شما 
زده  شگفت  کنند،  می  کشف  اززمان  استفاده  طرحهای 
شوید. ممکن است برخی ازشاگردان به طورکلی ازاینکه 
به  نتوانند  باشند،  خبر  بی  اند  کرده  صرف  چقدروقت 
بترسند  و  کنند  اقدام  مطالعه  نیازبرای  مورد  زمان  برآورد 
کنند؛  تصورمی  آنچه  به  نسبت  زمان  از  دراستفاده  که 
دیگرخواهند  شاگردان  باشند.  داشته  کمی  اثربخشی 
طراحی،  مستلزم  زمانی  تقویم  کردن  اداره  که  آموخت 
سازماندهی، وخود نظم دهی است، اما نتایج ارزش این 

کاررا دارد.
عمل  خوب  زمان  ی  دراداره  موفق  بیشتربزرگساالن 
فرصت  شاگردان  به  مکاتب  وجود  این  با  کنند؛  می 
کردن  اداره  های  مهارت  با  دررابطه  تمرین  برای  کافی 
زمان نمی دهند. اگرشما به یک مکتب متوسطه و لیسه 
به  منظورکمک  به  شاگردان  با  کار  برای  تعهدی  بروید، 
آنها دربهبود مهارت های اداره کردن زمان درخود ایجاد 
خواهید کرد. این ستراتیژی نه تنها پیشرفت درسی آنها را 
درصنف شما فراهم می سازد؛ بلکه به آنها کمک خواهد 
گی  درزنده  موفقیت  برای  حساس  های  مهارت  تا  نمود 

پس ازمکتب را کسب کنند.
شاگردان مسن تر، نه تنها باید فعالیت های هفته بعد 
باید مراقب باشند چگونه به  خود را طراحی کنند، بلکه 
کاررا  وقتی شاگردان یک  کنند.  طرحهای خودعمل می 
ترتیب می دهند؛ الزم است مراقب پیشرفت درآن باشند، 
قضاوت کنند که درکارها تا چه حد خوب عمل کرده اند 
و نتایج را به طورمنظم ارزیابی کنند؛ تا آنچه را که درآینده 

باید انجام دهند تنظیم کنند.
دارای  شاگردان  که  اند  شده  متوجه  پژوهشگران 

دهنده  تنظیم  خود  گان  یادگیرنده  اغلب  باال،  پیشرفت 
استند. به عنوان مثال، شاگردان با پیشرفت باال ازیادگیری 
پیشرفت  به طورمرتب  و  کنند  می  بیشتری  مراقبت  خود 
که  درحالی  کنند؛  می  ارزیابی  را  اهداف  سبب  به  خود 
شاگردان پیشرفت پایین، ازاین جهت کمتراستند. ترغیب 
دریادگیری،  ازخود(  )مراقبت  پایی  خود  به  شاگردان 
رفتارخود  برای  شاگردان  که  کند  می  رامنتقل  پیام  این 
توسط  فعال  مشارکت  مستلزم  یادگیری  و  استند  مسؤول 
خود شاگردان است. یک الگوی تحولی ازیادگیری خود 

تنظیمی شامل این چهارمرحله می شود:
اول، کودکان با مشاهده ی الگوهای موفق ستراتیژی 
ازاین  تقلید  به  یاد می گیرند.  دوم، کودکان  های مؤثررا 
ستراتیژی ها می پردازند و مانند الگوها رفتار می کنند. 
سوم، آنها یاد میگیرند جدا ازالگوها این رفتارها را انجام 
چهارم،  خود(.  توسط  شده  کنترول  )یادگیری  دهند 
کودکان شروع به استفاده ازستراتیژی ها، درموقعیت های 
مختلف می کنند و آنها را با نیازها و اهداف خود پیوند 
می دهند. هنوز دراین رابطه که چگونه این چهارمرحله 
تحولی متوالی، یادگیری خود تنظیمی را ایجاد می کنند، 

پژوهشی انجام  نشده است.
اضطراب: اضطراب یک احساس بسیار نا مطلوب و 
مبهم  از ترس و بیم است. برای شاگردان  طبیعی است 
که هنگام مواجه شدن باچالش های مکتب مانند خوب 
پژوهشگران  درامتحان، دچارنگرانی شوند.  نکردن  عمل 
سطوح  موفق  ازشاگردان  بسیاری  که  اند  شده  متوجه 
به  ازشاگردان  برخی  اما  دارند،  اضطراب  از  متوسطی 
که  دارند؛  را  ونگرانی  اضطراب  باالی  سطوح  طوردایم 
آنها، آسیب  توانایـی موفـقـیت  به  به صورت معنا داری 
به عنوان  امتحان  به عنوان مثال، اضطـراب  مـی رساند. 
ازکودکان  میلیون  درده  موفقیت  ی  کننده  تضعیف  عامل 
وبزرگساالن برآورده شده است. سطوح باالی اضطراب 
دربرخی ازکودکان ممکن است به دلیل انتظارات غیرواقع 
اضطراب  ازکودکان  بسیاری  باشد.  والدین  فشار  و  بینانه 
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باال  تحصیلی  های  پایه  به  رسیدن  با  همراه  یی،  فزاینده 
های  مقایسه  معمول،  های  ارزیابی  با  زیرا  دارند؛  تر 
اجتماعی وتا حدودی، تجارب شکست مواجه می شوند. 
به   

ً
احتماال کنند؛  می  ایجاد  را  این محیط  مکاتب  وقتی 

اضطراب شاگردان می افزایند.
باالی  سطح  منظورکاهش  به  ها،  ازبرنامه  شماری 
اضطراب فردی کودک ایجاد شده است. برخی ازبرنامه 
 )Relaxation(آرامی تن  های  برتکنیک  مداخله  های 
کید می کنند. این برنامه ها اغلب در کاهش اضطراب  تأ
مؤثراستند؛ ولی همیشه به اصالح پیشرفت افراد منجرنمی 
شوند. برنامه های مداخله در اضطراب که به جنبه های 
منفی شاگردان  برتغییرتفکرات  مربوط می شود؛  نگرانی 
ومتمرکزبروظایف،  افکارمثبت  با  را  آنها  و  دارد  کید  تأ
جایگزین می کند. این برنامه ها ازبرنامه های تن آرامی 

دراصالح پیشرفت شاگردان موفق تربوده اند.
ستراتیژی های آموزشی وانگیزش شاگردان: در مرور 
سنتروک  پیشرفت،  انگیزش  و  آموزشی   های  ستراتیژی 
به   Carol Amesایمز کارول  ی  حواله  به   )1385(
که  مختلف  کارهای  که  پرداخت  موضوع  این  بررسی 
درآموزش به کاررفته بود)مانند جنبه های معنا دارفعالیت 
کمک  )مانند  معلم  ـ  شاگردان  روابط  یادگیری(،  های 
طبیعت  و  گیری(  درتصمیم  مشارکت  برای  شاگردان  به 
پیشرفت(، می  تمرکزبرانگیزه  )مانند  و شناخت  ارزیابی 
را درحوزه هایی چون  انگیزش شاگردان  الگوهای  تواند 
به  را  به ستراتیژی ها  اسنادهای مربوط  انگیزش درونی، 
اساس کوشش و فعال بودن درکارها را تحت تأثیرقراردهد. 
یک جنبه ی مهم ستراتیژی های آموزشی انتظارات 
آنها،   عملکرد 

ً
احتماال و  انگیزش شاگردان  است.  معلم 

ممکن است ازانتظارات معلم متأثر باشد. معلمان اغلب 
انتظارات مثبتی ازشاگردان دارای توانایی باال، درمقایسه 
 
ً
با شاگردان توانایی پایین دارند؛ که این انتظارات احتماال

عنوان  به  دهد.  قرارمی  تأثیر  تحت  را  آنها  یا  رفتارمعلم  
مجبورمی  را  باال  توانایی  دارای  شاگردان  معلمان  مثال، 

تری  طوالنـی  مدت  برای  ترکارکنند،  سخت  که  کنند 
درانتظارپاسخ آنها می مانند، به پرسش های آنها به شیوه 
می  توضیح  آنها  برای  و  کنند  می  عمل  تری  استادانه  ی 
دهند؛ اغلب ازآنها انتقاد کمتری می کنند؛ بیشترآنها را 
تحسین می کنند وبا آنها دوستانه تراستند؛ آنها را بیشتر 
و  نزدیکتراست  معلم  میز  به  آنها  وچوکی  زنند  می  صدا 
بیشتر احتمال دارد که درمواردی که به نمره های آنها شک 
دارند به نفع آنها عمل کنند تا شاگردانی که دارای توانایی 

پایین استند.
مراقب  که  است  این  آموزشی  مهم  ستراتیژی  یک 
شاگردان  از  که  باشید  مطمئن  و  باشید   خود  انتظارات 
دارای توانایی پایین، انتظارات مثبتی دارید. خوشبختانه، 
توان  می  حمایت،  با  که  اند  شده  متوجه  پژوهشگران 
انتظارات معلمان ازشاگردان را بهبود بخشید و درجه داد.

زمینـه  و  روابـط   درتأمیـن،  انگیـزش  نقـش 
اجتماعـی و  فرهنگـی  هـای 

شاگردان  است.  اجتماعی  اجزای  دارای  انگیزش 
براین  عالوه  استند،  پیشرفت  های  انگیزه  دارای  تنها  نه 
انگیزه های اجتماعی نیزدارند. بحث پوششی ما ازاجزای 
شاگردان،  اجتماعی  های  برانگیزه  انگیزش  اجتماعی 

روابط  و زمینه های فرهنگی اجتماعی متمرکزاست.
کودکان  اجتماعی  دنیای  اجتماعی:  های  انگیزه 
متأثرمی  درمکتب  آنها  گی  زنده  مختلف  های  ازجنبه 
وحفظ  منظورایجاد  به  شاگردان  درهرروزمکتب،  شود. 
پژوهشگران  دهند.  می  انجام  اقداماتی  اجتماعی  روابط 
عناصررفتاراجتماعی  که  شاگردانی  که  اند  شده  متوجه 
که  دارد  بیشتراحتمال  دهند؛  می  ازخودنشان  را 
ازنظرتحصیلی برتری داشته باشند تا شاگردانی که چنین 
گران  پژوهش  که  رود  تصورمی  وجود،  این  با  نیستند. 
توجه ی کمی به اینکه چگونه دنیای اجتماعی شاگردان با 
انگیزش آنها درصنف درسی مرتبط است، مبذول داشته 

اند.
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انگیزه های اجتماعـی نیازها و تمایالتـی استند؛ که 
ازطریق تجارب با دنیای اجتماعـی یاد گرفته می شوند. 
 Henry Murrayازکار اجتماعی  های  انگیزه  به  عالقه 
هنری مورای )1938( ریشه می گیرد که فهرست طوالنی 
که  شود؛  می  جویی  پیوند  شامل  ها(،  انگیزه  نیازها)یا 
دارند.  را  بودن  دیگرمردم  با  ی  انگیزه  افراد  آن  براساس 
روابط  ونگهداری  حفظ  و  کارگیری  به  با  موضوع   این 
اجتماعی  نیازهای  است.  همراه  نزدیک  و  گرم  شخصی 
و  همساالن  با  روابط  داشتن  به  آنها  درتمایل  شاگردان 
یک یا بیش از یک دوست نزدیک داشتن واشتیاق شدید 
اگرچه  شود.  می  منعکس  عشق،  در  نفر  یک  به  نسبت 
درتمامی شاگردان نیاز به پیوند جویی دیده می شود، در 
دیـده  تری  به صورت شدید  نیاز  این  از شاگردان  برخی 
می شود. برخی ازشاگردان دوست دارند که اطراف آنها 
دوستان زیادی باشد، درشاگردان دیگر، تمایالتی به این 
شدت برای پیوند جویی دیده نمی شود. آنها ازاینکه چند 
دوست نزدیک ندارند احساس جدایی و انزوا نمی کنند.

های  انگیزه  همساالن  تأیید  وهم  معلم  تأیید  هم 
اغلب شاگردان است. درسالهای  برای  اجتماعی مهمی 
بیش  والدین،  رضایت  جلب  برای  شاگردان  ابتدایی 
ابتدایی   دوران  تمام  با  همراه  دارند.  انگیزه  ازهمساالن، 
تأیید والدین وهمساالن درنظام انگیزه یی شاگردان، سهم 
پایه های هشتم  و نهم،  پیدا می کند. در حدود  برابری 
همرنگی با همساالن به همرنگی با والدین غلبه می کند.
می  کاهش  همساالن  با  همرنگی  دوازدهم،  درپایه 
استقالل  و  گردانی  خود  شاگردان  که  یی  گونه  به  یابد 
را خود شان می  اغلب تصمیم ها  و  پیدا کرده   بیشتری 
حساس  و  مهم  ی  دوره  یک  تواند  می  نوجوانـی  گیرند. 
درانگیزش پیشرفت وانگیزش اجتماعی باشد. فشارهای 
جدید تحصیلی واجتماعی نوجوانان را وامی دارد که به 
بیشتری  پذیری  مسؤولیت  با  که  آورند  روی  هایی  نقش 
بیشتری  ارزش  نوجوانان  تجارب  چنانچه  است.  همراه 
آنها  اجتماعی  عالیق  کند؛  طلب  را  پیشرفت  نیاز  برای 

موضوعات  برای  نیاز  مورد  زمان  نفع  به  است  ممکن 
تواند  می  حوزه  دریک  جاطلبی  یا  شود.  قطع  درسی 
رسیدن به اهداف در حوزه ی دیگررا کاهش دهد، مانند 
هنگامی که پیشرفت تحصیلی به عدم پذیرش اجتماعی 
منجرمی شود. درسالهای اولیه نوجوانی، آنها با انتخاب 
را  بیشتری  زمان  آیا  که  رومی شوند  روبه  دوموضوع  بین 
اجتماعی  اهداف  به  ویا  کنند  تحصیلی  مسایل  صرف 
اختصاص دهند.نتایج این تصمیم، پیامدهای درازمدتی 
دارد که شرایط ادامه تحصیل ومشاغل کسب شده توسط 

آنها را مشخص می کند. 
با  شاگردان  اجتماعی  روابط  اجتماعی:  روابط 
والدین، دوستان، همساالن، معلمان، مربیان و دیگر افراد 

اثرات عمیقی برانگیزش پیشرفت اجتماعی آنها دارد.
رفتار  میان  پیوند  با  دررابطه  هایی  پژوهش  والدین: 
والدین و انگیزش شاگردان انجام شده است. مطالعات 
به بررسی ویژه گیهای جمعیتی، تجارب فرزند پروری، 

تدارک تجارب خاص در خانه پرداخته اند.
والدینی   :)Demographic(جمعیتی گیهای  ویژه 
دارای  والدین  با  درمقایسه  استند؛  کرده  تحصیل  که 
مشارکت  به  که  دارد  بیشتراحتمال  کمتر،  تحصیالت 
درتعلیم  دهند؛  اهمیت  خود  فرزندان  وتربیه  درتعلیم 
و  باشند  داشته  فعال  مشارکت  خود  فرزندان  ی  تربیه  و 
درمحیط  عقالنی  های  فعالیت  محرک  که  را  مواردی 
والدین  انرژی  و  توجه  وقتی  کنند.  مطرح  را  است  خانه 
به مقدارزیادی معطوف به افراد دیگری جزکودک باشد، 
دریک  گی  زنده  ببیند.  آسیب  تواند  می  کودک  انگیزش 
خانواده تک والدی)فرزندان طالق و...(، داشتن والدینی 
های  خانواده  در  گی  زنده  و  استند؛  غرق  درکارخود  که 

بزرگ می تواند به کاهش پیشرفت شاگردان منجرشود.
تجارب فرزند پروری: حتی اگرعوامل جمعیتی برای 
اثرگذاری برانگیزش شاگردان مهم باشد؛ چیزی که ازآن 

مهمتراست؛ تجارب فرزند پروری والدین است.
به  که  رفتاروالدینی  مثبت  ازتجارب  برخی  دراینجا 
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بهبود انگیزش و پیشرفت منجرمی شود مطرح می گردد:
تا مقاد  بدانید  اندازه ی کافی درباره ی کودک  به   •

یرمناسبی ازچالش وحمایت را برای او فراهم کنید.
• جوعاطفی مثبتی ایجاد کنید، که شاگردان را برای 

درونی کردن اهداف و ارزشهای والدین برانگیزاند.
• الگـوی رفتاربرانگیخته شده برای پیشرفت باشید: 
پایداری  زا  درکارمشکل  برتالش  و  کارکنید   سختی  به 

کنید.
تدارک تجارب خاص درخانه: عالوه برتجارب کلی 
شاگردان  انگیزش  بر  توانند  می  والدین  پروری،  فرزند 
اثربگذارند.  درخانه  خاص  تجارب  کردن  فراهم  با 
کردن  فراهم  و  ازمکتب  پیش  کودک  یک  برای  خواندن 
و  درخواندن   بعدی شاگردان  پیشرفت  با  مواد خواندنی 
انگیزش آنها رابطه دارد. عالوه بر این پژوهشگران ثابت 
کرده اند که مهارتهای کودکان وعادات کاری آنان همگام  
ی  کـننده  بینـی  پیش  بهترین  کـودکـستان،  به  رود  و 
ی  دوره  سالهای  طی  آنها  وعملکرد  تحصیلی  انگیزش 

ابتدائیه است.
برانگیزش شاگردان  توانند  همساالن: همساالن می 
ازطریق مقایسه اجتماعی، کفایت اجتماعی و انگیزش، 
همساالن،  تأثیرگروه  و  همساالن  با  همکاری  یادگیری 
با همساالنشان  را  توانند خود  اثربگذارند. شاگردان می 
کنند.  مقایسه  اجتماعی  و  تحصیلی  ازنظرموقعیت 
بیشتراحتمال  تر  با کودکان کم سن  مقایسه  در  نوجوانان 
دارد که ازنظراجتماعی به مقایسه بپردازند، اگرچه تمایل 
انکارکنند.  را  با دیگران  دارند که هرگونه مقایسه ی خود 
افـزایش عـزت  به   

ً
مثبت معموال اجتماعی  مقایسه های 

می  نفس  عزت  کاهـش  به  منفی  های  مقایسه  و  نفس 
شاگردانی  با  خود  ی  مقایسه  بیشتربه  شاگردان  انجامد؛ 
آنها مشابه  با  می پردازند که ازنظرسنی، توانایی وعالیق 

استند.
می  بیشترپذیرفته  همساالن  توسط  که  شاگردانی 
اغلب  دارند،  بیشتری  اجتماعی  مهارتهای  و  شوند 

پیشرفت  انگیزش  و  کنند  می  بهترعمل  درمکاتب 
تحصیلی مثبتی دارند. درمقابل شاگردان مطرود، به ویژه 
کسانی که پرخاشگری باال دارند؛ درمعرض خطرشماری 
ازمشکالت مربوط  به پیشرفت استند که با نمرات پایین و 

اخراج ازمکتب همراه است.
همساالن می توانند به یکدیگردریادگیری مواد درسی 
آموزش  کنند  کمک  کوچک  درگروههای  بحث  ازطریق 
پیشرفت  موجب  اغلب  همساالن،  توسط  خصوصی 

مربی وهمینطورشاگردان تحت آموزش می شود.
پیش ازاین دررابطه با نقش گروه همساالن درانگیزش 
پیشرفت شاگردان، برنقش منفی آن درآشفتگی نوجوانان 
 
ً
دررابطه با تعهد به یادگیری تحصیلی، کارمی شد. اخیرا
به گروه همسال، از نظراثرات مثبت و منفی آنها دردیدگاه 
انگیزش توجه می شود. اگر گروه همسال، معیارپیشرفت 
شاگردان  تحصیلی  ازپیشرفت  باشد؛  داشته  باالیی 
پایین  باعملکرد  شاگرد  اگریک  اما  کنند؛  می  حمایت 
درگروه همساالن ضعیف شرکت کند، عملکرد تحصیلی 

اوآسیب دیده و حتی تند ترمی شود.
معلمان  نقش  با  رابطه  در  اولیه  مطالعات  معلمان: 
حمایتی  ونقش  گرمی  براهمیت،  شاگردان  درانگیزش 
به  را   پژوهشگران عالیق خود 

ً
کید داشت. اخیرا تأ معلم 

آموزش و سبک اداره معلم  نیز توسعه داده اند. سنتروک 
)1385( توضیح میدهد، درپژوهش طراحی شده توسط 
زمانی  تنها   ،)1979(  Malcolm Moosموس ملکلم 
و  گرمی   که  رسید  اکثرمی  حد  به  شاگردان  انگیزش 
کید برتحصیالت  حمایت معلم  با سازماندهی کافی، تأ
و درسها با دیدگاه وهدف همراه می شود. این تجارب بین 
معلمانی رواج دارد که عقیده دارند؛ می توانند پیشرفت 

شاگردان را بهبود بخشد.
چنانچه دربحث قبلی خود، ازعقاید باندورا پیرامون 
خود اثربخشی دیدیم؛ جو هیجانی و پیشرفت کل مکتب 
درسطح انگیرش شاگردان تفاوت ایجاد می کند. مکاتبی 
دارند  شاگردان  از  باال  انتظارات  و  باال  معیارهای  که 
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کنند؛  می  حمایت  آنها  از  تحصیلی  و  وازنظرهیجانی 
کنند.  می  برانگیخته  پیشرفت  برای  را  شاگردان  اغلب 
مدیران  گذاران،  سیاست  اینکه  با  دررابطه  بعد،  درفصل 
مکاتب و معلمان چگونه می توانند ازروشهای آموزشی 
سخن  کنند،  استفاده  شاگردان  تحصیلی  پیشرفت  برای 

خواهیم گفت.
نقش  اهمیت  چهارم  درفصل  ووالدین:  معلمان 
کردیم  روشن  کودکان  رشد  و  درتربیت  را  والدین 
مشارکت  درافزایش  معلمان  به  که  را  هایی  وستراتیژی 
کند،  می  کمک  شان،  کودکان  وتربیه  درتعلیم  والدین 
این موضوع می  به  توجه  قدیم  درمکاتب  مطرح کردیم. 
عنوان  به  را  والدین  توانند  می  معلمان  چگونه  که  شد 
به  کنند،  می  کمک  شاگردان  پیشرفت  به  که  همکارانی 
مشارکت  این  به  توجهی  قابل  عالقه  اکنون  کاربگیرند. 
به  ومرتب  منظم  صورت  به  معلمان  وقتی  است.  شده 
اطالع رسانی  پیشرفت کودکان شان  با  رابطه  در  والدین 
می کنند و به آنها کمک می کنند درفعالیت های یادگیری 
کودکان شان شرکت کنند، کودکان پیشرفت بهتری دارند. 
براین  بخش  دراین  اجتماعی:  فرهنگی  های  زمینه 

چگونه  که  کنیم  تمرکزمی  موضوع 
وضعیت اقتصادی اجتماعی  و جنسیت 

برانگیزش و پیشرفت اثرمی گذارد.
و  اقتصادی  اجتماعی  وضعیت 
قومی  گروههای  میان  تنوع  قومیت: 
را  خود  آنها  درپیشرفت  شاگردان، 
بسیاری  مثال،  عنوان  به  دهد.  می  نشان 
دیدگاه  آمریکایی  آسیایی  ازشاگردان 
اما  دارند،  نیرومندی  تحصیلی  پیشرفت 
به  براین  عالوه  نیستند،  نیزچنین  برخی 
منظورشناسایی تنوع موجود درگروههای 
موضوع  این  شان،  درپیشرفت  فرهنگی 
نیزاهمیت دارد که بین تفاوتها و کمبودها 
پیشرفت  اغلب عدم  قایل شوند.  تفاوت 
ها،  آفریقایی  ویژه  به  اقلیت  گروههای 
معیارهای  به  توجه  با  آمریکا،  بومیان  التین،  آمریکای 
به  و  شود  تفسیرمی  آمریکا  پوست  سفید  متوسط  طبقه 
که  درحالی  شود  می  درنظرگرفته  آسیب  و  نقص  عنوان 

دلیل تفاوت ها و تبعیض فرهنگی استند.
اجتماعی  وضعیت  ازپژوهشگران  همینطوربسیاری 
بیش  ی  توجه  مورد  اقلیت  درگروههای  را  اقتصادی 
ازحد قرارمی دهند. دربسیاری ازموارد، اگریک مطالعه 
وضعیت قومی واقتصادی اجتماعی همزمان مورد مطالعه 
بهترازقومیت،  اقتصادی،  اجتماعی  وضعیت  قرارگیرد، 
عملکرد را پیش بینی می کند. شاگردان خانواده متوسط و 
باال درمقایسه با همتایان آنها ازطبقات پایین درموقعیت 
مثال  عنوان  دارند)به  بهتری  عملکرد  پیشرفت،  های 
شناسایی  پیشرفت،  به  تمایالت  پیشرفت،  انتطارات 
اهمیت تالش وکوشش(؛ شماری ازمطالعات را طراحی 
کرد که نه تنها نقش قوی و ضعیت اقتصادی اجتماعی را 
با قومیت برپیشرفت نشان داد، بلکه اهمیت  در مقایسه 
مطالعه انگیزش شاگردان اقلیت قومی را درزمینه ی کلی 
نظریه  چهارچوب  از  او  بررسی  کرد.  بررسی  انگیزش 
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که  آمریکایی  آفریقایی  شاگردان  برعلل  تمرکز  و  اسناد 
درچشم اندازپیشرفت، دررابطه با موقعیت و شکل خود 
موضوع  این  به  گراهام  شد.  می  شامل  را  کنند  ذکرمی 
پرداخت که چگونه شاگردان آفریقایی، آمریکایی، طبقه 
متوسط به صورت باثباتی با چهارچوب برانگیخته بودن 
آنان  پوست  سفید  رقبای  که  درحالی  ندارند.  انطباق 
ازطبقه ی متوسط  انتظارات باالیی ازپیشرفت داشته ومی 
 به خاطرفقدان تالش است ونه 

ً
دانند که شکست معموال

بد شانسی.
گروه  ازشاگردان  بسیاری  برای  خاص  چالش  یک 
اقلیت، به ویژه کسانی که درفقرزنده گی می کنند، مواجه 
شدن با پیشداوری نژادی، تضاد بین ارزشهای گروه آنان 
درگروه  پیشرفته  ساالن  بزرگ  وفقدان  اکثریت  گروه  و 
نقش  ایفای  مثبت  الگوهای  عنوان  به  که  آنها  فرهنگی 
کنند، است. برخی ازافراد سیاه پوست که نقش الگویی 
اند  توانسته  اند،  افریقایی آمریکایی داشته  را درشاگردان 
درنقش مربی خصوصی اثرات مثبتی دراین جهت داشته 

باشند.
طبعیت  به  که  دارد  اهمیت  موضوع  این  عالوه  به 
 به شاگردان گروه اقلیت قومی خدمت 

ً
مکاتب که مقدمتا

های  آفریقایی  سوم  ازیک  بیش  کنید.  توجه  کنند،  می 
ساکن آمریکا ویک سوم شاگردان آمریکای التین در47 
درآمریکا  شهری  نواحی  مکاتب  ازبزرگترین  مکتب 
تحصیل می کنند؛ این درحالی است که  5 درصد سفید 
آمریکا،  ساکن  آسیایی  شاگردان  درصد  و22  پوستان 
گروههای  شاگردان  از  بسیاری  استند.  مکاتب  دراین 
می  پایین  اقتصادی  وضعیت  با  های  ازخانواده  قومی، 
آیند )بیش ازنیمی ازآنها برای کاهش قیمت صبحانه ویا 
درون  مکاتب  این  اند(.  شده  شناسایی  رایگان  صبحانه 
سایرمکاتب  با  درمقایسه  که  دارد  کمتراحتمال  شهر، 
عملکرد پیشرفته یی داشته ویا خدمت حمایتی تحصیلی 
که  دروسی  و  پیشرفته  دروس  دهند؛  ارایه  باال  کیفیت  با 
به چالش بکشد دراین  مهارتهای تفکردراین شاگردان را 

و  یادگیری  برای  که  شاگردانی  حتی  کمتراست.  مکاتب 
برانگیخته می شوند، عملکرد مؤثردراین زمینه  پیشرفت 

ها را دشوارمی بینند.
براسناد،  وجنسیت  ازانگیزش  ما  بحث  جنسیت: 
شاگردان  باورهای  بود.  متمرکزخواهد  ارزشها  و  باورها 
باهم  پیشرفت  ی  درزمینه  کفایت  با  دررابطه  پسرودختر 
احساس شایسته گی  پسرها  مثال  عنوان  به  دارد.  تفاوت 
دارند  دخترها  به  نسبت  ریاضیات  و  درورزش  بیشتری 
های  فعالیت  و  ادبیات  خواندن)قرائت(،  در  دخترها  و 
اجتماعی احساس شایسته گی باالتری دارند. این تفاوتها 
پس ازبلوغ افزایش می یابد. بنابراین، انتظاراینکه چگونه 
قالب  با  به شایسته گی عمل کنند؛  شاگردان پسرودختر 

های ذهنی نقش جنسی ارتباط دارد.
با توجه به ارزشهای پیشرفت، با شروع لیسه، دختران 
پسرها  نیستند؛ درحالی که  قایل  ارزشی  ریاضیات  برای 
های  نقش  بین  اغلب  سرآمد  دختران  طوراستند.  این 
دریک  کنند.  می  تعارض  احساس  پیشرفت  و  جنسی 
مطالعه دختران سرآمد احساس گرفتارشدن بین پیشرفت 
را ازخود نشان  و نشان دادن حرفه ها و نقش های زنان 

دادند.
مکاتب، پیشرفت قابل توجهی درکاهش سوگیریهای 
جنسیتی درکتابها ومواد درسی و قالب های سنتی جنسی 
داشته اند؛ اما هنوزگرایش های جنسیتی وجود دارد. ستم 
جنسیتی یک موضوع مطرح درمکاتب است و شیوع آن 
ازآنچه تصورمی شد بیشتراست. هرشاگردی باید صرف 
داشته  برابر  فرصت  آموزش  برای  باید  نظرازجنسیتش 
باشد. شاید الزم باشد دررابطه، تفکرشود که چگونه این 
نوع تفاوتهای جنسیتی ممکن است  بر پیشرفت شاگردان 

اثربگذارند.
های  انگیزه  با  دررابطه  ازعقاید  نظربسیاری  ازاین 
را  فرهنگی  اجتماعی  های  زمینه  و  روابط   اجتماعی، 

بررسی کردیم.



مجلۀ آموزشی-پژوهشی
سال اول، دور اول، شامرۀ مسلسل 6  

حوت 1398 خورشیدی 44

برانگیختن وحفظ برانگیخته گی در شاگردان
جهت  را  بسیاری  هـای  ستـراتـیژی  بخش  دراین 
گی  انگیخته  بر  منظــور  به  شاگـــردان،  به   کـمک  
این  بخش  دراین  قراردادیم.  بحث  مورد  یادگیری،  برای 
ستراتیژی ها را مروردوباره می کنیم، مثال های بیشتری 
ذکرکرده  و برخی تفکرات  نهایی را دررابطه با شاگردان 
برانگیخته مطرح می کنیم. عالوه براین ازستراتیژی های 
پیشرفت  کم  که  شاگردانی  کردن  مستعد  برای  خاص 

استند و پیشرفت برای آنها دشواراست را ذکرمی کنیم.
ستراتیژی  بهترین  ازمیان  کـلـی:  هـای  سـتراتـیژی 
عنوان  به  شاگردان   انگیزش  منظوراصالح  به  کلی  های 
ایجاد  کردن  ازپیشرفت  یی  شایسته  الگوی  معلم،  یک 
انتظارات  این  انتقال  باال،  انتظارات  و  ازچالش  فضایی 
که شاگردان شما پیشرفت خواهند  نمود و فراهم کردن 
انگیزش  تشویق  و  ترغیب  آنها،  برای  نیاز  مورد  حمایت 
طراحی  اهداف،  تعیین  برای  شاگردان  هدایت  درونی، 
محرک  که  یادگیری  تکالیف  انتخاب  ازخود  مراقبت  و 
و  مؤثرازتکنولوژی  استفاده  باشد؛  وکنجکاوی  عالیق 

مشارکت درجامعه را می توان نام برد. 
همیشه درذهن خود به خاطر داشته باشید که شما و 
نیستند.  درشاگردان  انگیزش  ایجاد  منبع  تنها  تان  صنف 
عنوان  به  را  آنها  نظردارند.  ازاین  خاصی  نقش  والدین 
یادگیری  برای  شاگردان  انگیزش  در  تان  خود  با  والدین 
خوبی  تحصیلی  پیشرفت  اگرشاگردان  کنید.  شریک 
ندارند؛ با والدین آنها دیدارکنید و ستراتیژی را به منظور 
نمی  همکاری  والدین  اگر  کنید.  ایجاد  شاگرد  به  کمک 
کنند و یا توانایی کاربا کودک خود را به منظورکمک به او 
ندارند، سعی کنید یک مربی خصوصی را پیدا کنید که 

برای موفقیت شاگرد مسؤولیت پذیرباشد.
را  جامعه  دارد  تالش  که  هایی  ازبرنامه  یکی 
آینده،  مکتب  طرح  کند،  شریک  شاگردان  درپیشرفت 
 School of the future, based( تکزاس  درآیستین 
یاری  وهم  همکاری  ازطریق   .)in Austin, Texas
ابتدایی  درمکتب  منابع  از  شماری  خانواده،  و  مکتب 
وایدن )Widen( ومکتب ابتدائیه، مندز )Mendez( به 

کارگرفته شده است. دراینجا برخی ازاقدامات این طرح 
ذکرمی شود:

ایجاد شد که  برنامه زمانی  این  • میانجی همسال: 
و  میانجی  بحث  برای  شد،  داوطلب  محلی  وکیل  یک 
ستراتیژی های مذاکره با شاگردان خدمات خود را بسیج 

کند.
حمایت  با  که  یی  برنامه  درسردرگمی:  راهنما   •
کلیساهای منطقه انجام شد. دوتن راهنمایان سردرگمی، 
جنایی  درحقوق  دیگری  و  کاراجتماعی  مدد  یکی  که 
ازپوهنتون فارغ التحصیل شده بود، فعـالیت های اوقات 
حمایت  و  مشاوره  هدایت،  ی  درزمینه  را  خود  فراغت 
ازشاگردان صرف می کردند و آنرا راهنمایی درسردرگمی 

نامیدند.
مخصوص  که  حمایتی  و  تربیتی  ی  برنامه  یک   •

والدین اسپانیایی زبان بود.
والدین  مخصوص  حمایتی  و  تربیتی  ی  برنامه   •
آفریقایی تبارکه درآن به توانمندی های فرهنگ آنها اشاره 
اساس،  براین  و  قرارداده   شناسایی  مورد  آنرا  و  کرد  می 
برای کمک به کودکان به منظور حل مشکالت و تصمیم 

گیری استفاده می کردند.
خدمات  نوعی  بخش  این  قانونی،  های  کمک   •
و  راهنمایی  به  که  تاهرکسی  بود  مکتب  ازطرف  رایگان 
گاهی ازقانون نیازداشت؛ می توانست ازآن استفاده کند  آ

فهرست مراجع 
)1388(.مدیرت  حیدرمحمدی  باغمالیی،   .1
کالس درس سالم. تهران. چاپ مازند. انتشارات طلوع 

دانش.
 . تربیتی  روانشناسی   .)1385( محمد  پارسا،   .2

تهران . چاپ مهارت، انتشارات سخن.
پوهاندعبدالمنان،)1395(.روانشناسی  حقیار،   .3

تربیتی.
شعبانی، دکترحسن . )1396(. مهارتهای آموزشی 

وپرورشی. قم. چاپ گلها.
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ددې مقالې هدف
ددې مقالـې پـر بنسـټ بـه ښـوونکي خپـل درسـونه ښـه 
اصـول،  ټـول  محـورۍ  شـاګرد  د  شـي.  کـړای  تدریـس 
الرښـوونې، بنسـټونه، د پوښـتنو مطـرح کولـو او د تدریس 
فرعـي الرې چـارې پـه پـام کـې نیـول شـوي دي. تراوسـه 
پـورې پـه پښـتو ژبـه کې پـه داسـې کومـه موضـوع چې له 

هـر اړخـه څـه نـا څـه پـوره وي نـه ترسـترګو کیـږي.

د مقالې متن 
کېدای شـي شـاګرد محـوري ځینې خلـک خپه کړي 
یـا هـم هغه ښـوونکي چـې  کلونه کلونـه د تدریـس کاري 
تجربـه لري،پـه فکـر کـې واچـوي او دغـه پوښـتنه یـې پـه 
ذهـن کـې راپورتـه کـړي چې ووایـي: دغـه کومه نـوې بال 
ده چـې پـر موږ او زمـوږ پر ماشـومانو حاکمه شـوې ده. دا 
او دې ته ورته په سـلګونو نورې پوښـتنې شـته چې ستاسـو 
پلټنـې نـورې هم پـه کار واچـوي، ترڅو ستاسـو پـه وجود  

کـې د نویـو تجربـو لپـاره نـوي حرکتونـه او هڅـې رامنځته 
کړي.څـه چـې ډېـر مهـم دی هغـه دا دی چـې پـه شـاګرد 
محـورۍ کـې هېڅکلـه ښـوونکی نـه څنـګ تـه کیـږي. د 
شـاګرد محـورۍ په قانون او اصولو کې داسـې ویل  شـوي 
دي چـې: پـه فعالیتونو کې لـه) ۷۰ـ۷۵( سـلنې پورې زده 
کوونکـي برخـه اخلـي او له)۲۵ـ۳۰( سـلنې پـورې د زده 
کـړې مسـوولیت ښـوونکی پرغـاړه لـري، دا پـدې معنـا نه 
دی چې د ښـوونکي کار کم شـوی دی. په شـاګرد محورۍ 
کـې نـه یواځـې دا چـې د ښـوونکي کار کـې لږوالـی نـه 
راځـي، بلکې نور هـم ډېریږي،دومره کیږي چې ښـوونکی 
د ویاندویـۍ او یـا هـم د ډېـر بحـث له حالـت څخه وځي 
او پـه یـوه اسـانچاري، همغـږي کوونکي، تنطیـم کوونکي 
کوونکـو  زده  بدلیږي.ښـوونکی  شـخص  الرښـوونکي  او 
تـه مناسـب، ګټـور او پـه زړه پـورې شـرایط، درسـي توکي 
او درسـي فضـا برابـروي. ښـوونکی د لکچـر لـه حالـت 
څخـه راوځـي او د یـو سـم، سـالم او ماهـر مدیـر پـه بڼـه 

شاګرد محوره  
زده کـــــــــړه

د رسمولف مرستيال محمد يعقوب مومند
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رول لوبـوي. کلـه چـې زده کوونکـي په  خپلـو پرېکړو کې 
لـه سـتونزو سـره مخامـخ کیـږي، ښـوونکی لـه دوی سـره 
مرسـته کـوي. ښـوونکی بایـد په دې ډاډمن شـي چـې زده 
کوونکـي پـه کومـه کچـه ټـاکل شـوو اهدافـو ته رسـیدلي 
دي او ټولګـی لـه ټولـو اړخونو څخـه داسـې وارزوي چې:

ـ ټول اړوند مسایل ستاسو موضوع پورې اړه لري؟
ـ د درس ټولو اړخونو ته فکر شوی دی؟

هغـه څه چـې تاسـو زده کوونکو ته  نـه ور زده کوۍایا 
دا ددې لپـاره چـې دوی یـې خپله زده کـړي او  یادا چې زده 

کوونکـو ته مهم نـه دي؟ ولې؟
کلـه ښـوونکی داسـې فکـر کـوي او ځـان سـره وایي: 
حتمـي نـه ده چـې زده کوونکـي هرڅـه پـه ښـوونځي کې 
کوونکـي  زده  چـې  دي  موضوعګانـې  ځینـې  کـړي،  زده 
یـې لـه خپـل چاپیریـال، ټولنـې، کورنـۍ او ملګـرو څخـه  
هـم  زدهکـوي. یـا هـم ښـوونکی داسـې فکـر کـوي چې 
اوسـمهال  ددې شـیانو یـا مسـایلو زده کـړې ته اړتیا نشـته، 
عمر او سـویې سـره یې برابـر نه دي. ددې لپـاره چې په زده 
کوونکو  فشـار رانشـي، ښـوونکی کوالی شـي چـې ځینې 
مسـایل کـم کـړي. یـو ځل بیـا خپل ځـان و ارزویـاو خپل 
دالیـل پیـدا کـړي. تاسـو زده کوونکو تـه څنګه الرښـوونه 
کوئ؟هغـه څه چې تاسـو غـواړئ، یـا یې اړیـن بولئ چې 
زده یـې کړئپـدې هـم پوهېـږئ چـې ښـوونکی یـې هـم له 
زده کوونکـو څخـه زده کـوي؟د درس د فعالیتونـو او پایلـو 
پـه اړه مـو هم کلـه فکر کـړی دی؟ د زده کوونکو غوښـتنې 
څنګـه انـدازه کوئ؟ له دومـره سـتونزو او نیمګړتیاوو څخه 
وروسـته اوس ددې وخـت رارسـېدلی دی چـې ښـوونکی 
خپـل ځان یـو ځـل بیـا وروزي، ترڅو لـږې خبـرې وکړي 
او ډېـره برخـه د زده کوونکـو پـه عملـي رزونه کـې ولږوي، 
کلـه چـې ښـوونکی داسـې فکـر کوي چـې یواځـې دی په 
ټولـو شـیانو ډېـر ښـه پوهېـږي او زده کوونکي په هېڅ شـي 
نـه پوهیـږي. دی  مسـوولیت لـري ترڅـو د هـر څه پـه اړه 
زده کوونکـو تـه معلومـات او زده کړه ورکـړي،دا کار به ډېر 
سـتونزمن او سـخت وي ښـوونکی بـه سـتړی او درس بـه 
زده کوونکـو تـه تکلیف رسـوونکی وي. پښـتو کـې یو متل 
دی چـې وایـي: هنـدو سـتړی خـدای ناراضـه. د ټولګـي 

فضـا او ناخوځنـده زده کـړه بـه ډېر سـتړی کوونکـی او زړه 
تنګوونکـی وي، هغـه دا چې دلته  یوه خرابه مفکوره شـتون 
لـري چـې وایـي: زده کوونکـي پـه هېڅ نـه پوهېـږي، دا په  
دې معناچـې ښـوونکی بایـد ټـول وخـت خبـرې وکـړي. 
کار وکـړي او زده کوونکـي یواځـې د ښـوونکي خبـرو تـه 
الس تـر زنـې کېنـي، غوږ ونیسـي دا یـو عینـي واقعیت دی 
ښـوونکی چـې څـه وایـي زده کوونکـي ورتـه غوږ نیسـي، 
نـو همدا وجـه ده چـې زده کوونکي لـه هر څه نـه مړیږي. 
کـه چېرتـه پـه دې وخت کې ښـوونکی ځان فعالـه کړي او 
د زده کوونکـو مېزونـو تـه سـره ورښـکاره کـړي ډېر داسـې 
شـیان شـته چـې درس څخه پرتـه یې مشـاهده کـړي. ډېر 
زده کوونکـي بـه داسـې ولیـدل شـي چې پـه سـپینه پاڼه یا 
هـم تصـور کـې د  ښـوونکي د انځـور پـه جوړولو ښـکېل 
وي. ځینـې نـور بـه په شـعر لیکلـو بوخـت وي. یو شـمېر 
به داسـې هـم وي چې پـه خوراک لګیـا وي. لږ شـمېر نور 
بـه داسـې ولیـدل شـي چـې یـو څـه بـه لولـي او داسـې به 
هـم تـر سـترګو شـي چې یـو بل سـره هسـې خبـرې کوي. 
ددې لپـاره چې ددې ټولـو ګډوډیو، سـتړیاوو، وخت ضایع 
کولـو او بـې نظمیـو مخـه مـو نیولـي وي، باید څـه وکړو؟

ددې لپـاره چـې درس جذابـه کـړو او زده کوونکـي 
قالـب  یـو  ښـوونکی  وکـړو؟  بایـد  څـه  کـړو  ښـکېل 
جوړوونکـی نـدی چې ټـول زده کوونکي یو شـان وروزي، 
ښـوونکی یـو باغبـان دی.  باغبـان ګالن روزي  هغه هم یو 
لـه بل سـره متفاوت او ښایسـته ګالن. په لومـړي پړاو کې د 
یـوه باغبان لومړۍ ښـه ځانګړنـه دا ده چـې دی خپل ګالن 
وپېژنـي او هـر یـوه تـه لـه خپلـې غوښـتنې او ځانګړتیـاوو 
سـره سـمه روزنه ورکـړي. ځینې ګالن شـته چې ډېـرو اوبو 
تـه اړتیـا لـري، ځینـې نـور یـې بیـا ډېـرو اوبـو تـه اړتیـا نه 

لري.یـو باغبـان بایـد مراقبـت کوونکـی وي چـې:
ـ څه وخت د خپلو ګالنو خاوره بدله کړي؟

ـ ولې یې بدله کړي؟
ـ کوم ګل له کوم ګل سره پیوند کړي؟

 د باغبـان پـه اړه  دا ټولـې هغـه کړنـې او پوښـتنې دي 
چـې  څنګـه وکړای شـي چـې ګالن په ښـه توګـه وروزي، 
کـه چېرتـه باغبـان پـه بـڼ کـې بېالبېلو ګالنـو تـه د هغوی 
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لـه غوښـتنو او اړتیاوو سـره سـم اوبه، سـره، لمر، خـاوره او 
داسـې نـور څه چـې ګالن ورته اړتیـا لري ورسـوي، ځینې 
ګالن بـه پـه کـې ښـه وده وکـړي. وبـه غوړیـږي. تـازه بـه 
شـي. ځینـې ګالن بـه خچن شـي او ځینې بـه د کال په نیم 
موسـم کـې لـه منځـه هـم الړ شـي. ستاسـو زده کوونکـي 
هـم لکـه د ګالنـو په شـان دي هغـه باید ښـه وپېژنـئ او د 
هغـوی د فردي تفاوتونـو، ځانګړتیاوو، اړتیـاوو او هضمولو 
پـر بنسـټ ورته درسـي توکـي، مرسـتندویه درسـي توکي، 
فضـا، چاپیریـال او روزنیـز  توکـي چمتـو کـړئ. مهمه نده 
چـې خپـل ځـان غونـدې خلـک وروزو. مهمـه دا ده چـې 
نوښـتګر، هڅانـده او چټـک اشـخاص وروزو او ټولنـې ته 
یـې وړانـدې کړو. په شـاګرد محـورۍ کې ښـوونکی نمونه 
ده.ددې پـر ځای چـې زده کوونکي یې د مېزونـو او څوکیو 
شـاته چـپ او بنـدې خولـې کېني بایـد په خپل منـځ کې د 
خبـرو اتـرو، د افـکارو د تبادلې، تجربـو شـریکولو، په نوو 
موضوعګانـو د بحـث په کولو، مـوادو ته د پراختیـا ورکولو، 
اړونـدو عملـي  نـورو  پـه  او  راوسـتلو  او سـمون  اصـالح 
کارونـو یـې بوخت کـړي. زده کوونکـي باید پـه ډېر جرات 
او خوښـۍ سـره خپـل کارونه سـرته ورسـوي. په ډېـر ویاړ 
سـره بایـد خپـل نظرونـه شـریک کـړي. هغـه زده کوونکي 
چـې پـه دغـه مېتـود سـره وروزل شـي پـه خپـل نفس ښـه 
حاکمیـت پیـدا کوي.پـه ټولنه کـې د عزت النفس څښـتن 
وي.  منونکـي  بـل  یـو  اخلـي.  روحیـه  همـکارۍ  د  وي. 
هڅانـده شـخص جوړیـږي. ډېـرې سـتونزې خپلـه حـل 
کـوالی شـي. رښـتینی وي  او خپله پرېکړه ډېره ښـه کوالی 
شـي. ځکـه چـې ښـوونکي پـه ټـول تحصیلـي کال کې په 
دوی بانـدې ښـه عملـي فعالیتونه ترسـره کـړي دي، ځینې 
مسـوولیتونه یې ورسـپارلي دي او د مسـوولیت منلو روحیه 
یـې ورکړې ده. ښـوونکی په دې مېتود کې:مه کـوه!  تېروتنه 
دې کـړې دې اصطالحاتـو تـه اړتیـا نه لـري. یو شـېبه فکر 
وکړئ! شـاید تاسـو هم پـه ټولګي کـې زده کوونکـي ولرئ 
چـې هغه لـس ځله پورتـه کیږي، ترڅو ستاسـو د پوښـتنې 
ځـواب درکـړي. اتـه ځلـه یـې ځـواب غلط یـا هم اشـتباه 
درکـړ او هـر ځـل تاسـو اړ یاسـت چـې هغـه تـه نېـغ  پـه 
نېغـه  ووایاسـت چـې تاسـو اشـتباه کـړې ده او بیـا هـم په 

ډېـر کرکجـن، غوسـناک، لـوړ غـږ او د احتجـاج په شـکل 
هغـه تـه ووایـئ: تر اوسـه مـو څـه نـه دي زده کـړي؟ تا نو 
څه شـی ولوسـتل؟ نور څـوک پوهیـږي؟ په داسـې حالت 
کـې هـم ښـوونکی او هـم زده کوونکـي په روحـي، ذهني 
او جسـمي لحـاظ سـخت خپـه او ناهیلي کیـږي. هغه زده 
کوونکـي تـه چې بـار بار ویل کیـږي چې تېروتنـه دې وکړه 
او ښـوونکی چـې هر وخـت د زده کوونکي له لوري ناسـم 
ځوابونـه اوري سـخت ناهیلـی کیـږی. شـاګرد محـوري 
لـه  ماشـومانو څخـه نیولـې ان تر ځوانانـو او نویـو ځوانانو 
پـورې د تدریـس مناسـبه الره ده او یـا هـم ځینـو سـره بیـا 
دا پوښـتنه باالعکـس پیـدا کیـږي چـې رښـتیا هـم شـاګرد 
محـوري  د شـاګردانو کومـې کټګـورۍ او په کـوم عمر کې 

ا ړینـه او ګټـوره ده؟
د کار مېتود څنګه دی؟

د کار مېتـود داسـې دی چـې ماشـومان ډلـو کې سـره 
موضـوع   داسـتان  د  تـه  ماشـومانو  ښـوونکی  راټولیـږي.  
سـترګو پـه سـترګو کـې پـه مناسـب غـږ لولـي، وروسـته له 
زده کوونکـو څخه غوښـتل کیـږي، ترڅو د داسـتان ګونګ 
او پټـې مهمـې برخـې تـر پوښـتنې او نقادانـه فکـر النـدې 
راولـي او بیـا ورتـه خپلـه ځوابونـه هـم پیـدا کـړي. پـه دې 
مېتـود کې د ښـوونکي رول د اسـانتیاوو رامنځتـه کول دي، 
اړینې الرښـوونې دي. ښـه مدیریت دی. د سـختو کلمو او 
لغتونـو معنـا کـول دي، نه کوم بل کار. درسـونه باید داسـې 
پـالن شـي چـې ټـول درسـونه زده کوونکـو تـه د همـدې 
مېتـود پر بنسـټ تدریس شـي، پـه دې معنا چې ماشـومان 
خپـل ټـول درسـونه تـر بحـث، پوښـتنو او ځوابونـو الندې 
ونیسـي، ترڅـو فکـري اسـتعداد یـې فعالیـت تـه چمتـو 
شـي،نه دا چـې ښـوونکی لېږدونکـی وي او زده کوونکـی 
اخیسـتونکی. دغـه مېتـود ماشـومان لـه ویـده او بې حسـه 
حالـت څخـه یـو فعـال حالـت تـه راوباسـي، ترڅـو چې 
ماشـومانو کـې د فکـر قـوه پیاوړې نشـي، موږ نشـو کوالی 
چـې ټولګـي نـه د یـوه ښـه زده کوونکـي د ترالسـه کولـو 
هیلـه ولـرو. زده کوونکـي هغـه څـه چـې ګـوري او بیا یې 
لولـي پـه اړه یـې باید نقد وکـړي، خپلـو بحثونو لپـاره دلیل 
راوړي، د یـو بـل لیکنـې، مقالـې، خاطرې، ترنـم، ډکلمه، 
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شـعر ویل او متن لوسـتل سـره نقـد کړي. د هـرې موضوع 
پـه اړه لـه ځیرتیـا او ځیرکتیـا څخـه کار اخلـي. څنګه چې 
تاسـو هـم پوهېږئ چـې هلکان لـه ۱۰ څخه تـر ۱۲ کلنۍ 
پـورې د نظـم او دسـپلین ډېـر خیال نه سـاتي. پـه دې عمر 
کـې هلـکان ډېـر شـوخ وي او ډېـری وخـت له ښـوونځي 
څخـه تېښـته هم کـوي، مګر دې مېتـود ثابته کـړې ده چې 
د نویـو مېتودنـو په رامنځته کولو سـره زده کوونکي ښـه زده 
کـړه کـوالی شـي. خپلـو درسـونو سـره لېوالتیـا پیـدا کوي 
او د خپلـو درسـونو د سـاعتي وخـت چې اوس یو سـاعت 
دی ډېروالـی غـواړي، ان تـردې چـې هغـه زده کوونکوبـه 
چـې ټولګـي نه فـرار تېښـته کوله، ماشـومان به یې په لښـته 
وهـل، پټېدل بـه، اوس ترټولو هغوی ښـه حاضري ورکوي، 
ښـوونځي، ټولګي، کتاب او ښـوونکي سـره لېوالتیا ښـیي. 
مـوږ اوس دې پایلـې تـه ورسـېدو چـې زموږ هلـکان اوس 
زده کـړې سـره ډېـره لېوالتیـا پیـدا کـړې ده، دې کار ته موږ 
بیخـي تعجـب وړي یـو او زمـوږ ماشـومانو کې ډېـر مثبت 

تغیـر راغلی دی.
څنګه پوښتنې جوړې کړو؟

کـه تاسـو غـواړئ چـې زده کوونکـو تـه الفبـا ور زده 
کـړئ، د تـل پـه څېـر پـه ډېـرو  ښـو پوښـتنو پیـل وکـړئ! 
داسـې پوښـتنې چـې زده کوونکـي وهڅـوي. فکـر وکړي. 
پلټنـې تـه یـې اړ کړي او پوښـتنه په هـو او نه ځواب نشـي.

د سـار ي پـه توګـه: تر اوسـه مو د 
الفبا پـه اړه فکر کړی دی؟ رښـتیا الفبا 
څـه شـی دی؟ څه پـه درد خـوري؟ په 
کومـو ځایونـو کـې پـه کاریـږي؟ ایـا 
الفبـا د خوړلـو شـی دی؟ د اغوسـتلو 
دی؟ او کېدای شـي داسـې په سلګونو 
نورې پوښـتنې واوسـي. له دې وروسته 
هر یـو لـه زده کوونکو څخـه د الفبا یو 
یـا څـو تـوري لـه ځان سـره پـه یـوه چـارټ یـا هم پـه یوه 
کاغـذ ولیکـي او یـو بـل ته یـې مخامخ ونیسـي هـر یو دې 
د یـو بـل ترسـره کـړی فعالیـت ولولـي او بیا دې پـرې نظر 
ورکـړي، ښـوونکی دې څارنـه وکـړي، ودې ګـوري چـې 
فعالیـت یـې څنګـه ترسـره کـړی دی؟ کـه چېرتـه فعالیت 
ښـه ترسـره شـوی و پـه بېـال بېلـو لکـه: شـاباس، افریـن، 
څومـره ښـه او ډېـر تکـړه لفظونـو دې وسـتایي. پـه فعالیت 
کـې دې نومـرې ورکـړي او کـه سـتونزې یې درلـودې ورته 

دې الرښـوونې وکـړي او بیـا دې هـم وهڅوي.
شاګرد محوري مو د درس عمق ته ننباسي

پـه دغه مېتود سـره نشـو کوالی چـې له ډېـرو مطلبونو 
سـره ټولګـي تـه ننوځـو. پـه نـورې نـړۍ کـې دغـه کار لـه 
منځـه تلونکـی دی. هلتـه محتوا لـږه او فعالیتونـه ډېر دي. 
د مطلبونـو ډېروالـی ددرس  عمـق تـه د ننوتـو مخه نیسـي. 
پـدې مېتود کې زده کوونکي ښـه زده کړه کوالی شـي. ښـه 
لیکـوال، ښـه څېړونکـی تـرې جوړېـدالی شـي او خپله د 
علـم او پوهـې په لټې پسـې روانیـږي، نه دا چـې علم دوی 
پـه  کـور، سـړک، کلـي، کوڅـه، ښـوونځي او مدرسـه کې 

ولټـوي او پـه خپـل دام کې یې ونیسـي.

پـه شـاګرد محـورۍ کـې د انفـرادي زده کړٍې 
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چارې الرې 
خپلـو  د  کوونکـي  زده  کـې  مېتودونـو  ډول  دغـه  پـه 
وړتیـاوو پر بنسـټ مخته ځـي. دلویو او  کوچنیـو  پروژو  د 
اجـرا پـه اړه د زده کوونکـو د خپلواکه کېـدو روحیه پیاوړې 
کیـږي. د دغـه  هـدف د پلـي کولـو پـه اړه ترټولـو لومړنـی 
او بنسـټیز ګام  د زده کـړې د طرحـه کولـو پـه برخـه کـې د 

شـاګرد محـورۍ پېژندنـه، اصـل او مفهـوم منـل دي. 
په شاګرد محورۍ کې د انفرادي زده کړې موخې

۱ـ د فردي تفاوتونو رعایتول
کـه چېرتـه پـه ټولګـي کـې فـردي تفاوتونه په پـام کې 
ونـه نیـول شـي، پـه زده کـړه ییـزو فعالیتونـو کې به سـتړیا، 
ناهیلـي، زړه بدوالـی او تېښـته قـوت ومومي چـې دا کار به 
د وخـت او زمـان پـه تېرېـدو سـره ډېـرې روحـي، ذهنـي، 
فزیکـي، روانـي او ټولنیـزې سـتونزې  او ننګونـې رامنځتـه 

. کړي
۲ـ په عملي زده کړه کې د خپلواکه کېدو وده

زده کوونکـي پـه انفـرادي زه کـړه کـې د مسـتقلې زده 
کـړې الرې چـارې ډېرې ښـې زده کوي، یعنـې دا زده کوي 

چـې څنګـه یـې زده کړي؟
۳ـ مطالعې سره عادت پیدا کول

معلومـات  ډېـر  کوونکـي  زده  کـې   مېتـود  دغـه  پـه 
ترالسـه  کـوي. د ډېـرو معلوماتو ترال سـه کـول د زده کړې 
د  فعالیتونـو څخـه خوښـي ښـودل دي او ډېـر فعالیـت زده 

کوونکـي پراخـې مطالعـې تـه هڅـوي.
۴ـ پـه مطالعـه کې د مهارتونـو رامنځته کـول: دې کار 
لپـاره  رابینسـون روشـن SQ3R داسـې وړاندیزونـه کـړي 

دي:
)الـف( اجمالـي مطالعه: یعنـې د عنوانونـو مطالعه او 

.)survey( د تېـرو اطالعاتو یادونـه
)ب( پوښـتنې: پـه ذهن کـې د پوښـتنو راوالړول یعنې 
د مفهـوم اخیسـتلو پوښـتنې بایـد داسـې جوړې شـي چې  

.)question( ځوابونـه ورتـه ورکړل شـي
)ج( مطالعـه )لوسـتل(: د پوښـتنو د ځوابونـو د پیـدا 

.)Read(کولـو لپـاره پـه ځیرتیـا سـره د متـن لوسـتل
)د( کتـاب تـه نـه کتـل: پـه ځیرتیـا سـره د کتـاب لـه 

)rectie( .کتلـو څخـه پرتـه پوښـتنو تـه ځوابونـه ویـل
بیـا کتنـه: د یادداښـتونو بیاکتنـه او د مهمـو برخـو بیـا 

.)Review(تکـرار
۵ـ خپلواکه او الرښود شوې مطالعه:

هدفونـه  کـړې  زده  د  تـه  کوونکـو  زده  چـې  کلـه  
اړونـد وي،دې کار  لوسـت  د  او  پـورې  ارزښـتمن،په زړه 
سـرهزده کوونکـي نسـبت پخـوا تـه د خپلـو فعالیتونـو پـه 
ترسـره کولـو کـې منظـم کیـږي. پـه دې مېتـود کـې دا هم 
زده کـوي چـې څنګـه پـه خپـل ځـان کنټـرول ولـري. زده 
کوونکـي خپلـې مطالعـې او ځانـي ازموینـو تـه پراخوالی 
ورکـوي، ترڅـو پـه زده کـړه کـې د قناعـت وړ قابلیتونـو تـه 
السرسـی پیـدا کـړي. ددې مېتود یـو مهم اصـل دا هم دی 
چـې قابلیتونـو ته د رسـېدلو پـه موخـه د زده کـړې د پایلې 
کچـه باید لـه۸۰ تـر ۹۰ سـلنې پـورې سـمو ځوابونونو ته 

ورسـیږي.

په شاګرد محورۍ کې د تسلط ترکچې زده 
کړه

ددې نظرېې پربنسـټ: د زده کوونکـو پرمختګ او زده 
کـړه د زده کـړې وخت پورې اړه لـري)کارول۱۹۶۳(.

 د کارول پـه نظـر د زده کوونکـو د زده کـړې اصـل 
زمـان دی. کـه چېرتـه پـه زده کړه کـې د زده کړې پـه مېتود 
حاکمیـت ولـرئ یـوه ګټـه یـې دا ده چـې مطلوبـه تدریس 
ترسـره کیـږي او بلـه ګټه یـې دا ده چـې وخت لږ نیسـي او 
د هـر زده کوونکي شـخصیت، فـردي تفاوتونه، اسـتعداد، 
مهارتونـه او د ژونـد قابلیتونه ډېر ښـه پرمختـګ کوي. بلوم 
پـه دې معتقـد دی چـې:د زده کـړې مهارتونـه د حاکمیـت 
تـر کچـې د زده کوونکـو پـه مفهومـي ژوند باندې هم ښـه 
اغېـز کـوي. زده کوونکـي خپل ځان ته په یوه ښـه ارزښـت 
قایلیـږي او دغـه مېتـود د روحـي سـالمتۍ یـو لـه قـوي 
سـرچینو څخه شـمېرل کیږي. پـه دې مېتود کې ښـوونکی 
هڅـه کوي چـې د زده کـړې بېالبېلې اغېزمنـې الرې د زده 

کوونکـو د فـردي تفاوتونـو پر بنسـټ چمتـو کړي.  

په شاګرد محورۍ کې خصوصي زده کړې
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پـه دغـه ډول زده کـړه کـې د کار اسـاس د زده کوونکو 
ذوق، مینه، د ا سـانتیاوو برابرول او د زده کوونکو شـخصي 
وړتیـاوې دي. پـه دې مېتود کې ښـوونکی په ډېر قوت سـره 
ټولګـي تـه ننوځـي، ښـوونکی بایـد پـه اړونده مضمـون او 
موضـوع کې پـراخ معلومـات ولـري، دا معلومـات مدلل، 
او  مـادي  پـه  کوونکـو  زده  د  او  کاري  اغېزمـن، جـذاب، 
معنـوي ژونـد کـې ښـه رول ولوبـوي، دې مېتود سـره باید 
بلـې  لـه  توګـه ورځ  فزیکـي  او  پـه روحـي  زده کوونکـي 
پیـاوړې شـي. ښـوونکی پـه مثبـت فکـر ټولګي ته راشـي، 
هـر زده کوونکـی لـه بلـې ورځـې سـره مقایسـه او وارزول 
شـي. د زده کـړې ناسـتې او غونـډې لنـډې وي، ترڅو زده 
کوونکـي لـه زده کـړې څخـه د سـتړیا، ناهیلـۍ او تېښـتې 
احسـاس ونـه کـړي. د زده کـړې چاپیریـال بایـد تفریحـي 
پـه امـن، راحـت، ارامه او د فـردي تحصیلي وضعیت سـره 

ولري.  سـمون 

په شاګرد محورۍ کې پروګرامي زده کړه
:programmed instruction

پروګرامـی زده کـړه د انفـرادي زده کـړې یـو نظـام دی 
چـې ټولـه هڅه یې د زده کوونکو د غوښـتنو او اړتیاوو سـره 
سـم د زده کـړې همغـږي کـول دي. پـه دې مېتـود کـې د 
زده کـړې توکـي پـه کوچنیو واحدونـو باندې وېشـل کیږي 
چـې د چـوکاټ په نامـه یادیـږي. دغـه کار د زده کوونکو د 
مخکینـۍ پوهې پر بنسـټ تنظیمیـږي. د مطلبونـو د تنظیم 

لـه نظـره پروګرامیـزه زده کـړه لـه دوو الرو مخته ځي:
۱ـ خطـي: زده کوونکـي په خطـي پروګرامیـزه زده کړه 
کـې بایـد د مطالعـې ټـول پړاوونـه ووهـي او قـدم پـه قـدم 
لپـاره  مخکـې الړ شـي. زده کوونکـي د مطلبونـو د درک 
پخوانـۍ پوهـه هـم پـه پـوره ځیرتیـا سـره تـر مطالعـې ال 
نـدې ونیسـي او دا قدمونـه بایـد لنـډ وي. زده کوونکـي په 
خطـي زده کړییـز پروګـرام کـې په خپلـه وړتیا بانـدې د زده 
کـړې پروګرامونـه څاري ،یعنې کـه چېرته له هـر ګام څخه 
وروسـته یې پوښـتنې ته سـم ځـواب ورکړ، نو په دې پوشـه 
چـې خطـي پروګـرام مختـه ځـي او کـه غلـط ځـواب یـې 
ورکـړ، نـو د جبرانـي ارګانونـو پـه لور میـالن پیدا کـوي. له 

جبرانـي ګامونـو څخـه هـدف دا دی چـې زده کوونکـي د 
اضافـي معلوماتـو پـه لټه کـې وي، خپلـې تېروتنې اصالح 
کـوي، د پروګـرام یا هم د موضـوع ټولې برخې نـه لولي. په 
دغـه برخه کې د ښـوونکي مسـوولیت د زده کړې د هدفونو 
مشـخص کـول دي، پلي کـول دي، د زده کړې د اسـانتیا او 
اغېزمنتیـا لپـاره د وسـایلو او اړینـو توکـه چمتو کـول، د هر 
زده کوونکـي اړتیـاوو، غوښـتنو او سـتونزو تـه رسـېدنه او د 

زده کـړې پـه اړه ارزونه ده.     
ایا شاګرد محوري په وړکتون کې عملي دی؟

ځـواب، هـو دی. وړکتـون کـې شـاګرد محوري سـل 
پـه سـلو  کـې عملـي دی. د سـاري پـه توګه: تاسـو د سـلو 
ماشـومانو ښـوونکی یاسـت او د هرې میاشـتې یا هم هرې 
اونـۍ لپاره تا سـو ورته ځانګـړی مهالوېش او پـالن ترتیب 
کـړی دی، ترڅـو د هغـه په واسـطه خپلو زده کوونکو سـره 
کار وکـړئ یـو شـاګرد محـوره ښـوونکی چې خپـل ټولګي 
تـه ننوځـي ښـه دا دی چې خپل سـاعت په سـالم اچولو او 
روغبـړ بانـدې پیل کـړي اولومـړی دې له خپـل ځان څخه 
شـروع کړي د سـاري په توګه: پرون شـپه چې کـور ته الړم 
څـو پخوانـي ملګري مـې پوښـتنې او لیدنې تـه راغلي وو. 
ډېـر وخـت کېـده چـې دوی مې نـه و لیدلـي. یـوه ملګري 
سـره مـې ستاسـو غونـدې یـو کوچنـی زوی هـم راغلی و. 
هغـه ماشـوم ډېر شـوخ خو پـه خپلو سـبقونو کې ډېـر تکړه 
هـم و... لـه دې وروسـته هـر ماشـوم د خپـل ځـان د ویلو 
پـه اړه خبـرې پیلـوي، کېدای شـي پدې ورځو  کې ستاسـو 
مهالوېـش څـه نـا څـه منظـم نـه وي او تاسـو د مهالوېـش 
مطابـق پروګـرام تنظیـم کـړی وي، مګـر دلتـه یـو دم تاسـو 

ځیـر کېږئ!
چـې ستاسـو لـه زده کوونکو څخـه د یوه مـور ناروغه 
شـوې ده او هغـه یـې روغتـون تـه وړې ده. نـو دلتـه تاسـو 
کوالی شـئ چـې خپله موضـوع پـه روغتـون، ناروغ،ډاکټر 
او نـرس  بانـدې راوڅرخـوئ. کـوالی شـئ چـې پـه خپله 
مرسـته ماشـومانو سـره یوه تمثیلـي پرچه جوړه کـړئ او یو 
لـه دې ماشـومانو څخـه نـاروغ وي، دوه په کـې ډاکټران او 
یـو پکـې نرسـه او دا هـر یـو یـو رول ولوبـوي او خپـل ټول 
مسـوولیتونه پـه خپـل تمثیـل کې ترسـره کړي، پـه دې  کار 
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سـره بـه دوی  یـو روغتـون او درملیـز چاپیریـال ښـه درک 
کـړي او لـه دې سـره به هم اشـنا شـي چې څنګـه د هماغه 
چاپیریـال قوانین رعایت کړای شـي او که پـه دې اړه کومې 
کیسـې درتـه زده وي کوالی شـئ چې کیسـې وکـړئ او ان 
تـردې چـې د هماغـه زده کوونکـي چې مور یـې ناروغه ده 

د احـوال اخیسـتلو لپـاره پروګرام جـوړ کړای.
د شاګرد  محورۍ مېتود تاسو ته وایې:

یـو ښـوونکی بایـد پـالن او پروګـرام ولـري. ښـه یـې 
تنظیـم کـړای شـي، مګـر دا  نـه وایـي چـې هېڅکلـه هـم 
خپـل پـالن کـې تغیـر مـه راولـئ، بلکـې برعکـس داسـې 
وایـي: ښـوونکی بایـد خپـل پـالن او پروګـرام د حاالتـو، 
شـرایطو او موقعیتونـو سـره سـم جوړ کـړي او هـره ورځ په 

کـې نـوی والـی راولي.
موضـوع داسـې پـالن کړي چـې هلتـه نـوې فکرونه، 
مهارتونـه، د ژونـد اړیـن قابلیتونـه او پـه ورځنـي ژوند کې 
یـې ثمـره وګـوري.دا کار بایـد ډېـر ژر وکـړي او پـه پـوره 
اعتمـاد او ځیرتیـا سـره یې و کړي او له دې سـره ښـوونې او 
روزنـې تـه الره هواره کـړي. زمـوږ د مشـرانو دا عادت دی 
چـې هـر وخـت له خپـل ځان څخـه پروګـرام جـوړوي. د 
نـورو لـه اړتیـاوو او مشـورو څخـه پرتـه یـې د اجـرا برخې 
تـه غورځـوي، مګـر د شـاګرد محـورۍ نظـام بیـا داسـې 
وایـي: کـه ډېـر نـه وي یـو ځـل دې دا مشـران مـوږ تـه هم 
پـام وکـړي. له مـوږ څخه دې هـم واوري، موږ تـه دې غوږ 
ونیسـي. چـې موږ په رښـتیا سـره څه غـواړو او څه تـه اړتیا 
لـرو؟ کلـه مـو چـې دا کار وکړ دلتـه دی چې موږ او تاسـې 

بـه سـمو ځوابونـو او هدفمنـدې پایلې ته ورسـېږو.

د سـوید پـه هېـواد کې د شـاګرد محـورۍ په 
اړه  مشـاهدیي کیسه

 اوس غـواړم چې د شـاګرد محورۍ د یـوې تجربې په 
اړه چـې پـه سـوید هېـواد کې د یـو شـمېر هغـو کارپوهانو 
لـه لـوري ترسـره شـوې چـې نومـوړي هېـواد تـه یې سـفر 

درلوده
غـوږ شـئ! په سـوېد کـې د ماشـومانو یوه مدرسـې ته 
الړم. ښـوونکی یـې د ټولګـي پـه یـوه کنـج کـې ناسـت و. 

ماشـومان پـه ډېر شـوق سـره په خپلـو کارونو بوخـت و. له 
دغـو ماشـومانو څخـه یـو هـم  د صندلۍ پـه لـور والړه،په 
صندلـۍ یـې  د خپلـې خولـې اوبـه اچولـې. د صندلـۍ په 
څنـګ کـې یو بـل ماشـوم پـه خپلـو سـاعتیریو بوخـت و. 
هـر ځـل به چـې پورتـه کېـده پـه صندلۍ بـه یـې د خولې 
اوبـه اچولـې او دغـه اوبـه بـه د هغـه بـل ماشـوم چـې د 
صندلـۍ ترڅنـګ ناسـت و هـم لوېدلې. څـو ځلـه دا کار  
تکـرار شـو، ما خپـل ځان سـخت کنټرول کـړ. تعجب مې 
وکـړ چـې څنګـه دې ماشـوم تـه ښـوونکی څـه نـه وایې؟ 
ځـان سـره مـې وویـل: کـه چېرتـه زمـا په هېـواد کـې کوم 
ماشـوم دغسـې عمـل وکـړي، زه بیـا پـه دې  پوهېـدم چې 
داسـې ماشـوم سـره مـا څـه کـول او هغـه ماشـوم چـې پـه 
دې بـل ماشـوم باندېیـا هـم پـه صندلـۍ بانـدې د خپلـې 
خولـې اوبـه اچـوي څنګـه سـزا مـې ورکولـه؟ دا مـې ورته 
ویـل: چې بیـا داسـې کار ونکـړې، مګر دې ښـوونکي یوه 
تـه هـم څـه ونـه ویـل! پـه ډېـر زغـم او حوصېلې سـره یې 
ماتـه اشـاره وکـړه چـې ارام او منتظـر واوسـه! یو څو شـېبې 
چـې تېرې شـوې، ښـوونکی لـه خپل ځـای څخـه راپورته 
شـو. ټـول زده کوونکـي یـې لـه خپل شـاوخوا راټـول کړل. 
کېینـول او ورتـه یـې وویـل: ګاللیو ماشـومانو! مـوږ غواړو 
چـې نـن یوه سـتونزه حـل کـړو، تاسـو باید راسـره مرسـته 
وکړئ،وګـورو چـې څه کوالی شـو؟ د هغه دوو ماشـومانو 
کـړه یـې وسـتایل چې یـو یـې د خپلې خولـې اوبـه اچوي 
او هغـه بـل چـې د صندلـۍ ترڅنـګ ناسـت دی پـه خپلو 
لوبـو او سـاعتیریو کـې بوخت دی. دې ماشـوم  بـه هر څو 
دقیقـې وروسـته د خپلـې خولـې اوبـه پـه خپـل ټولګیـوال 
اچولـې، پـه تعجب سـره یې وویـل: زما لـه دې اوبو اچولو 
څخـه یواځینـی هـدف دا و  چې زمـا د خولې اوبـه تر کوم 
ځـای پـورې رسـیږي؟ هر ځـل به مې چـې د خولـې اوبه 
توکولـې هڅـه بـه مـې دا کوله چـې نسـبت تېر ځـل ته یې 
لـرې وغورځـوم. ښـوونکي دغه موضـوع تر بحـث  الندې 
ونیولـه. زده کوونکـي یـې پـه دې اړه ژور فکر تـه راوبلل او 
سـتونزې تـه یـې د حـل د الرې پیـدا کولـو پـه اړه وهڅول. 
پـه پـای کـې دوی دې پایلې ته ورسـېدل:هغه ماشـوم چې 
د خپلـې خولـې اوبـه په خپـل ټولګیـوال یا هم پـه صندلۍ 
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اچولـې بایـد ځـای یـې تغیـر کـړای شـي، ترڅـو د خولې 
اوبـه یـې پـه چـا ونـه لویـږي. یـا هـم د هغـه بـل ماشـوم  
چـې د صندلـۍ ترڅنـګ ناسـت و ځـای یـې بـدل کـړي. 
هغـه ماشـوم چـې د صندلۍ ترڅنـګ والړ و او پـه هغه بل 
ماشـوم یې چـې د خپلې خولـې اوبه اچولې، هغه د بښـنې 
غوښـتنې پـه نیـت راپورتـه شـو، دا د بـل ماشـوم وېښـتان 
یـې پـه اوبـو پـاک ومینځـل او بښـنه یې تـرې وغوښـته. په 

همـدې سـره د هغـه ورځې سـتونزه حل شـوه.
تاسـو دلتـه وکتـل چـې ښـوونکي څنګـه رول لوبـاوه! 
ددې پرځـای چـې خپلـو زده کوونکو ته ووایي: چې تاسـو 
غلـط کار وکـړ. کېنـه. ورک شـه. تېروتنـه مـو وکـړه. مکوه. 
غلـی شـه، بلکې داسـې عمل یـې ترسـره کړ، ترڅـو خپله 
زده کوونکـي خپلې سـتونزې پـه خپله حل کړي او مناسـبه 

حـل الر ورتـه وګوري.
اوس کېدای شـي تاسـو تـه یوه بله پوښـتنه پیدا شـي؟ 
کـه چېرته ماشـومان وغـواړي چـې ریاضي، دینـي علوم او  
د خپلـې ژبـې ادبیـات زده کـړي څنګـه کـوالی شـي چې 
د شـاګرد محـورۍ پـه مېتـود بانـدې کار وکـړي او مختـه 
الړ شـي؟ دلتـه د ښـوونکي رول هـم ډېـر مهـم دی او زده 
کوونکـي اړ دي چـې لـه ښـوونکي څخـه یـې زده کـړي. 
یـو شـاګرد محـوره ښـوونکی هېڅکلـه دا نه وایـي چې زده 
کوونکـي مـې نه پوهیـږي. زده کړه هغه وخت ښـه ترالسـه 
کیـږي چـې دوه طرفـه وي.  پرتـه لـه دې تاسـو لـه خپلـو 
زده کوونکـو څخـه د  زده کـړې هیلـه مـه لـرئ. په شـاګرد 
محـورۍ کـې ښـوونکی په غیـر مسـتقیمه توګه یو الرښـود 
دی.ښـوونکی د زده کـړې پـه ټولـو برخوکـې د خپلـو زده 
کوونکـو ترڅنـګ وي، نـه د هغـوی په سـر د یـوه حاکم په 
توګـه. د یادونـې وړ دی: ډېر وخت ښـوونکی باید خپل زده 
کوونکـي پـه وړو  ډلـو ووېشـي، کېدای شـي په یـوه ټولګي 
کـې د زده کوونکو شـمېر له )۳۰ـ۴۰( تنو پورې ورسـیږي 
او دې تـه اړتیـا وي چـې پنځـه کسـیزه شـپږوي کاري ډلې 
جـوړې شـي او پـه دې ډلـو کـې پـه موضوعګانـو بانـدې 
سـره سـال او مشـورې. په هـره ډله کې بایـد یو یو اسـتازی 
وټـاکل شـي، ترڅـو د خپلـې ډلـې پـه اسـتازیتوب خپلـو 
او  تـه موضوعګانـې ښـه تشـریح  او ښـوونکي  ټولګیوالـو 

اړونـد پوښـتنو ته سـم ځوابونه ووایـي. د هرچـا وړاندیزونه 
واوري او هـرې پوښـتنې ته قانـع کوونکي ځوابونـه ووایي. 
یـو ښـوونکی کـوالی شـي چـې لـه بېالبېلـو الرو څخه په 
زده کوونکـو  کـې د پلټنـې، درنـاوي، زړورتیـا، د انګیـزې 
رامنځتـه کولـو حسـونه، نوښـتونه او وړتیـاوې پیـدا کـړي. 
مـوږ تـل پـه دې عادت شـوي یو چـې ووایو: ماده څه شـی 
ده؟ نـور څـه ته وایـي؟ کتابونـه چېرتـه ایښـي دي، پېغمبر 
مـو څـوک دی؟ د هېـواد نـوم مـو څـه دی؟ او دا څـه شـی 
دی؟ داسـې پوښـتنې پـه زده کوونکو کې پرته له مسـتقیمې 
پوښـتنې او یـوه مسـتقیم ځـواب څخـه بل هېڅ کـوم حس 
او حرکـت پـه الس نـه راکـوي او نـه پـه زده کوونکـو کـې 
کومـه انګېـزه رامنځتـه کـوي. دلتـه زده کوونکـي یواځـې 
پـه دې فکـر کـوي چـې ښـوونکي تـه واضـح او مخکې له 
مخکـې څخـه ټاکلی شـوی ځـواب ووایي. هغـوی له دې 
وروسـته نورو هغـو سـرچینو، ځایونـو او امکاناتو پسـې نه 
ګرځـي چې هلتـه د دوی ځوابونه وي او خپـل ځوابونه پیدا 
کـړي. پـه دوی کـې نـور د هڅـې او هانـد کوم خوځښـت 
نشـئ لیدلی،دلتـه نـور د زده کوونکـو لـه تجربـو څخه ګټه 
نـه شـئ اخیسـتالی. پـه دغـه ډول پوښـتنو کـې د درنـاوي 
د رامنځتـه کېـدو حـس نـه شـي ترسـترګو کېـدالی، نـور 
دې خلکـو کـې د نوښـت او فکـر کولـو وړتیـا نه شـئ پیدا 
کـوالی، هغـه کوم هدف چـې موږ یـې هیله لرو هغه نشـو 

کوالی. ترالسـه 
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در عصـر جهانـی شـدن، فـن آوری اطالعـات و هجـوم شـتاب ناک علـوم و تجـارب کـه روزگار رقابت 
تنگاتنـگ جوامـع بشـری اسـت، یگانـه راه حضـور  مسـتمر و  مؤثـر در صحنه جهانـی، ارتقـاء کیفیت 
کید بر برنامه های آموزشـی و درسـی اسـت. در این جهان، انسـان اندیشـمند  نظـام تعلیـم و تربیـت و تأ
و متفکـر بـرای برقـراری ارتبـاط بـا عالـم هسـتی و داشـتن زندگی سـالم باید از طریـق تحقیـق و ایجاد 
پیونـد میـان روش هـای کسـب معرفـت اقدام کنـد. هم چنـان با نهادینه شـدن نقـش و اهمیـت  تعلیم و 
تربیـت در توسـعه جوامـع و بالند گـی نسـل جـوان و نوجـوان، تالش های بسـیاری بـرای قانونمند کردن 
ایـن فراینـد خطیـر آغـاز شـده و تعلیم و تربیت به انشـعابات متعدد تقسـیم شـده اسـت. در ایـن میان، 
برنامه هـای درسـی بـه مثابـه قلـب نظـام تعلیـم و تربیـت و ابـزاری در جهت تحقـق اهـداف آموزش و 
پـرورش بیشـتر مـورد توجه قرار گرفته اسـت )فتحـی واجـارگاه، 1392به نقـل از نـوری)1397(، 52( 
برنامه ریـزان تعلیـم و تربیـت بیـش از هـر چیز وظیفـه دارند، دیـدگاه خود را نسـبت به برنامه درسـی در 
فراینـد یاددهـی- یادگیـری شـفاف کنند. بنابرایـن در برنامه درسـی باید بـه ویژگی های عصـر جدید که 
عصـر فنـاوری و ارتباطـان اسـت، توجه شـود و آن چه کـه در نظام آموزشـی شـاگردان می خواننـد، باید 

در زندگـی روزمـره بـه کار ببرند)نوری و همـکاران، 1397، 52(.
صاحـب نظـران تعلیـم و تربیـت به طور عـام و برنامه ریزان درسـی بـه طورخاص می کوشـند در هر 
برنامـه  درسـی، بـا در نظـر گرفتن مجموعـه ای از بنیان های نظـری و علمی مربـوط به آن برنامه، نسـبت 
بـه فرآینـد یاددهـی - یادگیـری و ابعـاد مختلـف برنامـه، جهت گیـری خاصی داشـته باشـند کـه به آن، 
رویکـرد یـا دیـدگاه می گوینـد. دیـدگاه برنامۀ درسـی عبارت اسـت از یـک موضع گیری اساسـی دربارۀ 

طراحی نصاب تعلیمی 
بر اساس آموزش و 
پرورش قابلیت مدار

مؤلف مریم نیازی 
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یاددهـی - یادگیـری در ابعـاد گوناگـون نظـری و عملـی. 
برخـی از ایـن ابعـاد عبارتنـد از: آرمان های تربیتـی، تلقی 
نسـبت بـه یادگیرنـده یـا شـاگرد، تلقـی نسـبت بـه فراینـد 
یادگیـری، تلقـی نسـبت بـه فرایند آموزشـی، تلقی نسـبت 
بـه محیـط یادگیری، تلقی نسـبت بـه معلم و تلقی نسـبت 
به ارزشـیابی آموخته هـا) فرمهینی و رأفتـی،1393،9(. در 
کتـاب میلـر دیدگاه هـای مختلف برنامۀ درسـی بررسـی و 
تحلیـل شـده اسـت تـا معلمـان و برنامه ریـزان آموزشـی و 
درسـی بتوانند به رویکرد خود در مـورد یاددهی و یادگیری 
فراینـدی  شفاف سـازی  فراینـد  البتـه  بخشـند.  شـفافیت 
مسـتمر اسـت؛ چرا که دیدگاه های برنامه درسـی در سـایۀ 
می یابنـد.  تغییـر  و  می شـوند  پاالیـش  مرتـب  تجربه هـا، 
دیدگاه هایـی کـه در کتـاب میلـر بررسـی و تحلیـل شـده 
اسـت، عبارتنـد از: دیـدگاه رفتـاری، موضوعی/دسـپلینی، 
و  انسـان گرایانه  شـناختی،  فراینـد  رشـدگرا،  اجتماعـی، 

مـاورای فـردی یـا کل گرا)مهرمحمـدی، 1387،7(.
روان شناسـان  ماننـد  نیـز  برنامه ریـزان  و  مربیـان 
دیدگاه هایـی دارنـد کـه هـم در نگاه آنـان به کـودکان و هم 
در نحـوۀ کار کـردن بـا ایشـان تأثیـر می گذارنـد. در ایـن 
مقالـه سـعی بـر این اسـت تـا از جملـه دیدگاه هـای برنامۀ 
درسـی دیـدگاه  آمـوزش و پـرورش قابلیت مـدار که ریشـه 
در دیـدگاه رفتـاری دارد و در آینده هـا نیـز تـالش وزارت 
معـارف بـر این اسـت تـا نصـاب تعلیمـات عمومـی را بر 
اسـاس ایـن دیـدگاه طـرح و تطبیق نماید، تشـریح شـود و 
معلمـان و سـایر دسـت اندرکاران تعلیـم و تربیـت بتواننـد 
بـه افـکار روشـنی در بـاره ایـن دیـدگاه معلومـات حاصل 

 . یند نما
 نصـاب تعلیمـات عمومی آینـده قابلیت محور اسـت 
کیـد  و بـر آمـوزش یـک مجموعـه قابلیت هـای زندگـی تأ
زندگـی  در  خـود  یادگیـری  از  بتواننـد  شـاگردان  تـا  دارد 
فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی و مسـلکی اسـتفاده کننـد. 
نصـاب قابلیت محور شـاگردان را آماده می سـازد تـا بتوانند 
پاسـخ گوی نیاز هـای متغیـر زندگـی در قـرن بیسـت ویکم 
 ،1398 عمومـی،  تعلیمـات  نصـاب  باشـند)چهارچوب 
11(. تنهـا آموختـن دانش مضمون بـرای موفقیت در جهان 

امـروز کافـی نیسـت. شـاگردان در حالی کـه نیـاز دارند تا 
قابلیت هـای مضمونـی را بیاموزنـد و عمـال بـه کار گیرنـد 
تـا آمـوزش را بـا زندگی روزمـره مرتبـط سـازند، گنجاندن 
عملـی  فعالیت هـای  طریـق  از  نیـز  زندگـی  قابلیت هـای 
نقادانـه،  تفکـر  مهارت هـای  رشـد  بـه  قـادر  را  شـاگردان 
همـکاری، حل مسـأله، ابتکار، مفاهمـه و مدیریت خودی 
می سـازد. در نصـاب تعلیمـی جدیـد، تعـداد موضوعـات 
شـامل در هـر مضمـون کمتـر شـده تـا یادگیـری عمیق تـر 
صـورت گرفتـه و فرصـت بـرای فعالیت هـای عملـی بـه 
گـردد.  مهیـا  زندگـی  قابلیت هـای  انکشـاف  بـرای  ویـژه 
اهـداف آموزشـی و ارزیابی هـا بـه جـای تمرکـز بـه حفـظ 
معلومـات، باید بـر قابلیت هـای تحلیل، ترکیـب، ارزیابی 

و کاربـرد تمرکـز نماید)همـان، ص: 28(. 
قابلیت های اساسی زیر بر اساس بررسی ضرورت های 
سایر  موفق  تجربیات  بر  مرور  و  افغانستان  جامعه  خاص 
جوامع برای نصاب تعلیمات عمومی انتخاب شده است: 
 .4 مسأله،  حل   .3 نقادانه،  تفکر   .2 خودی،  مدیریت   .1
ابتکار و نوآوری، 5. یادگیری چگونه آموختن، 6. مفاهمه و  

7. همکاری)همان،ص:12(.

آموزش و پرورش قابلیت مدار
روان شناسـی  در  قابلیت مـدار  پـرورش  و  آمـوزش 
ـن این گونـه آمـوزش 

َ
ش

َ
رفتارگـرا ریشـه دارد. اچ. اچ. مـک ا

مطلـوب  »نتایـج  می کنـد:  تعریـف  چنیـن  را  پـرورش  و 
یادگیـری کـه اغلـب از آن تحـت عنـوان قابلیـت نـام بـرده 
شـده و در واقـع معـرف مقاصـد خـاص آموزشـی اسـت، 
منزلـۀ  بـه  آن هـا  از  گاه  کـه  رفتـاری  نتایـج  هم چنیـن 
شـاخص های ارزیابـی  نیـز نـام برده می شـود- پیشـاپیش 
شـده اند«)میلر،)1943(،  تعریـف  مکتـوب  شـکل  بـه 
پـرورش  و  آمـوزش   .)33 مهرمحمـدی،1387،  ترجمـۀ 
قابلیـت،  دارد:  کار  و  سـر  مـوارد  ایـن  بـا  قابلیت مـدار 
مشـخص سـاختن شـاخص های ارزشـیابی بـرای تعییـن 
قابلیت هـا و طراحـی نظـام مناسـب  بـه  میـزان دسـتیابی 

آموزشـی.
1. قابلیـت )competency(: عبـارت از مجموعه 
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دانـش، مهـارت و نگرش هـا و عـادات شـخصی اسـت که 
غـرض اجـرای یـک کار در یـک شـغل خـاص ضـروری 

می باشد.
تعییـن  بـرای  ارزشـیابی:  تعییـن شـاخص های   .2
تعییـن  شـاخص های  قابلیت هـا  بـه  دسـتیابی  انـدازه ای 
بـر  قابلیت مـدار  آمـوزش  در  ارزشـیابی  زیـرا  می گردنـد، 
کیـد دارد نه بر مقایسـه ای  آن چـه شـاگرد آموختـه اسـت تأ

او بـا شـاگردان دیگـر.
آمـوزش از  3. طراحـی نظـام آموزشـی مناسـب: 
نـوع )CBC( بـه قسـمی طراحـی می شـود کـه شـاگردان 
شـاگردان  و  می گیرنـد  قـرار  خـود   پیشـرفت  جریـان  در 
بـرای تمام سـطوح یادگیری )شـناختی، عاطفـی و روانی- 

.)40  ،1396 می گردند)مهـدوی،  آمـاده  حرکتـی( 
ـن در کتاب آمـوزش و پـرورش قابلیت مدار و 

َ
ش

َ
مک ا

هدف هـای رفتـاری بـه بیـان منطق حاکـم بر ایـن رویکرد 
می پـردازد.  آموزشـی  برنامه هـای  طراحـی  در  خـاص 

بعضـی از ایـن نـکات عبـارت انـد از: 
1. جلوگیـری از تکـرار محتـوا: ایـن امـر بـا بیـان 
کـردن هدف های هـر درس و بررسـی درس هـای مختلف 
دسـت اندرکاران  بـرای  تحصیلـی  مختلـف  پایه هـای  در 

مکتـب میسـر می شـود.
یـان آمـوزش انفرادی:  2. بهبـود بخشـیدن بـه جر
پیمانه هـای کوچـک  بـه  برنامه هـا  از طریـق خـرد کـردن 
آموزشـی، امـکان فراگیـری پیمانه های مختلف با سـرعت 
متناسـب با خـود برای شـاگردان فراهم می شـود. هم چنین 
حـق  آن هـا  در  کـه  کـرد  عرضـه  را  برنامه هـای  می تـوان 
انتخـاب از میـان پیمانه های مختلف برای شـاگردان وجود 
بـه انعطاف پذیـری  داشـته باشـد. بدیـن ترتیـب می تـوان 

افزود. برنامـه 
و  یابـی  ارز روش هـای  بـه  بخشـیدن  بهبـود   .3
گـزارش پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان بـا تمسـک بـه 
روش هـای کـه از نظام منـدی بیشـتری برخوردارند: در 
آمـوزش و پـرورش قابلیت مـدار )CBE( کوشـش بـر این 
اسـت تـا از طریـق بیـان هدف هـای روشـن آن چـه  بایـد 
آموختـه شـود بـا شـفافیت مطـرح شـود. ایـن عمـل زمینۀ 

مسـاعدی بـرای ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلـی شـاگردان 
فراهـم مـی آورد. ارزشـیابی در )سـی بـی ای( بـر آن چـه 
کیـد دارد، نـه بـر مقایسـه او بـا  شـاگرد آموختـه اسـت تأ

شـاگردان دیگـر.
پیشـرفت  از  شـاگردان  مسـتمر  سـاختن  گاه  آ  .4
شـخصی خـود: برنامه های آموزشـی از نـوع قابلیت مدار 
بـه گونـه ای طراحی شـده اند کـه بازخوردی)فیدبـک( آنی 

از عملکـرد در اختیـار شـاگردان قـرار می دهند.
5. آماده سـازی شـاگردان بـرای یادگیـری در تمام 
سـطوح: هدف ها بـه تفکیک شـناختی، روانـی –حرکتی و 
عاطفـی مطـرح شـده اند تا برنامه های آموزشـی به تناسـب 

آن هـا در بخش هـای مختلف طراحـی گردند.
ایـن  مـردم:  عمـوم  بـه  بهتـر  پاسـخ گویی   .6
مسـأله یکـی از عناصـر اساسـی در برنامه هـای آموزشـی 
واضـح  ارزشـیابی  بـا  می آیـد.  حسـاب  بـه  قابلیت مـدار 
و روشـن از آن چـه بـه دسـت آمـده اسـت، عمـوم مـردم 
می تواننـد بـه طـرز بهتـری از عملکـرد نهاد های آموزشـی 
گاهـی یابنـد. بـه اعتقـاد مـک اشـن، آمـوزش و پـرورش  آ
قابلیت مـدار بـر نظریـۀ یادگیـری رفتارگرایانه متکی اسـت.
ایـن نظریـۀ یادگیری مشـخص می کند کـه یادگیری با 
محـرک )خواه درونی و خـواه بیرونی( آغاز شـده و تقویت 
یادگیـری  می شـود.  زنـده  موجـود  واکنـش  بـه  منجـر  آن 
نظام هـای  و  می پیونـدد  وقـوع  بـه  فراینـد  ایـن  طریـق  از 
انگیزشـی پیچیده تـر شـناختی، روانـی – حرکتـی و عاطفی 
رشـد می یابنـد. بنابرایـن می تـوان گفـت هـر یادگیـری بـا 
حسـاس شـدن شـاگرد یـا یادگیرنده نسـبت به وجـود یک 
محـرک آغـاز می شـود. ایـن محرک هـا ممکـن اسـت از 
رهیافت هـای آموزشـی بـه کارگرفتـه شـده به وسـیله معلم 
)یـا فعالیت هـای توانایی بخـش( نشـأت گرفتـه باشـد کـه 

بخشـی از نظـام آموزشـی در )سـی بـی ای( اسـت.
مقاصـد  یادگیـری،  نتایـج  یـا  قابلیـت  بیانیه هـای 
مطلوبـی هسـتند کـه از طریـق فعالیت هـای آموزشـی در 
صـدد تحقـق آن هـا هسـتیم. بـه اعتقـاد مـک اشـن، ایـن 
معرفـی  تربیـت  و  تعلیـم  از  را  مـا  اصلـی  نیـت  بیانیه هـا 
می کننـد. تمـام مؤلفه های دیگر )سـی بـی ای( در خدمت 
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تحقـق نتایـج آموزشـی هسـتند. بیانیه هـای قابلیـت نیز به 
بخش هـای شـناختی، روانـی- حرکتـی و عاطفـی تقسـیم 
می شـوند. ایـن بیانیه ها باید به گونه ای مشـخص و روشـن 
کیـد مـی ورزد کـه »شـفافیت و  بیـان شـوند. مـک اشـن تأ
مشـخص بـودن از ویژگی های اساسـی بیانیه هـای قابلیت 
خـوب بـه شـمار مـی رود«. یـک بیانیـۀ قابلیت ایـن موارد 
طبقه بنـدی  یادگیرنـده،  سـاختن  مشـخص  بـردارد:  در  را 
کـردن حیطۀ رفتار) شـناختی، روانی – حرکتـی و عاطفی(، 
محتـوای مشـخصی کـه بایـد آن را یـاد گرفـت و روشـن 
سـاختن ظـرف زمـان یـا جهت گیـری زمانـی. طبقه بنـدی 
کـه  شـود  انجـام  سـطوحی  تفکیکـی  بـه  بایـد  هدف هـا 
بلـوم در کتـاب خـود تحـت عنـوان دفتـر نخسـت: حیطـۀ 
مطـرح   )cognitive domain  :handbook1(شـناختی

اسـت. کرده 
مدافعـان  از  دیگـر  برخـی  برخـالف  اشـن  مـک 
برنامه هـای قابلیت مـدار میـان بیانیه هـای قابلیـت و نتایـج 
رفتـاری تمایل قایل می شـود او بیانیه هـای قابلیت را دانش 
مهـارت و توانایی هایـی می دانـد کـه فـرد کسـب می کند و 

اندوخته هـای  از  ترتیـب بخشـی  بدیـن 
او در می آیـد. ایـن بیانیه  هـا در حقیقـت 
برنامـه  یـک  اصلـی  مقاصـد  بیانگـر 
رفتـاری  نتایـج  می باشـند.  آموزشـی 
واکنش هـای مشـخصی اسـت کـه فـرد 
بـرای نشـان دادن این کـه چگونـه به یک 
قابلیـت دسـت پیـدا کرده اسـت از خود 
بروز می دهد. مک اشـن اظهـار می دارد 
کـه بیانیه هـای قابلیـت بسـیار مهم تر از 
نتایـج رفتـاری هسـتند، چـرا کـه حکـم 
چـراغ راهنمـا را دارند )میلـر،)1943(، 

.)35 مهرمحمـدی،1387،  ترجمـۀ 
قابلیـت  بیانیه هـای  تدویـن 
بـرای  اشـن  مـک  رفتـاری:   نتایـج  و 
بررسـی  بـه  قابلیـت  بیانیه هـای  تنظیـم 
رویکردهـای مطـرح شـده در ارتبـاط با 
مبـادرت  رفتـاری  هدف هـای  نهضـت 
از:  عبارتنـد  ایـن رویکردهـا  مـی ورزد، 
مدیریـت از طریـق هـدف: از این رویکـرد در صنعت 
و بـه منظور پاسـخ گویی برنامه و کارکنان اسـتفاده می شـود 
بـه مقولـه محتـوا نمی پـردازد پس بـرای نوشـتن هدف های 

برنامه درسـی مناسـب نیست.
 تجزیـه و تحلیـل سیسـتم ها: ایـن رویکـرد از نـوع 
حـل مسـئله اسـت کـه بـه تعریـف تکالیـف بـرای افـراد و 
سـازمان ها مبـادرت مـی ورزد )ایـن رویکـرد، رویکـردی 

برنامه ریـزی سـازمانی اسـت(. جامـع در 
 تجزیـه و تحلیـل تکلیـف )کار( : در ایـن رویکـرد 
فعالیت هـا بـه تکالیـف و کارکردهـای کوچک تری تقسـیم 
می شـود؛ بـرای مثـال، فعالیت هـای یـک مدیـر مکتـب را 
می تـوان بـه کارهـای گوناگونی کـه انجام می دهـد، تحلیل 

نمود.
نیـاز سـنجی: ایـن روش بـه تعییـن اختـالف میـان 

می پـردازد. مطلـوب  وضـع  و  موجـود  وضـع 
تجزیه و تحلیل نظام مند قابلیت: از بقیه رویکردهای 
برنامه های  تکلیف  تعیین  برای  آن  از  که  فوق مهم تر است 
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آموزشی استفاده می شود. )این رویکرد به این پرسش پاسخ 
می دهد، مهم ترین بخش های محتوای مورد نظر کدامند؟( 

هدف های مبتنی بر معیار
همـان گونـه کـه پیشـتر اشـاره شـد، نتایـج رفتـاری 
نیـز باید متناسـب بـا بیانیه هـای قابلیت مشـخص شـوند. 
نتایـج رفتـاری باید مشـخص سـازند که موقیعت مناسـب 
بـرای مشـاهدۀ عملکـرد قابـل اندازه گیـری کـدام اسـت. 
هم چنیـن بایـد معیـاری را کـه بـه منزلـۀ سـطح اسـتاندارد 
موفقیـت اسـت، مشـخص کـرد. نتایـج رفتـاری ای که این 
مبتنـی  رفتـاری  هدف هـای  باشـند،  داشـته  را  ویژگی هـا 
بـر معیـار نیـز شـناخته شـده اند. هـدف مبتنـی بـر معیـار 
متشـکل اسـت از »یـک هدف کـه معرف قابلیـت مطلوب 
اندازه گیـری  قابـل  کـه  رفتـاری  یـک عملکـرد  می باشـد، 
اسـت و معیـاری برای تعیین کمترین سـطحی کـه فعالیت 
رفتـاری قابـل قبـول ارزیابـی می شـوند«)همان، ص38(. 
ـن و جیمز پاپ َهم اسـتفاده 

َ
ش

َ
رفتارگرایانـی هم چـون َمک ا

از هدف هـای مبتنـی بـر معیار را بـر اسـتفاده از آزمون های 
اسـتاندارد شـده کـه نوعـی ارزشـیابی مبتنـی بـر هنجـار 
اسـت، ترجیـح می دهنـد. از مقیاس های مبتنی بـر هنجار 
بـرای مقایسـۀ شـاگردان بـا یک دیگـر اسـتفاده می شـود؛ 
در حالـی کـه از آزمون هـای مبتنـی بـر معیـار بـرای تعیین 

شـاگردان. قابلیت 

یادگیری در حد تسلط
 یادگیـری در حـد تسـلط نیـز بـه نهضـت هدف هـای 
رفتاری وابسـته اسـت. در این نوع یادگیری شـاگرد بخشـی 
از آن چـه را بایـد یـاد بگیـرد، بـه انجـام می رسـاند و پـس 
از نیـل بـه سـطح موفقیـت الزم در آن، بـه یادگیـری بخش 
دیگـر مشـغول می شـود. یادگیـری در حـد تسـلط بـر ایـن 
اندیشـه اسـتوار اسـت که همه شـاگردان می تواننـد بر تمام 

بخش هـا یـا واحد هـای یادگیـری تسـلط یابند.
در حـد  یادگیـری  مدافعـان  از  یکـی  بلـوم  بنجامیـن 
تسـلط اسـت و اظهـار می دارد کـه بنیاد نظـری یادگیری در 
حد تسـلط شـباهت کلیۀ شـاگران بـه یک دیگـر در توانایی 

یادگیـری و هم چنیـن انگیـزه الزم بـرای یادگیـری اسـت، 
فراهـم  یادگیـری  بـرای  مسـاعد  شـرایط  کـه  صورتـی  در 
شـده باشـد. بـر اسـاس اظهـارات بلـوم، تحقیقاتـی انجام 
شـده نشـان داده اسـت کـه وقتـی شـاگردان تحت شـرایط 
تفاوت هـای  می شـوند،  مشـغول  یادگیـری  بـه  نامسـاعد 
میـان آن هـا بیشـتر اسـت. چنان چـه زمـان کافی و شـرایط 
آن هـا  باشـد،  فراهـم  شـاگردان  بـرای  یادگیـری  مسـاعد 
می تواننـد از عهـدۀ انجـام دادن تکالیـف یـا فعالیت هـای 

یادگیـری برآینـد.
نظام مورد نظر بلوم ویژگی های زیر را دارد: 

1- یادگیـری هـر موضوعـی در قالـب مجموعـه ای از 
از  کـه معـرف قصـد  تعریـف می شـود  هدف هـای مهـم 

یادگیـری آن درس یـا واحـد اسـت.
از   مفصل تـری 

ً
بـه مجموعـۀ نسـبتا بایـد  2- محتـوا 

واحد هـای کوچـک یادگیـری تقسـیم شـود کـه هـدف هر 
هدف هـا  ایـن  می شـود.  مطـرح  آن  بـا  همـراه  نیـز  یـک 
بخشـی از هدف هـای بزرگ تـر هسـتند کـه بـرای تسـلط 

می باشـند. ضـروری  بزرگ تـر  هدف هـای  بـر  یافتـن 
راه بـرد  شـده،  مشـخص  یادگیـری  مـواد  آن گاه   -3

می شـود. انتخـاب  نیـز  آموزشـی 
4- بـه همـراه هـر واحـد یـک آزمـون تشـخیص نیـز 
وجـود دارد تـا بـه وسـیلۀ آن بتـوان پیشـرفت شـاگردان را 
اندازه گیـری کـرد )ارزشـیابی تکوینـی( و مشـکالت ویـژۀ 

هـر شـاگرد را شـناخت.
5- اطالعـات بـه دسـت آمـده از اجـرای آزمون هـا 
بـرای تأمیـن آموزش هـای تکمیلـی مـورد نیـاز هر شـاگرد 
اسـتفاده می شـود تـا بـه وسـیلۀ آن هـا شـاگرد بتوانـد بـر 

مشـکالت خـود فایـق آیـد.
کمتـری  توانایـی  از  کـه  شـاگردان  نظـام،  ایـن  در 
برخوردارنـد، بـه زمـان بیشـتری بـرای بـه انجـام رسـاندن 
فعالیتهـای یادگیـری نیـاز دارنـد. ایـن بـدان جهـت اسـت 
کـه بـه اعتقـاد بلـوم یادگیـری در حد تسـلط، آن چـه مورد 
کید قرار می گیرد، موفقیت اسـت نه شکسـت  حمایـت و تأ
یادگیـری  نـوع  ایـن  چهارچـوب  در  آمـوزش  ناکامـی.  و 
موفقیـت  بـه  نیـل  تـا  شـاگرد  و  اسـت  انفـرادی   

ً
معمـوال
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مطلـوب هرگـز تکلیـف یادگیری را رها نمی سـازد. سـطح 
موفقیـت یـا توانایی مطلـوب نیز بـا اسـتفاده از آزمون های 

مبتنـی بـر معیـار ارزیابـی می شـود.
در  قابلیت مـدار  پـرورش  و  آمـوزش  خالصـه: 
چهارچـوب دیـدگاه رفتـاری قـرار می گیـرد. از طریـق یک 
توالـی از پیـش در نظـر گرفتـه شـده، شـاگردان قابلیت هـا 
و  مهارت هـا  می کننـد.  کسـب  را  خـاص  مهارت هـای  و 
قابلیت هـای به دسـت آمده اغلـب را آزمون هـای مبتنی بر 
معیار ارزشـیابی می شـوند) مهر محمـدی، 1393، 151(.

آموزش و پرورش قابلیت مدار:
آرمان هـای تربیتی: اکتسـاب قابلیت هـای خاص در 
قلمروهـای شـناختی، عاطفـی و روانی-حرکتی به وسـیله 

شاگردان.
تلقـی نسـبت بـه یادگیـری: یادگیـری شـامل نشـان 
کـه  گونـه ای  بـه  محرک هاسـت،  برابـر  در  واکنـش  دادن 
معـرف بـه دسـت آوردن قابلیت هـای مـورد نظـر باشـد. 
شـده اند،  تعریـف  به دقـت  قابلیت هـا  ایـن  کـه  آن جـا  از 
تشـخیص این کـه آیا شـاگردان به سـطح توانایی مـورد نظر 

امکان پذیـر اسـت. یـا خیـر،  رسـیده اند 
تلقـی نسـبت بـه شـاگرد:  بـه یادگیرنـده یـا شـاگرد 
بـه منزلـۀ موجـودی نگریسـته می شـود کـه می توانـد در 
برخـی  در  یابـد.  توفیـق  گوناگـون  قابلیت هـای  اکتسـاب 
رویکردهـا، ماننـد یادگیری در حد تسـلط، انتظـار می رود 
 کلیـه شـاگردان به سـطح توانایـی مورد نظر دسـت 

ً
تقریبـا
. بند یا

تلقی نسبت به فرایند آموزش: 
1. شناسایی قابلیت های مطلوب و نتایج رفتاری.

و  برنامـه  انتقـال  منظـور  بـه  آمـوزش  طراحـی   .2
هدف هـا. بـه  دسـتیابی 

3. ارزشـیابی از طریـق آزمون هـای مبتنی بـر معیار به 
منظـور تعیین دسـتیابی بـه قابلیت ها.

تلقـی نسـبت بـه محیـط یادگیـری: محیـط یادگیـری 
سـاخت بسـته و از پیش تعیین شـده ای دارد و در بسـیاری 

بـه  محیـط  می باشـد.  نیـز  انفرادی شـده  موقعیت هـا  از 
گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه مشـوق رشـد توانایی ها 
باشـد. برنامه هـا اغلب بـه پیمانه هـای یادگیـری کوچک تر 

می شـوند. تجزیه 
نقـش معلـم: معلـم بـه تعریـف قابلیت هـا مبـادرت 
آمـوزش می پـردازد کـه  بـه طراحـی  بـه گونـه ای  نمـوده، 
شـاگردان بتواننـد بـه سـطح مطلـوب قابلیت دسـت یابند. 
معلـم تـالش دارد برنامه هایـی بسـازد تـا شـاگردان بتوانند 

بـه قابلیت هـای مختلـف دسـت یابنـد.
آموخته هـا:  ارزشـیابی  چگونگـی  بـه  نسـبت  تلقـی 
معلمـان  اسـتفاده می شـوند.  معیـار  بـر  مبتنـی  آزمون هـا 
مبتنـی  آزمون هـای  بـه طراحـی  قابلیت هـا  بـا  ارتبـاط  در 
بـر معیـار مبـادرت می ورزنـد. برخـی افـراد ماننـد پـاپ 
محـرک  نیـروی  بایـد  آزمون هـا  ایـن  کـه  معتقدانـد  هـم 

باشـند. آموزشـی  برنامه هـای 

منابع:
نظریـه  مایـکل،)1942(،  اسـکایرو،  اسـتیفن   .1
برنامه درسـی)ایدئولوژی برنامه درسـی(، ترجمه:محسـن 

آییـژ.  انتشـاران  رضارأفتـی)1393(،  و  فرمهینـی 
برنامـه  نظریه هـای   ،)1943( میلـر،  پـی.  جـی.   .2
درسـی، ترجمـه دکتـر محمـود مهـر محمـدی)1387(، 

سـمت. انتشـارات 
3. چهارچـوب نصـاب تعلیمـات عمومـی، 1398، 

معـارف. وزارت 
4. مهر محمـدی، محمود، )1393(، )برنامه درسـی 
نظرگاههـا، رویکردهـا و چشـم اندازها(، انتشـارات قدس 

رضوی. 
نصـاب   ،)1396( هاشـم،  محمـد  مهـدوی،   .5
سـعید.    انتشـارات  کاربـردی،  تـا  تیـوری  از  تعلیمـی 

6. نـوری، محمد رحیـم و همـکاران، 1397، تحلیل 
و  آسـمانی صنـف 6-2  محتـوای کتاب هـای هدیه هـای 

میـزان انطبـاق آنها .
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ارزشـیابی،  و  ارزیابـی  از  انسـان  بـه ذهـن  قریـن  مفهـوم 
مدلوالتـی مبنی بر آزمون هـا، امتحانات، نمـرات، درجه و 
رتبه بنـدی را بـازده می دارد و شـگفتی ندارد، زیـرا از دیدگاه 
تجـارب و تاریـخ، نتایـج آزمون هـا، مهم تریـن یافته هـای 

اطالعاتـی را بـرا ی ارزشـیابی تربیتـی افـاده می کند.
ایـن رویکـرد بـه صـورت محـدود توجـه خـود را بـه 
بازده هـا یـا غایـات تعلیـم و تربیـت متمرکـز نموده اسـت.
جان گودلـد John good lad یک تن از نظریه پردازان 
و داوران بخـش تعلیـم و تربیـت می نویسـد: )از آن جایـی 
کـه مـا بـر غایت هـا تمرکـز کرده ایـم، لذا هـزاران وسـیله و 
ابـزار بـرای اندازه گیـری نتایج مسـابقه فراهـم آورده ایم، در 

حالـی کـه بـه نـدرت وسـیله ای را بـرای دقت در شـرایط و 
طبیعت مسـیر اسـب و اسـب سـوار تهیـه کرده ایم(.

)گودلـد( علمـای تعلیـم و تربیـت را بـه تهیـه یـک 
شـمایی ارزشـیابی فـرا می خوانـد کـه بـه مـا کمـک کند تا 
)بـه این سـؤال کـه آیـا آن مسـابقه باید انجـام گیرد یـا نه و 
 ایـن مسـابقات ارزش آن را دارنـد که در 

ً
ایـن کـه آیـا واقعـا

آن موفـق شـد پاسـخ گویـد(.)1(
درسـی  برنامـه  ارزشـیابی  در  جدیـد  پیشـرفت های 
زمینه سـازی می کنـد کـه بـه فراسـوی مالحظـه انحصاری 
غایـات – یعنـی فقـط ببینیم چی کسـی مسـابقه را می برد- 

کنیم. حرکـت 

نگرشی بر مبانی ارزشیابی 
ــی تربیتــی بـــرنامه درسـ

مؤلف عبدالرقیب »جهید«
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ارزشـیابی یـک هدف کلـی دارد )تعیین بهـا، قیمت یا 
ارزش چیزی( ولی نقش های آن بسـیار اسـت.

ارزیابـی نتایـج دانش آمـوزان در تمـام زمینه های شـان 
نمونـه ای از یـک نقـش اسـت. ایـن نـوع ارزشـیابی بـرای 
بیشـتر معلمان و مدیران آشناسـت. این ارزشـیابی از طریق 
پیشـرفت های تحصیلـی  ارزیابـی  و  اندازه گیـری  آزمـون، 
شـاگردان، تشـخیص پیشـرفت فـردی و مقایسـه نتایـج بـا 
هنجارهـا و نمرات سـایر هم کالس ها و هم سـاالن حاصل 

می شـود.
نقـش مهم دیگر ارزشـیابی، تعیین ارزش خـود برنامه 
درسـی اسـت. آیا برنامه درسـی اهـداف و مقاصـدی را که 
بـه خاطر آن ها سـازماندهی شـده اسـت بـرآورده می کند؟ 
آیـا ایـن مقاصـد کارآیـی دارنـد؟ آیـا برنامـه درسـی بـرای 
گـروه معینـی از شـاگردان که برای شـان مورد اسـتفاده قرار 

گرفته اسـت مناسـب است؟ 
بـه  نسـبت  شـده،  انتخـاب  آموزشـی  مدل هـای  آیـا 
هدف هـای مـورد جسـتجو بهتریـن انتخاب هاسـت؟ آیـا 
انتخـاب بهتریـن محتـوا ممکـن اسـت؟ آیا مواد آموزشـی 
کـه جهـت حصـول مقاصد آموزشـی توصیه شـده اسـت، 
ایـن  بـه  اسـت؟  آموزشـی  مـواد  مناسـب ترین  و  بهتریـن 

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

می باشـد. آمـوزش 
ارزشـیابی تکوینـی و تراکمـی: تکویـن در لغـت از 
بـاب تفعیـل اسـت ماننـد: تعلیم، تمریـن، تدریـب تمثیل 
و ... و بـه معنـای نوآفرینـی، ابـداع و ایجادگـری اسـتفاده 
می شـود. هـر گاه نگاهـی بـه کائنـات و موجـودات محیط 
و ماحـول خـود بیندازیـم بـه وضـُوح خواهیم دیـد که همه 
قانـون  و  نظـم  یـک  بـا  مـا  در سـیاره  پدیده هـای هسـتی 
تکوینـی الهـی آفریـده شـده اند و همـه اجـزاء و عناصـر 
ایـن پدیده هـا بـا هم دیگـر ارتبـاط منطقی و وحـدت دارند 

و ایـن مکونـات در مجمـوع تأمیـن کننـده نظـام هسـتی و 
سـبب بقاء حیات سـایر موجـودات و مخلوقات می باشـد.
 کیانـت عینی جهان هسـتی ثبـوت مبـرم و الینفک بر 
گاه و  وجـود آفریننـده و ایجادگر آن اسـت کـه ذات مدبـر آ
صانـع حکیـم حضـرت رب العـزت که بـر تمـام خفیات و 
اسـرار هسـتی علم شـامله دارد داللت می کند و در آخرین 
دفتـر آسـمانی)قرآن کریم( آیـات تکوینی و تشـریعی زیاد 
وجـود دارنـد که عقل های بشـری را بـه اندیشـه و تفکر در 

سـیمای آفـاق و نفس هـای خودشـان فـرا می خواند.
مـا در مبحـث خود هدف از ارزشـیابی تکوینی را یک 
ابـزار تعییـن کننـده بـرای فرصت هـا و موقعیت های خاص 
یادگیـری افـراد و فراینـد برنامـه درسـی از بـدو طراحـی تا 

زمـان اجرای آزمایشـی و سراسـری آن تعریـف می کنیم.
 بـا وصـف آن کـه ارزشـیابی تکوینـی از دیدگاه هـای 
دیگـر تعریفـات متفاوتـی دارند، امـا در پیامـد و فیدبک با 

هـم وحـدت دارند.
مفهـوم  اخیـر  سـال های  در   )Scriven(اسـکرایون
و  تعلیـم  در  را  تراکمـی  ارزشـیابی  و  تکوینـی  ارزشـیابی 
 )Hastings(تربیـت مطرح کرده اسـت. بلـوم، هاسـتینگز
راهنمـای  مفیـد  کتـاب  یـک  در   )Madaus(مادیـوس و 
ارزشـیابی، مفهـوم تمایـزی اسـکرایون را گرفتـه و آن را بـه 
طـور گسـترده ای در مـورد ارزشـیابی بـه کار بـرده اسـت. 
همکارانـش،  و   )Anderson(اندرسـن نظـر  اسـاس  بـر 
و  برنامه ریـزان  بـه  کمـک  تکوینی))هدفـش  ارزشـیابی 
تولیـد کننـدگان )برنامه های درسـی، کتاب هـا، برنامه های 
تلویزیونـی و غیره( از طریق اسـتفاده از متودولوژی تحقیق 
تجربـی اسـت( و در مقابـل ))ارزشـیابی تراکمـی هدفش 
ارزشـیابی تمامـی برنامـه پس از اجـرای آن اسـت(( امتیاز 
ارزشـیابی تراکمـی بـه عنـوان مبنایـی جهـت تجدیدنظـر 
 شـناخته شـده اسـت. 

ً
در طرح هـای برنامـه درسـی عموما

بنابرایـن ارزشـیابی تکوینی یک وسـیله جدید و ارزشـمند 
را بـرای کمـک بـه طراحـان برنامـه درسـی فراهـم می کنـد 
تـا بتواننـد بـه تصمیمـات منطقـی دسـت یابنـد. اسـتفاده 
از ایـن وسـیله مسـتلزم یـک ارتبـاط همـکاری نزدیک بین 
طرح ریـزان برنامه درسـی و یـک محقق ارزشـیابی تکوینی 
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. ست ا
 موروکـو)Morocco( توضیـح داده اسـت که چگونه 
ارزشـیابی تکوینـی می توانـد در هـر یـک از سـه مرحلـه 
گسـترش برنامـه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد: طرح ریـزی، 
سـایر  بـه  آن  اشـاعت  و  برنامـه  اجـرای  الگوپـردازی، 

مسـتفیدین.
ارزشـیابی  الگوپـردازی،  طرح ریـزی-  مرحلـه  در 
تکوینـی می توانـد بـه گسـترش دهندگان برنامـه کمک کند 
تـا در بـاره رویکردهـای گزینشـی جهت رسـیدن به هدف 

کلـی، اطالعـات جمـع آوری نمایند.
ارزشـیابی تکوینـی می توانـد اطالعاتـی را فراهم آورد 
کـه از بـه کارگیـری آزمایشـی طرح هـای جدیـد و از جمله 
نظریـات و گرایش هـای آنـان کـه طـرح را مـورد آزمایـش 
اجـراء،  مرحلـه  در  اسـت.  شـده  حاصـل  داده انـد  قـرار 
ارزشـیابی تکوینـی می توانـد )عوامل یـا فرایندهـای برنامه 
را کـه موفقیـت نهایـی برنامـه را تحـت تأثیر قـرار می دهد، 
شناسـایی کنـد(. در مرحلـه نـوآوری، ارزشـیابی تکوینـی 
اطالعاتـی را در زمینـه اسـتفاده عملـی برنامـه و بـه عنوان 
مبنایـی بـرای اصالحـات آینـده برنامـه و اسـتراتیژی های 
 بـا 

ً
اجرایـی فراهـم مـی آورد. طرح ریـزی و نـوآوری عمیقـا

ارتباط انـد. در  یک دیگـر 
ارزشـیابی تکوینـی نبایـد طرح ریـزان برنامـه درسـی 
بی توجـه  تراکمـی  ارزشـیابی  بـودن  مفیـد  بـه  نسـبت  را 
کـه  را  آمـوزش  نتایـج  مـا  تراکمـی  ارزشـیابی  در  سـازد. 
 بـر اسـاس یک طـرح اجراء شـده اسـت اندازه گیری 

ً
فرضـا

 بـه عنـوان 
ً
می کنیـم- حـال ایـن طـرح ممکـن اسـت قبـال

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

ً
تدویـن گردیده باشـد. ایـن نوع ارزشـیابی غالبا

آزمون هایـی همه جانبـه اسـت، از جملـه، عکسـل العمل 
دانش آمـوز نسـبت بـه یادگیـری، نظـر معلـم در رابطـه بـا 
در  کـه  متعلمانـی  پیگیرانـه  مطالعـات  آمـوزش،  کارایـی 
والدیـن،  عکسـل لعمل های  داشـته اند،  مشـارکت  برنامـه 
درجه بنـدی فارغ التحصیالن به وسـیله اسـتخدام کنندگان، 
گزارش هـای حـوزه امتحانـات و شـواهد مشـابه دیگـر که 

تراکمـی  ارزشـیابی   
ً
مسـلما متفاوت انـد.  درجـات  دارای 

اطالعات بسـیار معتبـری را برای تجدیدنظـر در طرح های 
ایجـاد  جدیـد،  طرح هـای  فرمول بنـدی  درسـی،  برنامـه 
یـا حـذف دوره هـای آمـوزش، انتخـاب محتـوای جدیـد، 
و  عینـی  هدف هـای  و  کلـی  هدف هـای  در  تجدیدنظـر 
مـوارد دیگـر از این قبیـل نیز فراهم مـی آورد. تفاوت این دو 
ارزشـیابی بیشـتر در مقاصـدی که بـه خاطر آن ارزشـیابی 
انجام شـده و زمان اسـتفاده از ارزشـیابی اسـت تا مواردی 

چـون میتودولـوژی و یـا تکنیک هـای تحلیلـی آن هـا.
بـر  کیـد  تأ تکوینـی  ارزشـیابی  ارزش هـای  از  یکـی 
اهمیـت اسـتفاده از فرایندهای ارزشـیابی به عنوان بخشـی 
از خـود طرح ریـزی اسـت که همانـا پیـش فرض هایی قبل 
از طـرح و برنامـه، مرحله طـرح و تدویـن و اعتبارگذاری و 

اجـرای تجربـی و آزمایشـی آن می باشـد.
مدل هـای ارزشـیابی : نقش هـای گسـترده ارزشـیابی 
و گسـترش ارزشـیابی تکوینـی امکانـات جدیـدی را برای 
اجرا و گزارش ارزشـیابی برنامه درسـی ایجاد کرده اسـت.
به وجـود  )پاسـخ ده(که  ارزشـیابی  جدیـد  مدل هـای 
آمـده اسـت پاسـخ های متنوعـی را نسـبت بـه سـؤال های 

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

2- مخاطبـان اصلـی نتایـج ارزشـیابی چـه افـرادی 
هسـتند؟ 

3- چه فرضیاتی تدوین شده است.؟
4- چه روش هایی مورد استفاده قرار گرفته است؟

5- طبیعـت اطالعاتـی کـه مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
چیست؟ اسـت، 

6- در مـورد نتایـج و بازده هـا چـه امیدهایـی وجـود 
دارد؟

در اینجـا پنـج مـدل کـه بیانگـر مجموعـه ی متنوعـی 
توصیـف  و  انتخـاب  اسـت  ارزشـیابی  در  رویکردهـا  از 

)2 می شـود.)
کل  ارزشـیابی   : تربیتـی  برنامـه  یـک  کل  ارزشـیابی 
یـک برنامـه تربیتـی عبارت اسـت از قرار دادن یـک داوری 
اشـتغاالت  بـه  مربوطـه  فرصت هـای  تمـام  در  ارزشـی 
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تربیتـی یادگیـری کـه به وسـیله یـک جامعـه بـرای اتباعـش فراهـم آورده شـده اسـت.این عمل یـک تعهد بـزرگ بـوده، زیرا 
می باشـد: آتـی  پرسـش های  بـه  رضایت بخـش  پاسـخ های  یافتـن  مسـتلزم 

تعلیـم و تربیـت چـه می خواهـد بکنـد؟ چـه دانشـی را عرضـه خواهد کـرد؟ چـه مهارت هایـی را تعمیـم خواهد   -1
بخشـید؟ چـه گرایش هـا و ارزش هایـی را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد؟

نتایج تعلیم و تربیت چیست؟  -2
3- به این نتایج چه ارزش هایی بازده شده است؟

ارزشـیابی کل یـک برنامـه تربیتـی بـا نـگاه کـردن بـه کل تصویـر تعلیـم و تربیـت آغـاز می شـود. طـوری کـه عناصـر 
درون جامعـه از جملـه خانـواده، اجتمـاع، مؤسسـات تعلیـم و تربیـت رسـمی، فراگیـران هم سـال و رسـانه های همگانـی 
 در حیطه 

ً
فراهم آورنـده تعلیـم و تربیـت می باشـند؛ نفـوذ ایـن عناصـر در طـول زمـان تغییـر می کنـد و هـم گام بـا آن لزومـا

یادگیـری و حوزه هـای آموزش گاهـی تجدیـد صـورت گیـرد تـا بتـوان بازده هـای تربیتـی و محصول آموزشـی را متناسـب با 
محیـط تربیتـی فراگیـر مـوازی و سـازگار نمـود در غیـر آن نظـام آموزشـی بـا توجه بـه محیـط تربیتـی در کنش متقابـل قرار 
گرفتـه و فراینـد یادگیـری بـی اثـر خواهد شـد. لذا ایـن همـه مراحـل و هماهنگی ها میـان مکاتـب و نهادهـای اجتماعی با 
نظرداشـت طبعیـت تعلیـم و تربیـت و دانـش سـازمان یافته و فراگیران به صـورت تداومی مورد ارزشـیابی تکوینـی و تراکمی 
قـرار بگیرنـد و در ایـن راسـتا مسـئوالن امـور و متخصصـان تعلیـم و تربیـت و برنامه ریـزان درسـی و تولیـد کننـدگان مـواد 

آموزشـی توجـه و عنایـت خـاص خـود را مبـذول بدارند.
در اینجا ضروری است که نمونه ای از چارچوب نظارت برنامه درسی را مورد ارزشیابی )تکوینی( ارائه نمود.

نمونه جدول اهداف کلی ارزشیابی

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

نظـارت : اجـرای کار تـا چـه انـدازه برنامـه را بـا اهـداف دارد؛ )طراحـی برنامـه درسـی، برنامه ریـزی درسـی، اجـرای 
آزمایشـی( برنامـه در ایـن مرحلـه حالـت )جنینـی( و حیثیـت دینامیـک را دارد. هـر گاه برنامـه بـا اهـداف و جهت گیری ها 
و دیدگاه هـای طـر ح ریـزی شـده آن کارآ و مؤثـر نباشـد ماننـد دینامیـک انفجـار می¬کنـد و یا شـباهت به شـبکه عنکبوتی 
VAN DEM AKKER* دارد کـه تمـام اجـزای تشـکیل دهنده شـبکه در مراحل متفـاوت یادگیری به هم پیوسـته، مرتبط 
منطقـی، یـک مـدل برای تعادل و انسـجام می باشـد. شـباهت شـبکه عنکبوتی نشـان دهنده آسـیب پذیری و نیاز به انسـجام 
بـه اجـزای سـازنده اسـت؛ اگـر هر کـدام از اجزا بـه اندازه کافـی مورد توجـه قرار نگیـرد، نتایج آمـوزش برنامه درسـی کمتر 

از انتظـارات خواهـد بود.
 ارزشیابی عبارت است از: جمع اطالعات، مدارک و شواهد در مورد برنامه به منظور تعیین کیفیت برنامه.

منظور از ارزشیابیمرحله توسعه و طراحی برنامه درسی 

آزمایش کارآیی هدف ها، استراتیژی های آموزشی مواد آموزشیبرنامه ریزی

ــه آزمایش ــردن ب ــی ب ــی و پ ــرایط واقع ــه در ش ــی برنام ــذاری و کارآی ــی تأثیرگ بررس
ــالح ــور اص ــه منظ ــف آن ب ــوت و ضع ــکات ق ن

ــه اجراء ــی برنام ــذاری و کارآی ــدارک تأثیرگ ــع آوری م ــرا، جم ــت اج ــی کیفی بررس
درســی، مطالعــه دالیــل جهــت ایجــاد تغییــرات تأثیرگــذاری و کارآیــی و ارائه 

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

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

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

نیـاز 9- اسـتراتیژی اجرایـی اصالح برنامه 10- نظام ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی 
یزی منظور از ارزشیابی: ** در مرحله برنامه ر

1- آزمایش کارآیی هدف ها.
2- استراتیژی های آموزشی)روش یاددهی و یادگیری(.

3- مواد آموزشی.
*** در مرحله آزمایش)تجربی(.

- اثر بخشی برنامه متناسب با نیازهای جامعه و اهداف.
- کارآیی برنامه در شرایط واقعی.

- کشف نقاط قوت و ضعف برنامه برای اصالح.
در مرحله اجرایی منظور از ارزشیابی کیفیت اجرا، نظارت  و رسیدن به اهداف از قبل پیش بینی شده می باشد.

بعـد کیفیـت یکـی از ابعـاد مهـم تلقـی مهم می شـود کـه با محتـوای تعلیـم و تربیـت و چگونگـی انجام آن سـر و کار 
داشـته و مسـایل چـون فلسـفه آموزشـی، آرمان هـا، مقصدهـا، هدف هـا، اسـتراتیژی ها و خط مشـی های آموزشـی را در بـر 

می گیـرد.
»ادواردسـایز« یکـی از دانشـمندان تعلیـم و تربیـت می گویـد: کیفیـت به عنـوان مفهوم مطلـق )مجـرد( در ماهیت- با 

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

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

تأثیرگـزاری برنامـه بـه ایـن مفهـوم کـه: چقـدر شـاگردان ارزیابی مثبـت شـده اند و برنامه به چـه مقیاس کار آمد اسـت 
و بـه چه مقـدار هزینـه معتدل نیازمند اسـت. 

از این کـه ارتبـاط و همـکاری نزدیـک میـان طرح ریـزان برنامـه درسـی و یـک محقـق ارزشـیابی تکوینی برقرار اسـت، 
بنـاًء نمونـه ای از تحقیـق ارزیابـی تکوینـی کتاب درسـی ارائـه می گردد:
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پروژه تحقیق
هدف: ارزشیابی تکوینی کتاب درسی

نوع تحقیق تحلیلی:
ابـراز گـردآوری اطالعـات: پرسـش نامه، مصاحبه، مشـاهده کتاب درسـی و یا کتاب رهنمـای معلم ذریعـه یک هیئت 
بـا صالحیـت )متخصـص موضوعی، سـابقه دار در کتاب نویسـی و کارشـناس( در تعلیم و تربیت باشـد. کـه عبارت اند از: 

تیـم برنامه ریـز )مؤلفان و اسـاتید با تجربـه و متخصص(
چالش های برنامه درسی:

1- میزان انطباق کتاب را با روش شاگرد محوری چطور بررسی می کنید؟
2- میزان انطباق متن هر درس با رویکرد و اهداف چقدر سازگار است؟

3- بـا توجـه به مهارت ها و صالحیت هـای معلمین در جریان تدریـس داخل صنف، انتظارات یـک برنامه ریز)مؤلف(
را برآورده سـاخته می تواند؟

4- تناسـب میـزان سـؤال های بـر انگیزاننـده در هـر درس بـا فعالیت های داخـل صنف و بیـرون صنفی تأثیر خـود را با 
شـرایط عینی و ذهنـی شـاگردان دارد و یا خیر؟

5- میزان تناسب برنامه درسی با نیاز های جامعه
6- قابلیت اجرایی یاددهی و یادگیری مطابق شرایط عینی و ارزشیابی متن درس.

7- میزان تناسب محتوا با اطالعات قبلی دانش آموز.
8- محتوا از بعد افقی و عمودی.

9- محتوا با نیازمندی شاگردان و در مطابقت با پالن تعلیمی.
در جسامت حروف و سایز متن نظر به سطح سویه جسمی و ذهنی دانش آموز.  -10

11- محتوا و نظام نوشتاری.
در اخیـر از تمـام دسـت اندر کاران امـور تعلیمـی و بـه خصـوص متخصصـان و محققان تعلیـم و تربیت توقـع می رود 
تـا در غنامنـدی و استندردسـازی برنامـه آموزشـی ملـی کشـور توجه خاص و دل سـوزانه مبذول داشـته و در شـکوفایی نظام 

انسان سـاز تعلیمـی و تربیتـی سـهم فعـال و همه جانبـه بگیرند.

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

ca-tionalforam( 22)March1978(: 277.
2- برنامـه ریـزی درسـی بـرای تدریـس و یادگیـری بهتـر تألیف جـی گالـن سـیلور، ویلیـام ام. الکسـاندر، آرتورجی. 

ئیس لو
ترجمـه: غـالم رضـا نـژاد خوی صفحه 465-482 ناشـر : آسـتان قدس رضوی چاپ ششـم سـال 1380 خورشـیدی 

مراجعه شـود.
فروردیـن  آزاد  ابراهیـم  تدویـن،  و  آوری  جمـع  درسـی،  هـای  برنامـه  ارزشـیابی  کلـی  طـرح  از  ملخصـات   -3

تهـران. 1378خورشـیدیایران- 
4- چوکات نصاب تعلیمی ، تعلیمات عمومی ، صفحه: 3، سال 1396 خورشیدی.

5- تحقیقات و مطالعات نویسنده.
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مقدمه
یعنـی  انسـان،  وجـودی  جنبـه ی  ناشـناخته ترین  امـروزه 
زبـان و اهمیـت آن، فکـر و هـوش بسـیاری از دانشـمندان 
و حوزه هـای مختلـف معرفـت بشـری از فلسـفه گرفتـه تـا 
روان شناسـی و علـوم اجتماعی و سیاسـی را بـه خود جلب 
کـرده اسـت. چرخش زبانی در فلسـفه یا تمرکـز مطالعات 
فلسـفی بـر موضوع زبـان و کارکردهای آن موجب شـده که 
بسـیاری از اندیشـمندان حوزه های علوم انسانی به موضوع 
زبـان بیش تـر توجـه کننـد. اکنـون بسـیاری از متخصصان 
علـوم انسـانی، متوجـه بهره گیـری از دانش هـای روزافزون 
زبانـی در حوزه هـای تخصصـی خوداند. قوۀ ناطقۀ انسـان 
از شـگرف ترین توانمندی های آدمی اسـت که بسـیاری آن 
را وجـه تمایـز اصلی انسـان از دیگر موجودات دانسـته اند. 

ایـن اسـتعداد انسـانی عـالوه بـر زمینه سـازی درک و فهـم 
انسـان از خـود و محیـط پیرامـون، موجـب خواهـد شـد 
کـه آدمـی با برقـراری ارتبـاط بـا هم نوعـان خود، بـه جنبۀ 

اجتماعـی خویش تحقق بخشـد.
زبـان وسـیله ای اسـت بـرای ایجـاد ارتبـاط، افهـام و 
تفیهـم و انتقـال پیـام میـان انسـان ها. زبـان بـر اثـر روابط 
اجتماعـی بـه وجود آمـده و  نقـش اساسـی در تکامل یک 
فرهنـگ دارد. بـه وسـیلۀ زبان، آداب و رسـوم از یک نسـل 
بـه نسـل دیگـر منتقـل می شـود. سوسـور )1983( زبان را 
نظامـی از نشـانه ها دانسـته کـه بایـد در علم نشانه شناسـی 
که بخشـی از روان شناسـی اجتماعی اسـت، مورد بررسـی 
قـرار گیـرد. او از یک سـو زبـان را نظامی نشـانه ای دانسـته 
و از سـوی دیگـر بـه جـای توجـه به زوایـای فـردی، ذهنی 

چهارچوب مرجع 
مشترک اروپایی 
و کمک آن در 
آموزش زبان 
انگلیسی به 
دانش آموزان در 
افغانستان

جمشید زینل
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و روان شـناختی زبـان، جنبـۀ اجتماعـی آن را مدنظـر قـرار 
می دهـد. دانسـتن بیش تـر از یـک زبـان مزایـای بسـیاری 
دارد؛ زیـرا ایـن مهـم منجـر بـه زندگـی پربارتـر و فهمیدن 
کشـورها، فرهنگ هـا، تاریـخ و هنرهای متفاوتی می شـود. 
بـه همین خاطر اسـت کـه کشـور های جهـان عالقه مندی 
بـه تدریـس زبان هـای دیگـر، به خصـوص زبان انگلیسـی 

دارند.

یس زبان انگلیسی در  یخچۀ تدر تار
افغانستان

ضـرورت  یـک  انگلیسـی  زبـان  یادگیـری  امـروزه 
انکار ناپذیـر اسـت؛ زیـرا زبان انگلیسـی، زبـان تکنالوژی 
و  عالـی  سـطوح  در  مختلـف  رشـته های  آمـوزش  و 
نیمه عالـی اسـت. با افزایـش روند جهانی سـازی ارتباطات 
بین المللـی، برنامه هـای رادیویـی و تلویزیونـی، تجـارت 
جهانـی و آمـوزش علـوم جدیـد همـه بـه زبـان انگلیسـی 
احتیـاج بیشـتری دارنـد و عـدم آشـنایی بـا این زبـان برابر 
بـا عـدم زندگـی در دنیـای مـدرن امـروزی اسـت. زبـان 
انگلیسـی یکـی از زبان هـای زنـده و بین المللـی دنیـا بوده 
امـروزی  دنیـای  در  مکالمـه  زبـان  پر طرف دار تریـن  کـه 

محسـوب شـده اسـت.
دوم حمل، روز آغاز بازگشـایی مکتب ها در افغانستان 
از  همه سـاله  و  نام گـذاری شـده  معـارف  روز  کـه  اسـت 
ایـن روز تجلیـل می شـود. پیـش از تأسـیس مکتب هـای 
جدیـد در افغانسـتان، دانش آمـوزان در مسـجدها خواندن 
و نوشـتن را فـرا می گرفتنـد. در این گونـه آمـوزش، که هنوز 
هـم به طـور گسـترده در افغانسـتان وجـود دارد، کـودکان 
ابتـدا سـی جـزء قـرآن )سـی پـاره( را می آموزنـد و پـس 
از فراگرفتـن کل قـرآن، دیـوان حافـظ و گلسـتان سـعدی 
را می آموزنـد. مکتب هـا بـه شـکل امـروزی آن، تـا ده هـا 
سـال پس از شـکل گیری، بـه انـدازه ای گسـترده نبودند که 
بتواننـد تمـام دانش آمـوزان را تحـت پوشـش قـرا دهنـد. به 
همین دلیل اسـت کـه امروزه هـم تعداد زیـادی از کودکان 
بـه مسـجد ها و بـه روش هـای سـنتی، بـه آمـوزش سـواد 

می پردازنـد.
آمـوزش زبـان انگلیسـی به عنـوان یـک زبـان خارجی 
در افغانسـتان از اواخـر دهـۀ 1930 آغاز شـد و ایـن برنامه 
از طریـق برنامـۀ درسـی ثابـت از صنـف هفتـم تدریـس 
می گردیـد کـه بـه نـام »Afghan Learn English« یـاد 
نیرو هـای  اسـتقرار  زمـان  .در   )2015 )علمیـار،  می شـد 
شـوروی در افغانسـتان، از سـال 1979 تـا 1989، آموزش 
زبـان انگلیسـی در افغانسـتان چنـدان مهم تلقی نمی شـد 
بـود.  یادگیـری زبـان روسـی  بـه  و تمایـل مـردم بیش تـر 
شـوروی،  جماهیـر  اتحـاد  متخصصـان  از  بزرگـی  کتلـۀ 
مهندسـان،  پرسـتاران،  پزشـکان،  مشـاوران،  جملـه  از 
زمین شناسـان و مترجمـان، در ایـن دوره بـه کشـور آمدنـد 
و مـردم بـرای تعامل بـا این متخصصـان باید زبان روسـی 
را فـرا می گرفتنـد. همین باعث شـد تـا آمـوزش و یادگیری 
روسـی از اهمیـت باالیـی برخوردار شـود. عالوه  بـر  این، 
در مؤسسـات آموزشـی ماننـد دانشـگاه پلی تخنیـک کابل 
نیـز دانسـتن زبـان روسـی ضـروری بـود و بیش تـر افـراد، 
دانشـکدۀ  بـه  ورود  از  قبـل  پسـر،  دانش آمـوزان  به ویـژه 
مهندسـی ملـزم بـه یادگیری زبان روسـی بودنـد. در همین 
حـال، افـرادی کـه عالقه مند به دریافت بورسـیه در کشـور 
شـوروی سـابق بودنـد، عالقه مند شـدید بـه یادگیـری این 
زبـان شـدند. اما بعد از فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی 
در سـال 1989 و سـقوط رژیـم طالبـان در سـال 2001 و 
بـا ورود سـربازان امریکایی و آیسـاف در افغانسـتان، توجه 
مـردم بـه یادگیـری زبـان انگلیسـی بیش تـر شـد )اعظمی، 

.)2009

بررسی سیستم فعلی
بـا گسـترش زبـان انگلیسـی و اسـتفاده از آن منحیث 
زبـان  بین المللـی یـا آن چـه کـه کاکـر )1992( آن را حلقۀ 
در حـال گسـترش می نامـد، ایـن زبـان جایگاهـی مهـم 
در افغانسـتان بـه دسـت آورد. تعـداد افـرادی کـه امـروزه 
انگلیسـی را بلدانـد و بـه آن صحبـت می کننـد، مشـخص 
نیسـت؛ امـا با توجه بـه تقاضای آن در تنظیمـات مختلف، 
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می تـوان گفت کـه یادگیـری زبان انگلیسـی بـرای کاریابی 
و اسـتفاده از فرصت هـای آموزشـی بیـرون از کشـور، از 

اهمیـت زیـادی برخوردار اسـت.
سیسـتم تعلیـم و تربیـت افغانسـتان در طـول تاریـخ 
نصـاب رسـمی، فراز و نشـیب های زیـادی را تجربـه کرده 
اسـت و رویکرد هـای متفاوتـی را آزمـوده اسـت. نصـاب 
تعلیمـی زبـان انگلیسـی بدون داشـتن رویکـرد خاصی در 
مکاتـب تـا سـال 1382 خورشـیدی تدریس می شـد که به 
نـام »Afghan learn English« یـاد می شـد. ایـن نـوع 
آمـوزش بیش تـر بـه روش سـاختار گرامـری انکشـاف داده 
شـده بـود کـه نمی توانسـت جواب گـوی نیـاز دانش آموزان 
باشـد و آن هـا را به قابلیـت مفاهمه ای و کاربردی برسـاند؛ 
بنابرایـن، در سـال 2002 کار بـاالی تجدیدنظـر نصـاب 
تعلیمـی جدیـد آغـاز شـد کـه تـا حـال در مکاتـب تطبیق 
می گـردد. هـدف از تجدیدنظـر نصاب مضمون انگلیسـی 

ایـن اسـت کـه دانش آمـوزان  افغـان بتوانند:
- با دیگران انگلیسی صحبت کنند؛

- موضوعـات علمـی و تحقیقـی را بخواننـد و درک 
نماینـد؛

- فرهنـگ کشـور های دیگـر را بشناسـند و فرهنـگ 
انگلیسـی، 2004(. خـود را معرفـی نماینـد )مفـردات 

هرچنـد نصـاب فعلـی هـم دارای رویکـرد آموزشـی 
بـا  دانش آمـوزان  تـا  شـده  کوشـش  امـا  نیسـت؛  واضـح 
چهـار مهارت انگلیسـی آشـنا شـوند و بتوانند تـا اندازه ای 
درسـت بخواننـد، بنویسـند و به گونـۀ شـفاهی و خوانشـی 
درک مطلـب نماینـد؛ امـا بـه علـت نبـود معلـم مسـلکی 
درسـی،  کتاب هـای  محتـوای  انکشـاف  در  مشـکالت  و 
تطبیـق آن به چالش مواجه شـده اسـت. علمیـار، )2017( 
بـه تدریـس سـنتی اشـاره می کنـد که طـی سـالیان دراز در 
افغانسـتان رایـج اسـت. در سیسـتم سـنتی،  مکتب هـای 
معلـم بـه حیـث منبـع اصلـی بـوده و دانش آمـوزان فقـط 
بـه وی گـوش می دهنـد. بـر عـالوه چالش هـای دیگـری 
نیـز فـراراه تطبیـق ایـن سیسـتم وجـود دارد: کمبـود معلـم 
مسـلکی، کیفیـت کتـب درسـی، مـواد آموزشـی و ممـد 

درسـی، نبود محیط آموزشـی بـرای تدریس زبـان و مهم تر 
از همـه نبـود پالیسـی در قبـال تدریـس زبـان انگلیسـی 
جـزء چالش هـای تدریـس و آمـوزش زبـان انگلیسـی در 
 Coleman .مکتب هـای افغانسـتان بـه حسـاب می آینـد
کل  در  انگلیسـی  معلمـان  کمبـود  می نویسـد:   ))2018
سیسـتم آمـوزش و پرورش وجـود دارد. در واقـع در برخی 
مکاتـب هیچ معلم انگلیسـی وجـود ندارد. برخـی از افراد 
کـه رشـتۀ تحصیلی شـان غیـر از انگلیسـی اسـت، توسـط 
ادارۀ مکتـب مجبـور بـه تدریـس ایـن مضمون می شـوند. 
آن هـا هیـچ نـوع بلدیـت بـه تدریـس ایـن زبـان ندارند که 
ایـن خـود باعـث کم اهمیـت شـدن و پاییـن بـردن کیفیت 
ایـن مضمـون می شـود. عالوه بـر آن، عـدم موجودیت این 
مضمـون در امتحـان کانکـور کشـور باعث شـده اسـت تا 
دانش آمـوزان در دورۀ لیسـه کم تـر بـه ایـن مضمـون توجـه 

. کنند

CEFR معرفی
Common European Framework of Ref-”
erence” یـا چهارچـوب مرجـع مشـترک اروپایـی کـه در 
انگلیسـی بـه طـور اختصـار بـه آن “CEFR” می گوینـد، 
سـطح  شـناخت  بـرای  اسـت  معیار هایـی  از  عبـارت 
موفقیـت افـراد در یادگیـری یـک زبـان خارجـی. بیش تـر 
اشـخاص فکـر می کننـد کـه ایـن سیسـتم یـک رویکـرد 
اسـت و می توانـد منحیـث مـدرک زبان اسـتفاده شـود؛ در 
 حالی کـه این گونه نیسـت. در نوامبر سـال 2001 میالدی، 
اتحادیـۀ اروپـا تصمیـم گرفـت تا یـک سیسـتم جدیدی را 
بـرای یک پارچه سـازی زبـان میـان افـراد تعریـف کنـد و 
ارزشـیابی  مـالک  به عنـوان  را   CEFR راسـتا  همیـن  در 
 Council of Europe,( سـطح زبـان افـراد تعریـف کـرد
2001(. در ابتـدا این سیسـتم در مورد زبان هـای اروپایی 
بـه کار می رفـت؛ امـا آهسته آهسـته ایـن معیار هـا بـه زبـان 
انگلیسـی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت و اکنـون ایـن 
اروپایـی؛  کشـور های  در  تنهـا  نـه  آموزشـی  مالک هـای 
بلکـه در کشـورهای دیگـر قاره هـا نیز اسـتفاده می شـود که 
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تـا اکنـون 39 کشـور جهـان معیار هـای ارزیابی زبان شـان 
بـا سیسـتم CEFR هم آهنـگ سـاخته اند. را 

 A1, A2, B1,( به شـش CEFR سیسـتم ارزشـیابی
B2, C1, C2( سـطح تقسـیم شـده اسـت. هر سـطح آن 
دارای توانایی هـای خـاص اسـت: A1 سـطح ابتدایـی و 

C2 سـطح عالـی می باشـد.
:A1

هـدف  بـا  را  اساسـی  بسـیار  عبـارات  می توانـد   •
کنـد؛ اسـتفاده  و  درک  روزمـره  نیازهـای  بـرآوردن 

• می توانـد خـود و دیگـران را معرفـی کنـد و می تواند 
در مـورد جزئیـات شـخصی مانند مکانی کـه در آن زندگی 
می کنـد، افـرادی کـه می شناسـد و چیزهایی کـه در اختیار 

دارد، سـؤال کنـد و به آن ها پاسـخ دهد؛
• می توانـد بـه روشـی سـاده گفت وگو داشـته باشـد؛ 
بـه شـرطی که شـخص دیگـر آرام و واضح صحبـت کند و 

.)CEFR, 2011( آمـاده کمک باشـد

:A2
• می توانـد جمـالت و عباراتـی کـه بیش تـر اسـتفاده 
و  شـخصی  اولیـۀ  اطالعـات  مثـال  )به عنـوان  می شـوند 

خانواد گـی، خریـد، کار و غیـره( را بدانـد؛
گونـه ای  بـه  روزمـره  کارهـای  مـورد  در  می توانـد   •

کنـد؛ گفت وگـو  سـاده 
• می توانـد بـه صـورت سـاده در مـورد پیشـینه و نیاز 

.)CEFR, 2011( فوری خـود شـرح دهـد

:B1
نه چنـدان  صحبت هـای  کلـی  معنـای  می توانـد   •
در  و  آشـنا  و  پرکاربـرد  موضوعـات  مـورد  در  را  پیچیـده 

شـود؛ متوجـه  را  مکتـب  و  کار  مثـل  محیط هایـی 
• می توانـد اگر سـرعت صحبـت کردن طـرف مقابل 
بـاال نباشـد و لهجۀ معمولی داشـته باشـد، جزئیـات کالم 

او را هـم درک کند؛
• بـرای صحبـت کردن و مکالمه در مـورد موضوعات 

 
ً
روزمـره و معمولی مشـکلی ندارد، می تواند سـاده و نسـبتا

روان نظـرات خـود را بیـان کرده و آن هـا را توضیح دهد؛
• از عهـدۀ خوانـدن و درک مطالـب مختلـف مرتبـط 
یـا موضوعـات دیگـر  بـه رشـتۀ تحصیلـی، زمینـۀ کاری 

برمی آیـد؛
• توانایی نوشـتن به زبان سـاده را در مورد موضوعاتی 
کـه با آن ها آشـنایی زیـادی دارد یـا مورد عالقه اش اسـت، 

.)CEFR, 2011( دارند

:B2
• می توانـد ایده هـای اصلـی متن پیچیـده را در هر دو 
مضمـون مشـخص و انتزاعی، از جمله بحث هـای فنی در 

زمینـۀ تخصصی خـود، درک کند؛
• می توانـد در حـد تسـلط، بـا افـراد انگلیسـی زبان 

ارتبـاط برقـرار کنـد )CEFR, 2011(؛
• می توانـد متـن واضـح و مفصلـی را در مـورد طیف 
گسـترده ای از موضوعـات تولیـد کنـد و دیدگاه خـود را در 
مـورد موضـوع ارائـه دهـد کـه مزایـا و مضـرات گزینه های 

.)CEFR, 2011( مختلـف را ارائـه می دهـد

:C1
• می توانـد طیـف گسـترده ای از مطالبـات و بندهای 

طوالنی تـر را بفهمـد و معنـای ضمنی را بشناسـد؛
بـدون  را  خودبه خـود  و  روان  ایده هـای  می توانـد   •

بیـان کنـد؛ جسـت وجوی واضـح در مـورد عبـارات 
بـرای  مؤثـر  و  انعطاف پذیـر  زبـان  از  می توانـد   •
اهـداف اجتماعـی، دانشـگاهی و حرفـه ای اسـتفاده کند؛

• می تواند متن را با ساختار مفصل در مورد 
.)CEFR, 2011( موضوعات پیچیده تولید کند

:C2
• می توانـد بـا سـهولت تمـام، همـۀ چیز های شـنیده 

 شـده یـا خوانـده  شـده را درک کند؛
• می توانـد اطالعـات را از منابـع مختلـف گفتـاری 
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و نوشـتاری خالصـه کنـد، اسـتدالل ها و حسـاب ها را بـا 
ارائـه مرتبـط، بازسـازی کند؛

• می توانـد خـود را بـه صـورت خودجـوش، بسـیار 
روان و دقیـق بیـان کنـد و حتـی در پیچیده تریـن شـرایط، 
 CEFR,( سـایه های ظریـف معنـا را نیـز متفـاوت کننـد

.)2011

)CEFR, 2011(
بـا توجه بـه معیار های ارزیابـی و تجارب کشـور های 
دیگـر، می توان گفت کـه بهترین مالک ارزشـیابی در حال 
حاضـر، چهارچـوب مرجع مشـترک اروپایی می باشـد؛ به 

طور نمونه: می شـود کشـور مالیزیـا را مثال داد.
تدریـس زبـان انگلیسـی در کشـور مالیزیـا اجبـاری 
ایـن  )ازمـن(.  می شـود  متوسـطه شـروع  دورۀ  از  و  بـوده 
کشـور در سـال 2015 تصمیـم بـه تجدیدنظـر و نوسـازی 
نصـاب مضمون انگلیسـی گرفـت و هدف از ایـن ریفورم، 
بـه  سـاختار گرایی  مفـردات  از  آموزشـی  رویکـرد  تغییـر 
مفـردات ارتباطـی بـود. وی می افزایـد کـه هم تـراز کـردن 
سیسـتم آموزشـی بـا معیار هـای بین المللـی یـک عنصـر 
مهـم در ریفـورم جدیـد می باشـد. کشـور مالیزیا سیسـتم 
دانـش،  سـطح  اندازه گیـری  بـرای  را   CEFR ارزشـیابی 
دانش آمـوزان در نظـر گرفتـه و معیار هـای ارزیابـی خویش 
تـا مطمئـن  ایـن سیسـتم هماهنـگ سـاخته اسـت  بـا  را 
بین المللـی  معیارهـای  بـه  مالیزیایـی  دانش آمـوزان  شـود 
 MDeC )2006( .در یادگیـری زبـان انگلیسـی برابرانـد
کیـد می کنـد کـه سـوار شـدن بـر مـوج انقـالب جهـان  تأ
فنـاوری، بـدون درک و یاد گیـری انگلیسـی آسـان نخواهد 

بـود. آمـوزش زبـان انگلیسـی یکـی از قابلیت هـای قـرن 
بیسـت و یـک بـوده و ایـن را کشـور مالیزیـا بـه خوبـی 
درک کـرده اسـت. از همیـن رو، کشـور مالیزیـا رویکـرد 
آموزشـی خـود را ارتباطـی سـاخته کـه توجـه بـه اسـتفاده 
از زبـان انگلیسـی در مکالمـات روزمره، کار و اسـتفاده از 
فرصت های شـغلی و آموزشـی در خارج از کشـور اسـت.
بنابرایـن، بهتریـن گزینه بـرای تدریس زبان انگلیسـی 
در مکتب هـای افغانسـتان، رویکرد آموزشـی قابلیت محور 
وادار  را  دانش آمـوزان  قابلیت محـور،  رویکـرد  می باشـد. 
بـه مکالمـه کـرده و بـه آن هـا مـوارد کاربـردی در زندگـی 
روزمـره و محیـط کار را یـاد می دهـد. چـون دانش آمـوزان 
نیـاز دارنـد بیاموزنـد تـا اسـتفاده کننـد، آن هـا بـه یادگیری 
موضوعـی ضـرورت ندارنـد. رمبـی )2013( می نویسـد 
رویکـرد قابلیت مـدار، آمـوزش زبـان را با برقـراری ارتباط 
در مفاهمـات روزمـرۀ زندگـی و تنظیمـات کـه مرتبـط بـا 
شـغل اسـت، مجهـز می کند؛ هم چنـان محتوای آموزشـی 
در این رویکرد قسـمی می باشـد تا از یادگیـری موضوعات 
گنـگ و بی مفهـوم جلوگیری شـود. در خصـوص معلمان، 
کیـد می کند کـه رویکـرد قابلیت محور،  رمبـی )2013( تأ
خالقیـت معلمـان را بـرای ایجـاد فعالیت هـای یادگیـری 
متنـوع و هدفمنـد بـرای تقویـت مهارت هـای دانش آموزان 

و نیاز هـای یادگیـری آن هـا انکشـاف می دهـد.

نتیجه گیری
و  فـراز  افغانسـتان  تعلیمـی  نصـاب  چنـد  هـر 
نشـیب های زیـادی را پیمـوده اسـت و بارهـا تجدید نظـر 
شـده اسـت؛ اما تاکنون آموزش زبان انگلیسـی در مکاتب 
با مشـکالت زیـادی روبه رو اسـت: نبـود معلم مسـلکی، 
رویکـرد آموزشـی مشـخص، فقـدان یـک پالیسـی واضح 
زبـان، کیفیـت  کتاب های درسـی و نبـود مواد ممد درسـی 
آن هـا  بـا  دانش آمـوزان  کـه  چالش هایی انـد  مکاتـب  در 
مواجـه می باشـند. هـر چنـد کـه بعضـی از دانشـگاه های 
افغانسـتان، انگلیسـی را منحیـث زبـان تدریـس انتخـاب 
کرده انـد؛ امـا در امتحـان کانکور کشـور کـه درب ورود به 
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تحصیـالت عالی اسـت، هنوز بـه این زبـان توجه صورت 
نگرفتـه اسـت که این باعث شـده تـا دانش آمـوزان در دورۀ 
داشـته  توجـه  انگلیسـی  زبـان  یادگیـری  بـه  کم تـر  لیسـه 
باشـند. برعـالوه، نبـود هماهنگـی میـان وزارت معـارف 
و تحصیـالت عالـی باعـث شـده اسـت تـا دانش آمـوزان 
نتواننـد انگلیسـی را بـه گونـه ای درسـت و کاربـردی، چـه 
در زمـان مکتـب و چـه در زمـان تحصیـالت عالـی، یـاد 

. بگیرند
سیسـتم چهارچوب مرجع مشـترک اروپایـی می تواند 
دانش آمـوزان  تـا  باشـد  ایـن  بـرای  خـوب  بدیـل  یـک 
شـوند.  برابـر  بین المللـی  معیار هـای  بـا  نیـز  افغانسـتان 
وزارت  امـا  نبـوده؛  رویکـرد  یـک  سیسـتم  ایـن  هرچنـد 
معـارف و تحصیـالت عالـی می تواننـد مفـردات درسـی 
خویـش را قابلیت محـور سـاخته و مطابـق بـه معیار هـای 
ارزیابـی این سیسـتم هماهنـگ کنند. فعالیت های درسـی 
از آموختـن  تـا دانش آمـوزان  خـود را طـوری مهیـا کننـد 
زبـان انگلیسـی در زنده گـی روزمـره سـود بـرده و از آن در 
مکالمـۀ روزمره اسـتفاده نماینـد. برای رسـیدن و مطابقت 
بـه سیسـتم چهارچـوب مرجـع مشـترک اروپایـی، تعهـد 
بسـیار جـدی بـه کار اسـت تـا ظرفیت معلمـان بلنـد برده 
شـود، هم چنـان منابع مالـی بزرگی ضـرورت دارد تـا مواد 

و ممـد درسـی انکشـاف داده شـود.
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