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آرامش و خوشبختی از نوع زردآرامش و خوشبختی از نوع زرد

روان شناسی زرد چیست؟
ــگاه غیرتخصصــی مطــرح  ــه معنــای ن اصطــاح زرد ب
می شــود. وقتــی از روان شناســی زرد ســخن می گوییم 
منظــور آن اســت کــه در مــورد مســائل و مشــکات 
زندگــی راه حل هایــی غیرعلمــی و ســریع ارائــه دهیــم.
در واقــع همــه کتاب هــا، ســخنرانی ها و مطالبــی کــه 
ــره روانشناســی علمــی نگنجــد، زرد محســوب  در دای
ــروش  ــای پرف ــن کتاب ه ــه عناوی ــر ب ــوند. اگ می ش
بیندازیــم  نگاهــی  بــازار  روانشناســی موجــود در 
ــن  ــا از همی ــن کتاب ه ــب ای ــه اغل ــد  ک ــم دی خواهی
نوع انــد. محتواهایــی کــه در حــول مفاهیــم انگیزشــی، 

ــد. ــت و آرامــش می چرخن خوشــبختی، موفقی
عواقب استفاده از کتب روان شناسی زرد

ــکات  ــا و مش ــا چالش ه ــی ب ــه آدم ــرایطی ک  در ش
ــد و  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــی دس ــف زندگ مختل

ــش دســت  ــق آرام ــت تحق ــی در جه ــر راه ــه ه ب
می زننــد؛ شــنیدن جماتــی کــه دوســت دارنــد و 
ــه رویاهــا و آرزوهایشــان  آســان یافتــن رســیدن ب
ــوش  ــان خ ــه مزاجش ــا ب ــات، قطع ــان کلم در می
ــد  ــد و محبوبیــت ایــن کتاب هــا نیــز می توان می آی
بــه همیــن دلیــل باشــد.  حــال ممکــن اســت ایــن 
ســوال در ذهــن افــراد بوجــود آیــد کــه چــه ایرادی 
ــاس  ــی احس ــدن کتاب ــا خوان ــان ب ــر انس دارد اگ
رضایــت و خوشــبختی پیــدا کنــد حتــی بــه غلــط؟ 
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت ایــن مطالــب 
بــه صــورت مقطعــی حــال افــراد را بهتــر می کنــد 

و در بلندمــدت موجــب آســیب بــه خواننــده خواهــد 
ــعی  ــا س ــن کتاب ه ــه ای ــت ک ــه اینجاس ــد. نکت ش
ــتفاده  ــات و اس ــر جم ــری از تاثی ــا بهره گی ــد ب دارن
ــج دهنــد؛  ــتی را تروی ــی نادرس از دام الفــاظ، اصول
آن هــا مطالــب را این طــور بیــان می کننــد کــه همــه 
ــه  ــوان ب ــد و می ت ــود می یاب ــرعت بهب ــه س ــز ب چی
راحتــی بــه هرچیــزی رســید. آن هــا بــدون توجــه بــه 
حساســیت موضــوع نســخه ای یکســان و بــرای تمامــی 
ــه شــرایط  ــی اســت ک ــن در حال ــد ای ــراد می پیچن اف
ــن بحــث  ــاوت اســت ؛ در ای ــراد باهــم متف زندگــی اف
ــی  ــادی و سیاس ــی، اقتص ــای فرهنگ ــدا تفاوت ه ابت
حاکــم بــر جوامــع و بعــد از آن تفاوت هــای آموزشــی، 
ــرایط  ــت و ش ــرش، تربی ــا  نگ ــتعداد و توانمندی ه اس
ــه  ــری ک ــه دیگ ــردد. نکت ــرح می گ ــی مط خانوادگ
بســیار حائــز اهمیــت می باشــد ایــن اســت کــه اغلــب 
ــه  ــاس تجرب ــر اس ــأ ب ــا صرف ــن کتاب ه ــوای ای محت
شــخصی نویســنده از زندگــی اش اســت و از بــار 

ــی برخــوردار نیســت. علمــی چندان
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق بــا القــا شــدن یــک دیــدگاه 
واحــد، فــرد بــه تدریــج از واقعیــت و حقایــق زندگــی 
دور خواهــد شــد و دچــار امیــد کاذب می شــود 
ــد  ــه می خواه ــه ک ــه آنچ ــر ب ــر اگ ــه اگ ــه ای ک به گون
ــود  ــا خ ــد و ب ــرخوردگی می کن ــاس س ــد، احس نرس
می گویــد حتمــا مشــکل از مــن اســت. پــس اگرچــه 
احســاس رضایــت و خوشــبختی بســیار لــذت بخــش 
ــن اســت کــه  ــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ای اســت ام
ایــن احســاس بایــد مبتنــی بــر واقعیت هــای زندگــی 
هرفــرد باشــد و منجــر بــه نگاهــی متوهمانــه نشــود.
ــت  ــوردار نیس ــادی برخ ــدگاه انتق ــه از دی ــردی ک ف
ــه  ــی ب ــع علم ــه مناب ــه ب ــی و مراجع ــدون آگاه و ب
ــج  ــه تدری ــد ب ــا رجــوع می کن ــن کتاب ه ــوای ای محت
ــد  ــن خواه ــز بدبی ــی نی ــل روانشناس ــه اص ــبت ب نس
ــش  ــم برای ــن عل ــه ای ــرد ک ــد ک ــان خواه ــد و گم ش

ــود . ــد ب ــاز نخواه کارس
ــار  ــاه زرد گرفت ــن چ ــا در ای ــم ت ــه کنی چ

نشــویم ؟
میــزان تیتــر و تجدیــد چــاپ ایــن کتــاب هــا بیانگــر 
ــس  ــردم دارد پ ــان م ــه در می ــت ک ــدی اس ــب تن ت
ــرح  ــی مط ــازی عموم ــث آگاهی س ــدم اول، بح در ق
ــم را از  ــبه عل ــوای ش ــوان محت ــه بت ــود؛ اینک می ش
ــاب  ــد در انتخ ــراد بای ــخیص داد. اف ــی تش ــم واقع عل
کتــاب هــا تفکــر نقادانــه داشــته و صرفــأ بــر اســاس 
و  نکننــد  تصمیم گیــری  اغراق آمیــز  عناویــن 
ماک هایــی مهم تــر همچــون مشــورت بــا افــراد 
متخصــص،  کســب اطاعــات در مــورد پیشــینه علمی 

نویســنده و میــزان اعتبــار ناشــر را مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــرای مطالع ــود ب ــه می ش ــن توصی ــد .همچنی دهن
کتاب هــای روانشناســی ، کتــب تألیفــی در ارجحیــت 
قــرار بگیرنــد زیــرا مًولــف، فرهنــگ جامعــه و شــرایط 
ــا  ــب ب ــت و متناس ــرده اس ــر آن را درک ک ــم ب حاک
رفتارهــای مــردم جامعــه ای کــه در آن زندگــی 
ــع  ــی ازمواق ــا در بعض ــد ام ــخن می گوی ــد س می کن
ــی  ــه را کاف ــون ترجم ــه فن ــه ب ــأ توج ــران صرف ناش
ــرار  ــر ق ــه را مدنظ ــن نکت ــه ای ــدون آن  ک ــته ب دانس
دهنــد کــه روانشناســی بــا روح انســان ســروکار دارد 
ــن  ــا ای ــه ب ــی ک ــاد محتواهای ــه همــه ی ابع ــد ب و بای

ــرد. ــه ک ــوند توج ــر می ش ــوان منتش عن
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بــه دانشــگاه اســت. کنکــور سراســری در حــدود 4 
الــی 5 ســاعت در هرســال یکبــار برگــزار می شــود 
ــه  ــورد توج ــردی را م ــای ف ــه متغیره ــدون اینک ب
ــوزی  ــن اســت دانش آم ــه ممک ــرا ک ــد چ ــرار ده ق
ــی  ــان تر از ارزیاب ــرای او آس ــدت ب ــد م ــی بلن ارزیاب
کوتــاه مــدت باشــد و بــا شــرکت در آزمــون کنکــور 
ــاد شــود بلکــه  ــه تنهــا دچــار اســترس بســیار زی ن
اســتعدادهایش نیــز شناســایی نشــود. درواقــع  
ــه  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب ــت م ــا اس مدت ه
ــای  ــن ارزیابی ه ــدت جایگزی ــد م ــای بلن ارزیابی ه
ــاق  ــن اتف ــت ای ــچ وق ــا هی ــود ام ــدت ش ــاه م کوت
ــکل  ــر مش ــن ام ــت ای ــن عل ــر م ــه نظ ــاد. ب نیفت
ســاختاری هســت کــه مــا داریــم. آمــوزش یــک امر 
پیوســته اســت و بایــد زیــر نظــر یــک متولــی باشــد 
در صورتــی کــه در کشــور مــا اینگونــه نیســت و بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه مــا نمی توانیــم خودمــان 
را بــا وزارت آمــوزش و پــرورش تطبیــق دهیــم و بــه 

نتایــج ان هــا اطمینــان کنیــم.
ــور  ــزاری کنک ــا برگ ــه ب ــما در رابط ــر ش نظ

ــت؟ ــال چیس ــار در س دوب
ــت،  ــی اس ــه مثبت ــه، نکت ــن نکت ــن ای ــر م ــه نظ  ب
در همــه جــای دنیــا آزمون هــای مختلفــی در هــر 
ــک  ــر در ی ــه اگ ــرا ک ــود چ ــزار می ش ــل برگ فص
زمــان دانش آمــوزی شــرایط شــرکت در یــک 
ــدی در آن  ــل بع ــد در فص ــت بتوان ــون را نداش آزم
ــی کــه کنکــور  ــا زمان ــا م ــد ام آزمــون شــرکت کن
را یک بــار در ســال برگــزار کنیــم در واقــع بــه 
ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــم و ای ــت داده ای ان عظم
ــی  ــی گاه ــرود و حت ــاال ب ــوزان ب ــترس دانش آم اس
اوقــات می بینیــم کــه بعــد از آزمــون کنکــور و اعام 
ــه  ــد چراک ــر خودکشــی می کنن ــن نف ــج چندی نتای
ــه  ــیدن ب ــا راه رس ــد تنه ــر می کنن ــراد فک ــر اف اکث
موفقیــت کنکــور اســت . پــس واقعیــت ایــن اســت 

شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی در تاریــخ 1400/4/1  
ــنجش و  ــام س ــاماندهی نظ ــوع س ــه ای موض در جلس
پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی را مــورد 
ــص  ــل تخصی ــد از قبی ــه 6 بن ــرار داد ک ــی ق بررس
ــزاری  ــی، برگ ــات نهای ــه امتحان ــور ب ــد کنک 60 درص
ــط  ــاب توس ــن حدنص ــال، تعیی ــار در س ــور دوب کنک
دانشــگاه ها و.. تصویــب شــدند. در همیــن راســتا 
ــاج عضــو هیئــت  ــرز درت ــر فریب ــا دکت ــی ب گفت و گوی
علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی و رئیــس انجمــن 

ــتیم ــران داش ــی ای ــی تربیت روا ن شناس
آیــا وجــود کنکــور بــرای نظــام آموزشــی مــا 

ضــروری اســت؟
در همــه جــای دنیــا مــاک هایی بــرای ورود دانشــجو 
بــه دانشــگاه مدنظــر قــرار گرفتــه می  شــود و مســلمأ 
در ایــران هــم بایــد سیســتمی بــرای ســنجش وارزیابی 
ــران  ــور در ای ــس نفــس کنک وجــود داشــته باشــد. پ
مشــکل نــدارد آن چیــزی کــه مشــکل می آفرینــد این 
اســت کــه کنکــور تنهــا راه بــرای ورود دانش آمــوزان 

کــه مــا کنکــور را فقــط بــرای ابهــت خودمــان برگزار 
می کنیــم بــدون اینکــه بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم 
ــد و  ــاد می کن ــار ایج ــون انحص ــوع آزم ــن ن ــه ای ک
ــت. ــات اس ــواع تخلف ــکل گیری ان ــم ش ــد آن ه پیام

آیــا وجــود زیرســاخت مناســب ماننــد 
ــگارش  ــت و ن ــتعدادیابی درس ــتم اس سیس
کتــب درســی کاربــردی بر سیســتم ســنجش 

ــت؟ ــذار اس ــا تاثیرگ ــرش م و پذی
ــح  ــت را در تصحی ــترین اهمی ــه بیش ــزی ک آن چی
سیســتم ســنجش و پذیــرش مــا دارد داشــتن قــدرت 
ــه دانشــگاه  ها  ــر ب ــن ام ــار و ســپردن ای ــذ اختی تنفی
اســاس  بــر  دانشــگاه ها  کــه  به گونــه ای  اســت 
ــد چــون  ــد خودشــان دانشــجو جــذب کنن صاح دی
ایــن امــر عــاوه  براینکه مســئولیت پذیری در اســاتید 
را افزایــش می دهــد باعــث می شــود فرآینــد جــذب 
بهتــر صــورت گیــرد چــرا کــه اعضــای هیئــت علمــی 
ــنجش  ــازمان س ــر از س ــی بهت ــگاه خیل ــک دانش ی
شناســایی  را  دانش آمــوزان  اســتعداد  می تواننــد 
کننــد.  اگرچــه بــا مطــرح شــدن ایــن مســئله 
عــده ی زیــادی خواهنــد گفــت کــه ایــن امــر موجــب 
فامیــل بــازی در دانشــگاه ها می شــود امــا بایــد 
ــگاه  ــک دانش ــرای ی ــه ب ــرار داد ک ــر ق ــن را مدنظ ای
ــا  ــر اســت و ب ــزی مهم ت ــی آن  از هرچی ســطح علم
ــن  ــگاه پایی ــگ دانش ــف رنکی ــجو ضعی ــذب دانش ج
خواهــد آمــد. نکتــه دیگــری کــه  عــاوه بــر نظــارت 
ــادی برخــودار  ــر کار معلمــان از اهمیــت بســیار زی ب
اســت محتــوا کتــب درســی اســت. اســتفاده از یــک 
ــوز   ــون دانش آم ــن میلی ــرای چندی ــد ب ــاب واح کت
ــار  ــه ب ــا و ب ــت بچه ه باعــث ســرکوب کــردن خاقی
آمــدن فاجعــه  می شــود چــون آن هــا هیــچ ســودی 
ــود  ــث می ش ــا باع ــدارد و صرف ــوز ن ــرای دانش آم ب
کــه موسســات کنکــوری مختلفــی روی کار بیاینــد و 
بــه نظــام آموزشــی مــا آســیب بزننــد و چــه بســا از 

زمانــی کــه فعالیــت ایــن موسســات پررنگ تــر شــده 
ــم  ــور ه ــوزان در کنک ــش آم ــرات دان ــن نم میانگی

ــه اســت. کاهــش یافت
بــه  پذیــرش  درصــد   60 تخصیــص  آیــا 
ــرش  ــام پذی ــاح نظ ــی در اص ــات نهای امتحان

ــود؟ ــد ب ــر خواه موث
مــن از ایــن جهــت کــه ایــن امــر اهمیــت کنکــور را 
کــم می کنــد بــا آن موافــق هســتم. اگرچــه تخصیــص 
60 درصــد از همــان ابتــدا بــه آزمــون امتحانــات نهایی 
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه آمــوزش و پــرورش بــرای 
ــان  ــدم اطمین ــی دارد و ع ــات نهای ــزاری امتحان برگ
ــر  ــه نظ ــب ب ــی جال ــا  خیل ــن آزمون ه ــه ای ــراد ب اف
نمی رســد امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت که 
این هــا عــوارض کوتــاه مــدت ایــن امــر هســتند و در 
درازمــدت نتایــج متفاوتــی خواهــد داشــت کــه البتــه 
ــه  در طــول ایــن مــدت آموزش وپــرورش هــم بایــد ب
ــرود کــه ســواالت خــود را استانداردســازی  ســمتی ب
کنــد و از میــزان خطاهــا و مشــکات موجــود بکاهــد.
ــام  ــک نظ ــتن ی ــرای داش ــما ب ــنهاد ش پیش

ــت؟ ــوب چیس ــرش مطل پذی
ــن اســت  ــرش دانشــجو ای ــرای پذی ــن ب  پیشــنهاد م
کــه ایــن پذیــرش توســط دانشــگاه ها صــورت گیــرد 
و اعضــای هیئــت علمــی دانشــجویان خــود را جــذب 
ــه  ــت رئیس ــه هیئ ــن ب ــه م ــن رابط ــد؛ در همی کنن
ــه  ــردم ک ــنهاد ک ــی پیش ــه طباطبای ــگاه عام دانش
حتــی یــک دانش آمــوز هــم از کنکــور سراســری 
ــه  ــگاه عام ــه دانش ــند چراک ــته باش ــرش نداش پذی
هیئــت ممیــزه مســتقل دارد و می توانــد ایــن کار 
ــا شــرکت های  را انجــام دهــد. پــس از آن دانشــگاه ب
خصوصــی و نهادهــای مختلــف قــرار داد ببنــدد و در 
واقــع رونــد بــه صورتــی پیــش رود کــه مــا هزینــه را 
ــان  ــا هم ــف ی ــای مختل از بخــش خصوصــی و نهاده
کارفرمــا دریافــت کنیــم و بــه آن هــا نیــروی متخصص 

ــم. بدهی

سرنوشت  ساز!



نگاهی به 
نظام آموزشی 

دانمارک در مقایسه با ایران

ــرو و دارای  ــی پیش ــارک، نظام ــی دانم ــام آموزش نظ
رتبــه 11 جهانــی اســت.  مهم تریــن امــری کــه 
ــن اســت کــه  ــز اهمیــت اســت ای ــن نظــام حائ در ای
دانش آمــوزان را بــه درکــی می رســاند کــه همــه 
شــبیه بــه هــم نیســتند و هــر کــس ویژگــی منحصــر 

ــود را دارد. ــرد خ ــه ف ب
ساختار نظام آموزشی

ــی  ــام آموزش ــد نظ ــارک مانن ــی دانم ــام آموزش نظ
ایــران شــامل: پیــش دبســتان، 6 ســال دوره ابتدایــی، 
ــطه  ــال دوره اول متوس ــطه )3 س ــال دوره متوس 6 س
ــوزش  ــت آم و 3 ســال دوره دوم متوســطه( و در نهای
عالــی اســت کــه از ســنین 1 تــا 6 ســالگی دوره 

آینده شغلی دانش آموزان
دانمــارک کشــوری بــا جمعیــت کــم و ثــروت فــراوان 
ــن  ــوزان ای ــوأل دانش آم ــت اص ــن جه ــه همی ــت ب اس
ــد و  ــدا کــردن شــغل ندارن ــرای پی کشــور مشــکلی ب
ــوزان  ــه دانش آم ــده اســت دغدغ ــث ش ــر باع ــن ام ای
ــی متفــاوت  ــا دغدغــه دانش آمــوزان ایران دانمارکــی ب
باشــد، در ایــران تنهــا راه رســیدن بــه موفقیــت 
ــا در  ــت ام ــگاه اس ــی در دانش ــغل، قبول ــب ش و کس
دانمــارک دانش آمــوزان براســاس عاقــه خــود انتخاب 
می کننــد بــه تحصیــل در دانشــگاه بپردازنــد یــا خیــر 
ــری  ــیرهای دیگ ــا مس ــیاری از آن ه ــا بس ــه بس و چ
ــت  ــه موفقی ــرای رســیدن ب ــر از دانشــگاه را ب ــه غی ب

ــد. ــاب می کنن انتخ
معضل حفظیات در ایران

یکــی از اشــتباهات آمــوزش و پــرورش ایــران، از 
عصــر پهلــوی تــا عصــر حاضــر، تمرکــز بــر حفظیــات 
ــی کــه هیــچ دردی را  اســت؛ آن هــم حفــظ اطاعات
دوا نمی کنــد! بنابرایــن بچه هــای مــا به جــای کســب 
ــف را  ــدول مندلی ــی، ج ــی و اخاق ــای زندگ مهارت ه
ــه را گاهــی ذهنــی  ــد، انتگــرال دو گان حفــظ می کنن
محاســبه می کننــد و معــادل فارســی هــزاران کلمــه 
ــا  ــرگ صده ــد و م ــخ تول ــی و تاری ــی و عرب انگلیس
شــاعر ، نویســنده ، سیاســتمدار و کتاب هــای معــروف 

ــد!  را می دانن

مهد کــودک و پیــش دبســتان، 7 تــا 15 ســالگی دوره 
ــی  ــالگی راهنمای ــا 19 س ــر، 16 ت ــی پایین ت راهنمای
ــامل  ــد ش ــه بع ــالگی ب ــت از 19 س ــر و در نهای باالت

آمــوزش عالــی می شــود.
فضای آموزشی

در نظــام آمــوزش و پــرورش دانمــارک برخــاف نظــام 
آموزشــی ایــران کــه بــه دلیــل جو ســنگین حاکــم در 
مــدارس اغلــب دانش آمــوزان اشــتیاقی بــرای رفتــن به 
مدرســه ندارنــد،  تــاش می شــود تــا فضای آموزشــی، 
فضایــی امــن و خوشــایند بــرای دانش آمــوزان باشــد و 

دانش آمــوزان نهایــت لــذت را از آن ببرنــد.

فاطمه درگی | عضو فعال دانشکده



صــرف حفــظ کــردن و عــدم مشــارکت در یادگیــری، 
فرهنــگ  کــه  می شــوند  مدیرانــی  ماحصلــش 
کار مشــارکتی و خــرد جمعــی را از مدرســه یــاد 
ــکوت  ــه س ــد ک ــط آموخته ان ــا فق ــد. آن ه نگرفته ان
کننــد، حفــظ کننــد، جــواب دهنــد و تمــام!  بنابرایــن 
ــگ کار  ــدارد، فرهن ــی ن ــران معن ــه در ای ــزی ک چی
مشــارکتی مبتنــی بــر تصمیــم گیــری گروهــی اســت 
کــه همــه این هــا حاصــل  از کمبــود وجــود پرســش 
و نقــد در مــدارس و تقلیــدی بــودن نظــام آموزشــی 

ــا اســت. م
علی رغــم  نظــام آموزشــی ایــران کــه مهم تریــن 
ســطح یادگیــری، دانــش اســت، در مــدارس دانمــارک 
جســت وجوی  در  بایــد  خــود  دانش آمــوزان 
اطاعــات باشــند تــا تجــارب خــاص خودشــان را بــه 
ــه  ــا تکی ــتقال و ب ــا اس ــع را ب ــد و مناب ــت آورن دس
بــر شــخصیت خــود تحلیــل کننــد. در ایــن مــدارس 
تدریــس فعــال حاکــم اســت و دانــش آمــوزان صرفــا 
ــن  ــد همچنی ــا نمی کنن ــدگان را ایف ــش گوش دهن نق
ــی  ــه پرســش و پاســخ و شــک افکن ــر پای ــوزش ب آم

ــم در  ــه معل ــه ای ک ــت به گون ــده اس ــاده ش ــا نه بن
ــاره ی موضــوع مشــخصی شــک  فرآینــد تدریــس درب
آفرینــی می کنــد تــا دانــش آمــوزان هــر یــک رأی و 
نظــر خــود را ابــراز کننــد. درواقــع معلــم بــا ایــن کار  
ــری  ــرای یادگی ــان را ب ــزه آن ــا انگی ــد ت کمــک می کن
بیشــتر کنــد. در ایــن فرآینــد حفــظ کــردن مطالــب 

ــزی دارد. ــت ناچی ــی اهمی درس
ــدن و  ــر از خوان ــد مهم ت ــی و رش خودشناس

ــتن نوش
بــر اســاس قانــون مــدارس دانمــارک، مدرســه فقــط 
مســئولیت آمــوزش مهارت هــای اولیــه یعنــی خواندن 
و نوشــتن بــه دانش آمــوزان را نــدارد، بلکــه بایــد بــه 
آن هــا بــرای کســب و داشــتن یــک شــخصیت قــوی، 
چنــد بعــدی و گســترده کمــک کننــد. در ایــن کشــور 
از  آموزش هــای اجتماعــی و مهارت هــای زندگــی 
ســنین پاییــن بــرای دانــش آمــوزان شــروع می شــود. 
ایــن هــدف حتــی پیــش از ورود به مدرســه و در پیش 
دبســتان ها و مهدکودک هــای ایــن کشــور دنبــال 
ــل از  ــی مهــد کــودک قب ــی کــه مرب می شــود بصورت

ــش،  ــد روح بخش ــه بای ــه مدرس ــودک ب ورود ک
ــور  ــامحه و حض مس

در  فعــال 

ــت، تفکــر  ــد و خاقی ــت کن ــان تقوی ــه را در آن جامع
ــز  ــل را نی ــکار عم ــود و ابت ــه خ ــرام ب ــادی، احت انتق
ــش  ــران دان ــا متاســفانه در ای ــوزد. ام ــا بیام ــه آن ه ب
ــود را  ــاش خ ــام ت ــد تم ــی بای ــوزان از اول ابتدای آم
ــتفاده  ــی اس ــی از کاس تقویت ــا حت ــرد و ی به کارگی
ــاد  ــن ی ــو احس ــه نح ــی را ب ــث درس ــا مباح ــد ت کن
بگیــرد. زیــرا در مــدارس مــا هــدف پــرورش و تربیــت 
دانــش آمــوزان نیســت؛ بلکــه هــدف، آمــاده ســازی 
دانــش آمــوزان بــرای کنکــور اســت تــا بتواننــد وارد 

ــوند ــر ش ــگاه معتب دانش
نظام ارزشیابی 

ــوزان  ــش آم ــرای دان در نظــام آموزشــی دانمــارک، ب
ــرد و  ــوت نمی گی ــی ص ــی کم ــال ارزیاب ــر 13 س زی
ــر طبــق نمــره ارزشــیابی نمی شــوند.  دانش آمــوزان ب
درواقــع ارزشــیابی عمیق تــری مــد نظــر نظــام 
روش  از  روش  ایــن  و  اســت  دانمــارک  آمــوزش 
ــن  ــه ای ــرا ک ــر اســت چ ــیابی کاســیک مفیدت ارزش
نــوع ارزشــیابی صرفــأ یــک عــدد اســت و اعمــال آن 
ــود.  ــوزان می ش ــش آم ــش در دان ــلب آرام ــث س باع
ــه  ــدم اســتفاده از ارزشــیابی کاســیک ب ــن ع بنابرای
ــن اســت  ــر ای ــز ب جــای اســترس و اضطــراب، تمرک
ــه  ــد ب ــار دارن ــه در اختی ــی ک ــه از فرصت ــه چگون ک

بهتریــن شــکل اســتفاده کننــد. بــه ایــن ترتیــب ایــن 
ــه پیشــرفت دانــش آمــوزان کمــک  ــوع ارزشــیابی ب ن
می کنــد. در صورتــی کــه در ایــران ارزشــیابی از دوره 
متوســطه اول بــه صــورت کمــی صــورت میگیــرد کــه 
ــن  ــه گلچی ــی از جمل ــکات فراوان ــا مش ــر ب ــن ام ای
کــردن عــده خاصــی از دانش آمــوزان و عــدم اهمیــت 

ــا می شــود.  ــادی از آن ه ــده زی ــه ع ب
ــی  ــد توجــه داشــت کــه هــدف از معرف ــان بای در پای
ــا  ــه آن ب ــارک و مقایس ــور دانم ــی کش ــام آموزش نظ
ــف و  ــاط ضع ــی از نق ــران، آگاه ــی ای ــام آموزش نظ
قــوت نظام هــای آموزشــی در جهــان اســت؛ کــه 
درنهایــت ایــن آگاهــی منجــر بــه بهبــود نقــاط ضعــف 
و اســتفاده از تجریبــات نظــام هــای آموزشــی پیشــرو 

می شــود.




