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 مبانی آموزش مطالعات اجتماعی
 خانه: پچا

 و دکتر ایمان رضائیان زادهدائی حسینکتر زاده، ددائی امیندکتر پدیدآور: 
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 اخد یاد نام و با

 

 فهرست

 صفحه                             عنوان                                                                                                                        

 اجتماعی مطالعات آموزش چرایی و کلیات چیستی: نخست فصل

 مقدمه

 اجتماعی مطالعات آموزش برنامه درسی ضرورت

 اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه واهميت ضرورت

 اجتماعی مطالعات آموزش اهميّت

 اجتماعی مطالعات آموزش اهداف

 اجتماعی تمطالعا آموزش كلی های هدف

 چيست؟ اجتماعی مطالعات

  درسی یبرنامه اجتماعی به عنوان مطالعات

 اجتماعی مطالعات درس ماهيت و تعاريف

 اجتماعی علوم و اجتماعی مطالعات تمايز وجه

  اجتماعی و انسانی علوم های رشته از برخی با اجتماعی مطالعات رابطه

 ايران در اجتماعی مطالعات آموزش

 دبستان اجتماعی مطالعات كتاب های ازتاليف هدف
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 داليل اجتماعی بودن زندگی انسان

 .انسان كودكی دوران بودن طوالنی -1

 مستقل زندگی برای انسان نوزاد ناتوانی -2 

 آموزش مطالعات اجتماعی یدرزمینه یادگیری های نظریه برخی:دوم فصل

 اجتماعی آموزش مطالعاتنظريه های يادگيری در حوزه 

  ونربر جروم

 برونر نظر از رشد مراحل

 اجتماعی مطالعات آموزش در برونر ینظريه كاربردهای

 پياژه ژان

 اجتماعی مطالعات آموزش در پياژه ی نظريه كاربرد

  گاردنر هوارد

 اجتماعی مطالعات آموزش در گاردنر ی نظريه كاربرد  

s   های يادگيری اجتماعی)نظريه oc i a l   l ear ni ng  Theor i es) 

Bandur)ه يادگير ی بندورانظري a ' s  Lear ni ng  Theor y) 

  اجتماعی يادگيری اوليه مفاهيم

  ایمشاهده يادگيری -1

  .كندمی تشريح «شناختی-اجتماعی نظريه» عنوان به را درونی تشويق -2
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  سازیمدل فرايند -3

 ادودين ساترلند

 راقی(افت پيوند) فرهنگی انتقال نظريه از ساترلند تبيين

 جورج هربرت ميد و مراحل توسعه خود

 بازی های آمادگی)مقدماتی(-

 بازی های ساده-

 بازی های پيچيده-

 اجتماعی مطالعات درسی وکارکردهای برنامه ها ویژگی :سوم فصل 

 كالبدی فضايی های ويژگی

 اجتماعی و فردی بعد در آموزاندانش نگرش و رفتار بر برنامه اجرای اثرات

  دبستان پيش دوره

 دبستان دوره

  اول متوسطه دوره

 دوم متوسطه دوره

 اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه آموزش كاركردهای

 شهروند

 شهروندی حقوق

  اجتماعی زندگی هایمهارت پرورش( ب
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  و...جغرافيا تاريخ، چون علمی های شاخه و ها رشته از گيری بهره( پ

 انتقادی تفکر پرورش ی زمينهو پذيری جامعه ،اجتماعی تربيت( ت

 فرهنگی ميراث بسط»  و«  فرهنگی ميراث انتقال(» ث

 اخالقی های ارزش سازی درونی و تقويت( ج

 ابتدايی دوره پرورش و آموزش اهداف

 اجتماعی زندگی و های مهارت : انواع چهارمفصل 

 اجتماعی های مهارت تدريس برای بندی طبقه مقوله

 زندگی مهارتهای انواع 

  آگاهی خود هایمهارت-1

 همدلی هایمهارت-2

  فردی بين روابط مهارت-3

 موثر ارتباط مهارت-4

 استرس با مقابله مهارت-5

 هاهيجان بر مديريت مهارت-6

  مساله حل مهارت-7

  گيری تصميم مهارت -8

 خالق تفکر مهارت-9

 تفکرنقادانه مهارت-11
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  زندگی های مهارت كاربرد موارد

  ما برای زندگی ارتمه كاربردهای و فوايد

  :شودمی بندی طبقه چنين زندگی های مهارت قالب در مازلو آبراهام نيازهای مراتب سلسله

Soc) اجتماعی هایمهارت i a l  s k i l l s  ( چيست؟ 

  اجتماعی هایمهارت

 تعاریف و  ؛مفاهیم اجتماعی مطالعات :پنجم فصل

 ارزش و هنجار

 (Normهنجار )

  هنجارها انواع

 ه ارزش ها و هنجارهاجدول مقايس

 اجتماعی ميثاق و رسم با اجتماعی آداب فرق

 رسم 

 اجتماعی ميثاق  

 اجتماعی آداب

 عرف

 تشريفات
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 مقررات و قانون تعريف

 سياست لغت تعريف

 سياست علم تعريف 

 دولت

 حاكميت

 فرهنگ

 تدریس های روش انواع:ششم فصل

  تدريس های روش انواع

 معروف تدريس های روش

  فعال تدريس های شرو برخی 

  تدريس فعال های روش های ويژگی

  فعال غير های روش با فعال های روش های تفاوت از برخی

  فعال غير روش

  مشاركتی تدريس هایروش

  تدريس در شاگردان دادن مشاركت های مزيت و اثرات از برخی

  مشاركتی يادگيری های نياز پيش

  گروه آرايش نحوه

  اركتیمش يادگيری قوانين
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  مشاركتی های روش

  آزمايشگاهی تدريس روش

  فرآيندی هایمهارت

  آزمايشگاهی تدريس روش اجرای مراحل

  سازی آماده:  نخست یمرحله

  كاوشگری تدريس روش

  تحقيق روش آموزش تدريس روش اساسی مفاهيم

  تحقيق روش آموزش تدريس روش اجرای مراحل

  مغزی بارش روش

  مغزی بارش قواعد

  مغزی بارش اساسی قاعده چهار

  ممنوع انتقال . 1

  واسطه بی و نظرآزاد اظهار . 2

  بر تاكيد . 3

 پيشنهادات بهبود و تلفيق . 4

  مغزی بارش گروه اعضای تركيب

 تدريس الگوی انواع
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 مستقيم تدريس الگوی-1

  مستقيم غير تدريس-2

  مستقيم غير تدريس كلی مشخصات

  تقيممس غير تدريس هایرويکرد

 درس كالس در تعاملی مستقيم غير تدريس(  الف

 شده هدايت و ساختاری مستقيم غير تدريس( ب

 دور راه از مستقيم غير تدريس( ج

  تعاملی تدريس-3

 تعاملی الگوی اجرايی مراحل

  محور مساله يادگيری-4

 محور مساله روش با محور پروژه روش تفاوت

  گرايی ساخت تدريس روش-5

  گرايی ساخت روش اجرای

 دهنده الگو-1

 گرمشاهده-2

 مساله دهنده ارائه و هدايت-3

 يادگيری  فرصت كننده ايجاد-4
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 كننده تشويق-5

 ارزيابی و سنجش-6

 پردازی نظريه-7

  گرايی ساخت روش اساسی مفاهيم

  ساخت مفهوم ـ1

  دانش ساخت يا سازی دانش مفهوم ـ2

  واقعيت مفهوم ـ3

  گرايی ساخت تدريس روش اجرايی مراحل

  كاوش و جستجو ـ1

  تشريح و تفهيم ـ2

  گسترش و تعميم ـ3

 ارزشيابی و بررسی ـ4

 فراشناخت تدريس الگوی-5

 فراشناختی آموزش بنيادين اصول

 و روش تدریس آموزشی طراحی و اجتماعی مطالعات :هفتم فصل

 نقشه ی تدريس           

 طراحی آموزشی چيست؟    

 زشیگام اساسی طراحی آمو
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 آموزش ضمن های مهارت

 عملکرد سنجش و بررسی

 تدريس

 اجتماعی مطالعات اصول

 تدريس تعريف در خاص ويژگی چهار

 يادگيری های مهارت

 يادگيری های مهارت

 مصاحبه و گيری اندازه مهارت -9

 اجتماعی موثد روابط -11

 ساختن و كردن طرح-11

 ها يافته تفسير-12

 تحقيق طراحی-13

 تدريس روش بر حاكم اصول

 يادگيری فرآيند های مهارت

 درس شروع از قبل های مهارت مهمترين (1

 يادگيری فرآيند های مهارت

 درس ارائه برای الزم های مهارت مهمترين(2
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 يادگيری فرآيند های مهارت

 تدريس پايانی های مهارت (مهمترين3

 تکليف دادن -2پايانی  ارزشيابی-1

 درس طرح فرم نمونه

 هدف كلی

 جزيی های هدف

 رفتاری های هدف

 يادگيری های حيطه

  ارزشيابی سواالت

  نياز مورد آموزشی های رسانه

 معلم)رفتار وروردی( يا مربی فعاليت -الف

 ارتباط برقراری   -1

 سنجش)ارزشيابی( آغازين -2

 ....و سوال – تصاویر – فیلم – نمایش  - قصه: انگیزه ایجاد  -9

 انفرادی یادگیری – کوچک گروه – زرگب گروه: تدریس گروه  -1

 کالس مدل-5

 تکوینی ارزشیابی   -6

 اشکال رفع-7

 پایانی ارزشیابی-8
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 چارچوب تهیه طرح  آموزشی)نمونه(

 فصل هشتم: تکالیف و فعایت های عملی در آموزش مطالعات اجتماعی

 تکليف تعريف

 تعريف تکليف شب 

 اهداف تکليف شب 

 انواع تکاليف 

 از نظر محتوا  الف : تکاليف

 (تکاليف تمرينی 1

 (تکاليف آماده سازی و آمادگی 2

 (تکاليف بسطی و امتدادی 3.

 (تکليف خالقيتی4

 .نمونه هايی از تکاليف از نظر محتوا  

 ب( از منظر ساختار و شيوه ی ارائه 

 تکاليف عمومی (1

 تکاليف گروهی (2

  انفرادی تکاليف(3
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 زمان مطلوب در تکليف شب

 بت تکليف شب اثرات مث

 ( پيشرفت و يادگيری سريع 1

 ( اثرات تحصيلی بلند مدت 2

 ( اثرات غير تحصيلی 3

 اثرات منفی تکليف 

 ( بيزار شدن1

 ( دخالت اولياء2

 ( تقلب3

 تکليف شب  كارايی

 كاربردی پيشنهادهای

 آموزشی کمکوسایل کاربر و اجتماعی :مطالعات نهم فصل 

  اجتماعی طالعاتم تدريس در الزم وسائل كاربرد

 اجتماعی مطالعات آموزش ارزیابی و : نقددهم فصل

 مطلوب شهروند تربيت در ضعف نقاط

  هامشی خط
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 پشتيبانی هایپژوهش

 رويکردها گزينش در مالحظات

 برنامه دهیسازمان در مالحظات

 هاروش گزينش در مالحظات

 آموزشی مواد توليد در مالحظات

 انمعلم صالحيت و انسانی نيروی

 ابتدايی آموزش ی دوره در اجتماعی مطالعات موضوعی های سرفصل

 ابتدايی سوم یپايه

 ابتدايی چهارم یپايه

 ابتدايی پنجم یپايه

 ی ششم ابتدائیپايه

  اجتماعی مطالعات یحوزه در آموزشی كمك هایكتاب

  معلمان برای مرجع و افزايی دانش هایكتابه-1

 هاهدف

 معيارها و هاويژگی

 معلم راهنمای و تدريس روش ای،حرفه هایمهارت پرورش های كتاب -2

  هاهدف  

 معيارها و هاويژگی
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 آموزان دانش برای تکميلی و افزايی دانش هایكتاب-3  

  هاهدف

 معيارها و هاويژگی

 آموزان دانش برای فعاليت و تمرين كار، هایكتاب -4

 هاهدف

 معيارها و هاويژگی

  آموزان دانش تحصيلی پيشرفت ارزشيابی و سنجش كتاب -5

 هاهدف 

 معيارها و هاويژگی

 اجتماعی مطالعات یحوزه در آموزشی كمك هایكتاب عمومی های ويژگی

 فيزيکی بعد(  الف 

 نوشتاری بعد( ب 

 بصری هایمحرك بعد( پ 

 محتوايی بعد(  ت  

 روشی بعد(ث 

 منابع 
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 سرسخن

 هایوويژگی يادگيری ی حوزه اين ماهيت و چيستی درآغاز (اجتماعی مطالعات آموزش) یی پيش رودرسنامه در      

 توجه با ،ها  مهارتو ها نگرش و ها ارزش شناخت، و دانش یحيطه سه ی درباره مطالبی سپس،. شده است تشريح آن

 طراحی يادگيری،  -دهی ياد ایه روش به آن از بعد. گرديد ارائه اجتماعی مطالعات جديد درسی یبرنامه بر تأكيد و

 اين به توجه با . شد اشاره رشته اين آموزش در و يادگيری اجتماعی يادگيری های نظريه برخی كاربرد و يادگيری واحد

و انواع  ضروری موارد و نکات برخی لذا  اند،يادگيری حوزه اين اصلی محورهای مدنی و تاريخ جغرافيا، یرشته سه كه

 آموزشی و رسانه های مواد در فرجام سخن. استشدهداده توضيح هاشاخه اين آموزش پيرامون تکاليف آموزشی 

اميد است كه  .اختصاص پيدا كرده است درس اين از يابی ارزش به و شده بررسی اجتماعی مطالعات( آموزشی یبسته)

اهنمائی ها و پيشنهادهای خود بهره مند انديشمندان، استادان، دانشجويان و همه خوانندگان اين كتاب مولفان را از ر

 سازند.

 مولفان                                                                                         
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 کلیات: نخست فصل

 اجتماعی مطالعات آموزش چرایی و چیستی
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 مقدمه

 و تعليم نيازهای ترين ازمهم يکی به اجتماعی زندگی برای افراد ساختن آماده و«  عیاجتما تربيت»  امروزه كه جا آن از

 در مهمی و خاص جايگاه آن، ماهيت و  هاويژگی دليل به اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه است، شده مبدل تربيت

 برخوردار اجتماعی، نياز مورد هایصالحيت و هامهارت وآموزش اجتماعی تربيت منظر از درسی، های برنامه ميان

 را افراد  نياز، مورد هاینگرش و هامهارت  ها،دانش پرورش و انتقال طريق؛ از يادگيری یحوزه اين است شايسته. است

 بار نخستين اجتماعی مطالعات اصطالح. نمايند ايفا را مناسب و كارآمد نقش  درجامعه، بتوانند تا كند تربيت ای گونه به

 وی. شد گرفته كار به آمريکا در جنوبی كارگر عنوان با ایمقاله در ميالدی«  1915 سال در جونز جسی توماس توسط

 آن از نظر صرف. كرد مطرح آمريکا یجامعه در را پوستتان سرخ و پوستان سياه مشاركت و انطباق مشکل مقاله، اين در

 باشد، بوده هاآن پذيری جامعه و حاكم فرامين از ها آن اطاعت يا سياهان واقعی مشاركت جونز ی مقاله اصلی هدف كه

 كردن آماده آن، هدف كه اجتماعی مطالعات عنوان با درسی ی برنامه یحوزه يك سرانجام 1916 سال در حال هر به

 .يافت قانونی مشروعيت درس اين 1921 سال در و آمد وجود به بود، جامعه در مؤثر شهروندانی عنوان به جوان افراد

 اجتماعی مطالعات یدرسبرنامه آموزش  ورتضر

 جسمی، كالمی، هایمهارت كسب سمت به را افراد بايد عمومی هایآموزش دوره در جامعه يك پرورش و آموزش

 .نمايد اجتماع به ورود آماده را شخص و كند هدايت تماعیجا هایمهارت و علمی

 در فرد تا گيردمی شکل فرد رفتارهای و هنجارها و هاارزش ،هاانگيزه ها،مهارت آن در كه است جريانی شدن اجتماعی

 شود می شروع كودك يك تولد آغاز  از شدن اجتماعی جريان. باشد داشته كارآمد و مناسب نقش آتی يا فعلی جامعه

 .دارد ادامه فرد تحيا پايان تا اطرافيان و فرد ميان جانبه دو ارتباط و

 عملکرد كه. كند می ايفا را مهمی نقش جامعه افراد كردن اجتماعی در نهاد ثرترينمؤ عنوان به پرورش و آموزش نهاد

 به را افراد كردن اجتماعی كاركرد مدارس اگر. داشت خواهد جامعه نهادهای ساير روی بر مستقيم تاثير نهاد اين اشتباه

 بود نخواهد جامعه برای شناس فهوظي شهروند يك تنها نه كه خواهند شد جامعه تحويل افرادی ندهند، انجام درستی
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 نکته. سازدمی فراهم را اجتماعی نابسامانی موجبات وهی نداشته آگا مادر و پدر عنوان به آينده در خود وظائف به بلکه

 .گيرد صورت ایويژه اقدامات و خاص اهميّت شدن اجتماعی ضرورت و مهم نياز اين به كه است اين توجّه قابل

 اجتماعی مطالعات درسی ی هبرنام واهمیت ضرورت

 بستر اجتماعی مطالعات درس( ب.دارد بستگی كارآمد شهروندان وجود به زيادی حدود تا جامعه هر پويايی( الف

 انتقادی تفکر پرورش یزمينه(ت. آموزان دانش به بخشی هويت(پ.اجتماعی زندگی های مهارت پرورش برای مناسبی

-وظيفه اجتماعی مطالعات درسی یبرنامه ويژه به و درسی هایبرنامه(ث.آورد می اهمفر نيز را اجتماعی نقادی توانايی و

 اخالقی هایارزش سازی درونی و تقويت به(ج.دارند عهده به را« فرهنگی ميراث بسط»  و«  فرهنگی ميراث انتقال»  ی

 .كند كمك

 اجتماعی مطالعات آموزش اهمیّت

 هدفداری و اساسی فعاليت از یمهمّ بخش دبيرستان و راهنمائی ابتدائی، مختلف مقاطع در اجتماعی مطالعات تدريس

 نظر از فردی. نمود خالصه و بندی جمع را آن توانمی «نوجوانان و كودكان پذيری جامعه» عنوان تحت كه است

 با يعنی كند قراربر ارتباط ديگران با اجتماعی هایمهارت از استفاده با بتواند راحتی به كه؛ است يافته رشد اجتماعی

 فرد قدر هر كه است افراد شخصيتی جنبه مهمترين اجتماعی رشد. باشد داشته سازگاری و كرده زندگی ديگران

 از يکی. باشد تر موفق شغلی شخصيتی، نظر از اجتماع بستر در تواندمی باشد تر قوی اجتماعی روابط دارای و سازگارتر

 هایمهارت از كه است ایگونه به افراد ازتربيت،تربيت مقصود. است تتربي اجتماعی بعد انسان، تربيت ابعاد

 نسبت مطلع افرادی را آموزان دانش بايد وپرورش آموزش. باشند برخوردار شناسی محيط و اجتماعی،ارتباطی،اقتصادی

 به مند وعالقه هاارزش به متعهد(اجتماعی و طبيعی از اعم) زندگی محيط جامعه، ی آينده و حال گذشته، مسائل به

 طريق اين مهم از. كند تربيت وانتقادكنندگی انتقادپذيری یروحيه داشتن و سياسی اجتماعی، هایفعاليت در مشاركت

 به تواندنمی اجتماعی مطالعات همچون درسی مواد از يك هيچ. گيردكامل تر صورت می اجتماعی مطالعات آموزش

 .  كند كمك ها هدف اين تحقق
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  :است مشاهده قابل زير محاسن آن در كه است ایبرنامه اجتماعی مطالعات كلی، طور به

 روش و محتوا-3.دارد توجه جامعه و فرد نيازهای به-2 .كندمی كمك اجتماعی علوم موضوعات وسيع فهم ايجاد به -1

 هایمهارت پرورش-4.شودمی ارائه ساده زبانی با مخاطبان، ويژگی به توجه با اجتماعی علوم موضوعات از برگرفته های

 اساسی های هدف از... و كردن استنتاج دادن، تعميم مسئله، حل كردن، مشاهده اطالعات، نظيرگردآوری تفکر، فرآيند

 ارتباطی های مهارت -6 .شود می داده آموزش اجتماعی مسائل با ههمواج در گيری تصميم مهارت آن، در-5.است آن

 و فرد بين سازگاری ايجاد به -8.شوند می تلفيق يکديگر با معنادار شکل دانشهابه و ها تجربه -7.شود می تقويت آن در

 های مهارت آموزش به-11كند می آماده محيطی و اجتماعی مسئوالنه برخورد برای را افراد-9.كند می كمك جامعه

 .دارد توجه اقتصادی

 اجتماعی مطالعات آموزش اهداف      

 و ملی سرزمين محلی، یجامعه فهم و درك درخودشناسی، هابچه به كه است آن دنبال به مدرسه در اجتماعی مطالعات 

 مثابه به حال و گذشته درك سياسی، و اقتصادی اجتماعی، مسائل از بهتر درك شدن، اجتماعی فرآيند جهانی، یجامعه

 به پايبندی و درجامعه فعال كتیمشار نقش يك ايجاد و هامهارت كسب له،امس حل توانايی گيری، تصميم برای مبنايی

 دردنيای بگيرد ياد كندكهمی كمك آموز دانش به اجتماعی مطالعات كه اين كالم یخالصه. كندمی كمك هاارزش

 بشناسد، را خود فرهنگ و جامعه كند، تنظيم ديگران با را خود روابط باشد، داشته موفقی زندگی فردا و امروز

 .برقراركند ایسازنده تعامل اجتماعی طبيعی های محيط با و كند تفادهاس محيطی منابع و ازامکانات

 اجتماعی مطالعات آموزش کلی های هدف

 قلمروشناختی(الف 

 ديگران؛ و خود های توانايی و استعدادها ها، عالقه نيازها،آشنايی با  -1
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 و خانواده نيازهای -3( كشور و ناحيه استان، شهر، روستا، محله،)اجتماعات و همسايگی خانواده، در زندگی ی نحوه -2

 و افراد وابستگی-6  جغرافيايی؛ های پديده و طبيعی محيط -5 محيط؛ و انسان متقابل ی رابطه-4  ها؛آن تأمين چگونگی

 -9 مهم؛ نهادهای از برخی و مدرسه مسجد، اساسی كاركردهای -8 ارتباطات؛ و جايی جابه -7 يکديگر؛ به ها مکان

 اوقات گذران نحوه -11( یوطبيع  اجتماعیمحيط )ايمنی و بهداشت -11 آن؛ علل و طبيعت جوامع، در تغيير مفهوم

 و محصوالت مشاغل، جمعيت، -14 مصرف؛ مبادله، توليد، -13 پايدار؛ ی توسعه و برداری بهره منابع، -12. فراغت

 دينی، مهم های شخصيت -17 مهم؛ تاريخی بناهای و باستانی آثار -16 رسوم؛ و آداب -15 زندگی؛ محيط های توانايی

 رسوم و آداب و دين مشترك، سرزمين)ملی مشتركات  -19 ايران؛ تاريخی مهم رويدادهای-18 علمی؛ و ملی

 نواحی از برخی با ايران جغرافيايی نواحی ی مقايسه -21( ملی سرود و مشترك پرچم مشترك، خط و مشترك،زبان

 از انسان سوءاستفاده و استفاده -23 متعدد؛ های وحرفه كار دنيای -22 ملل؛ هنگفر و همسايه كشورهای -21 ديگر؛

 مردم؛ و دولت دوجانبه مناسبات درك و كشورها در حکومتی نظام-24 زمين؛

 نگرشی قلمرو( ب

 و فرادا به نسبت قدردانی احساس  -3 آن؛ اعضای از قدردانی و خانواده به احترام -2 اسالمی؛ های ارزش به احترام -1

 با اجتماعی روابط به دادن اهميت -5. همسايگان به احترام -4 دارند؛ مشاركت نيازهايانسان تأمين در كه مؤسساتی

 مندی عالقه -8 علمی؛ و ملی دينی، های شخصيت به مندی عالقه -7 اجتماعی؛ مقررات و قوانين به احترام -6 ديگران؛

 از پرهيز و جويی صرفه ی روحيه داشتن -11 انرژی؛ انواع و طبيعی بعمنا بر گذاری ارزش-9 فرهنگی؛ ميراث حفظ به

 احساس -13 اجتماعی؛ و فردی بهداشت به دادن اهميت -12 كوچك؛ ی خانواده برای شدن قائل ارزش -11 اسراف؛

 احساس -15 فراغت؛ اوقات از صحيح گيری بهره به عالقه -14 محيطی؛ زيست های آلودگی برابر در مسئوليت

 -17 كنند؛ می تالش مردم سعادت برای كه افرادی و شهدا از قدردانی -16 كشور؛ سرنوشت و جامعه برابر در ئوليتمس

 .تفحص و تحقيق مطالعه، به مندی عالقه

  مهارتی قلمرو( پ
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 و كردن مقايسه كردن، بندی دسته ازمنابع، استفاده-2 اطالعات، نظيرگردآوری تفکر، فرآيند هایمهارت كسب -1

 تجربيات و عقيده در مشاركت و گروهی هایبحث در شركت -4 ديگران؛ با ارتباط برقراری توانايی -3 گيری؛ تيجهن

 ترسيم توانايی -7 ديگر؛ های مکان و ها زمان در زندگی تجسم -6 گزارش؛ یتهيه و نامه نوشتن توانايی -5 ديگران؛

 خطر؛ با شدن مواجه هنگام عاقالنه برخورد و گيری يمتصم توانايی -8 نمودار؛ و جدول طراحی ساده، های نقشه

 چیست؟ اجتماعی مطالعات

 بشر زندگی تحوالت طبيعی و فرهنگی اجتماعی، های محيط با او روابط انسان، از كه است دانشی اجتماعی مطالعات 

 از تعريفی چنين .كندمی بحث( محيطی و فرهنگی اقتصادی، سياسی،) آن گوناگون هایوجنبه آينده و حال گذشته، در

-2 تاريخ،-1 :يعنی اجتماعی، ی گانه هفت علوم با اجتماعی مطالعات كه است آن از حاكی اوالا  اجتماعی، مطالعات

 بين ارتباط به ثانياا. دارد ارتباط شناسی روان-7 و اقتصاد-6 سياسی، علوم-5 شناسی، جامعه-4 شناسی، مردم-3جغرافيا،

 بيش و كم یشيوه به كشورها اغلب در اجتماعی مطالعات. كندمی اشاره تر وسيع فهمی هب رسيدن برای اجتماعی علوم

 ارتباط در امروزه هاانسان. شودمی ارائه ونوجوانان كودكان ادراكی رشد سطح با متناسب ساده، زبانی با و تنيده درهم

 عنوان به دنيا از كه نورديده در را زمانی و مکانی فواصل طوری ارتباطات اين و. كنندمی زندگی يکديگر با تنگاتنگ

 اين نمايند، برقرار يکديگر با دوستی روابط كه باشند قادر بايد هاانسان. می شود ذكر )مك لوهان(جهانی دهکده

 ارتباط برقراری: از است عبارت انسانی روابط و. گيردمیشکل  صورت افراد پيرامون كهط انسانی است ارتبا كمترين

 .آنان هایتفاوت تمام با افراد ويژگی و شخصيت وجود، پذيرفتن طريق از افراد اب انسانی

 اجتماعی برای مکان اوّلين عنوان به خانواده و شود می آغاز تولد بدو از محيط با ارتباط ايجاد محيط، از كودك شناخت

 برای. كند اجتماعی را فرد ممنظ و منطقی صورت به كه دارد سعی خانه از بعد مدرسه. شود می محسوب كودك كردن

 :نمايد می عمل طريق دو از امر اين

 خاص قوانين دارای كه است شده بزرگی یجامعه وارد كه بداند بايد مدرسه به ورود با كودك كه اين نخست؛

 .كند برقرار ارتباط خود مخاطب افراد با قوانين و اصول اين رعايت با كه است ملزم او و باشد می خودش
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 از درستی درك كودك ،دارد سعی كه شده گرفته نظر در آموزان دانش نمودن اجتماعی با ارتباط در دروسی ؛دوم

 مناسبی جايگاه اجتماعی الزم هایمهارت كسب با بتواند و. باشد داشته سياسی و اقتصادی اجتماعی، مسائل و جامعه

 .نمايد پيدا ولومس فرد يك عنوان به خود برای

 :است كرده تعريف گونه اين را اجتماعی مطالعات دهم، جلد در پرورش، و آموزش المللی نبي المعارف دايرة

 یتوسعه نيز و اطرافشان محيط با هابچه كردن آشنا آن، هدف كه است درسی یبرنامه از ایحوزه اجتماعی مطالعات

 .شوند تربيت خوبی شهروندان آموزان، دانش كه ایگونه به است؛ انسانی ارتباطات

 تعاريف مختلف، هاینگرش به بنا؛ شود می استخراج اجتماعی علوم ديگر و جغرافيا تاريخ، از درس اين محتوای 

 :دارد وجود اجتماعی مطالعات برای مختلفی

 ؛(مدار موضوع) دهدمی انتقال را فرهنگی ميراث اساسی های جنبه كه است ای برنامه-1

 مبتنی ديگر علمی هايیرشته و اجتماعی علوم تاريخ، از برگرفته مطالعاتی یهاروش و محتوا بر كه است ایبرنامه-2 

 ؛(مدار موضوع) است

 .(مدار جامعه) دهدمی آموزش را اجتماعی مسائل با مواجهه در گيریتصميم و تفکر مهارت كه است ایبرنامه-3 

 .(آموزمدار دانش) كندمی  تقويت گروهی های فعاليت در مشاركت برای را آموزان دانش توانايی-4 

 

 :که است درسی ی برنامه اجتماعی مطالعات

 سازد؛ می مربوط ديگر اجتماعات به و گيرد می جامعه ماهيت از را خود های هدف-
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 گيرد؛ می ديگر های رشته اجتماعی علوم از را خود محتوای- 

 سازد؛می منعکس را آموزان شدان فرهنگی و اجتماعی شخصی، تجربيات كه می شود داده آموزش ایشيوه به- 

 .دهند انتقال ازمدرسه خارج اجتماعی زندگی به را خود يادگيری كه می كند كمك آموزان دانش به-

 اجتماعی مطالعات درس ماهیت و تعاریف

 ائتالف از را خود اصلی مفاهيم كه است اصلی يادگيری ی حوزه يك  اجتماعی مطالعات درسی، هایبرنامه ميان در

 توانمی اجتماعی مطالعات یتاريخچه بررسی با. گيرد می اجتماعی علوم و تاريخ جغرافيا، ويژه به گوناگون های رشته

 مجزای آموزش یدرباره ويژه به و آن مقاصد و تعاريف اجتماعی، مطالعات مفهوم یدرباره نظران صاحب كه دريافت

 ميان در انديشه و آرا تنوع نوعی ديرباز از فوق هایزمينه در و دندارن يکسانی برداشت مرتبط، هایحوزه تلفيق يا هارشته

 .دارد ادامه نيز تاكنون كه است داشته وجود درسی ريزان برنامه

 اجتماعی علوم و اجتماعی مطالعات تفاوت

 طتوس اجتماعی مطالعات اگرچه كه است آن اجتماعی علوم و اجتماعی مطالعات ميان كننده متمايز خطوط ترين مهم

 و درسی یبرنامه محتوای یدرباره تصميمات اما .می شود شناخته اجتماعی علوم و جغرافيا تاريخ، علمی های رشته

 و می شود هدايت جامعه از ناشی و آموزان دانش نيازهای ی درباره باورهايی توسط تر بيش اجتماعی، مطالعات تدريس

 بستر لذا. ندارد چندانی تأكيد ،می شود ديده اجتماعی معلو در كه علمی هایرشته و دانش جاری بندی شکل بر

 و موضوعات با قوانين و علمی های رشته و ها موضوع ارتباط به توجه و است ایرشته ميان بستری اجتماعی، مطالعات

. است خاص مفاهيم و دانش ی ارائه به توجه با موضوعی بستری معموالا  اجتماعی علوم بستر ولی ،است نظر مورد لبامط

 اكثر ولی می كند تأكيد اجتماعی هایارزش   ساختن درونی به اولی. دارد وجود زيادی های تفاوت دو، اين بين

 .معتقدند اخالقی های ارزش به علمی طرفی بی و خود كار بودن علمی یاستفاده مورد به اجتماعی علوم دانشمندان
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 اجتماعی مطالعات

 اصلی هدف و می كند تأكيد اجتماعی  سياسی مشاركت برای آموزان انشد ساختن آماده به اجتماعی مطالعات

 پيروی طريق از هدف اين. كند رفتار عقالنی و اعتقادی اصول براساس كه است شهروندی تربيت اجتماعی، مطالعات

 اجتماعی معلو دانشمندان اصالا چون ؛می شودن حاصل اجتماعی و انسانی علوم علمی هایرشته اصول و مفاهيم از صرف

 ندارند كاربردها برابر در وليتومس و تعهد به الزامی و پردازندمی رويدادها و هاپديده تبيين و توصيف به بيشتر مختلف،

. نيستند علمی هایرشته توجه مورد چندان روند می فراتر منحصر علم از كه مربوط نيازهای و شهروندی هایصالحيت و

 به شود؛ می تأكيد اجتماعی هایصالحيت كسب و اجتماعی هایمهارت رشد به عیاجتما مطالعات در ترتيب، بدين

 نظر از بايد و هاست رشته علمی مبانی و اصول بر متکی اجتماعی مطالعات در منتخب محتوای اگرچه ديگر، عبارت

 پرورش يعنی ،برنامه گيری جهت از تابعی علمی های رشته مفاهيم و اصول آموزش اما باشد، موثق و معتبر علمی

 اين به رسيدن برای است ناگزير اجتماعی مطالعات درواقع، است؛ فرهنگی، و اجتماعی تربيت و مطلوب شهروندان

 یبرنامه متفاوت هایديدگاه به توجه با .كند كسب انسانی علوم مختلف هایشاخه از را خود علمی محتوای هدف،

 است ایبرنامه اجتماعی، مطالعات یبرنامه تربيتی، مقاصد و فرآيندها ،محتوا نوع آموزان، دانش عاليق و نيازها درسی،

 هایروش و محتوا شود؛ می تأكيد يادگيری در وحدت و اجتماعی علوم موضوعات وسيع فهم ايجاد به: آن در كه

  به  شود؛ یم ارائه ایساده شکل به مخاطبان هایويژگی به توجه با انسانی و اجتماعی علوم موضوعات از برگرفته

-تصميم هایمهارت.است آن اساسی اهداف از تفکر فرايند های مهارت پرورش  شود؛ می توجه جامعه و فرد نيازهای

 برخورد برای افراد ؛می شود تقويت انسانی ارتباطات ؛شودمی داده آموزش اجتماعی مسائل با مواجهه در گيری

 .شوند می آماده محيطی و اجتماعی یوالنهومس

  اجتماعی و انسانی علوم های رشته از برخی با اجتماعی مطالعات رابطه      

 را انسان عملکرد. كندمی مطالعه را آينده و حال درگذشته، انسانی عملکردجوامع كه است ایبرنامه اجتماعی مطالعات

 تاريخ، نظير اجتماعی نگوناگو علوم. قرارداد مطالعه مورد اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، تاريخی، ازمنظر توانمی

 علم هريك ایگونه به دارندو را خود خاص هایويژگی هركدام اگرچه شناسی وجامعه سياست اقتصاد، جغرافيا،
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 علمی فرديت از گيرند،می قرار كل يك در مشخص هایهدف به نيل برای كه وقتی اما دهند،می تشکيل را مستقلی

 اجتماعی علوم از كدام هر حاضر، درحال. دهندمی تشکيل را كل يك از مؤثری و مناسب جزء و آيندمی بيرون خود

 .دارند مشاركت برنامه ساختار در و اندكرده حفظ اجتماعی مطالعات درسی یبرنامه در را خود جايگاه

 یرابطه شهروند تربيت هایباهدف و است برخوردار ایويژه اهميت از تاريخ آموزش اجتماعی؛ مطالعات و تاریخ 

 دهند تشخيص را خودشان مردم تاريخی یسابقه هاآن تا كندمی كمك آموزان دانش به تاريخ درس. دارد مستقيم

 .دهند توسعه خود در جامعه، ساختن در را مردم و هاشخصيت هایتالش شناخت و قدردانی كشور، به عشق واحساس

 ها، مکان برشناخت جغرافيا آموزش. افتندمی قاتفا بسترمکان در تاريخی حوادث اجتماعی؛ مطالعات و جغرافیا

 ضمن آموزان دانش جغرافيا، یمطالعه طريق از. دارد ديگرتأكيد مکان از مکانی هایتفاوت و مکان با انسان رابطه

 و گيری شکل نحوه و هامکان هایويژگی زمين، روی انسان جايی جابه يکديگر، با هامکان ها،ارتباطمکان شناخت

 .برندمی پی انسان درزندگی جغرافيا دانش اهميت و تأثيرات به ها،نآ شخصيت

 طريق از. سروكاردارد اقتصادی هایفعاليت با خود زندگی پايان تا كودكی از انسان اجتماعی؛ مطالعات و اقتصاد

 سوی از. است دیما نيازهای جمله از نيازها، سلسله يك دارای انسان كه گيرندمی ياد آموزان دانش اقتصاد، مطالعه

 نيازهای تأمين برای هاانسان.محدود گاه و اندپراكنده گاه منابع. كند استفاده منابع از بايد نيازها اين تأمين برای ديگر،

 و تجارت و ستد و داد رونق علت .كندمی فرق وسعت و شدت ازنظر وابستگی اين و اند وابسته يکديگر به خود

 .است توليد شدن وتخصصی نابعم پراكندگی از ناشی بازرگانی

  هنر، مذهب، فرهنگ، كه است اجتماعی علوم از ایشاخه شناسی، انسان اجتماعی؛ مطالعات و شناسی انسان

 هرجامعه. می كند مطالعه ایمقايسه صورت به گوناگون جوامع در را هافرهنگ هایتفاوت و اجتماعی نمادهای ها،حرفه

 انسانی رفتار برای راهنما عنوان به و است آموختنی كه است هايیمهارت و هاارزش ش،دان اعتقادات، از نظامی دارای

 .شودمی اميدهن كند،می عمل خاص ایجامعه در



www.moallemkade.ir                                  

 و سياسی یفرآيندها حکومت، كه است اجتماعی علوم از ایرشته سياسی علوم اجتماعی؛ مطالعات و سیاسی علوم

 ها،ارزش كه كوشدمی و است خاصی سياسی نظام دارای هركشور. كندمی مطالعه را سياسی هایگيری تصميم

 جامعه جريان اين. سازد درونی آموزان دردانش هستند، سازگار جامعه سياسی نظام با كه را هايیسرزمين اعتقادات

 هادوره ناي دليل، همين به. دارند بيشتری انعطاف سياسی تربيت يادگيری برای آموزان دانش. دارد نام سياسی پذيری

 و حکومت چون هايیايده سياسی، علوم آموزش در .روندمی شمار به مهمی و اساسی هایدوره سياسی، آموزش برای

-می قرار مطالعه مورد هامشی خط و قوانين حکومت، برابر در مردم وظايف مردم، دربرابر حکومت وظايف آن، ساختار

 .كنند تمرين را دموكراسی و دهند توسعه را خود مدنی سواد بايد كودكان سياسی، علوم طريق از. گيرند

 مورد در كه است اجتماعی علوم از وسيعی یرشته شناسی جامعه اجتماعی؛ مطالعات و شناسی جامعه 

 :مانند مفاهيمی و هاايده اجتماعی، مطالعات درسی یبرنامه در. كندمی هابحث فرهنگ و نهادها ها،گروه ساختارجامعه،

 مطالعه مورد هستند، شناسی جامعه از برگرفته كه اجتماعی كنترل ینحوه و هنجارها ها،ارزش اجتماعی، طبقات ،خانواده

 قابل واحدهای از يکی. است شناسی جامعه از برگرفته اجتماعی مطالعات موضوعات از ایعمده بخش. گيرندمی قرار

 اعضای نقشهای و آن كاركردهای جامعه، اول یوپايه بنيادی گروه اولين يعنی ساختارآن، و خانواده دركودكان، مطالعه

 گروه اجتماعی، نهادهای و جامعه در زندگی همسايه، خانواده، از بعد ابتدايی، هایپايه در معموالا. گيرندمی ياد را آن

 .شود می مطالعه هاآن گيری شکل نحوه و اجتماعی های

 ایران در اجتماعی مطالعات آموزش

 كتب تأليف و ريزی دفتربرنامه اجتماعی مطالعات ريزی برنامه وقت شورای بار نخستين برای ،1375 سال در ايران، در

 اجتماعی، های محيط با او تعامل و انسان ی درباره كه ایحوزه :داد ارائه اجتماعی مطالعات برای را زير تعريف درسی،

 فرهنگی اقتصادی، و سياسی) آن گوناگون های جنبه و ندهآي و حال گذشته، در بشر زندگی تحوالت و طبيعی فرهنگی،

 .كندمی بحث(محيطی و

 :دارند عهده بر را عمده وظيفه سه مدارس كلی طور به



www.moallemkade.ir                                  

 .علمی واطالعات معلومات كسب جهت آموزان دانش ذهنی هایاستعداد شکوفايی برای مناسب بستر و زمينه ايجاد-1

 طور به و كنند مقايسه يا كنند، مشاهده بتوانند هاآن كه نحوی به آموزان، نشدا در الزم اجتماعی هایمهارت ايجاد-2

 .بپردازند خود یروزمره مسائل حل به كلی

 احساس و اجتماعی هایارزش كسب برای الزم شرايط نمودن فراهم و آموزان دانش پذيری جامعه به كمك-3

 .باشدمی مسائل برابر در مسوليت

 وبررسی اهداف نهآی در اجتماعی مطالعات

 روش اهداف،)  زيربنايی و اصلی عوامل به  طرحی، هر ترسيم يا  و تصوّری هر تصوير يا و عملی هر:  انجام برای معموالا

 ی دوره اجتماعی مطالعات هایدرس بررسی مورد در توانمی الذكر فوق عوامل به توجّه با .نيازمنديم كامالا( وابزار

 :نمود مطرح ذيل شرح به تر مناسب و علمی ررسیب جهت را اهدافی ابتدايی

 دبستان اجتماعی مطالعات های باکت تالیفاز هدف

 و  آورد دست به مختلف های گروه با اجتماعی های ارتباط:  ايجاد برای را الزم توانايی بتواند آموز دانش كه طوری

 آن به خود نيازهای تأمين برای جامعه افراد كه سساتیمؤ و نهادها با بتواند همچنين.  نمايد ايفا هاه گرو در مؤثری نقش

 خود نقش به بتواند مطلوب شهروند يك عنوان به  قوانين رعايت با و  كند برقرار مناسب و الزم ارتباط كنند، می مراجعه

 .نمايد عمل اجتماعی و سياسی هایمشاركت در

 (اجتماعی)ابتدائی دوره اجتماعی مطالعات آموزش از هدف

 از تعدادی با آشنايی -2... و دوستان ، خانواده مثل انسانی مختلف های گروه و ها انسان گروهی زندگی با نايیآش-1

 و پدربزرگ – فرزندی ، والدين) اجتماعی روابط از برخی با آشنايی -3...و( رفتگر ، پست ی اداره كارمند)  مشاغل

-5شهرداری – رانندگی و راهنمايی مثل رسمی قوانين از يکسری با آشنايی-4( ... و (راننده با پليس – نوه با مادربزرگ
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 زندگی های مهارت از برخی فراگيری-6مشاغل ، بيکاری ، مهاجرت ، سفر مثل اجتماعی های پديده از برخی شناخت

 و دشمنان از ونفرت بيزاری ، نکردن اسراف و جويی صرفه ، زيست محيط ،حفظ عمومی بهداشت ،رعايت خريد مثل

 شناخت-8 رهبری و اساسی قانون ، اسالمی جمهوری بيشتربا آشنايی-7.صميميّت و محبّت اساس بر ديگر يك به تراماح

 ... و وحدت،تعاون،شورا) مانند اسالمی ی جامعه های نشانه و ها ويژگی از برخی شناخت-9 جامعه در افراد وظايف
 .ناگونگو اقوام و مختلف ملل باستانی و فرهنگی آثار معرّفی-11(

 (جغرافیا) ابتدائی دوره اجتماعی مطالعات آموزش از هدف

 طبيعی های پديده از برخی با آشنايی -2( ها آتشفشان،ناهمواری زلزله،) آن به مربوط وعوارض زمين بيشتر شناخت-1

 -4( ... و نما بكره،نقشه،قط) جغرافيا درس به مربوط امکانات از برخی با شناخت -3( ... و هوا و دريا،كوه،آب) مانند
 اجتماعی اقتصادی، وضع با آشنايی-5وگردشگری گردی جهان و تجاری،زيارتی مسکونی، مختلف مناطق با آشنايی

 .هاانسان زندگی تاريخی ی گذشته بر مروری -6... و همسايگان مسلمانان، ساير وفرهنگی

 (تاریخ)ابتدائی دوره اجتماعی مطالعات آموزش از هدف

-3كشورداری به مربوط های آيين و ها حکومت بيشتر شناخت-2بشری زندگی تکامل و تحوّل زانمي به بردن پی-1

 (ص).اعظم پيامبر جانشينان قالب در دين بزرگان زندگی با آشنايی

 يکديگرآگاهی به نسبت آنان نيازمندی و هاانسان جمعی زندگی وجودی یفلسفه به توانمی فوق اهداف به توجّه با

 .كرد پيدا بيشتری

 : كرد معرفی ذيل شرح به توانمی را هاانسان بودن اجتماعی داليل ترين عمده نتيجه در

 .انسان کودکی دوران بودن طوالنی -1



www.moallemkade.ir                                  

 6 به حداقل انسان نوزاد ولی دارد، را خود مادر همراه به حركت توان تولد از بعد دقيقه 5 اسب كره يك كه حالی در 

 برای ماه 24 و معنی با كلمه يك یارائه برای ماه 17 ، رفتن راه آموختن جهت زمان هما 13 حدود نشستن جهت زمان ماه

 . است نيازمند معنی با ی جمله يك یارائه

 :مستقل زندگی برای انسان نوزاد ناتوانی -2

 بند هپش می كند مهيا جنين برای كه ایوسيله اولين خويش بارداری شدن متوجه از پس كه باشد مادری با حق شايد

 .آمد نخواهد بر پشه يك پس از نوزادش والدت از پس داندمی چون.است

 . شود مندبهره وعقل فطرت نام به ديگر درونی نيروی دو از بشر تا شده باعث انسان در غريزه نيروی بودن ضعيف -3

 مثال نوزاد والدت از پس رانماد پيگيری كه است همين برای. بود نخواهد نيز اجتماعی نيروهای از نياز بی وصف، اين با

 با)  رفتن راه ی شيوه و(  الاليی با)  آنها خوابيدن ی شيوه به شيرخوردن ی شيوه آموختن از پس زيرا. است زدنی

 در ديگری از پس يکی را گفتن سخن یشيوه آموزش، مختلف الفاظ وتمرين مشق با و(  سوتی های كفش خريدن

 .می كند نهادينه فرزندش

 . برخوردارند اجتماعی خلقت از ها انسان كه است اين بر اعتقاد را هفالسف -4

 اللَّهِ عِنْدَ  أَكْرَمَکُمْ  إِنَّ لِتَعارَفُوا قَبائِلَ وَ شُعُوباا جَعَلْناكُمْ وَ أُنْثى وَ  ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْناكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يا) 

 مرد از( أُنْثى وَ ذَكَرٍ مِنْ )آفريديم، را شما ما كه بدرستی(خَلَقْناكُمْ إِنَّا)مردم، ایيعنی(اسُالنَّ أَيُّهَا يا.)(13)حجرات(...أَتْقاكُمْ

( لِتَعارَفُوا) آفريديم، تيره تيره را شما قبيله، قبيله و(قَبائِلَ وَ)شعبه، شعبه( شُعُوباا)را شما داديم قرار و(جَعَلْناكُمْ وَ) زن، و

 .تايکديگررابشناسيد

 تربيتی، مقاصد وفرآيندها محتوا، نوع آموزان، دانش عاليق و نيازها درسی، یبرنامه متفاوت هایديدگاه به توجه با

 در وحدت و اجتماعی علوم موضوعات وسيع فهم ايجاد به: آن در كه است ایبرنامه اجتماعی، مطالعات یبرنامه

 هایويژگی به توجه با انسانی و اجتماعی علوم موضوعات از برگرفته هایروش و محتوا  ؛شودمی تأكيد يادگيری
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 از تفکر فرايند هایمهارت پرورش  ؛می شود توجه جامعه و فرد نيازهای به  ؛می شود ارائه ایساده شکل به مخاطبان

 ارتباطات  شود؛ می داده آموزش اجتماعی مسائل با مواجهه در گيری تصميم هایمهارت است؛ آن اساسی اهداف

 مطالعات از ديدی چنين يك. شوندمی آماده محيطی و اجتماعی یوالنهومس برخورد برای افراد شود؛ می يتتقو انسانی

 از عمومی آموزش یدوره در پرورش و آموزش اهداف از توجهی قابل بخش تحقق كه می شود موجب اجتماعی

 و تغيير به توجه با  اجتماعی اسباتمن و هافرهنگ با اجتماعی مطالعات فوق تعاريف طبق. شود ميسر درس اين طريق

 یبرنامه اصلی اركان ديگر، عبارت به. دارد كار و سر محيط با جوامع، تعامل به عنايت با و  زمان طیّ در ها آن تحول

 .است«  مکان »و«  زمان»  ،«  جامعه» .دهندمی تشکيل را درس اين ماهيت كه اجتماعی مطالعات درسی
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 مطالعات اجتماعی آموزش های یادگیری در حوزهنظریه

 ارتباط و تفکر يادگيری، ینحوه از بيشتری و بهتر شناخت تا می كند كمك يادگيری هاینظريه با معلمان آشنايی

 مقابل در را جديد هایافق معلمان تا می شود موجب شناخت و آگاهی اين. بيابند پيرامون، محيط و ديگران با كودكان

 نشان يادگيرندگان تکامل و رشد روند بررسی. كنند فراهم را خود ایحرفه كيفی یتوسعه هایزمينه و بگشايند خود

 نيست يکسان ودكانك یهمه در تکامل و رشد آهنگ عالوه به و دارد مختلفی ابعاد كودكان اجتماعی رشد كه دهدمی

 بررسی با. دارد وجود مختلف عوامل بر بنا ها آن اجتماعی و عاطفی و فکری جسمانی، ابعاد در بارزی های تفاوت و

 و تر روشن تصوير به توانمی اند،داده قرار بررسی مورد مختلف هایزاويه از را اجتماعی رشد كه يادگيری هاینظريه

 واقع مفيد زمانی آموزشی موادّ و تدريس راهبردهای نيز، اجتماعی مطالعات آموزش در. يافت دست موضوع از بهتری

 با معلمان آشنايی نيازمند له،امس اين به گويیپاسخ. باشند داشته سازگاری يادگيرندگان هایتوانمندی با كه شوندمی

 ،گاردنر برونر، توسط كه نظرياتی ،فصل اين در. است اجتماعی مطالعات تدريس در هاآن كاربرد و يادگيری هاینظريه

 ها آن از گيری بهره و می شود مرور است، شده ارائه اجتماعی يادگيری و رشد ابعاد هایزمينه درو ادوين ساترلند   پياژه

 .گيردمی قرار بحث مورد اجتماعی مطالعات آموزش جهت در

Jer ) برونر جروم ome Br uner .) 

 برونر نظر از رشد مراحل
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 مند عالقه كودكان توسط اطالعات دادن نظم و كردن ذخيره كاری، دست رمزگردانی، چگونگی به پياژه ماننده برونر

 سه گزينند،برمی خود پيرامون دنيای ذهنی بازنمايی برای كودكان كه هايی راه مورد در خود مشاهدات طريق از او. بود

 :كرد مطرح را رشد یمرحله

می  درك را خود پيرامون محيط كردن، عمل طريق از كودك مرحله، اين در است؛ حرکتی یمرحله نخست،

 فقط بلکه ندارد وجود ایواژه هيچ و ذهنی تصوير هيچ كودك، به سواری دوچرخه آموزش برای مثال، برای ؛كند

 ايیبازنم از شکل اين .كند پيدا را سواری دوچرخه توانايی تا می كند كمك كودك به كه است حركتی روانی دانش

 .سازد می را گاردنر هوارد ی نظريه جسمانی  حركتی هوش اساس كه است چيزی همان اطالعات

. می كند  پيدا انتقال ذهنی تصويرسازی طريق از اطالعات مرحله، اين در .است حسی تصویرسازی یمرحله دوم،

 اما می كند رشد ديداری یهحافظ مرحله اين در. است كودك شناختی رشد در بزرگی پيشرفت مرحله، اين به ورود

 از گاردنر كه است چيزی همان بازنمايی، از شکل اين. می كند گيریتصميم حسی هایبرداشت براساس هنوز كودك

 .برد می نام فضايی  بصری هوش عنوان با آن

 را خود جای ادراك و عمل طريق از دنيا فهم مرحله، اين در .می شود وارد نمادین ی مرحله به کودک سوم،

 یانديشه و تجربيات تا دهدمی اجازه كودك به نمادين ی مرحله به ورود. دهدمی نمادين های نظام طريق از دنيا فهم به

 اين در رياضيات و منطق زبان. كند ارائه پرمعنا بيانات يا هافرمول واژگان، قالب در و كوتاه و فشرده شکل به را خود

 .شوندمی گرفته كار به مرحله

-می         را نمادين سپس و حسی تصويرسازی حركتی، بازنمايی مراحل ترتيب به كودكان كه دارد اعتقاد ربرون

 مسلط هانظام ساير بر نظام اين و شده تر بيش نمادين نظام از استفاده تجربه، كسب و سن رفتن باال با معموالا اما گذرانند؛

 ميزان اما كنندمی استفاده رمزگردانی برای تصويرسازی يا حركتی ایهنظام از نيز بزرگساالن كه است گفتنی. می شود

 مفهوم چهار بر مبتنی را خود آموزشی مدل شده، ذكر مراحل براساس برونر .است رتبيش نمادين نظام از ها آن یاستفاده

 .انگيزش و شهود آمادگی، ساختار،: است كرده ارائه زير كليدی
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     تعريف علمی یرشته آن ساختار عنوان به را علمی یرشته يك اصلی مفاهيم و اهروش حقايق، برونر: ساختار-1

 و فرهنگی نمادهای و سنن باورها، فرهنگ، مانند آن یدهنده سازمان مفاهيم از شناسی مردم ساختار مثال، برای ؛كندمی

 .شود یم تشکيل پژوهی اقدام و مستقيم ی مشاهده مانند رشته آن تحقيق های روش از نيز

 صورت به مطالعه جريان در هاآن تا می كند كمك آموزان دانش به علمی یرشته ساختار آموزش است معتقد برونر

 هایموقعيت به هاآموخته انتقال و يادگيری درك، به طريق اين از و كنند مبادرت حقايق و مفاهيم اصول، كشف به فعال

 فرايند رويکرد به توجه مستلزم لهامس اين و بگيرد شکل بايد آموزش ظور،من اين به. يابند دست عميق يادگيری و جديد،

 می فرا او چه آن یاندازه به آموز، دانش يادگيری چگونگی رويکرد، محور حول«  اساسی های ايده»  اين در. است

 تضاد دو، اين بين يدنبا و است اهميت حائز آن فرايند ی اندازه به آموزش محتوای برونر، نظر از. دارد اهميت گيرد،

 .كرد ايجاد كاذب

 عقلی رشد سن بين وبايد نيستند موضوعات از ایپاره درك به قادر سنی هر در كودكان كه ايده اين با برونر :آمادگی

 آمادگی كليد كه است معتقد او. است مخالف باشد، داشته وجود تناسب شود، می ارائه ها آن به كه موضوعاتی نوع و

 .دنياست به كودكان ديدگاه چگونگی يا عقلی رشد ی،يادگير برای

 از تا كنيم كمك كودك به كه است اين است مهم پايه مفاهيم تدريس برای چه آن»كه  پياژه ی نظريه به اشاره ضمن او

 می قرار تأكيد مورد را«كارگيرد به را انتزاعی تفکر ی شيوه و كند عبور تدريج به( غيرانتزاعی) عينی تفکر ی مرحله

 آمادگی نوع آن از او بلکه باشد منفعالنه انتظار صورت به آمادگی ی مقوله به ما نگاه نبايد كه است معتقد اما دهد،

 .است آن مثبت و تأثیر فعال یادگیری محیط مفهوم بر مبتنی كه كند می حمايت

 وابسته( حركتی و تصويری ،نمادين) يادگيری متنوع های شيوه كارآمدی بر تر بيش آمادگی، كه است معتقد برونر

 كليد حقيقت در. مفاهيم از برخی درك برای رشد، از خاصی ی مرحله به كودك رسيدن برای بودن منتظر تا است

 درگيری برای را فضا و باشد كودكان مشوق همواره كه است معلمی وجود نيز و هدفمند و غنی محيطی ايجاد يادگيری،

 .كند راهمف يادگيری فرايند در يادگيرندگان
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 مدارس در رايج یشده فرموله يادگيری الگوهای با نوعی به خود يادگيری مدل در شهود كردن لحاظ با برونر :شهود 

 ژرف آگاهی به شهود كه دهدمی هشدار او. كند می مخالفت كالمی، و عددی هایتمرين و مطالب، مرور و حفظ مثل

 یاستفاده برای مطالب بر كامل تسلط اهميت به يادگيری ینهزمي در مختلفی تحقيقات. دارد بستگی موضوع از

 همراه يار دو يادگيری، در درسی موضوع از آگاهی و تفکر باالی سطوح به توجه. دارد تأكيد شهود و شم از يادگيرنده

 فکرت در. باشد مناسب تحليلی تفکر با آن یمقايسه شايد شهودی، تفکر درك برای. مخالف یمقوله دو نه اند

 تفکر از اینمونه گام،به گام رويکرد با مسئله يك حلّ. می كند طی گام به گام را يادگيری مراحل تحليلی،يادگيرنده

 و گانه پنج حواسّ  حدسيات،. نيست استوار شده طراحی دقت به هایگام بر شهودی تفکر كه درحالی. است تحليلی

 يادگيرنده هایدانستنی بر مبتنی شهود كه داشت توجه بايد. اندیشهود تفکر عوامل ناخودآگاه، یماهرانه هایحركت

 تفکر سازی مدل برونر .بود نخواهد شهودی تفکر به قادر يادگيرنده بنيان، اين بدون. است استوار نظر مورد ی زمينه در

 .داندمی شهودی تفکر تقويت برای شيوه يك را معلمان توسط شهودی

 فراهم ريسك و كاوش زدن، حدس فرصت آموزان دانش همراه به ها،ايده یوشکافانهم بررسی فرايند در كه معلمی

 را فضايی بايد يادگيری فرايند در معلم امر، اين تحقق برای. دهدمی انجام شهودی سازی مدل نوعی حقيقت در ،كندمی

 تجربيات جريان در( غلط و درست هایپاسخ ازنظر) تهديد از دور به و آزاد فضايی در كودكان كه ببيند تدارك

 .آورند دست به را شهودی تفکر به يابی دست و كشف فرصت خود، يادگيری

 مطلب حقيقت كشف دنبال به وجود ی همه با كه آوريم می ياد به را خود يادگيری از هايی لحظه ما تربيش :انگیزش

 وجود تمام با را اشتياق و شيفتگی ما ها، لحظه آن در. ايم بوده بود، كرده مشغول خود به عميقاا را ما چه آن مورد در

 بدان كه هايی فعاليت در تالشمان و شود حفظ موضوع به نسبت ما توجه شود می موجب انگيزش. ايم كرده تجربه خود

 ی انگيزه كه گويد می برونر. شود می رفتار به دادن جهت و انرژی ايجاد موجب انگيزش. يابد تداوم داريم، اشتغال

 .است كارآمد يادگيری كليد درونی،

 اجتماعی مطالعات آموزش در برونر ینظریه کاربردهای
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 قائل مرحله سه آن، از جديد هایايده و اطالعات كسب و پيرامون محيط با يادگيرندگان ارتباط برقراری برای برونر

 .است گسترده انتزاعی تا مستقيم ی تجربه از مراحل اين ی دامنه. است

 آن از هايی نمونه .است همراه بدنی فعاليت با كه بوده حسی های تجربه طريق از يادگيری شامل ایهالمس یادگیری

 يا ها ساختمان تغييرات ثبت برای مدرسه اطراف به رفتن عشاير، كوچ چادر، مدل ساختن اجتماعی مطالعات درس در

 حركتی يادگيری كه باشند داشته توجه بايد معلمان. است محيطی زيست های آلودگی شواهد ثبت يا ها خانه شکل

 به آموزان دانش عملی یتجربه كه كنند تضمين بايد ها آن .است خاص ی زمينه يك در صرف فعاليت از بيش چيزی

 مدل ساختن يا صابون روی بر دماوند كوه حکاكی مثال، برای شد؛ خواهد منجر موردنظر یزمينه در مفهومی درك

 جغرافيايی تأثيرات یدرباره مدل، توليد بر عالوه كه آن مگر شد نخواهد منجر حركتی مايیبازن به تنهايی به آن گچی

 با آن ارتباط و عملی های تجربه بسط برای زمان صرف. بگيرند ياد را چيزهايی نيز منطقه هوای و آب بر دماوند كوه

 .است زيادی اهميت حائز تر، وسيع يادگيری ساختارهای

 ميزان. گيرندمی ياد دادن انجام طريق از افراد برخی كه است داده نشان يادگيری هایسبك ینهزمي در اخير مطالعات

 عشاير زندگی یدرباره صرف یمطالعه با آن، از استفاده و عشاير زندگی برای چادر يك ساختن طريق از يادگيری

 .است متفاوت بسيار

 يادگيری برای عملی های تجربه تواننمی درسی موضوعات متما در كه است اين در ایالمسه يادگيری هایمحدوديت

 .ساخت دارند، نياز خود يادگيری برای ها آن را چه آن يا ديد تدارك كودكان

 اجتماعی مطالعات مباحث و بينند می تدارك كودكان برای مستقيم هایتجربه تر كم معلمان حاضر، حال در متأسفانه

 .می شود تدريس هاتمرين و سؤاالت به دادن پاسخ و درسی ابكت متون یمطالعه صورت به تر بيش

 پيشرفته مرحله اين در يادگيری برونر، نظر به. است ذهنی تصويرسازی طريق از واقعيت نماياندن ابزار بصری یادگیری

 يك عنوان به شما. است تصويری بازنمايی از خوبی ینمونه فيلم،. است غيرانتزاعی و عينی بازنمايی، نوع اين. است تر
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 عراق يا پاكستان به ايران، همسايگان تدريس هنگام را كالستان آموزان دانش باشيد داشته دوست است ممکن معلم

 بسيار موقعيتی چنين در فيلم نمايش رو، اين از توانيد؛ نمی اما كنند، تحقيق كشور آن مردم و فرهنگ ی درباره تا ببريد

 بازنمايی. نيستند آن انجام به قادر هرگز صرف های كلمه كه می كند كاری لمفي نمايش كه چرا بود؛ خواهد مفيد

 در ويژه به اجتماعی، مطالعات درس در. می كند مجهز اند، واقعيت از بخشی كه ذهنی تصاوير به را ما فکر تصويری،

 بسيار يادگيری ی شيوه تصويری، بازنمايی كنيد، معرفی آموزانتان دانش به را انسانی دنيای خواهيدمی كه جاهايی

 .است مؤثری

. است مفيد تصويری بازنمايی در نيز ديداری يادگيری است، مؤثر حركتی بازنمايی در ایالمسه يادگيری كه طور همان

 تصويری، بازنمايی ابزارهای ساير و ها فيلم كالس، دور تا دور در( …و مدل پوستر، عکس،) مصور هاینمايشگاه ايجاد

 .دهدمی افزايش اجتماعی مطالعات آموزش در را كودكان راكیاد رشد امکان

-می كاغذ روی را قدرتمند ابزار یپايه بر نمادين بازنمايی. است نمادین یادگیری يادگيری، نوع ترين پيشرفته 

 روی بر عالمت چند از بيشتر چيزی یكلمه شما وقتی. است استوار عدد و زبان«  شمسی یمنظومه»  نظر يك از نويسيد،

 ما. می كند  معطوف زمين حركات و خورشيد سيارات، سوی به را ما ذهن گچی، هایعالمت اين اما نيست سياه یتخته

 دانيم، می منظومه یدرباره ما كه چيزهايی تمام. ايمنديده را آن هرگز كه درحالی زنيممی حرف شمسی یمنظومه از

 زبان به تر بيش و تر بيش و تدريج به خود، رشد جريان در كودكان. تهاس عکس و ها فيلم ديدن يا ما تصورات حاصل

 .شوند می وابسته واقعيت، نماياندن برای ابزاری عنوان به واژگان يا

 خطی شکل به لزوماا تعامل اين. دارد وجود تعاملی ارتباط يك( نمادين و تصويری حركتی،) يادگيری شکل سه بين

 يا ديداری يادگيری ورای تا كند می قادر را آموزان دانش گفتاری، و نوشتاری زبان طريق از تصويری بازنمايی. نيست

 .بزنند سازی مفهوم به دست تعمقی، تفکر یفرآيندها كمك با و كنند فکر انتزاعی صورت به حركتی،

 ی ربارهد و كنند زندگی آن در را مدتی كرده، برپا را عشايری چادر يك يکديگر كمك با آموزان دانش كه وقتی

 واقعيت از ابعادی بگيرند، ياد نشينان كوچ فرهنگ و نقل و حمل و ها دام از نگهداری پوشاك، خوراك، تأمين ی نحوه
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 بزرگ اگر. بود نخواهد پذير امکان آن به يابی دست ای، تجربه چنين تدارك بدون كه شود می آشکار ها آن برای

 دادن سازمان برای تجربيات اين به كودكان دارند، نياز فکرشان یغذا از بخشی عنوان به حركتی يادگيری به ساالن

 چگونه ها آن كه اين و عشاير ی درباره فيلمی تماشای با توانند می چنين هم كودكان. اند وابسته خود های ايده و افکار

 دست يادگيری به وند،شمی    رو روبه مشکالتی چه با يا كنند می اداره را خود زندگی و كرده برپا را خود چادرهای

 .يابند

 شگفت كوچك های طوطی كودكان كه است اين ابتدايی، ی دوره در صرف نمادين يادگيری از ناشی بزرگ عیب

 منعکس امتحان هایبرگه روی را آن و بگيرند ياد خود درسی هایكتاب از را چيزها خيلی توانندمی هاآن. اند انگيزی

  .باشند نگرفته ياد چيزی اصالا است ممکن كه حالی در كنند،

 مستقيم ی مواجهه ابزار عنوان به حواس كارگيری به يعنی اكتشافی يادگيری برونر، نظر از :برونر اکتشافی یادگیری

 گرفتن، ياد برای خود توانمندی از كنند، می تجربه را موفقيت كاوشگر، يك عنوان به آموزان دانش كه زمانی. دانش با

 يادگيرندگان كه. نامدمی«  ذهنی قابليت»  كه او آن را می شودمنجر  چيزی به موفقيت اين. كنند می كارآمدی احساس

 .اند يادگيری فرايند در خود مربيان حمايت نيازمند موفقيت، اين به يابی دست برای

 كشيدن آموز انشد كه زمانی مثال، برای كنند؛ سازماندهی مؤثرتری نحو به را خود ذهنی یفرآيندها طريق، اين از تا

 بود خواهد قادر زود خيلی و تدريج به كند، می تمرين را …و مدرسه تا خانه راه بازی، زمين يا خوابش اتاق ی نقشه

  .كند رسم نيز را خود اطراف محيط ی نقشه

 تر بيش تالش موجب كه می كند ايجاد يادگيرندگان در را رضايتی احساس مفهوم، يا پديده يك كشف برونر، نظر به

    وقتی كودكان كه اندبوده رضايتی احساس شاهد بارها و بارها خود، تجربيات در معلمان. می شود هاآن سوی از

 .يابندمی دست آن به دهند،می انجام احسن نحو به را تحقيقی يا كنندمی حل را ایلهامس
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 به فعاليت هنگام هاآن كه را راهبردهايی كه می كند فراهم آموزان دانش برای را امکان اين اكتشافی يادگيری يندآفر

 تر بيش استقالل به طريق اين از و كارگيرند به مدرسه يا درس كالس از غير جديدی هایموقعيت در اند،يافته دست آن

 .يابند دست

 ياد را چه آن تا سازدمی قادر را كودكان اكتشافی، يادگيری جريان در نمادين و تصويری حركتی، بازنمايی آميختن

 تر بيش يادگيری اشکال ساير با مقايسه در مفهومی يادگيری كه است داده نشان تحقيقات. كنند سازی مفهوم اند،گرفته

 .كند می فراهم را اطالعات آوردن ياد به امکان

 ندتواننيزمی اجتماعی مطالعات آموزش در معلمان كه كند می معرفی را آموزشی مدل سه برونر :آموزشی هایمدل

 به آموز دانش و معلم برای را ملزوماتی هامدل اين از هريك. كنند استفاده متوازن صورت به هامدل اين یمجموعه از

 .كرد توجه هاآن به هريك كاربردهای و هاويژگی به ارزيابی و تدريس ريزی، برنامه در بايد كه دارد دنبال

. است كارآموزی طريق از يادگيری اساس عمالا  دلم اين: تقلیدگر یادگیرندگان عنوانبه کودکان(الف

 طريق از تبحر روش، اين در. كنندمی استفاده شيوه اين از نوآموزان به ها مهارت آموزش برای حوزه هر متخصصان

. آموزندمی خود معلمان از را زيادی اجتماعی رفتارهای طريق اين از كودكان. آيدمی دست به ممارست و صبوری

 ساير و موارد اين. كندآموز آموزان دانش برابر در بردباری آموزان، دانش همه به گذاشتن احترام آميز، حبتم رفتارهای

 مؤثر تواند می شيوه اين نقشه، رسم يا خوانی نقشه آموزش در. هستند شيوه اين كارگيری به از هايینمونه مشابه، موارد

 .باشد

 اطالعات، بايد آموزان دانش كه است مبتنی فرض اين بر مدل اين :مطالب یعرضه طریق از یادگیری (ب

. كنند دريافت يافته سازمان دانش یارائه طريق از را( اجتماعی مطالعات یحوزه در مثالا) رفتاری قواعد و هاايده حقايق،

 تر بيش موزانآ دانش البته. گيردمی قرار استفاده مورد تدريس در رويکردها ساير از بيش معلمان توسط رويکرد اين

 طرفه يك آموزش يك اين برونر، یگفته براساس. كنند می فراموش زودی به آموزند، می طريق اين از كه را چيزهايی

 .است ضروری آن از استفاده علمی حقايق آموزش برای اما است
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 طريق از را ايشباوره و هاايده تا دهدمی فرصت يادگيرنده به مدل اين :متفکر یک عنوان به کودک به توجه(پ

 خود نگاه از كودك وقتی. بيازمايد جهان و پيرامون محيط یدرباره …و ادبی علمی، معيارهای با هاآن یمقايسه

       او اما. نيست مطلب علمی بيان به قادر دانجغرافی يك مشابه قطعاا دهد،می توضيح را سال فصول تغيير چگونگی

 فراهم يادگيری يندآفر در بايد معلمان كه است امکانی اين و كند بررسی علمی دشواه پرتو در را خود درك تواندمی

 .آورند

 پیاژه ژان

 را ذهنی رشد های نظريه ترين مهم از يکی كه است كسانی جمله از پرآوازه و مشهور نظر صاحب يك عنوان به پياژه

. داد انجام كودكان شناختی رشد يندآفر وصخص در را ایگسترده های پژوهش و مطالعات زمينه، اين در و كرد ارائه

 تمام كه بود معتقد پياژه. اندفعال و کاوشگر کنجکاو، پردازشگرانی كودكان كه بود اين مطالعات اين از او استنباط

 زشپردا و دادن سازمان اساسی های روش او. شوندمی متولد آن به دادن معنا و محیط با تعامل به فطری هایگرایش با كودكان

 به محيط به پاسخ در ها وارهطرح كردن تنظيم فرايند « انطباق» پياژه ی عقيده به .نامدمی شناختی ساختارهای را اطالعات

 درونی سازی است. یوسيله

 اشيای اگرو قبلی است.  موجود ی طرحواره طبق تازه، رويدادی يا شيئی از شدن آگاه فرايند  «سازی درون» 

 ها آن زنند، می چنگ ها آن به باشند، شبيه آشنا اشيای به ولی اند نديده را ها آن قبالا كه بدهيد ننوباوگا به را كوچکی

 شدن آگاه برای موجود های طرحواره از كوشند می ها آن ديگر، عبارت به زنند؛ می ضربه ها آن به و گيرند می گاز را

 باشد داشته كردن مطالعه برای ایطرحواره است ممکن وزآم دانش يك ترتيب، همين به كنند؛ استفاده آشنا نا اشيای از

 روش اوقات بعضی بيند می وقتی آموز دانش اين. هاست آن سپردن خاطر به و هاكارت روی اطالعات نوشتن شامل كه

يند فرآ اين دهد؛ می تغيير جديد ای تجربه يا تازه اطالعات به توجه با را خود ی طرحواره نيستند، كارساز قديمی های

 در است ممکن خواند، می درس كردن حفظ ی وسيله به فقط كه آموزی دانش. شود می ناميده  «برون سازی»

 با دشوار مفاهيم ی درباره كردن بحث نظير ديگری راهبردهای از اقتصاد ی مطالعه برای جديد ی تجربه و تغيير فرايند

 .كند استفاده دوست يك
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 « تعادل عدم»  است شده مواجه آن با فرد چه آن و شده درك چه آن بين توازنی آن در كه حالتی به پياژه، ی نظريه در

 و شده تعادل عدم دارندموجب وجود ، كه هايی محرك بر كردن تمركز با كنندمی سعی طبيعی طور به افراد. گويندمی

 برسند تعادل به تا دهند كاهش را توازن عدم قديمی، های طرحواره كردن تنظيم يا جديد های طرحواره دادن تشکيل نيز

. دارد بستگی يندآفر اين به يادگيری پياژه، یعقيده به.  شودمی ناميده « جویی تعادل»  توازن برگرداندن فرايند اين

 كردن فکر یتازه هایروش كيفی، لحاظ از سرانجام،. كنندمی پيدا رشد فرصت كودكان خورد، می هم به تعادل وقتی

 تغيير كه اين برای داشت باور پياژه. رسندمی رشد از جديدی یمرحله به كودكان و می شود پديدار محيط یدرباره

 ضمن در او حال، اين با. دارند زيادی اهميت يادگيری محيط در كاری دست و جسمانی تجربيات گيرد، صورت رشد

 سرانجام، و می كند كمك تفکر شدن نروش به وگو، گفت و بحث مخصوصاا همساالن، با اجتماعی تعامل كه بود معتقد

 فعلی های نظريه با كه اطالعاتی يا تجربيات با آموزان دانش كردن مواجه اهميت بر ها پژوهش .سازد می منطقی را آن

 از نقل به بور و چين )«.كند پيشرفت ها آن شناختی رشد طريق اين از تا اندكرده تأكيد خواند نمی دنيا ی درباره ها آن

 (.  1993ن،اسالوي

 

 پیاژه ی نظریه در رشد مراحل

 كه است باور اين بر پياژه كه اين نخست. كنيم توجه نظری ی نکته دو به است الزم مراحل اين به پرداختن از قبل

 اين با بسته هم سنين برای اندكی اهميت او رو، همين از كنند؛ می عبور او مراحل از متفاوت هايی سرعت با كودكان

 می طی تغيير غيرقابل و ثابت تسلسلی در را مراحل اين كودكان كه است معتقد او كه آن ديگر و است لقائ مراحل

 اين خودشان كودكان بود معتقد و نداشت باور است نهفته ژنتيکی كدهای در رشد مراحل كه را موضوع اين پياژه. كنند

 رشد برای. گيرد می نظم ساالن بزرگ تدريس ريقط از كودكان تفکر كه نداشت باور حتی پياژه. سازند می را مراحل

 شناخت ساختارهای كودكان است، فعال سازندگی نوعی كه تعامل اين در و كنند تعامل محيط با خودشان بايد كودكان

 .سازند می را جديد
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 پیاژه ی نظریه در رشد کلّی های دوره

 اعمال های طرحواره نوزادان: سالگی ( 2حركتی )از تولد تا  –هوش حسی 

 يایدن با برخورد برای را زدن ضربه و زدن چنگ مکيدن، نظير خود جسمانی

.دهند می سازمان خويش در خود، نزديك  
 دوره ی اوّل:

 و مادهان از استفاده يعنی انديشيدن كودكان: سالگی ( 7تا  2تفکر پيش عملياتی ) 

 در. است ینطقغيرم و غيرمنظم آنان تفکر ولی گيرند می ياد را درونی تصورهای

.رددا بسيار تفاوت ساالن بزرگ تفکر با كودكان تفکر مرحله، اين  
وره ی دوم:د  

 در خود ار( نظامدار) منظم تفکر قابليت كودكان: سالگی ( 11تا  7عمليات عينی )

 های يتفعال و اشيا با برخورد هنگام فقط توانايی اين ولی دهند می گسترش

.است پذير امکان عينی، و ملموس وره ی سوم:د   

 در را دارنظام تفکر قابليت جوانان: سالگی تا بزرگسالی ( 11عمليات صوری ) 

.دهند می رشد خود در تئوريك و مجرد كامالا حدی ی چهارم:ورهد   

 

 

 :از اند عبارت عملیاتی پیش تفکر های جنبه برخی

 .كنند می توجه موقعيت از جنبه يك به فقط كودكان: 1 تمركز

 آغاز ی نقطه به بتواند فرد كه طوری به تفکر جهت دادن تغيير توانايی از است عبارت پذيری برگشت: 2 يریتپذ برگش

 (13 :ديگران و نژاد خوی) .است ناپذير برگشت دبستانی پيش كودكان تفکر. برگردد
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 و عينی عمليات ی،عمليات پيش حركتی،  حسی: كرد تقسيم مرحله چهار به را نوجوانان و كودكان شناختی رشد پياژه

 يك به تواند نمی كودكی هيچ و گذرانند می ترتيب به را مراحل اين كودكان ی همه بود معتقد او. صوری عمليات

 تکاليف توانند می واحد، افراد. گذرانند می متفاوتی سرعت با را مراحل اين مختلف كودكان ولی كند، جهش مرحله

 .دهند انجام همزمان طور به جديد، ای مرحله به انتقال اطعمق در مخصوصاا را مختلف مراحل به مربوط

 كردن فکر برای و دارند قرار عملياتی پيش ی مرحله در دبستانی پيش كودكان(: سالگی 7 تا 2)  عملياتی پيش ی مرحله

 پيش ی مرحله در. دكنن استفاده نمادها اشيا،از ذهنی بازنمايی برای توانند می و دارند تری بيش توانايی چيزها، ی درباره

  .است ابتدايی عمدتاا ها آن تفکر حال، اين با. كنند می رشد انگيزی شگفت سرعت با كودكان مفاهيم و زبان عملياتی،

 :از اند عبارت عملياتی پيش تفکر های جنبه برخی

 .كنند می توجه موقعيت از جنبه يك به فقط كودكان: 1 تمرکز

 ی نقطه به بتواند فرد كه طوری به تفکر جهت دادن تغيير توانايی از است رتعبا پذيری برگشت: 2 پذیری  برگشت

 روی بر دبستانی پيش كودكان: ها حالت بر تمركز. است ناپذير برگشت دبستانی پيش كودكان تفکر. برگردد آغاز

 سری يك د،بين می سال بزرگ فرد كه فيلمی جای به كودك انگار. كنند می تمركز فرايند يك آخر و اوّل حالت

 .كندمی.(». پيشين منبع از نقل به 1975 فليپس 1«) مشاهده را حركت بی تصاوير

 .بيند می ها آن مانند دقيقاا را دنيا كس هر كه دارند باور مرحله اين در كودكان: 2 خودمحوری

 موقعيت به يتیموقع از ها آن تعريف كه دهند می تشکيل را مفاهيمی ساالن، بزرگ برخالف دبستانی پيش كودكان

 به دقيقه يك عروسك، يك با را ساله دو كودك توانايی توانيم می چگونه ما. نيستند منطقی هميشه و دارد تفاوت ديگر

 مفاهيم سرانجام اين، وجود با كنيم؟ توجيه ديگری صورت به جان بی شيئی عنوان به بعد ی دقيقه و جاندار شيئی عنوان

 با چيزها از توصيفشان كه دهند می اهميت روزافزون طور به كودكان. شوند می خصوصی تر كم و تر باثبات كودك

 .ديگرند مفهوم با مفهوم يك كردن هماهنگ برای الزم توانايی فاقد هنوز اما باشد، هماهنگ ديگران توصيف
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 ی مرحله يعنی ،دبستانی پيش عينی عملياتی ی مرحله(  كودكان ذهنی های توانايی بين كه اين با (:سالگی 11 تا 7) 

 عمليات كودكان اما دارد وجود فاحشی تفاوت عينی، عمليات ی مرحله يعنی ابتدايی، آموزان دانش و عملياتی، پيش

 انتزاعی تفکر در و بينند می هست كه گونه آن را دنيا زياد مقدار به ها آن. كنند نمی فکر ساالن بزرگ مانند هنوز عينی

 اين به را« :  و عينی تخيل، قدرت فاقد كه را ای مسئله حلّ روش كه كسی عينی اتعملي كودك  فالول. دارند مشکل

 كه استنباطی قابل و درك قابل واقعيت روی همواره كه روشی كند؛ می اختيار است عملی كند می توصيف صورت

 توانند می مرحله اين در كودكان نيست پرداز نظريه ابتدايی ی دوره كودك. دارد تمركز دارد قرار او روی درستجلوی

 های موقعيت و اشيا ها آن كه صورتی در فقط ولی كنند حل را مسائل كرده، درك را روابط دهند، تشکيل را مفاهيم

 .باشند شامل را آشنا

 ی دوره آموزان دانش. كنند می چشمگيری تغييرات كودكان شناختی های توانايی ابتدايی، ی مدرسه های سال طول در

 .اند كرده كسب را پذيری برگشت مفهوم زيرا ندارند؛ مشکل ذهنی نگهداری مسائل با رابطه در رديگ ابتدايی،

 مرحله در كه تر كوچك كودك كه است اين در عينی عمليات كودك با عملياتی پيش كودك ديگر اساسی تفاوت

 عملياتی ی مرحله در كه تر بزرگ كودكان كه درحالی دهد؛ می پاسخ شده درك ظواهر به دارد، قرار عملياتی پيش ی

 به كنند؛ می درك بينند می را چه آن دبستانی پيش كودكان. دهد می نشان واكنش استنباطی واقعيت به دارد، قرار عينی

 .است ناچيز بينند، می چه آن در نهفته معنای كردن استنباط برای ها آن توانايی كه طوری

 توالی با چيزها چيدن يا  كردن رديف گيرند، می ياد عينی لياتعم ی مرحله در كودكان كه مهمی تکاليف از يکی

 بايد تکليف اين دادن انجام برای كودكان. ها آن ترين بزرگ تا ترين كوچك از ها چوب چيدن مثل است؛ منطقی

 مهارت بر نندتوا می كودكان توانايی، اين فراگيری از بعد. كنند بندی طبقه منظم ابعاد، يا ها مالك طبق را اشيا بتوانند

 آن نسبی روابط از آگاهی براساس شیء دو بين ی رابطه به بردن پی توانايی يعنی، يابند؛ تسلط  پذيری انتقال به مربوط

 پذير امکان است، پذير وارونه تفکر مستلزم كه ذهنی تبديل دو دادن انجام عينی، عمليات ی مرحله در. سوم شیء با ها



www.moallemkade.ir                                  

 و كردن ضرب كردن، تفريق كردن، جمع آموختن، ذهنی توانايی از كودكان عينی، اتعملي ی مرحله پايان در. نيست

  .برخوردارند مالك چند براساس اشيا بندی طبقه و ها آن ی اندازه براساس اعداد كردن كردن،منظم تقسيم

 قادرند نيز و بکشند را مدرسه تا منزل از ی نقشه كنند، درك كافی قدر به را مکان و زمان مفاهيم توانند می كودكان

  .كنند درك را گذشته رويدادهای

 به تمركززدايی تفکر. روند می پيش عينی يا تمركززدا تفکر سمت به خودمحور تفکر از ابتدايی مقاطع در كودكان

 شده تمركززدا تفکرشان كه كودكانی. است متفاوت ها آن با ديگران های برداشت بفهمند تا دهد می امکان كودكان

 آخرين. باشند داشته قرار جاذبه، مانند فيزيکی، قوانين تأثير تحت است ممکن وقايع كه بگيرند ياد توانند یم است

 كردن فکر توانايی يا  ای طبقه گنجی درون عينی، عمليات ی مرحله در كودكان توانايی

 وجود ديگراجزا با جزء يك دنكر مقايسه توانايی كه ای گونه به است؛ طبقه زير و كامل ی طبقه به زمان هم صورت به

 را كل و جزء بين ی رابطه توانند می لذا دهند، نمی نشان را ناپذيری برگشت عينی عمليات كودكان چون باشد؛ داشته

. شود متمركز طبقه دو روی زمان هم طور به تواند می كودك و شده تمركززدايی عينی عمليات تفکر. كنند بازآفرينی

 زمان هم طور به تغييرات اين. بگيرند درنظر هم را كل با جزء ی رابطه جزء، با جزء روابط بر عالوه توانند می ها آن

 اصل توانند می مرحله اين در كودكان. گيرند می صورت عينی عمليات ی مرحله در تدريج به بلکه دهند نمی روی

 .كنند درك را  ذهنی نگهداری

 مورد اخير های پژوهش در او اساسی اصول از برخی كه آن با و كرد ولمتح كلی به را انسان رشد بررسی پياژه ی نظريه

 تعدادی رشد، از جديد های توصيف. است حاكم جهت چندين از نظريه يك عنوان به هنوز اما است گرفته قرار سؤال

 .است كرده اصالح را او های ديدگاه از

 و اند ثابت عمدتاا رشد مراحل بود معتقد پياژه. است يادگيری بر مقدم رشد كه است اين پياژه مهمّ  اصول از يکی

 آن در كه است رسانده اثبات به را مواردی ها پژوهش حال، اين با. آموخت توان نمی را ذهنی نگهداری چون مفاهيمی

 .داد ياد كودكان به تر، بيش رشد مراحل در توان می را ای پياژه تکاليف ها
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 محققان و است گرفته قرار ترديد مورد رشد بودن ای مرحله يا كودكان خودمحوری ديگر، های پژوهش در چنين هم

  .اند داده تشخيص مؤثر بسيار رشد آهنگ بر را پرورش نوع و تکاليف نوع

 اجتماعی مطالعات آموزش در پیاژه ی نظریه کاربرد

 .كرد استفاده اجتماعی مطالعات آموزش در زير موارد در توان می پياژه نظرات از

 پاسخ صحت كردن بررسی بر عالوه آموزگاران: آن نتایج بر فقط نه کودکان، تفکر فرایند بر رکزتم (الف

 آگاه دهند، می قرار استفاده مورد ها پاسخ اين به رسيدن برای كودكان كه يیفرآيندها از بايد آموزان، دانش های

 در فقط و شوند می ديده تدارك كودكان فعلی شناختی عملکرد سطح براساس مناسب، يادگيری تجربيات. باشند

 اين توانند می باشند، كرده درك را خاص های گيری نتيجه به رسيدن برای كودكان های روش آموزگاران كه صورتی

 .كنند تأمين را تجربيات گونه

 ،باشد مهم نتيجه كه آن از بيش گيرد، می قرار بحث مورد اجتماعی مطالعات كالس در كه موضوعاتی از بسياری در

 .دارد اهميت موضوع ارزيابی و استدالل ی نحوه و كودكان تفکر فرايند

 كه كالسی در :یادگیری هایفعالیت در کودکان یخودانگیخته و فعال گیریدر مهمّ نقش تشخیص(ب

 خودشان شوند ترغيب بايد كودكان و است نشده تأكيد دانش ی آماده و حاضر ی ارائه بر شود، می اداره پياژه سبك به

 صورت به كه اين جای به آموزگاران بنابراين، بزنند؛ اكتشاف به دست محيط، با خودانگيخته تعامل طريق از

 دنيای در مستقيماا دهند امکان كودكان به كه آورند می فراهم را گوناگونی های فعاليت كنند، تدريس آموزگارمآبانه

 .كنند عمل مادی

 به اگر مثال، برای دهد؛ می قرار آموزان دانش اختيار در را فرصت اين ریكاوشگ رويکرد با اجتماعی مطالعات آموزش

 از يکی مشاركت، با بخواهيم آموزان دانش از كنيم صحبت همدلی و مشاركت فوايد ی درباره مستقيم كه آن جای

 .ايم ردهك درگير فعال صورت به را آموزان دانش بنويسند، آن برای مقرراتی يا كنند اداره را مدرسه فضاهای
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 آموزش كه بود معتقد پياژه كه هدف اين با هايی فعاليت بر تأكيد عدم  پ«  ساالن بزرگ مانند تفکر نظر از كودكان

 به واقعی شناخت درك جای به آموزش شوند:»  نوع اين زيرا باشد؛ بدتر نديدن آموزش از تواند می موقع، از پيش

 .ودش می منجر ساالن بزرگ های فرمول سطحی پذيرش

 رشد مراحل يکودكان همه كه كندمی فرض پياژه ی نظريه :رشد پیشروی در فردی هایتفاوت پذیرش (ت

 كالسی های فعاليت دادن ترتيب جهت در بايد آموزگاران بنابراين، متفاوت؛ های سرعت با اما گذرانند می را يکسانی

 فردی های تفاوت چون عالوه، به. كنند تالش(كالس كلّ جهت در نه) كودكان كوچك های گروه و افراد برای

 نه گيرد صورت كودك هر قبلی رشد روند براساس بايد كودكان تحصيلی پيشرفت ارزيابی لذا گيرد، می قرار موردنظر

 .گذارد می اختيار در ساالن هم عملکرد كه هنجاری معيارهای براساس

 فرصت از پر و انگيزشی فکری، جهت به ،جذاب بايد آموزشی محيط :است آموزشی محیط یسازنده معلم، (ث

 اعالنات، تابلوهای جالب، تصاوير از بايد اجتماعی مطالعات كالس در دليل، همين به باشد؛ حسی های تجربه برای هايی

 جا آن در كودكان كه مراكزی و جغرافيايی، و تاريخی های ماكت و ها مدل كشی، نقشه وسايل پازل، ها، بازی انواع

 .كرد استفاده بپردازند، عملی فعاليت به توانند می

 بازديدهای و كالس از خارج فضای طريق از توان می گاه. باشد فراهم جا يك امکانات اين ی همه كه نيست الزم البته

 به اميد و توانش كه ای گونه كرد؛به فراهم آموزان دانش فکری و اجتماعی برانگيختن برای را الزم شرايط علمی،

 .كند ايجاد يادگيرنده در را يادگيری

 واكنش خود از كنيم، رها خود حال به يادگيری محيط در را كودكان اگر: کودکان تفکر یکننده ارزیابی  (ج

 .دهند انجام پاسخ فراخوانی از بيش كاری بايد معلمان يادگيری،  ياددهی فرايند در نيست؛ كافی اين اما. دهند می نشان

 و مطلع ماهر، معلمی حضور. كنند راهنمايی را او و تعديل را سؤاالت تعيين، را كودك فتپيشر تا دارند حضور معلمان

 بودن، مفيد ضمن كه زند می تجربه به دست تصادفی طور به كودك معلم، وجود بدون است؛ مهم بسيار مند عالقه
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 قديمی شیء يك يا ريخیتا بنای يك يا تاريخی سند يك وارسی مشغول كه كودكی مثالا، است؛ كننده محدود خود،

 كسب برای فرصت يك بنابراين، بينديشد؛ مدارك آن ماهيت و اهداف به معلم كمك بدون تواند نمی هرگز است،

 دنبال به مشاهده و بازديد جريان در تا كند می كمك او به كودك با تعامل طريق از معلم. رود می بين از جديد شناخت

 را آموزشی مفاهيم ی توسعه امکان كرده، استفاده كودك مستقيم ی تجربه از طريق اين از و باشد تری بزرگ هدف

 می تسهيل را كودك توسط انطباق و سازماندهی فرايند كودك، های پرسش تعديل و ارزيابی با معلم. كند می فراهم

 .كند

 بازی ن،ديگرا با برخورد در گذشت. است اجتماعی محيط يك درس كالس :گروهی هایفعالیت آغازگر ( چ

 هايی نمونه ديگران، به دادن گوش و كردن صحبت فرصت و مشترك، های تجربه گو، و گفت و بحث گروهی، های

 .اند اجتماعی يادگيری از

 يادگيری او، نظر به. باشند يادگيری تجربيات آغازگر خود كه كنند می رشد زمانی فقط كودكان كه بود معتقد پياژه

 از و باشد فعال بايد يادگيری جريان در يادگيرنده. شود كسب عينی و مستقيم های تجربه طريق از و بوده خودجوش بايد

 روبه آن با درس های كالس در روزه هر كودكان چه آن با اين. كند پيدا دست حقايق به كشف و كاو و كند طريق

 .است مغاير رويند،

 و رهبری رفتاری، هنجارهای زبان، مقررات، تا كند می فراهم كودك برای را هايی فرصت زيرا است؛ مفيد بسيار بازی

 .كند تجربه را غيره و شدن بازنده و شدن برنده نوميدی، شادی، رهبری، از پيروی

 عمل، سمت به شده شخصی شدت به و فردی خودمحورانه، های ديدگاه از رشد فرايند در كودك مفهوم، اين در

 هم گروه. است مهم بسيار اجتماعی محيط نقش جا، اين در. ندك می پيدا سوق اجتماعی تفکر های روش و احساس

 مناسب آموزان دانش شناختی ساختارهای برای كه دهند می ارائه زبانی قالب در را اطالعات و انگيزه از منابعی ساالن،

 مطالعات در غالباا آموزان دانش متأسفانه،. است تمرين كتاب بر مبتنی و آموزان دانش به معلم ی شيوه به يادگيری از تر

 .شوند می مواجه دوم روش با ابتدايی اجتماعی
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  گاردنر هوارد

. پرداخت هوش سنجش ی نظريه با مخالفت به گاردنر هوارد نام به هاروارد دانشگاه شناسان روان از يکی ،1983 سال در

 بر مبتنی اساساا كه 2 خرد مورد در تر بينانه كوته ینظريه كشيدن چالش به با بود مخالف هوش به سنتی نگاه با كه وی

 مختلف اشکال از معين ميزان به فرد هر و دارد متعددی های شکل هوش كه كرد اظهار است، كالمی و استداللی توانايی

MI) مرزهای سوی آن به را انسان استعدادهای های حوزه كوشيد در وی. است برخوردار هوش  های هوش»  يا (

I ی نظريه«  چندگانه Qبيانی  زبانی» ،«  منطقی  رياضی »،«  بصری  فضايی »،«   حركتی هوش انواع و ماهيت. ندبکشا  »

 »،«  موسيقيايی »،«  فردی بين»  و«  فردی ميان»  هوش 1999 سال در سپس. كرد شناسايی را هوش هفت ابتدا گاردنر

«  گرا طبيعت»  نام به ديگر هوشی باتاث روی كردن كار حال در كه داشت بيان و افزود ها آن به را«  هوش جسمانی

 را تفکر اين مردم اكثر. دهد می ارائه را جالبی ديدگاه است، باهوش كسی چه كه باره اين در گاردنر وجودی. » است

 .كرد گيری اندازه بينه، استنفورد يا وكسلر نظير آزمونی كمك به را هوش توان می كه اند شده پذيرا

I هوشی ی بهره های آزمون كه است معتقد نرگارد اما دهد، می نشان را Q مجموعه فقط يا هوشی ی بهره آزمون اين 

 مسئله و كالمی توانايی عمدتاا  هوشی ی بهره های آزمون اكثر. دهد می نشان را هوش يا انسان توانمندی از محدودی ی

 روش و خود به منحصر صبیع الگوی هوش، اشکال از يك هر كه است معتقد گاردنر. گيرند می اندازه را گشايی

 .كنند توجه موضوع اين به معلمان است ضروری و بوده دارا را خود خاصّ ی توسعه

 به. اند كرده منطقی و كالمی هوشی پرورش مصروف را خود همّ  چيز هر از بيش آموزشی های نظام اكثر متأسفانه،

 هوش تعريف اما است ضروری بسيار دهند، می امانج افراد كه كارهايی از بسياری برای كالمی يا منطقی هوش يقين،

 كار به را ها آن يا دارند نياز آن به روزمره زندگی در ساالن بزرگ و كودكان كه هايی توانايی با و بوده اين از تر وسيع

 .هدد می نشان خود از زيادی توانمندی مکانيکی، وسايل با كردن كار در كه بينديشيد كودكی به.است منطبق برند، می

 با را دستگاهی توانست می كه بود من كالس در دونالد نام به پسری كه كند می مطرح خود های يادداشت در گاردنر

. طلبد می را فضايی هوش خاصی مقدار كار، اين البته كه اندازد كار به دادم، می انجام من چه آن به كردن نگاه بار يك
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. بود باهوش كودكی كه چند هر نشد، تلقی باهوش فردی عنوان به هرگز و بود ضعيف بسيار نوشتن و خواندن در دونالد

 كه پذيرفت بايد. دارند مهارت نوشتن و خواندن در كه كند می تأييد را آموزانی دانش ای، مدرسه نظام حاضر، حال در

 های نمره كه است ليلد همين به و دارد اين از تر وسيع ابعادی گرفتن ياد اما اند مهمی های مهارت نوشتن، و خواندن

 .دهند می ارائه زندگی در آموزان دانش موفقيت يا شغلی موفقيت به نسبت ضعيفی گويی پيش معموالا ای مدرسه

 نام هوش را جسمانی  حركتی« و مکانی موسيقيايی، هوش چون مقوالت برخی وی چرا كه سؤال اين به پاسخ در گاردنر

 و مهارت گفت می اگر زيرا است؛ كرده عمل هوشيارانه كامالا هوش، لغت از ادهاستف در كه گويد می استعداد، نه نهاده

 مقوالت اين كه كنيم تأكيد شود می موجب هوش لغت از استفاده كردند، می تأييد را او تفاوتی بی با مردم توانايی،

 مفاهيم.»  در خويش طقیمن و نظری مبنای آوردن فراهم برای وی  واحد، ای پديده از و روند می شمار به هوش جزء

 . ديد تدارك خاصی های آزمون نيستند، معمولی استعدادی ها هوش اين كه اين مورد شود می درك و استنباط متنوعی

  :دنگیرمی جای مقوله هشت در هوش انواع یا بشر هایتوانایی گاردنر،نظر از 

 درك ی نحوه نوشتاری، يا شفاهی صورت به لغات ریكارگي به توانايی زبان، عملی كاربردهای: 3 زبانی،بيانی هوش 1

 عناصر؛ و اجزا استنباط بيان و اطالعات آوردن ياد به دادن، توضيح معناشناختی، يا ژرفا ی هسته فهم آواشناسی، ی جنبه

 .تشخيص درك، طنين، و بم و زير ريتم، به حساسيت و شناسايی: 4 موسيقيايی هوش 2

 و الگوها شناسايی منطقی، استدالالت بيان: 5 رياضی  منطقی هوش 3موسيقيايی؛ های شکل اجرای و توليد يا تبديل

 4 فرضيه؛ و آزمون محاسبه، بندی، رده اعداد، و ارقام از استفاده توانايی بندی، طبقه قضايا، و ها گزاره منطقی روابط

 شکل، خط، رنگ، اسايیشن مکانی، و بصری صورت به محسوس جهان درست درك توانايی: 6 فضايی  بصری هوش

  حركتی هوش  5بصری؛  مکان افکار گرافيکی بازنمايی و تجسم توانايی و عوامل اين ميان ی رابطه و فضا و فرم

 توليد برای ها دست كارگيری به سهولت احساسات، و افکار بيان برای بدن اعضای كارگيری به در مهارت: 7 جسمانی

: 8 فردی درون هوش  6 ؛…و المسه سرعت، قدرت، چاالكی، تعادل، چون حركتی و فيزيکی های مهارت اشيا، تغيير يا

 ادراك، خويشتن، های محدوديت و ها توانايی از تصويری داشتن آن، براساس مناسب عملکرد توانايی و خود شناخت
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 هوش 7د؛خو احساسات به يابی دست توانايی رفتار، درك منظور به عواطف سری يك نمادين بازنمايی و نفس عزت

 انواع تشخيص ديگران، احساسات و ها انگيزه مقاصد، روحی، حاالت تمايز و درك توانايی: 9( فردی ميان) فردی بين

 ( 15 :  1383 صفوی، «)ها. نشانه اين به صحيح گويی پاسخ توانايی و فردی بين های نشانه متفاوت

 یفرآيندها و طبيعی های جانوران،پديده و ياهانگ و ها گونه بندی طبقه محيط، شناخت توانايی: گرا طبيعت هوش

 .مربوط

 

 :چندگانه های هوش ی نظریه در اصلی نکات

 گونه به افراد از يك هر در تحوالت اين البته. اند هوشی ی مقوله هشت از هريك در هايی قابليت دارای افراد ی همه

 در و يافته رشد اندكی ديگر، بعضی در و يافته رشد كامالا ها هوش برخی در افراد، تر بيش كند؛ می بروز خاص ای

 و تشويق آموزش، از برخورداری صورت در را خود های هوش از هريك توانند می افراد ی همه اند؛ نيافته رشد برخی

 و دارند همکاری يکديگر با پيچيده شکلی به هوشی های مقوله دهند؛ توسعه عملکرد از مناسبی سطح تا كافی، استغنای

 هوش ی زمينه در فردی است ممکن. دارد وجود راه چندين مقوله، هر در هوشمندی گذارند؛برای می تأثير هم بر

 بسيار شطرنج، ی صفحه آرايش يا بافی فرش در اما آيد نظر به پاچلفتی و دست بسيار بازی زمين در حركتی جسمانی،

 بتواند تا بداند را زيادی واژگان اما نباشد، ندنخوا به قادر زبانی هوش ی زمينه در است ممکن يا كند عمل دست چيره

 . بگويد ترسناك های داستان
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 چندگانه های هوش

 آموزشی های شيوه
  آموزشی منابع

 (ها نمونه)

  آموزشی های فعاليت

 (ها نمونه)
 هوشی مقوالت

كردن و  خواندن، نوشتن،صحبت

 آن گوش دادن به
كتاب، ضبط صوت، ماشين 

تمبرها تحرير، مجموعه ی 

 و كتاب های همراه با نوار

سخنرانی، مباحثه، بازی با 

كلمات، داستان سرايی، 

خواندن همراه با كر و 

 نوشتن خاطرات

 

 زبانی

 

 

كميت گذاری، تفکر دقيق، قرار 

دادن در يك چارچوب منطقی و 

 تجربه كردن آن

ماشين حساب، تجهيزات 

علمی، بازی های رياضی و 

 رياضی خود كنترلی

حلّ مسائل، تجربيات معما، 

علمی، محاسبات ذهنی، 

بازی با اعداد و تفکرات 

 موشکافانه

 

 

 رياضی ــ منطقی

ديدن، كشيدن ،تجسم، رنگ 

 آميزی و نقشه ی ذهنی
نمودار، نقشه، ويدئو، 

مجموعه های لگو، 

 موضوعات هنری، خطاهای 

چشم، دوربين و كتاب خانه 

 ی تصويری

معرفی بصری، فعاليت های 

زی های تخيلی، هنری، با

استعاره، تجسم و نقشه ی 

 ذهنی

 

 

 مکانی
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 ساختن، نمايش دادن، لمس 

كردن، حركات مختلف ورزشی 

 و احساس غريزی آن

ابزارهای توليد، خاك 

 رس، 

تجهيزات ورزشی، منابع 

يادگيری لمسی و اقالم 

 خودكنترلی

يادگيری های عملی، 

نمايش نامه، ورزش، فعاليت 

ی های لمسی و تمرين ها

 ريلکسيشن
 جسمانی   ــ حركتی

آواز خواندن، ضربه زدن و گوش 

 دادن به آن
ضبط صوت، مجموعه ی 

 نوارها و ابزارهای موسيقی
يادگيری های موزون 

)ريتميك(، ضربه زدن و 

استفاده از آواز برای 

 تدريس

 

 موسيقيايی

 

 ارتباط دادن آن با زندگی 

شخصی خود، تصميم گيری با 

خ دادن براساس توجه به آن و پاس

 آن

بازی های صفحه ای، 

محصوالت مشترك و 

 وسايل صحنه ی نمايش

يادگيری گروهی، آموزش 

به هم ساالن، فعاليت های 

اجتماعی، گردهمايی 

 اجتماعی و شبيه سازی

 

 

 فردی ميان

 ارتباط دادن آن با زندگی 

شخصی خود، تصميم گيری با 

توجه به آن و پاسخ دادن براساس 

 آن

های روزانه و يادداشت 

 منابع طرح های تحقيقاتی
آموزش های فردی، 

مطالعات مستقل، امکانات 

دوره های مطالعاتی و ايجاد 

 عزت نفس

 

 

 فردی درون

 

 



www.moallemkade.ir                                  

 

ارتباط دادن آن با موجودات زنده 

 و پديده های طبيعی
 گياهان،حيوانات،ابزارهای 

طبيعی دانان)مانند 

 دوچشمی ها(وابزارهای

 یباغبان

عت، اطالعات مطالعه، طبي

بوشناختی و مراقبت از 

 گرا طبيعت حيوانات

 

 مدارس های مسئولیت و چندگانه های هوش

MI به را خود های هوش تمام توانند می افراد تر بيش كه است اين  توانشان از مناسبی سطح تئوری مهمّ نکات از يکی 

 .برسانند

 :دارد بستگی عامل سه به ها هوش اين ی توسعه و ايجاد

 می شامل را تولد حين در و قبل مغزی های ديدگی آسيب يا نقايص و ژنتيکی ارثی، عوامل كه بيولوژيکی عداداست

 توقف يا تحريك موجب كه افراد ساير و دوستان ساالن، هم مربيان، والدين، تجربيات فردی، زندگی ی تاريخچه شود؛

 .شود می افراد هوشی رشد

 در وی محيطی و اجتماعی،فرهنگی اوضاع چنين هم و فرد پرورش و تولد کانم و زمان فرهنگی، و تاريخی ی سابقه

 .«)باشند برخوردار ذاتی استعداد از هايی زمينه در است ممکن آموزان دانش اگرچه اساس، اين بر.مختلف های زمينه

 و محيطی عوامل يا فردی رشد بستر منفی عملکرد تأثير تحت است ممکن اما(. 47: 1387 فالحيان، از نقل آرمسترانگ،
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 اين در لذا. نشوند شکوفا استعدادها ،«  پرورش»  ی اندازه همان به«  سرشت و طبيعت»  حتی و اين هرگز اجتماعی،

 .است اهميت حايز آن از تر بيش تئوری

 به دانش ی مقوله عنوان با كتابش در گاردنر«  نديده آموزش متفکر ذهن»  سه آموزش مسئول معلمان،: نويسد می 1

 نشانه مهارت: گيرند می خود به را پايه سوادهای شکل مقوله، سه اين ابتدايی، آموزش سطح در. اند آموزان دانش

 .علمی ی رشته يك در تفصيل و استدالل روش علمی، ی رشته يك مفاهيم گذاری،

 دانش كه است اين بر فرض. كند می اشاره فرهنگ فهم و نوشتاری كدهای به يادگيرنده تسلط به گذاری نشانه مهارت

 در حروف گذاشتن الفبا، يعنی اوّل، رديف اصطالح به های نظام از را خود دانش ابتدايی، آموزش های سال طیّ آموزان

 .كنند می تکميل آن، نظاير و عددی اطالعات ها، جمله و ها كلمه نوشتن و خواندن برای يکديگر كنار

 مفاهيم بردن كار به يعنی گذاری، نشانه تر پيچيده اشکال درك برای دانش اين از تا شوند می آماده آموزان دانش پس

 در. كنند استفاده آن نظاير و پايه كامپيوتری سواد ی نقشه و جدول نمودار، خواندن ساده، معادالت حلّ پايه، علمی

 موارد از يك هر با جددم ی مواجهه مستلزم تر، پيچيده اشکال درك برای دانش بردن كار به مارپيچی، درسی ی برنامه

 .است ابتدايی های سال طول در پيچيدگی ی فزاينده سطح در مذكور

 در كه كودكی كه درحالی بگيرد؛ فرا را آن كردن تفسير و تصويری ی نقشه كشيدن تواند می سال و سن كم كودك

 به نقشه نوع اين كشيدن. گيرد فرا را ها آن كردن تفسير و تر انتزاعی های نقشه كشيدن تواند می است، ميانه های پايه

 .است وابسته منظره انتخابی بازنمايی و مسافت مقياس نمادها،

 مفاهيم، ها، ايده از ای مجموعه كه زمانی ابتدايی، آموزش های سال در گفت بايد علمی ی رشته يك مفاهيم مورد در

 می دوره اين در كودكان شود؛بنابراين، می مهيا تر هپيشرفت مطالعات برای زمينه شوند، گرفته ياد بايد ها مثال و ها روش

 .بگيرند فرا را مطلب تری وسيع بافت در شناسی مردم و تاريخ اقتصاد، چون علمی های رشته با رابطه در توانند
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 آموزش برای تری مناسب های راه توانيم می كنيم، تدوين نو از يا دهيم گسترش هوش ی درباره را خود ديدگاه اگر

 يا تاريخ كه كودكی كه زد مثال توان می علمی ی رشته يك در تفصيل و استدالل های شيوه مورد در. كنيم پيدا

 و آوری جمع برای آموزان دانش كه هايی شيوه. كند می استفاده متفاوت رويکردهای از آموزد، می جغرافيا يا موسيقی

 بی و آزادانه تواند می هنرمند نقشه، يك رسم برای. است اوتمتف برند، می كار به هايشان يافته ی ارائه و ها داده تحليل

 ی نقشه ترسيم برای كه حالی در دهد؛ توضيح دقت به را زيبايی و كند عمل زيباشناسی های جنبه به توجه با و محابا

 .كند عمل واقعيات بر مبتنی و دقيق بايد كودك جغرافيايی،

 در را درسی ی برنامه آن، بر تکيه با كه گذارد می خالق معلمان اختيار در مفيدی ابزار چيز همه از بيش گاردنر طرح

 اين از. سازند هماهنگ آموزان دانش يادگيری متفاوت های شيوه با را آموزش چنين هم و كنند پياده هايی پروژه قالب

 .استثنا تا اند قاعده تر بيش فرد رفتاری های تفاوت ديدگاه،

 يکسان تأثير كودكان ی همه بر يادگيری محيط در ناخوشايند و خوشايند امور ی همه و نيستند كم فردی های تفاوت

 .ندارند

MI تأسيس های فعاليت طراحی و درسی های ريزی برنامه در يافته، توسعه كشورهای از برخی در اكنون هم  يادگيری 

 مقوله روزه هر ها، آن در كه اند هشد مدارس عنوان با مدارس حتی آمريکا در. شود می جدی توجه گاردنر ی نظريه به

 منطقه فکر، و بازی های اتاق چون هم الزم امکانات و شرايط ايجاد با و شود می داده آموزش هوش ی گانه هشت های

 شرايط تا شود می تالش آموزی، دانش فعال های كميته و ها كميسيون گياهان، كشت ی منطقه حيوانات، نگهداری ی

 .شود بازسازی زندگی واقعی

 طراحی ای گونه به مدارس درسی های برنامه در توان می را يادگيری  ياددهی های تجربه كه گيريم می نتيجه پس،

 های زمينه برخی بعد، ی صفحه جدول در. كنند كمك نوجوانان و كودكان در چندگانه های هوش پرورش به كه كرد

 .اند شده بندی طبقه و توصيف مختلف، هوشی تمقوال برای متناسب آموزشی های شيوه و فعاليت، و يادگيری
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 اجتماعی مطالعات آموزش در گاردنر ینظریه کاربرد  

 دارد خوبی قابليت چندگانه های هوش پرورش برای آن، ای رشته بين ماهيت دليل به اجتماعی مطالعات درسی یبرنامه

 طبيعت هوش های مقوله. كرد درگير يادگيری یهافعاليت از ایگسترده طيف در را كودكان آن، طريق از توانمی و

 علوم دروس با فردی ميان هوش ی مقوله. دارد نزديکی پوشی هم و ارتباط جغرافيا درس با مکانی  فضايی هوش و گرا

 .كند می برقرار خوبی یرابطه شهروندی های آموزش و اجتماعی

 درك به چندگانه های هوش براساس بايد معلم گری،كاوش رويکرد بر مبتنی اجتماعی مطالعات درسی یبرنامه يك در

 .يابد دست آموزان، دانش كاوشگری جريان در فردی های تفاوت از خوبی

-می را متضاد منابع و هاايده كه كودكانی كنند، تحمل را ابهام توانند نمی كه كودكانی اند،دقيق و منظم كه كودكانی

 ورزند،می تأكيد برجزئيات يا كنندمی سازماندهی كلی هایمقوله صورت به را اطالعات و هاايده كه كودكانی جويند،

 توانمی ها شيوه انواع گسترش با ديگر، سوی از. كنندمی طلب را خاصی آموزشی هایفعاليت و منابع ها،شيوه هريك

 .آورد فراهم كودكان آن در هوشی مقوالت ساير پرورش برای خوبی یزمينه

 اين اما كنندمی فراهم آموزان دانش«برای سودمندی اطالعات اگرچه مجزا، علمی هایرشته بر مبتنی هایآموزش اصوالا

 آن از عضوی عنوان به آتی های سال در كه دنيايی ها،آن واقعی دنيای با آموزان دانش دادن ارتباط از اغلب هاآموزش

 را هايی مهارت و موضوعات ها، تم قالب رد مضمونی های آموزش عکس، به. كنندمی خودداری شوند، می محسوب

 آموزان دانش تا سازند می فراهم هايی فرصت و دهند می پيوند يکديگر به دارند وجود زندگی در طبيعی طور به كه

 می اجتماعی مطالعات معلم زمينه، اين در گيرند كار به عملی كامالا هايی روش به را خود». 1 ی چندگانه های هوش

 كه كند فکر بايد مثال، برای كند؛ استفاده خود آموزشی اهداف پيشبرد برای هوشی های مقوله از يك هر ربست از تواند

 و حسابی عددی، های مهارت تقويت به كه ديد تدارك را هايی فعاليت توان می چگونه منطقی  رياضی هوش قالب در

 موضوع آموزش جهت در نوشتاری و گفتاری های مهارت و بيانی  زبانی هوش از توانم می چگونه. بينجامد منطقی

 موضوع به نسبت را شخص خاطرات يا احساسات توانم می چگونه فردی، درون هوش قالب در بگيرم؟ كمك موردنظر
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 و طبيعی محيط با را آموز دانش توانم می چگونه بياورم؟ وجود به ها آن ابراز برای فرصتی يا برانگيزانم آموزش مورد

  دهم؟ پيوند طبيعی های پديده

MI زمينه، اين در و است استفاده قابل درسی ی برنامه در مختلفی هایروش به  يا خاص دستورالعمل تئوری البته 

 كه هايی تمرين و ها فعاليت از هايی نمونه بخش، اين در. دارند پيشنهاد حکم تر بيش موارد و ندارد وجود استانداردی

 بهره ها آن از يا كرد كمك چندگانه های هوش پرورش به اجتماعی مطالعات درس در ها آن طراحی طريق از توان می

 :شوند می معرفی جست،

 بيانی هوش 1

 آب، ی رويه بی مصرف يا معلول كودكان زندگی مثالا محيطی، يا اجتماعی موضوع يك ی درباره كوتاه متنی 

 در را مردم زندگی و اجتماعی اوضاع اريخی،ت شخصيت يك حال شرح يا سفرنامه يك از بخشی ی مطالعه با  بنويسند؛

 را منطقه يك به سفر يا اجتماعی فعاليت يك در مشاركت از ای خاطره  كنند؛ استنباط و بزنند حدس زمانی ی دوره آن

 .كنند تعريف كالس در جمع حضور در

 بيان آيد می ذهنشان به هرچه بزرگ، شهر يك در زندگی مشکالت ی درباره مغزی، بارش های روش از استفاده با 

 در را محيطی يا اقتصادی فرايند يك به مربوط واژگان متقاطع، جدول يك در  بنويسند؛ تخته روی را واژگان و كنند

 .دهند قرار مناسب جای

 موسيقيايی هوش 2

 .كنند شناسايی را خود ی منطقه سرود يا آوری جمع را ايران مختلف اقوام محلی های ترانه و سرودها 

 يا بهمن 22 به مربوط سرودهای از يکی  كنند؛ اجرا جمعی دسته طور به كالس در را ايران اسالمی جمهوری ودسر 

 .كنند اجرا و بسازند اجتماعی يا محيطی موضوع يك برای سرود يك  بگيرند؛ ياد و كنند گوش را مقدس دفاع
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 رياضی  منطقی هوش 3 

 در مهاجر آموزان دانش تعداد ی درباره  كنند؛ ترسيم يا تکميل را منطقه يك هوايی و آب نمودار ها، داده از استفاده با 

 يك مثالا  پديده، يك گزينی مکان برای  كنند؛ محاسبه را تعداد اين كالس هر برای و كنند جو و پرس خود ی مدرسه

 محاسبه منطقه يك در را جمعيت تراكم جمعيت، و مساحت اعداد به توجه با كنند؛ استدالل منطقه يك در فروشگاه

 .كنند بيان را ها آن كاهش يا افزايش ميزان و مقايسه ماه چند طیّ  را خود ی خانه مصرفی برق و آب های هزينه  كنند؛

 حركتی  جسمانی هوش 4

 در معين مکان يك تا مدرسه از پيمايی راه يك در  بسازند؛ مواد ساير و مقوا گچ، با را ايران های ناهمواری از مدلی 

  كنند؛ گزارش و يادداشت شده، تعيين پيش از ای برنامه طبق را خود مشاهدات علمی، گردش يك طی در يا رشه

 .دهند نمايش كالس در را خيابان و كوچه در مرور و عبور مقررات

 فضايی  بصری هوش  5

 معين هم به نسبت ار ها پديده مکانی موقعيت نقشه، يك روی  دهند؛ نشان مدرسه حياط در را فرعی و اصلی جهات 

 :كنند مقايسه شهر در زندگی با را عشايری يا روستا ی ناحيه يك در زندگی ها، عکس روی  كنند؛

 .كنند مشخص را يکديگر با ها آن وابستگی و مصنوعی و طبيعی عناصر و كنند ديدن پارك يك از 

 فردی ميان هوش 6

 مناسب تعامل و وظايف تقسيم با گروهی طور به كنند؛ اداره روز يك برای را مدرسه فضاهای از يکی گروهی، طور به 

 و ها دستورالعمل گروهی، طور به كنند؛ برپا مدرسه در تاريخی های مناسبت از يکی ی درباره نمايشگاهی يکديگر، با

 ،گروهی طور به بنويسند؛ خود ی مدرسه و كالس يا گردشگری مکان يا تاريخی بنای يك از بازديد برای مقرراتی

 .كنند طراحی محلی نهادهای مسئوالن از يکی با مصاحبه برای سؤاالتی
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 فردی درون هوش 7

 توان، كم كودكان مثال برای) كنند بيان آن برای هايی حل راه و اجتماعی موضوع يك ی درباره را خود احساس 

 موضوع يك ی درباره و كنند تلقی تلويزيون گزارشگر يك جای در را خود ؛(…و گرسنگی زيست، محيط آلودگی

 مشاغل، ساير يا دامدار يا كشاورز يك با مصاحبه برای  دهند؛ گزارش منطقه يك در آب قطع يا زلزله وقوع مثالا

 جمع حضور در را خود  كنند؛ بيان تاريخی، رويداد يا شخصيت يك ی درباره را خود احساس كنند؛ طراحی سؤاالتی

 و كنند معين را خود زندگی مهمّ رويدادهای،كنند معرفی خصوصياتشان و تعدادهااس ها، مندی عالقه به اشاره و توجه با

 .دهند نشان مرتب، طور به زمان، خطّ يك روی آن

soci   های یادگیری اجتماعی)نظریه al   l ear ni ng Theor i es) 

Bandur)نظریه یادگیر ی بندورا a' s  Lear ni ng Theor y) 

 بر فقط دهند انجام كاری چه كه اين مورد در گيریتصميم برای بودند مجبور مردم اگر»  ؛اجتماعی یادگیری نظریه

 خوشبختانهشد. می فرساطاقت و گيروقت ایفزاينده طور به يادگيری كنند، تکيه خودشان گذشته اعمال تاثيرات روی

 ايده ديگران، مشاهده طريق از فرد »:نداشده فراگرفته سازیمدل طريق از و ایمشاهده طور به انسانی رفتارهای اغلب

 برای راهنمايی عنوان به رمزی اطالعات اين بعدی، هایموقعيت در. دهدمی شکل را تازه رفتارهای انجام چگونگی

  (.1977 ، بندورا آلبرت«).بود خواهد فرد خدمت در عمل،

  چيست؟ اجتماعی يادگيری نظريه

شناسان، به ويژه البرت در اوايل نيمه دوم قرن بيستم به وسيله گروهی از روان نظريه يادگيری اجتماعی با موضعی اصولی

بندورا با كوشش و فعاليتی گسترده مطرح گرديد. گر چه اين نظريه بر شرطی شدن عامل، مانند تغيير رفتار قرار دارد، اما 

بينی پيامدهای رفتاری استوار و پيش انگاری، جست و جوی روابط علت و معلولبنيادهای اصلی آن بر نمادسازی، فرضيه

 آلبرت توسط كه اجتماعی يادگيری نظريهگرايی است. ای از رفتارگرايی و شناختاست. به اين جهت اين نظريه آميزه
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 از بسياری در ريشه نظريه اين كه وجودی با. است بوده رشد و يادگيری نظريه تاثيرگذارترين احتماالا  شد، ارائه بندورا

 .نيست يادگيری برای وسيله تنها مستقيم، آموزش كه دارد اعتقاد بندورا امّا دارد، يادگيری سنتی نظريه مفاهيم

 از را جديد رفتارهای و اطالعات توانندمی مردم كه گويدمی و گيردمی نظر در نيز را اجتماعی عنصر يك او، نظريه

 است معروف ایمشاهده( سازیمدل يا) يادگيری به كه را يادگيری نوع اين. يادبگيرند ديگر مردمان مشاهده طريق

  .برد كار به رفتارها از ایگسترده انواع توضيح برای توانمی

كند. نظام اجتماعی است كه از راه تشويق و تنبيه افراد جامعه را به شك در رفتار تاثير میبه عقيده بندورا محيط بی

 شود. ريزی میبه اصطالح بندورا رفتار انسان بر جبرگرايی دوسويه پاريه سازد يعنی،اجرای رفتارهای معينی وادار می

بندورا برای توضيح يادگيری اجتماعی خود به مواردی مانند چهارچوب ادراكی، يادگيری كاروری و جانشينی، 

 كند. يادگيری و عملکرد، اهميت تقليد در يادگيری، الگوبرداری و مشاهده اشاره می

  چهارچوب ادراكی

ها بيانگر تعامل يا داد نظريه يادگيری اجتماعی بندورا برای آموختن و عملکرد رفتار دارای چند فرضيه است. اين فرضيه

شوند كه به تعامل دوسويه ، يادگيری كاروری و نيابتی ، و  و ستد ميان شخص، محيط و رفتار به شکل نمودار می

 اند. يادگيری و عملکرد عنوان گرديده

 وسويه تعامل د

رفتار آدمی را در درون يك چهارچوب مثلث دو سويه يا متقابل ميان متغيرهای محيطی، عوامل  1982بندورا در سال 

دهد. در اين مثلث ارتباطی خودسودمندی فرد نقش مهمی را به عهده دارد، زيرا محيطی و شخصی مورد بررسی قرار می

باشند. انتظار معلم از شاگردان د و ضامن استمرار يادگيری میانتخاب كار، كسب مهارت و صرف وقت و كوشش موثرن

دانم كه شما می»گويد گردد. وقتی معلم به شاگرد مینيز مويد اين ارتباط است كه به صورت فراگشت نمايان می

، رفتار شاگردان و كند. بنابراينشاگرد به احتمال زياد به موفقيت خود اطمينان پيدا می« توانيد اين كار را انجام دهيدمی
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كند، هنگامی كه كنند؛ چنانکه وقتی معلم درسی را عرضه میهای گوناگونی در يکديگر تاثير میمحيط درسی به شيوه

های آموزشی و نحوه تدريس در رفتار شاگردان تاثير كرده شاگردان به محتوا و مضمون درس پی نبرند، در اينجا شيوه

جود آورده است كه بايد تغيير كند و به ادراك تبديل شود. معلم برای اجرای اين است و مساله عدم ادراك را به و

سازيهای بيشتری تجديد كند. همين مثال، نمونه بارزی از تعامل شخص )شاگرد(، منظور وظيفه دارد درس را با زمينه

 رفتار )يادگيری( و محيط )معلم و شرايط آموزشی( است. 

 يادگيری كاروری و جانشينی 

پذيرد، به اين معنا كه اطالعات مربوط به ر نظريه شناخت اجتماعی يادگيری بيشتر به صورت پردازش آگاهی انجام مید

شوند. در های نمادی در قالب كاروری يا حركتی و جانشينی تبديل میساختار رفتار يا رويدادهای محيطی به بازنمائی

آيند آميز به دست میشود. رفتارهايی كه بر اثر پيامدهای موفقيتیواقع يادگيری كاروری در نتيجه اعمال فرد حاصل م

 گردند. انجامند فراموش میشوند، اما آنهايی كه به ناكامی و شکست میبه خاطر سپرده می

آنکه عمل شوند، يعنی يادگيرنده، بیبندورا معتقد است كه بسياری از يادگيريهای آدمی به طور جانشينی كسب می

گيرد. مشاهده هر گونه فعاليت و خواندن هر كتاب و نمايانی را انجام دهد يادگيری خود به خود صورت میآشکار و 

تلويزيون و جز آن مهمترين منابع نيابتی يا جناشينی يادگيری را  مجله تا گوش دادن به سخنان ديگران، از طريق راديو،

بخشند، بلکه از پيامدهای منفی يادگيری نيز عملی را استحکام میدهند. اين گونه يادگيريها، نه تنها يادگيری تشکيل می

 كنند. جلوگيری می

گيرد. وقتی معلم در مدرسه به توضيح و نمايش مهارتها يادگيری كاروری و جانشينی مهارتهای پيچيده را نيز در بر می

آموزند. همچنين، و برنامه درسی را می برندپردازد، شاگردان از راه مشاهده به ارتباط اجزاء تشکيل دهنده پی میمی

يابد و به وقتی معلم شيوه تمرين شاگردان را مشاهده می كند و از درستی و نادرستی آموخته های آنان آگاهی می

كنند شوق و آميز را مشاهده میپردازد و وقتی هم كه شاگردان سرمشقهای موثر و موفقيتاصالح و تصحيح رفتار می

 يابد. يادگيری افزايش میعالقه آنان به 
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 يادگيری و عملکرد 

بردن به تمايز ميان يادگيری و عملکرد رفتارهای گذشته است. به اعتقاد سومين فرضيه در نظريه شناخت اجتماعی پی

ها معلوماتی را كسب شناسان شناخت اجتماعی، افراد آدمی از راه مشاهده نمونهروزنتال و زيمرمن ، دو تن از روان

 آورند. نند كه در همان زمان يادگيری به نمايش در نمیكمی

ها و رويدادها شاگردان در مدرسه نخست معلوماتی توضيحی يا تبيينی را در قالب گفتار و نوشتار در يك رشته واقعيت

عات های عددی، اطالپردازند كه در آن مفاهيم، قواعد و اصول، محاسبهكنند، سپس به آموختن آئين كار میكسب می

آنکه توان به دست آورد، بیمختلف و مانند اينها از اهميت بااليی برخوردارند. هر يك از اين صورتهای معلوماتی را می

هنگام آموختن آنها را به نمايش در آورند. نبايد انتظار داشت كه عوامل سه گانه شخص، محيط و رفتار همواره به همان 

شود. در هر موقعيت و زمانی ممکن است يکی بر ديگری تقدم يابد؛ يعنی كه میصورتی انجام شود كه در تصوير ديده 

رفتار بر اثر اولويت شخصی يا محيطی پديدار گردد. نظريه شناخت اجتماعی به نقش تقليد و مشاهده در يادگيری 

 ردازيم. پدهد. برای پی بردن به چگونگی اين دو پديده به اختصار به توضيح آنها میاهميت فراوانی می

 اهميت تقليد در يادگيری 

های آموزشی است كه از ديرباز در تعليم و تربيت دارای كاربرد تقليد يا نسخه برداری از رفتار ديگران يکی از شيوه

ای درباره تقليد به عنوان يك پديده علمی انجام گرفته و بوده است. امروزه از آغاز قرن بيستم پژوهشهای فزاينده

 اند. تلفی برای آن مشخص كردههای مخجنبه

 جنبه غريزی تقليد 

شناسی نظر رايج بر اين بوده است كه افراد آدمی دارای غريزه طبيعی برای تقليد از رفتار ديگران از آغاز پيدايش روان

اجرايی  دانست، گر چه ويژگيها يا مراحلباشند. ويليام جيمز تقليد را وسيله مهمی برای اجتماعی كردن كودكان میمی

برداری آشکار غريزی افراد آدمی از ديگران قرار داد؛ به اين معنا آنها را تعيين نکرد. مکدوگال اساس تقليد را بر نسخه
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 برداری كنند. ورند تا از اعمال ديگران تقليد يا نسخهآكه اعمال مشهود، غريزه يا سايقی را به وجود می

شناسی طرد نمودند. به اعتقاد آنان، به ويژه جان واتسن ، اگر آن را از متن روانرفتارگرايان به انديشه غريزه تاختند و 

شناسی نيازی نيست، در صورتی كه انسان موجودی نقش غريزه در تبيين رفتار پذيرفته شود ديگر به دانش روان

 آيد. های او بر اثر محرك و پاسخ پديد میيادگيرنده است و همه آموخته

  جنبه رشدی تقليد

ساز گيرد كه نوعی ساختار شناختی يا ظرفيتی است تا زمينهژان پياژه معتقد بود كه رشد آدمی بنا به طرحواره انجام می

های بارز طرحواره هستند كه بازتاب انديشه و عمل يك روند سازمانی به شمار آيد. در واقع انديشه و عمل جلوه

باشند. طرحواره با رشد طبيعی و تجربه تحول هر موقعيت زمانی میهای پيشين و بيانگر كل معلومات فرد در تجربه

های موجود مطابقت كند. كودكان معموالا از كارهايی تقليد شود كه با طرحوارهيابد و تقليد به فعاليتهای محدود میمی

كنند، بنابراين ست تقليد نمیكنند كه برايشان قابل ادراك باشند، اما اعمالی را كه با ساختار شناختی آنها ناسازگار امی

رشد مقدم بر تقليد است. اين برداشت شدت نيروی ذاتی تقليد را برای ايجاد و تغيير ساختارهای شناختی محدود 

داشتند، اما اين كودكان سازد. صرفنظر از رشد طبيعی آنان نسبت به تقليد اعمال غيرعادی گرايش زيادی ابراز میمی

كردند تا افراد ناآشنا. البته مادر از مقام و منزلت خاصی در مورد تقليد مورد عالقه خود تقليد میبيشتر از افراد آشنا و 

 كودكان برخوردار است. 

 شرطی بودن تقليد 

دانند، به اين معنا كه هر پاسخی يك محرك برای پاسخ ديگر به پاسخ می –رفتارگرايان تقليد را يك رابطه محرك 

كند )پاسخ(؛ كودك صدای گريه خود را بر اثر درد و رنج )محرك( شروع به گريه میآيد. كودكی كه شمار می

گردد از طريق شرطی شود. به طوری كه مالحظه میشوند )محرك سمعی( و همين گريه موجب گريه بعدی میمی

داران نظريه تقويت آورند. طرفتر به وجود میای از پاسخهايی پيچيدهسازی واحدهای كوچك به تدريج بازتابی زنجيره

دهد. يافته را تشکيل میكنند. به عقيده اسکينر تقليد يك طبقه از پاسخهای تعميمتقليد را همانند رفتارهای ديگر تلقی می
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پاسخ يا رفتار تقويت شونده و محرك يا عامل تقويت كننده است. اين  Rدر رابطه محرك تخصيصی يا مورد تقليد، 

 يابد. گيرد، يعنی در واقع عمل تقليد استحکام میاز برای كودك شکل میرفتار احتمالی از همان آغ

محدوديت شرطی بودن تقليد در اين است كه پاسخ تقليدی بايد در گنجينه يا خزانه رفتاری تقليدكننده موجود باشد. 

بسياری از پاسخها نشان  تواند تقليد كند كه قادر به اجرای آنها باشد. در واقعتقليد كننده فقط آن پاسخهايی را می

(. محدوديت 1978توان فقط از طريق مشاهده آموخت )روزنتال و زيمرمن دهند كه انواع رفتارهای گوناگون را میمی

كنندگان با نبودن عامل تقويتی شود به اين معنا كه مشاهدهديگر جنبه شرطی به لزوم تقويت رفتارهای تقليدی مربوط می

 توانند بياموزند ا میهبرای سرمشها و نمونه

 رفتار ابزاری بودن تقلید 

وابسته مطرح نمودند. اين  –نظريه تقليد را با شرح و بسط كامل به عنوان نظريه رفتار همسان  1941ميلر و دالرد در سال 

قرار  شمارد و نظريه كاهش سايق از سوی كالرك هال را مورد تاييدپاسخ را مردود می –نظريه رفتارگرايی يا محرك 

دهد و سرانجام پاسخ درست را پس از دهد. ميلر و دالرد معتقدند كه تقليدكننده به روش آزمايش و خطا پاسخ میمی

شوند بايد قبالا در مخزن يا گنجينه رفتاری فرد آموزد. پاسخهايی كه به وسيله تقليدكنندگان اجرا میچندبار تکرار می

شود كه تقليد به صورت سايق ثانوی )آموخته( جلوه كند. نظر تقليدی سبب میجايگزين شده باشند. تقويت مکرر رفتار 

آيد، اما اين نظريه دارای ميلر و دالرد درباره تقليد به عنوان رفتار ابزاری پيشرفت مهمی در بررسيهای علمی به شمار می

 سازد.مسائلی است كه سودمندی تقليد را محدود و نارسا می

 ارزیابی:

ورا برای مثال در مقايسه با نظريه ی فرويد پديده های كمتری را پوشش می دهد. اما تحليل تمام و كمالی از نظريه ی بند

 شناختی دخيل در فراگيری، تداوم، و اصالح رفتار می دهد. –متغيرهای اجتماعی 
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ی سعی كرده اين متغيرها متغيرهای شناختی در نظريه ی بندورا پيچيده هستند و تعريف دقيق آنها دشوار است ولی او خيل

را با دقت و پايايی قابل قبولی تعريف كند و اندازه بگيرد. تالش او نيز تا حد زيادی موفقيت آميز بوده و توانسته است 

متغيرهای شناختی را در بوته ی آزمايش بگذارد.همچنين توانسته است نشان بدهد دقت پيشبينی های نظريه اش زياد 

 است.

عالوه بر مفاهيم سنتی)مفهوم تقويت، تميز، تعميم، و خاموشی( مفاهيم شناختی جديد و متفاوتی نظريه ی بندورا 

دارد.شواهدی كه نظريه ی بندورا را تاييد می كنند خيلی زياد هستند. اين نظريه بارها در بوته ی آزمون های تجربی قرار 

را تاثير زيادی بر روان شناسان، به ويژه روان شناسان گرفته و از اين آزمون ها سربلند بيرون آمده است. نظريه ی بندو

 –بالينی، روان شناسان اجتماعی، روان شناسان سالمتی، و مشاوران شغلی گذاشته است. كاربرد نظريه ی اجتماعی 

 ستشناختی در تعليم و تربيت بسيار زياد بوده است. اين نظريه در روشن كردن و اصالح آسيبهای روانی هم موفق بوده ا

 نقد نظریه:

تئوری بندورا در آغاز به تئوری يادگيری اجتماعی مشهور گشت. اما با توسعه جنبه های مختلف اين نظريه، عنوان 

يادگيری اجتماعی مناسبت خود را به مرور از دست داد. زيرا از ابتدا اين نظريه فرايندهايی چون خودنظم دهی و 

اتر از مسائل يادگيری است. عالوه بر اين در نظريه جديد، فرايند يادگيری مکانيسم های انگيزشی را مطرح كرده كه فر

 از طريق پردازش اطالعات تبيين شده است نه از طريق مدل شرطی شدن.

عنوان يادگيری اجتماعی از جهت ديگری نيز مناسبت ندارد، و آن اين است كه نظريه دوالرد و ميلر كه اصولی متفاوت 

يری اجتماعی خوانده می شوند. بنابراين عنوان شناختی اجتماعی عنوان مناسبی است كه هم دارند نيز نظريه يادگ

خاستگاه اجتماعی رفتار و تفکر را مورد تاكيد قرار می دهد و هم بعد شناختی آن كه بيانگر تأثير فرايندهای فکری 

 برانگيزش عواطف و عمل انسان است.

  اجتماعی یادگیری اولیه مفاهیم
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  ایمشاهده رییادگی -1

 كودكان كه داد نشان «بوبو عروسك» نام به خود معروف آزمايش در بندورا. بگيرند ياد مشاهده طريق از توانندمی مردم

 كرده شركت بندورا آزمايش در كه كودكانی. كنندمی تقليد و گرفته ياد كنند،می مشاهده ديگران در كه را رفتارهايی

 شد داده اجازه كودكان به بعداا كه هنگامی. داشت بوبو عروسك با خشنی رفتار كه كردند مشاهده را بالغی آدم بودند،

 مشاهده قبالا  كه خشنی رفتارهای تکرار و تقليد به شروع آنها بپردازند، بوبو عروسك با بازی به ديگر اتاق يك در تا

  .نمودند بودند كرده

  :است کرده تعریف را ایمشاهده یادگیری از پایه مدل سه بندورا

  .است واقعی فردی توسط رفتار يك انجام يا گذاشتن نمايش به مستلزم كه زنده، مدل-

  .است رفتار يك توضيح و توصيف مستلزم كه كالمی، آموزشی مدل-

 هایبرنامه ها،فيلم ها،كتاب در ساختگی يا واقعی هایشخصيت شده داده نشان رفتار مستلزم كه نمادين، مدل-

  است. خط بر هایرسانه يا یتلويزيون

  درونی تشویق -2

 بر موثر عامل تنها محيطی، و خارجی عوامل كه ساخت نشان خاطر بندورا. دارد اهميت يادگيری برای ذهنی وضعيت

 چنين. دانستمی موثر موفقيت، حس يا شخصی ارضاء غرور، شکل به نيز را درونی عامل او. نيست رفتار و يادگيری

 كمك شناختی-رشدی هاینظريه و يادگيری هاینظريه بين بخشيدن ارتباط به درونی شناخت و کاراف بر تاكيدی

 قرار رفتاری هاینظريه با همراه را اجتماعی يادگيری درسی،نظريه هایكتاب از بسياری در كه وجودی با.كندمی

  .كندیم تشريح «شناختی-اجتماعی نظريه» عنوان به را رهيافتش بندورا دهند،خودمی

  سازیمدل فرایند -3
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 رفتار در ثابتی تغييرات به يادگيری كه معتقدند رفتارگراها كه وجودی با. شودنمی منجر رفتار تغيير به لزوماا  يادگيری

 رفتار كه آن بدون بگيرند ياد را جديدی اطالعات توانندمی مردم كه دهدمی نشان ایمشاهده يادگيری اما انجامدمی

  .دهند زبرو جديدی

 در توانندمی يادگيرنده در هم و مدل در هم عواملی. شوندنمی يادگرفته موثری طور به شده مشاهده رفتارهای تمام

. شوند آورده بر خاصی نيازهای و مراحل بايد همچنين. باشند داشته نقش اجتماعی يادگيری موفقيت عدم يا موفقيت

  :دارند دخالت سازیمدل فرايند و ایمشاهده يادگيری در زير مراحل

  توجه -

  .داشت خواهد ایمشاهده يادگيری بر منفی اثری زند، هم بر را شما توجه كه چيزی هر. است يادگيری الزمه توجه

  داری ياد  -

 يادداری بر توانندمی متعددی عوامل. است يادگيری فرايند در مهمی بخش نيز اطالعات نگهداری و سازی ذخيره قابليت

 حياتی ضرورت ایمشاهده يادگيری در آن براساس كردن عمل و اطالعات بعدی بازيابی قابليت امّا باشند، گذار رتاثي

  .دارد

  بازسازی  -

 مشاهده كه رفتاری واقعی انجام زمان سپرديد، خود حافظه به را اطالعات و كرديد توجه مدل به كه آن محض به

  .شد خواهد منجر بيشتر مهارت يافتن به شده گرفته ياد اررفت بيشترِ تمرين. رسدمی فرا ايدكرده

 انگيزه- 

. داشت است شده سازیمدل كه رفتاری از تقليد برای كافی انگيزه بايد ایمشاهده يادگيری موفقيت برای سرانجام،

 باشد، موثر بسيار اندتومی هامحرك اين با روبروشدن كه طورهمان. كنندمی ايفاء انگيزش در مهمی نقش تنبيه، و تشويق
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 در حاضرشدن سروقت خاطر به ديگری آموزدانش كه ببينيد شما اگر مثالا. است موثر نيز ديگران تنبيه يا تشويق مشاهده

  .شويد حاضر كالس در قبل از زودتر دقيقه چند روز هر است ممکن هم شما است، گرفته اضافی نمره كالس

 ادودین ساترلند

 افتراقی( پيوند) فرهنگی انتقال ريهنظ از ساترلند تبيين

 مباحث در يادگيری يا پذيریجامعه هاینظريه مجموع از نظريه مشهورترين ساترلند ادوين افتراقی پيوند نظريه 

E) )ساترلند ادوين (.48 :1389 ،سروستانی صديق).است اجتماعی رفتاریكج .Sut her l and  اين بر (1939) ) (

 از خاصی انواع با اجتماعی روابط داشتن يعنی "افتراقی پيوند" با "اغيار معاشرت" طريق از فیانحرا رفتار كه بود اعتقاد

 چگونه كه بياموزد نخست بايد شود، جنايتکار شخص آنکه برای »:گويدمی او. شودمی آموخته "تبهکاران" مانند مردم

 .(177 1386:، ثالثی «)كرد جنايت

 از بيش آنان انحرافی هایارتباط تعداد كه شوندمی رفتاركج علت اين به افراد كه است اين ساترلند نظريه اصلی نکته 

 از كه افرادی به نسبت دارند رفتارانهكج هایايده كه كسانی با افراد تعامل تفاوت اين. است شانغيرانحرافی هایارتباط

 رفتاریكج اصلی علت( رفتاریكج هایايده يا انرفتاركج با آنان بيشتر ارتباط يعنی) برخوردارند نوايانههم هایايده

 :كنيممی نقل آن فراوان اهميت دليل به را رفتاریكج مسئله به ساترلند رويکرد از ایخالصه. هاستآن

 .آن امثال و مغزی آسيب يا پايين هوشی بهره محصول نه و است ارثی نه. است گرفتنی ياد رفتاریكج -1 

 كالمی ارتباطات كه تعاملی  (.48-49: 1389. صديق سروستانی، ) .شودمی آموخته ديگران با املتع در رفتاریكج  -2 
(Ver bal Ges) اداها و ( t ur es  است، گرفته ناديده را هارسانه نقش ساترلند مورد اين در. شودمی شامل را (

 .(96: 1388احمدی،  «).است تلويزيون پيدايش دوران از قبل به مربوط وی رويکرد زيرا
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 ايفا را دوم نقش مطبوعات و جمعی هایرسانه و دهدمی روی گروهدورن حلقه در رفتاریكج يادگيری اصلی بخش-3

 .كنندمی

 .شودمی هاگرايش و هاكشش ها،انگيزه خاص وسویسمت و كاریخالف فنون آموختن شامل رفتاریكج يادگيری-4 

 .شودمی گرفته ياد هنجارها موافق و مخالف هایتعريف از هاكشش و هاانگيزه خاص سوی و سمت -5 

 رفتاركج هنجارها با نوايیهم با موافق هایتعريف نسبت به تخلف، موافق هایتعريف بودن بيشتر دليل به فرد -6 

 .(است ساترلند نظريه كليدی قضيه نکته، اين. )شودمی

 .باشند متفاوت شدت و رجحان ام،دو فراوانی، نظر از است ممکن افتراقی پيوندهای  -7 

 يادگيری نوع هر با مشابهی كارهای و ساز نوايان،هم و رفتارانكج با تعامل طريق از رفتاریكج يادگيری فرايند -8 

 .دارد ديگر

 .كرد تبيين كلی هایارزش و نيازها همين با تواننمی است كلی هایارزش و نيازها تجلی خود كه را رفتاریكج-9 

 او اما.  بندد كار به رفتاریكج مختلف اشکال مورد در را فوق گانهنه قضايای همه كه است نداشته قصد البته ترلندسا 

 در است جامعه در طبيعی رويدادی رفتاریكج كه است بوده باور اين بر دوركيم از پيروی به و مرتن رابرت مثل هم

 غيرعادی اجتماعی شرايط به عادی پاسخی توانمی را رفتاریكج كه داد نشان اجتماعی ساختار سطح در مرتن كه حالی

 به كنند، تبيعت قوانينی از گيرندمی ياد كه ایشيوه همان به افراد كه شد مدعی اجتماعی تعامل سطح در ساترلند دانست،

 يادگيری اصول با را یرفتاركج كه است شده معتقد ساترلند بنابراين. بشوند رفتاركج كه گيرندمی ياد هم شيوه همان

  (.48-49: 1389سروستانی )صديق.مرضی نشاختیروان اصول تا كرد تبيين توانمی بهتر اجتماعی

 خود توسعه برت مید ومراحلرجورج ه



www.moallemkade.ir                                  

 دهدمی رخ هاانسان ميان در كه اجتماعی متقابل هایكنش پيچيدگی از فرد كه پذيردمی تحقيق هنگامی  خودآگاهی

 موجود يك بعنوان را خود معنی تواندنمی و جداست ديگران از نشود، آگاه كنش اين از كهرتیصو در. شود آگاه

 . شودمی مربوط اجتماع فهميدن يعنی اجتماعی حساسيت رشد به  خود مفهوم توسعه بنابراين. كند درك اجتماعی

 همزمان بايد خود تصاحب يا داری خويشتن. است اجتماع از آگاهی موضوع واقع در خودآگاهی ميد نظر از گونهبدين

 -3 ساده بازيهای مراحل -2آمادگی مرحله-1: از است عبارت ميد نظر از خود توسعه مراحل. باشد اجتماع از آگاهی با

  .( 1358)تلخيص  از اديبی و انصاری،.جمعی هایبازی مراحل

  :آمادگی مرحله -1 -1

 ديگران ديدگاه از خودشان با قادرند ها بچه كه ابديمی ادامه آنجا ات و آغاز نوزدادی از كه است ایدوره مرحله اين

 را ديگران رفتار تقليد توانائی اغلب كودكان آن در كه است تقلیدآمیزی رفتار مرحله اين اصلی خصوصيت. كنند رفتار

   روزنامه مادرش يا پدر بيندمی كه كودكی مثال. سازند می آشکار -كنندمی بازی را واقعی های نقش واقع در كه –

  كند.می خواندن به شروع بزرگتران مانند و  داردمی بر آنرا از هايیهصفح نيز او خوانندمی

 را روزنامه ه هایصفح او كه ستا اين شودمی ديده روزنامه خواندن در مادرش و پدر و او بين كه ظاهری اختالف تنها

 فرد يك بصورت تریكامل اجتماعی زندگی برای بزرگتران رفتار از تقليدی چنين با كودك دارد، چشمش جلو وارونه

 .شودمی آماده بالغ

  : ساده بازیهای مرحله -2-1

 كودك مرحله اين در يعنی است ديگری شخص انگار كه كندمی عمل ایبگونه فرد كه اينست ساده بازی از ميد منظور

 ذهن توسعه با و است رشد مرحله مهمترين اين. ببيند ديگری گاهديد از را خود كه توانائی كردن ظاهر به كندمی شروع

 در همه اين با. كنندمی بازی را متنوعی اجتماعی هاینقش آگاهانه كودكان مرحله اين در. باشد می همراه خودآگاهی و

 واقعی نقش نداردكه امکان كودك برای مثالا. آيدمی در قاعده بصورت اشتباهات وجود و ثبات عدم كودكان بازی

 ممکن كودك. يابد دست پدر واقعی نقش از معينی هایقسمت به است ممکن مرحله اين در بلکه. بداند عميقاا را پدرش
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 اين به است خوبی پسر بابك: گويدمی بابك مثالاوقتی. برد ابکار ر شخص ضميرسوم پدرش مثل بخود اشاره برای است

 خودش به او كه است وقتی اين است(  بدی يا خوب مثل)  معين صياتخصو دارای شيی او كه است يافته دست حقيقت

 حتی و بسازند كلی بصورت را هائی نقش قادرند آگاهانه ها بچه مرحله اين در بدينگونه. كندمی نگاه ديگران نظر از

 سپس داشته نظر در را مختلفی های نقش آنها بازی اين در كنند بازی اجتماعی موجودات بصورت خودشان با قادرند

 رسند، می بلوغ مرحله به وقتی ولی ميزنند، سازی يك هر تنهائی به انگار مرحله اين در ها بچه. دهند می ربط بهم را آنها

  .شوندمی عيار تمام و كامل اركستر يك مثل

 اینقطه به هك دهدمی قرار انسانی موجودی آستانه در را آنها ديگران ديدگاه از خودشان ديدن در كودكان توانايی

 در كه ارزشی از -خودشان فرديت از يعنی. باشند داشته كاركرد اجتماع از عضوی بصورت ميتوانند كه شوندمی نزديك

 در را مرحله اين اساسی خصلت مهمترين توانمی بدينگونه. شوندمی آگاه -دارند بزرگتر اجتماعی واحد با رابطه

 و كند می بازی را مادرش نقش لحظه يك است ممکن كودك. دانست عمتنو اجتماعی های نقش با ها بچه درگيری

-ولی نباشند مربوط بهم منظماا است ممکن هانقش. را ديگری نقش بعد لحظه و را سركوچه بقال نقش ديگر لحظه

 قادر را ها بچه كه دارد نمادها توسعه در نقشی چنان بازی و شوندمی آگاه بازی جريان در هانقش خصلت از كودكان

 .يابند دست هانقش ماهيت به تا سازدمی

  :جمعی هایبازی مرحله -1 -3

 اجتماعی عميق درك و فهم به سرانجام مرحله اين و شودمی منجر مركب بازيهای یمرحله به ساده هایبازی یمرحله

 حاصل ديگران نظرگاه از خويشتن بازتاب طريق از كه است خود توسعه زمينه در اصلی مفهوم هانقش بازی. انجامدمی

 كامل پذيرش اين. شودمی بيشترآگاه خود نقش به بپذيرد تر عميق شودمی او از كه را تعريفی شخص قدر هر. شودمی

 اعتقاد در ممتد كيفيتی بازی مرحله دو هر در. خوانندمی نقش گرفتن بعهده خود، به راجع را ديگران هاینظريه مجموعه

   بازی از فراتر نقش گرفتن بعهده بنابراين. است مفيد خويشتن هويت درك و ریييادگ برای كه دارد وجود نقش به

 به نمادی متقابل كنش طريق از فرد گويندمی نمادی متقابل كنش نظريه طرفداران. شودمی منجر اعتقاد به و رودمی

. بيند می هابازتاب  برابر در و زمينه آن در را خويش خويشتن كه ميرسد خويش به مربوط تعاريف از ثابت ای مجموعه
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 تعاريف از ثابت نظام يك در فرد خوشتن شودمی ذهنش در ها نظريه اين تأئيد و تقويت  سبب وی رفتارهای سپس

 ندارد انفعالی حالت خود  ميد، نظر طبق بر بنابراين. آيدمی در مفعولی من بصورت خود به مربوط وتعاريف ديگران

 تعاريف پذيرش با فرد كه نيست سادگی اين به موضوع ديگر بيان به. نيست ديگران نظرهای و تصاوير بازتاب فقط يعنی

 آن و است مطرح ديگری عامل ميد بنظر اينجا در. باشد خويشتن همان دارای بتواند يا بخواهد خود به راجع ديگران

 گرفتن بعهده سرانجام. است نقش كردن بازی مقابل در واقع در نقش گيری بعهده. است عمل جريان در خود تشخيص

 يابد،می عينيت خويشتن ديگران نظر از يعنی. شودمی مربوط ديگران تعميم مفهوم به ميد طرح در خودشناسی و نقش

   در انتزاعی بصورت ديگران وجود سپس و كندمی بازی مقررات و قواعد از پيروی به وادار را شخص ابزی در مثالا

 مردمان رفتارهای و ارزشيابی شامل ديگران تعميم ديگر بيان به. كندمی پيدا تعميم ديگر هایجنبه و هاچيز بر و آيدمی

 رفتارها، جريان در گونهبدين. شود منتقل ذهن در تواندمی ديگر وضعيت به وضعيتی از حالت اين و شود می واقعی

 ميد خالصه بطور. گردندمی تکميل و گرفته بکار هشد ايجاد ديگران توسط كه ها موقعيت و هایارزش از ایمجموعه

 ها نقش شبکه زمينه در خود بازی طريق از ها بچه داندمی است، شدن اجتماعی جريان ممکن كه جزئی عنوان به را بازی

 رابطه بيشتری دافرا با باشند قادر بايد بلکه ببينند خاصی فرد با رابطه در را خود بايد فقط نه آنها گونهبدين. دهندمی قرار

 مربوط هم با مختلفی شيوهای است ممکن متفاوت افراد بعالوه. باشند آگاه روابط اين نوع و چگونگی به و كرده برقرار

 واقع در. شودمی محسوب موفقيت كلی، درك چنين به يافتن دست. كندمی تأثير كودك در ارتباط اين خود و باشند

 داشت نظر در بايد البته آورد، می فراهم روابطی چنين گرفتن قرار متن در برای را وسيله ترين ساده كودكان برای بازی

 نظام اين از آگاهی با آيد،می بدنيا امروزه كه كودكی هر. هستند انتزاعی و رپيچينده بسيا ها منزلت و ها نقش شبکه كه

. كند می كمك روابط اين پيشرفت به بازيها .دهد ادامه زندگی به روابط شبکه اين درون در و ند كار بتواند بايد روباط

 در گرفتن قرار در و اجتماع دوران در جايگزينی در شوند، روبرو مشکالتی با هابازی در كه كودكانی است معتقد ميد

 توانائی به جديدی خصلت بازی جريان در واقع در. شد خواهند مواجه مشکالتی با نيز اجتماعی روابط شبکه متن

 احساسی كودك كه است مرحله اين در زيرا. ميکند مربوط ديگران با نماد طريق از را كودك و ميشود اضافه كودك

 با وسيع رابطه برقراری يعنی اصل در ديگران تعميم از ميد منظور. آوردمی بدست نامدمی ديگران تعميم آنرا ميد كه را

. رسد می خود درون در اجتماع از تصوری ايجاد به نماد از استفاده طريق از فرد ديگران با روابط برقراری در. ديگران
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 متقابل كنش به ها پويش اين همه. كندمی تجزيه آنرا بازی جريان در و كرده پيدا اجتماعی آگاهی كودك ديگر بيان به

  .است پذير امکان نمادها طريق از تنها رابطه اين گسترش و كردن تر غنی و باشد،می متکی
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 سوم فصل

 اجتماعی مطالعات درسی برنامه وکارکردهای ها ویژگی 

 

 

 

 

 کالبدی فضایی های ویژگی

 برای را آموزان دانش اجتماعی مطالعات كه اين نظرگرفتن در و اجتماعی مطالعات درسی ماهيت و اهداف به توجه با

 زندگی واقعی هایمحيط درس، اين برای آموزشی فضای مؤثرترين كه است بديهی سازد، می آماده اجتماع در زندگی

 دست اوّل، دست تجربيات به توانست خواهند خود پيرامون محلی اجتماعات انواع در آموزان دانش. است آموزان دانش
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 از بازديد منظور، همين به شوند؛ رو روبه اجتماعی و محيطی هایپديده و واقعيات با عينی و ملموس طور به و يابند

 ضروری كامالا مدرسه از خارج فضای در اجتماعی مطالعات درس از جلساتی برگزاری و مدرسه افاطر هایمحيط

 .است

 مراكز و نهادها مساجد، و هاموزه سراها، فرهنگ ها،بوستان چون آموزان دانش زندگی محل در مکان ها و فضاها

 ها، فروشگاه و غذا و پوشاك توليد هایكارگاه چون خدماتی و توليدی مراكز پست، دفاتر و نشانی آتش چون خدماتی

 درسی موضوعات و مفاهيم آموزش برای فضاها ترين واقعی عمومی، نقل و حمل هایپايانه و مسافربری هایايستگاه

 .انداجتماعی مطالعات

 وعاطفی روانی های ویژگی

 آن، غايی هدف و دارد هعهد بر مهمی نقش اجتماعی تربيت در اجتماعی مطالعات درس ،آمد پيشتر طوركه همان

 به مجهز و اخالقی های ارزش به معتقد و مؤمن قانون، به بند پای ها،مسئوليت و حقوق به آگاه یشهروندان پرورش

 طريق از برنامه اين ومهارتی ارزشی نگرشی، شناختی، اهداف به يابی دست البته. است زندگی برای الزم هایمهارت

 شايستگی و يادگيری-ياددهی مناسب هایروش آن، سازماندهی ینحوه و محتوا جمله زا برنامه عناصر یهمه هماهنگی

 اين در. گرددمی و اوليای خانواده ميسر  معلمان،مدرسه ،پرورش و آموزش مربيان از اعم اجرايی عوامل صالحيت و

 .دارد زيادی يتاهم باشد، آن واجد بايد اجتماعی مطالعات معلم كه هايیشايستگی و هاصالحيت زمينه،

 جلوه نيز آموزان دانش وجود در دارد جلوه معلم شخصيت در چه آن و است آموزان دانش الگوی معلم ؛بودن الگو

 برای اجتماعی هایمهارت و هاصالحيت ها،ارزش عينی ینمونه اجتماعی مطالعات معلم اساس، همين بر ؛می شود گر

 خود، كشور پيشرفت به مند عالقه قانونگرا، متعهد، و ولومس است ردیف اجتماعی مطالعات معلم. است آموزان دانش

 .اسالمی اخالق و ها ارزش به بند پای و نشاط، با و روحيه با نقاد، و تفکرخالق صاحب تحقيق، و مطالعه اهل منظم،
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 آموزش يندآفر در بايد اجتماعی مطالعات معلم ؛آموزش فرایند در آموزان دانش با مؤثر یرابطه برقراری

 با او روابط حتی و آموز دانش نگرش و شخصيت در آن آثار كه كند عمل چنان آن آموزان دانش با خود روابط در

 .شود متجلی نيز همساالنش گروه و خانواده

 كار و سر اجتماعی موضوعات و مسائل با خود ماهيت به بنا اجتماعی مطالعات درس ؛مستمر یمطالعه و بودن روز به

 و ها ديدگاه به مربوط تحوالت روزمره، های گزارش و اخبار يابد؛ می تحول و تغيير مداوم طور به امور ينا و دارد

 نشريات و مطبوعات در عموماا كه اجتماعی تغييرات و اقتصادی  سياسی های گيری تصميم محيطی، تغييرات ها، نگرش

 .يابد می انعکاس

 اجتماعی و فردی بعد در موزانآدانش نگرش و رفتار بر برنامه اجرای اثرات

 و مفاهيم با آشنايی دبستان، پيش محيط با شدن مأنوس آمدن، بار اجتماعی از حاكی شواهد :دبستانپیش دوره

 جديد، دوستان كردن پيدا خانواده، به دلبستگی اسالم، دين اجتماعی آداب از برخی و اجتماعی ساده هایمهارت

 .است كودكان عاطفی رشد و خانواده از غير محيطی با آشنايی

 كشور، گذشته از آگاهی مدرسه، و خانه در وظايف با آشنايی اجتماعی، ساده مفاهيم از برخی شناخت :دبستان دوره

 آشنايی ايران، جغرافيای درباره اطالعات كسب اجتماعی، امور در نظم كردن پيدا دينی، و ملی نمادهای برخی با آشنايی

 شناخت كشور، حکومتی نظام شناخت اخالقی، نکات برخی از آگاهی جامعه، در رسان ماتخد نهادهای از برخی با

 .هاستآموزش اين در قوت نقاط جمله از معلمان به احترام شناخت ايران، تاريخ در مؤثر هایشخصيت از برخی

 خدمات موسسات زا برخی و گروه شناخت ،آن اعضای و هامسئوليت خانواده، نيازها، شناخت :اول متوسطه دوره

 رهبری، گانه سه قوای دولت، ساختار در آن وظايف و اسالمی حکومت وظايف حکومت، به انسان نياز از آگاهی،رسان

 اول متوسطه دوره در سياسی و اجتماعی هایآموزش قوت نقاط از انتخابات و دولت هایفعاليت در مشاركت آموزش

 .است

 شهروند تربيت :دوم متوسطه دوره
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 دشهرون

 اگرچه. دارد عهده به جامعه قبال در نيز وظايفی و ها مسئوليت است، برخوردار حقوقی از كه طور همان شهروند هر

 برای تالش حال در جوامع ی طوركلی،همه به اما است متفاوت ديگر كشور به كشوری از شهروندی حقوق محتوای

 .اند حقوق اين بهبود و افزايش

 اجتماعی مطالعات رسید یبرنامه آموزش کارکردهای

 اجتماعی زندگی امور در تعامل و مشاركت برای كه شهروندانی وجود به زيادی حدود تا جامعه هر پويايی( الف

 .دارد بستگی باشند، برخوردار زمينه اين در الزم های آگاهی از و كنند تعهد احساس

 تربيت سمت به اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه جمله از و درسی های برنامه اغلب امروزه نظر يك از مبنا، همين بر

 .اند كرده گيری جهت مسئول و آگاه شهروند

 و سياسی مدنی، حقوق دارای و است كشور نام به مشخصی سياسی واحد عضو كه شود می گفته كسی به«  شهروند »

 و شهری از اعم كشور يك ساكنان ی همه و دارد شهرنشينی از تر گسترده مفهومی شهروندی لذا. است اجتماعی

 .شود می شامل ملت واحد عنوان به را  روستايی

 شهروندی حقوق

 نظاير و سکونت محلّ انتخاب، حقّ مالکيت، حقّ  مذهب، و بيان آزادی فردی، های آزادی چون مواردی مدنی حقوق

 حزب، يلتشک گيری، تصميم های عرصه در مشاركت حقّ از است عبارت سياسی حقوق. شود می شامل را آن

 تأمين نظير مواردی از برخورداری به اجتماعی حقوق. آن امثال و دادن رأی و انتخابات در شركت اجتماعات، برگزاری

 قانون در حقوق اين. شود می مربوط … و دستمزد حداقل تعيين امنيت، آموزشی، و بهداشتی خدمات بيمه، اجتماعی،

 .است دهش شمرده نيزمحترم ايران اسالمی جمهوری اساسی
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 شهروند. » است اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه اصلی رسالت و هدف كه گرفت نتيجه توان می توضيح اين با

 به بندی پای كه را هايی نگرش و ها مهارت ها، دانش كه است كسی« مطلوب شهروند«  تربيت به كمك نيز«  مطلوب

 .باشد كرده كسب ،شده داده تشخيص الزم كشور يك شهروندان عموم برای ها آن

 .آوردمی فراهم اجتماعی زندگی هایمهارت پرورش برای مناسبی بستر اجتماعی مطالعات درس( ب

 و درك با و شوند می آشنا خود ی جامعه در نظر مورد شهروندی های مسئوليت و حقوق با آموزان دانش درس، اين در

 به و آموزند می را اجتماع در زندگی چگونگی خود، ركشو و پيرامون محيط محلی، ی جامعه موضوعات و مسائل فهم

 .شوند می مجهز اجتماعی زندگی برای الزم های مهارت

 دانش در را زيستن هم با و اجتماعی مشاركت و فردی گيری تصميم كه دارد را قابليت اين اجتماعی مطالعات درس

 .كند تقويت آموزان

 شناسی، مردم و فرهنگ جغرافيا، تاريخ، مانند؛ علمی هایشاخه و هاهرشت از گیریبهره با اجتماعی مطالعات درس( پ

  .كند فااي مهمی نقش آموزان دانش به بخشی هويت امر در تواند می اخالق و دينی مبانی

 كشور، حفظ و سرزمين به نسبت عالقه و عشق ايجاد لزوم درسی، ی برنامه اين وجود اساسی های ضرورت از يکی

 طريق از نوجوانان و كودكان. است كشور فرهنگی ميراث انتقال و حفظ چنين هم و آن ستعدادهایا و منابع شناخت

 هم و بزرگ های شخصيت و مفاخر و آثار خود، سرزمين ی گذشته با توانند می اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه

 كنند؛ درك بهتر را خود هويت ب،ترتي بدين و شوند آشنا كشورشان استعدادهای و جغرافيايی محيطی، های توان چنين

 های رسالت و اهداف از يکی شود، می خودباوری و نفس به اعتماد ی روحيه موجب كه ملی غرور اين است بديهی

 .است درس اين ی عمده
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 پرورش ی پذیری،زمینه جامعه به کمک و اجتماعی تربیت بر عالوه تواند می اجتماعی مطالعات درسی یبرنامه( ت

 آورد؛ فراهم نیز را اجتماعی نقادی توانایی و قادیانت تفکر

 در  انفعالی صرفاا  نه  منطقی و پويا حساس، فعال، موضع يك داشتن برای تدريج به را آموزان دانش كه ترتيب بدين

 در چند هر را خود پيرامون محيط و اجتماع مسائل بتوانند ها آن كه ای گونه به كند؛ آماده جامعه مسائل با رويارويی

 حلّ  به قادر و شوند مبدل مبتکر و متفکر افرادی به آينده در تا دهند قرار داوری و نقد مورد كودكانه و ساده چارچوب

 .باشند جامعه های آرمان پيشبرد و شرايط كردن دگرگون و مسائل

 «: فرهنگی میراث بسط»  و«  فرهنگی میراث انتقال(» ث

 ميراث بسط»  و«  فرهنگی ميراث انتقال»  ی وظيفه اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه ويژه به و درسی های برنامه

 هنجارها، ارزيابی و نقد برنامه، اين توسط فرهنگی ميراث وبسط انتقال اهميت بر عالوه لذا. دارند عهده به را« فرهنگی

 كه است اجتماعی و قادیاعت مبانی بررسی، و نقد اين مالك و معيار است بديهی.است توجه مورد … و اخالق رسوم،

 .است اسالم مبين دين اجتماعی و اعتقادی مبانی همانا مبانی اين ما كشور در و دهد می تشکيل را برنامه زيربنای

 :اخالقی های ارزش سازی درونی و تقویت( ج

 و تقويت به كه رددا را اينقابليت خود، فرهنگی و تربيتی ماهيت به توجه با چنين هم اجتماعی مطالعات درسی ی برنامه

 كجروی و ها آسيب از جلوگيری و روانی بهداشت گسترش موجبات و كند كمك اخالقی های ارزش سازی درونی

 .آورد فراهم را اجتماعی های

 هاارزش کردن درونی از منظور

 شرم و خطا طبيعی، شخص نزد ارزش آن نقض كه ای گونه به شود؛ شخص وجدان از جزئی امری، كه است اين

 دانش و نشوند درونی ها ارزش اگر ديگر، عبارت به ؛1 بشمارد محترم را آن كه كند وجدانی تعهد شخص و رانگيزدب

 و آزادی شرايط در مسلماا كنند، وفاداری اظهار ها آن به نسبت و بپذيرند را ها آن صوری و ظاهری صورت به آموزان

 .سازند می انگرنماي ها ارزش اين به نسبت را خود اعتقادی بی اختيار،
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 ها ارزش ساختن درونی-3سازی همانند-2متابعت -1 :ها ارزش يادگيری سطح سه

 ها ارزش ساختن درونی برای پيشنهادی روش چند

 از ارزش طرح-4عالقه مورد افراد و امور با همراه شها ارز طرح-3الگو ارائه-2معلم رفتار تاثير-1:مستقيم غير روش(الف

 مثبت های فعاليت به شپادا-5گروهی روابط طريق

 آنها شناخت طريق از ها ارزش يادگيری:مستقيم روش(ب

 نظريه يك كسب:اول مرحله

 عواطف تحريك: دوم مرحله

 :شود داده آموزش  بايد مفهوم چهار اجتماعی های مهارت آموزش روش در

1-(c ooper at i on  ...غيره و مواد گرفتن،تقسيم نوبت مثال برای -(

2- (par t i c i pat i on  .بازی هنگام كردن توجه كردن، فعاليت،شروع در شركت مثال برای-(

3-(c omuni c at on  ...غيره و كردن گوش ديگران،پرسيدن،مهارت با كردن صحبت مثال برای-(

4--(val i dat i on  ويليام)... وغيره زدن لبخند ديگران به خوب چيز ديگران،گفتن به كردن مثال،توجه برای(

 (.1993،وآشر

 ابتدایی دوره پرورش و آموزش اهداف

 اعتقادی اهداف
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 با-3.داند می كمك و ياور بهترين را او و دارد دوست را خداوند-2.است معتقد آن به و داند می را دين اصول-1

 معنای با-4.دارد دوست را آنان و آشناست حدودی تا ،(ع)معصومين ائمه و (ص)اكرم نبی ويژه به اولوالعزم انبيا زندگی

 و بزرگان دين، اوليای به-5.است پاسخگو خداوند نزد دهد، می انجام كه كارهايی در انسان كه داند می و آشناست معاد

 ترجمه با و خواند می رو از را قرآن-7.داند می را تبری و تولی معنای-6.گذارد می احترام اسالمی، های شخصيت

 درستی به نماز-9.داند می را ساده احاديث بعضی ترجمه-8.خواند می حفظ از را آنها و داشته آشنايی ها، سوره برخی

 برای. )خواند می رغبت با را واجب نمازهای-11.است آشنا روزه و نماز به مربوط ضروری احکام با و خواند می

 به مربوط مسائل با-12.كند می رعايت را آن به مربوط احکام و دهد می تشخيص را نامحرم و محرم افراد-11(دختران

 و حالل با -13(دختران برای. )كند می عمل آن به و داند می ضرورت حد در را احکام و آشناست تقليد و تکليف سن

 می را منکر از نهی و معروف به امر معنای-14.كند می رعايت ضرورت حد در را آن به مربوط احکام و است آشنا حرام

 به-17.شناسد می را مهم و مقدس های مکان و ها انزم-16.گذارد می احترام شهدا، و خدا راه در مجاهدين به-15.داند

 .داند می را آن آداب و دهد می نشان عالقه مسجد در حضور

 اخالقی اهداف

 آشکار او در عفت و حيا مظاهر-4.است بند پای خود عهد به-3.است مهربان و مؤدب-2.است امين و راستگو-1

 شجاع-7.كند می اطاعت والدين از-6.كند می توجه آنان نظرات هب و يداند م خود وظيفه را بزرگترها به احترام-5.است

 برای-11.دهد می انجام شخصاا را خود روزانه شخصی تکاليف-9.دارد دوست را پاكيزگی و است تميز-8.است صبور و

 اوقات-12.كند می رعايت را آن و دارد دوست را اسالمی پوشش-11.كند می تالش و دارد پشتکار موفقيت به رسيدن

 نمی مشکالت با مواجهه از و است نشاط با و اميدوار-13.كند می پر مناسب های بازی و ها فعاليت با را فراغت

 ديگران با خود رفتارهای برای-16.بخشد می خود مورد در را ديگران اشتباه و خطار-15.دارد آراسته ظاهری-14.هراسد

 خود، كارهای انجام برای-18 .كند می استفاده دوستانه و زآمي محبت كلمات از ديگران با ارتباط در-17.دارد دليل
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 در-21.كند می كمك يادگيری وظايف انجام در خود همساالن و همکالسان به-19 .اندازد نمی زحمت به را دوستانش

 و مدرسه خانه، در را انضباط و نظم-21 .كند می اصالح را خود رفتار و خواسته پوزش خود ناپسند رفتارهای برابر

 .كند می رعايت اجتماع

 آموزشی و علمی اهداف

 و نوشتن و خواندن مقصود، بيان و گفتن، شنيدن، كردن، فکر در-2 .است كنجکاو ها، پديده شناخت به نسبت-1

 به-4 .كند استفاده روزنامه و كتاب از تواند می و دارد آشنايی فارسی زبان با-3.دارد كافی مهارت كردن، حساب

 می حدی تا كارها درست انجام در را علم ارزش-5 .است آگاه زندگی در رسانی اطالع و اعاتاط ارزش و اهميت

 .است آشنا حدودی تا خود يادگيری نحوه با-7 .است كرده كسب را جامعه در زندگی برای اوليه های مهارت-6 .داند
 .است مند عالقه كتاب مطالعه به-8

 هنری فرهنگی اهداف

 های پديده در زيبايی از هنری های زمينه در-2.دارد دوست را آن هماهنگی و دارد توجه طبيعت های زيبايی به-1

 نشان ها فعاليت انجام در را خود هنری خالقيت و ذوق-4.برد می لذت هنری آثار مشاهده از-3.گيرد می الگو طبيعی

 خواندن به-7 .است آشنا هنری وفمعر آثار از برخی با-6 .دارد دوست را موزون آثار و ها پديده ها، سنت-5.دهد می

 آنها برای و داند می را ايرانی ـ اسالمی اجتماعی و فرهنگی آداب از برخی-8 .است مند عالقه مناسب های قصه و اشعار

 .است قائل ارزش

 زیستی اهداف

 عمل درستی به بدنی قوای از استفاده و رفتن راه و نشستن در-2 .كند می استفاده و محافظت خوبی به خود حواس از-1

 بازی هاو تمرين با-5 .است كوشا زيست محيط حفظ در-4 .می كند رعايت را اجتماعی و فردی بهداشت-3.كند می



www.moallemkade.ir                                  

 اهميت-7 .كند می رعايت و داند می را ايمنی نکات-6 .دهد می افزايش را خويش جسمی قابليت مناسب، های

 .كند می تالش ديگران و خود یسالمت حفظ در-8 .كند می درك را امراض برابر در مصونيت

 سياسی اهداف

 .خواند می حفظ از را ملی سرود و گذارد می احترام كشور پرچم به شناسد، رامی ايران اسالمی جمهوری نظام-1

 را آزادی و استقالل اهميت-3 .كند می ياد بزرگی به او از و است آشنا ايران اسالمی جمهوری گذار بيان زندگی با-2

 و دارد دوست را مسلمانان-5 .است عالقهمند فقيه واليت و دينی حکومت به-4 .كند می درك امعهج پيشرفت در

 افراد-7 .دارد همبستگی احساس آنان با و شناسد می را ايرانی مختلف اقوام-6 .نيست تفاوت بی آنان امور به نسبتبه

 به نسبت آنها اعمال با و شناسد رامی اسالم صدر مشركين و كفار سران-8 .دارد دوست را طلب حق و خواه عدالت

 و وحدت مفهوم با-11 .شناسد می حاضر زمان در را اسالم با معاند مشركين و كفار سران-9 .است آشنا مسليمن و پيامبر

 .است آشنا ملی امنيت

 اقتصادی اهداف

 نگه سالم و تميز را خود ايلوس-2 .گذارد می احترام دارند، مفيد كارهای كه افرادی به و دارد دوست را كردن كار-1

 به عمومی اموال خفظ در-4 .داند می جامعه و فرد شکست عوامل را طلبی راحت و كاری بی پروری، تن-3 .دارد می

 به و دهد می تميز را ديگران و خود مالکيت-5 .كند می عمل درست آنها استفاده در و كوشد می ملی ثروت عنوان

 از استفاده به-7 .شناسد می را خود زندگی محيط در موجود حرف و مشاغل-6.گذارد می احترام ديگران مالکيت

  .است مند عالقه داخلی توليدات

 اجتماعی اهداف
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 انجام در و دارد می دوست را خود خانواده اعضای-2 .داند می همسايگان و دوستان خانواده، مقابل را خود وظايف-1

 ديگران حقوق و است قانع خود حق به-4 .گذاردمی احترام مدرسه اوليای و معلمين به-3 .كندمی كمك آنها به كارها

 را خود های همکالسی-6 .كندمی استفاده درست های راه از خود حق آوردن دست به باری-5.  كند می رعايت را

 وهی،گر های فعاليت و ها بازی در-8 .دارد دوست را ديگران با همکاری-7 .كند می كمك آنها به و دارد دوست

 می نشان عالقه اجتماعی مقررات رعايت به-11 .كند می عمل آنها به و داند می را مدرسه مقررات-9 .كند می شركت

 در را ديگران اصالحی نظرات-12 .است بند پای گذارند،می او عهده به كه هايی مسؤوليت و وظايف انجام به-11 .دهد

 ديگران خدمت برابر در-14 .دهدمی تذكر آنها به احترام رعايت با را ديگران اشتباهات-13 .پذيرد می خود، مورد

 مردم و ميهن به كردن خدمت-16 .كندمی رعايت را گفتن سخن آداب-15 .كند می تشکر آنها از و است قدرشناس

 .دارد دوست را خود
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 اجتماعی زندگی و های مهارت: چهارم فصل

 

 

 

 

 

 

 

 :اجتماعی های هارتم تدریس برای بندی طبقه مقوله

 :ارتباطی مهارت(1

 ها غريبه با ارتباط های مهارت-4 ارتباطی برقراری های مهارت-3 كالمی غير مهارتهای-2 كالمی های مهارت-1

 .اجتماعی تعامالت گسترش هایمهارت-6 دوستيابی های مهارت-5

 كالمی مهارت

 رابطه ايجاد نحوه و كارها سازمانی و زندگی ريزی برنامه چگونگی واقع در مکالمه. است مديريتی ابزار نخستين مکالمه،

 بر تاثيرگذاری برای راهی و آنها اعمال و تفکر اشخاص، احساسات درك نحوه مکالمه. است مشتريان و همکاران با

 عنوان به كه است گفتاری اصوات بر مبتنی انسانی ارتباطات سيستم نوعی زبان،. آنهاست از تاثيرپذيری و ديگران
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 وادار تا دهدمی قرار عالئم از بمبارانی آماج را ما پيوسته ما، حواس. گيرد می قرار استفاده مورد قراردادی نمادهای

 .سازيم ذخيره خود اطالعاتی بانك در و كرده تفسير را آنها شويم

 نديشن مهارت

 دريافت دادن گوش طريق از كه را یاطالعات باشند مطمئن كه پندارند می مهم امری را دادن گوش زمانی افراد، بيشتر

 اطالعات توانندمی     خود، مشتريان به دادن گوش طريق از هاهستند. شركت سودمند مختلف هایزمينه در كنند،می

 .كنند كسب خود خدمات يا محصوالت خصوص در هدفمند

 ويژه مهارت بر تمركز. باشد نديگرا پذيرش و درك خواستار اندوه، يا شادی هنگام به فرد اينکه يعنی دادن گوش

 مجموعه از خود، ارتباطات به بخشيدن معنا برای آن، در پيشرفت ضمن تا كرد خواهد كمك فرد به دادن، گوش

 .كند استفاده منظور اين برای تری پيشرفته هایمهارت

 بازخورد مهارت

 و پيام ارسال وضعيت از پيام فرستنده كه است ایگونه به پيام فرستنده به پيام نتيجه برگشت بازخورد ارتباطی، فرايند در

 پيام، گيرنده اطالعاتی، بازخورد در. شد نخواهد كامل بازخورد، بدون ارتباطی، يندآفر. باشد آگاه آن دريافت نحوه

 در مختلف اشکال به است ممکن اطالعاتی بازخورد. می كند ارسال فرستنده، صورت به را شده دريافت اطالعات

 وجود به شنونده چهره در خبری شنيدن از پس كه حالتی و زندمی سر شنونده از كه رفتاری. شود ديده رتباطیا يندآفر

 .آيد شمار به پيام فرستنده برای بازخوردی تواندمی آيد،می

 و شود می بدل ردو افراد بين متقابل ایرابطه جريان در كه است غيركالمی و كالمی های پيام تمامی مفهوم به بازخورد

 .گذاردمی تاثير آنها ارتباط برقراری چگونگی بر

 عنوان به توانمی واقع در را بازخورد نبود. است مناسب بازخورد داشتن موثر، ارتباط برقراری در مهم عوامل از يکی

 طريق از بايد كننده، دريافت هایانگيزه درباره فرستنده تصورات. كرد تلقی موثر ارتباط برقراری در اختالل عامل



www.moallemkade.ir                                  

 نفوذ قدرت از ارتباطات پيام، درباره گيرنده هایواكنش و نظرات از استفاده صورت در. شود آزمايش بازخورد دريافت

 بهره با. شود می محسوب ارتباطات اثربخشی سنجش مکانيسم واقع در بازخورد، اطالعات. شد خواهد برخوردار بيشتری

 .بردپی ارتباطی اقدامات اثر ميزان به توانمی بازخورد، از گيری

 بهسازی و آنها رفع به نسبت تا سازد می قادر را او و ساخته آگاه هانارسايی و كمبودها از را فرستنده بازخورد، اطالعات

 بنابراين،. كاهدمی  انتقال سرعت از اما دهد،می افزايش را شده منتقل اطالعات صحت بازخورد، مدار. بکوشد ارتباطات

 تصميم بازخورد مدار مورد در توانمی است، نظر مورد بيشتر( سرعت يا صحت) عامل كدام اينکه به توجه با زمان هر در

 .گرفت

 :دوستی نوع و پذيری همکاری،مسووليت حس پرورش به مربوط های مهارت(3

 اجتماع در همکاری -3 مدرسه در همکاری-2 منزل در همکاری-1

 با نحوی به آنها طريق از تواند می شخص كه شود می گفته رفتارهايی به اه مهارت اين :خودگردانی های مهارت-4

 شرح به ها مهارت اين انواع. بينجامد منفی های پاسخ از پرهيز و مثبت های پاسخ بروز به كه كند برقرار ارتباط ديگران

 :باشند می زير

 .مطالعه های مهارت-3 يابی هويت هويت های مهارت-2 خود از مراقبت های مهارت-1

 :اجتماعی خدمات از استفاده و اجتماعی قوانين با آشنايی به مربوط های مهارت-5

 جامعه مقرارت از اطاعت به مربوط های مهارت-2 درس كالس و مدرسه مقرارت از اطاعت به مربوط های مهارت-1

 اجتماعی خدمات از استفاده به مربوط های مهارت-3

 :اجتماعی های ارزش ییشناسا و اجتماعی درک های مهارت(6

 جامعه های وارزش هنجارها شناسايی به مربوط های مهارت-2 اجتماعی درك های مهارت-1 
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 اجتماعی مسايل حل روش-3 گروهی های ورزش-2 ديگران حمايت جلب مهارت  -1 :ایمقابله هایمهارت(7 

 زندگی مهارتهای انواع

 : است نموده مشخص زير عناوين با را هامهارت اين جهانی بهداشت سازمان

 با مقابله مهارت-5  فردی بين روابط مهارت-4 موثر ارتباط مهارت-3 همدلی مهارتهای-2  اگاهی خود مهارتهای-1

-11  خالق تفکر مهارت-9  گيری تصميم مهارت -8 مساله حل مهارت-7 هاهيجان بر مديريت مهارت-6  استرس
  تفکرنقادانه. مهارت

  هیآگا خود هایمهارت-1

 فردی حقوق تا است خود از بينانه واقع تصوير و ها رغبت نيازها ها خواسته قوت و ضعف نقاط از شناخت توانايی

 .گوييممی     پاسخ«كيستم من» اساسی سئوال به مهارت اين كسب با بشناسيم بهتر را خود هایمسئوليت و اجتماعی

 همدلی هایمهارت-2

 احترام هاآن به و كند درك ندارد شرايط قرار آن در زمانيکه حتی را ديگران سائلم بتواند فرد كه اين يعنی همدلی

 و توجه مورد نيز وخود باشيم داشته دوست را هاوآن كرده توجه ديگران به تا شودمی موجب مهارت اين. بگذارد

 .شويم نزديك هم به بهتر اجتماعی روابط وبا ايجاد بگيريم قرار ديگران داشتن دوست

  فردی بین روابط مهارت-3

 مرزهای بتوانيم ديگران با همکاری و بينانه واقع اعتماد مشاركت یروحيه تقويت ضمن شودمی موجب كه است مهارتی

 هر برداريم قدم دوستانه و صميمانه روابط ايجاد ودرجهت داده تشخيص را داريم دوستشان كهوكسانی خود بين روابط

 .بگيريم قرار جدی آسيب مورد آنکه از دهيم پيش خاتمه خود سالم نا و اسبنامن هایدوستی به زودتر چه

 موثر ارتباط مهارت-4
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 چگونه و دهيم، گوش فعاالنه آنان سخنان به چگونه ديگران موقعيت درك برای آموزد می ما به مهارت اين كسب

 احساس نيز مقابل طرف خود یهاخواسته آوردن دست به تاضمن نماييم خودآگاه ونيازهای را ازاحساس ديگران

 .نمايد رضايت

 استرس با مقابله مهارت-5

 همراه(استرس) وروانی روحی فشارهای با تغييری هر و ايممواجه ایوپيچيده وسيع تغييرات با همواره امروز دنيای در

 جدی مشکالت و گذاشته منفی تاثير ما عملکرد و زندگی بر باشد طوالنی و حد از بيشتر اگر استرس ميزان .است

 را آن اثرات و مخالف هایاسترس تا كندمی كمك ما به مهارت اين فراگيری.آورد خواهد وجود به ما برای را وزيادی

 .نماييم كسب را هاآن بر مديريت يا كاهش هایراه و شناخته

 هاهیجان بر مدیریت مهارت-6

 دهدمی ما به را توانايی اين مساله حل مهارت .اندپيچيده خیبر و ساده برخی كه هستيم رو به رو فراوانی ماهرروزبامسايل

 مطلوب ینتيجه به هيجان های خود را مديريت نموده تا بتوانيم خود ذهنی هایتوانمندی و علمی تجارب به توجه با كه

 .يابيم دست

  مساله حل مهارت-7

 می ما به را توانايی اين مساله حل مهارت .انددهپيچي برخی و ساده برخی كه هستيم رو به رو فراوانی ماهرروزبامسايل

 به و برداشته قدم مشکل يا "مسئله حل" جهت در بتوانيم خود ذهنی هایتوانمندی و علمی تجارب به توجه با كه دهد

 .يابيم دست مطلوب ینتيجه

  گیری تصمیم مهارت -8
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 درست گيری تصميم گرو در زندگی در وموفقيت است مختلف گيريهای تصميم نيازمند همواره زندگی مسير در انسان

 یبينانه واقع اهداف به توجه با كافی آگاهی و اطالعات با تا كندمی كمك ما به گيری تصميم مهارت .اوست بجای و

 .باشيم نيز آن پيامدهای پذيرای و بگيريم كار به و كرده انتخاب را حل راه بهترين مختلف هایحل راه بين از خود

 خالق تفکر رتمها-9 

 ما برای را جديد یانديشه وتوليد كشف قدرت خالق تفکر مهارت .آموزيممی كودكی از كه است مهارتی كردن فکر

 به را خود منفی احساسات چگونه ناگوار حوادث با مواجهه در كندمی كمك ما به خالق تفکر مهارت .آوردمی فراهم

 به مزاحم عامل يك مشکل هيچگاه تفکر اين در است " ديدن يگرد نوع" خالق تفکر.كنيم تبديل مثبت احساسات

 نکرده توجه ان به كسی تاكنون كه شودمی تلقی وبديع نو هایحل راه كشف برای فرصت يك بلکه آيدنمی حساب

 . است

 تفکرنقادانه مهارت-11

 رد يا قبول ودربست سادگی به را هرچيزی تا آموزدمی ما به مهارت اين كسب.است تفکر از ديگر نوع نقادانه تفکر

 خوردارند بر نقادانه تفکر از كسانيکه كنيم. رد يا بپذيريم سپس كنيم استدالل و سئوال موضوع آن مورد در ابتدا نکنيم

 به كردن سئوال با همواره كه چرا شوندنمی مخدر مواد افرادو و هاگروه جذب راحتی به و خورند نمی را ديگران فريب

 .انديشندیم كار عاقبت

  زندگی های مهارت کاربرد موارد

  جسمانی و روانی سالمت افزايش( الف

 روانی و محيطی فشارهای با مقابله های روش و ابزار به اشخاص تجهيز (2 خود به احترام و خويشتن به اعتماد تقويت (1
  اجتماعی مفيد و سالم هایرفتار سطح ارتقای( 4 سالم و مفيد دوستانه، ارتباطات توسعه و تقويت به كمك (3

  اجتماعی و رفتاری روانی، مشکالت از پيشگيری( ب
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 در خودكشی (3 اجتماعی – روانی مشکالت و روانی اختالالت بروز (2 مخدر مواد مصرف سوء و سيگار مصرف (1

  باری و بند بی (6 ايدز شيوع (5 آميز خشونت رفتارهای (4 جوانان و نوجوانان

  :ندگیز های مهارت اهداف

  از: است عبارت زندگی های مهارت اهداف از بخشی

 روحيه ايجاد-4انسانی عواطف تقويت و رشد-3 همکاری و مشاركت روحيه تقويت-2نفس به اعتماد تقويت-1

-7روانی بهداشت و جسمی سالمت تأمين-6 احساسات بيان و شناسايی به كمك-5مسموم تبليغات برابر در مقاومت

 مسالمت همزيستی روحيه تقويت-9اجتماع مقبول و متعادل شهروند يك ساختن-8 رتباطیا های مهارت تقويت

 . زندگيش محيط و ديگران خودش، با فرد سازگاری ارتقای-11آميز

  ما برای زندگی مهارت کاربردهای و فواید

 روابط (2 جامعه و اميلف همکاران، دوستان، فرزندان، همسر، خانواده، خود، متفاوت انتظارات با آمدن كنار نحوه (1

 (4متفاوت های محيط طرف از روانی فشارهای دفع (3 زندگی محيط و تکنولوژی امکانات، با دهنده رشد و بخش لذت
 و رشد (7 نفس به اعتماد تقويت (6 فرزندان تربيت و خانواده مديريت (5معيشتی نيازهای و اقتصادی مسائل با سازگاری

 های مهارت تقويت (9 ديگران و خود احساسات و هيجانات كنترل و شناخت (8 یانسان احساسات و عواطف تقويت

 لذت و آرامش تأمين(12 درونی های تنش و ها درگيری رفع (11روانی بهداشت و جسمی سالمت تأمين(11 ارتباطی

  .شادابی و خوشبختی بالندگی، خودشکوفايی، شخصی، رشد(13زندگی

  :شودمی بندی طبقه چنین زندگی های مهارت قالب در ومازل آبراهام نیازهای مراتب سلسله

 احساس به نياز ارضاء (2ذات صيانت و بقا برای زيستی نيازهای رفع مهارت: فيزيولوژيايی و زيستی نيازهای ارضاء (1

 و تعلق به نياز ارضاء (3 ايمنی احساس برای مخاطرات مقابل در خود از محافظت مهارت: خطر از دوری و امنيت

 انگيزه و نفس عزت نيازهای ارضاء (4آنان حمايت كسب و گروه در جذب و همراهی مهارت: گروه به ابستگیو
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 و دانستن شناختی، نيازهای ارضاء (5پيشرفت انگيزه ايجاد و نفس عزت تقويت و حفظ و كسب مهارت: پيشرفت

 درك مهارت: هنری و ذوقی نيازهای ارضاء (6 دانايی به رسيدن برای آگاهی و دانش كسب و يادگيری مهارت: كاوش

 به رسيدن مرحله تا استعدادها تقويت و كشف نيازهای ارضاء (7 هنری و ذوقی استعدادهای پرورش و ها زيبايی

 خودشکوفايی. به رسيدن برای استعدادها بروز و تقويت و كشف مهارت: خودشکوفايی

Soci) اجتماعی هایمهارت al  ski l l s  ( چیست؟ 

 های ويژگی دارای و شود می آموخته بازخورد و تمرين سازی، مدل مشاهده،  طريق: از كه اكتسابی تاس رفتارهايی

 تعاملی جنبه بيشتر بردارند، در را موثر و مناسب های وپاسخ گيرندمی بر در را غيركالمی و كالمی است: رفتارهای زير

 است، شده واقع آن در فرد كه محيطی و ها ويژگی براساس و رسانندمی حداكثر به را اجتماعی های تقويت داشته، 

 (.1381 كرامتی از نقل 1983 ميچلسون) كنندمی رشد آموزش طريق از و يابند می توسعه

  اجتماعی هایمهارت

 های واكنش باشند،  داشته متقابل روابط ديگر افراد با سازند می قادر را فرد كه اندشده فراگرفته انطباقی های مهارت

 نظير هايی فتار ،ر اجتماعی های مهارت  .ورزند اجتناب دارد منفی مدهای پيا كه هايی رفتار از و دهند بروز مثبت

 (.1372، ميلبرن و كارتلج. )شوند می شامل را اتکايی خود و داری خويشتن ،همدلی، پذيری مسوليت ،  همکاری

 بودن خوب شنونده: اجتماعی مهارت يك آموزش از مثالی

 كالس از سوال طرح با را كار تواندمی دهد آموزش را دادن گوش خوب مهارت خواهدمی كه كالسی رد آموزگار

 فهميدمی شما چطور می كند؟ چه خوب شنونده يك". كند وادار مکاشفه و جستجو به را آموزان دانش و كند شروع

 آموری جمع را آموزان نشدا هایپاسخ سپس "است؟ چگونه خوب شنونده يك است؟ خوبی شنونده نفر يك كه

 يادداشت آنها روی از كه بخواهد هم آموزان دانش از. كند ثبت كالس تخته روی يا كاغذ يك روی را آنها و كرده

 .بنويسد وار فهرست فقط را آموزان دانش نظرات كه كافيست.بردارند
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 خاطرات مثال موضوعی باره در بايد نآموزا دانش از كدام هر يعنی كنند بازی نقش نوبت به بايد آموزان دانش اكنون

 .كنند صحبت خود گروهی هم برای خود خوشايند تعطيالت از يکی

 حفظ او با را اشچشمی تماس مقابلش شنونده آيا كه كند يادداشت بايد است كردن صحبت حال در كه آموزی دانش

 با لزوم موقع در مطلب شدن روشن برای ،دهدمی تکان مطلب درك عالمت به را سرش اندازه، به و موقع به آيا كرده،

می  تکرار را گوينده هایصحبت لزوم صورت در گهگاهی می كند، مطرح را سوالش گويدمی سخن كه كسی نام بردن

 با را جايشان بايد آموزان دانش بعد...  و می كند اجتناب گوينده هایصحبت كردن قطع و قضاوت از و كند

 .شود تکرار اتفاق همين عين دقيقا و كنند يکديگرعوض

 الزم تمرينات و بگذاريد كالس برنامه در را اجتماعی هایمهارت از يکی آموزش هفته، هر برای توانندمی آموزگاران

 .دهند انجام آموزان دانش تك تك با را

 از يکی نآموزگارا همواره مدرسه دوران در و هستند خود آموزان دانش برای الگو بهترين هميشه آموزگاران

 ابزار بهترين عنوان به تواندمی موقعيت اين خود و هستند آموزان دانش برای اجتماعی هایمهارت الگوهای مشهودترين

 كند رفتار احترام و مهربانی با هابچه با معلمی اگر مثال عنوان به. گيرد قرار استفاده مورد آموزگاران دست در آموزشی

 كرد خواهند رفتار گونه همين هم وی آموزان دانش حتما
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 تعاریف و  ؛مفاهیم اجتماعی مطالعات پنجم: فصل
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 ارزش و هنجار

دو مفهوم ارزش و هنجار از مفاهيم اصلی و اساسی جامعه شناسی می باشند. مطالعه و بحث در مورد ارزش و هنجار از 

ی و در بين صاحب نظران علم جامعه شناسی فضای مفهومی آن دو جهت مهم می باشد. يکی اينکه در متون جامعه شناس

كامالا مشخص و متمايز نشده است. دوم اينکه در هر جامعه مرز بين افراد جامعه نيز مرز بين ارزش و هنجار نا مشخص و 

تعريف  تفکيك و تمايز انها بسيار مشکل و نياز به توجه ودقت كاملی دارد. در اين گزارش برای روشن شدن بحث به

مفهومی واژه ی ارزش ازديدگاه های مختلف پرداخته می شود و در ادامه در مورد مفهوم هنجار و سپس ارتباط بين 

 ارزش و هنجار اشاره می شود.

 (Valueارزش )

 اجتماعی های گرايش انگيزه اجتماعی ارزش. دارد نام اجتماعی ارزش گيرد قرار جامعه اعتنای مورد كه چيزی يا واقعه

(social attitudes )و ادراكات و آيند می بوجود فرد در كه هستند كلی تمايالتی اجتماعی های گرايش. شود می 

 عقده باشد همراه شديدی بسيار عواطف با كه گرايشی. اندازند می جريان به معينی جهات در را او افعال و عواطف

(complex )باشد، شده استوار و دار ريشه سخت ولی باشد ضعيف آن ادراكی جنبه كه گرايشی و شود می خوانده 

 عقيده گوناگون اجتماعی های گرايش آميختن از مورد هر در. گيرد می نام( prejudice) داوری پيش يا تعصب
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 از و دارد ادراكی جنبه هم و عاطفی جنبه هم كه عامه قبول مورد است قضاوتی عمومی عقيده. شود می ناشی عمومی

 می در عمومی وفاق يا اجماع صورت به شود، دار ريشه و يابد تعميم شدت به اگر عمومی عقيده. نيست بركنار تعصب

 (.188: 1381 كف، نيم و برن اگ) آيد

(ارزش را شيوه ای از بودن ياعملی كه يك شخص يا يك جمع به عنوان آرمان می شناسد و افراد يا 1967گی روشه )

 (76ص  ، 1367 –مطلوب و مشخص می سازد. )زنجانی زاده  رفتارهايی را كه بدان نسبت داده می شوند

آلن بيرو ، ارزش را ، ميزان توانايی يك شی ) انديشه يا شخص ( در ارضای يك ميل ، يك نياز يك تمنای انسان می 

 .(1366 –داند )ساروخانی 

ت می داند كه تجلی عميق ( ارزش ها را مجموعه ای از پنداشت های اساسی نسبت به آنچه پسنديده اس1991اولسون )

 (61، ص  1375ترين احساسات مشترك نسبت به جهان در جامعه هستند )چلبی ، 

( ارزش ها را ، عقايدی در مورد اين كه موضوع ها يا رفتارها ، خوب ، بد ، مطلوب و نظاير اينها هستند 1958برت رند )

 يا نيستند ، مطرح می كند.

ی يابيم كه هر جامعه ای ، مجموعه ای از اهداف ، نگرش ها ، عقايد و اموری كه مهم با توجه به تعاريف يادشده ، در م

تر از ساير امور هستندو برای اكثريت اجتماع مطلوب تلقی می گردد را می توان جزو ارزشها محسوب كرد و چون 

 ئل هستند.ارزشها امور مطلوب هستند همه به دنبال تحقق آنها می باشند و برای آن احترام خاصی قا

 كار كردهای اجتماعی ارزش ها 

اهميت ارزش ها در آن است كه اساس ارزيابی ما را از پديده ها و امور اطرافمان و رفتار ما را نسبت به جامعه تنظيم می 

كند. اين ارزشها به رفتار رمز و جهت می دهند و آنهارا هدايت می كنند. ذيالا به برخی از كاركردههای اجتماعی 

 ها اشاره می شود: ارزش
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 ارزش ها در جهت نيل به همبستگی عمل می كنند و وحدت و يگانگی را در جامعه بوجود می آورند. -1

 ارزش ها درهر جامعه شيوه های مطلوب تفکر و رفتار در آنرا مشخص می كند. -2

 دند.ارزش ها باعث ايجاد نظم و هماهنگی در تعامالت اجتماعی بين افراد و جامعه می گر -3

 ارزش ها باعث راهنمايی مردم در انتخاب و تحقق نقش ها ی اجتماعی می باشند. -4

 ارزش ها به عنوان وسيله ای برای كنترل اجتماعی و فشار اجتماعی عمل می كند. -5

 (Normهنجار )

اعی را تنظيم هنجار در اصطالح دانش جامعه شناسی ، به يك الگوی رفتاری گفته می شود كه روابط واكنش های اجتم

می كند. اكثريت جامعه خودرا به آن پايبند می دانند و در صورتی كه شخصی آن را رعايت نکند ، جامعه اورا مجازات 

 می كند.

 1366 –آلن بيرو هنجار را قانون يا اصلی می داند كه بايد راهبری يا هدايت يك رفتار را موجب می شود ) ساروخانی 

 (249 ص

 (74 ص1371 –ا الگوی رفتاری مشترك يا معيار های رفتاری می داند.)ثالثی بروس كوئن هنجار ر

به طور كلی به رفتاری كه به تدريج ميان اعضای گروه و جامعه شکل می گيرد و در صورت رعايت نکردن آن ، فرد با 

باشد در غير اينصورت با مجازات روبرو می گردد يا بايد و نيايدهايی كه فرد در گروه يا جامعه ملزم به انجام آن می 

 مجازات روبه رو می گردد.

هنجارهای اجتماعی : رفتارهای معينی هستند كه بر اساس ارزش های اجتماعی قرار دارند. ارزش های اجتماعی به 

 تدريج بصورت هنجارهای اجتماعی در می آيندو با رعايت كردن آنها جامعه انتظام پيدا می كند . 
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های رفتاری معينی است كه در گروه يا جامعه متداول است و فرد در جريان زندگی خود آنرا  هنجارهای اجتماعی شيوه

 می آموزد و به كار می بندد و نيز انتظار دارد كه ديگر افراد گروه يا جامعه آنرا انجام دهند.

 ارزش، ميزان بنایم بر اجتماعی هنجارهای كه است اين كرد اشاره آن به هنجارها خصوص در بايد كه مهم نکته يك

 :شوند می تقسيم گروه 3 به كلی طور به و نيستند يکسان جامعه مردم ميان در پذيرش و اهميت

 :دينی هنجارهای -الف

 هنجارهای جمله از اسالم مقدس شرع و فقه مثال، برای. هستند مفروش جامعه هر دينی آموزش معلول دينی هنجارهای

 .داد قرار دينی هنجارهای مقوله در توان می نيز را اخالقی هنجارهای. اند گرفته مهسرچش دينی تعاليم از كه هستند دينی

 تابعه مؤسسات و واحدها و كشورها مالی و اداری تشکيالتی، قوانين بر مشتمل رسمی هنجارهای :رسمی هنجارهای -ب

 .جزايی و حقوقی قوانين مدنی، قانون اساسی، قانون: مانند. هستند

 بلکه اند؛ نشده وضع افرادی يا فرد توسط كه هستند هنجارهايی سنتی هنجارهای :رسمی غير يا یسنت هنجارهای -پ

. ندازند جامعه جز خاستگاهی و گرفته سرچشمه زندگی روزمره زندگی اتفاقات از تدريجی صورت به و خود به خود

 شيوه چه به خود روزانه های عاليتف در افراد كنند می مشخص كه هستند هنجارهايی رسوم، و آداب نمونه، عنوان به

 .كنند رفتار بايد قبولی مورد های

 :شوند می بندی طبقه گروه سه به مجازات نوع براساس هنجارها همچنین

 اجرای به متعهد و مسئول جامعه يك در حاكم دستگاه كه شوند می گفته هنجارهايی به :حکومتی هنجارهای -1 

 تمام مثل. شود می آن نظاير و جريمه تبعيد، زندان، اعدام،: مانند عينی و رونیبي مجازات موجب آنها نقض و آنهاست

 .حقوقی و اجرايی مدنی، قوانين
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 ترس، شرم، خاطر به انسان بلکه ندارد؛ پی در بيرونی مجازات آنها نقض كه هستند هنجارهايی اجتماعی: هنجارهای -2 

 فرد كه رمضان؛ مبارك ماه در ازدواج: ماندن. كند می پيروی نهاآ از بدنامی و شدن واقع ديگران مسخره مورد شماتت،

 .است شديدتر هم عينی مجازات از كه شود مواجه ديگران واكنش با است ممکن اما گيرد، نمی قرار تعقيب مورد

 از رارف يا و ترس شرم، خاطر به آنها از پيروی كه شود می هنجارهايی شامل اخالقی هنجارهای  :اخالقی هنجارهای -3

 می وادار آنها از تبعيت به را مردم كه است اخالقی وجدان نام به درونی نيروی يك معلول بلکه نيست؛ زندان و جريمه

 (.29-32: 1386 ستوده،) سازد

ارزش ها زمينه شکل گيری هنجارها را ايجاد می كنند و هنجار ها جنبه عينی و دستوری : رابطه ارزش و هنجار و رفتار 

می باشند. ارزش ها جزء باورها هستند. هنجار ها ريشه در ارزش ها دارند. هنجار ها قاعده ی رفتار هستند. ارزش ها 

رفتارها ، عمل كردن مطابق آن قاعده ها ) هنجارها( می باشد. بنابر اين بطور خالصه بين ارزشها ، هنجارها و رفتارها 

 رابطه زير برقرار است.

 هاكنش وارزش ها هنجارها 

 (كنشور مثال عبادت )ارزش ( انسان بايد به عبادت خداوند بپردازد ) هنجار ( فرد نماز می خواند ) بط

 

 

 

 

 



www.moallemkade.ir                                  

 

 جدول مقايسه ارزش ها و هنجارها

 هنجار ها ) الگوی عمل ( ارزش ها 

 ذهنی هستند

 جزو تصورات كلی هستند

 الهام بخش هنجار ها هستند

 مسائل آرمانی را شامل می شوند

 منشاء همبستگی و وفاق اجتماعی اند

 عينی هستند

 جزو دستورالعمل های جزئی و رفتاری می باشند.

 جهت دهنده رفتارها می باشند.

 مسائل عينی و ملموس را شامل می شوند.

 به صورت عملی باعث تداوم و حيات اجتماعی می باشند.

 منابع و مآخذ: 

  كيهان انتشارات – تهران – ساروخانی اقرب –فرهنگ علوم اجتماعی  -1366بيرو آلن  -1

 تهران  -جامعه شناسی نظم -1375چلبی مسعود  -2

 اجتماعی میثاق و رسم با اجتماعی آداب فرق

. است (Customs)لغت معادل كه كنندمی تعريف گرديده رسوم و آداب جزو كه عادتی عنوان به معموالا را رسم 

 آگاهانه بيش و كم را آن تکرار تواننمی و شوندمی تکرار و تجديد ناكاميها مرغعلی كه هستند جمعی رفتارهای رسوم،

 وجود به انسان اجتماعی نيازهای رفع برای آغاز در اجتماعی رسمهای. كرد تلقی همگان توسط عادت و عرف يك



www.moallemkade.ir                                  

 اجتماعات در ازینومهمان رسم مانند آيندمی در ثابت صورت به تدريج به زمان طول در تکرار اثر بر و آيندمی

 .عشايری و روستايی

 هم با و شودمی قرار بر جامعه افراد از بخشی وسيله به خاصی وضعيت اثر بر كه است رسمی نيز اجتماعی میثاق  

 در بلکه نيست عرف بر مبتنی رسوم و آداب خالف بر ميثاق،. نمايند اقدام متحد طور به خاصی امر در كه بندندمی پيمان

 ميثاق و اجتماعی رسوم و آداب. است رسوم و آداب از كمتر بسيار آن دوام ميزان و شودمی ايجاد يدجد وضعيت يك

 .هستند اجتماعی هنجارهای جزو همگی اجتماعی

 برای فقط كه است اجتماعی هایرسم از بعضی اجتماعی آداب : (Social  Manners) اجتماعی آداب

 آداب. كندمی تجويز اجتماعی روابط در جامعه كه تشريفاتی و سومر و آداب پذيرند؛می صورت ديگران خوشامد

 مانند روزمره كارهای از بسياری  است.  فرهنگی انتقال و تجدد از ناشی برخی و سنتها از جامانده به برخی اجتماعی؛

 از هايیمصداق كنند، عمل ديگران خوشامد و عرف طبق كنندمی سعی افراد كه پوشيدن لباس و خوردن غذا آداب

 اند.اجتماعی آداب

 مستقيماا  مضمون، اين در دارند، نظر آنان مادی بعد در عرف و عادات رعايت و كاربرد به اجتماعی آداب و آيينها

 طور به نيز بعد اين از كه چند هر گيرد،نمی قرار نظر مطمح رسانند،می انجام به را اجتماعی آداب كه افرادی وجدان

 .شودنمی غفلت كامل

 جنبه آنها واقع در. شودمی تلقی اساسی آنها به پايبندی كه هستند جامعه جديدتر قواعد جمله از ،(Manners) آداب 

 . دارد معمول از فراتر هيجانی بازتابهای نيز اجراييشان ضمانت و دارند اجباری

 :عرف

-تکرار  می افراد توسط همانندی نوعی معنای با كه دارد وجود معينی رفتاری های سيره اجتماعی، رفتارهای قلمرو در

 هنگامی اجتماعی رفتار گيری عملی درجهت  همگونی. كندمی بروز ها آن از تعدادی ميان در همزمان طور به يا و شود
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Us)  عرف age )به برچيزی افراد از گروهی ميان در آن موجوديت مزبور احتمال بروز صورت در كه شود می ناميده 

Us) عرف باشد ديرپا و پايدار عملی عادت اگر. نباشد اراستو عملی عادت جز age )رسم به (Cus t om )تبديل 

 سنت است، شده تبديل ای خودانگيخته های شيوه به وتکرار قدمت فرط از كه رفتاری نوع آن. شود می

(Tr adi t i on )دارد نام . 

سمی بين افرادی خاص و روی مقررات و رسومی است كه در روابط ر Ceremonialو يا  Protocol :تشریفات

 سوابق و اصولی ايجاد شده است.

 اعضای  ،تعريف جامع تر از تشريفات: مجموعه آداب و رسوم، مقررات و قوانينی كه در مراسم رسمی بين افراد 

ا باشد تشريفات يالمللی معمول میها و مجامع بيندولت ها و در كنفرانس يا ميان جوامع، )در يك جامعه(هاهياتو

Protocol شود.گفته می 

 مقررات و قانون تعریف

 به( مقرّر جمع) مقرّرات« 1. »شودمى مقرّر قانونگذار وسيله به كه است حقوقى قواعد مجموعه شامل عام، معناى در قانون

 اناستاندار يا( وزارتى مقرّرات) وزرا توسط كه است قوانين اجراى و اعالن به مربوط اقدامات و تصميمات معناى

 در اما است، شده گرفته ادارى دارصالحيت مراجع از ديگر برخى يا( شهردارى مقررات) شهرداران يا( ايالتى مقرّرات)

 . شودمى باشد، داشته اجرا ضمانت چه هر و بخشنامه نامه،آيين نامه،تصويب قانون، شامل عام معناى

 اعتبار اين باشدمی( قانون عام معنی) نوشته حقوق مقررات بيان قدرت و اعتبار جهت از مراتب سلسله بيان منظور اينجا در

 :كرد تقسيم زير شرح به توانمی را قانون

 قوه مصوبات -5المللیبين هایعهدنامه ـ4مجلس كميسيونهای مصوب آزمايشی قوانين ـ3عادی قانون ـ2اساسی قانون ـ1

 مجريه.

 سیاست لغت تعریف
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 «اسب كردن رام( »عربی ٔ  ريشه در) 

 

 .«دارد رو پيش انسان كه راهی و سير خط» يا «مشی خط( »لغت در) 

polانگليسی) در i t i c s) ،و راهنما اصول اساسی، قواعدی و اصول عمل، یشيوه برنامه... 

 نهادهای كشورها، و ها حکومت قبيل از است؛ گروه گونه هر برای ها گيری تصميم انجام و روند( عام اصطالح )در 

 نهادها ديگر و دينی گاهی،دانش سازمانی،

 كشورها و ها حکومت برای ها گيری تصميم انجام و روند(خاص اصطالح در) 

 .هست نيز ديگری معانی دارای( سياسی علوم در) 

 سياست علم تعريف 

 .گردد معلوم بايد هدف. آيد صالح به ملت زندگی امور كه ای گونه به كشور امور تدبير از است عبارت سياست علم

 لتدو

 ما كه است رفتار قوانين و اعمال مواضع، از مجموعه يك چنين هم بلکه است نهادها از ای مجموعه تنها نه امروز دولت؛

 در متعهدانه دادن رای دولتی، قوانين از تبعيت شامل تواند می رفتار قوانين اين. كنيم می دنبال ناآگاهانه و آگاهانه را آن

 باشد.....  و سربازی، اجباری خدمت انتخابات،

 حاکمیت
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 دارای حاكميت. باشد حکومتش تحت سرزمين درون سياسی اقتدار نهايی منبع دولت كه است اين معنای به حاكميت؛

 منبع هيچ دولت يك مرزهای درون كه كند می اشاره واقعيت اين به داخلی حاكميت. خارجی و داخلی: است جنبه دو

 ندارد وجود دولت از باالتر اقتداری

 هنگفر

. است شده آفريده انسانى تاريخ طى در هاانسان توسط كه است معنوى و مادى هاىارزش مجموعه از عبارت فرهنگ؛

 پرورش، و آموزش وضع كار، در توليدى تجربيات فنی، ترقيات و پيشرفت سطح ميزان، مبين اىدوره هر در فرهنگى هر

 .است هاانسان زندگى از معين اجتماعى نهادهاى و هاآرمان هنرها، ادبيات، علوم،

 ها،ساخته كليه از است عبارت  فرهنگ . دارد خود براى قومى هر كه است زندگى روش و راه فرهنگ گفت بايد خالصه

 .شودمى منتقل بعد نسل به نسلى از كه عامه هاىدانستنى و هنرها عقايد، مقررات رسوم، و آداب ها،اندوخته ها،پرداخته
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 تدریس های روش انواع:شمش فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه

 از بسياری واقع در. آيدمی حساب به معلمان شايستگی های مالك از يکی آموزشی فنون و ها برروش معلم تسلط

 فرد مانند را معلم مالك اين پيروان. دهند می ترجيح معلمان شايستگی های مالك ديگر بر را مالك اين نظران صاحب
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 1385 ملکی،)  .«بود خواهد تر موفق كارش در باشد مسلط كارش فن و فوت بر چه هر كه دانند می یديگر فن صاحب

: 97 .) 

 معلم رفتارمتقابل يا تعامل از است عبارت تدريس روش و يادگيری – ياددهی فرآيند سازماندهی از است عبارت روش 

  (.1384 شعبانی،)  شاگرد رفتار در تغيير ايجاد برای معلم هدفدار و منظم طراحی اساس بر شاگرد و

 های روش بر تاكيد بيشتر و شود پرداخته تدريس در كاربردی های روش از تعدادی با كه است شده سعی نوشتار اين در

  . باشد می تدريس فعال های روش و مشاركتی

  تدريس های روش انواع

. است دانشی و نگرشی مهارتی، محتوای برگيرنده در معموالا اند شده گنجانده درسی كتب دروس قالب در كه محتوايی

 . گردد انتخاب بايد خاصی های ياروش روش ناچار به باشد می نظر مورد كه محتوايی هر برای بنابراين

 چون عواملی تاثير تحت حدودی تا انتخاب اين ولی دارند عمل آزادی روش انتخاب در حدودی تا معلمان كه چند هر

 ويژگی و تدريس های روش انواع با آشنايی رو اين از[  احديان – زاده آقا]  باشند می. . .  و منابع و شرايط ، محتوا نوع

  .است الزامی معلم هر برای آنها كاربرد های زمينه و ها

 معروف تدریس های روش

 العهمط تدريس روش - 4 تمرين و تکرار تدريس روش-3ایمباحثه تدريس روش -2سخنرانی تدريس روش-1 

-8 ایمکاشفه تدريس روش - 7آزمايشگاهی تدريس روش - 6 گروهی پژوهش تدريس روش - 5 (انفرادی)  مستقل

 ایبرنامه آموزش تدريس روش - 11 بگيريد ياد كنيد، نگاه دهيد، انجام تدريس روش - 9 سازی وانمود تدريس روش

 هادهنده سازمان پيش بر مبتنی تدريس روش - 13 پردازی بديعه تدريس روش - 12 اریپس ياد تدريس روش- 11 
 روش - 17 نقش ايفای تدريس روش - 16 فراشناخت تدريس روش - 15گرايی ناشناخت نظريه تدريس روش -14

 تدريس روش - 21 دان نمايش تدريس روش - 19 ياب تسلط تدريس روش - 18خود كنترل يادگيری تدريس



www.moallemkade.ir                                  

 - 24 توضيحی تدريس روش - 23 استادی – شاگرد تدريس وشر- 22 كردن اجرا تدريس روش - 21 كنفرانس
 پروژه تدريس روش - 27 لهامس حل تدريس روش - 26 تيم اعضای تدريس روش - 25 علمی گردش تدريس روش

 - 31 پاسخ و پرسش تدريس روش - 31 مغزی رشد با تدريس روش - 29 همياری تدريس روش - 28 كار واحد يا
 تدريس روش - 34 استقرايی تدريس روش - 33 مفهوم دريافت تدريس روش - 32 يتیترب های بازی تدريس روش

 تدريس روش - 37 (مختلط) حسی چند تدريس روش - 36 سازی شبيه تدريس روش - 35شنيداری – ديداری

  .عملکرد قضاوت تدريس روش - 38 تيم كارايی

  فعال تدريس های روش برخی

 دانش آن در كه است روشی فعال روش. شودمی ناميده فعال تدريس گردد تاكيد شاگرد فعاليت بر آن در كه تدريسی

 و كنند می تمرين و حل را مسايل پردازند، می بحث به. دارند عهده بر فعالی نقش يادگيری -ياددهی جريان در آموزان

. دارد وجود شاگرد و معلم بين هطرف دو تعاملی عبارتی به و پردازند می تجربه كسب به معلم های راهنمايی از استفاده با

 وظيفه فعال غير های روش در كه حالی در.  نمايد می ايفا را كننده هدايت و راهنما نقش معلم فعال های روش در

  ... .باشد می معلم عهده و دوش بر اساسی

 كه چرا.  تگرف خواهد ياد را بحث مورد مطالب واقع در و داشت خواهد موثری نقش يادگيری جريان در شاگرد

 فعال های روش روح.  گردد می تغيير به منجر او اعمال و تمايالت كار، در تجربه نتيجه در و كند می تجربه خود شاگرد

 .باشد می سازگار شاگرد ناحيه از فعاليت نوع اين با تدريس

 تقويت ارزشيابی و ضاوتق و تركيب تحليل، و تجزيه كاربرد، فهم، نظير باال سطح ذهنی هایمهارت فعال هایروش در

 . گرددمی تقويت گروهی روابط معموالا ها روش اين در. گرددمی

 مباحث خصوص در گيری تصميم و گفتگو و بحث طريق از و نمايند می فعاليت گوناگون هایگروه در آموزان دانش

 تشنه نقش روش اين در علمم گرديد ذكر كه مواردی بر عالوه. گردند می آشنا مطلوب و مناسب رفتاری الگوهای با
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 طريق از فرد خود تا كند می خارج موجود ارضای و سکون و تعادل از را ذهن او. كننده سيراب نقش نه دارد كننده

 .گرديد ذكر كه مواردی بر عالوه. يابد دست تعادل به جويی تعادل اصل و طبيعی قانون

  تدریس فعال های روش های ویژگی

 دانش -3. باشد می بخش لذت و دلچسب شاگرد برای آموزش -2.نمايد می رشد شاگردان استدالل و بيان قدرت -1

 -5. دهند می نشان بيشتری خالقيت خود از آموزان دانش-4. كنند می پيدا بيشتری توانايی مسائل حل در آموزان
 دانش -7. باشد می نظر مد متعدد ابعاد از شاگردان شخصيت رشد -6. گردد می تر بيش شاگردان پذيری مسئوليت

 دانش انتقال-9. است برقرار شاگرد با وشاگرد شاگرد و معلم بين ارتباط -8. دارند تعاون و همکاری يکديگر با آموزان

 و كار انجام نحوه -11شود. گرفته بهره نيز عقل قدرت از حواس بر عالوه گردد می سعی-11. نيست نظر مد صرف

 به -12.دهد می نشان عالقه شاگردان درسی پيشرفت به معلم -12.است شده معين انمعلم ناحيه از شاگردان برای فعاليت

 . شودمی داده اهميت شود گرفته ياد بايد كه موضوعی

  فعال غیر های روش با فعال های روش های تفاوت از برخی

 فعال روش

 - 3. است كودك ذهنی تحول ابعت يادگيری-2.گيرنده ياد رفتار اثر بر تجربه ازتغييرات است عبارت يادگيری - 1
 فعاليتی يادگيری- 5ادراكات دادن تغيير فرآيند يعنی واقعی يادگيری-4. است يادگيری دهنده توضيح روانی تحول

 هدايت - 7. است خويش تحول اصلی منبع يادگيرنده - 6 .است تغيير حال در دائماا و زندمی سر فراگيرنده از كه است

 تحول تکاليف تبع به را يادگيری تکاليف معلم - 9 . است مهم يادگيری محيط - 8  .تاس مهم يادگيری فرآيند

  .است اكتشاف پايه بر يادگيری -11 .گزيندبرمی كودك

  فعال غیر روش
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 3.است كودك يادگيری تابع ذهنی تحول - 2 معلم تجربه اثر بر گيرنده ياد رفتار تغييرات از است عبارت يادگيری -1
 از كه است فعاليتی يادگيری -5 ادراكات كردن انبار يعنی واقعی يادگيری - 4. است تحول دهنده توضيح يادگيری -

 - 7.است گيرنده ياد تحول اصلی منبع معلم -6.است گرد ذهن در كردن متراكم حال در دائماا و زند می سر معلم
 تبع به را يادگيری تکاليف معلم-9.است مهم يادگيری فيزيکی های ويژگی - 8 .است مهم يادگيرندگان هدايت

  . است انتقال پايه بر يادگيری -11.گزيند برمی بزرگسال انتظارات و تکاليف

  مشارکتی تدریس هایروش

 نکته اين در ؟ آورد دست به را تدريس جريان در آموزان دانش دادن مشاركت توانايی دبير و معلم يك بايد چرا اينکه

 روش اجرای مبنای كه جديد ديدگاههای اساس بر.  گردد توجه يادگيری امر در شاگردان شنق به بايد كه است نهفته

 و داد قرار آموزان دانش برعهده را يادگيری مسئوليت بايد ، اند گرديده يادگيری ، ياددهی فرايند در تدريس فعال های

  . كرد سهيم گردد می مربوط او خود به كه امری در را او

 شاگردان برای يادگيری برای فرصت ايجاد به بايد صورت آن از باشيم داده ارتقاء را آموزشی تكيفي اينکه برای

 ، دهيم قرار او اختيار در دارد الزم امری يادگيری جهت شاگرد يك كه را زمانی مقدار بايد كه مضمون بدين ، پرداخت

 تر عميق آموزش ميزان به نمايند می فصر آموزشی های هدف برای شاگردان كه زمانی ميزان چقدر هر است طبيعی

-می بهتر نتيجه در گيرد قرار او اختيار در بيشتری زمان ، تدريس در شاگردان مشاركت قالب در گرفت خواهد صورت

 .بياموزد تواند

 بهتری تنظرا همراهی و همکاری با و دهند ارائه ايده توانندمی بيشتر گيرند قرار ارتباط در هم با مغزها از گروهی وقتی

s)سينرژی را وضعيت اين كه كنند می استفاده خود های توانمندی از اشخاص و شود می داده yner gy)  می-

 .گويند

  : اند نموده تقسيم دسته سه به كلی بندی تقسيم يك در را يادگيری های محيط انواع
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 : رقابتی محيط(  الف

 ؟ كيست من رقيب ؟ كيست كالس اول شاگرد كه دپرس می خود از شاگرد هر آن در كه است محيطی محيط، اين 

 و ترس يك هميشه«  ای باخته تو ببرم من ، ام باخته من ببری تو اگر»  كه است اين محيط نوع اين بر حاكم شعار

 در را خودم موفقيت من نکند كه است گرفته را باال توانمندی با شاگردان بخصوص شاگردان وجود دائمی اضطراب

  . بدهم ستد از درس كالس

 : فردی محيط(  ب

 شاگرد بين تعامل.  است مشغول فعاليت به و كند می حركت خود خاص سرعت با و تنهايی به كس هر محيط اين در 

 معموالا  ارتباط.  باشد می كالس اصلی مرجع معلم. . .  و هنر ، تفريح ، ورزش های زنگ در هم آن و خود حداقل در

  .هستيم تنها ما كه است ناي كالس شعار.  است سويه يك

 ]:مشاركتی]  همياری محيط(  پ

 و سوالی. دارد گفتن برای چيزی اگر دارد، كمك به نياز وقتی اگر كه گيرد می ياد شاگرد آن در كه است محيطی 

 آنها به دتوان می هستند اطمينان و اعتماد قابل هستند او كالسی هم كه ديگر افراد معلم از غير. دارد مشکلی و ای مسئله

 می غرق هم با همه يا كنيم می پيدا نجات هم با همه»  كه است اين ها كالس نوع اين عمومی شعار. بگذارد درميان

 به نيز آموزشی سواالت به فردی گويی پاسخ مسايل اين همه كنار در. دارد وجود ديگران به مثبت وابستگی«  شويم

 .است باقی خود قوت

  تدریس در شاگردان دادن مشارکت یها مزیت و اثرات از برخی

 اين از جستن بهره و دبيران و معلمان ناحيه از تدريس در شاگرد دادن مشاركت مهارت گيری كار به در يافتن مهارت

 جمله از  ،داشت دربرخواهد را اجتماعی و تربيتی آموزشی، مختلف فوايد و مزايا شك بدون كالس در خويش مهارت

  : داد قرار اشاره مورد را زير موارد توان می
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 و مشاركتی روحيه تقويت - 3 درس كالس در شاگردان نشدن خسته - 2 درس كالسی محيط شدن جذاب - 1

 مثبت وابستگی و تعلق احساس - 5 شاگردان در ورزی جرات و نفس به اعتماد حس افزايش - 4 شاگردان در گروهی

 عمق افزايش - 7 خود در شاگردان توسط دموكراسی تقويت و تمرين - 6 شاگردان ناحيه از مدرسه و درس كالس به

 و گيری شکل - 9 دبيران و معلمان به شاگردان شدن مند عالقه - 8 شاگردان در تحصيلی های موفقيت و يادگيری

 تقويت و توسعه با توام شاگردان در عقايد گيری شکل - 11 شاگردان در زندگی و اجتماعی های مهارت تقويت

 دبيرانو و معلمان متوسط هم شاگردان ميان در ها تفاوت پذيرش حس رفتن باال - 11 گفتاری و شنيداری یها مهارت

 ، بينند می يکديگر متفاوت آنها كه گردند می متوجه شاگردان و دبيران ، معلمان مشاركت قالب در شاگردان توسط هم

 از متفاوت و كنند می عمل يکديگر از متفاوت ، فهمند می يکديگر از متفاوت ، انديشند می يکديگر از متفاوت

 جمعی و گروهی كار آموزش - 12 شوند شناخته بهتر شاگردان كه گردد می باعث عمل اين.  دارند برداشت يکديگر

 شاگردان. . .  و عقايد ، نگرش ، دانش ميزان از معلم آگاهی - 13 شاگردان توسط رقابت بجای همکاری روحيه با توام
 جمله از استنتاج استدالل، تحليل، و تجزيه برای مناسب فرصت و شناختی رشد جهت الزم شرايط آمدن مفراه - 14

 ذهنی های مهارت يادگيری به كمك و عملی.... مورد در معانی ساختن در آنها به كمك و آموزان دانش تفکر بهبود
 تحمل قدرت توسعه همچنين و ها مشاگردیه با رتباط و تماس ايجاد به كمك جمله از اجتماعی رشد در تاثير - 15

 های مهارت يادگيری در شاگردان به كمك - 16 باشد خودشان نظر با مغاير ولو ديگران نظرات شنيدن با صدور توسعه

  .ارتباطی

  مشارکتی یادگیری های نیاز پیش

 جواب آنها به بايد كه شودمی ايجاد ذهنش در سواالت اين كند اجرا را مشاركتی روش بخواهد اينکه از قبل معلمی هر

 چه با - 4 ؟ كنند كار بايد كجا- 3؟ باشند هم با بايد شاگردان كدام - 2 ؟ باشند بايد نفری چند ها گروه - 1 : دهد

 توان می جمعی فعاليت قالب كه موضوعاتی های ويژگی - 6 ؟ كرد خواهند كار چگونه  -5 كنند؟ كار بايد وسايلی
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 ؟ كرد خواهند كار چقدر - 8 ؟ كرد خواهم راهنمايی و كمك را شاگردان ميزان چه به - 7 ؟ چيست پرداخت آنها به
  ؟ گرفت خواهند قرار ارزيابی مورد گروه های فعاليت چگونه - 9

1 –   ؟ هستند نفری چند ها گروه( الف 

 های گروه اعضای و دادتع تعيين مبنای توانند می مواقع بعضی در نيز ها گروه فعاليت تشکيل محل و كالسی مدل

 ، محل پارك ، مدرسه باز فضای در يا بود خواهند كالس در سنتی شکل به آموزان دانش اينکه مثالا باشند كوچك

 تعداد كه بگويند درس كالس معلم به توانند می. . .  و آزمايشگاه ، مدرسه كارگاه ، محل يا مدرسه كتابخانه ، اردوگاه

  . نمايد تنظيم نفری چند را ها گروه

2 –   ؟ هستند هم با شاگردان كدام( الف 

 اينکه خصوص در نمايد می مطرح گروهی فعاليت جهت را ها گروه اعضای تركيب چگونگی واقع در سوال اين

 دارند گروه بودن همگن غير بر عقيده گروهی. باشد می مطرح مختلفی های ديدگاه ؟ باشند بايد چگونه گروهها اعضای

  .نمايند تجربه را زيستی هم اينکه تا باشند يکديگر دوست گروه يك اعضای نبايد كه معتقدند حتی و

 يك متناجس تركيب كه. دارند عقيده متعدد جلسات تشکيل در ها گروه بودن متغير به و پذيرند نمی را ثابت هایگروه

 متنوع و مختلف استعدادهای با تماس ضمن كودكان و آورند می بوجود شاگردان برای تری طبيعی اجتماعی موقعيت

 افراد تفاوت.  دارد اهميت هماهنگی آموزش اندازه به الاقل اجتماعی فرديو آموزش كه نمايند می تاكيد و كنند می كار

  . رود باالتر يادگيری در گروه كارآمدی گردد می باعث

 نظر در.  دارند عقيده باشند می ستدو يکديگر با كه كسانی و ثابت های گروه وجود به ای عده گروه، اين مقابل در

 گروه اگر.  آيد می بوجود افراد شده ساخته استعدادهای كردن تنظيم جهت بيشتری فرصت ثابت های گروه عده اين

 را مختلف استعدادهای توانند نمی معلمين و.  دارد مهمی نقش آنها. . .  در تعقل و انديشه شوند بنا نحوی به ثابت های

  . ندارد كسی به تعلق كه دهد می دست شاگردان به احساس اين نتيجه در كنند ارهاد حوزه يك در
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 شکل. . .  توانيم می ما كه آورد را نظر اين توان می گروه اعضای تركيب خصوص در شده مطرح ديدگاه دو كنار در

  . داد خواهد سوق موزشیآ های هدف به را ما موضوع آن چرا دهيم قرار مبنا را فعاليت نوع و موضوع ها گروه دهی

 شود احساس كه جاهايی در و ثابت گروهها تركيبات هستند راستا يك در كه موضوعاتی ، موضوع آن با متناسب

 جنبه هم بطوريکه.  كرد اعمال را ها گروه در تغييرات باشند نمی ما نظر مورد اهداف گوی پاسخ ها گروه ثابت تركيب

 دادن قرار ماموريت به توجه با توان می را كالس های گروه اعضای باال توضيحات هتوج با.  باشند مدنظر آموزشی های

  : نمود انتخاب زير راههای از آموزشی های هدف

  اعضا تصادفی گزينش طريق از انتخاب -

  مختلف موضوعات به شاگردان بودن مند عالقه -

  آموزش اهداف تحقق جهت در گروه توانمندی به نمودن توجه -

  زياد اختالف عدم و گروه اعضای بودن کساني -

  . گيرد شکل پايدار های گروه و گرفته قرار توجه مورد شاگردان دوستی -

 سپس و كند كم يکديگر از را آنها تماس ابتدا بايد نمايد جدا يکديگر از را گروهی اعضای كه دارد قصد معلمی اگر -

  . گردد حفظ عمل تربيتی و عاطفی بعد تا دهد افزايش ديگران با را آنها ارتباط

 امتحان از بعد و بگيريم امتحان شاگردان از كه است اين راه يك دهيم تشکيل پايدار و پيوسته های گروه بخواهيم اگر -

 . بگيرد شکل نظر مورد های گروه
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 ها گروه تشکيل و گروهی های فعاليت كه است اين باشند داشته نظر مد بايد دبيران و معلمان كه مهمی بسيار نکته

 شکل آورندمی  بدست كالس از دبيران و معلمان و يکديگر از كالس اعضای از كه نسبی شناخت از بعد بايد معموالا

 . پذيرد

  سرگروه تعيين

 گروه در بگيرند عهده بر بايد را گروه هدايت كسانی يا كسی مستقيم غير يا مستقيم پذيرد می شکل جمعی وقتی اصوالا

 فرد اين اما.  گردد معرفی گروه سخنگوی و سرگروه عنوان به بايد اعضا از يکی و بيفتد بايد اتفاق همين نيز یكالس های

 در را گروه اداره مسئوليت گروه عضو هر چرخشی بشکل كه است آن بهتر.  باشد ثابت روزها و جلسات همه برای نبايد

 به نفر يك هميشه برای بخواهيد اگر.  كنند پيدا تحقق نيز گروهی مشاركت تربيتی اهداف تا گيرند عهده بر جلسه هر

  . رسد می نظر به مناسبی روش گروه هر تعيين جهت سوگرام از استفاده صورت آن در و گردد انتخاب سرگروه عنوان

  گروه آرایش نحوه

 آن پی در كه رايشیآ بنابراين.  است آن گرو در و گروهی تعامل كه است نهفته نکته اين در گروه آرايش اهميت

 خواهد آرايش نوع بهترين نمايند برقرار چشمی ارتباط يکديگر با و ببينند كامل طور به را همديگر بتوانند گروه اعضای

  .بود

 صدای كه خوبی همان به بتواند كه بود خواهد ديگران با ارتباط در بيشتر گروه عضو يك هنگامی: » گويد می نزور

 يا ای دايره های حلقه صورت به تواند می آرايش نوع بهترين حساب اين با. « ببيند را آن نهمزما شنود می را گروه

 .باشد شکل بيضوی

3 –   كرد؟ خواهند كار كجا( الف 

 در تركيب آن با تعداد اين داد پاسخ سوال اين به بايد. گرفت قرار مدنظر آنها آرايش حوزه و ها گروه تعداد آنکه از بعد

  ؟ پرداخت خواهند فعاليت به يکديگر با كجا
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 خواهد كالس فعاليت مکان آيا. آورد بوجود فعاليت برای مناسبی محيط بتوان تا باشد نظر مد دقيقاا  بايد نيز فعاليت مکان

 فعاليت محل آيا ؟ باشدمی پذير امکان است نظر مد كه آرايشی نوع آن با تشکيل امکان باشد كالس اگر ؟ بود

 را ها گروه بعد و كرد آماده را فعاليت محل بايد صورت هر در ؟ مدرسه حياط يا كارگاه يا ؟ دبو خواهد آزمايشگاه

  كرد؟ خواهند كار وسايلی چه با( الف – 4.  نمود فعاليت به وادار

 با كار آيا ؟ هستند سالم ابزارها آيا ؟ است موجود الزم تعداد به آيا است الزم اگر ؟ دارند الزم فعاليت برای ابزاری آيا

  ؟ نمايند استفاده گفتگو از صرفاا بايد و ندارند ابزار به نيازی اينکه يا ؟ دانند می را ابزار

 يك گروه عضو هر به اينکه يا و شود داده گروه اختيار در كامل ابزار سری يك آيا آموزشی ابزار به نياز صورت در

  ؟ نمايند فعاليت تا شود داده ابزار سری

  ؟ كرد خواهند كار چگونه( الف - 5

 عمل ، كار حين در و كار ابتدای در بايد كه است نهفته بخش اين در دبيران و معلمان وظيفه ترين اصلی و مهمترين

  . باشند داشته را نظارت و راهنمايی و توجيه

 تا.  بگيرد صورت دقيق ريزی برنامه روی از هم آن و گردد توجيه دقيق معلم ناحيه از بايد گروه كردن كار نحوه

 نجات تکليفی بال و سرگردانی از گروه اعضاء و بگيرد خود به منطقی شکل گروه در گروهی تعامل و ارتباط چگونگی

 از و داد آموزش بايد را گروهی كار برای الزم های مهارت كه داند می آزموده و تجربه با معلم عبارتی به.  نمايد پيدا

  كند می بنا دارند شاگردان كه مهارتی و تجربه سطح اساس بر را خود تدريس رو اين

6 –   كرد؟ خواهند كار چقدر( الف 

 بايد را فرصت.  باشند داشته شده تعريف خود برای دقيقاا را گروهی فعاليت جهت الزم زمان مدت بايد دبيران و معلمان

 شاگردان دسترس در زيادی فیاضا وقت ، نمايد پيدا تحقق درس های هدف كه دهند قرار شاگردان اختيار در چنان
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 كم نه و گردد می كالس نظمی بی عامل خود كه زند می سر ها آن از جانبی های فعاليت صورت آن در كه نگيرد قرار

  . بخشند محقق را اهداف نتواند كه باشد بايد

7 –   گروهی موضوعات های ويژگی( الف 

 ، نمود اجتناب گروه غالب در هايی درس چه طرح از و داد آموزشی گروهی شکل به بايد را هايی درس چه اينکه

 يك آنها جواب و دارند را آزاد بحث به شدن تبديل قابليت كه موضوعاتی اصوالا . باشد می موضوع ماهيت به وابسته

 می نظر اظهار به گروه اعضای اكثر يا همه كه چرا. آورد گروه غالب در توان می را نيستند خير يا بله كلمه يك يا جمله

 را گروه فعاليت از زمانی مدت بتواند آن طرح كه موضوعی هر آن بر عالوه.  گيرد می شکل گروهی تعامل و پردازند

 لحظه راهنمايی به نياز كه موضوعاتی چنين هم و نمايد سركشی ديگر های گروه به تا دهد اجازه مربی به و نمايد اشغال

   .گردندمی     محسوب گروهی موضوعات های ويژگی جمله از باشند، نداشته مربی لحظه به

 طرح ای گونه به بايد باشد آزاد و محدود آن دامنه روشن، واضح، بايد گروه در طرح جهت موضوع كه آنچه بر عالوه

 بحث كه بعدی و مخاطبين تحصيلی پايه به توجه اگر. نمايد تقويت شاگردان در را گفتگو و بحث به عالقه كه گردد

  .بود خواهند برخوردار جذابيت از شك بدون شود لحاظ معلم ناحيه از رددا نظر مورد

8 –   گروهی فعاليت در شاگردان راهنمايی و كمك چگونگی و ميزان( الف 

 يك از ديگر شاگرد تا شاگرد يك از بنمايد كمك و راهنمايی را شاگردان بايد چگونه و ميزان چه به معلم كه اين

 سركشی ضمن بايد معلم يك است مسلم كه آنچه اما. كندمی فرق ديگر موقعيت به موقعيتی زا يا و ديگر گروه تا گروه

  .نکند كوتاهی آيد می بر دستش از كه كاری هر از لزوم مواقع در هاگروه به

 عضو يك عنوان به گاهی ، گردد می محسوب اطالعات منبع گاهی گيرد،می خود به را ناظر نقش گاهی صورت اين در

 گيرد، می خود به را ها گروه بين واسطه نقش گاهی نمايد،می عمل گروه رهبر عنوان به گاهی كند، می عمل گروه
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-می ظاهر ارزياب يك عنوان به گاهی دارد، كه هايی نقش بوسيله باشد داشته را گروه در مهمان نقش تواند می گاهی

  .دازدپرمی گروه در راهنمايی به وارد كه هايی نقش واسطه به گردد

9 –   ؟شد خواهد ارزيابی چگونه شاگردان گروهی های فعاليت( الف 

 تنها نه.  گردد اجرا كار پايان در بخصوص مراحل همه در بايد كه است ارزشيابی فرايند گروهی كار مشخصات از يکی

 قرار سنجش مورد بايد دگيرن می قرار استفاده مورد گروه فعاليت طول در كه هم ای شيوه بلکه شده، انجام كار و نتايج

 . گيرند

. كندمی واقف رساندمی مطلوب نتيجه به را آنها های فعاليت كه هايیراه و ضعف نقاط به را شاگردان ارزشيابی حاصل

 هنگامی به اوليه درجلسات باشد می مسلم كه آنچه اما. بگيرد صورت بايد شاگردان خود وسيله به معموالا ارزيابی اين

 .آيدمی حساب به گروهی های فعاليت ادامه برای حياتی نقش معلم، نقش ندارند چندانی جربهت شاگردان كه

 ارزيابی عمل تمرين به آنها با دهندمی آموزش را شاگردان نمايندمی رهبری خود ابتدا را ارزيابی جريان دبيران و معلمان

 .پردازندمی گروه عهده بر را وليتومس آنگاه و آورند می بوجود آنها در را آمادگی پردازند می

  : مشارکتی یادگیری قوانین

 و كمك با خود آموزان دانش چه چنان است بديهی. است مهمی یلهامس آنها رعايت و قوانين مشاركتی يادگيری در

 اساسی و مهم بسيار قانون چند حال هر در شد، خواهد عايد بهتری نتايج ، كنند وضع را قوانين يادگيری مدير راهنمايی

  : ببرند پی قوانين اين به كنيد هدايت را شاگردان بايد شما كه دارند وجود

 - 4. ببريد پيش انتها تا را كار و كنيد كمك يکديگر به - 3. كنيد صحبت آهسته - 2ممنوع آميز تحقير سخن - 1
 6(است ممنوع ديگران با مقايسه. ) است بهتر ديگران با رفاقت ، خود با رقابت.  ممنوع رقابت - 5. كنيد رعايت را نوبت

 برنامه بايد تيم موفقيت برای - 7.بپرس من از بعد و مجاور تيم از بعد ، بپرس تيمت هم از بعد ، بپرس خودت از اول -

  . شويم می غرق هم با همه يا كنيم می پيدا نجات هم با همه يا.  شوند موفق تيم اعضای ی همه تا داشت
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  : مشارکتی های روش

  تيم كارايی رحط

  .كندمی راهنمايی و هدايت درس موضوع دقيق ی مطالعه به را كالس آموزان دانش يادگيری مدير روش، اين در

 رياضی یلهامسئ يك درسی، مفاهيم به مربوط آزمايشگاهی فعاليت فيلم، يك یمشاهده تواند می فعاليت موضوع

 . باشد. . .  و كامپيوتری یبرنامه يا و عکس شناختی، زيست جغرافيايی، اجتماعی، مسايل

 متن به مراجعه بدون و دقت با خواهد می ها آن از و كند می توزيع آموزان دانش بين درس موضوع از سواالتی سپس

 پاسخ آموزان دانش آن، از پس( . باشد. . .  و تشريحی ، ای گزينه چند تواند می سواالت. ) دهند پاسخ سواالت به درس

 ثبت را تيم پاسخ اعضا از يکی و رسند می توافق به پاسخ بهترين ی درباره و گذارندمی بحث به گروه در ار خود های

 . كندمی

 آموزان دانش و دهد می قرار آموزان دانش اختيار در را( سواالت كليد)درست های پاسخ يادگيری مدير مرحله اين در

 .كنندمی گذاری هنمر را گروه های پاسخ سپس و فردی های پاسخ ابتدا

 اندكرده عمل خوب اندازه چه تا كه دهندمی پاسخ سوال اين به گروه و خود كار ارزيابی از پس تيم اعضای از يك هر

 اجرا و طراحی خود كارايی افزايش برای ای برنامه تابلو، روی تيم هر كارايی ميزان جدول ترسيم به توجه با سپس ؟

 . باشند داشته بهتری عملکرد بعدی هایآزمون در تا كنندمی

. است طرح اين بارز های ويژگی از اعضا، بين جانبه چند مسئوليت احساس موفقيت، برای برنامه داشتن ضرورت درك

  .كرد استفاده علمی نتايج و اصول ، اطالعات ، حقايق تدريس برای توان می طرح اين از

 تيم يادگيری بودن موثر ی نمره( فردی معدل ی نمره از باالتر تيم ی نمره) باشد داشته برد تيم اگر كلی طور به 

 داشته منفی بودن موثر ی نمره تيم اگر و است داشته مثبت افزايی هم تيم و شود می بيان مثبت درصد يك صورت به

  . بود خواهد خنثی افزايی هم ، باشد صفر( 1) بودن موثر ی نمره كه صورتی در و داشته منفی افزايی هم ،تيم باشد
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 خود دوش بر را يادگيری مسئوليت كه است اين ، مشاركتی های طرح ی همه مانند تيم كارايی طرح قوت نقاط از يکی

.  گيرد می قرار تاكيد مورد ارزيابی معلم نياز صورت در و ارزيابی ساالن هم ، ارزيابی خود و دهد می آموزقرار دانش

  . است ازس ابزار و كننده تسهيل فقط يادگيری مدير

  : تيمی كارايی ارزيابی

  :داد خواهند پاسخ آزمون نتايج بندی جمع از بعد نيز ها سوال اين به تيم در آموزان دانش

 اساسی نکات بررسی در اعضا تمام آيا - 3بوده؟ حاكم بحث بر فرد يك عقايد آيا - 2 بود؟ كافی فرد آمادگی آيا - 1

 - 5نشده؟ استفاده او منابع از چرا است؟ داشته تيم غلط پاسخ برای صحيح بجوا فردی آيا - 4؟ كردند را خود سعی
 بوده نتيجه اين موجب چيزی چه اند؟ داده غلط جواب اعضا ولی داده درست جواب تيم كه است بوده پاسخی آيا

  كنند؟ پيدا آمادگی تيم كارايی افزايش برای توانند می چگونه اعضا - 6است؟

  تیم اعضای تدریس طرح

 ، عضو هر ، كند می تقسيم تيم اعضای بين را درس موضوع ، يادگيری مدير ، آيد می بر طرح عنوان از كه گونه همان

 آموز دانش هر يعنی ، كند می تدريس خود تيم اعضای به را آن و كند می مطالعه دقت به را خود ی يافته اختصاص متن

 را درس موضوع تواند می يادگيری مدير صورت اين غير در ، باشد سيمتق قابل بايد متن.  يادگيرنده هم و است معلم هم

  . كند تقسيم مختلف های قسمت به مجدد سازماندهی با

 اختيار در سواالت كليد سپس و شود می برگزار ها بخش تمامی از جامع آزمون ، اعضا توسط بخش هر تدريس از بعد

  : دهند می پاسخ سوال دو اين به و كنند می ارزيابی را خود كار آموزان دانش و گرفته قرار آموزان دانش

 كار بودن موثر برای - ب ؟ اند كرده تدريس ديگران به و اند گرفته ياد خوب را موضوع حد چه تا كدام هر - الف

  دارند؟ پيشنهادهايی چه تيم در خود
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 تدريس ديگران به موثر طور به و شوند مسلط شده تعيين بخش مورد در تا شود می كمك آموزان دانش به طرح اين در

  . كنند

 ضمن تواند می هم نوبتی ی استفاده.  شوند استفاده زمان هم است ممکن تيم كارايی و تيم اعضای تدريس های طرح

  . دهد آموزش را مختلفی های مهارت ، ها رشته در تنوع ايجاد

 است طبيعی. است سوال هر در آموزان دانش نمرات يلتحل و بررسی ، دارد وجود طرح اين در كه توجهی قابل ی نکته

 بررسی در سواالت ديگر ی نمره ولی ، باشد داشته باالتری ی نمره خود بخش به مربوط سواالت در آموز دانش هر كه

  . است تامل قابل نيز تدريس فرآيند در اعضا ديگر عملکرد

 تيم كارايی طرح اجرای دستورالعمل نمونه يك

 قهدقي 61 زمان

 دقيقه 15 درسی موضوع مطالعه

  دقيقه 15 آنها به پاسخ و ت سواال توزيع

  دقيقه 15 پاسخ بهترين توافقدرباره به ورسبدن ها پاسخ درباره بحث

  دقيقه 11 تيمی و فردی های پاسخ گذاری ونمره سواالت كليد دريافت

 دقيقه 15 تيم هر كارايی ميزان وتعيين نتايج بررسی

 تيم اعضای تدريس طرح اجرای العملدستور نمونه يك

 دقيقه61 زمان

 دقيقه 15 عضو هر به يافته اختصاص متن مطالعه
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 دقيقه 11 تسلط به ورسيدن موضوع روی تيمی بحث شماره هم افراد جديد گروه تشکيل

 دقيقه 15 اعضا تدريس قبلی تيم به برگشت

  دقيقه 11 ها آن به فردی پاسخ و موضوع كل از سواالت توزيع

  : مشاركتی يادگيری روش در يادگيری مدير وظايف

 به كالس در معلم كه است زمانی از تر حساس بسيار ، شوند می اداره تيمی صورت به كه هايی كالس در معلم نقش

  . دارد آموزان دانش با جانبه يك ارتباطی و كند می وظيفه انجام ، خبره يك و دانش ی دهنده انتقال يك عنوان

 عهده بر يادگيری مسئوليت كه زمانی.  كند می بيشتر را يادگيری نوع اين موفقيت ، روش اين به او ی احاطه و آمادگی

 ای گونه به يادگيری فرآيند تا كنند می كمك ديگر يك به كه هستند تيم اعضای اين ، است يادگيری های تيم ی

 پردازد می يادگيری های موقعيت ی اداره به ، تيمی ركا در مختلف های طرح از استفاده با معلم البته.  شود طی مطلوب
.  

 كند می كمك فراگيران به يادگيری های فعاليت اجرای و فهم در او.  ناميد يادگيری مدير را وی توان می جهت اين از

  . شود می آموزشی مواد ی تهيه صرف درس كالس از خارج در وی ی گسترده های فعاليت تر بيش و

 پيدا خود نقش به نسبت جديدی نگرش كه اين مگر ، شود يادگيری مدير تواند نمی معلمی هر كه است یبديه بنابراين

  . است آموز دانش يادگيری مسئول معلم تنها كه بگذارد كنار را تصور اين بايد وی ديگر عبارت به.  كند

 مسئول و هميار ، فعال ، يادگيری های يتفعال انجام در بايد آنها كه كند القا آموز دانش به است الزم يادگيری مدير

 چند فعاليت به بتواند بايد واحد آن در.  باشد آگاه لحظه هر در تيمی های فعاليت ی كليه از و هوشيار بايستی.  باشند

 فمعطو نظر مورد فعاليت و كار به را فرد هر توجه بايد ها تيم فعاليت به مکرر های نظارت با و باشد داشته احاطه گروه

  . كند
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 انجام برای كه شوند ترغيب نبايد آنان.  دارد عهده به سهمی كار پيشبرد در كه كند احساس آموز دانش هر كه طوری به

 به رسيدن برای و خويش هدايت برای كه ببيند آموزش بايد بلکه ، كنند مراجعه او به معلم از گرفتن كمك با كاری هر

 كنند درك است الزم يا خواهند می چه آن خود تا كنند می تالش.  شوند مند رهبه خود ابتکار از شده تعيين های هدف

  . يابند می دست اند داشته الزم يا اند خواسته آنچه از بيش به گاه آموز دانش هم و معلم هم دار و گير اين در. 

 اداره را يادگيری آيندفر كه است معلمی عمل و احساس فکر، هماهنگی گروه در روش اين موفق اجرای كه است مسلم

 موفق ديگران با متقابل كنش در تا بسازد متخصص شهروند يك آموزان دانش از تا دارد سعی و كند می اجرا و اداره

 خاصی های مهارت تا است الزم كند عمل موثر طور به ها كالس گونه اين در بتواند يادگيری مدير اينکه برای.  باشند

  : كند كسب را

  : تیم اعضای میان موثر و متقابل ارتباط از حمایت – الف

 از موثر ی استفاده و ها فعاليت انجام در توافق برای ها انديشه روش بيان ، ديگر يك های حرف به كردن گوش خوب

 ، پشتيبانی را ديگر يك بايد تيم افراد تمام.  شود تقويت ها كالس گونه اين در بايد كه است هايی مهارت جمله از زمان

 . شوند تشويق يکديگر با نظرهايشان گذاشتن ميان در برای و كنند كمك و تشويق

 ايجاد ضمن كه كند عمل طوری بايد يادگيری مدير پس.  كنند عمل هم با و كنند بحث يکديگر با نظرهايشان ی درباره

 سر بر موانعی كه كند می دخالت ها تيم كار در زمانی تنها او.  شود تقويت نيز ها مهارت گونه اين ، يادگيری ی انگيزه

  . ببيند ها تيم های فعاليت راه

 مشکالت برای مناسبی حل راه تا كند می تشويق را تيم افراد كه است ای گونه به مرحله اين در يادگيری مدير دخالت

 اين خود به خود فتارر اين.  كند می جلب هم مشکل خود به را آنان توجه ضمناا و كنند پيدا ، تيمی های فعاليت ی آينده

  . بپردازند آن حل به و كرده درك كامالا را مشکل بتوانند اعضا تا كند می فراهم را امکان
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.  كند تداعی آموزان دانش آن برای را مستبدانه و جانبه يك كنترلی كه باشد ای گونه به نبايد يادگيری مدير دخالت

 ممکن كه مهمی موارد از مورد چند.  دهند ادامه يکديگر با فعاليت به نتوانند تيم اعضای كه كند می دخالت زمانی وی

  : است زير قرار از برسد تنگنا به تيم است

  . كنند پيدا شديد باختی يا برد مقابله تيم اعضای كه هنگامی -

 بگذارد اجرا به ار ن آ كه دارد اصرار و دهد می ارايه حلی راه اعضا از فردی كه زمانی ، توافق كسب در توانايی عدم -

  . پسندند نمی را آن و كنند نمی جانبداری آن از اعضا ديگر كه حالی در ،

  . شود می تيم اعضای بين يادگيری فرآيند اجرای در منطقی توافقی ايجاد مانع كه گروه افراد ميان شخصی اختالفات -

  . كند می حبتص حد از بيش كه عضوی برای اجرا و كار زمان كنترل در توانايی عدم -

  . كند می صحبت كم بسيار كه عضوی كردن فعال در توانايی عدم -

 كه هايی كالس در خصوص به.  بشود تيم اعضای يادگيری پيشرفت شدن كند موجب تواند می فوق موارد از كدام هر

  . شد خواهد تر محسوس باال مشکالت ، است شده شروع تازگی به تيمی يادگيری روش

 ، بگيرند ياد خوبی به را تيمی مهارت ، تيم اعضای كه كند عمل ای گونه به يادگيری مدير كه است اين ممه یلهامس

 خواهد كارشان به ها مهارت اين و شد خواهند مواجه مشکالت اين با نيز خود ی روزمره زندگی در تيم اعضای زيرا

.  باشد می اجتماعی های مهارت رشد و سبك برای فرصت بهترين درس كالس در يادگيری های موقعيت اين.  آمد

  : بپرسد خود از ابتدا بايد مشکالت گونه اين با برخورد در يادگيری مدير

  ؟ كنند حل را آن بايد اعضا خود يا كند دخالت او آن حل برای كه هست جدی آنقدر مشکل آيا -

  بيابند؟ مشکل اين برای حلی راه خود های فعاليت ارزيابی ضمن كه دارند فرصت اعضا آيا -



www.moallemkade.ir                                  

 آنان تا شود می موجب آيا ؟ شود می تيم فعال غير و ساكت اعضای به رساندن ياری سبب او دخالت ی نتيجه آيا -

  كنند؟ بيان را احساساتشان و نظرات بتوانند

  ؟ دارد می وا بهتر و بيشتر فعاليت به را تيم افراد او دخالت آيا -

 رهبر ها تيم برای يادگيری مدير.  نشود تبديل محوری معلم به كه باشد دقيق و ظريف آنقدر بايد يادگيری مدير دخالت

 اشتباه تيم افراد اگر حتی ، كند نمی قطع را افراد صحبت ، است مخالف بحث با كه زمانی.  كند نمی انتخاب منشی يا

 عنوان به.  كند می پرهيز راهنمايی يا و هعقيد ابراز از ، كند می شركت مهمان عنوان به ها تيم بحث در كه زمانی.  كنند

  . گيرد نمی عهده بر هم را وقت تنظيم حتی يا جلسه كارهای تنظيم ی وظيفه ، جلسه رئيس

 ذكر باال در كه است مواردی گرفتن نظر در با و گوناگون های شکل به مشکالت بروز هنگام يادگيری مدير دخالت

  : است زير ارقر به دخالت موارد از بعضی.  است شده

  : زمانی محدوديت

 كرده اعالم را برنامه دوباره يادگيری مدير ، كردند پرسش فعاليت پايان زمان مورد در تيم اعضای فعاليتی ابتدای در اگر

  . رسانند اتمام به را آن موقع به كه خواهد می ايشان از ،

  : عبارت توضيح

 عبارت آن ظاهری و اللفظی تحت معنی هرگز يادگيری مدير ، باشند هداشت مشکل عبارتی معنی فهم در تيم اعضای اگر

 كه كند يادآوری تيم اعضای به و بگذارد بحث به كالس در را عبارت آن توضيح كند می سعی بلکه ، كند نمی بيان را

  . شود حل كالسی بحث با مشکل اين بايد

 كند كمك وی به است ممکن كه آنجا تا و كند تصحب خصوصی طور به فرد آن با كه است يادگيری مدير ی وظيفه

 مدرسه مشاور به فعال غير عضو آن ، نشد مشکل حل به موفق يادگيری مدير اگر است طبيعی.  بشود فعال تيم در تا



www.moallemkade.ir                                  

 فردی صورت به را هايش فعاليت تا بخواهيم فرد آن از مدتی است بهتر ، نشد حل مشکل هم باز اگر.  شد خواهد منتقل

  . هدد انجام

 مسئول شخصی همواره تا مايلند و دارند مدير و اختيار صاحب نيروی يك به شديدی وابستگی نيز افراد از بعضی

  . باشد فراگيران كردن تشويق يا و راهنمايی ی ارايه ، نظم برقراری

 محور – معلم وردبرخ وی با يادگيری مدير كه است اين چاره تنها باشد شديد خيلی فردی در حالت اين كه صورتی در

 و مشاوران از توان می البته.  ندهد دست از درسی موضوع يادگيری به نسبت را خود ی انگيزه آموز دانش تا ، كند

 اين در.  كند كار خود تيم با تواند نمی فردی اوقات گاهی.  گرفت كمك مشکل اين رفع برای نيز مدرسه مسئوالن

 خاص تيمی با همکاری به وادار خود ميل عليرغم را فردی هرگز و كند عوض را وی تيم بايد يادگيری مدير صورت

  . نکند

  : تيم های فعاليت بر گذاری تاثير های روش

  : برسد تنگنا به خود مشکل حل در تيم است ممکن كه مواردی

  . كنند پيدا باخت يا برد مقابله تيم اعضای كه هنگامی -

 در بگذارد اجرا به را آن كه دارد اصرار و دهد ارائه حلی راه اعضا از فردی كه زبانی توافق كسب در توانايی عدم -

  . پسندند نمی را آن و كنند نمی جانبداری آن از اعضا ديگر كه حالی

  . شود می تيم اعضای بين يادگيری فرآيند اجرای در منطقی توافقی ايجاد مانع كه تيم افراد ميان شخصی اختالفات -

  . كند می صحبت كم بسيار كه عضوی برای اجرا و كار زمان كنترل در توانايی عدم -

  : يادگيری مدير برای الزم های مهارت
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 انتقاد و پذيری انعطاف ، گفتگو و همدلی ، كردن اعتماد ، كالمی غير و كالمی های پيام ، دادن گوش مثل هايی مهارت

  . « باشيم موفق ما ی همه كه است موفق وقتی ما تيم»  ردب – برد ی رابطه برقراری ، پيشداروی از پرهيز ، پذيری

  : يادگيری های تيم در انتظار مورد رفتارهای

  . كنند كمك و شوند شريك هم با همه -

  . دهند گوش بقيه به توجه با همه -

  . كنيد كردن شركت به تشويق خويش گروه در را همه -

  . يدكن تحسين را خوب های ايده يا مفيد اعمال -

  . كنيد كمك تقاضای داشتيد نياز كمك به اگر -

  . كنيد اطمينان كسب هم فهم از -

  . بمانيد گروه همراه تکليف انجام حين -

  آزمايشگاهی تدريس روش

  اساسی هدف

 اثر به توجه با اخير سالهای در.  است بوده استفاده مورد تجربی علوم آموزش در پيش ساليان از حاضر تدريس روش

 كه است روشی آزمايشگاهی تدريس الگوی.  است شده برده كار به تجربی علوم از غير آموزشهای در آن گذاری

.  آيد می دست به آزمايشها و جستارها انواع طريق از كه اطالعاتی با ، دارد اول دست اطالعات بر را تمركز بيشترين

.  آورد می فراهم را اطالعات آيی پديد كوچك گروههای و افراد سوی از واقعی مواد كاربردهای و مشاهده ، آزمايش

  . است تجربی روش يافته بسط ، آزمايشگاهی تدريس روش واقع به
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 برای.  است آزمايشگاهی تدريس از شکلی ، بدنی تربيت و بهداشت آموزش در آموزشی مواد و ابزارها از استفاده

 در كه هستند مطلوبی آزمايشگاههای اجتماعی علوم و ياضياتر های خانه ، دانان رياضی و اجتماعی علوم متخصصان

 توان می را ای ناحيه يا منطقه های محيط گاه.  كنند نگهداری و حفظ توانند می خواهند می آنچه هر و كرد مطالعه آنها

  . كرد اخذ تجربياتی آنها از عملی طور به توان می كه آورد نظر در بزرگی آزمايشگاه

 در موثری صورت به ضبط و ويدئو و كاست نوار از زبان آزمايشگاههای در نمايش و ادبيات نيز و زبان تدريس در

  . شود می گرفته بهره يادگيری

 بين ساختگی مرز كه است اين آزمايشگاهی تدريس عام های خصيصه از يکی كه داشتند اظهار شواب و براندوين

 تدريس روش از استفاده ، آزمايشگاه وجود كنند می تصور برخی.  زند می هم بر را عمل و ذهن و آزمايشگاه و كالس

 آنچه ؛ باشد ساز زمينه تواند می آزمايشگاه وجود ؛ نيست درست پنداشتی چنين ولی.  كند می تضمين را آزمايشگاهی

  . است آزمايشگاهی تدريس روش از استفاده مهارت وجود است حياتی

 تدريس روش از توانند می ، داند را( گروهی) اجتماعی كارهای و دیفر كارهای هدايت توانايی كه معلمانی

 می آماده آزمايشگاهی تدريس روش از استفاده برای را معلمان كه مهارتهايی ديگر از.  كنند استفاده آزمايشگاهی

 دانش به آزمايشگاهی تدريس روش مهارتهای كسب با بايد معلمان ، روی هر به.  است فرآيندی مهارتهای ، سازند

  . گردد روشن آنها ماهيت و معلولها و علتها ، ها پديده خواص تا كنند ياری آموزان

 خصيصه شدن نمايان به كمك را آزمايشگاهی تدريس روش از هدف توان می ، شد يادآوری باال در آنچه به توجه با

  .دانست روابط و مواد و رخدادها بازسازی و ارزشيابی تركيب و تحليل و تجزيه ، مواد و رخدادها های

 روش.  شود می آموخته كاوشگری و مسئله حل ، اكتشافی يادگيری مهارتهای آن در كه است مناسبی مکان آزمايشگاه

 از كدام هر.  تنيد هم در. . .  و كاوشگری ، گروهی تفحص نظير ، تدريس روشهای با توان می را آزمايشگاهی تدريس

  . اند شده شريحت جداگانه ، شده اشاره روشهای
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  آزمايشگاهی تدريس روش اساسی مفاهيم

 يا آزمايشگاه وجود سازد می متمايز ديگر روشهای از را حاضر روش آنچه ؛ پيداست تدريس روش عنوان از كه آنچنان

 ، حقايق كشف به معلم رهنمودهای و هدايتها با گيرندگان ياد كه است مکانی آزمايشگاه.  است بوده آزمايشگاهی

  . پردازند می. . .  و ها علت و ها ابطهر

. .  و روابط آميختن درهم تحليل و تجزيه و وسايل و مواد ورزی دست طريق از تدريس روش در كه ای عمده مفاهيم از

 ياد اختيار در معلم را اشاره مورد اطالعات.  نيستند روايتی يا نقلی اطالعات ، اول دست اطالعات.  آورد می دست به. 

  . يابد می را آن وی خود بلکه گذارند نمی ندهگير

 مهارتهای.  دارد محوری نقش آزمايشگاهی تدريس روش در كه است مفاهيمی از هم«  فرآيندی مهارتهای كاربست »

 يادگيرندگان برای ويژه به كسی هر برای را انديشيدن های زمينه كه هستند ذهنی واكنشهای از دسته آن ، فرآيندی

  . وردآ می فراهم

.  دهد می سوق دانشمندان كار سياق و سبك آنچه سوی به را آزمايشگاهی فعاليتهای ، فرآيندی مهارتهای به توجه

 می تلقی اهميت حائز بسيار رياضی و تجربی علوم در ويژه به ، علمی های بيشتررشته در اشاره مورد مهارتهای ، امروزه

  . شود می داده توضيح كدام هر و ارائه فرآيندی مهارتهای ادامه در.  گردد

  فرآيندی مهارتهای

.  بينديشند توانند می آنها از استفاده با گيرندگان ياد كه هستند عملياتی و ذهنی مهارتهای از دسته آن فرآيندی مهارتهای

 آنان كه دده ی نشان انديشمندان فکری كنشهای بررسی.  هستند ساز انديشه عوامل فرآيندی مهارتهای ، سخن ديگر به

 با همراه ، ادامه در فرآيندی مهارتهای برخی.  برند می كار به را فرآيندی مهارتهای پژوهشی فعاليتهای در پيوسته

  :گردد می ارائه ويژه تعاريف
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 به شنوايی و المسه ، بويايی ، چشايی ، بينايی خواص از استفاده با فراگيرنده كه است فعاليتی آنگونه:  مشاهده -1

  . گيرد می انجام دهنده ياری ابزارهای از استفاده با تر دقيق مشاهده.  كند می اقدام اطراف جهان شناخت

 پيش دادن انجام برای.  افتاد خواهد اتفاق رود می تصور آنچه دربارهء است توصيفی بينی پيش كنش:  بينی پيش -2

 شود اقدام هم اطالعات تفسير به بايد بينی پيش منظور به اين بر افزون.  گردد انديشه شده مشاهده آنچه دربارهء بايد بينی
.  

 تشريح استنباط.  است استنباطی فعاليت ، است داده رخ آنچه تشريح برای شده مشاهده آنچه از استفاده:  استنباط -3

  . است رخدادها دربارهء قضاوت و مشاهدات

 و استفاده امکان و اند بزرگ يا كوچك اغلب رويدادها اي اشيا:  الگوها از استفاده و( بندی صورت) بندی فرمول -4

  . شود می استفاده بندی فرمول و الگوسازی از نقيصه اين رفع برای.  نيست مقدور آنها درست و دقيق مشاهده

 كرد بررسی و كنترل را متغيرها بايد آزمايش يك در.  شود می استفاده ها فرضيه آزمون برای آزمايش از:  آزمايش -5

  . گردد استخراج نتايج و تفسير را آمده بدست اطالعات بايد آزمايش خاتمه از پس.  آيد دست به درست اطالعات تا

  . شود می استفاده رويدادها و اشيا متفاوت و مشترك ی ها ويژگی استخراج برای مقايسه از:  مقايسه -6

 برای ابزاری توان می را گيری اندازه.  است مقدور گيری زهاندا طريق از رويدادها و اشيا دقيق مشاهده:  گيری اندازه -7

  . دانست تر راحت و تر درست ، تر دقيق مشاهدة

 استفاده با يادگيری.  گردد ارائه يا دريافت اطالعاتی است نظر در ، شود می برقرار ارتباط كه زمانی:  ارتباط برقراری -8

 فراگيرنده هر ، بنابراين.  دهد ارائه را آنها است الزم كه آورد می دست به اطالعاتی گوناگون فرآيندی واكنشهای از

  . دارد ارتباط برقراری به نياز است يافته آنچه گسترش برای
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 نزديکی ، دوری ، كوچکی ، بزرگی چون ويژگيهايی اساس بر رويدادها و اشيا كه زمانی:  سازی مرتب/  بندی طبقه -9

  . شوند می آورده نظر در. . .  و ، كوتاهی ، بلندی ،

 با.  شود مشخص آزمايش نتيجهء هر در گذار اثر شرايط كه گردد می تعيين متغير زمانی:  متغيرها وكنترل تعيين -11

  . گردند می فرض متغير ای دسته و ثابت آنها از ای دسته ، متغيرها كنترل و تعيين

 گيرنده ياد كه هستند رخدادهايی يا اشيا به مربوط هايی واقعيت ، اطالعات يا ها داده( : اطالعات) و ها داده تفسير -11

. شود می گيری تصميم اطالعات مفاهيم و معانی دربارهء ، ها داده تفسير با.  اند كرده گردآوری را آنها ديگران يا

 باال مجموعهء رب توان می هم را ديگری مهارتهای بلکه ، نيست شد ارائه باال در آنچه به منحصر فرآيندی هایمهارت

  . گرفت بهره آنها از تدريس جريان در و افزود

  آزمایشگاهی تدریس روش اجرای مراحل

 اساسی مرحله چند اما.  باشد متفاوت ، كندمی دنبال معلم كه معنی به توجه با تواند می آزمايشگاهی روش كار روش

 اشاره ريسك. است اساسی مرحلهء سه يشگاهیآزما تدريس روش. رسدمی نظر به الزامی آن رعايت كه دارد وجود

  : كند رعايت را زير مرحلهء سه بايد آزمايشگاهی روش از استفاده با تدريس در معلم هر كه كندمی

  .بندی جمع مرحلهء - 3كار زنگ مرحلهء - 2 سازی آماده مرحلهء - 1

  سازی آماده:  نخست یمرحله

 يا ، شد خواهد آزمايش آنچه دربارهء معلم نخست مرحلهء در.  است ايشگاهآزم در كار از پيش ای مرحله سازی آماده

 تدريس روش از استفاده در معلمی هر برای وضعيت دو.  گيرد می تصميم گرفت خواهد قرار كاوش مورد آنچه

  . است مفروض آزمايشگاهی
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 مهارتهای از استفاده و كاوشگری ، آزمايشگاهی كارهای دادن انجام برای كافی مهارت يادگيرندگان ، اينکه نخست

 ، آزمايشگاهی اقدام گونه هر دادن انجام از پيش الزامی.  است عارض معلمی برای نخست وضعيت اگر.  دارند فرآيند

 جزوه تدارك اوبا كه است اين كار بهترين ، منظور بدين.  دهد ارائه را الزم مهارتهای آموزان دانش به. . .  و كاوشگری

  . كند اقدام آموزان دانش راهنمای به كار لعملهایا دستور يا

 تدارك آزمايشگاه در كار فرآيند از طرحی آزمايشگاهی تدريس نخستين جلسات در كار تازه معلمان شودمی توصيه

  . بپردازند فعاليت به آن اساس بر و ببينند

 كار راحتی برای او.  كند تدريس يشگاهآزما در را«  ؟ شوندمی تشکيل بلورها چطور»  درس ، دارد نظر در معلمی

  : دهد می انجام را زير شرح به«  سازی آماده»  اقدامات

  : كنند كشف بايد آموزان دانش آنچه - 1

  . دارند متفاوتی اشکال كه هستند ای زنده غير مواد بلورها -

 شود می حفظ بلور اصلی شکل ولی ، شوند می بزرگتر ديگر های اليه شدن افزوده با بلورها -

  . يابد می تغيير بلور سرعت مبنای بر بلور اندازه -

  . شوند می تبديل ميکروسکوپی ذرهء هزاران به و گردند تنش دچار گيری شکل فرآيند در بلورها اگر -

  . دارند بلوری شکل واقعی جامدات -

  . است اهميت حائز ماده ويژگيهای برخی تعيين در بلوری شکل -

  : نياز مورد وسايل و مواد - 2
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 اين) دستی عدسی ، شکر كوچك ليوان عدد 2 ، آب ، نمك ، بطری درپوش عدد دو ، بطری عدد 2 ، خوری غذا قاشق

  (است نفری سه گروه يك برای وسايل

 می رخ چيزی چه بلور تشکيل حين در  ساخت؟ بلور توان می چگونه چيست؟ بلور: شود می گذاشته بحث به آنچه - 3

  اند؟ مهم بلورها مطالعهء چرا دهد؟

  . كرد خواهند كار هم با نفری يا چهار سه گروههای در آموزان دانش:  آموزان دانش فعاليت نحوهء

  (كار مدت) كار زنگ:  دوم یمرحله

 كاوش به يا شده داده مسئله حلهای راه جستجوی به گروهی يا فردی صورت به آموزان دانش حاضر یمرحله در

 را كار مدت يا كار زنگ طول آزمايش يا مسئله ماهيت.  پردازند می كار به عملی روش و راه از استفاده با یدرموقعيت

  .بپردازند لهامس يك به همه يا مسئله يك به كدام هر توانند می آموزان دانش.  كندمی تعيين

 ، آزمايش به فعاالنه صورت به بايد آموزان دانش از كدام هر ، كه اين است توجه شايان و اهميت حائز ميان اين در آنچه

 زودتر آموزان دانش برخی زمانی ، است ممکن.  كنند اقدام پاسخ جستجوی و( ريزی طرح) ريزی برنامه ، انتقادی تفکر

 معلم كار، ضمن در.  كند ارائه آنان به ديگری مسئله بايد معلم حالت اين در ، كنند حل را شده ارائه مسائل ديگران از

  . كند راهنمايی و هدايت را آنان و كند سركشی گروهها و افراد به ايدب

 عرضه آموز دانش به فرآيندی مهارت نوع كردن عنوان با همراه زير شکل به را دهند انجام بايد آموزان دانش آنچه معلم

  . كندمی

 اول قسمت

 ليوان داخل را نمك.  كنيد ادهآم كوچك ليوان عدد يك و پوش در عدد يك ، نمك خوری غذا قاشق يك - 1

  . شود حل آب در كامل طور به نمك دهيد اجازه.  دهيد قرار مشاهده مورد را ليوان آب.  بريزيد
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  شد؟ چه نمك مشاهده

 از تا دهيد قرار ثابتی جای در را آن روز چند مدت برای و بريزيد بطری پوش در داخل را نمك محلول از مقداری - 2

  . باشد دور هب تکانی گونه هر

  آيد؟ می در صورتی چه به نمك محلول كنيد می فکر سازی فرضيه

 دهيد می انجام شما كه را آزمايشی پيش روز چند من...  بگذاريد كنار ايد كرده پر نمك محلول از كه را پوشهايی در »

 به كه است ای نتيجه اين و ايد كرده خودتان را آزمايش اين كنيد فکر.  دهم می نشان شما به را آن نتيجه ايم داده انجام

 .كنيد نگاه است پوش در داخل در آنچه به عدسی با...  ايد آورده دست

 .كرد خواهيد مقايسه كنيد می آماده خودتان كه ای نمونه با بينيد می حاضر های نمونه در را آنچه - 3

  . دهيد شرح خود وهیگر هم برای ، ديديد عدسی از استفاده با را آنچه – 4 رابطه برقراری

  دارد؟ ديديد كه نمکی محلول با تفاوتی چه درپوش داخل مواد – 5 مقايسه

  مورد مايع كه است ويژگی چه دارای داريد دست در كه جامدی كنيد می فکر استنباط

  است؟ آن فاقد مشاهده

  ناميد؟ می چه را درپوش داخل مواد گيری شکل حالت سازی فرضيه

1 –  آب ليوان داخل را شکر.  برداريد كوچك ليوان عدد يك و بطری درپوش عدد يك شکر، خوریغذا قاشق يك 

 حركت بدون دقيقه چند محلول دهيد اجازه. دهيد قرار مشاهده مورد دقت به را ليوان آب.  بزنيد هم به قاشق با و بريزيد

 محلول شبيه شکر محلول آيا مقايسه ؟آيد می در صورتی چه به شکر مشاهده. شود شفاف كامالا ليوان آب تا بماند

  ايد؟ كرده تهيه پيشتر كه است نمکی
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 مدت به را شکر محلول. بريزيد درپوش داخل در را شکر محلول از مقداری سرعت با و برداريد درپوش عدد يك -2

 . كنيد پرهيز تکانی گونه هر آوردن وارد از و داريد نگه ثابت جای در روز چند

  یکاوشگر تدریس روش

  اساسی هدف

 روش توانند می آموزان دانش كه است اين متعدد درسی موضوعهای آموزش زمينهء در نوين های انديشه و تفکر از

 دارد وجود خاصی پژوهشی روش يا روش درسی موضوع هر برای سخن، ديگر به. بگيرند فرا را درس هر تحقيق ويژهء
. 

 آماده و اطالعات جستجوی زمينهء در را هايیتوانمندی و هامهارت بايد فراگيرندگان تحقيق، شيوهء يادگيری برای

 بکار از نهايی هدف .دريابند را معلول و علت و منطق به مربوط اصول حدودی تا و آورند دست به اطالعات سازی

 . است خود به متکی و محقق فراگيرندگان پرورش روش، اين گيری

 الگو اين اساسی هدف همکارانش و ساچمن ديدگاه از. است ساچمن چاردري تحقيق شيوهء آموزش اصلی پرداز نظريه

 هم پژوهشهايی تحقيق شيوه آموزش تدريس روش زمينهء در. است علمی استدالل و استقرايی تفکر یفرآيندها تقويت

 فهم و كدر افزايش سبب حاضر تدريس روش از استفاده كه اندداده نشان هاپژوهش از حاصل نتايج. است شده انجام

 . شودمی اطالعات تحليل و تجزيه و كسب مهارتهای و خالق تفکر علوم،

 اثر كاربرد( ناشنوا) كر كودكان به آموزش در الگو اين كه است داده نشان آوری شگفت صورت به پژوهش يك نتيجه

 توانمی مستقيم صورت هب كه دارند را آن توانايی آموزان دانش عموم ساچمن، ريچارد باور به بنا. است داشته بخشی

  آموخت. كودكان به را كردن تحقيق
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 اعتقاد اين .پژوهشگرند و محقق طبيعی طور به ها انسان كه است ساچمن و آزوبل تابا، برونر، چون انديشمندانی باور اين

 كامل فوقو و آگاهی پژوهش، عقلی و منطقی فرآيند به تفکر توانمندی سطح ارتقای برای بايد كه دارد وجود هم

  . نيست

 

  تحقیق روش آموزش تدریس روش اساسی مفاهیم

 و تفکر جريان به آموزان دانش مستقيم كردن وارد حاضر روش بکارگيری از هدف شد، گفته پيش بخش در آنچه بر بنا

 عبارت نظر مورد مفاهيم برخی. كرد استنباط را عمده مفهوم چند توانمی شده ياد هدف در دقت با. است علمی پژوهش

 و صحت به دستيابی قصد به پژوهش پيداست، كه آنچنان پژوهش يا تحقيق روش و پژوهش فرآيند پژوهش،: از است

 دنبال به پاسخگويی كه شودمی انجام زمانی تحقيق سخن، ديگر به .گيردمی انجام ای فرضيه يا عمل انديشه، نادرستی

 سيستماتيك يا نظامدار فرآيند يك تحقيق فرآيند كه شودمی گفته . دگيرمی  انجام ایفرضيه رد و تاييد يا سوال يك

  .رسد نمی ثمر به تحقيقی فعاليت باشد اين از غير اگر و است

 مفروضات به دستيابی سوی به آنها در نهادن گام با كه است نظامداری يا منظم هایراه انواع پژوهش يا تحقيق روش

 از مثال، برای. است گوناگون های زمينه در حقيقت به دستيابی برای متعدد قتحقي هایروش. آيدمی پديد حركت ذهنی

 روش و شودمی گرفته بهره شده كنترل هایمحيط و آزمايشگاه در خود هایفرض آزمايش برای تجربی تحقيق روش

  . آيدمی در اجرا به گذشته یدرباره ذهنی موضوعات به يابی پاسخ برای تاريخی تحقيق

  تحقیق روش آموزش تدریس روش رایاج مراحل

  لهامس با فراگيرنده كردن مواجه : نخست مرحلهء

 انگيزه ايجاد با و كند طرح را ایلهامس كندمی تالش معلم مرحله اين در پيداست، نخست یمرحله عنوان از كه همچنان

  .بزند را تحقيق شروع یجرقه آنان در
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 را«  شودمی متالشی چگونه سنگ» درس ،هشتم یپايه تجربی علوم سكال در خواهدمی كه كنيد فرض را معلمی

:  است زير شرح به است كرده انتخاب تحقيق دادن انجام برای آموز دانش كردن مواجه برای او كه راهی. كند تدريس

 تا كندمی تالش.  دهدمی قرار گاز شعله روی است كرده آزمايش را آنها شکنندگی قبالا كه را سنگ قطعه چند معلم

 شدن گرم حال در هاسنگ كه حالی در. باشد آموزان دانش ديد در كه باشند گرفته قرار حالتی در هاسنگ و گاز

 از تا دو يکی معلم توضيحات حين در.  كندمی ارائه آموزان دانش به سرما و گرما اثر در را خود توضيحات معلم هستند،

 از را علت آموزان دانش از برخی. سازند می آگاه هاسنگ شدن شکسته از را معلم آموزان دانش. شکنندمی هاسنگ

 سواالت گفتن " خير " و " بله " با كندمی تالش تحقيق برای آموزان دانش هدايت برای معلم. شوندمی جويا معلم

  . گويد پاسخ را آموزان دانش

 به رسيدن برای تحقيقی هر در كه داندمی علمم. اطالعات گردآوری برای آموزان دانش كردن وادار:  دوم مرحلهء

 با را آنها بايد بلکه ؛ آيندنمی بدست خود به خود شواهد. كرد قضاوت شواهدی مبنای بر بايد نادرست يا درست پاسخ

  .داد سامان اطالعاتی آوردن فراهم و جستجو

 می را واقعه اين به مربوط اطالعات كه گويد می آنها به حاضر، الگوی با آموزان دانش آشنايی فرآيند تسهيل برای معلم

 . آوردمی فراهم خود دانشی های اندوخته از مجالت، ها،كتاب مجموعه از توان

 مفهوم دو دربارهء ديگر ای عده و كنندمی يادداشت را اطالعاتی خود های دانسته بر مروری با آموزان دانش برخی

 اين در معلم با گفتگو به هم آموزان دانش از بعضی.  كنند می ثبت را اتیاطالع لغت نامه فرهنگ از انبساط و انقباض

 آيدمی     دست به هاسنگ شدن متالشی نحوهء دربارهء اطالعاتی ، شده ياد های فعاليت پايان در.  پردازند می خصوص
.  

 دست به كه اطالعاتی به توجه اب مرحله اين در آموزان دانش.  كردن آزمايش برای آموزان دانش به ياری:  سوم مرحلهء

  . بپردازند خود گمان و حدس آزمايش به و دهند ارائه مسئله دربارهء حدسياتی تا كنند می سعی آوردند
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 خود فرضيهء آزمايش به و بسازند فرضيه اند آورده دست به كه اطالعاتی مبنای بر خواهد می آموزان دانش از معلم

 دانش از.  باشد زياد بسيار و احتمالی تواند می ، سازند می درس موضوع دربارهء موزانآ دانش كه فرضياتی.  كنند اقدام

.  دهند قرار استفاده مورد راحتی به نياز مورد مواقع در تا كنند ثبت را خود آزمايشهای نتيجهء شود می خواسته آموزان

 سپس و دهند قرار يخچال فريزر در را آن و كنند آب پر شيشه دو توانند می آموزان دانش آزمايش دادن انجام برای

  . كنند بررسی و بردارند را آنها

 تا كند می كمك آموز دانش به معلم مرحله اين در. اطالعات به ساماندهی برای آموزان دانش به ياری:  چهارم یمرحله

  . كنند مشخص را خود اطالعاتی های يافته و معلم سوی از شده ارائه اطالعات مجموعه

 را اطالعات مجموعه است، الزامی گرفته انجام هایفعاليت از نهايی نتيجهء كسب برای گويد می آموزان دانش به لممع

 طبقه توصيفی اطالعات و حقيقی اطالعات اساس بر را آنها مثال، برای.  كنندبندی طبقه ها آن انواع و هاويژگی براساس

  .نگارد می ويشانجل در را آنها از حاصل نتايج و كنندمی بندی

 گيرندگان ياد كار بندی طبقه

  توصيفی اطالعات-2تحقيقی اطالعات-1اطالعات از حاصل تايج؛ناطالعات انواع

  تحقيق جريان در عمل شيوهء بررسی:  پنجم مرحلهء

 برای را جديدی طرح باشد الزم اگر و دهند قرار بررسی مورد را خود تحقيق جريان تا خواهد می آموزان دانش از معلم

  . دهند سنگها شدن شکسته چگونگی دربارهء نظر ارائهء

. كند دريافت حاضر درس برای مناسب تحقيقی الگوی گيری پس برای را آموزان دانش نظريات كند می تالش معلم

 و بروند جاده كنار يا كوه دامنه به تحقيق گروه يك قالب در است بهتر كه كنند می اظهار آموزان دانش برخی

 .ببينند ملموس صورت به و نزديك از را سنگها انواع کستگیش

  مغزی بارش روش
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Br)مغزی بارش ai n  St or mi ng)مشاوره و فکری هم جلسات برگزاری هایشيوه ترينشده شناخته از يکی 

 ديگر فنون از بسياری واقع در. است فرد به منحصر هایويژگی و مزايا دارای روش اين. دارد جهانی كاربرد و بوده

 روش اين قواعد بررسی به مغزی بارش تعريف و تاريخچه از كوتاهی معرفی ضمن اينجا در. است روش اين از منشعب

  ارائه مغزی بارش جلسه يك برگزاری روند آن از پس و شودمی مشخص گروه و اعضا تركيب آنگاه. گردداشاره می

 در و كرده ارزيابی را آن كاربرد یدامنه بتوانند معلمان تا ودش می معرفی روش اين معايب و مزايا نهايت در.  گرددمی

 . كنند استفاده آن از خود جای

 چندين در را روش اين اسبورن فرهنگی بنياد زمان آن در. گرديد معرفی 1988 سال در اسبورن الکس توسط روش اين

 در روش اين موفقيت. گرفت بکار مديريت مسايل و مشکالت حل برای فنی و علمی بازرگانی، تحقيقاتی، شركت

  . شد شناخته كارآمد روشی عنوان به كوتاهی مدت ظرف كه بود چنان آن مسايل حل به كمك

 سعی آن در كه كنفرانس يك برگزاری تکنيك:  دارد می بيان چنين را مغزی بارش تعريف " وبستر " لغت فرهنگ

-می        قرار استفاده مورد بندی جمع در نظريات یهمه وشر اين در بيابد، را مشخصی حل راه تا است اين بر گروه

 تحول و گسترش موجب و است گروهی گيری تصميم روشهای ترين متداول از يکی امروزه مغزی بارش روش.  گيرند

 ، بوچارد همکاران، و كال ، اسبورن: جمله از زيادی دانشمندان. است گرديده مشابه و مرتبط هایروش از بسياری

 ارتقا جهت و اند پرداخته روش اين به خود كتابهای در سيج و ونگاندی ، لوئس ، همکاران و دلبگ ، همکاران و کاگچ

  . اند كوشيده آن

 

  مغزی بارش قواعد

 انفرادی حالت در شده ايجاد پيشنهاد برابر 2 گروه، در عادی فرد يك ذهن در شده ايجاد پيشنهاد داردمی عنوان اسبورن

 روش اين گردد، رعايت و گرفته نظر در مغزی بارش جلسات برای مشخصی مقررات و قواعد كه صورتی در.  است

  . است استوار اساسی ی قاعده چهار و اصل دو بر مغزی بارش. شد خواهد كارآمدتر بسيار
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 تا كندمی تر فعال است مربوط خالقيت به كه را مغز از بخش آن ، نظرات تنوع. است نظرات تنوع بر مبتنی اول اصل

THI تفکرقضاوتی بر NKI NG J UDJ MENTAL  و ارزيابيها معنی به واقع در قضاوتی تفکر.  آيد فايق خود 

 ؛ گرديد آوری جمع پيشنهادات تمامی آنکه از بعد منظور اين به.  است شده مطرح مطلب به نسبت تکميلی نظرات

 . گيردمی صورت پيشنهادات ارزيابی و بررسی

 بهتر حل راه يك به رسيدن احتمال ، شود بيشتر پيشنهادات تعداد چه هر يعنی.  است كيفيت فزاينده كميت، دوم اصل

  .يابد می افزايش

  مغزی بارش اساسی قاعده چهار

 را پيشنهاد ارزيابی و بررسی و كرده توجه آن به اعضا تمام است الزم و است قاعده مهمترين اين : ممنوع انتقال . 1

  . است ممنوع نيز پيشنهادات آميز تبعيض مالحظه اينکه ضمن.  كنند وكولم جلسه خرآ به

 كه است پيشنهاداتی ارائه برای كنندگان شركت به بخشيدن جرات برای قاعده اين : واسطه بی و نظرآزاد اظهار . 2

 را نظر اظهار امتشه و جسارت بايد اعضا تمام مغزی بارش جلسه يك در ديگر عبارت به ، كند می خطور آنها ذهن به

 كنند بيان را خود نظر و پيشنهاد بتوانند ؛ باشند داشته مستقيم انتقاد بعضاا و ارزيابی از ترسی آنکه بدون و باشند كرده پيدا

  . است جلسه تر موفق اجرای ی دهنده نشان باشد تر جسورانه پيشنهاد چه هر. 

 بيشتر آنها بين در سازتر كار و مفيد پيشنهادات وجود احتمال ، باشد بيشتر نظرات تعداد چه هر : کمیت بر تاکید . 3

 روش اين در. دارد مستقيم رابطه جلسه در شده مطرح پيشنهادات تعداد با مغزی بارش روش اجرای موفقيت.  شود می

  . است بيشتر كيفی پيشنهاد طرح وجود احتمال باشد بيشتر پيشنهاد تعداد چه هر كه شودمی عنوان گونه اين

 روش.  كنند اقدام خود پيشنهاد بهبود به نسبت ، پيشنهاد ارائه بر عالوه توانندمی اعضا : پیشنهادات بهبود و تلفیق . 4

 انها.  شود داده بهبود اوليه پيشنهاد ديگران پيشنهادات شنيدن از پس كه دهدمی اعضا به را امکان اين مغزی بارش

  . آورند دست به را كاملتری و بهتر پيشنهاد و كرده تلفيق ديگر پيشنهاد چند با را خود پيشنهاد توانند می همچنين
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  مغزی بارش گروه اعضای ترکیب

 جلسه، رييس ، گروه اعضای و جلسه دبير رييس،:  باشند داشته حضور ذيل افراد است الزم مغزی بارش جلسه هر در

 جلسه صورت ثبت كار دبير،.  آنهاست اجرای حسن بر ناظر و كند می مطرح را مشکل بحث مورد مسئله و كاری قواعد

 جلسه رييس بين غيرمستقيم رابط نقش بتواند كه طوری به بنشيند، جلسه رئيس نزديك دبير است بهتر.  دهد می انجام را

 كه كند می پيشنهاد اسبورن.  شوند يادداشت كلمه به كلمه نه گزارشی، طور به پيشنهادات است بهتر. كند ايفا را اعضا و

 داشت نظر در بايد ضمناا.  آيد عمل به دعوت فکری، هم برای هستند يکسان شغلی هایموقعيت دارای كه افرادی از

 آن برای آنکه مگر يافت خواهد خدشه پيوسته و آزاد نظر اظهار اصل باشند گروه يك در هم با مرئوس و رئيس چنانچه

  .باشد شده انديشيده تدابيری قبالا

 تدریس گویال انواع

 ساخت رويکرد-5محورمساله رويکرد-4تعاملی رويکرد-3مستقيم غير تدريس رويکرد-2مستقيم تدريس رويکرد-1

 .فراشناخت رويکرد -6گرا

 مستقیم تدریس الگوی-1

 فعاليت برای فرصتی اگرچه رويکردی چنين در .است مدار مهارت و شده ساختاری منظم، تدريس مستقيم، تدريس

 ،اين بر عالوه كندمی بازی يادگيری تدريس يندآفر در را اساسی نقش معلم دارد، وجود آموزان دانش و معلم مشترك

»  و«  نفس عزت»  مهارت آموختن بر عالوه آموزان دانش رويکردی چنين در كه معتقدند تدريس نوع اين طرفداران

 هایمهارت در روندی دانش يادگيری ارتقای ایبر ويژه طور به رويکرد اين .دهندمی افزايش نيز را«  خود به اعتماد

 الگوهای ساير چون مستقيم تدريس رويکرد .شودمی برده كار به شده ساختاری خوب توضيحی دانش و پيچيده و ساده

 و«  مثبت تقويت»  ،« گرايانه كاهش» تفکر بر تاكيد زيرا است گرفته شکل فعال شدن شرطی نظريه پايه بر رفتار، تغيير

  .دارد شده كنترل آموزش دفراين
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 .برد نام را  دهنده سازمان پيش-2و آموزشی مهارت-1:الگوی دو توان می مستقيم تدريس معروف الگوهای از

  مستقیم غیر تدریس-2

 و كنندمی مطالعه شخصاا ، گرفته قرار آنان اختيار در كه درسی برنامه اساس بر آموزان دانش مستقيم، غير تدريس در

 در اصلی فعاليت رويکرد اين در زيرا ،است محور آموز دانش تدريسی مستقيم غير تدريس. روند می پيش مگا به گام

 هيچ به آموزشی اهداف به آموزان دانش دستيابی برای معلم.  است آموزان دانش عهده بر يادگيری - تدريس فرآيند

 و سازماندهی ایگونه به را آموزشی هایفعاليت و یدرس هایبرنامه او بلکه پردازد نمی اطالعات انتقال به شخصاا وجه

 دانش مستقيم غير تدريس در. بپردازند يادگيری و مطالعه به خودگردان صورت به آموزان دانش كه كندمی طراحی

  . هستند وارزشيابی تنظيم و نظارت دار عهده شخصاا آموزان

 پيشرفت از است عبارت روش اين در زشیآمو هایهدف -1 :عبارتنداز مستقیم غیر تدریس کلی مشخصات

 مستقيم غير تدريس -2.آموز دانش خود توسط يادگيری نيازهای نيتعي و آموزان دانش پنداری خود و علمی عاطفی،

 گری،تسهيل نقش معلم، نقش -3 . گيرد می صورت گروهی يا انفرادی صورت به دور راه از يا رو در رو است ممکن

 و اهداف تعيين به خود اغلب يا است سهيم آموزشی اهداف تعيين در آموزدانش -4. است ندهده جهت و راهنما مرجع،

 گيردمی صورت ارزيابی خود يا سنجی خود صورت به تحصيلی پيشرفت سنجش -5 . پردازد می آموزشی های راهبرد
.  

 : است رویکرد سه دارای اجرا نظر از مستقیم غیر تدریس

 در و درس كالس در آموزشی های رخداد رويکرد اين در درس؛ کالس در تعاملی مستقیم غیر تدریس(  الف

 فهم در را وآنان كند برسی آموزان دانش نگاه دريچه از را نيازها كند سعی بايد معلم اما افتد می اتفاق معلم حضور

 يادگيری وتجارت سازند یعمل را خود تصميمات موثر طور به بتوانند آنان تا نمايد كمك راهبردها انتخاب و نيازها

 . كنند هدايت شخصأ را خود
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 سر با و مدرسه در معموال آموزشی های فعاليت از نوع اين شده؛ هدایت و ساختاری مستقیم غیر تدریس( ب

 در. است معروف انفرادی آموزش به بيشتر مستقيم غير تدريس رويکرد نوع اين. شودمی انجام معلم هدايت و پرستی

.  بپردازد يادگيری تجارب و لعه مطا به مستقيم طور به معلم حضور بدون يا حضور با تواندمی آموز انشد رويکرد اين

  .است رايانه وسيله به آموزش ، شده ساختاری انفرادی آموزش شکل رايجترين

 رويکرد اين. باشد كشوری يا و ای منطقه ، محلی است ممکن آموزش نوع اين دور؛ راه از مستقیم غیر تدریس( ج

 در.  دهند وفق آموزشی سخت و خشك های محدوديت با را خود توانند نمی مختلف داليل به كه است كسانی برای

 كنفرانس و ایرايانه  كنفرانس مانند جديد آموزشی فناوری يا تلفنی تماس از استفاده با اغلب آموزان دانش رويکرد اين

  .كنندمی برقرار ارتباط خود معلمان با ترنتاين های شبکه از استفاده با يا و دور راه از

  تعاملی تدریس-3

 در انديشد می ها مهارت و علمی محتوای كسب به آموزان دانش به كمك از فراتر كه است تدريسی تعاملی تدريس

 از و دارد قديم يونان در ريشه رويکردی چنين است شده فراوان تاكيد اجتماعی اهداف و تفکر فرآيند به رويکرد اين

 تدريس اصلی هدف.  است گرفته قرار تربيت و تعليم پردازان نظريه و تربيتی شناسان روان تاكيد مورد بيستم قرن اوايل

 به رسيدن برای ها ارزش و ها معيار آزاد انتخاب بر بيشتر تعاملی تدريس در. است محور نقش ها مهارت توسعه تعاملی

 وجود روشی يا موضوع هيچ الگو اين اساس بر دارد تاكيد ساالرانه مردم فعاليتی اساس بر اجتماعی – علمی حقايق

 خود بطن در را همگانی مشاركت و گرايی كثرت تفکر نوعی لذا باشد مناسب ها زمان ی همه در و همه برای كه ندارد

  . دارد

 : تعاملی الگوی اجرایی مراحل

  : اول ی مرحله
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 دادن نشان يا لهامس يك طرح با تواندمی كه متعارض يا و متضاد يا و دار ئلهمس موقعيت يك با آموز دانش كردن روبرو

  . باشد داشته وجود تعارض و تضاد آن در كه داستان يك خواندن ، فيلم يك

 : دوم ی مرحله

 رنظ اظهار مختلف های حل راه درباره بايد آموزان دانش مرحله اين در آن، در موجود های تعارض و لهامس شناسايی 

   .كرد استفاده مغزی بارش از توانمی آن به دستيابی برای كه كنند

 : سوم مرحله

 حفظ و ارزش های معيار تعيين درباره را خود مواضع آموزان دانش مرحله اين در: ممکن هایحل راه يا مواضع اتخاذ 

 . كنند می مشخص آن

 : چهارم مرحله

 به بايد باشد تعامل برای مناسبی جو كالس جو اينکه برای:  شده مطرح مواضع يا و ها حل راه ی درباره مناظره و مباحثه 

  . كرد فراوان توجه كالس عاطفی جو و فيزيکی ساختار

 : پنجم مرحله

 ارزش درباره داوری توانايی بايد آموزان دانش مرحله اين در:  نتايج تنظيم و تدوين و مختلف های ديدگاه ارزيابی 

 ديگران های انديشه و ها يافته چگونه كه بياموزند و كنند كسب مشخص و بارز معياری اساس بر را آمده دست به نتايج

  . كنند بررسی و نقد را

 : ششم مرحله
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 ديگران عقايد بررسی و نقد ضمن كه دهند ياد آموزان دانش به بايد معلمان:  نهايی موضع انتخاب يا و مواضع اصالح 

 . بپذيرند را ديگران دگاهدي منطقی دليل ارائه صورت در

 : است اجرا قابل متعددی های روش تعاملی الگوی چهارچوب در

 روش ، گروهی بحث روش ، نقش ايفای روش پاسخ، و پرسش روش :از عبارتند ها آن ترين مهم و ترين ساده

 . پردازی بديعه روش و  مشاركتی،

  محور مساله یادگیری-4

 مساله كه چرا. دهدمی قرار توجه مورد يادگيری شروع نقطه عنوان به را مساله يك از استفاده محور، مساله يادگيری

 در.  است محور يادگيرنده روش يك روش اين. شود می روبرو آن با واقعی زندگی در فرد كه است مواردی از يکی

 پروژه يك در يرندگانيادگ و شودمی داده سازمان نظر مورد مساله حول يادگيرندگان انتظار مورد دانش شيوه اين

 در يادگيرندگان. كندمی يادگيری و آموزش قبال در مسئوليت پذيرش به وادار را آنها مسائل اين. كنندمی كار گروهی

 و دهند قرار بررسی مورد را خود هایديدگاه و دانش، عقايد، تا شوندمی تشويق و كنندمی كار كوچك هایگروه

  .دهند هتوسع را عقايد اين از خود درك

 :محور مساله روش با محور پروژه روش تفاوت

 

 است فرآيند روی بر تاكيد محور مساله روش در اما .است يادگيری فرآورده و محصول بر تاكيد محور پروژه روش در

 .مساله درست جواب به رسيدن تا دارد تاكيد مساله روی بر تفکر و گيریتصميم روی بر بيشتر كه

  گرایی ساخت تدریس روش-5
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 كردند می تاكيد باورها و ذهنی ساختهای شخصی، تجارب مبنای بر دانش آوری پديد يا ساختن طرز به گرايان ساخت

  .سازد می انسان برای را خاصی دنيای كه است ذهن اين و

 عاملهای ذهن به وابسته واقعيتها همه. ندارد وجود مستقل طور به هستی يا واقعيت هيچ گرايی ساخت نظريه اساس بر

 چنين و است جهان های اندازه چشم اشياء رخدادها، تفسير و تعيبر ابزار و اساس ذهن و هستند(  هاانسان)  شناسايی

 توليد و خالقيت ، نوآوری به آموزشی رويکرد امروزه كه اين به توجه با. نهند می بنيان را دانش تعبيرهای و تفسيرها

 تعامل اصل بر تدريس جريان تا باشد می مناسب تدريس روش های گیويژ از يکی پايه مهم اين و است دانش

  .شود بنا حقايق كشف و محيط با يادگيرندگان

 :گیرد قرار هافعالیت سرلوحه گرایی ساخت روش اجرای بایددر زیر مطالب

 گوناگونی یهافعاليت و دهدمی توضيح دهد،می الگوی گوناگون امور مورد در كه است كسی معلم :دهنده الگو-1

 والگو دهنده ارائه معلم. كنند تجربه را امور كه كندمی تشويق را آموز دانش و كندمی عرضه هميار هایگروه بر را

 . سخنران نه است دهنده

 به آنان با. شناسد می باز را آنان باورهای و كند می مشاهده را آموزان دانش فعاليتهای تمامی معلم: گرمشاهده-2

 .نمايد می فراهم آنان برای را بيشتری يادگيری فرصت و ردازدپ می تعامل

 را آنان و كند می هدايت دانش ساخت و سازی مفهوم به را آموزان دانش معلم :مساله دهنده ارائه و هدایت-3

 .بيازمايند را خود های ايده و بپردازد نيز سازی ايده به تا كند می تشويق

 برای را يادگيری فرصت و محيط آموزان دانش ديدكاههای از شناخت با لممع:  یادگیری فرصت کننده ایجاد-4

 .دهد می بررسی و تحقيق كاوش فرصت آنان به و سازد می فراهم را آموزان دانش سوی از سازی دانش و تجربه اخذ
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 به نسبت صدر وسعه انسانی روابط ارتقای به آموزان دانش تا كند می تشويق كه است كسی معلم :کننده تشویق-5

 .نمايند استفاده نيز كالس از خارج های ظرفيت از و نمايند تالش همديگر گوناگون ديدگاههای تحمل

 و سنجيده را سازی دانش برای شده ارائه تمرينهای گذاری اثر اندازه بايد آموز دانش و معلم: ارزیابی و سنجش-6

 .دهد قرار ارزيابی مورد را آمده بوجود انتظارات

 برقرار ارتباط فکر چند دويا بين تا كند می كمك آموزان دانش به خود فعاليتهای حين در معلم :ردازیپ نظریه-7

 نشان را آنان سازی دانش واكنش از نمودی ، آموزان دانش سوی از فعاليتی چنين زيرا بسازند داری معنا روش و كنند

 .دهد می

  : گرایی ساخت روش اساسی مفاهیم

 .است مفاهيم از ای مجموعه چارچوب ساخت از ورمنظ : ساخت مفهوم ـ1

 پديده انواع به بخشيدن معنا منظور به و آگاهانه بايد يادگيرنده دانش، ، نظام يك رخداد، يا حادثه يك به مربوط مفاهيم

 شامل را دانش و اعتقادات ، باورها همان كه ذهنی ساختهای اساس بر. نمايند ذهنی ساختهای ايجاد به اقدام هستی های

  .بپردازند هستی تفسير به. شود می

  .است اطالعات ذهنی توليد معنی به سازی دانش : دانش ساخت یا سازی دانش مفهوم ـ2

 راهبردهای تدوين يا انتخاب به بايد خود و بگيرد عهده بر را خود يادگيری طرز و يادگيری مسئوليت بايد آموز دانش

 .سازد معين خود را یيادگير اهداف و نمايد اقدام يادگيری

 انسان ذهن از خارج در و خاص مکان در و جهان در آنچه واقعيت، ، گرايی ساخت يه نظر در : واقعیت مفهوم ـ3

  .است ساخته خود ذهن در هستی و جهان از را آنان فرد كه است معنايی واقعيت بلکه نيست اندواقع
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  گرایی ساخت تدریس روش اجرایی مراحل

  اوشک و جستجو ـ1

 دانش قسمت اين در باشد می آموزان دانش توسط سازی دانش برای راههايی كردن پيدا كاوش و جستجو از منظور

 وجستجو كاوش جريان طول در سازی دانش. پردازد می سازی دانش به خود حواس همه از گرفتن كمك با آموزان

 و هامهارت اطالعات بخواهد آموزان دانش از و كند مطرح را موضوع كوشد می معلم مرحله اين در افتد می اتفاق

  (. مفهوم تکوين. )است استقراريی روش و مغزی رش با روش نخست مرحله تقريباا مرحله اين. كنند بيان خود نظرات

  تشریح و تفهیم ـ2

 و لممع بين نخست مرحله در شده ارائه نظرات و مهارتها – اطالعات خصوص در نظر تبادل و بحث مرحله اين در

 تلقی مرحله اين اقدام مهمترين شده مطرح مسائل مورد در توافق و تفاهم ديگر سخن به. گيرد می صورت يادگيرندگان

  .است فراگيرندگان استدالل چگونگی و چرايی پی در سئوال طرح با مرحله اين در شودمعلم می

  گسترش و تعمیم ـ3

 بهبود ديگر، بيان به دهند گسترش و تعميم را خود جديد های يافته تا كند می ياری را يادگيرندگان معلم مرحله اين در

 دانش و مرحله اين در. فراگيرندگان ساير برای آنها گسترش و آموزان دانش شخصی مهارتهای و اطالعات توسعه و

 نوع از تکليف ائهار با معموالا . يابد می گسترش و بسط موضوع آگاه، افراد از اطالعات كسب و منابع مطالعه با آموزان

 .داد گسترش را موضوع توان می امتدادی و بسطی

 ارزشیابی و بررسی ـ4

 قرار ارزشيابی و بررسی مورد آموزان دانش و معلم توسط ها يافته و مهارتها ، ها آموخته ها، فعاليت تمامی مرحله اين در

 مشخص دانش توليدات و ها آموخته مهارتها، بر تسلط تفکرات، در آمده پديده تغييرات ميزان بدينوسيله تا گيرد می

 چون مناسبی ابزارهای و برانگيز تفکر سئواالت از فراگيرندگان های آموخته ارزيابی برای توان می مرحله اين در. شود
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 ياددهی نظام در مرحله اين از آمده بدست نتايج بايد و كرد استفاده مفيد اطالعاتی منابع به مراجعه آگاه، افراد با مصاحبه

  .شود گرفته بکار يادگيری و

 فراشناخت تدریس الگوی-6

 آگاهی از است عبارت شناخت فرا. است شده تعريف فرد يادگيری وكنترل آگاهی عنوان به گسترده طور به فراشناخت

 .آورند یم تفکر با مترادف ˝معموال را شناخت شناسی، روان ادبيات در آن، هدايت و كنترل و خود شناختی نظام بر فرد
 روان نظريه در شناخت جريان. كرد تعريف آن هدايت و كنترل و تفکر جريان بر آگاهی توان می را فراشناخت بنابراين،

  .اطالعات انتقال و نگهداری پردازش، دريافت،  :از دانند می عبارت را انسان شناخت ،شناسی

 در را اطالعات انتقال و نگهداری پردازش،  افت،دري  :عنصر چهار به مربوط های كنش كه است فعاليتی فراشناخت

 و نگهداری پردازش،  دريافت، ؛روش به را آموزان دانش ابتدا معلمان :است شايسته. دارد نظارت آنها بر و گيردبرمی
 ردمو دهند، می انجام كه را ذهنی های فعاليت جريان تا كنند ترغيب را آنها سپس و  فراخوانند اطالعات درست انتقال

 .دهند قرار( نظارت)اصالح و بازنگری

 فراشناختی آموزش بنیادین اصول

 .(فرآيند اصل) گيرند قرار تاكيد مورد بايد يادگيری های بازده از بيش يادگيری فرآيندهای و ها فعاليت( الف

 نظم خود های مهارت يادگيری، راهبردهای از تا شود می ياری آموزان دانش به و است "يافتی اندر" يادگيری( ب 

  .(تامل اصل) يابند آگاهی يادگيری اهداف به دستيابی منظور به ها مهارت و راهبردها بين روابط و جويی

 .(عاطفی اصل) دارند قرار كانون در يادگيری عاطفی و فراشناختی شناختی، عناصر بين تعامل( پ

  (.كاركرد اصل) باشند آگاه ها مهارت و دانش كاركرد و كاربرد از بايد پيوسته آموزان دانش( ت 

 (.انتقال اصل) بکوشند ها فراگرفته تعميم و انتقال برای بايد آموزان دانش و معلمان( ث
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 زمان با همراه بايد تمرين. كرد تمرين منظمی صورت به را جويی نظم خود های مهارت و يادگيری راهبردهای بايد( ج

  (.زمينه اصل) شود انجام ای ويژه بستر در عملی زمينه و كافی

 اصل) كرد آماده يادگيری بازنگری و( يابی عيب) تشخيص دهی، نظم نحوه فراگيری برای بايد را آموزان دانش( چ

 .(يابی عيب خود/  تشخيصی خود

 اصل) باشد داشته وجود يادگيری كميت و كيفيت بين مطلوبی توازن كه گردد طراحی صورتی به بايد آموزش( ح 

  (.فعاليت

  (.داربست يا سکوبندی اصل) شود سپرده يادگيرنده به تدريج به بايد يادگيری وليتمسو( خ

 گيرد قرار تاكيد مورد بزرگسال افراد ديگر و والدين بين روابط بايد خاص طور به ابتدايی آموزان دانش آموزش در( د

  (.سرپرستی اصل). گيرد قرار سرپرستی مورد جويی نظم خود يادگيری برای پايه های تالش كه آن تا

 (.همياری اصل) است ضروری آموزان دانش بين در بحث و همياری(ذ

 اصل) گيرد قرار تاكيد مورد بايد است تر عميق شناختی پردازش مستلزم كه عالی شناختی يادگيری های هدف( ر 

  (.هدف

 آموخته پيش اصل) شود زده ندپيو قبلی های آموخته پيش و دانش به كه شود می فراگرفته زمانی جديد درسی مواد( ز

  (.ها

 (.فهم يادگيری اصل) باشد متناسب آموزان دانش جاری فهم و درك توانايی با بايد آموزش( ژ

 : تدريس های روش اصول تعيين در اصلی عامل سه

 دوره وسيع های هدف بر مبتنی اصوا-3اجتماعی های عملکرد بر مبتنی اصول-2جديد روانشناسی بر مبتنی اصول-1

 .ابتديی
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 طراحی آموزشیمهارت های  هفتم: فصل
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كارآيی الزم را نخواهند معلم   امکانات وتجهيزات بدون وجود است.  گيری :تغييرنسبتااپايدار دررفتارياد گيرندهياد

 .ارايه ی مطا لب توسط معلم دارد داشتالبته چنين نقشی بستگی به دانش ،اعتقاد وروش

 چگو نه انجام دهيم ؟(2 می خواهيم انجام دهيم ؟ چه( 1 دو اصل اساسی در هر برنامه ريزی:

        

 نقشه ی تدریس       

رهبری / هدايت  -Staffing 4به كار گماردن  -Organizing3سازماندهی  -Planning 2برنامه ريزی  -1

Directing5- رل نظارت / كنتControl 

 طراحی آموزشی چیست؟    

پيش بينی و تنظيم رويدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ويژگيها  :طراحی آموزشی

 ساخت شناختی دانش آموزان است.و 

و با نگرشی سيستمی و  در فرآيند طراحی خُرد، توجه بايد بيشتر به حصول صالحيتها و قابليتهای مورد انتظار، جلب شود

 نظام مند، مجموعه ی عناصری را كه در يادگيری دانش آموزان مؤثرند، در نظر گرفت.

 گام اساسی طراحی آموزشی:چهار

محتوا،  تعيين و تحليل:  سوم گام   آموزشی موقعيت تحليل:  دوم گام   آموزشی گام اول : تحليل و تنظيم هدفهای  

 نظام ارزشيابی تعيين و تحليل:  چهارم مگا    روش و وسيله ی آموزشی

   

 هدفهای خوب تنظيم شده حداقل بايد دارای چهار ويژگی زير باشند:  

 يادگيری نتايج از توصيفی. 2 . دانش آموزان، محور باشند؛ يعنی بر اساس فعاليت های دانش آموزان تنظيم شوند.1 

 اهده و اندازه گيری باشند. قابل مش4 . صريح، روشن و قابل فهم باشند.3 .باشند

 تعریف هدف :
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 ی:مراحل نگارش هدفهای آموزش

 اهداف آموزشی:

 هدف های آ .و.پ از حيث كليت دارای درجات مختلفی هستند . 

 :تعيين هدف يا هدفهای كلی آموزشی -الف 

د. اين دسته از هدفهای كلی آموزشی، اهدافی هستند كه در پايان يك دوره يا جلسه ی آموزشی بايد تحقق يابن  

معلمان بايد با »اهداف، معموالا به صورت عبارتهای كلی مطرح می شوند؛ مثالا اگر بگوييم پس از مطالعه ی اين فصل 

هدفهای كلی آموزشی، معموالا به علت عدم  ، در واقع يك هدف كلی را بيان كرده ايم. «طراحی آموزشی آشنا شوند

 تند.صراحت مبهم و قابل تعبير و تفسير هس

 تجزيه ی هد ف های كلی به هد ف های جزئی:

هد ف های كلی بيا نگر تصميمهای كلی وگسترده بوده و در زمينه آ.و.پ روال كلی را می رسانند.وبه صورت مبهم بيان 

 می شوند، مانند :

يد هد با .رش دادبايد توانايی درك ارزش های فراگيران را پرو-2بايد توانايی هنری ذهنی فراگيران را پرورش داد.-1

 .ف های كلی آ. و. پ را به هدف های جزئی تجزيه كرد

 اشکال ارتباط هد ف های جزئی با هدف كلی:

 :تبديل هدف كلی به اهداف جزئی -ب 

 همين به كنند، می مشخص را كلی هدفهای به رسيدن مراحل و آيند می دست به كلی هدفهای تجزيه از جزئی هدفهای 

 . هستند بيشتری شمول و جامعيت دارای رفتاری، هدفهای به نسبت و تر مشخص و محدودتر كلی یهدفها به نسبت دليل،

هدفهای جزئی، همچون هدفهای كلی اغلب به صورت افعال كلی و مبهم نوشته می شوند و خود نيز ممکن است قابل 

 تجزيه به هدفهای جزئی ريزتر باشند.

فرآيند آموزش اين است كه بر اساس موضوع اصلی درس، هدف كلی  ساده ترين راه نوشتن اهداف كلی و جزئی در 

 نوشته شود و بر اساس عناوين فرعی درس، اهداف جزئی تنظيم گردند.

 تبد يل هدف های جز ئی به هد ف های رفتاری: -ج
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ير انتظار داريم هد ف های رفتاری به آن دسته از هد ف هايی گفته می شو د كه نوع رفتار و قابليت هايی را كه  از فراگ

 به آن برسد ، مشخص كند . 

 به عبارت ديگر هد ف های رفتاری عبارتند از:

 اعمال ، رفتار ها ، حركات و آثاری كه قابل مشاهده كردن ،شنيدن ، لمس كردن و قابل سنجش می با شد . 

 انواع هدف های رفتاری:

 هدف رفتاری نهان :

د و مستقيماا قابل مشاهده نيستند مثالا دانش آموز پی خواهد برد كه چرا در هدف رفتاری كه مستلزم رفتار پوشيده هستن

 خاورميانه تنش و جنگ است ؟ دانش آموز تا چه اندازه به هدف دست يافته است .

 كردن، فکر كردن و با ور داشتن(تاری نهان)فهميدن ،دريافتن،احساسافعال هدف  رق

 مند(:هدف رفتاری آشکار)گاهی هدف اجرائی می نا

 می دهداند ،توضيح خومی،كندمی،تبديل  كندمیهر كسی می تواند تغييرات رفتاری آشکار را مشاهده كند .افعال)حل 

 .( كندمیو تو صيف 

 هدف رفتاری ساده:

 در پايان درس دانش آموز بايد بتوانند تابلو را بخواند. 

 هدف رفتاری مالكی :

او انتظار می رود و هم اينکه معياری كه او بايد به آن دست يابد مشخص می  در اين هدف رفتاری هم رفتار فرد كه از

 درصد تابلو هارا بخواند.91گردد.مثال :دانش آموز بايد بتواند 

 نکته :هدف های رفتاری بايد برای زمان آينده نوشته شوند، زيرا  بايد درآينده  به آن دست يافت

 انواع هد ف های رفتاری:

 های رفتاری : ويژ گی های هد ف

 تعريف كردن،شرح دادن،حمل كردن،تجزيه و تحليل كردن ( با يك فعل رفتاری بيان شوند مانند:1  

 .(شرايطی كه بايد اين رفتار مشاهده شود )انجام گيرد (2
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 (معيار و درجه ی مورد انتظار تعيين گردد. 3

 نقش هد ف های رفتاری:

(راهنمای خوبی برای ساختن آزمو ن ها 3(راهنمای انتخاب روش تدريس2( بيان واضح رفتار فراگيران پس از آموزش1

 (راهنمای خوبی برای آموخته ها ی پايانی و چگو نگی آزمون فراگيران خواهد بود4و  ارزشيابی خواهد بود 

 محدوديت های  هد ف های رفتاری :

بيتی نمی تواند تجلی رفتاری داشته و با همه تغييرات تر  -2ممکن است هدف های كلی مورد توجه قرار نگيرد     -1 

هدف رفتاری محدود كننده و مانع رشد و پيشرفت فرد تلقی می  -3معيار های عينی قابل اندازه گيری و ارزيابی نيست 

 شود .

 طبقه بندی اهداف آموزشی:

برنامه ريزی انجام می نکته:تفکيك يادگيری و هدف به حيطه ی سه گانه فقط جنبه ی اعتباری دارد و برای سهولت در 

 .گيرد

اهداف اين  حيطه بيشتر جنبه ی نظری داشته و يادگيری آنها مستلزم فعاليتهای صرف ذهنی و عقالنی    حيطه ی شناختی :

                                                                          .است    

 طح ياد گيریپايين ترين سو  باال ترين سطح يادگيری   

 :دانش –( آگاهی 1

يادگيری در حد آگاهی مستلزم توانايی بخاطر سپردن مطالب و بياد آوردن آنهاست بدون هر گونه تغيير.)جنبه ی 

 حفظی(

 (ادراك :2

يادگيری در حد ادراك مستلزم توانايی بخاطر سپردن و درك مطالب وارائه آنها با عبارات و جمالتی می شود كه 

 شخص می سازد

 (كاربرد:3

 يادگيری در حد كاربرد مستلزم توانايی بکاربستن مفاهيم كلی، اصول،فرمولها،روشها و دستورالعمل ها است.
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 در شرايط خاص و معين نظير مسايل رياضی

 (تجزيه و تحليل:4

كردن  يادگيری در اين سطح مستلزم توانايی تجزيه و خرد كردن مطالب است به اجزاء تشکيل دهنده ی آنها ومشخص

 روابط ميان اجزا.

 (تركيب:5

 يادگيری مستلزم توانايی اتصال و بهم گره زدن اجزا و عناصر جداگانه است همراه با نتيجه ای جديد و بديع .

 مانند نگاشتن يك مقاله توسط فراگير

 (ارزشيابی و قضاوت :6

 و بيرونی )علمی و عينی( درونی )شخصی( با استفاده از معيار های يادگيری مستلزم توانايی نقد آثار و نظريات است.

 مثل نقد كتاب. 

 مربوط به اهدافی می شود كه محتوای آن جنبه ی ايجاد و يا تغيير نگرش ، طرز تفکر و بطور كلی ارزشها را دارد.

 نظير درسهای مربوط به بينش دينی ، اخالقی وقسمتهای عمده علوم اجتماعی و جامعه شناسی 

 ی عاطفی:سطو ح هدف های حيطه 

(پاسخگويی:شركت فعال 2(گوش فرا دادن )در يافت كردن (توجه كنترل شده ، تمايل به شنيدن موضوع مورد بحث1

( 4(ارزشگذاری:پذيرش يك ارزش،تر جيح يك ارزش3داشتن در امر يادگيری ، رضامندی در پاسخ

 .(تبلور شخصيت )توصيف(5شیسازماندهی:سازماندهی يك نظام ارزشی ، ايجاد مفهوم در باره ی يك نظام ارز

 حيطه روانی و حركتی: 

بطور كلی آموزش مهارت ها در اين حيطه قرار می گيرد ودر جريان دستيابی به اهداف آموزشی هم فکر و هم فيزيك 

 هر دو مداخله دارند

 حركتی : –سطو ح حيطه های روانی 

( تقليد : فعاليتهايی كه به پيروی از رهنمد و 2از دارد. ( مشاهده: فعاليتهايی كه به هما هنگی بين اندامها ی مختلف ني1

( تطابق: بر قرالری 4( تمرين و دقت :توانايی افزايش سر عت در عمل و انجام اصال حات الزم.3دستورالعمل نياز دارد .
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ا به صورت ( تسلط : اعمال و فعاليت خود ر5هما هنگی بين يك مجمو عه ياز اعمال با رعايت نظم  و كارايی الزم . 

 خود كار انجام دهد .

 ارزشيابی چيست ؟

 .فرايندی منظم برای تعيين و تشخيص ميزان پيشرفت فراگيران در رسيدن به هدف های آموزشی

 انواع ارزشيابی:

 )آغازين( الف ـ ارزشيابی تشخيصی

 تعيين معلومات ورفتار ورودی

  كشف داليل مشکالت  شاگردان دريادگيری

 )مر حله ای( نیب ـ ارزشيابی تکوي

 تعيين ميزان مهارت فراگيراندر بخش های مختلف تدريس

 تعيين تحقق هد فهای جزئی

  پيشبرد موفقيت آميز مرا حل  تدريس

 )پايانی،مجموعی، تراكمی(  ج ـ ارزشيابی نهايی

 تعيين ميزان تحقق هد فهای نهايی درس / كتاب درسی 

 حصيلیتعيين ميزان تحقق هد فهای پا يه يا دوره ی ت

 تعيين ميزان تحقق اهد اف برنامه يآموزشی و درسی

 كار برد ارزشيابی:

 در بر نامه  درسی) اصال ح،تر ميم ، تغيير( تجديد نظر( 2بر نا مه های درسی    تشخيص نا رسايی ها و مشکال ت( 1

 بر نامه تحقق اهداف(  تعيين ميزان 5نياز ها ی آموزشی  پيش بينی( 4 مقايسه كردن( 3

 آموزش ضمن های ارتمه

 . است پرورش و آموزش الينفك و اصلی جزء ارزشيابی: ارزشيابی
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)Eval uat i onهای معيار با آنها ی مقايسه ، تحليل و اطالعات،تجزيه گردآوری يعنی ارزشيابی»):ارزشيابی 

 .«گيری تصميم و ارزشگذاری ، نهايت در و معين

)Meas ur ementيك از مقدار  چه تا شی يك يا شخص يك كند می ينتعي كه است فرآيندی):گيری اندازه 

 .است خوردار بر ويژگی

 : گيری اندازه برای الزم اقدامات

 كميت و عدد) مقياس ی تهيه-3(...و آزمون) وسيله ی تهيه-2(...و تحصيلی پيشرفت ، قد)گيری اندازه صفت تعريف-1

 (...و نظر مورد

 : ثورندايك

 «است گير اندازه قابل ، باشد داشته كميت كه چيزی هر و است كميت دارای ، دارد وجود كه چيزی هر »

 :ارزشيابی با اهداف ارتباط

 و آيد می حساب به آموزش از جزيی ارزشيابی فرآيند.كندمی كنترل و هدايت را ها فعاليت كارايی ارزشيابی نوع سه

 .گردد می نيز الحاص و بهبودی سبب ، اهداف تحقق ميزان و تدريس كارايی كنترل بر عالوه

 : آموز دانش و معلم های فعاليت

 تحقيقات بررسی-3آموزان دانش های خالقيت و ابداعات به توجه -2ها رسانه مطلوب و مناسب گيری بکار-1

 دانش تفکر برای مطلوب زمينه و فضا ايجاد-5گروه در مطلوب مشاركت سوی به آموزان دانش هدايت-4فراگيران

 با فراگيران هدايت-8تکوينی ارزشيابی چگونگی-7فراگيران در انديشه توليد برای مطلوب زمينه و فضا ايجاد-6آموزان

 كاربردی های زمينه به يافتن دست هدف
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 يکی به كتاب تبديل -2فرآيند يك به بخشيدن وجان كردن تسهيل -1:تدريس تعاملی فرآيند در معلم ويژگی چند

 -5وصميميت صفا با همراه محيطی ايجاد -4تدريس فعال های روش از ادهاستف --3فراگيران انگيزش برای ها ازواسطه
  7گيری ياد متفاوت رويکرد و متنوع های شيوه از استفاده-6 فراگيران ی ه بالقو توانايی به نسبت مناسب ی ديد داشتن

 واقعی دنيای و درس كالس بين مناسب ارتباط برقراری -

 (يادگيری – يادهی فرآيند) تدريس اجرای

 دهی ياد و گردد تبديل عمل به فراگيران، و معلم همت به كه، شود می ای مرحله وارد درس كالس در آموزشی طراحی

 . افتد اتفاق يان جر در يادگيری –

 : سازی انگيزه و ارتباط ايجاد

 «شود نمی فروزان  گيری ياد ی شعله ، آن بدون كه است ای جرقه عالقه:» ديويی جان

 در سر به عالقه-2ارتباطات قراری وبر گفتگو به قه عال -1: كند می تقسيم بخش چهار به را گيران فرا ی عالقه او

 .هنری های كار به عالقه -4 ختن سا به قه عال -3 ها چيز آوردن

  آميز تحريك پرسش-3كوتا داستان نقل-2فيلم يك نمايش-1: آغازين سازی انگيزه های رت ازمها برخی

 تدريس مکان و زمان تغيير-6 كوتاه گزارش يك ی ارايه-5 انگيز بر سوال اقدام يك-4 ابجذ اشيای دادن نشان

 كالس از خارج افراد از گيری بهره

 :(سنجش)ارزشيابی

  :آغازين( سنجش)ارزشيابی(الف 
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 .نمايد می تعيين را فراگيران مشکالت داليل و ورودی معلومات و گيرد می صورت جديد درسهای ی ارايه از قبل

-3قبل درس تحقق ميزان از ارزشيابی -2فراگيران قبلی های دانش شناسايی و بررسی-1:آغازين ارزشيابی هدافا

-6شاگردان اشتباهات علل كشف-5آنها ترميم و فراگيران ضعف نکات تشخيص-4دارند مشکل كه فراگيرانی تشخيص

 .تدريس جريان یادامه برای يریگ تصميم و انتخاب-7تدريس موضوع خصوص در فراگيران اطالعات ساختن همگن

 شاگردان اشتباهات علل

 فيزيکی عوامل -4ذهنی توانائيهای در ضعف -3مطالعه درست روش از آگاهی عدم -2پايه مهارت در توانايی عدم -1
 .تدريس در معلم ضعف به مربوط عوامل-6 عاطفی عوامل -5

 : ( ای حله مر)تکوينی ارزشيابی( ب

 . است تدريس روند در فراگيران وضعيت تعيين برای و شود می انجام مفهوم يا درس هر زا پس و تدريس جريان در

 می نگری باز و بهبود به و كند می اصالح را ها فعاليت نقايص ، دارد نظارت مراحل يك يك بر ، ارزشيابی نوع اين 

 انجامد

 : ( ای مجموعه)پايانی ارزشيابی

 نوع اين اساس بر. كند می گزار بر خود عملکرد تعيين برای را آن معلم و شود می انجام تدريس مراحل يان پا در

 تعيين پيش از های هدف ی كليه به فراگيران رود می انتظار و شود می قضاوت تدريس بخشی اثر مورد در ، ارزشيابی

 . برسند رفتاری و جزئی ، كلی ی شده

 ارزشيابی اصلی ركن آموزشی های هدف

  اصلی سوال دو اين ، ارزشيابی گونه هر دادن انجام برای
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 :گردد می مطرح

 گردد می گيری اندازه نظر مورد اهداف و انتظارات تحقق ميزان :؟پاسخ شود ارزشيابی و گيری اندازه بايد چيزی چه (1

 . داشت نخواهد معنا نيز ارزشيابی ، باشد نداشته وجود هدفی اگر كه شود می مالحظه پس. 

 ، مشاهده ، سنج نگرش آزمون، مانند  گيری اندازه های روش انتخاب ؟ چيست آن ميزان و گيری اندازه روش(2

 اندازه های روش و اهداف بين بايد . دارند وجود اهداف در كه است آموزشی  سطوح و ها حيطه براساس... و مصاحبه

 . باشد حاكم مطلوبی تعامل ، گيری

 :عملکرد سنجش و بررسی

 گيری اندازه موفق معلمان. است مهم بسيار معلم يك برای يادگيری پيشرفت سنجش توانايی و اهداف قراردادن و تنظيم

 همچنين و كند می كار خوب اندازه چه تا كالس كه گويند می ديگران و آنها به كه دارند مخصوصی های

 كمك بخشد، می بهبود را يادگيری عملکرد كه كارهايی هدايت امر در معلمان به كه كنند می تهيه را بازخوردهايی

 .كند می شايانی

 ارزشيابی اهميت

 .دارد كار سرو اساسی مسأله دو با زيرا كارهاست ترين مشکل از يکی آموزشی هدفهای از ارزشيابی

 .است فنی مسأله يك كه بودن وصول قابل  -2 .است ارزشی مسأله يك كه مطلوبيت -1

 جنبه و آورد می بوجود ها يادگيرنده در تغييراتی چه كند تعيين دباي برنامه يك يا طرح يك ، درس يك از ارزشيابی

 (كرانباخ.)نمايد مشخص دارند نياز اصالح يا نظر تجديد به را طرح يا برنامه از هايی

 :ارزشيابی های نقش
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 ، ريتمدي ،سازمان، تشکيالت درباره داوری -2اهداف راستای در ها يادگيرنده در رفتاری تغييرات ميزان تعيين -1 

   آن بخشی اثر و كارآمدی و برنامه خود ارزش تعيين -3 برنامه چارچوب در ها ساخت و ها عملکرد

   برنامه از ارزشيابی

 برنامه شروع نقطه تعيين  -2( جامعه...  و اجتماعی ، فرهنگی ، زمانی ، مکانی شرايط به توجه با) هدفها اعتبار تعيين -1

 . برنامه اجرای نتيجه در ها بازده سنجش برای معيارهايی تعيين  -3(الزم تمهيدات ردنك فراهم و مقدمات سازی آماده)

  ارزشيابی حوزه مفاهيم

Meas) :گيری اندازه ur ement  شئی يك به ، ويژگی يك به عدد دادن اختصاص برای قواعدی گيرنده بر در  (

 ( رقم يا عدد صورت به ها ويژگی يا صفات بيان.)است فرد يك به يا

Tes)آزمون t  .... و استعداد ، هوش مثل رفتار، از ای نمونه گيری اندازه برای دار نظام روشی يا وسيله :(

As) سنجش s es s ment  ، مصاحبه نظير ديگر چيزهای از گيری اندازه برای آزمون بر عالوه سنجش فرايند در : (

 .شود می استفاده...  و مشاهده

Eval) ارزشيابی uat i on  .هدفها تحقق ميزان درباره قضاوت و ارزشگذاری و  عاتاطال تفسير : (

 .است گيری تصميم و قضاوت ، اطالعات تفسير و تحليل ، آوری جمع برای دار نظام فرايندی

  ارزشيابی انواع

Pr) (ورودی)آغازين ارزشيابی -1 eas s es s ment  شروع برای نياز مورد های مهارت و اطالعات سنجش :(

 .جديد درس آموزش
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For)(ای مرحله)تکوينی زشيابیار -2 mat i ve  Eval uat i on): زمان در جزئی های هدف تحقق برای 

 .آموزش فرايند در و معين

Di)تشخيصی ارزشيابی -3 agnos t i c  Eval uat i on ) 

 .آموزش فرآيند در يادگيری مشکالت حل راه كردن پيدا و فردی های تفاوت و مشکل نوع تشخيص برای

Summat) (ی،پايانینهاي) تراكمی ارزشيابی -4 i ve  Eval uat i on) :تحقق بر ناظر و آموزش پايان در 

  .است اساسی و كلی هدفهای

 تحصيلی پيشرفت ها آزمون انواع

 کاغذی( و )مداد 

 :كنيد حاصل اطمينان زير موارد بابت از خود تشريحی آزمون اجرای و تکثير از پيش  

 اندازه قابل خوبی به سؤالهای انواع ساير با كه شوند می شامل را آموزشی هدفهای از دسته آن تنها شما سؤالهای آيا -1

 تشريحی آزمون اجرای و تکثير از شوند؟پيش می مربوط يتان آموزش هدف به شما سؤالهای آيا -2نيستند؟ گيری

 به را شوندگان آزمون كه اند شده نوشته طوری شما سؤالهای آيا -3.كنيد حاصل اطمينان زير موارد بابت از خود

 كنند؟ هدايت انتظار مورد های پاسخ سوی

 و «كنيد مقايسه» «كنيد حل»مانند توصيفی كلمات آيا – اند؟ب شده محدود مشخصی زمينه به سؤالها آيا  – الف:يعنی

 آزمون پاسخ گسترده سؤالهای برای آيا - پ ايد؟ برده كار به «كنيد بررسی» يا  «كنيد بحث»جای به را «كنيد تعريف»

 ايد؟ كرده هدايت دادن جواب به اختصاصی راهنماييهای دادن طريق از را انشوندگ

 .كنيد حاصل اطمينان زير موارد بابت از خود تشريحی آزمون اجرای و تکثير از پيش 



www.moallemkade.ir                                  

 را شنودگان آزمون فکری اصالت كه ای گونه به اند برده كار به را ای تازه موقعيتهای شما سؤالهای آيا -4

 هستند؟ شنوندگان آزمون با متناسب زير جهات از شما سؤالهای آيا -5برانگيزانند؟

 مطالب پيچيدگی – دهيد؟پ می قرار شنوندگان آزمون اختيار در كه زمانی – دشواريب سطح – الف

 آزمونهای های برگه گذاری نمره دهند؟هنگام جواب را سؤالها همه كه ايد خواسته شنوندگان آزمون همه از  آيا -6

 .كنيد توجه زير نکات به تشريحی

 -2كنيد( استفاده قبلی آزمونهای با رابطه در خود تجارب از)كنيد تهيه الگو يا نمونه پاسخ يك يا تصحيح كليد يك -1 
 قبالا  كه را هايی برگه گاه به گاه -3.برويد ديگر سؤال سراغ بعد و كنيد تصحيح ابتدا را سؤال يك پاسخهای همه

 در ای جداگانه امتياز خوب انشای و درست ،تميزی،امالی خطی خوش برای -4.كنيد صحيحت مجداا ايد كرده تصحيح

 كنيد؟ تصحيح آنها نام داشتن بدون را ها ورقه -5برسانيد(. آموزان دانش اطالع به را موضوع اين) بگيريد نظر

 .كنيد توجه زير نکات به تشريحی آزمونهای های برگه گذاری نمره هنگام

 امتحانی های برگه در كتبی طور به را خود نظرهای و پيشنهاد آموزان دانش پاسخهای ضعف و قوت طنقا درباره -6

 خود همکاران از نفر دو از يکی از گرفت خواهد قرار استفاده مورد مهمی مقاصد برای ارزشيابی نتيجه اگر -7بنوييسد؟

 مورد آموزشی هدف امتحان  تصحيح هنگام -8.دكنن تصحيح نيز آنها ايد كرده تصحيح شما كه را اوراقی تا بخواهيد

 -11.كنيد تصحيح تحليلی روش با حتماا را پاسخ محدود تشريحی آزمونهای -9.باشيد داشته نظر در همواره را سنجش
 .كنيد مخلوط را آنها اوراق تصحيح به شروع از پيش

 .كنيد حاصل يناناطم زير موارد بابت از خود غلط - صحيح آزمونهای اجرای و تکثير از پيش
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 ديگر زبان به و كتاب مطالب نقل بدون را سؤالها -2ايد؟ نوشته ابهام بدون و روشن،ساده را خود سؤالهای از يك هر -1

 قبيل اين از و «هرگز» ،«وقتها بعضی»،«هميشه»، «غالباا»چون كلماتی كاربرد از -3ايد؟ نوشته تازه موقعيتهای به توجه با و

 از خود غلط - صحيح آزمونهای اجرای و تکثير از ايد؟پيش كرده پرهيز كننده گمراه سؤالهای از -4ايد؟ كرده اجتناب

 غلط و صحيح سؤالهای تعداد -6هست؟ صحيح كامالا يا غلط كامالا سؤال هر -5.كنيد حاصل اطمينان زير موارد بابت

 و كم نسبت به آنها طول يا هستند يکسان تقريباا  غلط سؤالهای و صحيح ی سؤالها طول -7هستند؟ مساوی هم با تقريباا

 جزئی مطالب كه سؤالهايی نوشتن از -9است؟ شده تهيه آموزشی هدف يك سنجش برای سؤال هر -8است؟ شده زياد

 است؟ شده پرهيز  اند شامل را اهميت كم و

 .كنيد حاصل اطمينان زير اقدامات بت ازبا نی كرد جور ی ها آزمون اجرای و تکثير از پيش 

 مشخص و روشن توضيحهای و راهنماييها سؤال هر برای -2ايد؟ ديده تهيه همگون يا متجانس پاسخهای و پرسشها -1

 پرهيز پرسشها از دور و مورد بی پاسخهای نوشتن از -4رسند؟ می نظر به منطقی و درست پاسخها همه -3ايد؟ نوشته

 پاسخها تعداد آنها در كه يی لها سوا نوشتن از   -6د؟هستن كوتاه سؤالها پاسخ و پرسش ستونهای طول -5ايد؟ كرده

 كنيد؟ پرهيز گيرند می قرار استفاده بار يك تنها پرسش هر و پرسشهاست تعداد با برابر

 .کنید حاصل اطمینان زیر اقدامات بت ازبا نی کرد جور ی ها آزمون اجرای و تکثیر از پیش 

 امکان كه آنجا تا -8ايد؟ داده قرار پاسخها فهرست در را مختصر البمط و پرسشها فهرست در را طوالنی عبارتهای -7

 ترتيب به اعداد  الفبا حروف ترتيب به اسامی مثالا ايد؟ كرده مرتب منطقی ترتيب يك به را پاسخها فهرست است داشته

 از -11ايد؟ كرده مشخص حروف با را پاسخها و شماره با را هاپرسش -9.زمانی ترتيب به تاريخها و كوچکی و بزرگی

 را سؤال يك به مربوط های پاسخ و هاپرسش تمام -11ايد؟ كرده خوداری پرسشها فهرست در ناتمام جمالت كاربرد

 شوند می پاسخها انتخاب سبب كه كننده هدايت عالئم و ها نشانه كاربرد از -12ايد؟ داده قرار كاغذ روی يك در

 ايد؟ كرده خوداری
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 کنید؟ حاصل اطمینان زیر اقدامات بت با از ای گزینه چند ی ها آزمون اجرای و تکثیر از پیش

 ايد؟ نوشته سؤال تنه در را سؤال مورد اصلی موضوع -2كند؟ می بيان را نظر مورد موضوع روشنی به سؤال هر -1

 گزينه -5گيرد؟ می اندازه را مهم موضوع يك سؤال هر -4ايد؟ داده قرار سؤال تنه در را ها گزينه تکراری مطالب  -3

 اطمينان زير اقدامات بت با از ای گزينه چند ی ها آزمون اجرای و تکثير از دارند؟پيش تجانس هم با سؤال يك های

 وجود است تر صحيح بهتريا ها گزينه همه از كه گزينه يك يا درست گزينه يك تنها سؤال هر در -6كنيد؟ حاصل

 -8ايد؟ كرده مطرح را جديد های موقعيت ايد نوشته ذهنی پيچيده های فرايند سنجش برای كه هايیسؤال در -7دارد؟
 نظر از سؤال هر های گزينه -9كنند؟ می جلب خود به را موضوع از اطالع بی شوندگان آزمون انحرافی های گزينه

-سؤال در -11ايد؟كرده خودداری نامربوط های اشاره كاربرد از -11دارند؟ مطابقت سؤال تنه با بندی جمله و دستوری

 -13ايد؟ كرده خوداری ها سؤال نوشتن در مضاعف منفی كاربرد از  -12ايد؟ كشيده خط منفی عبارت زير منفی های
 از مستقل ها سؤال  -14ايد؟ كرده خوداری شد گفته باال در «آنچه همه»  و «آنها همه» نظير عبارتهايی كاربرد از

 از  يکی كه متضاد  گزينه دو كاربرد از -16ايد؟ كرده اجتناب نندهك گمراه های سؤال طرح از -15هستند؟ يکديگر

 اطمينان زير اقدامات بت با از ای گزينه چند ی ها آزمون اجرای و تکثير از ايد؟پيش كرده داری خود است درست آنها

 های زينهگ ميان در را درست گزينه محل -18است؟ متغير مختلف های سؤال در درست گزينه طول -17كنيد؟ حاصل

»  گزينه -21هستند؟ شوندگان آزمون فهم و درك حد در ها سؤال -19ايد؟ كرده انتخاب تصادفی طور به انحرافی

 داده قرار سؤال تنه انتهای در را خالی جای -21ايد؟ داده قرار استفاده مورد كم المقدور حتی را «باال موارد از هيچيك

 : آزمون پايايی و ايد؟روايی

Val) روايی i di t y  يعنی. باشد مناسب است نظر مورد آنچه گيری اندازه برای كه است روايی دارای آزمونی :(

 .باشد پايايی دارای بايد باشد روا آزمون يك آنکه برای.دهد قرار ارزيابی مورد ، بسنجد بايد كه را آنچه دقيقاا آزمون
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Rel)پايايی i abi l i t y  هم به نزديك نتايج واحد گروه يك یبرا اجرا متعدد دفعات در محتوی يك آزمون : (

  .نباشد زياد كوتاه زمانی فاصله يك در اجرا متعدد دفعات در زمونآ نمره ميانگين فاصله يعنی. باشد داشته

– S=R  ای( گزينه چند)عينی های آزمون در منفی نمره اعمال  w   

            n-1 

 .آنها های نارسايی و دقت انميز تعيين و سؤالها تك تك وارسی: سؤال دشواری ضريب

        دشواری ضريب=  باال گروه درست انتخابهای+  پايين گروه درست انتخابهای ×  111   

 باال گروه افراد تعداد+  پايين گروه افراد تعداد                                   

 قوی گروه تشخيص و شوندگان آزمون گروه يك برای سؤال يك بودن دشوار يا بودن آسان ميزان:  سؤال تميز ضريب

 .ضعيف و

 تميز ضريب=  باال گروه درست انتخابهای - پايين گروه درست انتخابهای 

 (پايين يا باال)گروه يك افراد تعداد                       

  اطالق افتدمی اتفاق درس كالس در معلم حضور با كه آموزشی های فعاليت از قسمت آن به تدريس مفهوم ؛تدریس

 .می شود

 اجتماعی مطالعات اصول

 فرهنگ بر تاكيد -3يادگيری های حوزه در مفاهيم و ها مهارت تلفيق-2محتوا سازماندهی و انتخاب بر حاكم اصول-1

 -6محتوا بودن كاربردی به توجه -5آموز دانش زندگی پيرامون های رويداد و ها پديده به توجه-4جامعه ارزشی نظام و
 محتوا سازماندهی در آموزان دانش تجربيات به توجه-7ابتدايی دروس ساير با ارتباط راریبرق لزوم
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 :تدريس تعريف در خاص ويژگی چهار

 به توجه با منظم طراحی-3شده تعيين پيش از و معين اهداف اساس بر فعاليت -2آموز دانش و معلم بين تعامل وجود -1

 (.11-11:1384شعبانی،) گيری ادي تسهيل و فرصت ايجاد -4امکانات و موقعيت

 يادگيری های مهارت

 .كند می فراهم را مثبت رفتار و سازگارری ی زمينه كه هايی توانايی از ای مجموعه از است عبارت

 يادگيری های مهارت

 طراحی-13ها يافته تفسير-12ساختن و كردن طرح-11اجتماعی موثد روابط -11مصاحبه و گيری اندازه مهارت -9

 تحقيق

-7سازی فرضيه -6انتقادی تفکر -5مساله( حل+  گيری تصميم)خالق تفکر-4انديشيدن-3كردن پرسش-2مشاهده-1
 ابزار كاربرد مهارت-8بينی پيش

 :تدريس روش بر حاكم اصول

 پرسش ازچه -3.داد ياد آموزان دانش به بايد را هايی ارزش و ها مهارت مفاهيم، چه-2شود تدريس بايد هدفی چه -1

 برای الزم سرعت -5.گيرد بهره تدريس برای هايی روش چه از-4.شود استفاده آموزان دانش ارزشيابی رایب  هايی

 .گردد مشخص تدريس

 يادگيری فرآيند های مهارت

 :درس شروع از قبل های مهارت مهمترين (1
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-5ها ازماندهس پيش-4انگيزه ايجاد پيرامون انديشه -3آغازين سنجش-2درس( طرح تهيه)تدريس ريزی برنامه-1
 درسی  مطالب سازمانمدهی

 يادگيری فرآيند های مهارت

 :درس ارائه برای الزم های مهارت مهمترين

 پرسش مهارت-5دادن  گوش مهات-4دادن توضيح ی ها مهارت-3معلم رفتاری های مهارت-2درس آغاز مهارت-1

 دادن پايان مهارت-7كردن تمرين مهارت-6كردن 

 يادگيری فرآيند های مهارت

 :تدريس پايانی های مهارت (مهمترين3

 تکليف دادن -2پايانی  ارزشيابی-1

 درس طرح فرم نمونه

 (یادگیری و یاددهی) شناختی فرا نظریه بر مبتنی درس طرح  فرم

 ...و فراگیران تعداد – شده بینی پیش زمان -درسی ماده -صفحه – مقطع – پایه – موضوع:  بندی عنوان

 هدف کلی

 :جزیی های هدف

 گیری اندازه و مشاهده قابل فعل -شرایط -معیار (:یادگیری از پس فراگیر)رفتاری های هدف

 مهارت -نگرش - دانش :یادگیری های حیطه

 تکمیلی، پایانی)تراکمی( – تکوینی)مرحله ای( -آغازین - ورودی : ارزشیابی سواالت
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 .... و نورتاب های رسانه....( . و تصاویر – نقشه) گرافیکی رسانه :نیاز مورد آموزشی های رسانه

 فراشناخت رویکرد با یادگیری و یاددهی های راهبرد

 معلم)رفتار وروردی( یا مربی فعالیت -الف

 ارتباط برقراری   -4

 سنجش)ارزشیابی( آغازین -2

 ....و سوال – تصاویر – فیلم – نمایش  - قصه: انگیزه ایجاد  -9

 انفرادی یادگیری – چککو گروه – بزرگ گروه: تدریس گروه  -1

 ....و Uیو- Vوی -دایره نیم - سنتی -آزمایشگاهی: کالس مدل-5

 شده مشخص نگرش و مهارت - دانش انتقال و تدریس های گام ارائه

 نتایج حصول برای کالس راهنمایی و رهبری

 تکوینی ارزشیابی   -6

 اشکال رفع-7

 پایانی ارزشیابی-8

: کالسی فعالیت در شرکت   -2...و بحث در شرکت -پذیری مسئولیت: گروهی فعالیت   -4فراگیران: فعالیت -ب

 آموزشی محتوای مطالعه   -1سواالت به پاسخگویی در مشارکت   -9....و مسئله حل  -مفاهیم دریافت - دادن تمیز

 ...(و بسطی – خالقیتی -سازی آماده -تمرینی) تکالیف و مکمل ی ها فعالیت
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 طرح  آموزشی)نمونه( چارچوب تهیه

 زمان:   نام معلم راهنما:              زندگی با دیگراندرس جلسه:  (،مشخصات: نام مدرسه:          موضوع:
 محتوا)مفاهیم/مهارت ها به تفکیک(:

فرضیه سازی، ، (،مهارت های ترکیب مفاهیم،طبقه بندی،ارتباط مفاهیمکنم می برقرار ارتباط دیگران با من :مفاهیم مربوط به

  گفتگو ، شنیدن، انواع ارتباط و حریم شخصی.مهارت حل مسائل پیچیده و مهارت 
 پیامد یادگیری:



www.moallemkade.ir                                  

 با کودکی و هنگام نوزادی در. داریم ارتباط ها آن با و میکنیم زندگی دیگران با میشویم، متولّد که زمانی از ها انسان ما ی همه

 کنیم؟ می برقرار ارتباط کسانی چه با یشویم، م رسهمد وارد وقتی داریم؟ ارتباط کسانی چه

 هم دیگران با ارتباط به بلکه نداریم نیاز هوا، و غذا آب، به فقط زندگی برای نها انسا مااست؟ مهم من برای ارتباط این چرا

 .کنیم می تنهایی احساس نباشد، ارتباط این اگر و نیازمندیم

 ارتباط مستقیم و کالمی:

 شرایط شنیدن: .است (کالمت گو)گف یکدیگر با نها انسا ارتباط راه ترینمهم : وگو گفت

. شود آن وارد رضایت او و اجازه بدون نباید کس هیچ که است ای محدوده فرد هر شخصی حریمچه؟ یعنی شخصی حریم

 .شود آن وارد ما ی بدون اجازه تواند نمی کس هیچ و ماست شخصی حریم ما ی خانه مثال، برای

انتقال  دیگران به کردن، صحبت بدون را چیزها از بعضی وگو گفت حین در ما که بینید می کنید، دقّت اگر : غیرکالمی ارتباط

 از که نشان میدهیم صورت حرکات با یا است درست مقابل طرف حرف که میدهیم نشان سر دادن تکان با مثال، برای یدهیم؛ م

 .گویند می غیرکالمی ارتباط ارتباط، نوع این به. هایم کرد تعجّب موضوعی شنیدن
مواد / منابع  شرح تکالیف یادگیری/تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل (Stepsمراحل)

 یادگیری
برقراری 

 (Relating)ارتباط
 :را روی تابلو نوشتم هایی سوالی

 اگر بعد از تولد نوزاد او را تنها بگذاریم ، چه خواهد شد؟  -4

 تنائی و انزوا گذاشته شود چه خواهد شد؟اگر فرزند انسان در -2

 اگر پدر و مادر شما شما را یک ماه تنها بگذارند چه خواهد شد؟-9

مشارکت دادن 

-روهها، تعامل بچهگ

ها میان گروهی و 

بین گروه ها با 

 یگدیگر 

از هر  وای داده شد  پنج داوطلب از میان دانش آموزان برگزیده می شوند . به هریک از آنها برگه (Feedbackبازخورد)

 .پاسخ دهندمورد نظر را  یکی از سوال هاییک از گروه ها خواستم که 
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

ثه گروهی و جواب ؟ پس از مباحتنها نمی شود زندگی کردسپس این سوال را مطرح کردم که، چرا 

زاد انسانی بدلیل وابستگی شدید به اطرافیان و زندگی نو  ، سپس توضیح دادم کههای دانش آموزان

  نیاز دارد که با اطرافیان زندگی کند. میل و کشش به زندگی جمعی
 گذاشتن(تجربه)به 

(Experiencing ) 
دانش آموزان   نیاز شدید نوزاد انسانی به اطرافیان و به ویژه والدینبا توجه 

 .ائه دهندبه صورت گروهی توانستند تجربه های خود را ار
علمی،طرح منابع

-سوال، مشارکت

گروهی و پرسش از 

 هم )همپرسه(
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 جمع آوری پاسخ های گروه های مختلف و ارائه آن توسط نماینده )سرگروه(گروه ها (Feedbackبازخورد)
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

لم می انجامد، که این روند منجر به هم یادگیری مشاکتی به تعامل بیشتر فراگیران با همدیگر و مع

 افزایی ، گسترش تفکر خالق و نقادی شده که توان فردی و گروهی افراد را ارتقا می بخشد.

ارتباط حریم اول و یافته های دانش آموزان در تقسیم بندی انواع  های برقرای ارتباط بین سوال (Applying)بکاربستن

 مرهزندگی روزبه صورت منظم در  شخصی
از بچه ها کمک گرفتم، و با سوال وجواب  ،قواعد گفت گو ، شنیدن و انواع ارتباط   ارتباطدربرقراری (Feedbackبازخورد)

 روند هدایت آموزش ادامه پیدا کرد.
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

فنون انش منظم دریافت و کاربرد زمینه را برای د ارتباطعالوه بر این با برقرای پیوند بین انواع 

 آماده کرده است. زندگی روزمرهدر  گفت گو ، حریم شخصی

 به اشتراک گذاشتن

(Shar i ng) 
نمایش مثال ها و مصداق های ارائه شده از سوی دانش آموزان در قالب 

 ونصب در بخش روزنامه دیواری کالس  A3طراحی روی برگه 
و پوستر،نمودارپیکانی

 درختی و شکل 
از بچه ها کمک گرفتم، و با  (،نحوه گفت گو کردن، شنیدن شناسائی چهره ها)  ارتباطدربرقراری (Feedbackبازخورد)

 سوال وجواب روند هدایت آموزش ادامه پیدا کرد.
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

ه ها در یادگیری مشارکت داده بچه ها تعامل خوبی با همدیگر داشتند.به نظر می رسد وقتی که بچ

 می شوند، با کنجکاوی، عالقه و اشتیاق و فعاالنه عمل می کنند.

انتقال به موقعیت 

 جدید

(Tr ans f er r i ng) 

 حریم شخصی یعنی چه؟طرح پرسش های جدید از 

 میق یادگیریپاسخ به سوال ها و تع نحوه گفت گو و شنیدنراهنمایی دانش آموزان به بخش های  (Feedbackبازخورد)
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

از بچه ها خواستم چند سوال طرح کنند ) در حوزه اطالعات عمومی( از گروه ها ازهمدیگر سوالی 

می پرسیدند و دانش آموزان شرکت کننده بی ربط ترین پاسخ ممکن را دادنند. و به کمک گروه ها 

  .انتقال پیام است مستقیم و غیر کالمیهر ارتباط از به این اجماع رسیدیم که هدف 
 هاسنجش آموخته

Assessment of 

learning 

سنجش همراه با آموزش از آغاز با پیوند به درس قبلی تاپایان کالس جریان داشت.به این معنا که 

سنجش با طرح سوال هایی آغاز وتا پایان با طرح سوال های جدید، یادگیری دانش آموزان مورد 

قرار گرفته است و بر اساس آن روند هدایت و درونی سازی آموزش ادامه یافته است. همچنین 
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ارتباط، ارتباط مستقیم ،کلمی ، غیر کالمی دانش آموزان به اهداف مورد انتظار این درس با انواع 

 نائل شده اند. وحریم شخصی 
 تحلیل و تفسیر

(Anal y s i s  and  
i nt er pr et at i on) 

 در زندگی روزمرهگفت گو شنیدن و رعایت حریم شخصی به مهارت دستیابی 

 استاد راهنمای علوم تربیتی: استاد راهنمای تخصصی: دکتر بیتا قنبری
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 فصل هشتم

 تکالیف و فعایت های عملی در آموزش مطالعات اجتماعی
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 تکلیف تعریف

 : است آمده چنين تکليف لغوی نیمع یدرباره دهخدا ینامه لغت در

 .بود رنج آن در كه درخواستن كسی از چيزی -

 .رسد رنجی آن از را او كه خواستن كسی از چيزی -

 را كسی فرمودن كار طاقت اندازه از زياده -

 انداختن رنج رادر كسی -

 .باشد طاقت فوق كه كاری هر ارتکاب -

 را كسی فرمودن كار توان از فزونی -

 :است آمده چنين نيز تکليف لغوی معنی یدرباره معين ینامه لغت در

 انجام بايد كه ایگذاشتن،وظيفه كسی یعهده به را شاق و سخت گذاشتن،كاری بگردن كردن، بار افکندن، رنج به

 شاگردان(. مسائل حل و خط مشق مانند)  شود

 پرورش و آموزش نظر از تکليف تعريف

 ندارند حضور آموزشگاه در كه ساعاتی در آموزان دانش يادگيری تعميق منظور به كه است هايی فعاليت مجموعه

 .گيرد می صورت

 از خارج ساعت در را ها آن تا كنندمی معين آموزان دانش برای معلمان كه است ایوظيفه تکليف، «كوپر هريس»نظر به

 .دهند انجام مدرسه

 :کرد عنوان چنین را تکلیف توانمی اساس این بر
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 یجنبه و شودمی محسوب آموزش یكننده تکميل زيرا است الزامی آن انجام و است وظيفه يك منزل تکليف( لفا

 .دارد توافقی

 پايانی بخش در كه است معلمان مهم وظايف از آموزش طراحی شود می ارائه و مشخص معلمان توسط تکليف( ب

 .شود می رحمط است كنترل و هدايت ، ارائه شامل كه تکليف بحث طراحی

 شامل بيشتر كه اوليا مستقيم غير كمك و هدايت با امر اين البته كه شود می انجام آموزان دانش توسط تکليف( پ

 فعاليت كه رسيد نتيجه اين به توان می شده بيان مطالب مجموعه از پذيرد می صورت است وسايل و زمينه كردن فراهم

 كه شود می برده نام كالس از خارج فعاليت يا منزل تکليف عنوان تحت ندده می انجام منزل در آموزان دانش كه هايی

  را تکليف. است يادگيری تحکيم و تثبيت آن هدف

 گردآوری ، وسيله يك ساختن هاست، آن پاسخ كردن پيدا مستلزم آموز دانش كه سوال تعدادی صورت به توان می

 محل نقشه و كروكی رسم نقاشی، يك كشيدن ، ودارنم رسم ، گزارش يك تهيه موضوع، يك  مورد در اطالعات

 به فارسی معلم اگر. نيست آموز دانش وقت پركردن گاه نيزهيچ شب تکليف از هدف. كرد مطرح.. و خود زندگی

 كه است( آموز دانش وقت پركردن) ديرين عادت بنابر بلکه ، كند نمی راتکليف درس از ،رونويسی امال آموزش خاطر

 .دارد تأمل جای ، خواهد می او از ار كار اين انجام

 تعریف تکلیف شب :

منظور از تکليف شب كليه وظايف درسی ) نوشتن ، حفظ كردن ، حل كردن ، عملی و غيره ( است كه معلمان به طور 

 روزانه برای دانش آموزان تعيين می نمايند تا در خانه انجام گيرد .

 اهداف تکلیف شب :

 ظور افزايش سرعت ، تسلط ، تثبيت ، حفظ ، يادگيری و مهارت صورت می گيرد .. تمرين : تکاليف به من1

. شركت فعال : تکاليف به منظور افزايش درگيری و اشتغال هر دانش آموز در فرآيند فعاليت های يادگيری مورد 2

 استفاده واقع می گردد .
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صداقت ، قدرت مديريت و زمان بندی ، . رشد شخصی : تکاليف به منظور پرورش حس مسئوليت شخصی ، امانت و 3

 اعتماد به خود و تداوم در امر يادگيری بکار بسته می شود .

. روابط متقابل شاگرد و والدين : تکاليف به منظور بر قراری ارتباط بين والدين و فرزند در خصوص مهمترين كار در 4

 مدرسه و فرآيند يادگيری به كار گرفته می شود .

ررات : انجام تکليف به منظور تامين دستورات مديريت ، اجرای مقررات مربوط به سياست كتبی در . خط مشی و مق5

 خصوص كم و كيف تکاليف روزانه و هفتگی صورت می گيرد .

 شود.گذرد بکار برده می. روابط عمومی : تکاليف به منظور آگاهی والدين از آنچه كه در كالس درس فرزند می6

به منظور اخطار و هشدار به دانش آموز تلقی گرديده و اين امر به عنوان يك نوع ياد آوری در  . تنبيه : تکاليف7

خصوص انتظاراتی است كه شخص معلم از دانش آموز در مسائل درسی و رفتار در كالس افراد دانسته بکار برده می 

 شود .

 انواع تکالیف 

م گرفته كه كاملترين آنها را پرفسور لی وپرويت پس از بررسی و تقسيم بنديهای گوناگونی در رابطه با تکاليف شب انجا

جمع بندی پژوهشها طبقه بندی مفيد و جامعی از انواع تکليف شب ارئه نموده است كه به طور مختصر راجع به هر كدام 

 بحث می كنيم .

 : تکالیف از نظر محتوا الف :

مهارت ها و دانش های كسب شده می پردازد و معموال به  به تکليفی گفته می شود كه به تقويت(تکالیف تمرینی :1

 صورت كتبی ارائه می گردد .
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هدف اين تکليف جهت تثبيت يادگيری و فعاليت های خواندن و كار های تمرينی و انفرادی به  هدف اين نوع تکليف :

خيلی ، غير خالق تکراری و كار گرفته می شود و قديمی ترين نوع تکليف شب است كه اكثر اين نوع تکاليف ، غير ت

كسل كننده می باشد . و در مدارس ما معموال در حال حاضر اين نوع تکليف كاربرد بيشتری دارد و غالب اين نوع 

 تکليف در مشق شب تجلی می شود .

اين نوع تکليف جهت اماده سازی و آماده كردن شاگردان برای درس های (تکالیف آماده سازی و آمادگی :2

يا روز های بعد بکار برده می شود و معموال به صورت كتب در سی ، مطالعه خارج از كتب درسی ، جمع  روز بعد

 آوری مطالب ، مواد قبل از كنفرانس در كالس در س و ... می باشد .

هدف اين نوع تکليف:وادار كردن دانش آموز به كسب زمينه مناسب و جذب اطالعاتی جهت آماده شدن برای درس و 

 ثه روز بعد است .مباح

هنگامی اين نوع تکليف می تواند سود مند باشد كه ابتدا رهنمود ها ، و دستور العمل های الرم در مورد چگونگی انجام 

تکليف روشن باشد و ابتکار عمل ، قدرت تخيل و روش شخصی حفظ گردد . مثال در درس جغرافيا در كالس پنجم 

سيديم ، دانش آموزان از قبل اطالعاتی راجع به كشور مورد نظر جمع آوری هنگامی كه به مبحث كشور های همسايه ر

و طبقه بندی نمايند و در كالس به دانش آموزان ارائه دهند . دانش آموزان كه خود راجع اين موضوع مطالعه نموده اند 

فعاليت های دانش آموزان را اظهارات تکميلی اين درس را بيان نمايند نقش معلم در اين نوع تکليف فقط راهنما است و 

 بسوی هدف های تحقيق سوق می دهد .

اين نوع تکليف دانش آموزان را فراسوی كار ها و فعاليت های كالس سوق داده و (تکالیف بسطی و امتدادی :3

 موجبات يادگيری ايده ها و مهارت ها را در موفقيت جديد فراهم می آورد .

 هدف اين نوع تکليف :
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ش آموزان به پروژه های طويل المدت است كه از طريق حل مسئله پديد می آيد و همچنين در امتداد آشنا كردن دان

موضوعات در س می باشد . در ضمن اين تکليف به عنوان پيش سازمان دهنده ، مفاهيم در سی و آموزشی بکار بسته 

دريس )) فردها كنجکاو (( خود موضوعی می شود . اين نوع تکليف خود انتخابی است مثال دانش آموز قبل يا پس از ت

را انتخاب می كند تا راجع به آن تحقيق كند و زمان اين تحقيق بستگی به موضوع آن دارد كه ممکن است هفته ها به 

 طول بيانجامد . به طور مثال ساختن تقويم ساليانه .

را با هم تركيب كند و در يك راه  وقتی دانش آموز مفاهيم و مهارتهای مکتسبه در كالس درس(تکلیف خالقیتی :4

 يا راه های جديد و متفاوت بکار بندد اين نوع تکليف را تکليف خالقيتی گويند .

 هدف از اين تکليف :

پرورش قوه خالقيت دانش آموزان و بکار بستن مفاهيم و مهارتهای آموخته شده در موقعيت جديد است . مثال با ارائه 

نش آموز می خواهيد از آنها در داستانی كه خود می نويسند استفاده كنند . يا در تکليف چند كلمه اماليی مشکل از دا

شفاهی و عملی دانش آموز شيوه جديدی از زنگ اخبار كه در كالس تا به حال ارائه نشده ميسازد . همچنين ساختن 

يف هميشه بطور مجزا به دانش آموزان ساختن جدول و ... البته بايد ياد آور شد كه اين چهار نوع تکل _معما های جديد 

ارائه نمی شود گاهی ممکن است برای حل يك مسئله از هر چهار نوع تکليف برای بسط و خلق ايده خود استفاده نمايد 

 . مثال نوشتن مشاهدات يك واقعه و تحليل آن .

 نمونه هایی از تکالیف از نظر محتوا : 

 صفحه ..... را بنويسيد. ) حل كنيد( سؤاالت و تمرينات رياضی  تکالیف تمرینی:

درس جلسه آينده علوم درباره ی منقار جانوران است . شما می توانيد با افراد خانواده درباره  تکالیف آماده سازی :

منقار و اينکه اگر منقارنبود چه اتفاقی می افتاد وچرا منقار جانوران با همديگر فرق دارد؛بحث كنيد و نتيجه را به كالس 

 ياوريد. ب
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 يك هفته فرصت داريد اطالعاتی كه درباره ی ضرب ها آموخته ايد را بنويسيد.  امتدادی: -تکالیف بسطی

به نظر شما اگر تعداد زاويه ها، نوع آنها و تعداد اضالع يك متوازی االضالع تغيير كند چه شکلی  تکالیف خالقیتی :

 درست می شود دليل خود را بنويسيد

 ار و شیوه ی ارائه :ب( از منظر ساخت

تکاليف را می توان از نظر شيوه ی ارائه به دانش آموزان و مالحظات اهداف كتاب های درسی ، در سه مدل خالصه 

 كرد : 

منظور از تکاليف عمومی آن دسته از فعاليت ها و تمرين هايی است كه الزاماا به عموم فراگيرندگان  تکالیف عمومی :

نوع تمرينی يا آماده سازی است . بنابراين ، مخاطب اين نوع تکليف ، همه ی دانش آموزان  ارائه می شود و اغلب از

هستند و بايد آن ها را بر اساس اهداف مهم درس و توانايی های همه ی شاگردان طراحی كرد . مفاهيم ، اطالعات و 

. اگر در انتخاب و ارائه ی اين نوع  اهداف فردی بايد در قالب اين تکاليف داده شود و حجم آن ها نيز زياد نباشد

 تکاليف بی دقتی شود ، ممکن است دانش آموزان آن را كسل كننده تلقی كنند .

 به توجه با و دارد ارزشمندی جايگاه يادگيری –امروزه ، فعاليت های گروهی در فرآيند ياددهی  تکالیف گروهی :

 ، اخير های دهه در.  آيد می حساب به آموزشی پيشرفت هایكار راه از يکی ، يافته توسعه كشورهای در ، اصل اين

ه كاری ، دست آوردهای مهمی داشته است . بنابراين ، كمتر كالسی گرو يك ساختار در افراد مشاركت و جمعی تفکر

را می توان يافت كه برای مطالعه ، تحقيق و علم آموزی ، تشکل های جمعی و گروهی نداشته باشد . بدين سبب ، 

کيل گروه كاری برای دانش آموزان ، از ضروريات تدريس در كالس های پويا و فعال است . اگر اين فرض پذيرفته تش

شود ، لزوم توجه به تکاليف گروهی ، كه به صورت پروژه های تحقيقی ارائه می شود ، بيش از پيش احساس می گردد 

. 
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ا ، موضوعات مناسبی مطرح می كند و هر گروه نيز با در تکليف گروهی ، معلم براساس توانايی هر يك از گروه ه

برنامه ريزی و اجرای اهداف موردنظر معلم ، امر آموزش را متحقق می سازد . تکليف گروهی با توجه به مشاركت 

دانش آموزان و عاليق آنان ارائه می شود و معلم برای هر گروه چند موضوع تعيين می كند و آن ها از طريق تصميم 

 ، يکی از موضوعات را انتخاب و اجرا می كنند .جمعی 

شناسايی تفاوت های فردی و توجه به آن ها ، از موضوعات مهم در آموزش و پرورش است .  تکالیف انفرادی :

ايجاد وضعيتی برای بروز خالقيت ها و نوآوری های فردی ، از وظايف مهم مدارس به حساب می آيد . شايد بتوان 

و تبديل توانايی « شدن » جودی با تربيت ، شناسايی و تقويت و پرورش انسان هاست . يعنی فرآيند گفت كه فلسفه ی و

 های بالقوه به توانايی های بالفعل .

يکی از روش های توجه و كمك به شکوفايی فردی ، دادن تکاليف انفرادی به دانش آموزان است . معلم برای ارائه اين 

اليق و بنيان های ذهنی و فکری فراگيرندگان را درنظر می گيرد و براساس آن ، فعاليت نوع تکاليف ، توانايی ها ، ع

هايی طلب می كند . البته هيچ الزامی نيست كه همه ی دانش آموزان ، تکاليف انفرادی را انجام دهند . بلکه براساس 

)فضلی .ها واگذار می شود زمينه های قبلی و شناخت و صالح ديد معلم ، اين نوع تکليف به عده ای از آن 

 (:138256خانی،

 زمان مطلوب در تکلیف شب

 ))كوپر(( پس از يك بررسی همه جانبه و جامع در مورد تکليف شب چنين نتيجه می گيرد :

 دقيقه بيشتر طول نکشد . 15شب در هفته كه هر يك نزديك  3تا  1كالس اول تا كالس سوم  -1

 دقيقه طول می كشد . 45تا  15تکليف شب در هفته كه هر يك  4تا  2كالس چهارم تا كالس ششم  -2

 دقيقه طول می كشد . 75تا  45تکليف شب در هفته كه هر يك  5تا  3از كالس هفتم تا كالس نهم  -3
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 دقيقه طول می كشد . 121تا  75تکليف شب در هفته كه هر يك  5تا  4از كالس دهم تا كالس دوازدهم  -4

دقيقه  45فوق حد اكثر زمان برای كالس اول تا سوم در هفته كه صرف تکليف شب می شود با توجه به مطالب  -5

دقيقه است . در حالی كه در حال حاضر بيشتر وقت دانش  181است و همچنين برای كالس چهارم و پنجم در هفته 

 آموزان در خانه به تکليف شب كه آن هم رو نويسی است می گذرد .

 ر صورتی که هر تکلیف متناسب و دارای اهداف مشخصی می باشد: اثرات مثبت تکلیف شب د

 ( پیشرفت و یادگیری سریع :1

 تفکر انتقادی بهتر ، تشکيل مفاهيم ، پردازش اطالعات -درك بيشتر ج -به خاطر سپردن بهتر دانش ب -الف

 تقويت و غنی سازی برنامه درسی  -د

 -بهبود طرز تفکر نسبت به مدرسه ج -گيری در اوقات فراغت باشتياق به ياد -الف( اثرات تحصیلی بلند مدت :2

 عادت به مطالعه و مهارت آموزی

كنجکاوی بيشتر  -تنظيم بهتر وقت د -خود انضباطی بيشتر ج -خود راهبری بيشتر ب -الف( اثرات غیر تحصیلی :3

 استقالل بيشتر -ه

 قدردانی بيشتر اولياء از مدرسه و شركت در فعاليت مدرسه -و

 آموز نباشد:که دارای هدف مشخص و متناسب با سن و رشد دانشاثرات منفی تکلیف در صورتی

 ( بیزار شدن1

 خستگی جسمی و روحی )عاطفی( -از دست دادن عالقه به مطالب درسی ب -الف
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 محروم شدن از اوقات فراغت و فعاليت های اجتماعی -ج

 ( دخالت اولیاء2

 و عملکرد خوب .فشار والدين برای امجام تکاليف 

 اغتشاش گيجی در خصوص تکنيك های آموزش تضاد بين روش های تدريس معلمان و والدين .

 ( تقلب3

 رونويسی تکاليف از ساير دانش آموزان

 واگذار كردن تکاليف به ساير افراد

 افزايش فاصله بين دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز

 در موفقیت تحصیلی دارد ؟در چه صورت تکلیف شب کار آیی بیشتر 

. تکليف شب بايد صراحت و 3. تکاليف شب بايد بطور منظم ارائه شود2. تکاليف شب دارای هدف مشخصی باشد1

. فورا به دانش آموزان 6. بال فاصله ارزشيابی و نمره گذاری شود5. بطور يقين جمع آوری شود4روشنی داشته باشد

 .برگردانده شود

 کاربردی پیشنهادهای

اتوجه به مطالعات و جمع بندی تحقيقات و باتوجه ويژه به مسأله تکليف شب در كشور، توصيه های زير به عنوان يك ب

 خط مشی عملی پيشنهاد می شود تا مورد تعمق تحليلی صاحبان انديشه و دست اندركاران تعليم و تربيت واقع شود.
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 نسجم با ادبيات حوزه تکليف شب آشنا باشند.الف( كليه معلمان و كارشناسان كتاب درسی بايد به طور م

ب( به منظور هماهنگی كامل درباره بهينه كردن تکليف شب در مقاطع مختلف تحصيلی در سطح كشور، تدوين و 

 تأليف يك راهنمای عمل به وسيله وزارت آموزش وپرورش توصيه می شود.

ارس به مورد اجرا درآيد. اين امر موجب ( جدول انجام تکليف شب به صورت يك برنامه هفتگی در كليه مدپ

 هماهنگی و ايجاد سياست توازن در امر تکليف شب با عنايت به اوقات فراغت شاگردان می شود.

( تکليف شب نبايد به عنوان وسيله ای جهت تنبيه قلمداد شود، زيرا اين كار زجرآور و كسل كننده، موجب ركود ت

يادگيری، خستگی روحی و عاطفی و محروم شدن از اوقات فراغت شاگردان  ذهنی، بيزار شدن از درس و دلزدگی از

می شود. از سويی اين امر موجب دخالت و كنترل بيهوده معلم بر زمان اختصاصی كه بايد در اختيار شاگرد باشد، می 

 گردد.

مان، والدين، شاگردان ـ( در هر مدرسه و يا هر منطقه در مقاطع مختلف تحصيلی يك كميته تکليف شب متشکل از معلث

 برای تعيين ميزان بهينه زمان مصروف و حل معضالت اين امر تشکيل گردد.

( معلمان می توانند از تکليف شب به عنوان ابزار آموزشی در ارتباط آكادميکی، عاطفی و روحانی با والدين و ج

درباره تقسيم مسئوليت پذيری انجام تکليف شاگردان استفاده كنند و زمينه های مشاركتی متقابل والدين و شاگردان را 

 شب فراهم آورند.

( با تغيير دادن در نحوه اجرای تکاليف، انجام امور موظف دانش آموزان را با تنوع همراه كرده و امور را از يکنواختی چ

 و در نتيجه افسردگی نجات دهيد.

جرای تکاليف به وجود آوريد و با تشويق و تنبيه به ح( با استفاده از نظام تشويق، عادت به مطالعه خوب را از طريق ا

 موقع، دانش آموز را با انگيزه قوی برای انجام تکاليف همراه كنيد.

آن چه كه موجب موفقيت واقعی است، بهره هوشی باالنيست، بلکه هوشمندی و توانايی احساسی فرد است. كالا »

       «نه تحت كنترل دارند.كسانی موفق هستند كه رفتار و احساس خود را هوشمندا
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 منه فصل

 آموزشی کمک وسایل کاربر و اجتماعی مطالعات
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  اجتماعی مطالعات تدریس در الزم وسائل کاربرد

 ایجامعه   مقررات و اصول و تاريخی رويدادهای جغرافيايی، هایمکان شناخت ويژهه ب اجتماعی علوم آموزش برای

 و هامکان و كشف در كودكان های فعاليت چه هر. است نياز آموزشی وسايل به ،كندمی زندگی آن در دككو كه

 دروس در البته. بود خواهد تر روشن و تر صريح مفاهيم از آنان يادگيری باشد، توأم بيشتری آموزشی وسائل با رويدادها

 آموزشی وسائل از بايد و ندارد وجود درسی مواد روی عينی آزمايش و اول دست تجربه امکان گاهی اجتماعی علوم

 علوم دروس تدريس در معمول وسائل. گردند روشن كودكان برای جغرافيايی و تاريخی های واقعيت تا شود استفاده

 :شوندمی معرفی زير شرح به آنها از استفاده های شيوه و ابتدايی مدارس در بويژه اجتماعی

 میزشن

 ميزشن بنام ای ساده وسيله از معادن و ها جنگل ها، راه شهرها، رودها، كوهها، مانند جغرافيايی عوارض دادن نشان برای

 روی در و شده پر ماسه و نرم شن با كه سانتيمتر 11 اتفاع و سانتيمتر 71*111 ابعاد به ای جعبه ميزشن. شود می استفاده

 پالستيکی، هایبلوك مانند ديگری وسائل شن جعبه بر عالوه ميز اين روی. گيرد می قرار درس اتاق گوشه در ميز

 وجود آن نظاير و درياها ها،درياچه ها،كوه از متععددی هایماكت و پالستيکی هایبرگ و درخت رنگی، نوارهای
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 برخی در البته. بسازد آن روی بتواند را هامکان ساير و شهر زندگی، محل نقشه معلم راهنمايی با كودكان تا دارند

 ساختن برای) بلوكها و( جنگل ساختن برای) درخت شکل رنگی مقوای از الستيکی هایماكت بجای توان می اسمدر

 استفاده درست آن از اگر زيرا است، وسيله اين از استفاده در معلم راهنمايی كار مهمترين. ساخت را آن نظاير و( شهرها

 ممکن كودكان. آورد خواهد بوجود كودكان در نيز را مناسبی نا و نادرست رفتارهای ندارد فايده اينکه بر عالوه نشود،

 وسايل از استفاده با ميزشن برای را خود مشاهدات و كنند كار انفرادی يا جمعی دست صورت به وسايل اين با است

 را افيايیجغر منطقه يك يا و شهر نقشه بتواند بايد كار اين در الزم مهارت كسب از پس كودك. نمايند بازسازی موجود

  .كند بازسازی ميزشن روی شنود می يا و خواند می كه مطالبی اساس بر

  شمسی منظومه نمايش دستگاه

 منظومه نمايش دستگاه بنام دستگاهی از سال و ماه و روز و شب پيدايش و زمين انتقالی و وضعی حركات آموزش برای

 قرار معلمان اختيار در و كنند می تهيه ديگر مؤسسات يا یآموزش صنايع سازمان را دستگاه اين. شود می استفاده شمسی

 .بسازند آنرا های نمونه توانند می نيز معلمان. دهند می

 نما قطب

 از. گيرد قرار جنوب و شمال امتداد در و چرخيده محور يك حول آزادانه تواندمی كه است مغناطيسی عقربه نما قطب

-می نشان را قبله كه دارد وجود ديگری عقربه نماهاقطب اغلب در. شودمی استفاده اصلی جهات تعيين برای نما قطب

  .كرد تعيين نيز را نقطه هر النهار نصف توان می نما قطب با البته. دهد

  ياب ستاره

. شود می استفاده كنند درست توانند می نيز كودكان كه ای ساده بسيار وسايل از ستارگان و شمسی منظومه تدريس در

 بوجود را سوراخهايی ميخ آن روی و كرد انتخاب حلبی قوطی يك توان می فضا در( اكبر دب) دادن نشان برای مثالا

 نور بگذاريم ميز روی آنرا و دهيم قرار حلبی قوطی داخل را روشنی چراغ اگر. باشد داشته را اكبر دب شکل كه آورد
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 شکل با آموزان دانش بدينوسيله. تابد می اتاق فسق روی اكبر دب شکل به و ستاره صورت به قوطی های سوراخ از

 .شوندمی آشنا فلکی اجرام

 جغرافيا كره

 بسازند را زمين كره شکل توانند می معلم راهنمايی و كمك با كودكان آن نظاير و توپ مانند ای ساده بسيار وسايل با

 كه نقاطی و زمين كره تدريس موقع در. نيست مشکل مدرسه برای آن تهيه و دارد وجود نيز بازار در جغرافيايی كره

 .ها دريا و ها خشکی ارتباط مانند يکديگر با مختلف نقاط ارتباط و شناخت و دارند قرار آن روی
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 اجتماعی مطالعات آموزش ارزیابی و نقد: همد فصل
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 مطلوب شهروند تربیت

  هامشی خط

 مساجد، ها،رسانه دوستان، محلی، جامعه مدرسه، خانواده، چون عواملی از متأثر ياسی،س و اجتماعی تربيت كه اين به نظر

 رسدمی نظر به شود؛ گرفته نظر در بايد فوق مالحظات هامشی خط اين تنظيم در و است، جهانی مالحظات و ملی جامعه

 اعتبار از امر همين. است نشده جهتوچندان   سطوحعوامل و ساير به و شده تنظيم مدرسه سطح در تنها هامشی خط كه

 .كاهدمی مصوب هایمشی خط

 پشتيبانی هایپژوهش

 و اجتماعی هایآموزش زمينه در گيری تصميم امر همين. خوردمی چشم به كامالا مختلف هایحوزه در پژوهش كمبود

درسی  برنامه ضعف نقاط جمله از زير هایپژوهش به توجه كم .كندمی دشوار را تحصيلی مختلف های دوره در سياسی

 :باشدمی موجود آموزش مطالعات اجتماعی

 نيازهای به توجه با تحصيلی مختلف هایدوره در سياسی و اجتماعی آموزش مفاهيم و اهداف خصوص در مطالعه-1

 موجود درسی هایبرنامه كارآمدی ميزان از ارزشيابی به یتوجه كم-2.تربيتی و قانونی اسناد و علمی منابع جامعه، و فرد

 در دانشگاه فرهنگيان درسی هایبرنامه كارآمدی ميزان به یتوجه كم -3آموزاندانش نگرش و رفتار بر آن اثرات و

 و مدنی هایآموزش زمينه در تطبيقی مطالعات انجام به توجهی كم -4معلمان  دانشجو سياسی و اجتماعی تربيت زمينه
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 خصوص در پژوهش كمبود -6 سياسی و اجتماعی مفاهيم آموزش یهاروش خصوص در مطالعه عدم -5سياسی

 محدود يا و بازدارنده عوامل خصوص در مطالعه عدم -7تاريخی و اجتماعی دروس در آموزاندانش تحصيلی پيشرفت

 به توجه ميزان نظر از مختلف درسی هایبرنامه بررسی -8آموزان دانش سياسی و اجتماعی اهداف به نيل در كننده

 در استراتژيك اهداف گرفتن ناديده -9 مدرسه كل رويکرد و ایرشته ميان هایآموزش مانند سياسی و اجتماعی بيتتر

 سياسی و اجتماعی تربيت زمينه

  باشد. برخوردار بااليی سياسی و دينی و علمی مشروعيت از موجود برنامه كه رسدنمی نظر به فوق مالحظات به توجه با

 رویکردها گزینش در مالحظات

 و گرا اخالق ،مومن شهروند تربيت گرايانه، انسان ای،رشته ميان شيوه به آموزش چون رويکردهايی به توجه عدم-1

 نيازهای و جامعه فراگير مسائل به توجه عدم -3محتوا و اهداف گزینش در هایشم خط-2.مدرسه كل رويکرد

 و البالغه نهج قرآن،)  دينی متون و منابع رهبران، انتظارات به هتوج كم -4 .المللی بين نيازهای و جوانان نوجوانان،

 مالحظات از دسته آن آموزش به توجهی كم-6 .شهروندی هایآموزش متخصصان نظرات گرفتن ناديده -5.(سنت

 حقوق) حقوقی هایآموزش به توجهی كم -7.كند كمك متوازن جامعه يك ايجاد به تواندمی كه ارزشی و اخالقی

 بشر، حقوق یاعالميه در مندرج هایارزش و اساسی قانون ارزش نيز و( افراد اقتصادی و قضايی سياسی، و اعیاجتم

 نظير هاآموزش از برخی نامناسب شروع --8.طبيعت حقوق موجودات، حقوق زنان، حقوق كودك، حقوق اعالميه

 به توجهی كم-12زندگی اشکال و هاهنگفر شناخت به توجهی كم-11هاآموزش نبودن جانبه همه -9 .سياسی آموزش

  .اسالم در كشورداری اصول و صدر سعه و تحمل مدارا، روحيه تقويت

 برنامه دهیسازمان در مالحظات

 و سياسی آموزش در رويکردها ساير به توجه عدم -2 محتوا دهیسازمان در مداومت و استمرار اصل به توجه عدم-1

 هایآموزش در مختلف دروس سهم گرفتن ناديده-3.مدرسه كل رويکرد و ایشتهرميان هایآموزش مانند اجتماعی
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 قرن تاريخ اسالم، تاريخ تمدن، تاريخ اخالق، و دينی تعليمات اقتصاد، جغرافيا، شناسی، زيست فلسفه، نظير شهروندی

  .پنهان هایآموزش برای برنامه فقدان-4 .بيستم

 هاروش گزینش در مالحظات

 تحقيق هایروش همياری، گروهی، كار گروهی، هایبحث نظير اجتماعی و دموكراتيك باز هایروش به توجهی كم-

  .كننده مجاب هایروش مسئوالن، از دعوت مصاحبه، گروهی،

 آموزشی مواد تولید در مالحظات

 درسی كتب رد تنوع فقدان -3آموزشی هایبسته توليد به توجهی كم -2محوری رسانه جای به درسی كتاب بر غلبه-1
 كمبود-6 مختلف هایحوزه در آموزشی كمك هایكتاب كمبود -5 معلمان برای مرجع هایكتاب كمبود--4

  .آموزش در كامپيوتر نامحدود رواج -7 سياسی و اجتماعی تربيت حوزه در تصويری هایكتاب و آموزشی هایفيلم

 معلمان صالحیت و انسانی نیروی

 كار با مربيان بيشتر تحصيلی مدرك نبودن مرتبط -2كودك مهد مربيان از رخیب تحصيلی مدرك بودن پايين-1

 همچنين ابتدايی معلمان تحصيلی مدرك بودن پائين -4آموزشی مواد طراحی در مربيان از برخی پائين توان -3مربيگری

 پركردن ایبر مديران توسط يا متخصص غير معلمان توسط اجتماعی علوم دروس تدريس -5متوسطه اول معلمان

 به) سياسی آموزش و شهروندی آموزش و ريزیبرنامه در درسی ريزیبرنامه كارشناسان ضعف --6موظف ساعات

 آموزش و تاريخ مدنی، هایآموزش در درسی ريزیبرنامه كارشناسان ضعف-7.(هاآن تخصص نبودن مرتبط دليل

 .سياسی و تاريخی هایآموزش و درسی ريزیبرنامه با هاآن تخصص نبودن مرتبط دليل به سياسی،

 ابتدایی آموزش ی دوره در اجتماعی مطالعات موضوعی های سرفصل

 ابتدایی سوم یپایه
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 هم مثل ما آيا:  3 ؛درس ام شده تر بزرگ من:  2 درس آمدم دنيا به من:  1 شوم؛درس می تر بزرگ من:  اوّل فصل

 هستيم؟

 درس خانواده در تغيير:  6 درس دارم دوست را ام خانواده:  5 درس هخانواد اعضای:  4 خانواده ی ما؛درس -فصل دوم

 ، كنيم قدردانی ترها بزرگ از:  7

  ما یخانه مقرّرات:  9 درس كنيم؟ می همکاری هم با چرا:  8 خانوادهدرس در همکاری:  سوم فصل

  منابع:  11 درس شود؟ می تأمين چگونه خانواده نيازهای:  11 درسخانواده  نيازهای:  چهارم فصل

  بازيافت:  13 درس كنيم مصرف درست:  12 درس

 شما ی خانه:  16 درس دارند تفاوت هم با هاخانه:  15 درس دارم دوست را ام خانه:  14 درس:ما یخانه -پنجم فصل

 .كنيم محافظت خانه از:  17 درس است؟ شکلی چه

 .بشناسيم را مدرسه های مکان:  19 ما؛درس داشتنی دوست یمدرسه:  18 درس  -ی مامدرسه -فصل ششم

 23 درس پُست:  22 درس اصلی های جهت:  21 درس كجاست؟ شما یخانه:  21 ؛درس مدرسه تا خانه از - هفتم فصل

 ؛ خيابان و كوچه در ايمنی: 

 ابتدایی چهارم یپایه

 ما ی محلّه: اوّل فصل

 ی چهارم.نقشه محلّه.درس در فروش و سوم.خريد .درس استم ی محلّه اينجا.. دوم ،درس ما ی اوّل .همسايه درس

 ما. ی محلّه

  جغرافيايی های جهت.ششم. روستا.درس و شهر در پنجم.زندگی من.درس روستای من، شهر: دوم فصل

 كنند؟ می مطالعه را زندگی های محيط چگونه دانان جغرافی.هفتم درس
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 روستا و شهر پيدايش: سوم فصل. 

  آمدند؟ وجود به چگونه شهرها نهمنخستين درس. اند؟ آمده وجود به چگونه روستاها نخستين. هشتم درس

  كنند؟ می مطالعه را گذشته چگونه مورّخان.دهم درس

 باستانی شهرهای به سفری: چهارم فصل

 تخت به سفری سيزدهم درس( جمشيد تخت به سفری.دوازدهم درس.همدان باستانی شهر به سفری يازدهم درس

 .كرمانشاه باستانی شهر به سفری چهاردهم درس.( جمشيد

 من زيبای كشور: پنجم فصل

 .ايران هوايی و آب نواحی.هفدهم درس. هوا و آب.شانزدهم درس.زيبا های دشت و ها كوه- پانزدهم درس

 .كنيم مراقبت زيست محيط از-نوزدهم درس. ايران در جانوری زندگی و گياهی پوشش-هجدهم درس

 :هستیم انیایر ما -ششم فصل

  مهم روزهای.ودوم بيست درس. تقويم. ويکم بيست درس.ما ملّی های نشانه .بيستم درس

 ابتدایی پنجم یپایه

 دیگران با زندگی نخست   فصل

 گروه عضو من 4 درس.ديگران با همدلی 3 درس. ما احساسات 2 درس.كنم می برقرار ارتباط ديگران با من 1 درس

 .هستم

 ما سرزمین2 فصل

  نقل و حمل و ها راه  8 درس. ايران مهمّ صنعتی نواحی 7 درس.ايران آب منابع 6 درس ايران جمعيت  5 سدر



www.moallemkade.ir                                  

 . شود؟ می اداره چگونه ما كشور  11 درس.(  نقل و حمل و ها راه 9 درس

 جهان نواحی دیگر در زندگی 3 فصل

 نواحی در زندگی  14 زمين درس ایه حركت  13 درس(  همسايه كشورهای  12 درس(  همسايه كشورهای  11 درس

 . جهان مختلف

 مقدّس های مکان زیارت4 فصل

 (  كربال به سفر  18 درس( كربال به سفر  17 درس(ص(پيامبر شهر مدينه  16 درس.حج سفر از بازگشت  15 درس

 اسالم از بعد ایران 5 فصل

 گشايان كشور  21 درس.آباد شهرهای دان،كار وزيران  21 درس. يدهند م تشکيل حکومت مسلمان ايرانيان  19 درس

  هاويرانه بازسازی  22 درس. يرحم ب

 ی ششم ابتدائیپايه

گيری تصميم-1ميم گيریصآداب دوستی؛فصل دوم:ت-2 دوستی؛ - .1 ؛دوستان ما؛ فصل اول :(تعليمات مدنیالف

 محصوالت - 3 ى كشاورز رد مؤثر عوامل - 2 ايران در .كشاورزى1:سوم فصل-؛؟.چگونه تصميم بگيريم2چيست؟

 كنيم؛ مصرف بهتر را انرژى - 2 سياه طالى .1 ى انرژ منابع و ايران:چهارم ف؛فصل مصر تا توليد كشاورزى،از

 ب(تاريخ

 گسترش موجب عواملى چه -2 ن مسلمانا علمى هاى پيشرفت-1 م ظهوراسال از پس فنون و علوم شکوفايى:پنجم فصل

 در هنر و فرهنگ چرا -2 جهان نصف اصفهان؛ -1 ن اصفها به سفرى :ششم فصل ؟ شد اسالمى هى دور در فنون علومو

 فصل فراغت اوقات گذراندن -2 متعادل ى روزانه ى برنامه -1 فراغت اوقات:هفتم فصل  شد؟ شکوفا صفويّه ى دوره

 ؛ مصرف تا توليد از لباس، -2 لباس انواع -1 ما پوشاك:هشتم
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 الف(جغرافيا

 -1 ن همسايگا و ايران:دهم فصل،ى خداوند نعمت دريا، -2 ن ايرا درياهاى هاى ويژگى -1 ن ايرا درياهاى:نهم فصل
 مردم ىمبارزه -2 ؟ چيست استعمار -1 ن بيگانگا برابر در ايستادگى:يازدهم فصل موردى ى مطالعه -2 ماهمسايگان

 ميهن دامان در خرمشهر -2 مندش چنگال در خرمشهر -1 خرمشهر آزادى:دوازدهم فصل ،استعمار با ايران

  اجتماعی مطالعات یحوزه در آموزشی كمك هایكتاب

 گروه پنج به توانمی را اجتماعی مطالعات ی حوزه در آموزشی كمك های كتاب آموزشی كمك های كتاب انواع

 :كرد تقسيم

 و تدريس روش ای، حرفه های مهارت پرورش های كتاب. 2 معلمان برای مرجع و افزايی دانش های كتاب .1 

 دانش برای فعاليت و تمرين كار، های كتاب. 4 آموزان دانش برای تکميلی و افزايی دانش های كتاب. 3 معلم راهنمای

 ها،مصداق ها، تعريف است، الزم جا اين در آموزان دانش تحصيلی پيشرفت ارزشيابی و سنجش های كتاب. 5 آموزان

 .شود بيان تفصيل به ها ب اكت اين از هريك های ويژگی و ها هدف

  معلمان برای مرجع و افزایی دانش ایهکتابه-1

 اجتماعی، تعليمات آموزش  حوزه در تحصيلی هایدوره معلمان ی پايه دانش افزايش برای كه هستند هايیكتاب

 نياز تحصيلی پايه با طدرارتبا و خود تحصيالت سطح به توجه با ابتدايی معلمان. شوند می تهيه واقتصاد تاريخ جغرافيا،

 كالس در اجتماعی مطالعات به مربوط مفاهيم بسط با سپس و ببرند باال خاصی موضوع در را خود پايه دانش كه دارند

 .كنند استفاده آن از درس

 علوم جغرافيا، تاريخ، اجتماعی، اقتصاد،تعليمات آموزش یپايه دانش براساس آن محتوای كه كتابی هر هامصداق

 دانش گسترش ها، كتاب نوع اين هدف شود تدوين شده، اشاره هایحوزه در درسی های برنامه هایهدف يا و سياسی

 .است مذكور هایدانش از يکی در تکميلی اطالعات یارائه و معلمان
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 هاهدف

 سياسی، علوم د،اقتصا(اجتماعی علوم و اجتماعی شهروندی،تربيت هایمهارت هایزمينه در پايه دانش و اطالعات ارائه 

 دانش كردن وروزآمد اجتماعی علوم یزمينه در معلمان علمی هایصالحيت ؛بهبود)دينی وتعليمات جغرافيا تاريخ،

 مطالعات یحوزه در درسی های برنامه های هدف بسط* كار؛ تازه و مبتدی معلمان برای منابعی ارائه* معلمان؛

 .اجتماعی

 معيارها و هاويژگی

 و مواد معرفی* اجتماعی؛ علوم ی برنامه اساسی مفاهيم و هدفها تکميل و بسط* علمی؛ صحت و اعتبار زا برخورداری* 

 .گيرا و جذاب ی شيوه به مطالب ی ارائه*  نياز؛ مورد و تکميلی منابع

 معلم راهنمای و تدریس روش ای،حرفه هایمهارت پرورش های کتاب -2

 نظير اجتماعی، علوم آموزش تدريس و يادگيری ی زمينه در معلمان ای رفهح دانش ی توسعه به كه هستند هايی كتاب 

 .كنند می كمك سياسی علوم و جغرافيا تاريخ، اقتصاد، اجتماعی، تعليمات

 تربيت سياسی، علوم شناسی، جامعه جغرافيا، تاريخ، اقتصاد، اجتماعی، تعليمات تدريس روش هایكتاب هامصداق

 آموزش یزمينه در تربيتی علوم مباحث نيز و اجتماعی هایمهارت آموزش شناسی، عهجام مبانی آموزش اجتماعی،

 هایفعاليت اجرای و طراحی تدريس، هایروش كارگيری به در معلم توانايی تقويت هاآن هدف كه اجتماعی علوم

 .هستند هابكتا نوع اين های مصداق جمله از باشد، اجتماعی تعليمات آموزش حوزه در يادگيری - ياددهی

  هاهدف 

 برنامة هایهدف و رويکرد بر تأكيد با يادگيری- ياددهی های فعاليت هدايت در معلم های مهارت و ها توانايی تقويت*

 فنون و آموزشی تکنولوژی فناوری يادگيری، نشناسی روا اهميت به معلمان دادن توجه* اجتماعی؛ تعليمات درسی
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 دانش كردن روزآمد(. *اقتصاد و مدنی جغرافيا، تاريخ،)اجتماعی علوم و اعیاجتم های مهارت آموزش در تدريس

 .اجتماعی علوم ی حوزه در تدريس های روش خصوص در معلمان

 معيارها و هاويژگی 

 معلمان توانمندی افزايش. *اجتماعی علوم ی درحوزه درسی مفاهيم تدريس و معلمان تدريس فرايند بهبود به كمك* 

 های هدف با مرتبط و متناسب تدريس های روش از پشتيبانی* آموزان؛ دانش برای كالسی های ليتفعا طراحی در

 تدريس؛ های روش در نوآوری به توجه* معلمان؛ برای درسی ی برنامه مبانی و اصول محتوا، تبيين* درسی؛ ی برنامه

 اقتصاد، مدنی، تعليمات اجتماعی تعليمات آموزش درخصوص معلمان نياز مورد و های حرف منابع و مواد معرفی*

 جوامع و روستا شهر، مختلف های منطقه و ها مدرسه معلمان متفاوت شرايط به توجه* سياسی علوم و جغرافيا تاريخ،

 آموزان دانش فردی های تفاوت با متناسب تدريس های روش كردن مطرح. *كوچرو

 آموزان دانش برای تکمیلی و افزایی دانش هایکتاب-3 

 كتاب عنوان به توانند می و پردازند می درسی كتاب های ازچارچوب فراتر اطالعاتی ی ارائه به كه هستند هايی كتاب

 و تکميل هدف با و دارند خودآموز ی جنبه عموماا ها كتاب اين. گيرند قرار آموزان دانش ی استفاده مورد ومرجع منبع

 .شوند می توليد دانش ترويج و برنامه های هدف ی زمينه در مخاطبان دانش ی توسعه

  هاهدف

 كه آموزشی هایهدف بسط* مخاطبان؛ با ومتناسب اجتماعی علوم یحوزه در دانش از مدونی یمجموعه یارائه*

 فراهم* اجتماعی؛ علوم یحوزه در های منطق و بومی نيازهای به توجه* است؛ برخوردار اولويت از هاآن يادگيری

 روش با ها درس محتوای بيان* احتمالی؛ خألهای پركردن و جبرانی و تکميلی های موزشآ برای مجدد فرصت كردن

 .متفاوت و متنوع های

 معيارها و هاويژگی 
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 رشد به كمك* آموزان؛ دانش با تعامل* رسمی؛ های آموزش تکميل* درسی؛ ی برنامه های هدف تقويت و تکميل* 

 نياز با آن محتوای بودن منطبق* استدالل؛ همراه به ها واقعيت و ها ميمتع مفاهيم، انتقال* اجتماعی؛ سواد ی توسعه و

 دانش اجتماعی تربيت به كمك* اجتماعی؛ علوم ی زمينه در آموزان دانش كنجکاوی تحريك* آموزان؛ دانش علمی

 .آموزان دردانش پذيری مسئوليت و جويی مشاركت ، تعاون همياری، ی روحيه تقويت* آموزان؛

 گونه اين هایمصداق از بپردازد، اجتماعی تعليمات هایدرس محتوای و هاهدف بسط به عمدتاا كه كتابی هر هامصداق 

 مؤلفان محتوا، یارائه در. دارد غلبه تمرين بر موضوع يك آموزش يا و دانش ترويج ها،كتاب اين در. هاستكتاب

 .كنند استفاده معما و بازیسرگرمی، داستان، شعر، مانند گوناگونی هایقالب از است ممکن

 آموزان دانش برای فعالیت و تمرین کار، هایکتاب -4

 اصول و درسی ی برنامه چارچوب در آموزان دانش يادگيری تثبيت و توسعه تعميق، منظور به كه هستند هايیكتاب 

 .يشوند م تهيه فراگيران، های ازآموخته ارزشيابی

 هاهدف

 های مهارت تقويت برای زمينه ايجاد* درسی؛ برنامه و كتاب مطالب با ارتباط در زانآمو دانش های آموخته تعميق* 

 تر، عميق آموزش برای مجدد فرصت ايجاد* آموزشی؛ های هدف در شده تعيين های زمينه در چيرگی و يادگيری

 و روزمره ندگیز در كاربردی های مثال از استفاده* مخاطبان؛ يادگيری و آموزش سازی وغنی ها آموخته تمرين

 ی ارائه در تنوع ايجاد* منزل؛ در يادگيری فرايند به بخشيدن استمرار* خالق؛ و هنری اجتماعی، های مهارت پرورش

 .شود خارج آن ای كليشه ازحالت يادگيری آموزش كه ای گونه به ها تمرين

 معيارها و هاويژگی

 های هدف و ها حيطه برای فعاليت و تمرين شنهادپي* درسی؛ ی برنامه اساسی مفاهيم و ها هدف با هماهنگی* 

 آوردن فراهم* آموزان؛ دردانش خالقيت تقويت و پرورش برای واگرا های ل سؤا از استفاده* يادگيری؛ گوناگون
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 كارگروهی، انجام برای مشاركتی يادگيری به توجه ضمن* عمل؛ ميدان در علمی های يافته كاربرد برای هايی فرصت

 تکميل شکل، رسم جمله از متنوع های فعاليت انواع از استفاده* تعاون؛ و همياری برای هايی فرصت آوردن فراهم

 و انديشيدن برای هايی فرصت آوردن فراهم و تفکر های مهارت تقويت*  هنری؛ و عملی های فعاليت و جدول،پازل

 در سرگرمی و بازی مثل جذاب های لبقا از استفاده* مسئله؛ و پرسش معما، با مخاطبان ساختن مواجه. *كردن فکر

 و پاسخ باز های پرسش از استفاده*  درسی؛ كتاب تمرينات به درست های پاسخ ارائه* ها؛ وتمرين ها سؤال ی ارائه

 .خالق

 فعاليت، و كار كتاب كار، تمرين،كتاب دفتر مانند هايی نام با نشر بازار در امروز كه هايیكتاب یهمه هامصداق

 هاكتاب گونه اين هایمصداق از شوند، می ديده(تدريس قصد بدون)س در یخالصه همراه به شده بندی قهطب سؤاالت

 .هستند

  آموزان دانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجش کتاب -5

 .شود می استفاده درس دركالس فراگيران های ازآموخته ارزشيابی در معلم ی استفاده هدف با كه هستند هايیكتاب

 هافهد 

 های سؤال ارائه* روايی؛ و اعتبار دارای های آزمون توليد* سؤال؛ ی خزانه ی مجموعه و نمونه های آزمون توليد* 

 عملکرد درخصوص مطالعه* درس؛ كالس در پايانی و تکوينی های ارزشيابی در گيری بهره برای معلمان به مناسب

 های آزمون طرح برای معلمان در مهارت و توانايی جاداي* آموزشی؛ های هدف به نيل ميزان بررسی و ها مدرسه

 .درسی ی برنامه های هدف چارچوب در تحصيلی پيشرفت

 معيارها و هاويژگی

 حيطه در يادگيری گوناگون سطوح به توجه با ها آزمون طراحی* آموزشی؛ گوناگون های هدف با ها آزمون تناسب* 

 آموزان؛ دانش فردی های توانايی به توجه* ها،آزمون طراحی در ینوآور و تنوع* نگرشی، و مهارتی شناختی، های
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-پرسش از استفاده* خالق؛ و پاسخ باز هایپرسش از استفاده* ها؛تمرين و ها مسئله به پاسخ مستقيم یارائه از پرهيز*

 های ويژگی ترعاي اجتماعی، مطالعات هایكتاب تأليف در. هستند تحقيق و كاوشگری انديشيدن، مستلزم كه هايی

 كتابی هر هامصداق. كندمی كمك مطلوب آموزشی كمك هایب كتا توليد به مؤلفان، سوی از واختصاصی عمومی

 هایسازمان پرورش، و آموزش وزارت توسط عمدتاا هاكتاب نوع اين. شود منتشر استاندارد هایآزمون عنوان تحت كه

 .شوند می توليد اناتامتح اداره يا و ارزشيابی مراكز وپرورش، آموزش

 اجتماعی مطالعات یحوزه در آموزشی کمک هایکتاب عمومی های ویژگی 

 فیزیکی بعد(  الف 

 مخاطب؛ برای كتاب فيزيکی و ظاهری شکل بودن برانگيزنده و جذاب .1 

 مخاطب؛ سنی شرايط با كتاب قطع و ابعاد تناسب .2 

 ؛مخاطب برای آرايی صفحه نوع بودن برانگيزنده .3 

 جلد؛ روز طرح در جذاب بصری های محرك از استفاده .4 

 فصل ها، هدف بيان موضوع، اهميت بيان اثر، مقدمه،معرفی شناسنامه، داشتن، لحاظ از منطقی ساختار از برخورداری .5 

 .نامه واژه و وماخذ منابع مناسب، بندی

 نوشتاری بعد( ب

 خاطب؛م سن با متناسب جمالت و واژگان از یاستفاده.1 

 موضوعات؛ بيان در روانی و سادگی اصل رعايت .2 

 تر؛ كم واژگان طريق از پيام رساندن .3 
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 موضوع، هر خاص زبان از استفاده .4 

 .پرورش و آموزش وزارت قبول مورد الخط رسم با انطباق .5 

 بصری هایمحرک بعد( پ

 نياز؛ مورد و گوناگون بصری های محرك از مناسب استفاده .1 

 ها؛ محرك انتخاب در ارزشی مالحظات رعايت .2 

 ها؛ جنسيت به توجه در توازن .3 

 تصويرها؛ بودن بومی .4 

 متن؛ با تصويرها ارتباط .5 

 .هنری تنوع .6 

 محتوایی بعد(  ت 

 مخاطب؛ نيازهای با ارتباط .1 

 علمی؛ اعتبار و صحت .2 

 ده؛پراكن های داده ی ارائه از پرهيز و مطالب انسجام .3 

 نظر؛ مورد ی حوزه در پرورش و آموزش های هدف با ارتباط .4 

 .اجتماعی مسائل به توجه. 6 ارزشی؛ مسائل به توجه .5 
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 روشی بعد(ث

 مثال از استفاده .4 يادگيری؛ ی توسعه و تسهيل .3 متنوع؛ فکری های فعاليت به توجه .2 ارائه؛ های روش در تنوع .1 

 .ها مقايسه و شواهد ها،

 كمك هایكتاب تأليف در اجتماعی مطالعات یدرحوزه آموزشی كمك هایكتاب تأليف در اختصاصی هایژگیوي 

 :شودمی توصيه زير هایويژگی رعايت اجتماعی، مطالعات یحوزه در آموزشی

 فرهنگی؛ و سياسی اقتصادی، تاريخی،جغرافيايی، های آگاهی ی زمينه در جامعه در فرد نيازهای به توجه .1 

 در وحدت و موضوعات از تر¬جامع درك باهدف اجتماعی، علوم گوناگون موضوعات بين رابطه برقراری به توجه .2 

 اجتماعی؛ مطالعات آموزش های هدف به توجه. 3 يادگيری؛

 نتيجه و معلولی و علت ی رابطه درك كردن، مقايسه بندی، طبقه استدالل، نظير تفکر، فرايند های مهارت پرورش .4 

 يری؛گ

 ها؛ نگرش و ها ارزش به توجه .5 

 انسانی؛ و اجتماعی های مهارت پرورش .6 

 منطقی؛ و استداللی ی شيوه به موضوعات بيان .7 

  .اجتماعی مطالعات آموزش در اساسی مفاهيم به توجه .8 
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  نابعم

 رشد یمجله فالحيان، ناهيد، مترجم ،«چندگانه های هوش پرورش و جغرافیا آموزش »؛ (1387) آرمسترانگ،

 . 39 ی شماره. جغرافيا، آموزش

  .صفوی مهشيد مترجممدرسه، انتشارات ،تهران،«درس کالس در چندگانه های هوش» (1383آرمسترانگ؛) -

 . آييژ انتشارات تهران، «تدریس نوین هایروش راهنمای(»1378) محرم ،آقازاده و محمد ،احديان-

 سمت.انتشارات ،تهران،«امعه شناسی انحرافاتج(»1388حبيب؛) احمدی،-

 .تهران؛ انتشارات جامعه ، چاپ دوم ،«نظریه های جامعه شناسی »،(1358اديبی، حسينی و انصاری، عبدالمعبود ) -
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 انتشارات محمدی، سيد سيديحيی یترجمه ،«کاربست و نظریه تربیتی، شناسی روان» (1385)ايی؛ رابرت اسالوين

 روان.

  .مدرسه نشر آرانی سركار رضا محمد ترجمه تهران،« درس کالس مدیریت الفبای (»1379)تی وبرتر ،باتلر-

 . تابان انتشارات تهران،«تدریس جدید الگوهای (»1378)رضا محمد ،بهرنگی-

  .كيهان انتشارات ،تهران ،ساروخانی باقر « فرهنگ علوم اجتماعی » ( 1366)آلن ،بيرو -

 ، نشر نی.تهران  ،«امعه شناسی نظمج (»1375 )مسعود،چلبی -

 روان.  انتشارات ،تهران«کاربست و نظریه تربیتی شناسی روان»(  1993)  بور و چين -

 . زرين لوح نشر ،تهران،«آموزش فرهنگ سازی غنی (»1385)بهمن ،زادحوری-

 . اشراق انتشارات تهران «معلمی هنر و تدریس هایروش(»1376) غالمعلی ،سرمد-

 . سمت انتشاراتتهران  « تدریس فنون و هاروش آموزشی هایمهارت (»1385)حسن ،یشعبان-

 چاپ سمت، تهران، ،(انحرافات شناسیجامعه) اجتماعی شناسیآسیب (1389اهلل؛)رحمت سروستانی، صديق-

  ششم.

 . 1112 كد ،معلم تربيت مركزتهران، انتشارات  «تدریس روش کلیات (»1379)اهلل امان ،صفوی-

 . پرورشی معاونت تهران،«پرورش و آموزش تدریس فعال هایروش (»1384)منوچهر ،خانی فضلی-

 .نوين آزمون تهران،ناشر، «تدریس فعال و مشارکتی روشهای و عملی راهنمای( »1382)منوچهر ، خانی فضلی-

 جغرافيا، زشآمو رشد ، ی مجله ،«چندگانه های هوش پرورش و جغرافیا آموزش» (1387)ناهيد؛ فالحيان،

 .83 ی شماره

 . انديشه فراشناختی انتشارات «ایحرفه تدریس الگوی (»1379)قلی نادر ،قورچيان-
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 . دانش آفرين انتشارات «راهنمای عملی طراحی آموزشی (»1379قلی و همکاران) نادر قورچيان،-

 رجايی، عليرضا نژادو خوی غالمرضا ی ترجمه ،« کاربردها و مفاهیم رشد، های نظریه( »1384)ويليام؛ كرين

 رشد، انتشارات

 .دوازدهم چاپ ثالثی،، محسن تهران، نشر توتيا ،مترجم، «شناسیجامعه به درآمدی» (1386بروس؛) كوئن،

 . نيکان نشر زنجان،«تدریس اساسی هایمهارت» (1385)حسن ،ملکی-

  . نیامي پرويز ترجمه تهران،،« تدریس انفجاری هایروش (»1378رندی) موبرگ،-

 . مدرسه انتشارات تهران،«تدریس های الگو و هاروش کاربرد(»1374) عادل ،يغما-
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