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مقدمه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و 
اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که 
حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از 
وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، 
به  یادگیرنده منفعل  از  یادگیری و نقش دانش آموز  اسوه و تسهیل کننده  به مربی، 
فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری 
شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ 
هنرجو، کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی 
و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب 
راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز 
در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و تدوین شده است. در این رسانه 
سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، ابزارها و مواد 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
شود. همچنین نمونه طرح درس، تبیین پیچیدگی های یادگیری هنرجویان، هدایت 
و مدیریت کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و 
تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات 
مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته 

آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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اهداف و ساختار کتاب 
کتاب دانش فنى تخصصى یکى از دو دانش فنى با چهار واحد نظرى و عملى تهیه 
شده است. دانش فنى پایه مربوط به سال دهم است. هدف اصلى این کتاب آشنا 
کردن هنرجویان با دانش هاى تخصصى مورد نیاز براى انجام شغل مربى یارى در 
مراکز پیش از دبستان و آشنایى با دانش هاى تخصصى الزم براى ادامه تحصیل در 
مقطع کاردانى و ارائۀ فعالیت هاى الزم در این راستاست. بر همین اساس، مطالب 
بیان  و  مختلف  فعالیت هاى  و  نیاز  مورد  تخصصى  دانش  ارائۀ  ضمن  کتاب،  این 
برنامۀ آموزشى در این  تا  یافته هاى علمى و تحقیقى و ضرورت ها، کمک مى کند 

زمینه گام به گام از طریق فعالیت هاى مختلف تهیه، اجرا و ارزشیابى گردد. 
هدف کلى کتاب، آشنا نمودن هنرآموزان با دانش تخصصى روان شناسى جهت 
کاربرد در مراکز پیش از دبستان و نقش و اهمیت آن در آموزش و پرورش کودکان 

و نحوۀ آموزش آن از طریق تمرین ها و فعالیت هاى مختلف است.
کتاب درسى، شامل پنج پودمان است که به طور خالصه در زیر به محتوا و اهداف 

آنها اشاره مى شود:
آموزش  در  روان شناسى  کاربرد  با  هنرجویان  کردن  آشنا  هدف،   : اول  پودمان 
آن،  پژوهش  روش هاى  و  روان شناسى  موضوع  مانند  ازدبستان  پیش  پرورش  و 
احساس و ادراک، شخصیت و هوش در مراکز پیش از دبستان و نقش آن در آموزش 

و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت هاى مختلف است.
پودمان دوم : هدف، آشنا کردن هنرجویان با کاربرد بهداشت روانى در پیش از 
دبستان مانند اهداف و عملکرد بهداشت روانى، سازگارى، بهداشت روانى در دورۀ 
کودکى، مهارت هاى زندگى و... در مراکز پیش از دبستان و نقش آن در آموزش 

و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت هاى مختلف است.
با شناخت مشکالت شایع رفتارى  : هدف، آشنا کردن هنرجویان  پودمان سوم 
آنها،  نشانه هاى  و  کودکان  رفتارى  مشکالت  مانند  دبستان  از  پیش  کودکان 
روش هاى برخورد با رفتار و مشکالت کودکان و... در مراکز پیش از دبستان و نقش 
آن در آموزش و پرورش کودکان از طریق تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت هاى 

مختلف است.
پودمان چهارم : هدف، آشنا کردن هنرجویان با به کارگیرى رویکردها در آموزش و 
پرورش پیش از دبستان مانند رویکرد باغچه بان، رویکرد رجیو ـ املیا، هاى  اسکوپ 
و... در مراکز پیش از دبستان و نقش آن در آموزش و پرورش کودکان از طریق 
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تمرین ها، بازدید ها و انجام فعالیت هاى مختلف است.
پودمان پنجم : هدف، آشنا کردن هنرجویان با کاربرد متون تخصصى در آموزش هاى 

پیش از دبستان کودکان از طریق تمرین ها و انجام فعالیت هاى مختلف است.
براى ارتقاى کیفیت تدریس و کسب مهارت حرفه اى، الزم است میزان خودآموزى، 
عزیز  هنرآموزان  برعهدۀ  این  و  یابد  افزایش  هنرآموزان  خودانگیزى  فهمى و  خود 

است که زمینه را فراهم سازند.

هنرآموز گرامی:
تدریس تالش دو جانبۀ شما و هنرجوى شماست. راهنماى هنرآموز، برنامۀ مدّونى 
را براى یاددادن و یادگرفتن واحدهاى یادگیرى در اختیار شما قرار مى دهد و شما 
خواهید توانست با استفاده از فنون و ابزارهاى آموزشى هنرجو را درگیر آموزش 
به عنوان گیرندۀ فعال و همراه شما، مهارت هاى یادگیرى، مهارت  باید  او  کنید. 
اتکاى به خود، ارتباط کالمى، تفکر، اندیشه، خردورزى، حل مسئله، روابط انسانى، 
همکارى، مشارکت و تعاون را تجربه کند تا بدان حد که آنها را در زندگى روزمرۀ 
خود به کارگیرد و خود در آینده  این روش را در مورد کودکان اجرا کند. بنابراین، 
تا حد امکان براى او فرصت تمرین و تجربه فراهم کنید و نوآورى و خالقیت او را 

ارج بگذارید.
پودمان هاى گوناگون این درس در یک نگاه کلى با هم در ارتباط هستند. قبل از 
توجه به نکات پیشنهادى، به منظور نهادینه شدن شایستگى هاى فنى در هنرجویان، 
الزم است شایستگى هاى غیرفنى همچون یادگیرى مداوم، مسئولیت پذیرى، روحیۀ 
ایثارگرى، وجدان کارى، همکارى و مشارکت، صرفه جویى، توجه به محیط زیست، 
پاسدارى از ارزش هاى مذهبى و اخالقى، حفظ آداب و رسوم و سنت ها، احترام به 

قانون و... نیز در طول آموزش سرلوحۀ کار قرار گیرد.
دبستان  از  پیش  مراکز  با  است  الزم  فعالیت ها  از  برخى  اجراى  جهت  توجه: 
هماهنگى هاى الزم انجام شود. پیشنهاد مى شود حداقل ماهى یک جلسه بین 4 
تا 6 ساعت هنرجویان در مراکز پیش از دبستان حضور یابند و فعالیت هاى مورد 

نظر را انجام دهند. 
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هدايت تحصیلیـ  حرفه ای
هدایت از طریق دراختیار قرار دادن اطالعات شغلي و حرفه اي که در برنامۀ درسي 
رشته بخشي از آن وجود دارد و بخش هاي دیگر شامل مسیر توسعۀ حرفه اي از 
طریق بازدید و کارآموزي محقق مي شود. مسیر هدایت تحصیلى دروس تخصصى 

رشته از پایۀ دهم تا دوازدهم در نمودار زیر نمایش داده شده است:

پرورش مهارت های 
عاطفى ـ اجتماعى 

کودک 

پرورش مهارت های 
ارتباطى و 
مشارکتى

مراقبت از 
سالمت کودک

دوره اّول متوسطه

پرورش مهارت های 
شناختى و خاّلق 

کودک

دانش فنى 
تخصصى

دانش فنى 
پایه

پرورش مهارت های 
کالمى کودک

کنترل ایمنى و 
بهداشت محیط مراکز 

پیش از دبستان 

سال
11

سال
10

سال
12

خوشۀ 
شایستگى های 

فنى و 
تخصصى

رشتۀ 
تربیت 
کودک
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فصل 2

معرفى واحدهای یادگیری
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سازماندهی محتوا
درس دانش فنى تخصصى در سال دوازدهم در قالب پنج پودمان مستقل از یکدیگر 
و  است  خطى  به صورت  تکالیف کارى  سازماندهى  مى شود.  ارائه  خطى  به صورت 
مراحل کارى به صورت ارائۀ دانش در قالب تکالیف یادگیرى ساخت یافته و مهارت 
بعد از آن به صورت تمرین عملى در حیطۀ وسعت محتوا به ترتیب آورده مى شود. 
شایستگى هاى غیرفنى، زیست محیطى، ایمنى و نگرشى به صورت تلفیقى در دانش 

و مهارت ارائه مى شود.

 کاربرد 
روان شناسى 
در آموزش 
و پرورش 

کودک           

کاربرد 
بهداشت 
روانى در 
پیش از 
دبستان

شناخت 
مشکالت 

شایع رفتاری 
کودکان پیش 

از دبستان

به کارگیری 
رویکردها 

در آموزش و 
پرورش پیش 

از دبستان 

درس سال 
12 دانش فنى 

تخصصى 

کاربرد متون 
تخصصى در 
آموزش های 

پیش از 
دبستان

شايستگی های مورد انتظار

شایستگى های فنى:
1 کاربرد روان شناسى در آموزش و پرورش کودک

1ـ1ـ تحلیل روان شناسى کودک 
2ـ1ـ تحلیل رفتار کودک

2 کاربرد بهداشت روانى در پیش از دبستان
1ـ2ـ تحلیل عملکرد بهداشت روانى در دوره کودکان پیش از دبستان

2ـ2ـ به کارگیرى اصول بهداشت روانى در آموزش و پرورش کودک
٣ شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان پیش از دبستان

1ـ3ـ تحلیل مشکالت رفتارى کودکان پیش از دبستان
2ـ3ـ به کارگیرى روش هاى برخورد با مشکالت رفتارى کودکان

٤ به کارگیری رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان
1ـ4ـ تحلیل رویکردهاى آموزشى در پیش از دبستان 

2ـ4ـ به کارگیرى رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان        
٥ کاربرد متون تخصصى در آموزش های پیش از دبستان

1ـ5 ـ تحلیل اصطالحات تخصصى در آموزش و پرورش پیش از دبستان
2ـ5 ـ به کارگیرى متون تخصصى در آموزش و پرورش رشد همه جانبۀ کودک 
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شایستگى های غیر فنى:
1 یادگیرى؛

2 آموزش و کمک به فراگیرى دیگران؛ 
٣ تفکرخاّلق؛ 

٤ درک درست از نگرش سیستمى . 
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مسیر يادگیری درس دانش فنی تخصصی سال دوازدهم 
رشتۀ تربیت کودك

 کاربرد روان شناسى در آموزش و پرورش کودک   
 کاربرد بهداشت روانى در پیش از دبستان

 شناخت مشکالت شایع رفتارى کودکان پیش از دبستان
 به کارگیرى رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان 

 کاربرد متون تخصصى در آموزش هاى پیش از دبستان

تحلیل روان شناسى 
کودک

به کارگیری اصول 
بهداشت روانى در 
آموزش و پرورش

تحلیل رویکردهای 
آموزش در پیش از 

دبستان

به کارگیری متون تخصصى 
در آموزش و پرورش رشد 

همه جانبۀ کودک

تحلیل رفتار کودک

تحلیل مشکالت 
رفتاری کودکان پیش از 

دبستان

به کارگیری رویکردها 
در آموزش و پرورش 

پیش از دبستان              

تحلیل عملکرد بهداشت 
روانى کودکان در دوره 

پیش از دبستان

به کار گیری روش های 
برخورد با مشکالت 

رفتاری کودکان

تحلیل اصطالحات 
تخصصى در آموزش و 
پرورش پیش از دبستان
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بودجه بندی زمانی درس دانش فنی تخصصی 
پايه دوازدهم 

این درس شامل پنج پودمان به شرح زیر است:

 ساعت
عملى

 ساعت
نظری

 کل
ساعت پودمان ردیف

18 12 30 کاربرد روان شناسى در آموزش و پرورش کودک 1

18 12 30 کاربرد بهداشت روانى در پیش از دبستان 2

18 12 30 شناخت مشکالت شایع رفتارى کودکان پیش از دبستان 3

18 12 30 از پیش  پرورش  و  آموزش  در  رویکردها  کارگیرى   به 
      دبستان

4

18 12 30 کاربرد متون تخصصى در آموزش هاى پیش از دبستان 5

هر پودمان نیز شامل چند مرحله به شرح زیرخواهد بود:

کاربرد روان شناسى در آموزش و پرورش کودک

 جمع
کل نظری عملى مراحل ردیف

20 10 10 تحلیل روان شناسى کودک 1

10 5 5 تحلیل رفتار کودک 2

کاربرد بهداشت روانى در پیش از دبستان

 جمع
نظری کل عملى مراحل ردیف

20 10 10  تحلیل عملکرد بهداشت روانى در دورۀ کودکان پیش
از دبستان

1

10 5 5  به کارگیرى اصول بهداشت روانى در آموزش و پرورش
کودک

2
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شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان پیش از دبستان

 جمعنظریعملىمراحلردیف
کل

101020تحلیل مشکالت رفتارى کودکان پیش از دبستان1

رفتارى2 مشکالت  با  برخورد  روش هاى  کارگیرى   به 
5510کودکان

      به کار گیری رویکردها در آموزش و پرورش پیش از دبستان

 جمع
کل نظری عملى مراحل ردیف

20 10 10 1 تحلیل رویکردهاى آموزشى در پیش از دبستان

10 5 5 از پیش  پرورش  و  آموزش  در  رویکردها  کارگیرى   به 
2        دبستان

کاربرد زبان تخصصى در پیش از دبستان

 جمع
کل نظری عملى مراحل ردیف

20 10 10  تحلیل اصطالحات تخصصى در آموزش و پرورش پیش
از دبستان 1

10 5 5  به کارگیرى متون تخصصى در آموزش و پرورش رشد
همه جانبه کودک 2
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فصل 1: کلیات

فصل 3

مدیریت کالس
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مقدمه
مدیریت کالس درس یکى از مهم ترین مسائل در موقعیت هاي یاددهى ـ یادگیري 
و در واقع یکى از معیارهاي تحقق تدریس اثربخش است. هنرآموزان تا زمانى که 
نتوانند کالس درس خود را به درستى سازماندهى و مدیریت نمایند، قادر نیستند 
توجه و تمرکز خود را به فرایند یاددهى ـ یادگیري معطوف نموده و یک محیط و 
جّو مساعد براي یادگیري به وجود آورند. مدیریت کالس درس را مى توان همانند 
چتر گسترده اي دانست که تالش هاي مدرس را براي کنترل فعالیت هاي کالس 
قرار  خود  پوشش  تحت  هنرجو  رفتار  و  اجتماعى  تعامل  یادگیري،  مانند  درس 

مى دهد.
تعریف مدیریت کالس: مدیریت کالس درس عبارت از رهبرى کردن امور کالس 
سازماندهى  منابع،  و  کار  مراحل  سازماندهى  برنامه درسى،  تنظیم  از طریق  درس 
بر پیشرفت هنرجویان و پیش بینى مسائل  بردن کار نظارت  باال  به منظور  محیط 
بالقوه است. در واقع مدیریت کالس درس، »  ایجاد شرایط الزم براى تحقق یادگیرى« 

است.
 

اصول مديريت کالس
اصول مدیریت کالس درس عبارت اند از:

1  فراهم ساختن امکان فعالیت های یادگیری معنادار: رمز پیشگیرى از بروز 
مشکالت در کالس، داشتن فعالیت هاى با معناست. وقتى هنرجویان شما به کار 
خویش عالقه مند باشند، بى نظمى  در کالس کمتر مى شود و زمانى که اطالعات 
درسى براى هنرجویان با معنا باشد، یادگیرى تقویت مى شود. یک عامل مهم براى 
پیدا کردن فعالیت هاى با معنا، اطالعات شما از هنرجویان، عالقه ها، روش فکرى و 

میزان آمادگى آنان است.
به  و رشد، خود  یادگیرى  به محیطى حمایت کننده:  2  تبدیل کالس درس 
خود اتفاق نمى افتد و به  این منظور الزم است به نیازهاى هنرجویان پاسخ داده 
شود. کالس باید محیطى باشد که در آن، به نیازهاى زیستى، ایمنى، تعلق و احترام 
به نفس در حد اعالى ممکن پاسخ داده شود. آشکار است که هنرآموز نمى تواند 
جایگزین پدر و مادر شود، ولى مسلماً مى تواند امنیت هنرجو را در کالس تضمین 

کند و با تحسین صادقانۀ او، نقشى تسهیل کننده  ایفا کند.
٣  فراهم آوردن فرصت های الزم برای یادگیری موفقیت آمیز: همۀ هنرجویان 
باید امکان تجربۀ موفقیت را در کالس داشته باشند. این تجربه ممکن است از سهیم 
شدن در کارها تا پیشرفت درسى خاص تغییر کند. معناى موفقیت تنها پیروزى در 
رقابت با دیگران نیست. پیشرفت هنرجو در انجام کارهاى خود، منبع مهم کسب 
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موفقیت است. هنرآموزان موفق، فعالیت هایى را برنامه ریزى مى کنند که ضمن کارآمد 
بودن، احتمال موفقیت در آنها زیاد باشد.

توسط  نتایج کارها  گفتن  ٤  قراردادن اطالعات الزم در اختیار هنرجویان: 
شما به عنوان هنرآموز، با موفقیت هنرجویان رابطۀ نزدیک دارد. اگر شما به آنها، 
فعالیت ها و معیارهاى خوب انجام دادن کارها را توضیح دهید، یادگیرى هنرجویان 
استمرار پیدا مى کند و امکان بروز رفتارهاى نامناسب کاهش مى یابد. این کار سبب 

مى شود که آنها دربارۀ کارهایشان داورى کرده و نتایج را تحلیل کنند.
٥  شرکت دادن هنرجویان در تصمیم گیری ها: هنرجویان نیاز دارند که احساس 
کنند در مورد کارهایى که انجام مى دهند، مختارند. اگر مدیریت کالس ضعیف باشد، 
آنها احساس مى کنند که در مورد یادگیرى خود اختیار ندارند. در این صورت، آنها 
آنچه را شما مى خواهید انجام مى دهند و انگیزه شان براى ادامۀ کار کاهش مى یابد. 
هنرآموزان موفق به هنرجویان خویش اجازه مى دهند که نقش مهمى  را در تعیین 
دربارۀ  اجازه مى دهند که  به هنرجویان  اغلب  آنها  ایفا کنند.  یادگیرى  تجربه هاى 
موضوع، زمان و نحوۀ یادگیرى تصمیم بگیرند. مشارکت هنرجویان سبب مى شود که 
احساس کنند بر اوضاع مسلط هستند. در نتیجه، انگیزۀ آنها براى مشارکت در امور 

افزایش یافته و رفتارهاى نامطلوب آنها کاهش مى یابد.
زمان، هم مسئلۀ  در یک  نمى توانند  6  تقویت رفتارهای مناسب: هنرجویان 
ریاضى حل کنند و هم با یکدیگر صحبت کنند. در اینجا حل مسئله، رفتار مناسب 
تنها  زمان  یک  در  که  است  حالى  در  این  است.  نامناسب  رفتار  و صحبت کردن، 
یکى از این دو رفتار را مى توان انجام داد. پس با تقویت رفتار مناسب مى توان از 
بروز رفتار نامناسب جلوگیرى کرد. معیار مدیریت موفق در کالس، صرفاً برخورد 
با رفتارهاى نامناسب نیست بلکه جلوگیرى از بروز مشکالت در هنرجویان است. 

عوامل مؤثر بر مديريت کالس
عوامل مؤثر بر مدیریت کالس را در سه قسمت به شرح زیر طبقه بندى مى نمایند:

ویژگى های شخصیتى 
هنرآموز

تسلط علمى و فنى 
بر موضوع تدریس

روش ها و فنون 
تدریس

عوامل مؤثر بر 
مدیریت کالس
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الف( ویژگى های شخصیتى هنرآموز: بدون شک شخصیت و ویژگى هاى شخصیتى 
هنرآموز، یکى از عوامل بسیار مهم در نظم دهى کالس است. هنرآموزى که  از نظر 
ذهنى،  توانایى هاى  به  است،  اخالق  خوش  و  نگر  مثبت  مى باشد،  آراسته  ظاهرى 
جسمى، عاطفى و تفاوت هاى فردى هنرجویان آگاهى دارد، شرایط فیزیکى کالس را 
از قبل آماده مى سازد، مهارت ارزشیابى و پرسش کردن را مى داند، آنها را دوست دارد و 
به کارش عالقه نشان مى دهد و در کارش مسلط است و با هنرآموزى که  این ویژگى ها 
را ندارد، بسیار متفاوت است. بنابراین الزم است هنرآموزان براى مدیریت مناسب در 

کالس، صفات و ویژگى هاى شخصیتى مطلوب را در خود پرورش دهند.
ب( روش ها و فنون تدریس: تدریس به مجموعه اعمالى گفته مى شود که هنرآموز 
براى جلب توجه هنرجویان تدریس را اثر بخش و کارآمدتر اجرا مى نماید. آشنایى و 
آگاهى نسبت به فنون  تدریس و اعمال آنها در کالس درس توسط هنرآموز، باعث 
و  نموده  را مدیریت  بدنى، کالس  تنبیه  و  از خشونت  استفاده  بدون  مى شود، وى 
نظم را حاکم سازد. یک هنرآموز باید با توجه به شرایط کالسى و کارگاهى، امکانات 
و تجهیزات، توانایى هاى خود و هنرجویان و محتواى کتاب هاى درسى یک روش 
تدریس مناسب انتخاب نماید. در صورتى که روش تدریس هنرآموز مناسب نباشد، 
شد.  خواهد  وقت  اتالف  و  کارگاه  و  کالس  شلوغى  سردرگمى  هنرجویان،  باعث 
بنابراین الزم است یک هنرآموز نسبت به الگوها، روش ها و راهبردهاى فنون تدریس، 
آگاهى هاى الزم را داشته باشد تا به موقع و در جاى مناسب از هر کدام از روش ها و 
فنون تدریس، استفاده کند. یک هنرآموز در طراحى آموزشى باید تدابیرى بیندیشد تا 
هنرجویان را با مفاهیمى  که ارائه مى گردد آشنا نموده و امکان بر هم زدن نظم کالس 

را از هنرجویان خاطى سلب نماید.1.
مدیریت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکى  بر موضوع تدریس:  ج( تسلط علمى و فنى 
کالس، کارگاه و یا آزمایشگاه و مقبولیت هنرآموزان و معلمان، تسلط آنها بر دانش 
و مهارتى است که قرار است هنرجویان خود را در آن موضوع، ارتقاى علمى و فنى 
دهند. به  این منظور، الزم است او به طور مداوم، دانش و تجربۀ علمى و فنى خود 
را )در کنار تمام شایستگى هاى غیرفنى و شخصیتى( به روز نموده و ارتقا دهد تا 

بتواند موانع مسیر پر چالش تدریس را برطرف نماید.

فنون مديريت کالس درس
1  مدیریت قوانین: در هر ارتباطي، قوانیني حاکم است که به آن رابطه جهت، 
را  ارتباط  و  تعامل  که  نیز  یادگیري  ـ  یاددهي  فرایند  مي بخشد.  هدف  و  معنا 
تداعي مي کند، از قوانین خاصى پیروى مى کند. معموالً درکالس درس، هنرآموز 
1ـ براى کسب آگاهى بیشتر در زمینۀ روش ها و فنون تدریس فعال به راهنماى هنرآموز کتاب هاى تخصصى 

رشتۀ تربیت کودک در پایۀ 10 و 11 مراجعه کنید.
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پیدایش  از  پیشگیری  برای  شکست«  بدون  »مدارس  کتاب  گالسر«1 در  »ویلیام 
مشکالت رفتاری، چند اصل زیر را پیشنهاد مى کند که مى توان در محیط کالس 

به کار برد:
   به رفتارهای فعلى بپردازید و روی آنها تأکید کنید نه رفتارهای قبلى. مدارس 

باید جایى باشند که دانش آموزان بتوانند موفق شوند. 
  مقررات معقولى وضع و اجرا کنید. پیشرفت هر دانش آموز را زیر نظر بگیرید 
و تا حد امکان آن را تقویت کنید. نشان دهید که به طرح های مربوط به پیشرفت 
ایشان توجه دارید. هیچ عذری را از ایشان نپذیرید. تعهدی را که دانش آموزی 

قبول مى کند دنبال کنید. 
  بپذیرید که همۀ دانش آموزان، استعداد دارند. نظر خود را صریحاً به دانش آموزان 
بگویید. به داوری های دانش آموزان احترام بگذارید، از ایشان بخواهید که عقایدشان 

را دربارۀ عملکردهای خود بیان کنند. 
  به دانش آموزان خود یادآوری کنید که یادگیری در مدرسه چگونه به تجربه های 
برای  تصمیم گیری ها  در  را  دانش آموزان  مى شوند.  مربوط  آنها  مدرسۀ  از  خارج 
اثر  آنها  روی شخصیت  که  تصمیم گیری هایى  در  مخصوصًا  دهید،  کالس شرکت 

مى گذارند. 
  تنبیه بدنى نکنید. تنبیه بدنى پیامدهای منفى ناخواسته ای را به دنبال دارد. 
تنبیه بدنى، دانش آموزان را به احساس مسئولیت رفتار خویش تشویق نمى کند و 
موجب دلسردی آنها مى شود. در صورتى که دانش آموزان باید مسئول باشند که 

دقت کنند، مطالعه کنند و یاد بگیرند. 
  رویدادهای مهم دنیای واقعى را در کالس برای دانش آموزان مورد بحث قرار 
دهید. تشکیل جلسات بحث در کالس به دانش آموزان کمک مى کند که حل کردن 
مسائل را بیاموزند، افکار و عقاید خود را شفاهى بیان کنند و در پیشرفت خود 
شخصًا درگیر شوند. همچنین این جلسات، دانش آموزان را تشویق مى کنند که در 

تعیین کنندۀ قوانین و چهارچوب هاست و هنرجویان نقش اجرایي را برعهده دارند. 
و  قوانین  جریان  در  هنرجویان  است  الزم  شرایطي،  چنین  در  که  است  بدیهي 
باید  انجام دهند و چگونه  باید  بدانند که چه کاري  انتظارات قرار گیرند و دقیقاً 
رفتار کنند. معموالً زمان تعیین قوانین، شروع سال یا نیم سال تحصیلي است که 
البته در زمان هاي مقتضي تجدید و تغییر مي کند. مقرراتي از قبیل ورود به موقع 
به کالس، حضور فعال در کالس، صحبت به موقع، احترام به هنرآموز و هم کالسان، 

انجام تکالیف و عدم استفاده از تلفن همراه جزء مقررات کالسي هستند.
2  مدیریت محتوا :مدیریت محتوا به آنچه آموزش داده مي شود، اختصاص دارد. 
ارائۀ آموزشي است.  با اصول  آموزش، مستلزم دانستن موضوع تدریس و آشنایي 
اگر هنرآموز به طور دقیق نداند که چه چیزي را مي خواهد آموزش دهد، نخواهد 
دانست که چه مطلبي را ارائه دهد، به دنبال چه پاسخ هایي باید باشد و چه وقت 

تشویق ها را به کار ببرد.

نکته

Willaim Glasser ـ1
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٣  مدیریت عدالت و ایجاد انگیزه : از وظایف و انتظارات خاص هنرآموزان براي 
مدیریت کالس درس، پدید آوردن خودپندارۀ مثبت در هنرجویان و رعایت عدالت 
در رفتار با آنهاست. یکي از دالیل شایع که به وسیلۀ هنرجویان خاطي به عنوان 
دلیلي براي رفتارهاي نامناسبشان نقل مي شود این است که هنرآموزان هیچ ارزش 
و احترامي  براي آنان قائل نیستند. برخورد و نگاه عادالنۀ هنرآموز و توجه به تک 
تک هنرجویان باعث مي شود که آنها احساس کنند همیشه مورد توجه قرار دارند، 

لذا کمتر به فعالیت هاي حاشیه اي مي پردازند. 
٤  مدیریت رابطه ها: ارتباط و تعامل هنرآموز و هنرجو یک معیار مهم بر کارآمدي 
هنرآموز در مدیریت کالس درس است. هنرآموزى کارآمد است که داراي توانایي 
ارتباط با هنرجویان باشد. ارتباط مؤثر هنرآموز و هنرجو و روابط دوستانۀ آنها در 
کالس بر پویایي کالس درس تأثیرگذار مي باشد. آموزش بدون ارتباط معنایي نخواهد 
داشت. هنرآموز کارآمد باید برقرارکنندۀ ارتباط خوب باشد؛ او باید بتواند پیام مناسب 
را براي تأثیر، تغییر و کنترل آنها انتخاب کند، زیرا تدریس و فراهم کردن زمینه هاي 
الزم براي تغییر در ساخت دانش، عالقه و انگیزۀ هنرجویان بدون ارتباط مطلوب 

هرگز حاصل نخواهد شد. 

راهکارهای مديريت کالس به هنگام رويارويی 
با مشکالت رفتاری هنرجويان

براى رویارویى با مشکالت رفتارى هنرجویان مى توانید از راهکارهاى زیر استفاده 
کنید:

الف( راهکارهای خفیف: 
1  از نشانه هاى غیرکالمى  استفاده کنید. 

2  جریان فعالیت هاى کالسى را متوقف نکنید. 
٣  با هنرجویان ارتباط مطلوب برقرار کنید. 

٤  به رفتارهاى آنان جهت دهید. 
٥  آموزش هاى الزم را ارائه دهید. 

6  با صراحت و قاطعانه از هنرجویان بخواهید که به رفتار خود پایان دهند. 
7  به هنرجویان فرصت انتخاب بدهید. 

راهبردهای ادارۀ کالس شرکت کنند. 
  دوستانه برخورد کنید. از ضمیرهای مشخصى استفاده کنید و اهمیتى را که برای 

دانش آموزان قائلید به زبان بیاورید. 
در  را  آنها  و  کنید  برنامه ریزی  جایگزین  رفتارهای  برای  دانش آموزان  با    همراه 

تصمیم گیری ها مشارکت دهید.



17

فصل 3: مدیریت کالس

ب( راهکارهای متوسط: 
1  یک امتیاز از او کم کنید یا او را از انجام فعالیت دلخواه باز دارید. 

2  یک قرارداد رفتارى ببندید. 
٣  هنرجو را اخراج یا از سایرین جدا کنید.

٤  جریمه یا مجازات در نظر بگیرید. 
ج( استفاده از کمک سایرین: 

1  از وساطت همساالن استفاده کنید. 
2  معلم و والدین با هم گفت وگو کنند. 

٣  از حمایت مدیر یا راهنما استفاده کنید. 
٤  با یک مشاور مشورت کنید. 
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

فصل ٤

راهنمای تدریس واحدهای یادگیری
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اولین پودمان درس دانش فنى تخصصى، کاربرد روان شناسى در آموزش و پرورش 
کودک است. این پودمان شامل یک واحد یادگیرى است و بستۀ آموزشى آن شامل 
کتاب درسى، کتاب راهنماى هنرآموز و کتاب همراه هنرجو، فیلم آموزشى و پوستر 

آموزشى مى باشد. 
انگیزه و هیجان،  ادراک، یادگیرى،  کلید واژه ها: روان شناسى، رفتار، احساس و 

شخصیت، هوش. 
ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشى، کتاب همراه هنرجو، راهنماى هنرآموز.

فضا: کارگاه/ کالس، فضاى مرکز پیش از دبستان.
ابتدا پنج پودمان کتاب را به هنرجویان در یک نمودار کلى معرفى کنید. )نمودار1(

پودمان 1: کاربرد روان شناسی در 
آموزش و پرورش کودك

پودمان در يک نگاه

روان شناسى 
کودک و اهداف آن

 عوامل و نظریه های 
یادگیری

احساس و ادارک

 اهداف 
روان شناسى 

 موضوع 
روان شناسى

رشته های 
روان شناسى   

 روش های تحقیق 
در روان شناسى

هوش

انگیزه و هیجان

شخصت

پودمان 
1
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

با گروه بندى هنرجویان، نحوۀ انجام فعالیت هاى گروهى و فعالیت هاى مهارتى را 
توضیح دهید. سپس نحوۀ ارزشیابى هر پودمان که هنرجویان با آنها آشنایى دارند 

و نحوۀ تنظیم پوشۀ فعالیت ها را با در نظر گرفتن موارد زیر با آنها مرور کنید:
 تنظیم پوشۀ فعالیت ها برحسب پنج پودمان؛

 طراحى پوشه به صورت تفکیک شده و مشخص و با تعداد برگه هاى مناسب براى 
هر پودمان؛

 داشتن فهرست مطالب و شمارۀ صفحه؛
 داشتن شمارۀ فعالیت، شمارۀ پودمان، نام هنرجو، نام هنرستان؛
 داشتن صفحه اى براى درج نظرات هنرآموز در پایان هر پودمان.

از هنرجویان را  انتظار خود  با معرفى هر هدف توانمندساز مى توان کل محتوا و 
از  مى توانید  قسمت  هر  فعالیت هاى  و  پرسش  انجام  براى  کنید. سپس  مشخص 

مطالب کتاب راهنما بهره بگیرید. 
        

هدف توانمندسازی 1ـ 1: 
علم روان شناسی و موضوع آن را بررسی کند.

کاربرد 
روان شناسى 
در آموزش و 

پرورش کودک 

کاربرد 
بهداشت روانى 

در پیش از 
دبستان

شناخت 
مشکالت شایع 
رفتاری کودکان 
پیش از  دبستان 

 به کارگیری 
رویکردها در 

آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

متون تخصصى 
در دورۀ پیش از 

دبستان

نمودار1ـ نمای کلى پودمان های درس دانش فنى تخصصى

ابتدای پودمان را بخوانید و در مورد معنى آن  بیان هدف توانمندسازی، شعر  با 
مطرح  سؤاالت  به  بخواهید  آنها  از  نتیجه گیری  با  کنید.  گفت وگو  هنرجویان  با 
با هدایت  شده پاسخ بگویند و سپس پاسخ ها را در پوشۀ خود یادداشت کنند. 
هنرجویان و کمک آنها، در مورد علم روان شناسى به عنوان علمى که به سؤاالت 
مشابه پاسخ مى دهد، گفت وگو کنید و تعریفى علمى از روان شناسى و موضوع آن 
یعنى »رفتار« ارائه دهید. هنرجویان را راهنمایى کنید تا با توجه به نمودار مربوط، 
فهرستى از اهداف روان شناسى ارائه دهند. در مورد این اهداف با آنها گفت وگو 

کنید.

فعالیت 1
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هدف توانمندسازی 2ـ 1: 
رشته های روان شناسی را با هم مقايسه کند.

با توجه به فهرست تهیه شدۀ هنرجویان و نتیجه گیری از مطالب و ارائۀ مثال، از 
آنها بخواهید جدول مربوط در این فعالیت را با ذکر نمونه هایى از هر هدف که در 

زندگى شخصى خود تجربه کرده اند، انجام دهند.

هدف این فعالیت، آشنایى هنرجویان با رشته های مختلف روان شناسى و ارتباط 
روان شناسى با حرفۀ مربیگری است. بنابراین از هنرجویان بخواهید در گروه های 
کالسى این فعالیت را انجام دهند و در مورد اهمیت کسب دانش روان شناسى برای 
مربیگری گفت وگو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهند. سپس در مورد مهم ترین 
رشته های روان شناسى و تأکید بر نکتۀ مهم درس با مشارکت آنها، توضیح دهید. 

از  بیشتر  با هدف کسب شناخت  روان شناسى،  از معرفى رشته های مختلف  بعد 
رشته های روان شناسى و کاربرد آنها در محیط اطراف، از هنرجویان بخواهید از 
گزارش نویسى  اصول  رعایت  با  هنرستان خودشان  در  مختلف  رشته های  کاربرد 
یک گزارش تهیه کرده و در کالس ارائه دهند. از آنها بخواهید خالصه ای از آنچه 
در مورد روان شناسى، موضوع و اهداف آن آموخته اند، در قسمت مربوط یادداشت 
آن  از  هنرجو  است  آنچه الزم  و  مهم  مطالب  بر  تأکید  این قسمت  نمایند. هدف 

مى باشد.  بفهمد، 

ابتدا در مورد نیاز علم به تحقیق برای اثبات شدن، با آنها گفت وگو کنید. سپس 
با توجه به نمودار تحقیق علمى در روان شناسى با بیان یک موضوع مرتبط یا مثال 
خود متن، این مراحل را توضیح دهید و از آنها بخواهید در گروه های کالسى در 
بر موفقیت هنرجویان در اجرای  مورد موضوع »تأثیرمطالعۀ کتاب های تخصصى 
فعالیت درسى« تحقیق کنند و مراحل تحقیق علمى  آن را مشخص کرده و گزارش 

آن را در کالس ارائه دهند.

فعالیت 2

فعالیت ٣

فعالیت ٤

فعالیت ٥

هدف توانمند سازی 3ـ 1: 
مراحل تحقیق علمی در علم روان شناسی را طبقه بندی کند.
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمند سازی٤ـ 1 : 
روش های تحقیق در روان شناسی را تحلیل کند.

با معرفى هدف توانمندسازی، از آنها بخواهید با مطالعۀ فعالیت مربوط به کودکى که 
در فعالیت های گروهى شرکت نمى کند، برای جمع آوری اطالعات در مورد مشکل 
آنها،  پاسخ های  مقایسۀ  با  پیشنهاد دهند.  او  مربى  به  را  این کودک، روش هایى 
روش ها را فهرست کنید و با مشارکت هنرجویان، به توضیح روش های جمع آوری 
اطالعاتى که در اجرای روش های تحقیق کاربرد زیادی دارند، بپردازید. در پایان، 

توجه آنها را به نکات مرتبط جلب کنید.

هدف توانمند سازی5ـ  1 : 
روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی را بررسی کند.

از  استفاده  با  روان شناسى  در  تحقیق  روش های  نمودار  به  آنها  توجه  هدایت  با 
مثال های مختلف و با استفاده از روش پرسش و پاسخ، در مورد اهمیت تحقیق و 
روش های تحقیق در روان شناسى و لزوم انجام آن برای اثبات نظریات علمى،  با 
آنها گفت وگو کنید. سپس از آنها بخواهید با توجه به روش تحقیق همبستگى در 
و  مربیان  بین رشتۀ تخصصى  رابطۀ  »بررسى  مورد موضوع  در  گروه های کالسى 
موفقیت در آموزش کودکان در مرکز پیش از دبستان« و با توجه به روش تحقیق 
و  کرده  تحقیق  کودکان«  یادگیری  در  تشویق  »اثر  موضوع  مورد  در  آزمایشى 
گزارش آن را در کالس ارائه دهند. در اینجا الزم است تأکید کنید که انجام این 
تحقیقات نیاز به ابزار جمع آوری اطالعات دارد که بعد از آموزش مطالب مربوط و با 

راهنمایى شما مى توانند فعالیت های مربوط به روش ها را انجام دهند.

برای یادگیری بیشتر روش های تحقیق، با مروری به روش های تحقیق و مقایسۀ 
آنها با یکدیگر، با در نظر گرفتن ویژگى این روش ها، جدول مربوط را کامل کنند.

نوع روش تحقیقویژگى

همبستگىمشخص کردن روابط بین متغیرها

مطالعۀ موردىتصویر روشن از خصوصیات رفتارى یک فرد

آزمایشبررسى رابطۀ علت و معلولى رفتارهاى فرد

فعالیت 6 و  7 
و 8

فعالیت 9

فعالیت 10
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آنها  از  به فهم روش های جمع آوری اطالعات و تذکر نکته های مهم،  برای کمک 
کشیدن،  نقاشى  یا  بازی  زمان  در  ساله  سه  کودک  موقعیت  مطالعۀ  با  بخواهید 
گزارش آن را بدون قضاوت و با دقت در مشاهده و بى طرفى و صداقت در تنظیم 

دهند. ارائه  در کالس  گزارش، 

برای مروری بر آنچه تاکنون هنرجویان آموخته اند از آنها بخواهید خالصه ای از 
آنچه را که در این درس در مورد روان شناسى یاد گرفته اند با استفاده از )نمودار، 

گزارش، نمایش، تصویر و...( یادداشت کرده و در کالس ارائه دهند.

بخواهید  هنرجویان  از  متنوع،  مثال های  با  پرسشنامه  مختلف  انواع  توضیح  با 
از هر سه نوع  این نکته تأکید کنید که استفاده  بر  جدول مربوط را کامل کنند. 

است. ترکیبى  پرسشنامه  یک  جای  خالى،  یا  تکمیلى  و  بسته  باز،  پاسخ 

نوع پرسشنامه سؤال

پاسخ باز)تشریحى( رابطۀ بین روان شناسى با آموزش و پرورش را توضیح دهید.

 پاسخ بسته)چند
گزینه اى(

 کدام روش جمع آورى اطالعات به دو صورت آزاد و سازمان یافته
انجام مى شود؟

  1ـ مشاهده                2ـ مصاحبه
  3ـ پرسشنامه             4ـ اطالعات و مدارک موجود

تکمیلى یا جاى خالى پرسشنامه را همان... سازمان یافته هم مى گویند؟

از هنرجویان بخواهید در گروه های کالسى روش های جمع آوری اطالعات را با هم 
مقایسه کنند و معایب و مزایای هر روش را فهرست کرده و یا به صورت نمودار 

نشان دهند.

ویژگى روشروش

 اطالعات و مدارک
موجود

مزایا:
معایب:

مزایا:مشاهده
معایب:

مزایا:مصاحبه
معایب:

مزایا:پرسشنامه
معایب:

فعالیت 11

فعالیت 1٤

فعالیت 12

فعالیت 1٣
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هدف توانمند سازی6ـ  1 : 
ضرورت و اهمیت روان شناسی کودك را بررسی کند.

برای انجام این فعالیت، به فعالیت ٤1 مراجعه کنید.
فعالیت 18

با بیان خالصه ای از مطالب قبلى، سؤال زیر را از هنرجویان بپرسید :
کودکان کسب  پرورش  و  آموزش  مورد  در  کاملى  اطالعات  باید  مربى  یک  »چرا 
با  آن  مورد  در  و  دهند  ارائه  دالیل  با  را  خود  پاسخ  بخواهید  آنها  از  کند؟« 
همکالسى های خود گفت وگو کنند. برای بیان درست پاسخ سؤال، توجه آنها را به 
حدیث امام صادق جلب کنید. با جمع بندی نظرات، در مورد ضرورت و اهمیت 
روان شناسى کودک و نتایج مطالعات محققان در زمینۀ روان شناسي کودک با آنها 

کنید. گفت وگو 

با توضیح و گفت وگو در مورد اهداف روان شناسى کودک و معرفى منابع علمى 
مانند کتاب های موجود در کتابخانه یا مجالت تخصصى، سایت های علمى و... از 
هنرجویان بخواهید با جست وجو در این منابع، گزارشى با رعایت موارد مربوط به 
گزارش نویسى مانند داشتن مقدمه، خالصه بودن و... در مورد اهداف روان شناسى 

کودک تهیه کنند و در کالس ارائه دهند. 

نیازهای  مورد  در  بخواهید  هنرجویان  از  مربوط،  توانمندسازی  هدف  به  توجه  با 
کالس  در  آن،  جنبه های  همۀ  در  سالم  و  طبیعى  رشدی  داشتن  برای  کودکان 
گفت وگو کنند. با جمع بندی نظرات آنها و تهیۀ فهرستى از نیازهای کودکان در 
این  در  آنها  تجربیات  از  استفاده  با  نیازها  این  مورد  در  دبستان،  از  پیش  سنین 
مورد، توضیح الزم را ارائه نموده و در مورد نکتۀ مهم این درس با آنها گفت وگو 

کنید.

فعالیت 1٥

فعالیت 16

فعالیت 17

هدف توانمند سازی 7ـ 1: 
فهرستی از اهداف روان شناسی کودك تهیه کند.

هدف توانمندسازی 8ـ  1 : 
نیازهای کودکان در سنین پیش از دبستان را بررسی کند.



26

هدف توانمندسازی10  ـ 1: 
عوامل مؤثر براحساس و ادراك را بررسی کند. 

با استفاده از قرآن کریم، آیۀ 78 سورۀ نحل را تالوت کنید و در مورد معنى آن با 
استفاده از منابع مانند کتاب های تفسیر، توجه هنرجویان را به این آیه جلب کنید 
و از آنها بخواهید به سؤاالت مربوط در این فعالیت پاسخ دهند و جدول مربوط را 

کامل کنند.

از تجربیات خود در  استفاده  با  بخواهید  آنها  از  نظرات هنرجویان،  با جمع بندی 
نظر  در  را  مزه  و  بو  مانند رنگ، صدا، حرارت،  پنجگانه یک محرک  مورد حواس 
بگیرند و فرایند احساس و ادراک و عواملى را که در ایجاد آن تأثیر دارند بررسى 

کرده و فهرستى از این عوامل را در کالس گزارش کنند.

هدف این فعالیت عالوه بر کمک به افزایش درک هنرجویان از چگونگى احساس و 
ادراک، افزایش شناخت آنها از خطای ادراک است. با معرفى منابع علمى  معتبر و 
روش تهیۀ بروشور )کارت زنجیره ای(، از آنها بخواهید با جست وجو در این منابع، 
در مورد عواملى که باعث ادراک نادرست )خطای ادراک( مى شوند، بروشوری تهیه 
کنند. برای ارائۀ اطالعات بیشتر در این زمینه مى توانید از مطالب زیر استفاده کنید:

فعالیت 20

فعالیت 21

فعالیت 22

دانستنی های  هنرآموز

خطای ادراک 
تجربه ثابت کرده ادراک ما شبیه واقعیت نیست. زمانى که ادراک ما با واقعیت تطبیق 
نباید خطاى  البته  است.  افتاده  اتفاق  ادراک  مى گویند خطاى  اصطالحاً  نمى کند، 
ادراک را با توّهم اشتباه گرفت. توّهم، ادراکى است که موضوع مشخصى ندارد. این 
اختالل ممکن است فیزیکى )مثاًل مسمومیت( یا روانى )مثاًل هذیان( باشد. توّهم فقط 
به افراد بیمار دست مى دهد اما خطاى ادراک در همۀ افراد یکسان است و همۀ مردم 

با خواندن شعر ابتدای این قسمت و معرفى هدف توانمندسازی آن، از هنرجویان 
بخواهید در گروه های کالسى، خود را بدون هیچ احساسى، در موقعیت تصور کرده 
و در مورد واکنش و رفتارهای خود گفت وگو کنند. با جمع بندی نظرات و با استفاده 
از تجربیات آنها، در مورد احساس و ادراک با ارائۀ مثال های عینى توضیح دهید و 

توجه آنها را به نکتۀ مهم این قسمت جلب کنید.

فعالیت 19

هدف توانمندسازی 9ـ 1:
احساس و ادراك را تحلیل کند.
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آن را تجربه کرده اند، یکسان بودن خطاهاى ادراکى موجب شده است که ما بتوانیم 
آنها را به طور تجربى مطالعه کنیم؛ حال آنکه توّهمات یکسان نیستند و مطالعۀ تجربى 

آنها امکان پذیر نشده است. شایع ترین خطاهاى ادراکى عبارت اند از:
خطای مولرـ الیر: اگر طول دو خط A و 
B برابر باشد، خط A را از هر دو طرف به دو 
نیم خط هم گرا و خط B را از هر دو طرف 
آنها  طول  کنید،  محدود  واگرا  خط  دو  به 

متفاوت دیده خواهد شد.)شکل1(
خطای عمودی : منظور از خطاى عمودى 
این است که در یک سطح عمودى، خط مایل 

بلندتر از خط افقى هم طول خود به نظر مى رسد. به عبارت دیگر اگر دو خط مساوى، 
یکدیگر را قطع کنند، خط مایل بیشتر از اندازۀ واقعى خود تخمین زده مى شود. هر 
اندازه خط مایل به خط عمود نزدیک تر باشد، به همان اندازه بیشتر از اندازۀ واقعى خود 
به نظر خواهد رسید. اگر دو خط یکسان باشند و خطى که دیگرى را به دو قسمت 
تقسیم مى کند، بزرگ تر باشد به همان اندازه، خطاى ادراک بیشتر خواهد بود. )شکل2(

شکل1ـ خطای مولر ـ الیر

شکل2ـ خطای عمودی

خطای بینایى ـ حرکتى: این خطا نیز مثل خطاهاى ادراکى دیگر نشان مى دهد 
آنچه را که ادراک مى کنید، همیشه با آنچه در مقابل ما قرار دارد، منطبق نیست. 
به عبارت دیگر شما مى توانید واقعیات فیزیکى را غیر از آنچه هست، ادراک کنید. 
مثاًل هر اندازه یک شىء بزرگ تر باشد، به همان اندازه انتظار دارید که سنگین تر 
باشد. اگر دو جسم از یک مادۀ معّین ساخته شوند، اما اندازه هاى متفاوت داشته 
اثبات  براى  به نظر مى رسد.  آنچه کوچک تر است سنگین تر  اثر تضاد،  باشند، در 
کنید.  تهیه  است  کوچک  یکى  و  بزرگ  یکى  که  ظرف  دو  مى توانید  قضیه   این 
در هر دو ظرف، مقدار مساوى مثاًل 300 گرم آب بریزید. بعد، از یک نفر بخواهید با 
هر یک از دو دست خود یکى از ظرف ها را از دسته بگیرد و همزمان بلند کند. ظرف 
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بزرگ در آزمودنى این انتظار را ایجاد مى کند که سنگین تر باشد، اما چون آن دو 
برابرند، انتظار فرد برآورده نمى شود، ظرف کوچک تر به نظرش سنگین تر مى آید.. 

شکل٤ـ خطای تابیدگىشکل٣ـ خطای جهت

 شاید روی همین اصل است که گفته های بچه های خردسال خیلى در نظر والدین 
والدین  عصبانیت  و  ناراحتى  باعث  آنها،  نشنوی  حرف  کوچک ترین  و  است  مهم 

مى شود.

 البته نباید خطاهای ادراکى را نوعى نقص حسى دانست. هنرمندان، دکوراتورها، 
سنگ تراشان و معماران باید از چنین اثرهای ادراکى آگاهى کافى داشته باشند و 
در عمل اگر بخواهند این خط ها، مستقیم و موازی نمایان گردند الزم است خم های 

مربوط را رعایت کنند.

نظر  به  ناموازى  و  مایل  مستقیم،  خط هاى   )3( شکل  در  گرچه  جهت:  خطای 
مى رسند اما در حقیقت همه قائم و موازى هستند. عادت و تجربۀ گذشته، عوامل 
مهمى  در ایجاد خطاى بینایى به شمار مى آیند. البته نباید تصور نمود که پاسخ 
کلى همین است. ماهیت محرک ها در هر موردى به لغزش ادراکى یارى مى دهد. 

به همین علت است که خطا، بر همگان یکسان جلوه مى کند.)شکل3(
خطای تابیدگى: اگر به شکل )4( به دقت بنگریم مالحظه مى شود که خط ها در 
برآمدگى و خمیدگى دارند در صورتى که این دو خط  طرفین مرکز دایره حالت 

کاماًل موازى هستند.

نکته

نکته
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هدف توانمندسازی 11ـ 1: 
فهرستی از عوامل مؤثر در يادگیری را تهیه کند.

مورد  در  را  آنچه  هنرجویان،  مشارکت  با  و  توانمندساز  هدف  این  تدریس  برای 
گروه های کالسى  در  بخواهید  آنها  از  و  کنید  مرور  آموخته اند  ادراک  و  احساس 
گروه های  نظرات  جمع بندی  با  کنند.  گفت وگو  ادراک  و  احساس  رابطۀ  مورد  در 
آنها  از  سپس  کنید.  گفت وگو  آنها  با  ادراک  و  احساس  تفاوت  مورد  در  کالسى، 
بخواهید خالصه ای از آنچه را که در مورد احساس و ادراک آموخته اند یادداشت 

ارائه دهید.  توضیحاتى  ادراک  مورد خطای  در  است  اینجا الزم  در  کنند. 

با هدایت و توجه هنرجویان به شعر ابتدای این هدف توانمندساز و معرفى شاعر 
مورد  در  اسالم   پیامبر  حدیث  مورد  در  گفت وگو  و  پارسا  محمد  دکتر  آن 
یادگیری کودکان، از آنها بخواهید در گروه های کالسى برای بررسى نقش یادگیری 
را مطالعه کرده و در  این قسمت  در پیشرفت زندگى فردی و اجتماعى، فعالیت 
مورد تغییرات احتمالى نبود قدرت یادگیری گفت وگو کنند. با جمع بندی نظرات 
آنها در مورد یادگیری و عوامل مؤثر بر آن و نکتۀ مهم در این رابطه با استفاده از 

نمودار و تجربیات آنها مطالب را توضیح دهید. 

یادگیری  بخواهید  آنها  از  یادگیری،  مورد  در  هنرجویان  اطالعات  افزایش  برای 
بر  مؤثر  عوامل  از  گزارشى  و  بگیرند  نظر  در  را  رشتۀ خود  تخصصى  مهارت های 
را جمع بندی  نظرات  دهید.  ارائه  در کالس  و  کرده  تهیه  مهارت ها  این  یادگیری 
نموده و فهرستى از این عوامل را با کمک آنها تهیه کنند. سپس نکات مهم این 

آنها مرور کنید.  با  را  قسمت 

آنها  از  و  کنید  گفت وگو  یادگیری  نظریه های  مطالعۀ  لزوم  مورد  در  هنرجویان  با 
بخواهید در گروه های کالسى در مورد چگونگى یادگیری مهارت های مختلف مربى 
یاری برای آموزش تخصصى به کودکان مانند مراقبت از سالمت کودک، پرورش 
دیگر  گروه های  با  آموخته اند،  یازدهم  و  در سال دهم  که  و...  مهارت های کالمى 
مورد  در  مربوط  نمودار  از  استفاده  با  و  آنها  نظرات  با جمع بندی  کنند.  گفت وگو 

نظریه های یادگیری و توجه به نکات مهم در این زمینه توضیح دهید.

فعالیت 2٣

فعالیت 2٥

فعالیت 26

فعالیت 28

هدف توانمندسازی 12ـ 1 : 
نظريه های يادگیری را با هم مقايسه کند. 

برای انجام فعالیت های 2٤، 27، ٣1، ٣8، ٤1 همانند توضیحاتى که برای فعالیت های 
1٤ و 18 در صفحات قبل آمده است، اقدام نمایید.

نکته
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هدف توانمندسازی 13ـ 1 : 
انگیزه و هیجان را بررسی کند.

با هدف تکمیل اطالعات هنرجویان در مورد نظریه های یادگیری، از آنها بخواهید 
با در نظر گرفتن یادگیری مهارت ها و درس های خود در یک هفته، نظریۀ مربوط 

به هر یادگیری را مشخص کرده و در جدول مربوط یادداشت کنند.

یادگیری مهارت ها و درس های من در یک هفته

نظریۀ مربوطیادگیری مهارت ها و درس ها

شرطى شدن کالسیکبیدار شدن در ساعت مشخص

یادگیرى مشاهده اىانجام ورزش صبحگاهى با مشاهدۀ تلویزیون یا یکى از نزدیکان

یادگیري گشتالتطراحى فعالیت با توجه به موضوع

شرطي سازي کنشگرشرکت در نماز جماعت و گرفتن جایزه

...

فعالیت 29

هنرجویان  از  جدید،  یادگیری  نظریه های  مورد  در  علمى  معتبر  منابع  معرفى  با 
بخواهید با مطالعۀ این منابع، در مورد مهم ترین این نظریات، گزارشى تهیه کنند. 

از طریق خواندن و گفت وگو با هنرجویان در مورد شعر و تأکید بر اینکه هر رفتار 
به دالیلى از فرد سر مى زند، از آنها بخواهید در گروه های کالسى در مورد دالیلى 
و  کنند  گفت وگو  است،  شده  آنها  توسط  کودک  تربیت  رشتۀ  انتخاب  باعث  که 
این  به مفهوم چرایى  با دالیل سایر هم کالسى ها،  انتخاب خود  با مقایسۀ دالیل 
انتخاب دست یابند. با استفاده از تجربیات آنها و نمودار مربوط، در مورد مفهوم 
انگیزه ها، انواع آن و نکات مهم درس گفت وگو کنید. برای کسب اطالعات بیشتر 

مى توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت ٣0

فعالیت ٣2

دانستنی های هنرآموز

انواع انگیزه 
انگیزه، سه جزء اصلى دارد که عبارت اند از: اقدام کردن 1، پشتکار 2و توان3

Activation ـ1
persistence ـ2
intensity ـ3
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اقدام کردن: اقدام کردن به معناى گرفتن تصمیم و شروع فعالیت براى رسیدن 
کالس هاى  در  ثبت نام  براى  فالنى  مى شود  گفته  مثال  به عنوان  است.  هدف  به 

روان شناسى اقدام کرد.
تالش  به  هدف  به  رسیدن  براى  راه،  سر  موانع  وجود  با  فردى  هرگاه  پشتکار: 
خود ادامه دهد، او داراى پشتکار است. مثاًل با تالش و پشتکار مى توان دوره هاى 
روان شناسى بیشترى را براى اخذ رتبه هاى باالتر گذراند با اینکه  این کار به َصرِف 

وقت، انرژى و منابع قابل توجهى نیاز دارد.
توان: میزان انرژى و تمرکزى است که فرد براى رسیدن به هدف خود اختصاص 
مى دهد. به عنوان مثال دو هنرجو را در نظر بگیرید که یکى بدون هیچ تالشى به 
تحصیل خود ادامه مى دهد، در حالى که هنرجوى دوم به طور منظم مطالعه مى کند، 
در جلسات گفت وگو مشارکت دارد و از فرصت هاى پژوهشى خارج از کالس استفاده 
مى کند. در این حالت، هنرجوى اول توان چندانى را به درس خواندن اختصاص 

نمى دهد، اما دومى با انرژى بیشترى اهداف آموزشى خود را دنبال مى کند.
تنوع  که  دارد  وجود  فراواني  انگیزه هاي  انسان،  گوناگونان  رفتارهاي  به  توجه  با 
رفتارها از آنها ناشي مي شود. براي انگیزه ها، دسته بندي هاي گوناگوني وجود دارد. 
در یکي از دسته بندي ها، انگیزه ها را به دو بخش طبیعي و اکتسابي تقسیم کرده اند: 

1ـ انگیزه هاي طبیعي؛            
2ـ انگیزه هاي اکتسابي.

1ـ انگیزه هاي طبیعي: انگیزه هایى هستند که از آغاز تولد، همراه آدمي  بوده و به 
آموختن نیازي نداشته اند. ویژگي اساسي انگیزه هاي طبیعي، فطري و غریزي بودن 

آنهاست. امور فطري چند ویژگي دارند:
1  با آموزش و یادگیري به وجود نمي آیند؛

2  در نوع انسان ها ثابت اند گر چه ممکن است شدت و ضعف داشته باشند؛
٣  در همۀ زمان ها و مکان ها وجود دارند.

انگیزه هاي طبیعي خود انواعي دارند که در واقع براساس نیازهاي انسان بنا شده اند. 
اولیه،  انگیزه هاي  ناشي مي شوند،  تعادل حیاتي1  اصل  از  را که  انگیزه ها  این گونه 
فیزیولوژیکي یا حیواني نیز مي نامند. گرسنگي، تشنگي و نیازهاي جنسي، از مصادیق 

انگیزه هاي اولیه هستند.
الف( انگیزۀ گرسنگي: اگر مدتي غذا نخورید، در شکم خود حالت درد یا مالش 
با  این حالت  به آن »درد گرسنگي« مي گویند.  احساس مي کنید که در اصطالح 
تشنجات دیواره هاي معده مربوط است. همچنین درد گرسنگي و انقباضات معده، هر 
دو به عامل سومي  بستگي دارند که شیمي  خون نامیده مي شود. به همین دلیل، اگر 
میزان قند خون آزمودني را به وسیلۀ تزریق انسولین کم کنیم، انقباض هاي معده و 
Homeostasis ـ1
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دردهاي گرسنگي آغاز مي شود. 
فرد پس از احساس گرسنگي، خوردن را آغاز مي کند. با آغاز خوردن، گیرنده هاي موجود در 
دهان، معده، روده ها و کبد، تعامل کرده و به وسیلۀ عصب آوران کبد، معده و روده ها، عالیم 
سیري فرستاده مي شود. این عالیم تا پایان خوردن در هیپوتاالموس قدامي ـ  میاني تحریک 
 مي شود و گرسنگي از بین مي رود. تنظیم گرسنگي و سیري بر عهدۀ هیپوتاالموس مغز است. 
عوامل محیطي مانند دیدن غذاي خوش طعم، استشمام غذاهاي خوش بو و عوامل 
رواني مانند خوشي و راحتي یا محیط هاي با صفا، مي تواند بر عوامل فیزیولوژیکي تأثیر 
بگذارد؛ چنان که عکس آن نیز صادق است. براي مثال، فرِد نگران و مضطرب نه تنها 
احساس گرسنگي نمي کند، بلکه ممکن است با دیدن غذا، به او حالت تهوع دست بدهد.
مرکز  که  است  انسان  طبیعي  انگیزه هاي  دیگر  از  تشنگي  انگیزه تشنگي:  ب( 
آن در نقطه اي از هیپوتاالموس قرار دارد. تنظیم آب بدن یکي از عوامل مهم بقا 
و تعادل حیاتي انسان است؛ زیرا آب، مادۀ اصلي بدن است و حدود هفتاد درصد 
آن را تشکیل مي دهد به گونه اي که با کم شدن آن، احساس تشنگي مي کنید. 
بنابراین، تشنگي، حالتي انگیزشي است که به صورت هشیار تجربه مي شود و بدن 
انجام دهد.  را  آب  دوبارۀ کمبود  تکمیل  براي  رفتارهاي الزم  تا  آماده مي کند   را 
از دست رفتن آب سلول ها و کاسته شدن حجم خون، از عوامل کاهش آب بدن 
است که موجب مي شود فرد احساس تشنگي کند. همچنین، عواملى مانند خشکي 
از  پس  اینکه  جالب  دارند.  دخالت  تشنگي  در  هورمون ها،  تأثیر  و  حلق  و  دهان 
خوردن مقداري آب، سیراب مي شوید که این احساس، به سبب رقیق شدن خون 
نیست بلکه در اثر تحریک گیرنده هاي ناحیۀ حنجره است. پس از تحریک شدن 
حنجره به وسیلۀ این گیرنده ها، مرکز تشنگي نیز تحریک شده، فرد احساس سیراب 

شدن مي کند.
ج( انگیزۀ جنسي: سومین انگیزۀ طبیعي که در همۀ انسان ها وجود دارد، انگیزۀ 
جنسي است. این انگیزه که در دوران نوجواني و جواني به اوج خود مي رسد، تأثیر 
فراواني بر دیگر رفتارهاي آدمي مي گذارد. محرک هایي که موجب پیدایش این انگیزه 
در انسان مي شوند، شامل هورمون هاي جنسي، گیرنده هاي حسي مانند پوست و 
است. مختلف جامعه  فرهنگ هاي  و  فردى  تخیالت   چشم، محرک هاى محیطى، 
خداوند تعالي در قرآن به دو هدف اساسي براي آفرینش انگیزۀ جنسي در انسان 

اشاره فرموده است: 
1  ارضاي نیازهاي عاطفي و آرامش روان 

2  تکثیر و بقاي نسل.
الف( خداوند مي فرماید: »از نشانه هاي او اینکه همسراني از جنس خودتان براي 

شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید«. 1
1ـ َو ِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیَها ) روم، 21 (.
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ب( »خداوند همۀ شما را از یک انسان آفرید و همسرش را از ]جنس[ او خلق کرد 
و از آن دو، مردان و زنان فراواني را به وجود آورد«.1

2ـ انگیزه هاي اکتسابي:     انگیزه هاي اکتسابي، گونۀ دیگري از انگیزه هاست. مهم ترین 
ویژگي در انگیزه هاي اکتسابي، پیدایش آن از راه عوامل محیطي و اجتماعي است و 
یادگیري در ایجاد آن نقش اساسي را بازي مي کند. به همین دلیل، این گونه انگیزه ها، 
هیچ یک از نیازهاي زیستي انسان را بر طرف نمي کنند. انگیزه هاي اجتماعي مانند 

انگیزۀ پیشرفت و انگیزۀ پیوند جویى از موارد بارز انگیزه هاي اکتسابي هستند.
الف( انگیزه پیشرفت 2: انگیزه پیشرفت در رشد و کمال آدمي  در زمینه هاي گوناگون 
نقش مهمي دارد. این انگیزه را مي توان چنین تعریف کرد: »میل یا کوششي است که فرد 
 براي دستیابي به یک هدف یا تسلط بر امور و رسیدن به معیاري متعالي آن را ابراز مي کند«. 
عوامل گوناگوني در تحریک انگیزۀ پیشرفت نقش دارند از جمله توجه داشتن به 
نقص ها و نیازها که انسان را بر مي انگیزاند تا براي تکمیل آنها بیشتر حرکت کند 
توقف  و  گونه اي سکون  بیندیشد،  داشته هایش  به  تنها  بخواهد  اگر  که  حالي  در 
در او ایجاد مي شود. ارزش هاي فرهنگي، نظام هاي روابط اجتماعي و فرایندهاي 
تربیتي نیز در ایجاد انگیزه نقش دارند. طي پژوهشي روشن شد مادران فرزنداني 
که انگیزۀ پیشرفت باالیي دارند، با گروهي که چنین انگیزه اي ندارند، در سه روش 

متفاوت اند:
1  فرزندانشان را براي انجام وظیفه هاي سخت تشویق مي کنند؛

2  با عشق و عالقه، به سبب موفقیتشان به آنان پاداش مي دهند؛
٣  در برابر شکست هاي احتمالي، آنان را به یافتن راه هاي موفقیت تشویق مي کنند. 
ب( انگیزۀ پیوند جویي٣: انگیزۀ پیوند جویي با دیگران، نقشي حیاتي به ویژه در 
سال هاي آغازین دارد. بنابراین انگیزه، انسان دوست دارد با اطرافیانش رابطه برقرار 
کند. پیوند جویي، با انگیزۀ پیشرفت بسیار تفاوت دارد و تا اندازه اي نقطه مقابل آن 
است. کسي که رفتارش تابع انگیزۀ پیشرفت است، شاید بتواند کارهاي شایسته اي 
انجام دهد، ولي ممکن است دیگران نتوانند با او زندگي کنند. همچنین افرادي که 
انگیزۀ پیوند جویي در آنان قوي است، مایل اند با دوستان همسوي خود فعالیت 
کنند هر چند این همکاري به کارشان لطمه بزند. ولى افرادي که انگیزه پیشرفت 

دارند، ترجیح مي دهند با افراد متخصص و صاحب نظر همکاري کنند. 

1ـ َربَُّکُم الَِّذي َخلََقُکْم ِمْن نَْفٍس َواِحَده �  ٍ    َو َخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َو بََثّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َکِثیراً َو نَِساًء ) نساء، 1 (. 
achievement motive  ـ2
.affiliation motive ـ3
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از  فهرستى  تهیۀ  با  بخواهید  هنرجویان  از  خود،  توضیحات  از  نتیجه گیری  با 
رفتارهای روزانۀ خود، انگیزه های مختلف آنها را در جدول مربوط مشخص کنند. 
همچنین مى توانید خودتان مجموعه ای از رفتارهای عمومى را مشخص کنید و از 

را مشخص کنند. انگیزه  نوع  بخواهید  آنها 

نوع انگیزه )طبیعى،اکتسابى(رفتار

طبیعىخوردن خوراکى در زنگ تفریح

اکتسابىشستن دست ها قبل از غذا خوردن

اکتسابىحضور به موقع در هنرستان

اکتسابىانجام به موقع تکالیف درسى

طبیعىاستراحت بعد از فعالیت هاى مدرسه

......

فعالیت ٣٣

هنرجویان  از  آن،  انگیزه های  مشخص کردن  و  روزانه  رفتارهای  جدول  ارائۀ  با 
بخواهید گزارشى در مورد تفاوت انگیزه های خود در انجام فعالیت ها و انگیزه های 
هم کالسى های موفق و پر تالش خود گفت وگو کنند و دالیل تالش بیشتر آنها را 

کنند. جمع بندی 

انجام این فعالیت برای شروع موضوع هیجان است. بنابراین از هنرجویان بخواهید 
موقعیت  این  در  واکنش های خود  مورد  در  موقعیت فرضى مطرح شده،  تصور  با 
گفت وگو کنند. از آنها بخواهید واکنش های غیر منتظرۀ خود را با سایر هم کالسى ها 
مقایسه کنند و به تفاوت این واکنش ها توجه کنند. سپس با مشارکت آنها در مورد 
مفهوم علمى هیجان و مؤلفه های آن توضیح دهید. با توجه به  اینکه هنرجویان در 
مورد هیجانات در کتاب های سال یازدهم هم مطالبى مطالعه کرده اند مى توانید با 
مرور آن مطالب، زمینۀ مشارکت مثبت آنها را در گفت وگو فراهم کنید. برای کسب 

اطالعات بیشتر مى توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت ٣٤

فعالیت ٣٥

دانستنی های  هنرآموز

جنبه های مختلف هیجان 1 در روان شناسى
هیجان یعنى واکنش کلى، شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیره منتظره، 
همراه با یک حالت عاطفى خوشایند یا ناخوشایند. مثاًل خشم عاملى است که فرد را 
Emotion ـ1
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از خود بى خود مى کند. شادى، غم، ترس و نگرانى نیز مى توانند نمونه هاى خوبى از 
هیجان باشند. خشم، ترس، اندوه، تنفر، شگفتى، حسادت، غبطه و شرمندگى، همه 
جزء هیجان ها به حساب مى آیند. این حالت ها بخش هاى مهم زندگى عاطفى را 
تشکیل مى دهند، زیرا در موقعیت هاى ذهنى مهم تجلى مى کنند. ویژگى حالت هاى 
هیجانى این است که اختالل هاى روانى و فیزیولوژیک به همراه مى آورند. بخش 

ظاهرى این اختالل ها، جلوۀ هیجان نامیده مى شود.
در روان شناسى، هیجان ها جایگاه بسیار حساس و بنیادى دارند زیرا رابطۀ آنها با 
از اختالل هاى  انگیزش ها بسیار نزدیک است و مى توانند ریشۀ بسیارى  نیازها و 
روانى یا روان ـ تنى را تشکیل دهند. هیجان ها حتى مى توانند سالمت انسان را 
تضمین کنند. مثاًل ترس موجب مى شود که انسان خود را از خطر محفوظ بدارد 
و خشم موجب مى شود که به دشمن حمله کند. هیجان نه تنها به ماهیت عامل 
هیجان زا بلکه به خود فرد، حالت فعلى جسمى  و ذهنى، شخصیت، تاریخچۀ زندگى 
شخصى و تجربه هاى قبلى او نیز وابسته است. درست است که در برخى شرایط 
استثنایى، هیجان هاى گروهى به وجود مى آید و براى اکثریت مردم معناى یکسانى 
پیدا مى کند )مانند ترس ناگهانى از زمین لرزه یا بمباران شهر از طرف  دشمن(، ولى 
اصوالً هیجان یک احساس فردى است.یعنى ممکن است یک موقعیت معّین، فردى 
را کاماًل خشمگین کند یا بترساند اما در مورد دیگرى هیچ واکنشى به وجود نیاورد. 
براى تأیید این گفته، مى توان روزهاى موشک اندازى رژیم عراق به شهرهاى ایران 
یا بمباران شهرها را در دوران جنگ تحمیلى به یاد آورد. کسانى که آن روزها را به 
چشم دیده اند، هیجان هاى کاماًل متفاوت افراد را نیز مشاهده کرده اند.بودند کسانى 
مى کردند،  داد و فریاد  مى گرفتند،  سردرد  مى شدند،  الل  واقعاً  لحظه اى  چند  که 
مى لرزیدند یا در جایى پنهان مى شدند و.... اما در مقابل، کسان دیگرى نیز بودند 
که مقابلۀ ضد هوایى هاى ایران با هواپیماهاى متجاوز عراقى را به آتش بازى تشبیه 
مى کردند و گاهى حتى از رختخواب خود نیز بلند نمى شدند! به طور کلى، هیجان 
رود.  فراتر  او  تحمل  از  موقعیت  یا  شود  غافل گیر  فرد  که  مى آید  به وجود  زمانى 
هیجان در واقع بیانگر عدم سازگارى فرد با موقعیت و تالش ارگانیسم براى برقرارى 
تعادلى است که به طور موقت از بین رفته است. بنابراین، مى توان گفت که هدف 

هیجان، برقرارى تعادل و حفظ موجودیت ارگانیسم است.

انواع واکنش های هیجانى
جمله  از  بدن  دستگاه هاى  همۀ  درونى،  واکنش هاى  درونى:  واکنش های  الف( 
گردش خون، تنفس،  هاضمه و غدد را در بر مى گیرد. البته واکنش هاى غیرارادى 
دستگاه عضله اى را نیز مى توان جزء واکنش هاى درونى به حساب آورد. به عنوان 
مثال، واکنش هایى که ممکن است در هیجان ترس وجود داشته باشند و برخى از 
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آنها در سایر هیجان ها نیز دیده مى شود.
انقباض  ضربان،  تضعیف  یا  تقویت  قلب،  حرکات  کند شدن  یا  تند  خون  گردش 
افزایش فشار در کل دستگاه  با  رگ هاى مرکزى)انقباض رگ هاى شکمى  همراه 
گردش خون( یا رگ هاى سطحى)پریدگى رنگ پوست(، تنفس، تغیرات مختلف 
در آهنگ و عمق تنفس، انقباض یا انبساط شش ها، تالش براى خارج کردن هوا 
از شش ها، توقف انقباض هاى حرکات دودى مرى، معده و روده، عدم ترشح غدد 
بزاقى )خشکى دهان(، ورم معده )از بین رفتن اشتها( فلج شدن اسفنگترها )عدم 
کنترل مدفوع و ادرار(، لرزش، رعشه، راست شدن موها، افزایش یا کاهش قابلیت 

ارتجاعى عضالت و... از جمله واکنش هاى درونى هیجان است.
درونى،  واکنش هاى  بر  عالوه  هیجان ها،  حرکتى:  و  نگرشى  واکنش های  ب( 
واکنش هاى نگرشى و حرکتى آشکارى نیز دارند که جلوۀ آنها را تشکیل مى دهند. 
مثاًل یک قسمت از واکنش حرکتى ترس، پریدگى رنگ صورت، گود رفتن گونه ها، 
افتادن فک پایین، بزرگ شدن چشم ها، انبساط مردمک چشم و در مورد سگ یا گربه، 
افتادن دم و راست شدن موهاى پشت است. همچنین واکنش هاى حرکتى  پایین 
هیجان مانند لرزش دست ها و صدا، مى توانند از انقباض هاى تشنجى ماهیچه ها ناشى 
شوند. هیجان ترس مخصوصاً از طریق نگرش هاى فرد نسبت به موضوع ترس مانند 
تمایل به اجتناب از ترس، تمایل به دور شدن از حوزۀ عمل آن یا حتى از حضور آن، 
تمایل به فرار به نقطۀ دور دست، مخفى شدن در پشت مانع، کز کردن، تمایل به 
بى حرکت ماندن در جاى خود، واکنش هاى منفى در مقابل هر نوع تماس یا تهدید به 
تماس، واکنش هاى منفى در مقابل هر تالشى که بخواهد اعضاى بدن را به حرکت در 
آورد، تشنج به صورت خمیدگى، دست و پا زدن، فریاد کشیدن و در برخى موارد، اقدام 

به اعمال دفاعى فعال مانند غرغر کردن، گاز گرفتن و چنگ زدن مشخص مى شود.
اشک ها، به راحتى نشان مى دهند که تبدیل یک بازتاب واقعى به یک عمل ارادى 
امکان پذیر است. مثاًل کسانى هستند که به صورت ارادى و حرفه اى اشک مى ریزند. 
وقتى تغییر پدیده هاى مربوط به جلوۀ هیجان را در اجتماعات مختلف و حتى در 
دو جنس مختلف مقایسه مى کنید، نقش تقلید آشکار مى شود. همچنین بى حرکتى 
راحتى  به  نیستند،  تقلید جلوۀ صورت  به  قادر  که  نابینایان  نسبى خطوط چهرۀ 

نشان مى دهد که تقلید مى تواند در تکوین جلوۀ هیجان نقش مهمى داشته باشد.
پاسخم ده به نگاهى که زبان من و توستگوش کن با لب خاموش سخن مى گویم

             
عملکرد ذهن در هیجان

عملکرد ذهن در هیجان را نیز مثل عملکرد فیزیولوژیک آن مى توان از دو جنبۀ 
برانگیختگى و فروریختگى بررسى کرد: 

 به هنگام هیجان، فعالیت ذهن افزایش مى یابد. بدین ترتیب که تخیل انسان تازیانه 
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مى خورد و مثل اسب سرکش به جوالن در مى آید، تالش هاى کند و بى حاصل جاى 
خود را به تالش هاى مولد و الهام بخش مى دهد. 

 هیجان مى تواند خالق و طراح باشد.
 به هنگام هیجان، انسان سریع تر فکر مى کند و اندیشه هاى خیلى زیاد یا خیلى 

تازه در اختیار دارد.
کار  سریع  است،  مبتکر  دارد،  کردن  عمل  براى  زیادى  نیروى  هیجانى  انسان   

مى کند و از اعتماد به نفس زیادى برخوردار است.
 هیجان مى تواند هم تفکر و هم قدرت عمل را فلج کند. 

 هیجان، ذهن را»خالى« مى کند به  این صورت که انسان نه چیزى براى گفتن 
پیدا مى کند و نه کارى براى انجام دادن. 

انسان هیجانى خوب فکر نمى کند، موقعیت ها را روشن نمى بیند و کلمات را   
نمى فهمد و گاهى در اندیشه هاى او تنها کندى رکود کامل دیده مى شود. 

 انسان هیجانى، حالت انسان کودن را دارد، چنین به نظر مى رسد که توانایى 
انجام دادن هیچ کارى را ندارد. مثاًل انسانى که به شدت ترسیده است، عماًل هیچ 
کارى نمى تواند انجام دهد و احتماالً به همین دلیل گفته اند: »ترس، برادر مرگ 

است«.
 به هنگام هیجان، کنترل ارادۀ عمل و تفکر کاهش مى یابد. 

 به هنگام هیجان، شکل هاى تکانشى تفکر و عمل تسلط پیدا مى کند. یعنى افکار 
ناگهانى به ذهن انسان مى آیند و او دست به اعمال غیر مترقبه مى زند.

به خود کشیده  ندارد، خود  برخود تسلط  احساس مى کند که  انسان هیجانى   
مى شود، از پا افتاده است و اختیار حرکات و افکار خود را ندارد.
 به هنگام هیجان تعمق و تفکر مى تواند شدید و سریع باشد. 

 هیجان، انسان را زود باور و تلقین پذیر مى کند. 
 وقتى انسان مى خواهد یک مسئله علمى  را حل کند، اغلب با ساده کردن آن به 

کمک راه حل هاى ناگهانى، غیر اختیارى، ناهنجار و جسورانه اقدام مى کند.
 فردى که گرفتار خشم یا ترس است، کمبود انرژى ندارد، بلکه ترمز هاى اخالقى 
افکار و همچنین ترمزهاى تعلیم و تربیت او از کار افتاده است. این انرژى از منبعى 

به دست مى آید که از نظر روان شناختى در سطح پایین قرار دارد. 
 هیجان هاى شدید، آموخته هاى جدید و ناپایدار تفکر و اراده را در هم مى ریزد و 

جا براى اعمال خودکار بسیار محکم، غریزى و عادى خالى مى ماند. 
 به هنگام هیجان، عادت هایى که در حال شکل گیرى است بیشتر از عادت هایى 
که به خوبى شکل گرفته است آسیب مى بیند. موسیقى دان، سخنران یا هنرپیشۀ 

هیجانى، تسلیم عادت هاى بسیار قدیمى  مى شود.
بزرگسال  انسان  رفتار  بدوى عمل مى کند.  انسان  انسان متمدن هیجانى مثل   
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هیجانى به رفتار کودک و حیوان نزدیک مى شود. دانش آموز هیجانى نیز معموالً 
آموخته هاى تازۀ خود را فراموش مى کند و آموخته هاى قدیمى  و جا افتاده را در 

حافظه خود دارد.

انگیزه و هیجان برای کامل کردن اطالعات  از مفهوم  نتیجه گیری  با جمع بندی و 
خود  اطرافیان  رفتارهای  مشاهدۀ  با  بخواهید  آنها  از  زمینه  این  در  هنرجویان 
فهرستى از رفتارهای هیجانى آنها در موقعیت های مختلف تهیه کنند و خوشایند 

و ناخوشایند بودن آنها را براساس تأثیر آن بر افراد مشخص کنند.

با مشارکت هنرجویان از آنها بخواهید به کمک مراحل قصه نویسى که در کتاب 
موضوع  با  قصه ای  آموخته اند،  یازدهم  پایۀ  کالمى کودک  مهارت های  پرورش 
بنویسند.  ساله  پنج  کودک  برای  مختلف  موقعیت های  در  هیجان  ابراز  آموزش 
قصه ها را در کالس بخوانند و در مورد موقعیت های هیجانى قصه ها با هنرجویان 
گفت وگو کنید. در پایان این قسمت، برای مرور و رفع ابهامات احتمالى در درک 
هنرجویان از آنها بخواهید خالصه ای از آنچه را که آموخته اند در قسمت مربوط 

کنند.  یادداشت 

توجه هنرجویان را به شعر ابتدای این قسمت جلب کنید و در مورد برداشت آنها با 
یکدیگر گفت وگو کنید. سپس از آنها بخواهید در گروه های کالسى در مورد دالیل 
موفق و یا ناموفق بودن، تفاوت برداشت افراد از امور یکسان و تفاوت واکنش آنها 
به موقعیت های فشارزای زندگى گفت وگو کنند. نظرات را جمع بندی کنید و در 
مورد مفهوم شخصیت و عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت توضیح دهید. برای 

کسب اطالعات بیشتر مى توانید از مطالب زیر استفاده کنید. 

فعالیت ٣6

فعالیت ٣7

فعالیت ٣9

هدف توانمندسازی 1٤ـ 1 : 
عوامل مؤثردر شخصیت را تحلیل کند.

دانستنی های هنرآموز
شخصیت1

واژه شخصیت از واژۀ التین »persona« به معناى ماسک تئاترى است که به وسیلۀ 
بازیگران یک نمایش براى ایفاى نقش هاى مختلف و یا پنهان کردن هویت به کار 
گرفته مى شود. گوردون آلپورت در یکى از کتاب هاى خود، پنجاه تعریف گوناگون 
از شخصیت را ارائه کرد. شخصیت جزء آن دسته از واژه هایى است که همه تصور 

personality ـ1
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مى کنند معناى آن را مى دانند و درست یا غلط، همواره آن را به کار مى برند.
برخى، شخصیت را الگوهاى خاص فکرى، احساسى و رفتارى، همراه با سازوکارهاى 
روانىـ  پنهان یا غیر پنهانـ  پشت این الگوها تعریف کرده اند )فاندر، 1997(. برخى 
منحصر   به  ویژگى هاى  دایمى  و  نسبتاً  خصوصیات  از  الگویى  را  شخصیت  دیگر، 
ویژگى هاى خاص مى دهد  و هم  ثبات  فرد هم  رفتار یک  به  که  فردى مى دانند 

)فیست و فیست، 2009(.
آدامز معتقد است اگر هنگامى که ما از واژۀ »من« استفاده مى کنیم دقیقاً بدانیم 
چه مى خواهیم و این واژه به چه چیزى داللت مى کند، شناخت نسبتاً خوبى دربارۀ 
معنى شخصیت به دست آورده ایم. هنگامى که ما از واژۀ »من« استفاده مى کنیم، 
در حقیقت تمام اطالعات دربارۀ خودمان را در یک واژه خالصه مى کنیم؛ اطالعاتى 
از قبیل محاسن، معایب، عالیق، بیزارى ها، ترس ها و.... واژۀ »من« به چیزى اشاره 
دارد که ما را به عنوان یک فرد و شخصى منحصر به فرد و متفاوت از دیگران نشان 

مى دهد؟
»کارل راجرز« شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته معرفى مى کند که محور 
تمام تجربه هاى وجودى است. »آلپورت« از شخصیت به عنوان یک مجموعه عوامل 
درونى که تمام فعالیت هاى فردى را جهت مى دهد، نام مى برد. بنابراین مى توان 
گفت که شخصیت مجموعه اي سازمان یافته و واحد، متشکل از ویژگي هاي نسبتاً 

ثابت و مداومى است که بر روي هم، فرد را از افراد دیگر متمایز مى کنند.

عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت
روان شناسان، دو عامل وراثت و محیط را در شکل گیري شخصیت مؤثر مي دانند. 
هر انسان، افزون بر ویژگي هاي منحصر به فردش، خصوصیات دیگري نیز دارد که 
با برخي مشترک است؛ اما براي بررسي عوامل مؤثر، بیشتر به ویژگي هاي فردي 

وي توجه خواهد شد.
1ـ وراثت: بنا بر پژوهش ها، عامل وارثت نه تنها نقش عمده اي در جنبه هاي گوناگون 
درون گرایي  و  برون گرایي  هوشمندي،  پرخاشگري،  دوستي،  نوع  مانند  شخصیت، 
دارد، بلکه نقش مهمي  نیـز در زمینه هاي روان پزشکي، مانند اختالل هاي عاطفي، 
افسردگي، روان پریشي دارد. انتقال بسیاري از ویژگي ها از راه ژن ها صورت مى گیرد. 
2ـ محیط: عامل مؤثر دیگر در تکوین و شکل گیري شخصیت انسان، محیط است. 
انسان با سلسله اي از امکانات زیستي، مانند سیستم هاي عصبي، هورموني و... متولد 
مي شود و با محیط اطرافش تعامل برقرار مي کند. این تعامل میان عوامل وراثتي و 
محیطي، نقش سرنوشت سازي را در تکوین شخصیت کودک خواهد داشت. بنابراین، 
مجموعه عوامل محیطي پیش از تولد مانند شرایط جسماني و رواني مادر و عوامل 
محیطي پس از تولد اعم از تغذیه، بهداشت و عوامل مربوط به جامعه مانند خانواده 
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و مدرسه، همگي نقش عمده اي در شخصیت انسان ایفا مي کنند.  امام صادق 
مي فرمایند: »براي دایه همان صفاتي را در نظر بگیرید که براي گزینش همسر در 

نظر داشتید؛ زیرا دایه طبیعت کودک را تغییر مي دهد«. 
به طور کلي، ابعاد گوناگون رشد، مانند رشد عاطفي، عقلي یا اجتماعي نقش مهمي  
را در رشد شخصیت انسان دارند. خانواده به منزلۀ جامعه اي کوچک، مهم ترین و اثر 
بخش ترین نهادي است که همۀ نهادها و سازمان هاي اجتماعي آن را پذیرفته اند. 
بخش عظیمي  از هنجارها و ناهنجاري هاي جامعه، در گرو اوضاع عمومي خانواده 
دلیل،  همین  به  مي گیرد.  نشئت  آن  از  اجتماعي  آسیب هاي  از  بسیاري  و  است 
نهادي  منزلۀ  به  آن  از  اسالم  و  دارد  ویژه اي  اجتماعي  و  تربیتي  اهمیت  خانواده 
مقدس و مستحکم براي جامعه یاد کرده است. شرایط ازدواج، حقوق زن و شوهر، 
قبال یکدیگر و سفارش هاي  اعضاي خانواده در  والدین، حقوق  و  حقوق فرزندان 
اخالقي در اصالح خانواده، همگي بر اهمیت این نهاد داللت دارند. در این زمینه، 
به  اکرم   براي مثال، پیامبر  از معصومان وجود دارد.  روایت هاي فراواني 
گشاده رویي و پرهیز از ترش رویي با همسر و دیگر اعضاي خانواده توصیه کرده اند.

کنش متقابل با همساالن: یکي از مصادیق محیط که نقش مهمي  در شکل گیري 
یکدیگر،  درک  سبب  به  همساالن  است.  همساالن  گروه  مي کند،  ایفا  شخصیت 
الگوهاي متقابلي را به هم ارائه مي کنند. بیان عقیده، اجراي سلیقه، روش زندگي 
و مانند آن از سوي همساالن، در تکوین شخصیت تأثیر فراواني بر جاي مي گذارد. 
بنابر نظر برخي روان شناسان، نیازهاي آدمي  انگیزه هایي هستند که زیر بناي بخش 
عمده اي از شخصیت انسان را تشکیل مي دهند. یکي از این نیازها، بازي است که 
به طور غیرمستقیم تأثیر بسزایي در تکوین شخصیت کودک دارد. تأثیر دیگر عوامل 
اجتماعي مانند مدرسه، فرهنگ ها، طبقات مختلف مردم و مؤسسه هاي گوناگون بر 

شخصیت انسان، کانون توجه روان شناسان بوده است.

نظریه هایى دربارۀ چگونگى ایجاد شخصیت
نظریه هاى مختلفى دربارۀ اینکه شخصیت هر فرد چگونه  ایجاد مى شود، وجود دارد. 
مکاتب فکرى مختلف در حوزۀ روان شناسى تحت تأثیر بسیارى از این نظریه ها قرار 

دارند. برخى از دیدگاه هاى عمده دربارۀ شخصیت عبارت اند از:
نظریه ها  این  هستند.  شخصیت  درباره  دیدگاه ها  اولین  تیپ شناسى:  نظریه های 
به  که  دارند  وجود  »تیپ هاى شخصیتى«  از  تعداد محدودى  که  مى دهند  نشان 

تأثیرات بیولوژیکى مرتبط اند.
نظریه های مبتنى بر صفات، شخصیت را نتیجۀ خصوصیات درونى اى که بر پایۀ 

ژنتیک هستند، مى بینند.
نظریه های روان پویشى: شخصیت، به شدت از کار زیگموند فروید اثر گرفته اند و 
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بر تأثیر ناخودآگاه بر شخصیت تأکید دارند. نظریه هاى روان پویشى شامل نظریۀ 
مرحلۀ روانى ـ جنسى زیگموند فروید و مراحل رشد روانى اریک اریکسون هستند.
بین فرد و محیط  تعامل  نتیجۀ  نظریه های رفتاری نشان مى دهند که شخصیت 
است. نظریه پردازان رفتارى، رفتارهاى قابل مشاهده و قابل اندازه گیرى را مطالعه 
رد  مى آورند،  حساب  به  را  درونى  احساسات  و  افکار  که  نظریه هایى  و  مى کنند 

مى کنند. جان واتسون و بى. اف اسکینر نظریه پردازان رفتارى هستند.
ارادۀ آزاد )مختار بودن( و تجربه هاى فردى  بر اهمیت  نظریه های انسان گرایانه 
در رشد شخصیت تأکید دارند. کارل راجرز و آبراهام مازلو نظریه پردازان انسان گرا 
را  اصلي  نیاز  پنج  انگیزشي،  منبع  یک  پذیرش  جاي  به  مزلو  آبراهام  هستند. 

طبقه بندي مي کند که عبارت اند از:
1ـ فیزیولوژیکي؛   2ـ ایمني؛    3ـ تعلق پذیري، عشق و محبت؛   4ـ عزت نفس؛  

5 ـ خودشکوفایي. 
این نیازها، سلسله مراتبي دارند که از پایین و در مرتبۀ پست، به باال و در مرتبۀ 
عالي تشکیل یافته است؛ مانند ساختماني چند طبقه که تا طبقۀ پایین تر استحکام 
الزم را نداشته باشد، طبقه هاي باالتر استحکام نخواهند یافت. شکل 5، طبقه بندي 

سلسله مراتب نیازهاي انسان بنا بر دیدگاه مزلو را نشان مي دهد.

شکل٥ـ تقسیم  بندی نیازها بر اساس نظریه مزلو

نیاز به زیبایى، نظم و 
ترتیب، هماهنگى با جلوه های 

زندگى و عشق به همه چیز

شکوفایى خود

 نیاز به تفاهم و همدلى، درک 
کلى و رابطه با نظام ها و ساختارها

نیاز به دانایى، آگاهى از بعضى 
رویدادها، پدیده ها و چگونگى امور

نیازهای عزت نفس، احساس توانمندی و ارزشمندی

نیازهای عشقى، تعلقى و عضویت در گروه ها

نیاز به امنیت، اطمینان از آینده و امید به سالمت جان، مال، شغل و آبروی خود و خانواده

نیازهای بدنى، تأمین خوراک، پوشاک، سرپناه و بهداشت و سالمت بدن

ت
شرف

 پی
زهای

نیا

ى(
اس

)اس
ی 

یاد
ی بن

زها
نیا
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شکل گیری  بر  مؤثر  عوامل  مورد  در  هنرجویان  اطالعات  افزایش  هدف  با   1
شخصیت و معرفى منابع علمى  معتبر1، از آنها بخواهید با جست و جو در منابع 
دهند. ارائه  کالس  در  و  کرده  تهیه  گزارشى  افراد  شخصیت  تفاوت  مورد  علمى،  در 
از  شخصیت،  شکل گیری  در  همساالن  و  خانواده  تأثیر  بهتر  درک  برای   2
هنرجویان بخواهید با جست وجو در منابعى که در فعالیت قبل معرفى کردید، در 
ارائه  با همین موضوع در کالس  گروه های کالسى، هر گروه یک روزنامه دیواری 

نمایند. یادداشت  را  قسمت  این  مهم  مطالب  خالصۀ  سپس  دهند. 

توجه هنرجویان را به شعر مربوط این قسمت جلب کنید و در مورد مفهوم آن با 
آنها گفت وگو کنید. از آنها بخواهید در گروه های کالسى در مورد نقش هوش در 
یادگیری و حل مسائل روزانۀ خود گفت وگو کنند. سپس با نتیجه گیری نظرات آنها 

در مورد مفهوم هوش، نقش آن در زندگى افراد و دسته بندی آن، توضیح دهید.

با معرفى منابع معتبر علمى  در زمینۀ هوش، از هنرجویان بخواهید در گروه های 
عاطفى  و هوش  ذهنى  نقش هوش  مورد  در  منابع،  این  در  با جست وجو  کالسى 
کالس  در  و  کنند  تهیه  بروشور  یک  گروه  هر  فرد،  روانى  سالمت  و  موفقیت  در 
ارائه دهند. نمایشگاهى از این بروشور ها با هدف تبادل اطالعات و کسب اطالعات 

برگزار کنید. بیشتر در کارگاه 

پاسخ  و  از پرسش  استفاده  با  آنها  از تجربیات  استفاده  و  با مشارکت هنرجویان 
راجع به عوامل مؤثر بر هوش افراد توضیح دهید و از آنها بخواهید جدول مربوط 

را کامل کنند.

فعالیت ٤0

فعالیت ٤2

فعالیت ٤٣

فعالیت ٤٤

1ـ براى معرفى برخى از این منابع مى توانید به منابعى که در آخر کتاب آورده شده است، مراجعه کنید.

هدف توانمند سازی15ـ 1: 
هوش را تحلیل کند.

هدف توانمند سازی16ـ 1: 
فهرستی از عوامل مؤثر بر هوش را تهیه کند.  
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هدف توانمند سازی17ـ 1: 
ويژگی های گروه های هوشی را با هم مقايسه کند.

عوامل محیطىعوامل ارثى

ژن
ضربه و آسیب هاى فیزیکى به جنین، کمبود تغذیه اى 
و  رادیولوژى  سیگار،  کشیدن  داروها،  مصرف  مادر، 

سونوگرافى و هیجان هاى مادر

تغذیه مادر

و عصبى  عمومى   مهمى  بر سالمت  اثر  تولد،  چگونگى 
کودک دارد. عواملى مانند طرز تولد، نرسیدن اکسیژن 
زایمان هاى  مغز،  رگ هاى  پاره شدن  جنین،  به  الزم 

زودرس و زایمان هاى دیررس

مؤسسات  وزن و اندازه مغز هنگام تولد تغذیه،  هوا،  و  آب  خانواده،  تربیت  و  تعلیم 
آموزشى

 میزان نرمى و انعطاف پذیرى
وضع اقتصادى و اجتماعى، آداب و رسوم مغز

رسانه هاى گروهىچگونگى رشد مغز

با هدف درک بهتر عوامل مؤثر بر هوش، از هنرجویان بخواهید هر فرد، تاریخچۀ 
زندگى یک نابغه را مطالعه کند و تأثیر این عوامل را بر هوش او بررسى کرده و 
گزارش آن را در کالس ارائه دهد. در مورد نکتۀ مهم این قسمت با آنها گفت وگو 

کنید.

با هوش آشنا  افراد  با ویژگى های رشد همه جانبۀ  بتوانند  اینکه هنرجویان  برای 
شوند از آنها بخواهید افراد باهوش در اطرافیان خود را شناسایى کنند و گزارشى 

از ویژگى های رفتاری و موفقیت های آنها در جلسۀ آینده ارائه دهند.

آنها  با  قسمت،  این  توانمندساز  هدف  مورد  در  هنرجویان  نظرات  جمع بندی  با 
تفاوت  دالیل  مورد  در  کالسى  گروه های  در  بخواهید  آنها  از  و  کنید  گفت وگو 
با  هوش کالس  و ویژگى های هنرجوی  نمره های هنرجویان در درس های مختلف 
از نظر  این گفت وگو در مورد تفاوت های فردی  از  نتیجه گیری  با  گفت وگو کنند. 
هوشى و دسته بندی افراد از نظر هوش ذهنى و ویژگى های رشد همه جانبۀ انواع 

دهید. توضیح  هوش 

فعالیت ٤٥

فعالیت ٤7

فعالیت ٤6
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افراد  از  فهرستى  معتبر،  علمى   منابع  در  جست وجو  با  بخواهید  هنرجویان  از 
تیزهوش را که برای ایران افتخارات علمى، تحقیقى و... کسب کرده اند جمع آوری 
از  فرد  اجتماعى دو  زندگى فردی، علمى  و  تاریخچۀ  با مطالعۀ  کنند. هر هنرجو 
این گروه، ویژگى های خاص آنها را بررسى کرده و گزارش آنها را در کالس ارائه 
دهند. با تهیۀ این مجموعه مى توانید در مناسبت های مختلف و یا به طور هفتگى 
در تابلو اعالنات هنرستان با هماهنگى مدیریت، این چهر ه های ماندگار ایرانى را 

به هنرجویان سایر رشته ها معرفى کنید.

با مشارکت هنرجویان در مورد دو گروه هوشى به هنجار و کم  توان ذهنى توضیحات 
کاملى ارائه دهید و از آنها بخواهید ویژگى های گروه های مختلف کم  توان ذهنى 
را با هم مقایسه کنند. تأکید که هنرجویان حتمًا از کاربرد اصطالحات نامناسب که 
تأثیر منفى بر افراد کم توان دارد، پرهیز کنند و از اصطالح مناسبى مانند کم توان 

ذهنى استفاده نمایند. 

برای اینکه هنرجویان بتوانند با ویژگى های انواع افراد کم توان ذهنى آشنا شوند 
خود  اطرافیان  در  که  را  ذهنى  کم توان  فرد  رفتاری  ویژگى های  بخواهید  آنها  از 
مى شناسند، بررسى کنند و فهرست خود را با ویژگى های گروه های کم توان ذهنى 

مقایسه کرده و گروه او را مشخص کنند.
سپس در مورد آموزش فراگیر این گروه کودکان با آنها گفت وگو کنید و توضیحات 

الزم را به آنها ارائه دهید.

به عنوان یک فعالیت تکمیلى و تحکیم آموخته های هنرجویان و آشنا کردن آنها 
با انواع هوش کودکان جهت داشتن برنامه ریزی آموزشى کامل، از آنها بخواهید در 
گروه های کالسى در مورد مفهوم اصلى ضرب المثل»هر کسى را بهرکاری ساختند« 
گفت وگو کنند. با نتیجه گیری از این گفت وگو، در مورد هوش های چندگانۀ گاردنر 

و راهبردهای کلى آموزشى هر هوش با توجه به جدول مربوط توضیح دهید. 

برای تحکیم آموخته های هنرجویان در مورد هوش های چندگانه، از آنها بخواهید 
جدول زیر را کامل کنند.

ویژگى هاهوش

داشتن اطالعات عمومى زیاد، توانایى سخن ورى و زبان بازى، توانایى  هوش کالمى
خوب نوشتن و خوب خواندن، استفاده زبان به بهترین نحو.

دقت به جزئیات یک تصویر و نقاشى کردن تصویر هایى که در   ذهنشان هوش فضایى
مى سازند.

فعالیت ٤8

فعالیت ٤9

فعالیت ٥0

فعالیت ٥1

فعالیت ٥2
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 هوش منطقى ـ
ریاضى

انجام عملیات ریاضى مثل حساب و کتاب کردن ، استدالل کردن و 
درک روابط على و معلولى. 

هوش مکانى

فیلم،  راه  از  یادگیرى  تصویرى،  شکل  به  فکرکردن  دیدارى،  هوش 
از نقاشى، مجسمه سازى و ترسیم خطوط   تصویر و ویدئو، استفاده 
طریق  از  وحال  وحس  احساسات  بیان  ایده ها.  دادن  نشان  براى 
ازحل  بردن  لذت  نمودارها،  تحصیل  و  نقشه خوانى  در  برترى  هنر، 
معماهاى»مارپیچ« و »جورچین«، حساس بودن ذهن نسبت به رنگ، 

عوامل. این  بین  ارتباط  و  فضا  شکل، فرم، 

هوش
جسمى ـ  حرکتى

پس  از  خوبى  به  که  کسانى  و  جراح ها  ماهر،  کارهاى  ژیمناستیک 
دارند. تبحر خاصى  زمینه  این  در  برمى آیند،  موزون  حرکات 

 هوش
موسیقیایى

نغمه ها،  و  صداها  تن  و  ریتم  آهنگ ها،  بم  و  زیر  به  بودن  حساس 
تشخیص دروغ از تن صداى فرد، تشخیص صداى مشابه دو خواننده از 

هم.

 هوش
میان فردى

داشتن هوش هیجانى، توانایى ارتباط برقرار کردن و خوب درک کردن 
دیگران، سنگ صبور دیگران بودن. 

 هوش
درون فردى

ریز و درشت عیب ها و خوبى هاى خود و  از  بسیار مستقل، آگاهى 
ذهن.  در  از خودشان  کامل  تصویرى  داشتن 

 هوش
آدم هاى عاشق طبیعت، فهم طبیعت و لذت بردن از آن. طبیعت گرا

از  چندگانه،  هوش های  شناخت  در  بیشتر  تجربۀ  کسب  و  مهارت  یک  عنوان  به 
ویژگى های  فهرست کردن  و  بررسى  با  کالسى،  گروه های  در  بخواهید  هنرجویان 
هوش هم کالسى های خود، هوش های چندگانه را در آنها مشخص کنند و مشاغل 

دهند. ارائه  آنها  به  را  پیشنهادی 

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگى در هنرجویان، از آنها بخواهید قسمت 
»تمرین کنید« را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید
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خود ارزيابی: 
بعد از اتمام پودمان از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنماى »خودارزیابى« آن را 
کامل کرده و نتیجه را بررسى کنند. در صورت مشاهدۀ مواردى که بیانگر کمبود 
آموخته هاى هنرجویان است، آنها را راهنمایى کنید و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور کنید و اشکاالت موجود را با طراحى تمرینات مختلف رفع کنید.
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پودمان 2: کاربرد بهداشت روانی در 
پیش از دبستان

پودمان در یک نگاه

 سازگاری

تأثیر مراکز پیش از 
دبستان بر بهداشت 

روانی کودکان

بهداشت روانی 
کودکان

بهداشت روانی

اصول بهداشت 
روانی

اهداف و عملکرد 
بهداشت روانی

مهارت های 
زندگی

بهداشت روانی 
نوجوان

پودمان 
2

از  پیش  در  روانی  بهداشت  کاربرد  تخصصی،  فنی  دانش  درس  پودمان  دومین 
آن  آموزشی  بستۀ  و  است  یادگیری  واحد  یک  شامل  پودمان  این  است.  دبستان 
شامل کتاب درسی، کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب همراه هنرجو، فیلم آموزشی 

و پوستر آموزشی است. 
کلید واژه ها: بهداشت روانی، معیارهای سنجش، رفتار غیرعادی، مالک های رفتار 
غیرعادی کودکان، پیشگیری، روان درمانی، دارو درمانی، رفتار درمانی، روانکای، 
شناخت درمانی، گروه درمانی،  بازی درمانی، دین درمانی، توان بخشی، سازگاری، 
دورۀ  دورۀ کودکی،  تاب آوری،  دفاعی،  مکانیزم های  روانی،  فشار  تعارض،  ناکامی، 

نوجوانی، مراکز پیش از دبستان، مربی پیش از دبستان و مهارت های زندگی.
ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز.
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فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان.
پس از معرفی پودمان در یک نگاه، به تدریس اهداف توانمندسازی این پودمان با 

تأکید بر انجام فعالیت های آموزشی بپردازید.

هدف توانمندسازی 1ـ2:
 بهداشت روانی را تحلیل کند.

برای تدریس این هدف توانمندساز، از هنرجویان بخواهید خودشان را در موقعیت 
مطرح شده در فعالیت قرار دهند و در مورد اقدامات الزم برای درمان دندان درد 
خود در گروه های کالسی گفت وگو کنند. با جمع بندی نظرات آنها  و با تأکید بر 
تفاوت های  بهداشت که پیشگیری در سه سطح آن است، در مورد  اصلی  هدف 
بهداشت جسمانی و روانی و نیز اهداف بهداشت روانی در سه حوزۀ آن توضیح 

دهید. 

این  انگیزی  با طرح سؤال ذهن  برنامه،  اصول در موفقیت هر  به رعایت  توجه  با 
فعالیت از هنرجویان بخواهید در گروه های کالسی راجع به اصول و رفتارهای الزم 
برای رسیدن به سالمت روان،  گفت وگو کنند و فهرستی از آنها را در کالس ارائه 
مثال های  و  نمودار مربوط  از  استفاده  با  و  نظرات هنرجویان  با جمع بندی  دهند. 
عینی از زندگی فردی هنرجویان، در مورد اصول بهداشت روانی با آنها گفت وگو 

کنید.

برای هدایت توجه هنرجویان به فعالیت بهداشت روانی در حوزه های مختلف، با 
معرفی منابع معتبر علمی  از آنها بخواهید در گروه های کالسی با مراجعه به این 
منابع، در مورد یکی از این حوزه ها جست و جو کنند و گزارش آن را در کالس ارائه 

دهند.

فعالیت 1

فعالیت 3

فعالیت 2

هدف توانمندسازی 2ـ2: 
اصول بهداشت روانی را بررسی کند.
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هدف توانمندسازی 3ـ2: 
معیارهای سنجش رفتار غیرعادی کودکان را بررسی کند.

رفتارهای  بروز  باعث  روانی  بهداشت  اصول  به  نکردن  توجه  که  مهم  این  بیان  با 
غیرمعمول در فرد خواهد شد، توجه آنها را به رفتارهای غیرعادی کودکان جلب 
کنید و از آنها بخواهید در گروه های کالسی راجع به سؤاالت مطرح شده در این 
فعالیت گفت و گو کنند. سپس با نتیجه گیری از نظرات هنرجویان، در مورد رفتار 
غیرعادی و مالک های سنجش رفتار غیرعادی در بزرگساالن و کودکان با استفاده 

از نمودارهای مربوط و مثال های کاربردی توضیح دهید.

از  علمی،  منابع  معرفی  و  کودکان  غیرعادی  رفتار  سنجش  معیارهای  توضیح  با 
علمی  منابع  در  مالک ها  این  مورد  در  کالسی  گروه های  در  بخواهید  هنرجویان 
جست و جو کرده و بروشور آن را در کالس ارائه دهند. برگزاری نمایشگاهی موقت 
افکار و اطالعات علمی هنرجویان کمک مفیدی خواهد کرد.  به تبادل  از بروشورها 

از هنرجویان بخواهید با توجه به اصول بهداشت روانی، رفتارهای یک روز خود را 
بررسی کنند و برای هر رفتار، اصل مربوط به آن را مشخص کنند.

رفتارهای مناصول بهداشت روانی

احترام فرد به شخصیت خود و 
دیگران

به پشتکارم در رسیدن به موفقیت تحصیلی ام آفرین 
می گویم. اما برای موفقیت بیشتر باید تالش کنم.

ناتوانی ها  بیشترین  با  حتی  می توانند  انسان ها  همۀ 
موفق شوند.

شناخت محدودیت و توانایی ها 
در خود و افراد دیگر

در  اما  نباشم  قوی  ریاضی  درس  در  شاید  من 
فعالیت های هنری پیشرفت خوبی دارم.

پی بردن به علل رفتار

نداد.  پاسخ  او سالم کردم  به  و  را دیدم  پدرم  وقتی 
حتماً علتی باعث بروز این رفتار او شده است، شاید 
کرده  پیدا  مشکل  خود  مدیر  با  شاید  است،  خسته 

است و یا ...

وقتی سردرد دارم مادرم به من جوشاندۀ گل گاوزبان توجه به تمامیت وجود هر فرد
می دهد. می گوید از اعصابت است.

انگیزه های  و  نیازها  شناسایی 
انسان رفتار  مسبب 

وقتی عصبی هستم با خوردن میوه آرامش می یابم. 
هم درس خواندن و هم استراحت را در برنامه ریزی 

اوقات فراغت در نظر می گیرم.

فعالیت 5

فعالیت 6

فعالیت 4
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بخواهید  هنرجویان  از  کودکان،  غیرعادی  رفتار  مالک های  موضوع  بر  مروری  با 
رفتارهای کودکانۀ جدول زیر را بررسی کنند و سپس مالک سنجش هر رفتار برای 

مشخص کردن غیرعادی بودن آن را در جدول مربوط یادداشت کنند.

نوع مالکرفتار کودک

جنسیتدختر پنج ساله ای که لباس پسرانه می پوشد.

دامنۀ اختاللکودک سه ساله ای که بی اشتها و کم خواب است.

سنکودک چهار ساله ای که مرتب بهانه می گیرد.

کودکی که در مهد کودک، کودکان دیگر را کتک می زند 
اوضاع خاص زندگیو پدر و مادر هم از هم جدا شده اند.

جدیدی  شهر  به  تازگی  به  خانواده اش  با  که  کودکی 
منتقل شده اند و در مهارت های اجتماعی مشکل دارد.

مجموعه عوامل فرهنگی ـ 
اجتماعی

فعالیت 7

آنها  از  غیرعادی،  رفتار  مورد مالک های  در  هنرجویان  اطالعات  تکمیل  با هدف 
بخواهید رفتارهای یک هفتۀ خود را در موقعیت های مختلف یادداشت کرده و آنها 

را با توجه به اصول  بهداشت روانی طبقه بندی کنند.

با مشارکت هنرجویان و استفاده از مثال های کاربردی، در مورد عملکرد سه گانۀ 
همراه  به  سپس  دهید.  توضیح  بازتوانی(  درمان،  )پیشگیری،  روانی  بهداشت 
از  و  کنید  بازدید  دبستان  از  پیش  مرکز  یک  از  قبلی  هماهنگی  با  و  هنرجویان 
آنها بخواهید در مورد برنامه های پیشگیری و توان بخشی بهداشت روانی کودکان، 

از آن مرکز تهیه کنند. گزارشی 

با بیان هدف توانمندساز، موضوع مهم دین و نقش آن در سالمت روانی را برای 
قرآن،  آیات  نقش  و  بهره گیری  مورد  در  بخواهید  آنها  از  کنید.  بیان  هنرجویان 
مشکالت  درحل  مذهبی  مراسم  در  شرکت  و  ادعیه  و  معصومین   احادیث 
گفت وگو کنند. با جمع بندی نظرات هنرجویان در مورد تأثیرات مهم دین بر رفتار، 
نمودارهای مربوط توضیح دهید.  از  استفاده  با  افراد  سبک زندگی و سالمت روانی 

فعالیت 8

فعالیت 9

فعالیت 10

هدف توانمندسازی 4ـ2: 
عملکرد بهداشت روانی را تحلیل کند.

هدف توانمندسازی 5    ـ2: 
نقش دین در پیشگیری از بیماری های روانی را تحلیل کند.
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هدف توانمندسازی 6ـ2: 
عوامل مؤثر بر سازگاری کودکان را بررسی کند.

هنرجویان را راهنمایی کنید تا در گفت وگو با افراد مذهبی در مورد تأثیرات دین 
بر انسان، گزارشی تهیه کرده و در کالس ارائه دهند.

با معرفی منابع غنی و معتبر دینی به هنرجویان، از آنها بخواهید با جست و جو در 
این منابع، بروشوری با عنوان »تأثیرات خواندن قرآن بر انسان و شرایط اجابت 
دعا« تهیه کنند. بروشورها را به اشتراک بگذارید و از آنها بخواهید بروشورهای 

تهیه شدۀ سایر همکالسی ها با همین موضوع را مطالعه کنند.

از هنرجویان بخواهید راجع به تجربه های خود از آرامش هنگام نماز با هم کالس های 
خود گفت وگو کنند. نظرات را جمع بندی کنید و در مورد دین درمانی و روش های 

مختلف آن توضیح دهید.

با مشارکت هنرجویان و جمع بندی مطالب تدریس شده، در مورد عملکرد سوم 
بهداشت روانی یعنی بازتوانی یا توان بخشی توضیح دهید و از هنرجویان بخواهید 
در گروه های کالسی، در مورد عملکرد توان بخشی در سطح جامعه و متخصصانی 
که این خدمت را ارائه می دهند، با مراجعه به منابع علمی که شما به آنها معرفی 

کرده اید و جست و جو در آنها، بروشوری تهیه کرده و در کالس ارائه دهند.

در  و  کنید  هدایت  هدف  این  موضوع  به  را  هنرجویان  توجه  بتوانید  اینکه  برای 
در  مطرح شده  موقعیت  مطالعۀ  با  بخواهید  آنها  از  کنید  ایجاد  چالش  آنها  ذهن 
فعالیت، روش های برخورد با آن را بیان کنند. با جمع بندی نظرات آنها و استفاده 
از تجربیاتشان و نیز به کمک مثال های کاربردی، در مورد سازگاری، درون سازی 

دهید. توضیح  برون سازی  و 
گروه های  در  بخواهید  آنها  از  هنرجویان  تجربیات  و  مثال ها  از  نتیجه گیری  با 
تجربه  که  را  برون سازی(  و  درون سازی  )فرایند  سازگاری  از  نمونه هایی  کالسی 

نمایند. ارائه  خود  همکالسی های  برای  کرده اند 

ذهن  در  و  کرده  کامل  سازگاری  زمینۀ  در  را  هنرجویان  اطالعات  اینکه  برای 
مورد  در  کالسی  گروه های  در  بخواهید  آنها  از  کنید،  ایجاد  جدیدی  چالش  آنها 
»استرس یا فشار روانی و عوامل ایجادکنندۀ آن« گفت وگو کنند. با نتیجه گیری 
از این فعالیت، فهرستی از عوامل مؤثر بر سازگاری را ارائه دهید و در مورد آنها با 

دهید.  توضیح  هنرجویان  تجربیات  و  عینی  مثال های  از  استفاده 

فعالیت 11

فعالیت 12

فعالیت 13

فعالیت 14

فعالیت 15

فعالیت 16
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هدف توانمندسازی 7 ـ2  : 
نقش تاب آوری در پیشگیری از اختالالت روانی را بررسی کند.

از فعالیت 18 تا 21 بر اساس توضیحاتی است که در مورد عوامل مؤثر بر سازگاری 
ارائه شده است. 

نکته

در این فعالیت از هنرجویان بخواهید عوامل درونی و بیرونی یک ناکامی را که تجربه 
کرده اند، مانند کسب نکردن مقام در ورزشی که در آن مهارت دارند یا کسب نکردن 

نمرۀ مورد نظر خود در امتحان و...، گزارش آن را در کالس ارائه دهند.

زمینۀ  در  هنرجویان  آموخته های  تحکیم  برای  قبلی  فعالیت  ادامۀ  فعالیت  این 
تعارض است. بنابراین، در گروه های کالسی الزم است تعارض ها را بررسی کنند و 
نوع تعارض و راه حل آن را ارائه دهند. سپس این تجربیات را به اشتراک بگذارنند.

ضمن تأکید بر این نکته که نتیجۀ ناکامی و تعارض منجر به فشار روانی خواهد 
شد و ارائۀ اطالعات الزم، در مورد فشار روانی و مرور داستان نویسی با مشارکت 
هنرجویان از آنها بخواهید داستانی با موضوع »استرس من« بنویسند و آن را به 

صورت یک کتاب تهیه کرده و در کالس ارائه دهند.

با مرور انواع تعارض، از هنرجویان بخواهید جدول مربوط را کامل کنند.

راه حل رفع ارتباط با اختاللتجربۀ مننوع تعارض
تعارض

تعارض 
مثبت ـ منفی

انتخاب بین روزه 
خوردن و روزه گرفتن

در صورت استمرار، 
احکام دین اختالل 

ایجاد می شود.

انتخاب بر اساس 
احکام دین

تعارض 
مثبت ـ مثبت

انتخاب بین خوردن 
شیرینی و شکالت

منجر به اختالل 
انتخاب سریعنمی شود.

تعارض 
منفی ـ منفی

انتخاب بین درد 
کشیدن و خوردن دارو

منجر به اختالل 
نمی شود.

تصمیم گیری 
منطقی

فعالیت 17

فعالیت 19

فعالیت 20

فعالیت 18

با  افراد در مقابل فشارهای روانی،  ارائۀ توضیحاتی در مورد تاب آوری و تفاوت  با 
مشارکت هنرجویان از آنها بخواهید با بررسی تجربه های خود در زمینۀ مقابله با 
ناکامی یا تعارض و فشار روانی، فهرستی از عواملی که تاب آوری آنها را افزایش داده 
است تهیه کنند و با مطالعه در منابع علمی که شما معرفی می کنید، بروشوری در 
این رابطه ارائه دهند. از آنها بخواهید این تجربه ها را در کالس به اشتراک بگذارند.

فعالیت 21
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برای تکمیل آموخته های هنرجویان در زمینۀ تاب آوری و ارائۀ اطالعات بیشتر، از 
آنها بخواهید با مطالعۀ این فعالیت، دفاع طبیعی بدن در مقابل مشکالت جسمی 
و روانی را با هم مقایسه کنند و در مورد این واکنش های بدن با اعضای گروه خود 
گفت وگو کنند. سپس با نتیجه گیری از این فعالیت، در مورد مکانیزم های دفاعی 
با  و  دهید  توضیح  روانی  در سالمت  آنها  نقش  و  روانی  فشارهای  مقابل  در  بدن 
با  دفاعی  مکانیزم های  این  از  برخی  توضیح  به  هنرجویان  مثال های  از  استفاده 

توجه به شرایط سنی نوجوانی بپردازید. 

هدف این فعالیت و انجام آن مانند فعالیت قبل است. راهنمایی الزم را به هنرجویان 
ارائه دهید.

به منظور تمرین و شناخت بیشتر هنرجویان از آنها بخواهید جدول مربوط در این 
فعالیت را کامل کنند.

نوع 
ضرب المثلتجربۀ منمکانیزم

معاون ما خیلی از من بدش می آید.فرافکنی
کافر همه را 

به کیش خود 
پندارد.

امکان ندارد این واقعیت داشته باشد.انکار

گریه کردن با تقلید از صدای کودکان برای جلب برگشت پذیری
است. توجه 

با دوستانم در مدرسه بحث کردم و با خواهر کوچکم جابه جایی
دعوا می کنم.

دانشگاه رفتن فقط وقت تلف کردن است.دلیل تراشی
گربه دستش به 
گوشت نمی رسه 
میگه بو می ده.

طریق تصعید این  از  می توانم  لباس  طراحی  یادگرفتن  با 
کنم. درآمد  کسب 

فعالیت 22

فعالیت 24

فعالیت 23

 :2 هدف توانمندسازی 8ـ 
نقش مکانیزم های دفاعی در سازگاری را بررسی کند.
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هدف توانمندسازی 9ـ2: 
رهنمودهای کلی در بهداشت روانی کودکان را تحلیل کند.

با مروری بر آنچه که هنرجویان تاکنون در این پودمان در مورد رفتارهای کودکان از 
نظر روان شناسی آموخته اند به جمع بندی مطالب بپردازید و به توضیح رهنمودهایی 
تجربه های  از  استفاده  با  و  موردی  طور  به  است،  اشاره شده  آن  به  محتوا  در  که 
هنرجویان در زمینۀ کار با کودکان بپردازید. سپس به عنوان یک نکتۀ مهم از آنها 
بخواهید در گروه های کالسی با تحقیق در منابع علمی، در مورد »روش های تربیت 

کودک در سن پیش از دبستان«، کارت تاشویی تهیه کنند.

با مروری بر تعریف و اصول بهداشت روانی و یادآوری وظایف مربی، مربی یار و مراقب 
در مراکز پیش از دبستان با هدف ایجاد چالش ذهنی در هنرجویان، از آنها بخواهید 
با  روانی کودکان گفت وگو کنند.  بهداشت  تأمین  افراد در  این  نقش مؤثر  در مورد 
جمع بندی نظرات، در مورد فهرستی از نکات مهم در این زمینه با آنها گفت وگو کنید. 

بازدید  از یک مرکز پیش از دبستان  به همراه هنرجویان خود  با هماهنگی قبلی 
کنید و از آنها بخواهید گزارشی در مورد نقش آموزش های پیش از دبستان مرکز 

بر رشد همه جانبه کودکان تهیه کرده و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

با گروه بندی هنرجویان و تأکید بر نقش مربی در تأمین بهداشت روانی کودکان در 
مراکز پیش از دبستان، از آنها بخواهید نمایشنامه ای برای نقش مربی، مربی یار، 
مراقب کودکان و سایر همکاران در این زمینه تنظیم کنند و هر فرد با اجرای یک 

نقش، رفتارهای مناسب مربی و سایر همکاران را با کودکان نمایش دهد.

به دلیل اهمیت نقش مربی در بهداشت روانی کودکان و افزایش اطالعات علمی 
با  گروهی  صورت  به  بخواهید  آنها  از  علمی  معتبر  منابع  معرفی  با  هنرجویان 
جست و جو در این منابع، هر گروه یک روزنامه دیواری تهیه نموده و در کالس به 

بگذارد. نمایش 

فعالیت 25

فعالیت 26

فعالیت 27

فعالیت 28

فعالیت 29

هدف توانمندسازی 10ـ2: 
نقش مراکز پیش از دبستان را در بهداشت روانی کودکان بررسی کند.

هدف توانمندسازی 11ـ2: 
روانی  بهداشت  در  دبستان  از  پیش  مراکز  در  مربی  نقش  اهمیت 

کودکان را بررسی کند.
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هدف توانمندسازی 12ـ2: 
ویژگی های دوره نوجوانی را بررسی کند.

برای  که  مخالف  جنس  با  ارتباط  مورد  در  است  الزم  اجتماعی  رشد  قسمت  در 
دهید.  ارائه  کاملی  توضیحات  است  توجه  مورد  آنها  سن  به  توجه  با  هنرجویان 
سپس از آنها بخواهید در گروه های کالسی، در مورد عوامل تأثیرگذار بر ارتباط 
با جنس مخالف گفت وگو کنند و نقش مثبت هر عامل در این ارتباط را مشخص 
کنند. همچنین در مورد آثار مخرب رابطه های غیراخالقی با جنس مخالف مانند از 
بین رفتن کرامت انسانی و غرق شدن در گرداب شهوت ها، کاهش آرامش روانی 
و افزایش التهاب و اضطراب، پیدایش تنّوع خواهی و اثرگذاری آن بر انتخاب فرد 
در ازدواج، آلوده شدن به معصیت و... با آنها گفت وگو کنید. با نتیجه گیری از این 
از  داد. می توانید  ارائه  آنها  به  را  زمینه  این  در  راهکارهای الزم  فعالیت می توان 

راهکارهای زیر در این رابطه استفاده کنید.

با هدف افزایش شناخت هنرجویان از روش های تأمین بهداشت روانی خود، برای 
فهرستی  گفت وگو،  با  کالسی  گروه های  در  بخواهید  آنها  از  ذهنی  چالش  ایجاد 
با  دهند.  ارائه  کالس  در  و  کرده  تهیه  را  )نوجوانی(  خود  سنی  گروه  ویژگی  از 
ویژگی های  توضیح  به  آنها  مشارکت  با  و  ویژگی ها  کردن  فهرست  و  جمع بندی 
رشد همه جانبه آنها بپردازید. با توضیح هر جنبۀ رشد، از آنها بخواهید فعالیت 
مربوط را با یادداشت در جدول یا به صورت گزارش، در کالس ارائه دهند. نظرات 

با هم مقایسه کنید تا بتوانید جنبۀ علمی نظرات آنها را توضیح دهید.  آنها را 

فعالیت 33

فعالیت های 30, 
31, 32 و 34

دانستنی های هنرآموز

راهکارهای مدیریتی برای والدین و مربیان 
1 پذیراي این موقعیت باشید: فراموش نکنید که فرزند شما کار غیرطبیعي 
انجام نداده است. آشنایي با جنس مخالف یکي از اتفاقات عادي و رایج در دوران 
نوجواني و بلوغ است، پس این مسئله را براي خود یادآوري و هضم کرده و تصور 
نکنید فرزند شما یک منحرف اخالقي است. تعریف انحراف اخالقي بسیار متفاوت 

است حتي در جوامع سنتي یا داراي باورهاي مذهبي سخت گیرانه.
خود  هنرجویان  به  نیست  الزم  کنید:  استقبال  رابطه  این  در  صحبت  از   2
احترام  به خواست وي  رابطه اي شده اید.  متوجه شکل گیري چنین  بفهمانید که 
بگذارید، اگر مایل نیست شما را از این رابطه مطلع کند شما هم نباید سعي کنید 
به وي بفهمانید که خیلي باهوش هستید و مچ وي را گرفته اید. اما اگر او در این 
زمینه تمایل به صحبت با شما را داشت، از صحبت در این رابطه استقبال کنید. 
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هرگز در این مکالمه سعي نکنید، خود را باهوش، با تجربه یا معلمی مجرب نشان 
دهید. براي وي یک دوست صمیمي باشید. حرف هایش را بشنوید و صادق باشید. 
مطمئن باشید به این ترتیب خواهید توانست اطالعات مفیدي دربارۀ چگونگي این 

رابطه به دست آورید.
کنترل  را  او  تلفن های  و  نکنید  تعقیب  را  هنرجوی خود  نباشید:  جاسوس   3
نکنید. نوجوان شما از آن چیزي که شما تصور مي کنید بسیار حساس تر و زیرک تر 
است. او به زودي متوجه رفتارهاي تعقیبي شما شده و اعتماد خود را به شما از 
دست خواهد داد. با ایجاد اعتماد متقابل، وي هر آنچه را که شما نیاز به دانستن 

آن دارید به شما خواهد گفت؛ پس اشتباه نکنید.
4 به تصمیم نوجوان احترام بگذارید: اگر با انتخاب او در این زمینه مشکل 
دارید سعي نکنید تا وي را به زور از این دوستي منصرف کنید. بیان مستقیم و 
تهاجمي معایب طرف مقابل و عدم تجانس این رابطه نتیجه اي جز ضعیف شدن 
روابط شما و او به دنبال نخواهد داشت. در مورد روابط خطرآفرین با احتیاط رفتار 
به  کنید  نمي دانید چه  اگر  نپردازید.  آن  با  مقابله  به  مستقیم  به صورت  و  کنید 

متخصص مراجعه کنید. به انتخاب وي به عنوان یک نوجوان، احترام بگذارید.
5 آموزش به نوجوان را با احتیاط فراموش نکنید: در موقعیت مناسب دربارۀ 
خطر روابط جنسي در دوران نوجواني و عواقب و مشکالت بعدي آن با او صحبت 
کنید. مالمت گر نباشید ولي به وي بیاموزید که موقعیت هاي خطرناک که مي تواند 
منجر به از دست دادن کنترل نفس شده و خطرآفرین باشد کدام اند و راهکارهاي 
برون رفت از این موقعیت ها را به وي بیاموزید. دربارۀ افراد سودجو به وي هشدار 
داده و از وي بخواهید تا درصورتي که کسي قصد ایجاد مزاحمت براي وي را داشت 
به شما گزارش دهد. به وي در شناسایي عالئم هشداردهنده کمک کنید. الزم است 
بستر مناسب براي اعتماد او و در نتیجه آموزش و صحبت در این رابطه را پیش از 
این ایجاد کرده باشید ولي هنوز دیر نیست. اعتماد، کلیدي ترین مؤلفۀ صحبت با او 
در این رابطه است. بهتر است والد هم جنس با نوجوان، این وظیفه را بر عهده بگیرد.

6 اجازه دهید این رابطه آشکار و غیرمخفیانه باشد: یک گردش دسته جمعي 
دوستانه به همراه نوجوان موقعیت بسیار خوبي است که با وي آشنا شده و بدون 
ایجاد حساسیت یا مقاومت، پي به چگونگي رابطۀ ایجاد شده ببرید. دلیلي وجود 
که  بداند  او  که  دهید  اجازه  کنید.  مخفي  یا  قطع  را  سالم  رابطۀ  یک  که  ندارد 
گاهي  و  بوده  کنترل  غیرقابل  مخفي،  روابط  هستید.  قائل  احترام  وي  براي  شما 
مي تواند  و  گرفته  صورت  نامناسب  افراد  حضور  در  یا  و  نامناسب  مکان هاي  در 
خطرآفرین باشد. در عین حال الزم است شرایط خاص فرهنگي خانواده و جامعۀ 
خود را نیز تا حدودي در نظر داشته باشید. قرار نیست او یا شما فردي غیرعادي 

و انگشت نما باشید.
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نگذارید.  بي قید  و  آزاد  کاماًل  را  نوجوان  به حال خود نگذارید:  را  نوجوان   7
عالوه بر ارائۀ آموزش هاي الزم به منظور شکل دهي به روابط این دوران، الزم است 
تا شرایط خطرآفرین را شناسایي کنید. دوستي نوجوان شما با فردي که ارزش هاي 
نامناسبي دارد، مي تواند خطرآفرین باشد. در این صورت به  اخالقي و خانوادگي 
جاي مقابلۀ مستقیم، با جلب اعتماد او و صحبت غیرمستقیم مي توانید خطرات 
رابطه با فرد مورد نظر را به وي یادآوري کنید. به این منظور مي توانید از افرادي که 
بیشتر مورد اعتماد او هستند استفاده کنید. هرگز به زور، ارعاب، تحقیر، تهدید و... 
متوسل نشوید و در صورت نیاز از متخصصین کمک بگیرید. برای گسترش روابط 

صمیمانۀ او با والدین و خود تالش کنید.

با تأکید و گفت وگو به شیوۀ پرسش و پاسخ در مورد هویت یابی و نقش مهم آن 
نظرات  از  بیشتر  برای کسب اطالعات  آنها بخواهید  از  نوجوان  در سالمت روانی 
ائمۀ اطهار  و متخصصان ذی ربط، در منابع اسالمی و علمی جست و جو کنند 
و گزارش کامل آن را در کالس ارائه دهند. در مورد گزارش ها به صورت فردی در 
کالس گفت وگو کنید. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از مطالب زیر استفاده 

کنید.

فعالیت 35

دانستنی های هنرآموز

هویت یابی
به گفتۀ اریکسون، بحران هویت زمانی روی می دهد که فرد کشف کند به شیوه های 
از خود  او هویت را »مفهوم درونی و ذهنی  مختلف و متفاوتی به خود می نگرد. 
به عنوان یک شخص مثاًل هویت جنسی، قومی یا گروهی« تعریف می کند. پس 
از اریکسون، روان شناس دیگری به نام جیمز مارسیا )1976( هویت را عبارت از 
سازمانی درونی، خودجوش و پویا که از نگرش ها و توانایی ها و نیز باورها و تجارب 
گذشتۀ فرد نشئت می گیرد، تعریف کرد. او روشی را برای تعیین وضعیت نوجوان 
در فرایند شکل گیری هویت مطرح کرده است. به نظر او، بر اساس تقابل دو بعد 
اصلی یعنی میزان تعهد نوجوان نسبت به هویت کسب شده و دیگری میزان تالش 
و جست و جوی نوجوان برای رسیدن به هویت ثابت، چهار وضعیت را برای هویت 

شخص می توان در نظر گرفت:
وضعیت اول: کسب هویت: در این گروه، نوجوانانی قرار دارند که پس از چندین 
سال تالش و جست و جو شغل خود را انتخاب کرده و نسبت به آن متعهد هستند 
و برای آینده خود برنامه ریزی می کنند. لذا این نوجوانان در شرایط فشارزا مقاومت 
خوبی از خود نشان می دهند و افرادی خودمختار به شمار می آیند. در این گروه، 
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افراد از ظرفیت های باالیی برای ایجاد روابط صمیمی با دیگران برخوردارند. به طور 
کلی روابط مطلوبی با والدین دارند و اغلب در خانواده هایی که روش فرزندپروری 
مقتدرانه دارند، رشد یافته اند. این افراد می توانند عقاید خود را آزدانه بیان کنند و 

در عین حال دلبستۀ والدین خود هستند.
وضعیت دوم: وقفه یا تعلیق در هویت: در این وضعیت نوجوان در حال کشف 
این نکته است که چه کسی است؟ اما نمی تواند تصمیم نهایی را بگیرد و تا زمانی که 
تمام راه های ممکن را کشف کند؛ همواره در حالتی دوگانه به سر می برد. این گروه 
از افرادی تشکیل شده است که مضطرب، زنده  دل، با هوش و رقابت طلب هستند 
فرزندپروری  دارای شیوۀ  که  در خانواده هایی  پیش گفته  مانند وضعیت  و همواره 

آزادمنشانه ای هستند؛ پرورش یافته اند.
وضعیت سوم: تثبیت هویت یا هویت زودرس یا پیش رس: در این وضعیت 
نوجوان متعهد به تصمیم گیری است اما بدون تالش. معموالً این افراد هویت حاضر 
موارد  برخی  نیز در  و  معلمان  یعنی  پذیرفته اند که صاحبان قدرت  را  آماده ای  و 
با  ولی  نداده اند  انجام  را  تالشی  گروه  این  کرده اند.  انتخاب  برایشان  آنها،  والدین 
این وجود به یک سری اهداف و ارزش ها تعهد دارند که اغلب آنها از سوی والدین 
آنها تحمیل شده است. در برخی موارد مشاهده شده است که خود این افراد این 
وضعیت را از خانوادۀ خویش به ارث برده اند که روش فرزند پروری شان مستبدانه 
دیگران  تأییدات  نیازمند  به شدت  که  دارند  وجود  نوجوانانی  گروه  این  در  است. 

هستند زیرا که هویتشان از پیش تعیین شده است.

عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت:
رشد هویت تحت تأثیر عوامل مختلفی است که عبارت اند از:

1 عوامل شناختی : رشد شناختی تأثیر مهمی بر شکل گیری هویت دارد وقتی 
بسیار  امکان  می رسد  صوری  عملیات  تفکر  مرحلۀ  به  نوجوانی  دورۀ  در  فرد  که 
بهتری به دست می آورد که هویت آتی خود را ترسیم کند و به مسائل آن بیندیشد. 
نرسیده اند  تفکر  از  این سطح  به  از آن است کسانی که  تحقیقات مختلف حاکی 
موفقیت بیشتری در حل مسائل مربوط به هویت خود نشان می دهند. آنان اطالعاتی 

را که به این منظور الزم دارند بهتر اختیار می کنند و بیشتر به کار می گیرند.
2 عوامل مربوط به والدین: نوع ارتباط نوجوان با والدین در چگونگی شکل گیری 
هویت آنان مؤثر است. پژوهش ها بیانگر این مطلب است که نوجوانانی که درحالت 
پراکندگی هویت هستند غالباً کسانی هستند که از جانب والدین خود به فراموشی 
سپرده شده و طرد گشته اند. شاید علت این امر این است که شکل گیری هویت 
ویژگی های  با  همانند سازی  و  است  مادر  و  پدر  با  همانندسازی  مستلزم  آغاز  در 
در  وقتی  باشند.  داشته  دلبستگی  آنان  به  نوجوانان  انجام می شود که  وقتی  آنان 
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خانواده ای کودک اجازه پیدا می کند حتی نظرات مختلف را با آزادی ابراز کند و 
پدر و مادر نیز با عقاید فرزند با احترام برخورد کنند، طبعاً رشد هویت نوجوانان 

چنین خانواده هایی با موفقیت همراه خواهد بود.
مدرسه،  سال های  طول  در  تحصیلی  توفیق های  به مدرسه:  مربوط  عوامل   3
نحوۀ تعامل با همکالسی ها، معلمان و کادر مدرسه و همچنین جّو روانی ـ عاطفی 

کالس از عوامل شکل گیری هویت محسوب می  شود.
4 عوامل اجتماعی ـ فرهنگی: از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر شکل گیری 
هویت، عوامل اجتماعیـ  فرهنگی هستند. نوجوانان تحت تأثیر زمینه های اجتماعی ـ 

فرهنگی خود، هویت متناسب با شرایط زندگی خود را شکل می دهند.
5 ترتیب تولد و فاصلۀ سنی فرزندان در خانواده: محققان معتقدند ترتیب 
نه  که  می شود  باعث  نیز  فرزندان  سنی  فاصلۀ  است.  مؤثر  هویت  رشد  بر  تولد، 
با یکدیگر را  امر رابطۀ فرزند  این  بلکه  باشد  آنان متفاوت  با  تنها برخورد والدین 
والدین جوان و  تربیتی  نیز موضوع آزمایش  نیز تحت تأثیر قرار می دهد. فرزندان 
بی تجربه است که به شدت به وی توجه می کنند. معموالً گفته می شود که فرزندان 

کوچک تر، آزادی بیشتری را تجربه می کنند.
6 خیال پردازی نوجوانان: منبع دیگری برای ایفای نقش ها و رفتار های نوجوان، 
افزایش  صوری  عملیات  تفکر  رشد  با  خیال پردازی ها  دامنۀ  اوست.  خیال پردازی 
بسیاری  نوجوانی گسترش می یابد.  نیازهای جدید  و  احساسات  بروز  با  و  می یابد 
از کتب تاریخی و ادبی و نیز داستان ها، الگوهای تجربی ایفای نقش را در اختیار 
نوجوانان قرار می دهند. تشکیل هویت به طور عمده یک فرایند ناخودآگاه است. با 
این وجود، نوجوانان اغلب آگاهی رنج آوری از ناتوانی خود برای اتخاذ الزامات دراز 

مدت دارند.

خانواده، مدرسه، محلۀ  زندگی، نهادهای اجتماعی و مذهبی و رسانه های گروهی 
اولین  خانواده  چون  وصف،  این  با  هستند.  مؤثر   نوجوانان  هویت  شکل گیری  در 
نهاد ی است که پایه های اولیۀ شخصیت نوجوان را از دورۀ کودکی شکل می دهد، 

از اهمیت خاص و بیشتری برخوردار است.

نکته

با یادآوری روش تهیۀ فهرست وارسی و با هدف شناخت خود توسط هنرجویان، از 
آنها بخواهید یک فهرست وارسی در مورد ویژگی های رشدی دورۀ نوجوانی تهیه 

کنند و بعد از کامل کردن آن، گزارش آن را در کالس ارائه دهند.

فعالیت 36
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هدف توانمندسازی 13ـ 2: 
رفتارهای پرخطر نوجوان را بررسی کند.

با نتیجه گیری و ارائۀ توضیحات کامل در مورد ویژگی های دوره نوجوانی و اشاره 
در  پرخطر  رفتارهای  مورد  در  نوجوان،  روانی  بهداشت  نشدن  تأمین  خطرات  به 
این دوره توضیح دهید و با هدایت هنرجویان به مطالعۀ رهنمودهای اساسی برای 
تأمین بهداشت روانی خود، از آنها بخواهید هر گروه یکی از رهنمودهای اساسی 
بهداشت  تأمین  در  را  آن  نقش  و  کند  بررسی  را  نوجوانان  روانی  بهداشت  برای 
روانی آنها در کالس، گزارش دهد. در مورد نقش مدرسه )هنرستان( در بهداشت 
روانی نوجوانان گفت وگو کنید و سپس از آنها بخواهید والدین خود را به مطالعۀ 

توصیه های الزم جهت تأمین بهداشت روانی نوجوان را مطالعه کنند.

با روش پرسش و پاسخ توجه آنها را به مهارت های زندگی که یکی از مهم ترین 
موضوعات در رسانه های گروهی برای همۀ افراد در همۀ سن هاست جلب کنید. با 
جمع بندی نظرات در مورد مهارت های زندگی و نقاط مشترک آن با سالمت روانی، 
در مورد مهارت های زندگی و اهداف آن توضیح دهید. سپس از آنها بخواهید با 
بررسی برنامه های آموزشی مهارت های زندگی مشاور هنرستان خود، اهداف این 

برنامه ها را مشخص کنند.

با توضیح روش های آموزش مهارت های زندگی با استفاده از مثال های مختلف از 
هنرجویان بخواهید فعالیت های مربوط به هر روش را انجام دهند. سپس راجع به 
انواع مهارت های زندگی توضیح دهید و بر یادگیری دو مهارت خودآگاهی و حل 
مسئله به عنوان دو مهارت پایه تأکید کنید. سپس در مورد نقش هر کدام از این 

مهارت ها در بهداشت روانی فرد با مشارکت و مثال های عینی گفت وگو کنید.

با تدریس مهارت خودآگاهی )فکر، هیجان و رفتار( با روش های مختلف آموزشی 
از هنرجویان بخواهید خود را آن گونه که هستند، توصیف کنند و در صورت تمایل 

هنرجویان، دربارۀ توصیف آنها از خودشان در کالس گفت وگو کنید.

برای شناخت افکار خود به عنوان پایۀ شناخت خود، در مورد افکار مثبت و منفی 
توضیح دهید و از هنرجویان بخواهید در گروه های کالسی، فهرستی از افکار مثبت 
و منفی خود را تهیه کنند. با مقایسه و جمع بندی نظرات همۀ گروه ها، فهرستی از 
مهم ترین افکار مثبت و منفی تهیه کنید و در مورد آن با هنرجویان گفت وگوکنید.

فعالیت 37

فعالیت 38

فعالیت 39

فعالیت 40

فعالیت 41

هدف توانمندسازی 14ـ2: 
نقش مهارت های زندگی در بهداشت روانی را بررسی کند.
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

انجام  بیشتری  تمرینات  هنرجویان  است  الزم  خودآگاهی  مهارت  آموزش  برای 
دهند به همین دلیل این فعالیت با هدف تمرین مهارت خودآگاهی طراحی شده 
است. بنابراین از آنها بخواهید با فردی مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست و... 
مصاحبه کنند و مهم ترین خصوصیات مثبت و منفی خود را از آنها به سؤال کنند. 
سپس خودشان نیز این فهرست را تهیه کنند. با مقایسۀ فهرست خود و فهرستی 
که از طریق مصاحبه تهیه شده است، تفاوت ها را یادداشت کنند. در صورت زیاد 
بودن تفاوت ها، به جست وجوی علت بپردازند و در صورت تمایل، در مورد آن در 

کالس گفت وگو کنند.

با توضیح نقش هیجانات در بهداشت روانی فرد و آموزش بیان درست هیجانات 
به هنرجویان، برای آگاهی از هیجانات، فهرستی از هیجانات مثبت مانند شادی 
و امیدواری و هیجانات منفی مانند غمگینی و بعض آلوده بودن را در اختیار آنها 
قرار دهید و از آنها بخواهید هر هنرجو، نظر خود را در مورد میزان هیجانات خود، 
در سه حد زیاد، متوسط و کم، درجه بندی کند و نتیجه را در کالس ارائه دهد. با 
جمع بندی نظرات، بیشترین هیجانات مثبت و منفی را مشخص کنید و در مورد 

آنها با هنرجویان گفت وگو کنید. 
این فعالیت با هدف تمرین شناخت بیشتر هیجانات است. بنابراین از هنرجویان 
بخواهید هر گروه یکی از احساسات مثبت یا منفی را انتخاب کرده و نحوۀ بیان 
درست آن را با استفاده از زبان بدن نمایش دهند. بعد از نمایش هر هیجان، در 

مورد نتیجۀ آن با هنرجویان گفت وگو کنید.

فعالیت 42

فعالیت 45

نتیجۀ فکر با همراهی هیجان، بروز رفتار در فرد است. با نتیجه گیری از شناخت 
فکر و هیجان و با مشارکت هنرجویان، در مورد رفتار و انواع آن توضیح دهید و از 
آنها بخواهید با روش ایفای نقش، هر گروه دربارۀ یکی از انواع رفتارها، نمایشنامۀ 
را  رابطه  این  در  مهم  نکات  کنند.  اجرا  کالس  در  را  آن  و  کرده  تنظیم  کوتاهی 
یادآوری کنید. فعالیت 44 را با هدایت هنرجویان به مطالعۀ موارد آن با این شیوه 
انجام دهید. با نتیجه گیری از اجرای این فعالیت ها در مورد پیشنهادات هنرجویان 
کنترل  روش های  از  فهرستی  پایان  در  و  کنید  گفت وگو  کنترل خشم  زمینۀ  در 

خشم را با مشارکت آنها تهیه نمایید.

مهارت حل مسئله از مهارت های پایه و مهم برای بهداشت روانی است. بنابراین، 
با هنرجویان گفت وگو کنید. سپس  در مورد مفهوم حل مسئله و نکات مهم آن 
با آنها روبه رو شده اند، تهیه  از مسائلی را که تاکنون  از آنها بخواهید  فهرستی 
با  کنند.  مقایسه  خود  همکالسی های  سایر  شدۀ  تهیه  فهرست  با  را  آن  و  کرده 
جمع بندی، فهرستی از مهم ترین مسائل هنرجویان کالس تنظیم نموده و در مورد 
آنها گفت وگو کنید. از آنها بخواهید تجربیات خود در زمینۀ حل این مسائل را ارائه 
دهند. سپس از آنها بخواهید هر گروه، فهرستی از روش هایی را که تاکنون برای 

حل مسائل خود به کار برده اند، تهیه کرده و در کالس ارائه دهند.

فعالیت های
 43 و 44
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خودارزیابی
بعد از اتمام پودمان از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »خودارزیابی« آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهدۀ مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است آنها را راهنمایی کنید و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور کرده و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگی در هنرجویان از آنها بخواهید قسمت 
» تمرین کنید« را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

سومین پودمان درس دانش فنی تخصصی، شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان 
است. این پودمان شامل یک واحد یادگیری است و بستۀ آموزشی آن شامل کتاب 
پوستر  و  آموزشی  فیلم  هنرجو،  همراه  کتاب  و  هنرآموز  راهنمای  کتاب  درسی، 

آموزشی می باشد. 
کودک  بدخلق،  کودک  رفتار،  اصالح  کودکان،  رفتاری  مشکالت  واژه ها:  کلید 

قدرت طلب، کودک انتقام جو
ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز.

فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان.
با معرفی محتوای پودمان با استفاده از نمودار باال، به تدریس اهداف توانمندساز 

این پودمان با تأکید بر انجام فعالیت های آموزشی بپردازید.

پودمان 3: شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان 
پیش از دبستان

پودمان در یک نگاه

ویژگی مربی برای 
آموزش به کودکان

کودکان بدُخلق

آماده کردن محیط 
شاد

دنیای کودکان 
امروز

تشویق و تنبیه  

گام های اصالح 
رفتار کودکان

مشکالت رفتاری 
کودکان

پودمان 
3
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هدف توانمندسازی 1ـ3: 
رفتار کودکان را توضیح دهد.

برای ایجاد انگیزۀ یادگیری محتوای پودمان در هنرجویان، آنها را به مطالعۀ این 
فعالیت هدایت کنید. بعد از انتخاب معلم )الف( و معلم )ب( با توجه به ویژگی های 
موردنظر توسط آنها، از آنها بخواهید ویژگی های دو معلم را بدون مبالغه و خالصه 

توصیف کنند. سپس ویژگی های معلمان را در جدول مربوط یادداشت کنند.

معلم بمعلم الف

سخت گیر نیست؛سخت گیر است؛1

خشن است؛شوخ طبع است؛2

نامنظم است؛منظم است؛3

نامرتب است؛مرتب است؛4

خالقیت ندارد؛خالق است؛5

فضای کالس او سرد و بی روح است؛فضای کالس او گرم و صمیمی است؛6

نسبت به شاگرد بی تفاوت است؛صمیمی و مهربان است؛7

نسبت به فعالیت ها بی تفاوت است؛به فعالیت کالسی اهمیت می دهد؛8

تدریس او خسته کننده است؛تدریس او کسل کننده نیست؛9

نمی تواند راهنمایی الزم را ارائه مشاور و راهنمای خوبی است؛10
دهد؛

به درد و دل های دانش آموزان سنگ صبور دانش آموزان است؛11
گوش نمی کند؛

در هیچ شرایطی از دانش آموزان حامی دانش آموزان خود است.12
حمایت نمی کند.

با نتیجه گیری از فعالیت باال در مورد سؤاالت مطرح شده با هنرجویان گفت وگو 
کرده و نظرات آنها را جمع بندی کنید و در مورد رفتار با کودکان توضیح دهید. 

فعالیت 1
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 2ـ3: 
اثر تشویق و تنبیه بر رفتار کودکان را تحلیل کند. 

در مورد تشویق و تنبیه و اثرات آنها بر رفتار کودکان با هنرجویان گفت وگو کنید 
و در مورد استفاده از آنها نکات الزم را توضیح دهید. سپس با آنها قصۀ پندآموز 
زاغک و روباه را که در دورۀ ابتدایی یاد گرفته اند مرور کنید و در مورد مفهوم آن، 
مرتبط با محتوای هدف گفت وگو کنید. با یادآوری جمالت روباه، از آنها بخواهید 
که تشویقی یا تحسینی بودن آنها را مشخص کنند. سپس در مورد اثرات جمالت 

روباه بر زاغک با آنها گفت وگو کنید.

از اثرات تشویق و تنبیه در اصالح یا ایجاد مشکالت رفتاری، در  با نتیجه گیری 
مورد نظریۀ استنبرگ روان شناس کودک با آنها گفت وگو کنید و مراحل پنج گانۀ 
اصالح رفتار را با استفاده از جداول 1 و 2 با آنها تمرین کنید. نمونۀ راهکارها را 
از آنها  با مشارکت هنرجویان  نتیجۀ فعالیت 1  با مرور  برای آنها توضیح دهید و 
بخواهید یکبار دیگر ویژگی های خود و معلم آرمانی شان را یادآوری نموده و در 
جدول یادداشت کنند. پس از یادداشت کردن صفات معلم ها در جدول، به آنها یاد 
دهید آنچه را که هستند با دایره از بین 1 تا 7 و آنچه که معلم آرمانی آنها دارد با 
عالمت ضربدر در جدول مشخص کنند. با نتیجه گیری به این مفهوم خواهند رسید 

که چقدر با معلم آرمانی شان فاصله دارند.

معلم رتبه بندی معلم آرمانیرتبه بندی منمن معلم
آرمانی

خالق1   2   3   4   5   6   17   2    3    4   5   6   7خالق1

مهربان1   2   3   4   5   6   17   2    3    4   5   6   7مهربان2

بی توجهی 3
خوش پوش1   2   3   4   5   6   17   2    3    4   5   6   7به لباس

قاطع1   2   3   4   5   6   17   2   3    4    5   6   7قاطع4

فعالیت 2

فعالیت 3

هدف توانمندسازی 3ـ3: 
گام های اصالح رفتار کودکان را به کار ببندد.
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با اطالعاتی که هنرجویان در زمینۀ مشکالت رفتاری کودکان کسب کردند، با طرح 
فعالیت این قسمت و جمع بندی نتایج در مورد توانمندی های الزم یک مربی برای 
آموزش به کودکان با استفاده از نمودار مربوط، با آنها گفت وگو کنید و نکات الزم 

را در این مورد توضیح دهید. 

از  کودکان،  به  آموزش  برای  مربی  ویژگی های  مورد  در  الزم  توضیحات  ارائۀ  با 
هنرجویان بخواهید با در نظر گرفتن این توانمندی ها خودشان را محک بزنند و 
ظرفیت خود را برای اینکه یک مربی ایده آل شوند شناسایی کنند و گزارشی از 

ارائه دهند. آن را در کالس 

با توجه به اینکه طراحی فضای آموزشی یکی از وظایف مربی است در این مورد با 
هنرجویان گفت وگو کنید و شرایط الزم برای آماده کرده محیط شاد برای یادگیری 
بیان نمونه های عینی  با  کودکان را توضیح دهید و توصیه های الزم را برای آنها 
شرح دهید. با نتیجه گیری از توضیحات خود و با هدف تمرین موارد گفته شده، 
از آنها بخواهید نظرات خود را برای ایجاد یک محیط یادگیری شاد در کالس ارائه 

دهند. 

که  کودکان  است  الزم  شاد،  یادگیری  محیط  و  مربی  ویژگی های  توضیح  از  بعد 
هدف اصلی آموزش هستند نیز شناخته شوند. بنابراین، برای هدایت توجه و ایجاد 
در  و  کنید  راهنمایی  را  آنها  این قسمت،  فعالیت  انجام  برای  آنها  آمادگی ذهنی 
دیروز  با کودکان  آنها  تفاوت های  و  آنها  امروز، مسائل  ویژگی های کودکان  مورد 

با آنها به اشتراک بگذارید. گفت وگو کنید و ویژگی های کودکان امروز را 

از  است.  الزم  امروز  کودکان  مسائل  بیشتر  شناخت  برای  فعالیت  این  انجام 
هنرجویان بخواهید با توجه به مسائل مطرح شدۀ کودکان امروز، چند پویانمایی 
شهر  مانند  عروسکی  نمایش های  یا  زندگی  مهارت های  بالش ها،  مجموعۀ  مانند 
موش های 1 و 2 را که در آنها قهرمانان با مسائل مشابهی برخورد داشته اند و آن 
را حل کرده اند، معرفی کنند. از آنها بخواهید فهرستی از پویانمایی های ایرانی را 

ارائه دهند. تهیه کرده و در کالس 

فعالیت 4

فعالیت 5

فعالیت 6

فعالیت 7

فعالیت 8

هدف توانمندسازی 4ـ3: 
ویژگی های مربی برای آموزش به کودکان را بررسی کند.

 :3 هدف توانمندسازی 5ـ 
دنیای کودکان امروز را بررسی کند.



67

فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 6  ـ3: 
تأثیر مسائل دنیای امروز را بر رفتار کودکان تحلیل کند.

با  را  آنها  ویژگی های  بخواهید  هنرجویان  از  امروز،  کودکان  بهتر  درک  برای 
مقایسه  کالس  هنرآموز  یا  و  خودشان  کودکی  مانند  دیروز  کودکان  ویژگی های 
کودکان  به  نسبت  را  امروز  کودکان  منفی  و  مثبت  امتیازات  از  فهرستی  و  کنند 
دیروز تهیه کنند. سپس در مورد آنها با هنرجویان گفت وگو کرده و نکات مهم را 

دهید. توضیح  آنها  برای 

با طرح این فعالیت، در مورد تجربیات هنرجویان از مشاهدۀ رفتارهای یک کودک 
بدخلق در مراکز پیش از دبستان و با جمع بندی نظرات آنها دربارۀ این کودکان و 

اصول کار کردن با آنها برای هنرجویان توضیح دهید. 

این  مشاهدۀ  هدف  با  بدخلق،  کودکان  با  کار  اصول  مورد  در  توضیحات  ارائۀ  با 
کودکان و اصول کار کردن با آنها با هماهنگی قبلی از یک مرکز پیش از دبستان 
و  کودکان  این  از  خود  مشاهدات  گزارش  بخواهید  هنرجویان  از  و  کنید  بازدید 

ارائه دهند. را در کالس  آنها  با  کارکردن 

از هنرجویان بخواهید در گروه های کالسی با مطالعۀ این فعالیت، در مورد عوامل 
تأثیرگذار در بروز رفتار مورد نظر، گفت وگو کرده و فهرستی از آنها ارائه دهند. 
رفتار مشکل دار  رفتاری کودکان )چهار  این فهرست، در مورد مشکالت  تهیۀ  با 

توضیح دهید.    شایع( 

فعالیت 9

فعالیت 10

فعالیت 11

فعالیت 12

هدف توانمندسازی 7ـ3: 
ویژگی های کودکان بدخلق را تحلیل کند.

 :3 هدف توانمندسازی 8ـ 
اصول کار با کودکان بدخلق را به کار ببندد.

هدف توانمندسازی 9ـ3: 
مشکالت رفتاری کودکان را توضیح دهد.
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هدف توانمندسازی 10ـ3: 
مشکالت رفتاری کودکان جلب توجه کننده را تحلیل و اصالح کند.

داشته  کودکان  شایع  رفتاری  مشکالت  از  مناسبی  درک  هنرجویان  اینکه  برای 
از دبستان هستند؛  از آنها بخواهید تصور کنند که مربی یک مرکز پیش  باشند 
آنگاه به سؤاالت مطرح شده پاسخ دهند. با جمع بندی پاسخ های هنرجویان، در 
مورد احساس، نحوۀ واکنش و برخورد آنها از رفتار کودک مشکل دار توضیح دهید 

و سپس در مورد نکتۀ این درس با آنها گفت وگو کنید.

با ارائۀ توضیحات الزم در مورد کودکان انتقام جو و روش های اصالحی توسط مربی، 
بازدیدی از یک مرکز پیش از دبستان هماهنگ کنید و از هنرجویان بخواهید با 
مشاهدۀ این نوع کودکان، گزارشی از ویژگی های رفتاری آنها و روش های برخورد 

مربی با آنها تهیه کنند.

با مشارکت و استفاده از تجربه های هنرجویان، در مورد مشکالت رفتاری کودکان 
جلب توجه کننده و روش های اصالح آنها گفت وگو کرده و در مورد آنها توضیح 
مورد  در  داستانی  خود  آموخته های  تقویت  برای  بخواهید  هنرجویان  از  دهید. 
روش های اصالحی کودک مخّرب و آزاردهندۀ کودک دیگر بنویسند و در کالس 
را  شده  ارائه  داستان های  آنها  مشارکت  با  دهند.  ارائه  خود  همکالس های  برای 

بررسی نموده و نکات مهم آنها را توضیح دهید.

فعالیت 13

فعالیت 15

فعالیت 14

هدف توانمندسازی 11ـ3: 
مشکالت رفتاری کودکان قدرت طلب را تحلیل و اصالح کند.

در مورد مشکالت رفتاری کودکان قدرت طلب و روش های اصالحی آنها با هنرجویان 
گفت وگو کنید و از آنها بخواهید تجربیات خود را در این مورد در کالس ارائه دهند.

هدف توانمندسازی 12ـ3: 
مشکالت رفتاری کودکان انتقام جو را تحلیل و اصالح کند.
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 14ـ3: 
نکات قابل توجه مربیان در رابطه با کودکان مشکل دار را بررسی کند.

با ارائۀ توضیحات الزم در مورد مشکالت رفتاری کودکان ناتوان، مانند فعالیت قبل 
هنرجویان را برای انجام این فعالیت راهنمایی کنید.

با جمع بندی و مرور مطالب ارائه شده در مورد مشکالت رفتاری کودکان، در رابطه 
با روش های برخورد مربی با کودکان مشکل دار با معرفی منابع علمی از هنرجویان 

بخواهید با جست و جو در این منابع، گزارشی در این زمینه ارائه دهند.

فعالیت 16

فعالیت 17

هدف توانمندسازی 13ـ3: 
مشکالت رفتاری کودکان ناتوان را تحلیل و اصالح کند.

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگی در هنرجویان، از آنها بخواهید قسمت 
»تمرین کنید« را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید

خودارزیابی
بعد از اتمام پودمان، از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »خودارزیابی«، آن 
را کامل کنند و آنگاه نتیجۀ حاصله را بررسی کنید. در صورت مشاهدۀ مواردی که 
بیانگر کمبود آموخته های هنرجویان است آنها را راهنمایی کرده و مطالب را در 
زمینۀ مربوط، با آنها مرور کنید و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف 

رفع نمایید.
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چهارمین پودمان درس دانش فنی تخصصی، شناخت مشکالت شایع رفتاری کودکان 
است. این پودمان شامل یک واحد یادگیری است و بستۀ آموزشی آن شامل کتاب 
درسی، کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب همراه هنرجو، فیلم آموزشی و پوستر آموزشی 

است. 
کلید واژه ها: رویکرد برنامۀ درسی، اصول رویکرد، فضای آموزشی، محیط های مشوق، 
یادگیری حسی، محیط آرام، فعالیت روزمره، اضطراب جدایی، فعالیت روزمره، تعامل 
انسانی، بازی، مسئولیت پذیری، حس خود، مشارکت در مقابل رقابت، چیدمان اتاق، 
پروژه، محیط یادگیري، مفهوم پیوستگی، غلط آموزی، آموزش خنثی، کودکان شیرخوار 

و نوپا، پیش دبستان و کودکستان، مونته سوری، رجیو امیلیا، های اسکوپ، والدروف.
ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز.

فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان.
با معرفی محتوای پودمان با استفاده از نمودار باال و با تأکید بر انجام فعالیت های 

آموزشی، به تدریس اهداف توانمندساز این پودمان بپردازید.

پودمان 4: به کارگیری رویکردها 
در آموزش و پرورش پیش از دبستان

پودمان در یک نگاه

برنامۀ درسی های 
اسکوپ

برنامۀ درسی رجیو 
امیلیا

رویکردهای 
برنامۀ درسی پیش 

از دبستان 

برنامۀ درسی مونته 
سوری

 برنامۀ درسی 
والدروف پودمان 

4
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 1ـ4: 
اصول رویکرد آموزشی مونته سوری را بیان کند.

دانستنی های هنرآموز

رویکرد مونته سوری 
ماریا مونته سوری نخست در مقام یک پزشک، فعالیت تربیتی خود را با کودکان 
عقب افتادۀ ذهنی شروع کرد. او پس از کسب موفقیت های چشمگیر در این زمینه، 
فلسفه و روش خود را در نخستین مرکز نگهداری کودکان فقیر با سنین سه تا 
شش سال در ناحیۀ سن لورنس از مناطق فقیرنشین اطراف شهر رم در سال 1907 
به کار بست. پس از انتشار تجربیات تربیتی خود در این مرکز در کتابی با عنوان 
»کاربرد روش علمی آموزش در تعلیم و تربیت خانۀ کودکان« در سال 1909 و 
ترجمۀ آن به بیست زبان مختلف و انتشار آن به زبان انگلیسی تحت عنوان » روش 
در  او  تا  شد  باعث  امر  همین  و  یافت  زیادی  محبوبیت  او  روش  سوری«،  مونته 
کشورهای متعددی حضور یافته و نظرات آموزشی خود را ارائه کند. در این رویکرد 
آموزشی، برنامه ها کاماًل فردی شده و بر اساس سرعت و خواست کودک تنظیم 
می شوند. همچنین کودک در انتخاب فعالیت های آموزشی آزاد است. نظم، زیبایی 
و دسترسی ساده به ابزار و وسایل و واقعی و طبیعی بودن آن، عناصر اصلی محیط 
آموزشی مناسب هستند. مونته سوری از سویی با مطالعه و مشاهدۀ منظم کودک، 
سعی در ارائۀ فعالیت هایی دارد که به میزان کافی برای کودک چالش برانگیز باشد 
فعالیت های  انتخاب  در  را  کودک  آزادی  دغدغۀ  همواره  اگرچه  دیگر،  از سوی  و 
تا آزادی  یافته تنظیم کرده  اما محیط را به نحوی ساخت  یادگیری داشته است 
بر روی یک  تمرکز  داشتن  مونته سوری  دیدگاه  در  نباشد،  مرز  و  بی حد  کودک 
فعالیت ویژگی اصلی دوران کودکی است که همین امر باعث شکوفایی استعدادهای 
درونی کودک می شود. ابداع وسایلی که حواس و بدن کودک را درگیر می کنند، 
عدم حضور فعالیت های انتزاعی در برنامۀ درسی، ارتباط با طبیعت، در نظر گرفتن 
ساعتی برای سکوت در برنامۀ روزانۀ مدرسه و دخالت نکردن معلم در فعالیت های 

کودک بر همین اساس می باشند .

دورۀ  آموزشی  تجربه های  مورد  در  کالسی  گروه های  در  بخواهید  هنرجویان  از 
خردسالی خود بیندیشند و بگویند آیا در دورۀ کودکی به مهدکودک رفته اند و 
چه نوع تجربۀ آموزشی داشته اند؟ سپس در مورد تجربه ای که تأییدکنندۀ اصول 
پنج گانۀ مونته سوری می باشد، با یکدیگر گفت وگو کنید و نتیجۀ آن را در کالس 

ارائه دهید. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت 1
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هدف توانمندسازي 2ـ4: 
برنامۀ گروه های سنی )تولد تا پنج ساله( را بر مبنای رویکرد آموزشی 

مونته سوری شرح دهید.

از هنرجویان بخواهید در گروه های کالسی در مورد مشخصات محیط مشّوق برای 
سنین مختلف کودکان از جمله کودکان شیرخوار، نوپا و پیش دبستانی گفت وگو 
از  بیشتر می توانید  اطالعات  برای کسب  ارائه دهند.  را در کالس  نتیجه  و  کنند 

مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت 2

دانستنی های هنرآموز
محیط های مشوق1

نیازهای  و  می کنند  تشویق  را  مثبت  و  مناسب  تعامالت  که  هستند  محیط هایی 
تحولی، فردی و فرهنگی کودکان را مورد توجه قرار می دهند. 

کودکان شیرخوار
دورۀ شیرخواری، دورۀ مهمی برای انسان است زیرا از لحظۀ تولد، احساس اعتماد 
این  به درک  نیاز  کودکان شیرخوار در حال شکل گیری است. کودکان شیرخوار 
موضوع دارند که از آنها مراقبت خواهد شد و نیازهایشان برآورده می شود. احساس 
در  اجتماعی  سالمت  و  عاطفی  رشد  به  منجر  شیرخواری،  دورۀ  در  قوی  اعتماد 
زندگی آیندۀ آنها می شود. زمانی که مراقبان فوراً به نیازهای کودک پاسخ دهند، 
اعتماد و حس امنیت شکل می گیرد. نسبت بزرگسال )مراقب( به کودکان شیرخوار 
باید کافی باشد به گونه ای که مراقب برای برآوردن نیازهای کودک شیرخوار به 

آسانی در دسترس باشد.
به  از طریق حواس خود،  اطالعات  با کسب  یادگیری حسی: کودکان شیرخوار 
سرعت در حال یادگیری در مورد جهان اطرافشان هستند. فقدان تحریک حسی2 
مانع رشد و نمو می شود. کودکان شیرخوار برای یادگیری، به فرصت های زیادی 
دهان خود  به  و  کرده  دستکاری  را  اشیا  کودکان،  که  همان گونه  مثاًل  دارند  نیاز 
نزدیک می کنند، به نور و حرکت نیز توجه می کنند و به صداها گوش می دهند؛ 
به  که  کنند  را کشف  اشیایی  دارند  نیاز  می کنند،  به حرکت  که شروع  زمانی  یا 
آسانی در دسترس آنها باشد. به سبب آنکه کودکان شیرخوار اشیا را در دهانشان 
می گذارند، مراقبان باید ضمن ضدعفونی کردن اشیا و اسباب بازی ها، مواظب خطر 

خفگی در کودکان باشند.
Encouraging environment ـ1
Sensory Stimulation ـ2
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ارتباطات انسانی: همان طور که کودکان شیرخوار رشد می کنند، نسبت به افراد 
پیرامون خود هم عالقه مند می شوند. آنها از صحبت کردن با دیگران لذت می برند 
و حتی پیش از اینکه شروع به حرف زدن نمایند، به تعامل با دیگران نیاز دارند. آنها 
به بزرگساالن حمایتگر نیاز دارند تا بتوانند به آرامی و با محبت مانع بروز حوادث 

خطرناک شوند.
محیط آرام: فعالیت خیلی زیاد یا یک محیط آشفته ممکن است کودکان شیرخوار 
را بیش از حد تحریک کند؛ آنها با صداهای بلند وحشت زده می شوند. بزرگساالن 
حمایتگر باید عالوه بر ایجاد محیط آرام، دوره های متناوب فعالیت، آرامش و خواب 

را نیز برای آنها فراهم کنند.
در  متفاوتی  روال  و  هستند  فرد  به  منحصر  شیرخوار  کودکان  روزمره:  فعالیت 
قباًل  کودکان  بیشتر  دارند.  مدفوع  و  ادرار  دفع  و  کردن  بازی  خوابیدن،  خوردن، 
در منزل فعالیت های روزمره ای را داشته اند. برای اینکه بتوانید از این فعالیت های 
روزمرۀ شکل گرفته در محیط های دوران اولیۀ کودکی اطالع داشته باشید، ارتباط 

با والدین مهم است. 
کودکان نوپا

در سن هجده ماهگی، کودکان نوپا تحرک زیادی دارند و بدون هیچ گونه توجهی 
به امنیت و سالمت خود، به اکتشاف، بررسی و آزمایش محیط خود می پردازند. به 
همین دلیل، مراقبان باید اشیای خطرناک را از محیط دور کنند، نظارت دقیقی 

روی اشیا و افراد اعمال کنند و کودکان نوپا را برای ابتکار عمل تشویق نمایند.
در  را  آنها  والدین،  که  زمانی  نوپا  و  بیشتر کودکان شیرخوار  اضطراب جدایی1: 
یک محیط جدید قرار می دهند مضطرب می شوند. این رفتار، »اضطراب جدایی« 
نامیده می شود و گاهی اوقات منجر به گریۀ طوالنی می گردد. این رفتار، یک واکنش 
طبیعی هنگام جدایی از والدین است. مربیان با تجربه، اضطراب جدایی را درک 
می کنند و با یک روش درست به آن پاسخ می دهند و به کودک اطمینان می دهند 
که والدین او بر می گردد و سعی می کنند که کودک را با فعالیت های مورد عالقه اش 

سرگرم کنند.
نزد کودک  برای مدتی  داده می شود که  اجازه  والدین  به  در یک محیط مشّوق، 
بمانند تا به سازگاری کودک با محیط جدید کمک کنند. مربیان همچنین مراقب 
هستند که والدین با روش حمایتگرانه از فرزند خود جدا شوند. مخفیانه خارج شدن 
ممکن است کودک را بترساند و تأثیر منفی بر حس اعتماد کودک خواهد داشت. 
تجربۀ کودکان از اضطراب جدایی ممکن است با انتقال اشیا )یک شیء مناسب و 

مورد عالقۀ کودک از خانه( تعدیل شود و باید این اجازه به آنها داده شود.
آزادی همراه با محدودیت: کودکان نوپا به امنیت و در عین حال اندکی آزادی 
Separation anxiety ـ1
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معمول و ساختار یافته نیاز دارند. به این دلیل مراقبان حمایتگر باید انتخاب های 
معقولی را در یک محیط امن برای آنها فراهم کنند. به عنوان مثال، یک کودک نوپا 
می تواند تصمیم بگیرد که با ماژیک یا مداد رنگی، رنگ آمیزی کند، ولی در مورد 
بازی در محیط بیرون، زمانی که کسی همراه او نیست، نمی تواند تصمیم بگیرد. 
بنابراین نسبت بزرگسال به کودک باید به اندازه ای باشد تا همۀ کودکان به دقت 

نظارت شوند.
فعالیت روزمره: کودکان نوپا همانند کودکان شیرخوار برای انجام کارهای روزمره 
تالش می کنند و می دانند که آنچه از آنها انتظار می رود در حقیقت برای کمک به 
آنهاست تا از نظر جسمی و روان شناختی، در محیط، احساس امنیت داشته باشند. 
انتظارات مربیان باید ثابت و هماهنگ باشد تا از امنیت روانی کودک حمایت کنند. 
به عنوان مثال، ممنوعیت دویدن در فضای داخل در یک روز و چشم پوشی کردن 

در روز بعد باعث سردرگمی می شود.
تعامل انسانی: بیشتر کودکان نوپا دوست دارند که با کودکان دیگر تعامل داشته 
باشند. با این حال که هنوز از همراهی با کودکان دیگر لذت می برند اّما کاماًل خود 
است.  دیگران مشکل  با  آنها، سهیم شدن  دیدگاه خود   محوری  از  محور هستند. 
محیط مشوق این موضوع را تأیید می کند و انواع متفاوتی از اسباب بازی ها را در 

مواقع تعارض برای کودکان فراهم می کند.
از  بعضی  در  نمی توانند  اخالقی  رشد  و  گویا  زبان  نداشتن  دلیل  به  نوپا  کودکان 
موقعیت ها با روش های مناسب اجتماعی واکنش نشان دهند. بنابراین، غیرطبیعی 
نیست که قشقرق و بداخالقی هایی داشته باشند یا زمانی که به آنچه که می خواهند 
این موضوع را درک  نمی رسند، عصبانی شوند. در یک محیط حمایتگر، مربیان، 
عکس العمل  آن  به  نسبت  محبت آمیز  و  دوستانه  ولی  ثابت  شیوۀ  به  و  می کنند 
نشان می دهند. به عنوان مثال، اگر کودکی به دلیل آنکه هنوز نوبتش نشده است، 
اعتراض می کند، مراقب ممکن است بگوید »می دانم که منتظر ماندن سخت است، 
تو می توانی در کنار من بنشینی« در  چنین مواردی مربی احساسات کودک را تأیید 

می کند. 
کودکان کودکستان و پیش دبستانی

کودکان سه تا پنج ساله به رشد خود در همان مسیری که به عنوان نوزاد شروع 
نشان  توانایی های جدیدی  و  مهارت ها  روزه  هر  تقریباً  و  ادامه می دهند  کرده اند، 
است  ممکن  دهند  انجام  نمی توانستند  دیروز  که  را  چیزی  هر  آنها  می دهند. 
امروز انجام دهند. کودکان کودکستانی و پیش دبستانی در یک محیط حمایتگر، 
از  مثبتی  راسخ هستند، حس  عین حال  در  و  مهربان  و  پذیرا  مربیان  که  جایی 
خود نشان خواهند داد و تعاملشان با دیگران به طور روزافزونی از نظر اجتماعی 
مناسب تر خواهد شد. آنها به دوستی و بازی گروهی عالقمند می شوند. حمایت گرم 
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بزرگساالن به آنها کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه با دیگران همکاری کنند، 
خشنودی خود را به تأخیر بیندازند و دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند. 

حس خود1: مفهوم »خود« در کودکان کودکستانی و پیش دبستانی کاماًل شکننده 
است ولی اگر ارتباط با بزرگساالن گرم و صمیمی باشد، رشد می یابد؛ بنابراین آنها 
به فعالیت های طراحی شده ای برای رشد حس شایستگی و خود ارزشی مثبت و 
همچنین فرصت هایی برای ابتکار، یاد گرفتن از اشتباهات و ارتباط با اشیا و مردم 
به شیوه های مثبت نیاز دارند. مربیان باید بدانند که چگونه »حس مثبت از خود« 
رشد می کند. فقط گفتن اینکه کودکان خاص هستند و آموزش آواز و شعر در مورد 
منحصر به فرد بودن آنها کافی نیست. کودکان یاد می گیرند که احساس منحصر 
مربیان  باشند.  داشته  روزانه  و حمایت  مثبت  ارتباطات  از طریق  را  بودن  فرد  به 
که  می کنند  کمک  کودکان  به  و  می کنیم  اشتباه  ما  همۀ  که  می دانند  حمایتگر 

اشتباهات خود را بپذیرند و از آنها درس بگیرند.
از فرهنگی که  تأثیر فرهنگ بر اعتماد به خود2: ادراکات کودکان از »خود«، 
در آن زندگی می کنند، ریشه می گیرد. مربیانی که هنجارهای فرهنگی مختلف را 
همانند تفاوت های فردی درک می کنند از رشد اعتماد به خود کودکان به خوبی 

حمایت می کنند. 
محیط های مناسب از نظر فرهنگی: بهترین کارکرد کودکان در همۀ سنین در 
محیط هایی است که احساس ارزشمندی و پذیرش می کنند. از این رو محیط های 
یادگیری که ماهیت چند فرهنگی جامعه را منعکس می کنند مؤلفۀ مهمی  از یک 
محیط یادگیری مشوق هستند. کودکان نیاز دارند تصاویر مردمی را که مشابه آنها 
هستند، ببینند و با اشیایی که از نظر فرهنگی به آنها مربوط هستند مشغول شوند. 
و  اعالنات  تابلوی  کتاب ها،  نمایشی،  بازی های  در  کاماًل  باید  فرهنگی  تفاوت های 
مانند اینها منعکس شود. به عنوان مثال، الزم است جعبه ها و بسته های غذا از یک 
تنوع فرهنگی در بازِی »خانه داری« برخوردار باشند و از بزرگساالن فرهنگ های 

مختلف برای گفتن یک داستان مناسب دعوت به عمل آید.
فعالیت روزمره: ساختار و فعالیت روزمره برای سالمت روانی و جسمی کودکان 
کودکستان و پیش دبستان اهمیت دارد. این کودکان، مانند کودکان نوپا، تا حدی 
به آزادی در محیط نیاز دارند و می توانند انتخاب های بیشتری نسبت به کودکان 
نوپا داشته باشند. به عنوان مثال، کودکان سه تا پنج ساله می توانند یک فعالیت از 
بین بازی با مکعب، نقاشی کردن، گوش کردن به یک داستان انتخاب کنند. انتخاب 

کردن و بازی کردن با دیگران موجب رشد اعتماد به خود می شود. 
به  فعالیت  از یک  انتقال  برای  روزمره  فعالیت های  این  ادامۀ  در  انتقال: کودکان 

Sense of self ـ1
Self - Confidance ـ2
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فعالیت دیگر به کمک نیاز دارند. اطمینان داشته باشید که انتظارات شما نسبت به 
توانایی های کودکان، معقول و از نظر تحولی مناسب باشد.

انتظارات: کودکان سه تا پنج ساله به طور روزافزونی قادر به درک قوانین رفتار 
هستند. زمانی که انتظارات مربیان روشن و ثابت باشد، کودکان رفتار مناسب را 

یاد می گیرند.
بازی: ایجاد فرصت هایی برای بازی های سازنده و نمایشی )نمایش های اجتماعی( 
در مراکز پیش از دبستان ضروری است. این بازی ها، استرس یا اضطراب کودکان 
را کاهش می دهند. به عنوان مثال، کودکی که نقش مادر یا پدر یک عروسک را 
بازی می کند، پذیرش برادر یا خواهر جدید برای او راحت تر خواهد بود. کودکی 
که از سگ ها می ترسد ممکن است در هنگام بازی، یک سگ خیالی را تصور کند. 
ایجاد فرصت هایی برای بازی بدون استرس به کودکان کمک می کند تا بتوانند در 

واقعیت با این رویدادها روبه رو شوند.
مسئولیت پذیری1: کودکان کودکستانی و پیش دبستانی می توانند مسئولیت زیادی 
در کالس داشته باشند. کودکان می توانند اسباب بازی ها را تمیز و آنها را در مکان های 
مناسب خود قرار دهند. وسایل آموزشی یا خوراکی را آماده کنند و خیلی چیزهای 

دیگر. مسئولیت پذیری اعتماد به خود و احساس شایستگی را به دنبال می آورد. 
مشارکت در مقابل رقابت2: زمانی که فعالیت های رقابتی در کودکستان و پیش دبستان 
افزایش می یابد، تمایل کودکان برای مقایسۀ خود با دیگری نیز زیاد می شود. آنها بر 
اساس نتایج فعالیت های رقابتی به سرعت خود را به عنوان افراد موفق یا شکست خورده 
می شناسند. در طول زمان، مجموعه فعالیت های رقابتی با تجربۀ شکست می تواند اثرات 

منفی طوالنی و مخربی بر کودک داشته باشد. 
کودکان کودکستانی و پیش دبستانی می توانند یاد بگیرند که با مشارکت هم کار 
کنند. آنها به خوبی در گروه های دو نفره بر روی تکالیف مشخصی کار می کنند که 

حدود روشنی برای رفتار دارد. 
چیدمان اتاق: چیدمان فیزیکی محیط یادگیری، بر رفتار کودکان تأثیر می گذارد. 
در زیر مالحظات کلی تری برای چیدمان یک محیط یادگیری وجود دارد که رفتار 

»جامعه پسند« را تشویق می کند:
 مراکز فعالیت گروه های کوچک، شلوغ و آرام را برای جلوگیری از برخورد جدا 
کنید. به عنوان مثال، بازی نمایشی و مکعب ها ممکن است در یک بخش باشد و 

کتاب ها و گوش کردن در بخش دیگر. 
 فضاهای باز و راه های عبور وجود داشته باشد به طوری که کودکان بتوانند به 

Take responsibility ـ1
Competition ـ2
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آسانی و بدون مزاحمت برای دیگران، در اطراف اتاق حرکت کنند.
 برخی از وسایل را در دسترس کودکان قرار دهید. به طوری که برای بازگرداندن 
آنها به کمک بزرگ ترها نیازی نداشته باشند. به آنها مراقبت درست از وسایل را 

آموزش دهید.
 مطمئن باشید که فضای زیادی برای فعالیت هر گروه کوچک وجود داشته باشد. 
به عنوان مثال، منطقۀ مکعب به فضای کافی برای درست کردن ساختمان و منطقۀ 

کتاب به فضایی برای خواندن چندین کودک در یک زمان نیاز دارد.

هدف توانمندسازی 3ـ4: 
محیط یادگیری رویکرد آموزشی مونته سوری را توضیح دهد.

از هنرجویان بخواهید بازدیدی از یک مهد کودک داشته باشند و برنامۀ آموزشی 
پیشرفت  برای  پیشنهاداتی  سپس  کنند.  بررسی  را  نوپا  و  شیرخوار  کودکان 
نوپا را به صورت یک گزارش در کالس  از کودک شیرخوار و  برنامه های مراقبت 

دهند. ارائه 

و  کنند  تصور  کودک  مهد  مربی  یک  جایگاه  در  را  خود  بخواهید  هنرجویان  از 
محیطی را فراهم سازند که کودکان آزادانه دست به انتخاب بزنند .به عنوان یک 
نمایند.  انجام دهند، فهرست  باید  که  را  کارهایی  آماده کردن محیط  برای  مربی 
سپس در گروه های کالسی در مورد آن گفت وگو کرده و نتایج را در کالس ارائه 

دهند.

رویکرد  در  مطلوب  »محیط  بخش  از  استفاده  و  مطالعه  با  بخواهید  هنرجویان  از 
مونته سوري«، ویژگی های یک محیط یادگیری مناسب برای کودکان سه تا پنج 
سال را فهرست کنند. مطمئن باشند که سن کودکان با محیط مورد نظر تناسب 
داشته باشد. سپس نتیجه را در کالس ارائه دهند و با نتایج سایر دوستان مقایسه 

کنند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت 3

فعالیت 4

فعالیت 5

دانستنی های هنرآموز

کالس مونته سوری
ردیفي  شده  چیده  نیمکت هاي  و  جايصندلي ها  به  سوري  مونته  کالس های  در 
کوچک،  گروه های  در  یا  و  تنهایي  به  کودکان  سنتی،  و  معمول  کالس های  در 
دور میزهاي کوچکي که در کالس وجود دارد، جمع شده و یا روي کف کالس 
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از هنرجویان بخواهید با توجه به حوزه های یادگیری )شامل زندگی عملی، پرورش 
حواس، ارتباطات، زبان و سواد، ریاضیات، جنبه های فرهنگی زندگی، خالقیت( در 
رویکرد مونته سوری بازدیدی از یک مهد کودک داشته باشند. سپس فهرستی از 
وسایل و موادی را که به تفکیک در هر زمینۀ یادگیری می توان به کار برد، تهیه 
کنند و آن را در کالس ارائه دهند. برای کسب اطالعات بیشتر می توانید از مطالب 

زیر استفاده کنید.

فعالیت 6

دانستنی های هنرآموز

نمونه ای از مواد و وسایل در رویکرد مونته سوری
الف( زندگی عملی:

پارچ، ظرف های کوچک، صافی و قیف؛  
قاشق، مالقه، در پوش بطری؛  

قفل و کلید؛  
انواع مهرۀ کوچک و بزرگ، نخ و سوزن، دکمه؛  

وسایل گردگیری؛  
وسایل شست وشو؛  

وسایل باغبانی و مراقبت از گیاهان.  
ب( حواس:

استوانه های دکمه دار؛  
برج صورتی؛  
پلکان پهن؛  

میله های بلند؛  
جعبه های رنگ؛  

حجم های هندسی؛  
جعبه های صدا؛  

شیشۀ مزه ها.  

نشسته اند و مشغول انجام کار هستند. فعالیت هاي مختلفي حول بازی هاي مربوط 
به یادگیري، گردآوري شده و براساس ضریب دشواري مرتب شده اند. این فعالیت ها 
از عینیت به سمت ذهنیت مرتب شده اند. بازي ها با استفاده از کارت، ابزار و وسایل 
چوبي، پارچه ای و فلزي که براي آموزش مفاهیم مختلفي چون اندازه، شکل، وزن، 
بافت، رنگ و صدا تهیه شده اند، انجام می شوند. طراحي این ابزار و وسایل به گونه اي 
است که به طور خودکار به کودک بازخورد ارائه دهند و  آنان از این طریق بتوانند 

خطاهای خود را اصالح کنند.
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ج( ریاضیات:
کارت اعداد؛  

عددهای سنباده؛  
میله های اعداد.  

د( ارتباطات، زبان و سواد:
وسایل طراحی؛  
حروف سنباده؛  

برچسب نام.  
و( جنبه های فرهنگی زندگی:

کرۀ زمین؛  
نقشه؛  

میز طبیعت؛  
پرچم ها و پازل نقشۀ جهان؛  

کارت حیوانات و گیاهان؛  
تقویم.  

هدف توانمندسازي 4ـ4: 
برنامۀ درسی »مونته سوری« را براساس حوزه های یادگیری تهیه 

کند.

برنامۀ  در  فعالیت هایی  خانواده ها،  فرهنگ  به  توجه  با  بخواهید،  هنرجویان  از 
بین خانه و مهد کودک طراحی کنند. سپس  پیوند  ایجاد  کالسی کودکان جهت 
دهند. ارائه  کالس  در  را  نتیجه  و  کرده  گفت وگو  کالسی  گروه های  در  آنها  به  راجع 

از هنرجویان بخواهید اگر از یک مرکز پیش از دبستانی که روش آموزشی» هاي 
ارائه  کالس  در  را  خود  تجربۀ  داشته اند،  بازدید  است،  کرده  معرفی  را  اسکوپ« 
منابع علمی جست وجو کنند  از  این رویکرد  این صورت، در مورد  دهند. در غیر 
بیشتر  اطالعات  برای کسب  ارائه دهند.  بروشور در کالس  به صورت  را  نتیجه  و 

کنید. استفاده  بعد  مطالب صفحه  از  می توانید 

فعالیت 7

فعالیت 8

 :4 هدف توانمندسازي 5ـ 
تاریخچۀ رویکرد آموزشی »های اسکوپ« را بیان کند.
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دانستنی های هنرآموز

برنامۀ پیش دبستانی پری
این پروژه یکی از مشهورترین تجربه های آموزشی در 60 سال گذشته است. در این 
مطالعه پرسشی اساسی مطرح شده است: آیا پیش دبستان، نمره های بهرۀ هوشی 
کودکان محروم را افزایش می دهد و از شکست و افت تحصیلی آنها در سطوح باالتر 
ویکارت  دیوید  عقاید  از  برخاسته  پری  دبستانی  پیش  پروژۀ  می کند؟  جلوگیری 

است.
در حقیقت  کـرد.  آغاز  را  خـود  کار  اکتبر 1962  در  پـری  پیش دبستانی  مرکـز 
دست اندرکاران این مرکز تالش زیادی کردند تا ثابت نمایند که کودکان آفریقایی 
تبار آمریکایی عقب ماندۀ ذهنی نیستند. دست اندرکاران این برنامه در حقیقت بر 
رشد شناختی کودکان تمرکز داشتند و این فرایند را از طریق کارها و فعالیت های 
با کودکان صورت می دادند و در همه حال، کودکان، در  بازی  عملی و دستی و 
معرض یادگیری فعال قرار می گرفتند. این پروژه به مدت 5 سال ادامه داشت و در 
هر دورۀ پاییزی،گروه تازه ای از کودکان به این مراکز راه می یافتند. بسیاری از آنان 
به مدت دو سال به این مراکز می رفتند و در پایان دوباره آزمون های هوش از آنها 
به عمل می آمد. وقتی اولین گروه کودکان با تجربه از آزمون های به عمل آمده به 

نتیجه رسید، افزایش بیش از 15 نمرۀ بهرۀ هوشی را نشان می دادند. 
در حقیقت، این پروژه یکی از مشهورترین اقدام های مربوط به مداخلۀ زود هنگام 
است که هم کودکان و هم مادران و پدران را شامل می شود. در اوایل دهۀ 1960، 
پنجاه و هشت کودک سیاه پوست از خانواده هایی که وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
باالیی  کیفیت  که  را  دوساله  پیش دبستانی  آموزشی  برنامۀ  یک  داشتند،  ضعیفی 
داشت، دریافت کردند و مادران آنان نیز به طور هم زمان تحت برنامه قرار گرفتند. 
سرنوشت بعدی این کودکان با یک گروه کنترل همتا متشکل از شصت وپنج کودک 
از همان محلۀ محروم سیاه پوستان در میشیگان مقایسه شد. کسانی که در برنامه 
و  داشتند  بزرگسالی  تحصیالت  و  مدرسه  در  بهتری  عملکرد  بودند  یافته  حضور 
میزان  بود.  بیشتر  آنان  در  شغل  آوردن  دست  به  و  فارغ التحصیل شدن  احتمال 
بود.  آزمایش  گروه  از  پایین تر  درصد   40 سالگی  نوزده  سن  در  آنان  دستگیری 
کودکانی که در برنامۀ پیش دبستانی حضور یافته بودند در سن بیست وهفت سالگی 
پایان  به  را  تحصیالت خود  که  داشت  وجود  بیشتری  احتمال  معناداری  گونۀ  به 
برسانند، خانۀ شخصی داشته باشند و درآمدی بیش از 2000 دالر در ماه به دست 
آورند. در گروه کنترل، 35 درصد آنان پنج بار یا بیشتر دستگیر شده بودند که این 

میزان برای کسانی که در برنامۀ پیش دبستانی حضور یافته بودند، 17 درصد بود.
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هدف توانمندسازي 6  ـ4: 
اصول رویکرد آموزشی»های اسکوپ« را بیان کند.

به  پیاژه  از دیدگاه  بخواهید در مورد ویژگی های شناختی کودکان  از هنرجویان 
از یافته های خود را در کالس گزارش دهند.  منابع علمی مراجعه کنند و خالصه ای 

از هنرجویـان بخواهید بـا در نظر گرفتن اصول اساسی رویکرد » هـای اسکوپ« 
ـ    کودکان، یادگیرندگانی فعال، 2ـ عالیق کودکان محور برنامۀ درسی 3ـ مربیان  1(
تسهیل گران یادگیري هستند.(، راجع به ویژگی های محیط یادگیری در گروه های 

کالسی گفت وگو کرده و نتیجه را در کالس ارائه دهند.

فعالیت 9

فعالیت 10

هدف توانمندسازي 7   ـ4: 
محیط یادگیری رویکرد آموزشی »های اسکوپ« را توضیح دهد.

در مـورد محیط یادگیـری مدارس »  های   اسکوپ« و چیـدمان آنها بـا هنرجویـان 
گفت وگو کنید.

هدف توانمندسازي 8        ـ4: 
برنامۀ آموزشی »های اسکوپ« را توضیح دهد.

از  برنامۀ   آموزشی   » های  اسکوپ« می توانید  بیشتر در مورد  اطالعات  برای کسب 
مطالب زیر استفاده کنید:

دانستنی های هنرآموز
مربیان به طور حرفه ای برای کار با کودکان خردسال آموزش دیده اند. نقش مربیان 
دوران اولیۀ کودکی در واقع شناخت ماهیت کودکان خردسال، نیازهای تحولی آنها، 
محیط های اجتماعی که در آن زندگی می کنند و شاخص های برنامه ریزی درسی و 
آموزشی مناسب از نظر تحولی و فرهنگی است. مربیان شایسته، برنامۀ پیوسته ای 
فعالیت های  و  بتوانند دربارۀ رشد  تا  برای رشد حرفه ای خود در پیش می گیرند 
مبتنی بر پژوهش، دانش به روزی داشته باشند. عالوه بر این، مربیان شایسته به 

عنوان حامیان کودکان خردسال و خانواده های آنها خدمت می کنند.
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هدف توانمندسازي 9ـ4: 
عناصر اصلی رویکرد آموزشی »های اسکوپ« را برای آموزش دوران 

اولیه تعیین کند.

از هنرجویان بپرسید اگر به عنوان یک مربی در مهد کودک بخواهند این رویکرد 
را برای اولین بار اجرا کنند چه اقداماتی انجام می دهند؟ راجع به آن در گروه های 
کالسی گفت وگو کنند و نتیجه را در کالس ارائه دهند. برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانید از مطالب زیر استفاده کنید.

فعالیت 12

دانستنی های هنرآموز

رویکرد رجیو امیلیا 
گرچه آرای تربیتی لوریس ماالگازی مبنای همۀ فعالیت های تربیتی در مراکز رجیو 
می باشد اما  نمی توان او را بنیان گذار این رویکرد دانست. رویکرد رجیو امیلیا برآمده 
از شرایط بعد از جنگ جهانی دوم و جنبش مردمی در شهری با همین نام بود که به 
دنبال بازسازی فرهنگی و اجتماعی منطقۀ آسیب دیدۀ خود از طریق تربیت افرادی 
خاّلق و نّقاد و پایبند به ارزش های دموکراتیک بودند. اولین مرکز تربیت کودکان با 
این رویکرد در سال 1946 در دهکده ای به نام ویال سال در اطراف شهر رجیو با تالش 
مردم منطقه و با فروش ابزار جنگی باقی مانده از ارتش آلمان و با رهبری ماالگازی 
شکل گرفت. گفتنی است که هم اکنون تمام مدارس رجیو در مقطع پیش دبستان 
فعال هستند. ارتباطات متقابل در قلب فعالیت های آموزشی در این رویکرد قرار دارد. 
ارتباطات همواره مبتنی بر گفت وگو و احترام متقابل و گوش فرا دادن و ارزش نهادن 
به نظرات دیگران می باشد. از آنجا که یادگیری در این رویکرد در بستر تعامل با محیط 
شکل می گیرد این رویکرد نیز مانند رویکرد مونته سوری بر زیبایی و غنای محیط 
تأکید فراوانی دارد تا آنجا که از آن با عنوان مربی سوم یاد می شود. در هر مدرسه یک 
آتلیه و یک مربی آتلیه و آتلیه های کوچکی در هر کالس وجود دارد تا محلی برای 

از هنرجویان بخواهید تجربیات آموزشی دورۀ خردسالی خود را به خاطر آورند، برای 
نمونه مربی شان از چه روش راهنمایی کودک استفاده می کرد؟ آیا آن روش ها به آنها 
کمک کرد تا رفتار مناسب را یاد بگیرند؟ آیا مربیان، بیشتر به کنترل کودکان عالقه مند 
بودند یا به آموزش رفتار مناسب به آنها؟ و غیره. سپس به پرسش های زیر پاسخ دهند:

مربیان آنها دربارۀ نحوۀ یادگیری کودکان چه نظری داشتند؟
خالصه ای از نظرات مربیان خود را در این زمینه ارائه کنند؟

روش آموزش کدام مربی متمایز از مربیان دیگر بود؟
در پایان، روش مربیانشان را با رویکرد »های اسکوپ« مقایسه کنند.

فعالیت 11
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فعالیت هنری و عملی و پرورش خالقیت کودکان باشد. فعالیت های آموزشی در قالب 
روش پروژۀ برآمده از عالیق و نیازهای کودکان و هدایت شده توسط گروه مربیان است. 
در ابتدای هر سال تحصیلی، مربیان آموزشی، مربیان آتلیه و متخصصین برنامۀ درسی 
در یک فعالیت مشترک موضوعاتی را بر اساس عالقه های ابراز شده توسط کودکان در 
سال قبل و سؤاالتی که برای معلمان در حین انجام پروژه های گذشته ایجاد شده است. 
برای بررسی گسترده و عمیق در طول سال مطرح کرده و پروژه هایی را در این راستا 
تعریف می کنند. اگرچه این پروژه ها اهداف کلی را نه از جنس اهداف رفتاری دنبال 

می کنند اما روند پیشروی آنها کاماًل بر اساس اقتضائات پیش آمده تعیین می گردد.

هدف توانمندسازي 10ـ4: 
اصول رویکرد آموزشی »   رجیو امیلیا« را بیان کند.

در مورد رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و اصول آن توضیح دهید.

هدف توانمندسازي 11ـ4: 
ویژگی های رویکرد آموزشی »  رجیو امیلیا« را شرح دهد.

از مطالب گفته شده، در مورد ویژگی های رویکرد آموزشی رجیو  نتیجه گیری  با 
امیلیا توضیح دهید1.

هدف توانمندسازی 12ـ4: 
محیط یادگیری رویکرد آموزشی »  رجیو امیلیا« را توضیح دهد.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد رویکرد »رجیو امیلیا« می توانید از مطالب زیر 
استفاده کنید:

دانستنی های هنرآموز

ـ  1859( جان دیویی )1952
از سرشناس ترین مربیان پیشرو  از سوی جان دیویی، که  جنبش آموزش پیشرو 
قلمداد می شود، برپا شد. او در ایاالت متحده به دنیا آمد و بزرگ شد. دیویی آموزش 
دورۀ کودکی خود را دوره ای غیرجذاب و خسته کننده می دانست. او به عنوان استاد 
به طور مبسوط  یادگیری  و  آموزش  و کلمبیا، دربارۀ  دانشگاه شیکاگو  فلسفه در 
... و نمایش آنها برای  با تهیه فیلم های آموزشی در مورد رویکردها، فضا و تجهیزات،  1ـ در صورت امکان، 

هنرجویان، آموزش مؤثری را در کالس ارائه دهید.
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سخن گفته و مطالب زیادی را به رشتۀ تحریر در آورده است. 
دیویی آموزش سنتی را رد کرد و برنامۀ آموزشی کودک محور همراه با تعامل اجتماعی، 
یادگیری تجربی و فرصت هایی برای حل مسائل واقعی زندگی را مطرح کرد. از نظر 
دیویی، تجربه و تفکر در تربیت بسیار مهم تلقی شده است. انباشتن اطالعات بی معنی 
در ذهن، یادگیری و فهم واقعی نیست. یادگیری واقعی از طریق تجربه، یعنی تأثیر 
و تأثّر متقابل فرد با محیط صورت می گیرد، او منتقد اندیشه های فروبل در مورد 
آموزش کودکان خردسال بود، چون فروبل گمان می کرد که کودکان فقط از معلمان 
تقلید می کنند. دیویی اظهار داشت که مدرسه، زندگی است و تجربه های مدرسه به 
جای اینکه تنها آنها را برای آینده آماده سازد باید انعکاسی از زندگی روزمرۀ کودکان 
باشد. او معلمان را ترغیب می کرد که روی عالیق کودکان سرمایه گذاری کنند و ابعاد 

آموزش سنتی را در طرح های پژوهشی، گردش علمی، و حل مسئله بگنجانند. 
مفهوم پیوستگی1، هستۀ اصلی تفکر دیویی در خصوص یادگیری تجربی بود. مفهوم 
پیوستگی از نظر دیویی این بود که برخی از تجربه ها موجب غلط آموزی2می شوند، 
و مسیر منفی را برای تجربه های آتی کودک رقم می زنند. بعضی تجربه ها از نظر 
آموزشی خنثی3 هستند؛ آنها نه پیشرفت کودک را تسهیل می کنند و نه مانع ترقی 
آن می گردند. از سوی دیگر، برخی از تجارب آموزشی نیز مثبت هستند و مسیری 
را برای رشد مثبت، فراهم می سازند. به عنوان نمونه، فرض کنید از کودک بخواهید 
هنگام صرف میان وعده، به هر یک از همکالسی های خود دستمال سفره بدهد. آن 
تجربه در شرایطی آموزشی خواهد بود که کودک مفهوم ریاضی تناظر یک به یک را 
از این تجربه بیاموزد و به این ترتیب شما به او کمک می کنید هر بار که یک دستمال 
سفره در جلوی کودکی می گذارد، به شمارش آن نیز بپردازد. از سوی دیگر اگر این 
فعالیت یک امر روزمره باشد و کودک قباًل آن را بارها و بارها به انجام رسانده باشد، 
فعالیتی خنثی است. همین فعالیت می تواند غیرآموزشی باشد اگر از کودک بخواهید 
که به عنوان تنبیه دستمال سفره ها را به کودکان بدهد، در این صورت کودک از 
دست شما عصبانی می شود و به تکلیف توجه نمی کند. به همین ترتیب، یادگیری 
خواندن نیز اگر لذت بخش باشد و فرصت هایی برای کودکان فراهم سازد، آموزشی 
خواهد بود، اما اگر بی معنا و ناخوشایند باشد، غیرآموزشی خواهد بود. اینکه یک 
فعالیتی آموزشی است یا نه، بستگی به کودکی دارد که به آن فعالیت مشغول است.

از هنرجویان بخواهید در مورد چیدمان محیط مهدکودک، که سبب پرورش خالقیت 
و کنجکاوی کودکان می شود. در گروه های کالسی گفت وگو کنند و ویژگی های چنین 
محیطی را به صورت نقاشی طراحی نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

محیط آموزشی رویکرد رجیو امیلیا می توانید از مطالب صفحه بعد استفاده کنید.

فعالیت 13

Miseducative ـContinuity                                             2 ـ1
Neutral ـ3
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دانستنی های هنرآموز

چیدمان اتاق 
نحوۀ چیدمان وسایل، بسته به نیاز کودکان و منابع موجود، متفاوت است و قاعدۀ 
مشخصی دربارۀ چیدمان وسایل برای هر گروه سنی وجود ندارد. در زیر، ویژگی های 
کلی چیدمان اتاق کودکان شیرخوار، نوپا، پیش دبستانی و کودکستانی مورد بحث 
قرار گرفته است. شایان ذکر است که همۀ این موقعیت ها باید برای افراد معلول نیز 

در دسترس باشند. 

کودکان شیرخوار و نوپا 
بر  آنان  میان  تفاوت های  برخی  اما  دارند،  شباهت هایی  نوپا  و  شیرخوار  کودکان 
چیدمان فیزیکی محیط های یادگیری آنان تأثیرگذار است. تفاوت ها به بخش های 
انجام  برای  که  است  مربوط  بخش هایی  به  همچنین  و  خوابیدن  و  خوردن  غذا 

فعالیت ها طراحی شده است. 
تعویض  غذا،  صرف  برای  مکان هایی  به  شیرخوار  کودکان  شیرخوار:  کودکان 
پوشک، خوابیدن و بازی کردن نیاز دارند. هر کودک به یک تختخواب اختصاصی 

شکل 1ـ یک نمونه از محیط فیزیکی برای کودکان شیرخوار

حصار متحرک
 میز تعویض

بخش بازی

سینک، یخچال
تجهیزات غذا

داستان خوانی
بخش آراممحل خواب

صندلی های گهواره ای کتاب
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نیاز دارد. از آنجا که تغذیۀ کودکان به طور متناوب انجام می شود، قرار دادن چند 
صندلی بلند در مکانی که به این امر اختصاص یافته، ضرورت دارد. صندلی ها نیز 

پس از هر بار استفاده باید به طور دقیق ضدعفونی شوند. 
کودک شیرخوار برای تعامل با بزرگساالن، حرکت در محیط اطراف و جست وجوی 
اشیا به فضاهای تمیز و پوشیده از فرش نیاز دارند. در چنین فضاهایی الزم است اشیا 
را به گونه ای قرار دهیم که کودک به آسانی بتواند به آنها دسترسی یابد. کودکان 

شیرخوار برای گوش کردن به آهنگ ها و خوابیدن به فضایی آرام نیاز دارند.
بتوانند  که  ساخت  فراهم  باید  را  محیط هایی  نوپا،  کودکان  برای  نوپا:  کودکان 
به گونه ای فعال در گروه های کوچک یا به طور فردی در اطراف خود به جست وجو 

و اکتشاف بپردازند. شکل 2 یک نمونۀ محیط برای کودکان نوپا را نشان می دهد.
بخش های ویژۀ ماهیچه های حرکتی درشت و دست ورزی، کودکان را به حرکت و 
سر و صدا دعوت می کند. آنها همچنین بزرگ ترین بخش هایی هستند که کودکان 
نوپا می توانند آزادانه حرکت کنند. محل دست ورزی، امکان انجام بازی های فردی، 
موازی و شرکت پذیری را برای کودکان نوپا فراهم می آورند. البته باید توجه داشت 
که در این سن، کودکان نشانه های ابتدایی از بازی های مشارکتی با همساالن از 
خود نشان می دهند. چنین محیط هایی فضای مناسبی برای فعالیت های گروهی 
مثل زمان قصه گویی و زمان خواب نیز خواهند بود. میزهای آب و شن مانند اتاق 
هنر برای کار با مایعات و مواد شکل پذیر مورد استفاده قرار می گیرند. مواد موجود 
در بخش هنر، قابل تغییرند و شامل ِگل رس، خمیر بازی، رنگ و مواد مختلفی 
وسایلی  میان  این  در  استفاده می شود.  آنها  از  گوناگون  در طرح های  که  هستند 

همچون ماژیک و مداد رنگی نیز باید در دسترس کودک قرار داده شوند. 
بخش کتاب، محل آرامی است که کودکان نوپا می توانند در آن راحت باشند و لم بدهند. 
زمانی که تعدادی از آنان کتاب های متناسب با دورۀ تحول خویش را جست وجو می کنند، 
قسمتی از میز کار به آنان اختصاص می یابد. برای کتاب خوانی در آغوش که یکی از 

مهم ترین فعالیت های کودکان نوپا به شمار می رود، می توان از یک مبل استفاده کرد. 
را طبق  باید میان وعده ها  نوپا عادات غذایی متفاوتی دارند،  آنجا که کودکان  از 
برنامۀ فردی، برای هر یک از کودکان فراهم کنیم و یک میز تغذیۀ میان وعده که 

هم زمان پنج تا شش کودک نوپا در یک زمان از آن استفاده کنند، کافی است. 
برخی کودکان توالت رفتن را به طور کامل یاد گرفته اند یا در حال یادگیری آن 
بنابراین،  نیافته اند.  دست  توانایی  این  به  آنان،  از  تعدادی  که  حالی  در  هستند، 
باشد،  به دستشویی مجهز  تعویض که  یا بخش  به حمام  دسترسی آسان کودک 
ضرورت دارد. توالت ها و دستشویی ها باید متناسب با قامت کودک طراحی شوند، 
در غیر این صورت، چهارپایه ای را در محل قرار دهید به گونه ای که چهارپایه به 
اطراف ُسر نخورد تا کودک بتواند به امکانات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد. 
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کودکستان و پیش دبستانی
در کودکستان و پیش دبستانی چیدمان اتاق می تواند متفاوت باشد اما باید حاکی 
از مالحظاتی باشد که در ایجاد یک محیط »کودک محور« در نظر است. شکل 3 
یک نمونه از تنظیم محیط برای کودکستان و پیش دبستان است. بخش فرش شده 
کتاب  خواندن  و  موسیقی  فعالیت های حرکتی،  گروهی،  بحث های  انجام  مناسب 
برای کل گروه است. حال آنکه در اتاِق دارای میز تحریر، فعالیت های گروهی نسبتاً 
برای دروس  آرام، همچنین  فعالیت های  میزهای مخصوص  انجام می شود.  آرامی 
آموزشی مشخص، کار فردی، کار جمعی، اجرای طرح ها، صرف میان وعده و کار با 

وسایل، مورد استفاده قرار می گیرند. 
در سایر بخش ها، گروه های کوچک تری از کودکان در نظر گرفته می شوند. بخش هنر 
به گونه ای سازماندهی شده است که کودکان بتوانند همان طور که روی برنامه های هنری 

شکل 2ـ یک نمونه از محیط فیزیکی برای کودکان نوپا

بخش مکعب ها

بازی نمایشی

کار با چوب

بخش دست ورزی داستان

میز معلم

بخش گروه بزرگ

میزهای فعالیت

قفسه های کتاب
میزهای شن و آب

بخش 
نوشتن

مرکز گوش 
کردن

رایانه حمام و دستشویی

مرکز اکتشاف

 صندلی 
راحتی

هنر
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فعالیت می کنند، از مواد و وسایل هم استفاده کنند یا به طور فردی روی سه پایه ها 
نقاشی کار کنند. مکان نگهداری کتب، فضای مجزایی است که در مجاورت محل کتاب 
خواندن قرار دارد. میز مخصوص نوشتن، شامل لوازمی مانند مداد، کاغذ، خط کش و 
پاکت است. بخش بازی های نمایشی، کار با چوب، بازی با مکعب و فعالیت های هنری 
به صورت واحدهای مجزا از سایر بخش ها، در کنار یکدیگر قرار گرفته اند چرا که این 

واحدها پر سر و صداترین قسمت های مرکز آموزشی به شمار می روند. 
در مرکز اکتشاف، مواد متنوعی قرار دارد. در آنجا ممکن است مواد مختلفی از قبیل 
گیاهان در حال رشد یافت شود. این مواد برای انعکاس میزان پیشرفت، عالیق یا 
نگهداری  برای  اکتشاف  داده می شوند. بخش  تغییر  یادگیری  محتوای موضوعات 

موجودات زنده نیز محل مناسبی است. 
برای کودکان کودکستانی و پیش دبستانی نیز همانند کودکان نوپا، امکان استفاده 

شکل 3ـ یک نمونه از محیط فیزیکی برای کودکان پیش از دبستان

حمام و دستشویی

و  مکعبی ها  با  بازی  بخش 
سایر دست ورزی ها           

سینک

انبار وسایل

خانۀ بازی

 بخش فعالیت ماهیچه های 
حرکتی درشت میزهای شن و آبحصار متحرک           یخچال

قفسه های کتاب

 بخش کتاب

مبل           

سه پایه های نقاشی

 هنر
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جداکنندۀ  دیوارهای  است.  مطلوب  فعالیت،  محل  مجاورت  در  مجزا  حمام های  از 
بخش ها و محل های نگهداری وسایل، محدوده هایی را برای هر یک از بخش ها ایجاد 
می کنند، و مانع گسترش سر و صدا به قسمت های دیگر می شوند. هر کودک در طول 

فعالیت های روزانه، فضای کوچکی برای نگهداری وسایل شخصی خود دارد. 

هدف توانمندسازی 13ـ4: 
برنامۀ آموزشی رویکرد آموزشی »رجیو امیلیا« را بیان کند.

با هماهنگی، از یک مهد کودک بازدید داشته باشید و هنرجویان دربارۀ چگونگی 
مستندسازی فعالیت های کودکان گزارشی تهیه کرده و نتیجه را در کالس ارائه 

دهند.

از هنرجویان بخواهید تصور کنند مربی مهد کودک هستند و می خواهند محیطی 
گرم و صمیمی مانند خانه را برای کودکان در کالس خود ایجاد کنند. چه اقدامات 
یا تغییراتی باید در کالس انجام دهند؟ راجع به آنها در گروه های کالسی گفت وگو 

کرده و نتیجه را در کالس گزارش دهند.

هم  با  را  سوری  مونته  و  والدروف  رویکرد  درسی  برنامۀ  بخواهید  هنرجویان  از 
مقایسه کنید و شباهت های آنها را مشخص کنند. سپس براساس نتیجۀ به دست 
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  کنند.  طراحی  خود  کودک  مهد  برای  فضایی  آمده 

کنید. استفاده  زیر  مطالب  از  می توانید 

فعالیت 14

فعالیت 15

فعالیت 16

هدف توانمندسازي 14ـ4:
 اصول نظریۀ رویکرد آموزشی »والدروف« را بیان کند. 

هدف توانمندسازي 15ـ4: 
برنامه آموزشی رویکرد آموزشی »والدروف« را توضیح دهد.

دانستنی های هنرآموز
اولین وجه اشتراک رویکردها )چهار رویکرد ذکر شده( آن است که نگاهی کودک 
محور دارند و مهم ترین ویژگی آن توجه به لطافت کودکانه و نیز اولویت دادن به 
فرایند آموزش موجب  را در  آزادی دانش آموز  این خود  عالیق کودکان است که 
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می شود. دومین وجه اشتراک، توجه به رشد حواس به عنوان منبع مهم شناخت و 
درگیری شخصی کودک با محیط اطراف و طبیعت است. سومین ویژگی مشترک، 
فراغت این رویکردها از مرزبندی های مذهبی، اجتماعی، سیاسی و قومی است. در 
هر سه رویکرد، کودکان به دلیل کودک بودن بدون توجه به جنسیت حق آموزش 
مختلف  جنبه های  و  کودک  به  همه جانبه  نگاهی  اشتراک،  وجه  چهارمین  دارند 
وجودی اوست. این همه جانبه نگری به ویژه آنجا که فرصت ابراز عالیق و درگیر 
شدن با محیط برای کودک در کنار سایر کودکان فراهم می شود تحقق می یابد. 
پنجمین وجه اشتراک نسبی این رویکردها هدفمندی آموزشی آنهاست که در کنار 

کودک محوری باعث فرایند محوری به جای محصول محوری در آموزش است.
این  شاید  نیست.  پررنگ  چندان  فلسفی  عناصر  حضور  سوری  مونته  رویکرد  در 
امر به نوع تخصص مونته سوری به عنوان یک پزشک مربوط باشد. در حالی که 
والدروف با تکیه بر مکتب روحانی آنتروپوزوفی یا فرزانگی بشر شکل گرفته است. 
در ضمن، او شیوۀ آموزشی نوینی به اجرا گذاشت و آن اینکه تا پیش از 7 سالگی 
به جای خواندن و نوشتن، به دانش آموزان هنر و موسیقی آموخته می شد و پس از 

آن سن، محاسبه و خواندن و نوشتن آموخته می شد.
در رویکرد رجیو امیلیا، نقش یادگیری از طریق عمل و تعامالت اجتماعی، دریادگیری 
یاد  کودکان  »آنچه  است:  معتقد  رابطه  این  در  ماالگازی  می باشد.  پررنگ  کودک 
می گیرند نه به صورت خودکار از آنچه که تدریس می شود بلکه به طور عمده از آنچه 

که از ظرفیت های خودشان انجام می دهند به دست می آید«.
اگرچه این رویکردها در عناصری همچون نقش فعال کودک در جریان آموزش، 
پرورش متعادل ابعاد وجودی کودک، یاری جستن از محیط و طبیعت در آموزش 
و مشارکت والدین در جریان تربیت مشترک هستند، اما تفاوت هایی به خصوص در 
رابطه با جایگاه مربی و نگاه هر رویکرد به رشد کودک، محیط یادگیری، روش های 

آموزشی و ارزشیابی نیز بین آنها وجود دارد.

از  پیش  آموزش و پرورش  در  موجود  رویکردهای  از  یکی  بخواهید  هنرجویان  از 
تهیه  رویکرد  آن  دربارۀ  بروشوری  سپس  و  دهند  قرار  بررسی  مورد  را  دبستان 

ارائه دهند. را در کالس  و آن  نموده 

با معرفی منابع معتبر اسالمی در زمینه آموزش به کودکان، از هنرجویان بخواهید 
نقاط قوت و ضعف هر یک از رویکردهای چهارگانه را نقد و بررسی کنند و گزارش 

آن را در کالس ارائه دهند.

فعالیت 17

فعالیت 18
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خودارزیابی

بعد از اتمام پودمان از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »خودارزیابی« آن را 
کامل کنند و نتیجه را بررسی کنید. در صورت مشاهدۀ مواردی که بیانگر کمبود 
آموخته های هنرجویان است آنها را راهنمایی کنید و مطالب را در زمینۀ مربوط، با 

آنها مرور کنید و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف رفع کنید.

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگی در هنرجویان، از آنها بخواهید قسمت 
»تمرین کنید« را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید
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یادگیری یک زبان جدید، افق های نوینی را به روی ما جهت آشنایی با فرهنگ و تمدن 
سایر ملل می گشاید.

Learning forign language opens new horizons to our lives about 
other nations cultures and civilizations.

پنجمین پودمان درس دانش فنی تخصصی، کاربرد متون تخصصی در آموزش های 
پیش از دبستان است. این پودمان شامل یک واحد یادگیری است و بستۀ آموزشی 
فیلم  هنرجو،  همراه  کتاب  و  هنرآموز  راهنمای  کتاب  درسی،  کتاب  شامل  آن 

آموزشی و پوستر آموزشی است. 
کلید واژه ها: رشد کودک، ابعاد رشد، رشد جسمی ـ حرکتی، مهارت های حرکتی، 
کالمی، رشد شناختی، مراحل رشد ذهنی، رشد عاطفیـ  اجتماعی، محیط ایمن و سالم.

پودمان 5: کاربرد متون تخصصی در آموزش های 
پیش از دبستان

 Applicacion of professional content in
prescool eduction

پودمان در یک نگاه

رشدکالمی

رشد عاطفی ـ 
اجتماعی

رشد شناختی

رشد کودک

رشد جسمی ـ 
حرکتی

محیط ایمن و 
سالم

پودمان 
5
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ابزار: لوازم التحریر، تصاویر، فیلم آموزشی، کتاب همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز.
فضا: کارگاه/ کالس، فضای مرکز پیش از دبستان.

با معرفی محتوای پودمان با استفاده از نمودار باال، به تدریس اهداف توانمندسازی 
این پودمان با تأکید بر انجام فعالیت های آموزشی بپردازید.

هدف توانمندسازی 1ـ 5: 
رشد کودک را توضیح دهد.

رشد کودک
رشد کودک چیست؟ شاید در نگاه اول، رشد کودک به نظر ساده باشد و بسیاری 
از ما یک پاسخ ساده برای این سؤال داشته باشیم. با این حال اگر شما در مورد این 
سؤال، عمیق فکر کنید، ممکن است پاسخ آن آسان نباشد، زیرا این سؤال ممکن 
است بسته به تفاوت های فردی متفاوت باشد. در این راستا، رشد کودک جنبه های 
بسیاری دارد که عبارت از رشد جسمی ـ حرکتی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و 
کالمی می باشد. بین ابعاد رشد انسان ارتباطی قوی وجود دارد. همۀ حوزه های رشد 
ویژگی های منحصر به فردی دارند، اما در عین حال، همۀ آنها به یکدیگر وابسته اند. 
رشد در یک بعد تأثیر می گذارد و هم چنین تحت تأثیر ابعاد دیگر رشد قرار می گیرد.
الف( نمودار زیر مربوط به ابعاد رشد است. آن را ترجمه کنید و معادل فارسی آن 

را در نمودار زیر بنویسید.

 dimensions of
development social

cognitive
emotional

 physical-
motor

verbal

نمودار1ـ ابعاد رشد 

اجتماعی

عاطفیشناختی
جسمی ـ 
حرکتی

کالمی
ابعاد رشد
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ب( صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
1ـ ابعاد رشد همه وابسته به یکدیگر هستند. درست

2ـ رشدجسمی بر رشد شناختی و رشد اجتماعی ـ عاطفی تأثیر می گذارد. درست
پ( معادل فارسی کلمات زیر را بنویسید.

لغتترجمهلغتترجمه

رشد جسمی ـ 
حرکتی

 motor ـPhysical
development

جنبه ها
Aspects

ارتباط
Relationship

رشد 
شناختی

 Cognitive
development

DimensionبعدSocial developmentرشد اجتماعی

Traitsصفات 
Emotional رشد عاطفی

development

Humansانسان Verbal developmentرشد کالمی

تفاوت های 
فردی

 Individual
differences

ـ     5:  هدف توانمندسازی 2
اصطالحات و متون تخصصی رشد جسمی ـ   حرکتی کودک را به کار 

بندد.

بخش اول: رشد جسمیـ حرکتی

ـ  حرکتی  شکل1ـ مراحل رشد جسمی 
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رشد جسمی ـ حرکتی چیست؟
رشد جسمی ـ حرکتی  یکی از ابعاد رشد است که مربوط به تغییرات فیزیولوژیکی 
از  پیش  سال های  در طول  کودکان  است.  توانایی های حرکتی  و  وزن  قد،  مانند 
دبستان به سرعت رشد می کنند اگر چه این رشد آرام تر از دو سال اول زندگی 
آنهاست. کودکان، توانایی انجام فعالیت های جسمانی زیادی دارند. بنابراین، رشد 

جسمی ـ حرکتی شامل موارد زیر است:
انگشتان  از  این مهارت، شامل مهارت استفاده  1 مهارت های حرکتی ظریف: 
دست مانند مهارت نوشتن، بریدن و بستن بند کفش می باشد. رشد این مهارت ها به 
سن و رشد مناسب مهارت های جسمی )مانند قدرت شانه( بستگی دارد )شکل2(.

٢ مهارت های حرکتی درشت: مهارت های هستند که نیاز به حرکت کامل بدن 
دارند و عضالت بزرگ بدن را برای انجام کارهای روزمره مانند ایستادن، پیاده روی، 

راه رفتن و نشستن درگیر می کنند )شکل3(.
٣ تعادل: این مهارت، به توانایی نگه داشتن وضعیت یا حالت بدنی کنترل شده 
در حین انجام یک تکلیف خاص اشاره دارد. پیاده روی، باال رفتن یا حتی نشستن، 
همه نیاز به تعادل دارند. دو نوع تعادل وجود دارد. تعادل پویا که به توانایی حفظ 
تعادل در موقعیتی اشاره دارد که نیاز به حرکت دارند مانند راه رفتن، دویدن و 
دوچرخه سواری. تعادل ایستا به توانایی حفظ وضعیت در حالت ثابت است مانند 

ایستادن، نشستن و بازی » مجسمه« اشاره دارد.
انجام  ٤ هماهنگی: این مهارت، به توانایی تفسیر صحیح چندین عالمت برای 
کارهای پیچیدۀ جسمی اشاره دارد. برای مثال، هماهنگی دست و چشم در کودکان 
نیازمند این است که کودکان به طور صحیح اطالعات دیداری را به گونه ای تفسیر 

کنند که به آنها اجازه دهد توپ را بگیرند یا به آن ضربه بزنند )شکل4(.

تمرین کنید

الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ـ چهار نوع رشد جسمی کودک کدام اند؟

2ـ مهارت های حرکتی درشت را با جزئیات تعریف کنید؟
3ـ تعادل ایستا را با یک مثال تعریف کنید؟

ب( کلمات داخل کادر را با توجه به نوع مهارت، در سه گروه صفحه بعد 
قرار دهید.
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مهارت های حرکتی درشتمهارت های حرکتی ظریفهماهنگی

catching a balltying shoelacesRunnin

climbing stairsplaying dough walking

KickingwritingJumping

و  بین چشم  هماهنگی  نیازمند  نیز   writing یا   tying shoelaces مانند  مهارتی 
می باشد. نیز  دست 

نکته

ج( در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. Physical development is the dimension of growth that is related to 
basic physiological changes.

فیزیولوژیکی  تعییرات  شامل  که  است  رشد  مختلف  ابعاد  جسمی شامل  رشد   
می شود.

2. Children are developing rapidly during the preschool years.
 کودکان در طول سال های پیش از دبستان به سرعت رشد می کنند.

3. Fine motor skills are finger and hand skills such as writing , cutting 
and tying shoelaces.

نوشتن،  مانند  دست  و  انگشت  مهارت های  شامل  ظریف  حرکتی  مهارت های   
بریدن و بستن بند کفش می باشد.

د( به تصاویر نگاه کنید و مهارت مربوط به هر کدام در جای خالی بنویسید.

coordination skillfine motor skill.
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cross motor skill or coordination 
skill.cross motor skill.

و( لغات زیر را ترجمه کنید.

لغتترجمهلغتترجمه

BalanceتعادلLarge musclesعضالت بزرگ

Capabilitiesتوانایی هاMovementحرکت

رشد 
جسمی  ـ  حرکتی

 Physical ـ
motor development

Coordinationهماهنگی

مهارت های Gross motor skillsقدرت شانه
Fine motor skillsحرکتی ظریف

مهارت های 
Shoulder strengthحرکتی درشت
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ـ  5:  هدف توانمندسازی3
ـ اجتماعی کودک را به کار  اصطالحات و متون تخصصی رشد عاطفیـ 

بندد.

بخش دوم: رشد عاطفی ـ اجتماعی 

رشد عاطفی ـ اجتماعی چیست؟
کنترل  دیگران،  احساسات  درک  برای  کودک  توانایی  اجتماعی،  ـ  عاطفی  رشد 
احساسات و رفتارهای خود و داشتن یک ارتباط خوب با همساالن است. برای اینکه 
کودکان بتوانند مهارت های پایه ای را به دست آورند، به مهارت هایی مانند احساس 
اعتماد به نفس، غرور، دوستی، مهربانی و شوخ طبعی نیاز دارند که همۀ آنها بخشی 

از رشد عاطفی ـ اجتماعی کودک است.
تعامل  جمله  از  رشد،  با  مرتبط  بخش  چندین  شامل  اجتماعی  ـ  عاطفی  رشد 
اجتماعی، آگاهی عاطفی و خودتنظیمی است. در زیر نمونه هایی از جنبه های مهم 

رشد اجتماعی عاطفی کودکان بیان شده است )شکل5(.
بزرگساالن  با  روابط  دیگران، مخصوصاً  با  ما  روابط  بر  متمرکز  تعامل اجتماعی: 
یاد  می کنند،  رشد  اجتماعی  لحاظ  از  کودکان  که  همان طور  است.  همساالن  و 
می گیرند که نوبت را رعایت کنند، به دوستان خود کمک کنند، با یکدیگر بازی 

کنند و با دیگران همکاری داشته باشند.
آگاهی عاطفی: شامل توانایی شناخت و درک احساسات و اَعمال خود و دیگران 
است و اینکه چگونه احساسات و اعمال ما بر رفتار خودمان و دیگران تأثیر می گذارد.

خود تنظیمی:  توانایی ابراز افکار، احساسات و رفتارها در شیوه های مناسب از نظر 
اجتماعی است. یادگیری حفظ آرامش، زمانی که عصبانی یا هیجان زده هستیم و 

یا اینکه در یک شرایط دشوار قرار گرفته ایم نوعی خود تنظیمی است.
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تمرین کنید
الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1 رشد عاطفی ـ اجتماعی چیست؟
٢ مهارت های اساسی که کودکان برای رشد عاطفی ـ اجتماعی به آنها نیاز دارند، 

کدام اند؟
٣ جنبه های مهم رشد عاطفی ـ اجتماعی کدام اند؟

ب( در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. Socialـemotional development is a child’s ability to get along with 
peers.

 رشد عاطفیـ  اجتماعی توانایی کودک برای داشتن یک ارتباط خوب با همساالن 
است.

2. As children develop socially, they learn to take turns, help their friends, 
play together, and cooperate with others 

 همان طور که کودکان از لحاظ اجتماعی رشد می کنند، آنها یاد می گیرند که 
نوبت را رعایت کنند، به دوستان خود کمک کنند، با یکدیگر بازی کنند و با دیگران 

همکاری کنند.
3. Selfـregulation is one of the most important aspects of social and 
emotional development.

 خود تنظیمی یکی از مهمترین جنبه های رشد عاطفی ـ اجتماعی است. 

ج( هر کدام از کلمات را زیر تصویری بنویسید که با آن همخوانی دارد .
خوشحال ـ غمگین ـ ناراحت ـ مضطرب 

sadhappy
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angryanxious

د( به نظر شما در موقعیت های زیر، افراد چه احساساتی نشان می دهند؟
1 معلم، دانش آموز را درگیر پرسش تعاملی می کند.

٢ معلم و کودکان در حالی که به آینه هایشان نگاه می کنند، احساسات مشابهی 
را نشان می دهند. 

و( وقتی کارهای زیر را انجام می دهید چه احساسی دارید؟ آن را بنویسید.
1 مالقات با پدربزرگ و مادربزرگ  ................ ................ 

٢ بیرون رفتن با دوستان خود ................. ................
٣ تمیز کردن اتاق تان ................... .......................

هـ( کلمات را با توجه به معانی به یکدیگر وصل کنید.
1 ناامید = احساس ناامیدی

٢ مضطرب = احساس نگرانی و عصبانیت .
٣ شادی = احساس شادی و لذت

و( به تصاویر نگاه کنید و به سؤاالت جواب دهید.
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1 چه تفاوت هایی در رفتار کودکان دیده می شود؟
٢ کدام یک از کودکان از نظر شما، رشد اجتماعی باالتری دارند؟ چرا؟

ی( لغات زیر را ترجمه کنید.

لغتترجمهلغتترجمه

رشد اجتماعی ـ Feelingsاحساسات
عاطفی

 Socialـemotional
 development

AbilityتواناییFriendshipدوستی

AffectionعاطفهEmotional awarenessآگاهی عاطفی

BehaviorرفتارRelationshipsارتباطات 

Confidenceاعتماد به نفسSocial interactionتعامل اجتماعی

regulationـSelfخود تنظیمی

هدف توانمندسازی 4ـ 5: 
اصطالحات و متون تخصصی رشد شناختی کودک را به کار بندد.

بخش سوم: رشد شناختی
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نظریه های اصلی رشد شناختی کودک کدام اند؟
رشد شناختی، به دانش و چگونگی به دست آوردن آن ارتباط دارد. این طبقه از 
فراشناخت،  تفکر، حافظه، حل مسئله، خالقیت،  توانایی های ذهنی،  رشد، شامل 

تفکر واگرا، زبان، سوادآموزی و توجه می باشد )شکل6(.
انواع مختلفی از نظریه های رشد شناختی کودک مانند نظریۀ مرحله ای پیاژه وجود 

دارد.
ژان پیاژه نظریه ای را منتشر کرد که در آن، رشد شناختی کودکان در چهار مرحلۀ 
متمایز رخ می دهد. در اینجا چهار مرحلۀ رشد شناختی پیاژه در دوران کودکی را 

بیان می کنیم:

مرحله سن

حسی حرکتی
)از تولد تا 2 

سالکی(

 در این مرحله، کودکان از طریق 
حواس خود و دستکاری اشیا در 

مورد جهان یاد می گیرند.

پیش عملیاتی
)2 تا 7 سال(

تخیل  و  حافظه  مرحله  این  در 
آنها  می کند.  رشد  کودکان 
همچنین قادر به درک چیزها از 

هستند. نمادین  لحاظ 

عملیات عینی
 )7 تا 11 سال(

به  نسبت  بیشتر  کودکان 
همچنین  و  بیرونی  رویدادهای 
نسبت  دیگران  احساسات 
آگاه  خودشان  احساسات  به 
خودمحور  کمتر  آنها  می شوند. 

. ند شو می 

عملیات صوری
)سنین 11 

سال و بزرگ تر(

به  قادر  سنین  این  در  کودکان 
حل  برای  منطق  از  استفاده 
مشکالت، مشاهدۀ جهان اطراف و 
هستند. آینده  برای  برنامه ریزی 
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تمرین کنید
الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1 جنبه های رشد شناختی را نام ببرید؟
دنیای  مورد  در  و دست ورزی  از حواس  استفاده  با  کودکان  مرحله،  کدام  در   ٢

اطراف خود یاد می گیرند؟
٣ طبق نظر پیاژه چهار مرحلۀ مجزا از نظریه مرحله ای رشد شناختی کودک را 

نام ببرید؟

ب( در جای خالی کلمات مناسب را قرار دهید.
1.Cognitive development is related to knowledge and how it is acquired .

 رشد شناختی به .......... و اینکه چگونه به دست می آید، مربوط می باشد.
2. Cognitive development includes mental abilities , thinking and memory.

 رشد شناختی دربرگیرندۀ توانایی های ذهنی، تفکر و حافظه می باشد.
3. During the Preoperational stage, children develop memory and imag-
ination. 

 درطی مرحلۀ پیش عملیاتی، حافظه و تخیل کودکان رشد می کند.
پ( در ارتباط با کلمات زیر، هر چیزی به ذهنتان می رسد بنویسید.

1 حافظه ................ ............. ................
٢ شناخت................ ................ ............... .
٣ توجه ................ .................. .............. . 

د( نمودار صفحه بعد مربوط به ابعاد اساسی شناخت است. معادل فارسی واژه های 
آن را در نمودار روبه روی آن بنویسید.
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و( لغات زیر را ترجمه کنید.

لغتترجمهلغتترجمه

Cognitive رشد شناختی Manipulationدست ورزی
development

Memory حافظه
مرحلۀ عملیات 

عینی
 Concrete operational

stage

مرحلۀ پیش 
Beliefsباورها Preoperational stageعملیاتی

مرحلۀ  حسی 
Sensorimotor stageحرکتی

مرحلۀ عملیات 
انتزاعی

 Formal operational
stage

Egocentric خودمحورProblem solveingحل مسئله

ImaginationتخیلThoughtsافکار

Memory

Perception

Associotion

Reasoning

Attention

Cognition

problem 
solving

Decision 
making

Evaluation

Judgment

حافظه

ادراک

تداعی

استدالل

شناخت تصمیم گیری

حل مسئله

ارزیابی

قضاوت

شناخت
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فصل 4: راهنمای تدریس واحدهای یادگیری

هدف توانمندسازی 5ـ 5: 
اصطالحات و متون تخصصی رشد کالمی کودک را به کار بندد.

بخش چهارم: رشد کالمی

رشد کالمی چیست؟
زبان  هم  که  می گیرند  یاد  آن  طریق  از  کودکان  که  است  کالمی شیوه ای  رشد 
سال های  تولیدکنند.  را  آن  هم  و  کنند  درک  ارتباط  از  شکلی  یک  عنوان  به  را 
نوپایی، زمانی بسیار هیجان انگیز برای رشد زبان است. از اولین کلمه یا جمله ای 
او در مورد جهان مطرح  بیان می کند و نظرات جالب و خنده دار که  که کودک 

می کند )شکل7(.
به طور  والدین  از  انگیز هستند. بسیاری  این روند شگفت  والدین بخش مهمی از 
غریزی به رشد زبانی فرزندشان از طریق صحبت کردن و خواندن کمک می کنند 
)این دقیقاً همان چیزی است که باید انجام دهند!( از طریق این تعامالت روزانه، 
از عبارات و جمالت  با استفاده  با یادگیری کلمات جدید،  کودکان یاد می گیرند 

جدید، وارد گفتگو و صحبت با دیگران شوند.
یادگیری »کلمه« که بخشی اساسی از رشد کالمی است به موارد زیر بستگی دارد:

1 میزان صحبت کردن: کودک شما می خواهد با شما ارتباط برقرار کند حتی 
قبل از اینکه او بتواند از کلمات استفاده کند.

از طریق گفت وگو  را  مهارت های گفتاری خود  نوع صحبت کردن: کودکان   ٢
با دیگران رشد می دهند و همیشه از طریق صحبت با افراد و محیط های واقعی، 

بیشتر از تماشای تلویزیون و یا ارتباط با رسانه های دیگر یاد می گیرند.
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٣ توانایی استفاده از زبان برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران: این توانایی 
در  آن  مدت  بلند  موفقیت  البته  و  کودک  اولیه  رشد  در  مهم  مؤلفه های  از  یکی 

مدرسه و فراتر از آن است.

تمرین کنید

الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1 رشد کالمی کودک را تعریف کنید؟

٢ نقش والدین را در فرایند رشد کالمی کودک توضیح دهید؟
٣ یادگیری کلمات به عنوان بخش اساسی رشد کالمی به چه عواملی وابسته است؟

ب( در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1.Verbal development is the way in which children begin to both under-
stand and produce language as a form of communication .

1 رشد کالمی شیوه ای است که کودکان از طریق آن یاد می گیرند که هم زبان را 
به عنوان یک شکلی از ارتباط درک کنند و هم آن را تولیدکنند.

2 .Children develop their oral language skills through conversations with 
others
٢ کودکان مهارت های گفتاری خود را از طریق گفت وگو با دیگران رشد می دهند.

پ( صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
1 سال های نوپایی زمانی بسیار هیجان انگیز برای رشد زبان است. درست

٢ کودکان با تماشای تلویزیون، مهارت های گفتاری خود را رشد می دهند. نادرست 
٣ بسیاری از والدین به طور غریزی به تقویت رشد مهارت های زبان فرزند خود از 

طریق صحبت کردن با آنها کمک می کنند. درست
د( با توجه به شکل 8، کلمات روی تصویر را ترجمه کنید.

.................

.................

................

...............

...............

نقطه گذاری

حاالت چهره

تماس چشمی

حاالت بدنی

زبان بدن 
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و( لغات زیر را ترجمه کنید.

لغتترجمهلغتترجمه

CompetenceشایستگیSystematic منظم

FundamentalبنیادیSoundصدا

InteractionsتعامالتSymbolنماد

Oral language زبان گفتاریTraditionalرسمی

PurposeهدفVerbal developmentرشد کالمی

SignsعالیمLinguisticزبانی

هدف توانمندسازی 6ـ 5: 
اصطالحات و متون تخصصی مهارت های ارتباطی در کودکان را به 

کار بندد.

بخش پنجم: رشد مهارت های ارتباطی در کودکان

مهارت های ارتباطی در کودکان کدام اند؟
یادگیری مهارت های ارتباطی برای کودکان مهم و کلیدی است زیرا افراد از طریق 
ارتباط با دیگران است که نیازهای خود را برآورده می سازند. چندین وظیفۀ دیگر هم 
در اوایل دوران کودکی همانند این موضوع مهم هستند. رشد ارتباطات برای کودکان 
شامل دستیابی به مهارت ها برای درک و بیان افکار، احساسات و اطالعات است. درک 
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ارتباطات از قبل از تولد )در دوران بارداری( شروع می شود و در طول زندگی ادامه 
را تفسیر  می یابد، همان طور که یک کودک می شنود، می بیند و اطالعات دیگران 
می کند. بیان ارتباط یا زبان کودک، با حرکات سر، چشم و بدن آغاز می شود )شکل8(.

تمرین کنید
الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1 رشد ارتباطات در کودکان شامل چه مواردی است؟
٢ شروع درک ارتباط در کودکان چه زمانی است؟

ب( در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید. 
1. Learning to communicate is to interact with others and to have their 
Needs met
2. Understanding communication begins before birth
3. The expression of communication or a child’s language begins with 
head, eye, and body movements 

ج(جاهای خالی را با کلمات داده شده کامل کنید.
understanding - feelings - movements

درک کردن ـ احساسات ـ حرکات
1. The expression of communication or a child’s language begins with 
head, eye, and body movements.
2. Communication development for young children includes expressing 
thoughts, feelings and in formation . 

1 بیان ارتباط یا زبان کودک با حرکات سر، چشم و بدن شروع می شود.
بیان  و  برای درک  به مهارت ها  برای کودکان شامل دستیابی  ارتباطات  ٢ رشد 

افکار و احساسات است.

د( لغات زیر را ترجمه کنید.
 

لغتترجمه

Communication skillsمهارت های ارتباطی

Functionalکارکردی

Informationاطالعات

body movementsحرکات بدن
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هدف توانمندسازی 7ـ 5: 
ایمن و سالم محیط آموزشی  و متون تخصصی فضای  اصطالحات 

کودک را به کار بندد.

بخش ششم: ایمنی و بهداشت محیط

امنیت در  از  باشد و اطمینان  امن  از هر چیز  باید بیش  از دبستان  محیط پیش 
محیط پیش از دبستان مالحظاتی دارد. دستورالعمل های زیر را برای ایجاد یک 

محیط امن در مهد کودک دنبال کنید )شکل9(.
1 کارکنان واجد شرایط را انتخاب کنید: شما باید کارکنان کافی برای نظارت 
تمام  که  کنید  اطمینان حاصل  و  باشید  داشته  کودک  مهد  در  کودکان  تمام  بر 
مناطق در مهد کودک که کودکان در آن جمع می شوند، همیشه توسط کارکنان 

نظارت می شود. 
٢ منطقۀ بازی را به صورت منظم بررسی کنید: به این معنا که کارکنان باید 

همه چیز را به طور کامل بررسی کنند .
٣  کالس را به شیوه ای تنظیم کنید که به شما امکان می دهد همۀ کودکان 
نقطه کوری وجود  که هیچ  کنید  اطمینان حاصل  ببینید.  را در تمام زمان ها 

ندارد که در آن کودکان از دید شما پنهان باشند.
٤ فضای اطراف زمین بازی را با نرده های امن بپوشانید:

 پوشش زمین باید نرم و مطمئن باشد.
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 ارتفاع تاب، سرسره و دیگر تجهیزات زمین بازی باید یک فاصلۀ امن از زمین 
داشته باشند.

5 مواد شیمیایی را دور از دسترس کودکان نگه دارید: در یک محیط پیش 
از دبستان، پاک کننده ها، جعبۀ کمک های اولیه، داروها و سایر مواد سمی باید در 

یک کابینت قفل شده نگه داشته شوند.

تمرین کنید
الف( به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

1 مالحظات ایمنی اطمینان بخش در پیش از دبستان را نام ببرید.
٢ اگر نقطۀ کوری در مهد کودک وجود داشته باشد و کودکان از دید شما خارج 

شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
٣ توضیح دهید که چرا دیدن همۀ کودکان به صورت همیشگی در محیط پیش  از 

دبستان الزم است؟

ب( در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید.
1. In a preschool environment, cleaners and first aid solutions should be 
kept in a safety locked cabinet. 

1 در یک محیط پیش از دبستان، پاک کننده ها و جعبۀ کمک های اولیه باید در 
کابینت های قفل دار نگهداری شوند.

2. Make sure there are no blind spots where children can get lost from 
your sight. 

٢ اطمینان حاصل کنید که هیچ نقطه کوری وجود ندارد که در آن کودکان از 
دید شما پنهان باشند.
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پ( تصاویر را با جمالت مناسب مطابقت دهید. )یک جمله اضافی وجود دارد(.

All electrical outlets are covered
تمام پریزهای برق پوشیده شده اند.

All chemicals are locked out of 
childrens reach.

نگه داشتن شوینده ها و همۀ مواد شیمیایی 
از دسترس کودکان  دور 

There is a risk of falling objects.
خطر سقوط اشیاء وجود دارد. 

All hygiene supplies are available 
(soap, paper towels).

کاغذی(  )صابون، حوله  بهداشتی  لوازم  تمام 
هستند. موجود 
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د( کدام یک از موارد جدول زیر به ایمنی و بهداشت مربوط می باشد؟ در قسمت 
بله یا خیر عالمت بگذارید.

items yes no

بیان مناسب احساسات •

خوشبو کنندۀ هوا استفاده نمی شود. •

جعبۀ کمک های اولیه در هر اتاق در دسترس است. •

•  گوش دادن فعال

نگه  داشتن همۀ مواد شیمیایی خارج از دسترس کودکان  •

ی( لغات زیر را ترجمه کنید.

لغتترجمهلغتترجمه

ArrangeچیدمانMonitoredنظارت و پایش

Checked onبررسی Qualifiedواجد شرایط

First aidکمک های اولیهOutdoor play بازی در فضای باز

Emergency situationsشرایط اضطراریPlaygroundزمین بازی

EquipmentتجهیزاتSafetyایمنی

GuidelinesدستورالعملStaff membersاعضای کارکنان

برای مروری بر پودمان و کسب شایستگی در هنرجویان، از آنها بخواهید قسمت 
»تمرین کنید« را انجام دهند و پرسش های خود را در این زمینه در کالس مطرح 

کنند. 

تمرین کنید

خود ارزیابی
بعد از اتمام پودمان از هنرجویان بخواهید با توجه به راهنمای »خودارزیابی«، آن 
را کامل کنند. سپس شما نتیجه را بررسی کرده و در صورت مشاهدۀ مواردی که 
بیانگر کمبود آموخته های هنرجویان است، آنها را راهنمایی کنید و مطالب را در 
زمینۀ مربوط، با آنها مرور نموده و اشکاالت موجود را با طراحی تمرینات مختلف و 

تکرار تمرینات کتاب رفع کنید.
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فصل 5: مراکز، مواد و منابع یادگیری ...

فصل 5
مراکز، مواد و منابع یادگیری، ارزشیابی و 
صالحیت حرفه ای هنرآموز
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مراکز، رسانه ها،منابع، مواد و منابع یادگیري
1 مراکز یادگیري: 

کالس درس، فضاي کارگاه اختصاصی، محیط بسته و باز مراکز آموزش پیش از 
از  علمي  بازدید  مرتبط،  تخصصي  نمایشگاه هاي  واقعي،  محیط هاي کار  دبستان، 

مراکز تخصصي مرتبط.

٢ رسانه هاي یادگیري

هنرجو

کتاب کار 
هنرجو

شبکه های 
اجتماعی

سایت آموزشی 
معتبر

فیلم 
آموزشی

کتاب
مرجع

پوسترهای 
آموزشی

نرم افزار 
هنرجو

مجالت
آموزشی

کتاب
درسی

هنرآموز

سایت آموزشی 
معتبر

کتاب
مرجع

فیلم 
آموزشی

کتاب
درسی

کتاب راهنمای 
هنرآموز
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فصل 5: مراکز، مواد و منابع یادگیری ...

٣ منابع یادگیري:
 کتاب آموزشي منبع؛

 کتاب مرجع؛
سازمان  و  پرورش  و  آموزش  مقررات  و  آیین نامه ها  دستورالعمل ها،  مجموعۀ   

بهزیستي در ارتباط با ایمنی و بهداشت مراکز پیش از دبستان؛
 استانداردهاي تحلیل و ارزشیابي حرفه.

٤ مواد یادگیري:
 وسایل آموزشي؛
 ماکت آموزشی؛ 

 ابزار و تجهیزات سرمایه ای و نیمه سرمایه ای؛
 مواد مصرفی.

صالحیت مربیان رشته
1 مدرک تحصیلی: لیسانس و باالتر 

٢ رشتۀ تحصیلی: علوم تربیتی )با گرایش های آموزش و پرورش پیش از دبستان 
و دبستان، روان شناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی تحصیلی(

٣ مدارک حرفه ای: گذراندن دوره هاي زیر:
الف( آموزش های بدو استخدام و ضمن خدمت؛ 

ب( آموزش های فناوری مرتبط با محتوای برنامۀ درسی رشته؛
ج( گذراندن یکی از دو دورۀ زیر:

    1ـ کارگاه های آموزشی مرتبط با مراکز دولتی و خصوصی؛
    2ـ دوره های عملی در مراکز آموزشی مرتبط.

٤ تجربۀ کاری: داشتن حداقل 3 سال فعالیت آموزشی

الزامات اجرایی برنامۀ درسی رشته
به  دستیابی  جهت  هنرآموز  دستیار  و  بخش  سرپرست  هنرآموزان،  آموزش   1

شایستگی های حرفه ای و تخصصی رشته؛ 
٢ ایجاد و تجهیز کارگاه های آموزشی جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای 

و تخصصی رشته؛ 
٣ تعیین استانداردهای آموزشی فضا جهت فعالیت های عملی و کارگاهی رشته؛ 

٤ مشارکت مراکز دولتی و خصوصی و دیگر بخش های وزارت آموزش و پرورش 
جهت تحقق اهداف رشته؛
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5 حضور یک هنرآموز و یک دستیار هنرآموز به ازای هر 16 نفر هنرجو؛
تجهیزات  و  پوستر  آموزشی،  بستۀ  توزیع  و  تهیه  مالی جهت  منابع  ٦ تخصیص 

کارگاهی و مواد مصرفی رشته؛
٧ پایش برنامۀ درسی از طریق اعتبار بخشی، بازدید از واحدهای آموزشی و تهیۀ 

ساز وکار ارزشیابی و اصالح برنامۀ درسی، مواد و رسانه های یادگیری؛
٨ تجهیز کتابخانه های مراکز آموزشی رشته با کتاب های مرجع و مجموع دستورالعمل ها 
و آیین نامه های مصّوب )وزارت آموزش و پرورش،سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی(.

اعتبار بخشي
ـ مرحلۀ اول اعتبار بخشي در شوراهاي تخصصي در مراحل تألیف انجام مي شود.

ـ مرحلۀ دوم اعتبار بخشي بعد از گذشت یک سال توسط کارشناسان دفتر به روش 
قضاوتي و با همکاري گروه هاي آموزشي استان ها انجام مي گیرد و حداقل پنج سال 

اعتبار خواهد داشت.

ارزشیابي/ اصالح / بهبود
بر اساس فرایند اعتبار سنجی، هر 5 سال یک بار برنامۀ درس دانش فنی تخصصی 

مورد ارزشیابی و اصالح کامل قرار می گیرد.
برنامۀ درس دانش فنی تخصصی هر دو سال یک بار مورد اصالحات جزئی قرار 

می گیرد.
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این درس در فضاي کالس، کارگاه تخصصي رشته )کارگاه فعالیت های هنری( و 
فضای بسته و باز مراکز آموزش پیش از دبستان ارائه می شود.

در مورد استاندارد فضا و چیدمان تجهیزات آموزشي درس، الزم است به استانداردهاي 
تعیین شدۀ رشته و سازمان نوسازي مدارس توجه شود.

کارگاه فعالیت های هنری و خاّلق
1 میز هنرآموز؛

٢ ویدئو پروژکتور؛
٣ میز کار هنرجو؛

٤ سکوی اجرای نمایش؛
5 تخته و پردۀ نمایش متحرک؛

1 کپسول آتش نشانی؛
٧ روشویی؛

٨ کمد کاردستی با وسایل دور ریختنی و بی مصرف؛
9 میز کار متحرک؛

10 آینۀ قدی؛
11 تجهیزات نمایش؛

1٢ پنل متحرک؛
1٣ کتابخانه؛

1٤ نمایشگاه کارهای دستی و خاّلقانه؛
15 کمد هنرجو؛

1٦ کمد تجهیزات هنری؛
1٧ میز رایانه؛

1٨ کمد وسایل صوتی و تصویری.
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ایمنی و بهداشت در کارگاه های تخصصی

مقررات ایمنی کارگاه های هنرستان 
واسطۀ  به  کاردانش  و  و حرفه اي  فني  کارگاه ها در هنرستان هاي  ایمنی  مقررات 
توجه  به  نیاز  که  دارد  تفاوت هایي  عادي  مدارس  سایر  با  کارگاهي،  فعالیت هاي 
امید  بیشتر عوامل اجرایي واحدهاي آموزشي و مدیریت آموزش و پرورش دارد. 
است همکاران گرامی  با احساس مسئولیت و تدبیر الزم همراه با هوشیاری کامل و 
کسب اطالع از محیط کاری خود از بروز حوادث غیر مترقبه که به خسارات جانی 

و مالی منجر می شود، با توجه به نکات زیر جلوگیری کنند: 
1 آشنا نمودن عوامل اجرایی آموزشگاه با آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها 

و سایر مقررات و قوانین مربوط به وظایف آنان؛
٢ تذکر وظایف و تکالیف شرعی و اسالمي کارکنان در حفاظت از بیت المال و اتخاذ 
تدابیر الزم در حفظ و حراست اموال واحد آموزشی و جلوگیری از هرگونه اسراف در 

خریدها و مواد مصرفی؛
ایمنی،  مسائل  استحکام،  نظر  از  آموزشی  واحد  نگهداشت ساختمان  و  ٣ حفظ 

تأسیسات، محوطه، ابزار، وسایل و امثال آن؛
حرارتی،  روشنایی،  شبکه های  فلکه ها،  شیر  در ها،  پنجره ها،  کنترل  و  بازدید   ٤
ساعات  پایان  در  نظر  تحت  واحد  تأسیسات  و  اموال  سایر  و  گازرسانی  آبرسانی، 
اداری و حصول اطمینان از بسته بودن یا باز بودن و یا روشن و خاموش بودن آنها؛

5 جلوگیری از ورود افراد ناشناس و نیز جلوگیری از خروج غیرمجاِز اموال، اشیا و 
مواد اولیه از قبیل لوازم و تجهیزات در ساعات اداری و غیراداری از کارگاه؛

٦ خارج کردن وسایل اِسقاطی و فرسوده ) استفادۀ بیشتر از آنها خطرناک است(؛
٧ تأکید بر رعایت اصول ایمنی در کلیۀ بخش های هنرستان به ویژه کارگاه ها؛

مسئولیت  واگذاری  و  تکثیر  وسایل  از  حفاظت  و  صحیح  استفادۀ  بر  نظارت   ٨
نگهداری آنها به یکی از کارکنان هنرستان. این گونه وسایل باید در اتاقی محفوظ 

و دور از دسترس عموم نگهداری شوند. 
ایام تعطیل و  ایمنی به خصوص در مواقع و  اموال و جهات  9 حفظ و حراست 
بررسی وضع درهای ورودی و خروجی و پنجره های ساختمان ها و صدور دستور 

الزم در جهت رفع نواقص آنها؛
و  نفت سوز  وسایل  به  )سرکشی  آتش سوزی  بروز  از  جلوگیری  و  پیش بینی   10
حرارتی پس از تعطیلی کار روزانه(، سرقت، آسیب و خرابی و سایر حوادث در واحد 

ساختمانی یا شبکه های تأسیساتی، اموال و اثاثیه، کاالها و تجهیزات تحت نظر؛
و  دزدی  آتش سوزی،  نظیر  غیرمترقبه  حوادث  و  اتفاقات  فوری  دادن  اطالع   11

خرابی به مسئوالن و انجام اقدامات احتیاطی اولیه؛
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1٢ ایجاد عوامل حفاظتی و ایمنی در کارگاه و آزمایشگاه و برنامه ریزی در جهت 
آموزش اصول ایمنی و بهداشت؛

1٣ تشکیل کمیتۀ فنی و حفاظتی در کارگاه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه 
خطر احتمالی؛

1٤ پوشیدن لباس کار توسط هنرآموزان، استادکاران و هنرجویان از نظر ایمنی و 
بهداشت در محیط کارگاه؛

برقراری و حفظ نظم در کالس درس و محیط های آموزش عملی)کارگاه ها،   15
آزمایشگاه ها، مزارع، باغات، تأسیسات، اردوها، گردش های علمی و مؤسسات مورد 

بازدید(؛
1٦ تهیۀ تابلو برای کلیۀ کلیدهای انبارها، ساختمان ها و تأسیسات در محل مناسب 

در انبار مرکزی
1٧ بازدید از اشیا، وسایل و اموال اعم از فنی، اداری، آموزشی و تأسیساتی و غیره 

و توصیه به حفظ و نگهداری آنها به استفاده کنندگان؛
1٨ نظارت بر انبار لوازم و میزان موجودی های کارگاه ها و نحوۀ خرید و مصرف مواد 
و نیز ترتیب تنظیم دفاتر اموال هنرستان طبق دستورالعمل های ابالغی به نحوی 

که دقیقاً متضمن اموال غیر استهالکی هنرستان در هر زمان باشد؛
19 انجام سایر اموری که با رعایت قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط در 

ارتباط کامل با نظم اداری و مالی آموزشگاه باشد؛ 
٢0 تهیۀ فرم شناسنامه برای تجهیزات مختلف کارگاهی و دستگاه های آزمایشگاهی 

و دیگر وسایل و ابزار کار و غیره.

آیین نامۀ انضباطی
آگاهی هنرآموزان و هنرجویان از آیین نامۀ انضباطی کارگاه ها و رعایت آن، ضمن 
جلوگیری از اسراف و تبذیر می تواند از بروز خسارات و آسیب های جبران ناپذیر 

جلوگیری کند. مهم ترین موارد انضباطی عبارت اند از:
فعالیت های  انجام  در  مشارکت  و  رفتار  احترام، حسن  و  ادب  اخالق،  رعایت   1

کارگاهی
٢ رعایت مقررات آموزشی و تربیتی؛

٣ حضور به موقع در کارگاه و هماهنگی برای انجام فعالیت های آموزشی مربوطه؛
نگه داشتن  پاکیزه  و  فردی  نظافت  و  بهداشت  رعایت  در  هماهنگی  و  نظارت   ٤

محیط کارگاه؛
5 استفاده از کفش و لباس مناسب و متناسب با شئونات اسالمی؛

٦ خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و آرایشی )انگشتر، زنجیر، دستبند و 
غیره( به منظور ایمنی در کارگاه ها؛
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٧ الزام به پوشیدن لباس کار در کارگاه )رنگ لباس کار با نظر معاونت فنی است(؛
یا دستگاه های کارگاه در  به وسایل  ٨ جبران خسارت وارد شده توسط هنرجو 
صورتی که مقصر شناخته شود و در این صورت، مخارِج تعمیرات و یا خرید آن 
دستگاه به عهدۀ وی خواهد بود و در غیر این صورت به تشخیص سرپرست کارگاه 

توسط هنرستان تأمین خواهد شد؛ 
اصول  رعایت  با  هنرجویان  توسط  برق  شبکۀ  به  برقی  وسیلۀ  هرگونه  اتصال   9

ایمنی و تحت نظر هنرآموز؛
10 ممنوعیت استفاده از تلفن همراه طبق دستورالعمل آموزش و پرورش در محیط 

کارگاه
11 حفظ خونسردی در صورت بروز هرگونه حادثه در کارگاه و رعایت موارد ایمنی 
به  را قطع کنید و  تابلو  برق اصلی  ایجاد برق گرفتگی بالفاصله  الزم )در صورت 

مسئول مربوطه اطالع دهید(.
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 ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمرۀ مستمر )از 
5 نمره( و یک نمرۀ شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 

عملکرد جداول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد.

 جدول ارزشیابی پودمان
عنوان 
پودمان

1

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربرد 
روان شناسی 
در آموزش 
و پرورش 

کودک

تحلیل 
روان شناسی 

کاربرد روان شناسی کودک
در آموزش و پرورش 

کودک بر اساس 
منابع معتبر علمی  
و آموزشی سازمان 
بهزیستی و آموزش 
و پرورش پیش از 

دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

ـ به کارگیری فواید روان شناسی در آموزش 
کودک

تحلیل رفتار کودک با استفاده از ویژگی های 
رفتار کودک با روش های خالق

ـ مقایسه نظریه های یادگیری کودکان
ـ اجرای تحقیق علمی در زمینۀ رفتار کودکان 

با نوآوری
ـ طبقه بندی هوش کودکان با استفاده از 

آموزش برای  ویژگی ها 

3

در حد 
انتظار

ـ به کارگیری فواید روان شناسی در آموزش 
کودک

ـ تحلیل رفتار کودک 
ـ مقایسۀ نظریه های یادگیری کودکان

ـ اجرای تحقیق علمی در زمینۀ رفتار کودکان

2

تحلیل رفتار 
کودک

پایین تر 
از 

انتظار
1توانایی انجام یکی از شایستگی ها

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از ٣

نمرۀ پودمان از ٢0
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عنوان 
پودمان
 ٢

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت( 

استانداردنتایج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربرد 
بهداشت 
روانی در 
پیش از 
دبستان

تحلیل عملکرد 
بهداشت روانی در 

پیش از دبستان
توسعۀ شناخت 

بهداشت روانی در 
پیش از دبستان بر 
اساس منابع معتبر 
علمی و آموزشی 
سازمان بهزیستی 

و آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

ـ طراحی فعالیت آموزشی در مراکز پیش از 
دبستان بر بهداشت روانی کودکان با شیوه های 

خالق
ـ طراحی فعالیت هایی برای آموزش مهارت های 
زندگی جهت سالمت روانی کودک با شیوه های 

خالق
ـ طراحی فعالیت هایی با موضوع تأثیر دین 
بر سالمت روانی کودکان با شیوه های خالق

3

در حد 
انتظار

ـ طراحی فعالیت هایی برای آموزش مهارت های 
زندگی جهت سالمت روانی کودک 

ـ طراحی فعالیت هایی با موضوع تأثیر دین 
بر سالمت روانی کودکان 

2
به کارگیری اصول 
بهداشت روانی در 
آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

پایین تر 
از 

انتظار
1 توانایی انجام یکی از شایستگی ها

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از ٣

نمرۀ پودمان از ٢0
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عنوان 
پودمان
 ٣

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت( 

استانداردنتایج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

شناخت 
مشکالت 

شایع 
رفتاری 
کودکان 
پیش از 
دبستان

تحلیل مشکالت 
رفتاری کودکان

توسعۀ شناخت 
مشکالت شایع 

رفتاری در کودکان 
پیش از دبستان 
براساس منابع 
معتبر علمی و 

آموزشی سازمان 
بهزیستی و آموزش 
و پرورش پیش از 

دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

ـ توانایی تحلیل مشکالت رفتاری کودکان 
ـ به کارگیری روش های برخورد با مشکالت 

رفتاری کودکان به روش خالق
ـ ارجاع کودکان به مشاوره های تخصصی

3

در حد 
انتظار

ـ به کارگیری روش های برخورد با مشکالت 
رفتاری کودکان 

ـ ارجاع کودکان به مشاوره های تخصصی
2

به کارگیری 
روش های برخورد 

با مشکالت 
رفتاری کودکان

پایین تر 
از 

انتظار
1 توانایی انجام یکی از شایستگی ها

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از ٣

نمرۀ پودمان از ٢0

عنوان 
پودمان
 ٤

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت( 

استانداردنتایج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

به کار گیری 
رویکردها 
در آموزش 
و پرورش 
پیش از 
دبستان

تحلیل رویکردهای 
آموزشي پیش از 

دبستان

به کارگیری 
رویکردها و تدریس 

در آموزش و 
پرورش پیش از 
دبستان براساس 

منابع معتبر علمی   و 
آموزشی سازمان 

بهزیستی و آموزش 
و پرورش پیش از 

دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

توانایی تحلیل چهار رویکرد آموزشي پیش 
رویکردها  این  کارگیری  به  و  دبستان  از 
و  دبستان  از  پیش  پرورش  و  آموزش  در 

نوآوری در روش های آموزش
3

در حد 
انتظار

توانایی تحلیل چهار رویکرد آموزشي پیش 
در  رویکردها  کارگیری  به  و  دبستان  از 

آموزش و پرورش پیش از دبستان 
2 به کارگیری 

رویکردها در 
آموزش و پرورش 
پیش از دبستان

پایین تر 
از 

انتظار

1 توانایی انجام یکی از شایستگی ها

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از ٣

نمرۀ پودمان از ٢0
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عنوان 
پودمان
 5

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت( 

استانداردنتایج
نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کاربرد متون 
تخصصی در 
آموزش های 

پیش از 
دبستان

اصطالحات  تحلیل 
تخصصی در آموزش 
از  پیش  پرورش  و 

دبستان

به کارگیری زبان 
تخصصی در آموزش 

کودکان پیش از 
دبستان بر اساس 

منابع معتبر علمی و 
آموزشی سازمان 

بهزیستی و آموزش 
و پرورش پیش از 

دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

تحلیل اصطالحات تخصصی در آموزش و 
پرورش پیش از دبستان و به کار گیری زبان 
همه  رشد  پرورش  و  آموزش  در  تخصصی 
جانبه کودک براساس کتاب های تخصصی 

پایۀ10، 11و 12

3

در حد 
انتظار

آموزش  در  تخصصی  اصطالحات  تحلیل 
به کارگیری  و  دبستان  از  پیش  پرورش  و 
زبان تخصصی در آموزش و پرورش رشد 

همه جانبۀ کودک در دو پایه 

2 به کارگیری زبان 
تخصصی در 

آموزش و پرورش 
رشد همه جانبۀ 

کودک
پایین تر 

از 
انتظار

در  تخصصی  اصطالحات  تحلیل  توانایی 
1آموزش و پرورش پیش از دبستان

نمرۀ مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از ٣

نمرۀ پودمان از ٢0

با توجه به اهمیت ارزشیابی در جهت کسب شایستگی های مورد انتظار هر واحد 
ابتدا فرم های مربوط به ارزشیابی شایستگی را که در پایان  یادگیری، الزم است 
هر واحد یادگیری آورده شده است، به هنرجویان معرفی کنید. نمرات هر مرحله 
و شاخص های ارزشیابی را با توجه به کاربرگ های پیشنهادی آنها توضیح دهید و 
با مثال های عینی، شرایط قبولی در هر مرحله و کل واحد یادگیری را شرح دهید.
توجه داشته باشید که هنرجو بر حسب نوع فعالیت های عملی ـ مهارتی زیر در 

کتاب درسی، می تواند به شایستگی های مورد انتظار دست یابد:
1ـ طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی ـ تربیتی؛ 

2ـ تهیۀ فهرست وارسی و ارائۀ گزارش آن.
بعد از آموزش هر قسمت و با به کارگیری کاربرگ های پیشنهادی می توانید نمرۀ 

شایستگی هنرجو را در سه سطح زیر مشخص کنید: 
الف( باالتر از انتظار= نمرۀ شایستگی 3

ب( در حد انتظار= نمرۀ شایستگی 2
ج( پایین تر از انتظار= نمرۀ شایستگی 1
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کسب نمرۀ شایستگی 1 توسط هنرجو به معنای قبول نشدن در آن واحد یادگیری 
است.

کاربرگ پیشنهادی نمره دهی ارزشیابی پایانی مراحل کاری واحدهای 
یادگیری ـ  طراحی فعالیت های آموزشی ـ  تربیتی

واحد 
یادگیری

نتایج 
مورد 
انتظار

نمرهمعیار سنجش مواردشاخص
نمره 

هنرجو )با 
ضریب 5(

مراحل 
واحدهای 
یادگیری

باالتر از 
انتظار

 طراحی 
فعالیت

بیانگر موضوع و محتوایی است که قرار است مربی آموزش دهد؛نام فعالیت

3

دربردارندۀ فعالیت هایی است که فراگیران با انجام آنها نشان می دهند هدف فعالیت
که یادگیری صورت گرفته است؛

برای اجرای فعالیت ها و تجارب یادگیری باید به فراگیران، فرصت کافی زمان فعالیت
داده شود.

با توجه به سن زمانی و ویژگی های رشدی و نیازهای او در هر دورۀ سنی سن کودک
فعالیت طراحی می شود؛

تعداد مربی و 
بر اساس سن کودکان متفاوت است؛مربی یار

بر اساس محتوا و موضوع به صورت فردی یا گروهی انجام می شود؛نوع فعالیت

فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فعالیت در مراکز پیش از دبستان در مکان فعالیت
آن مشغول به کار می شوند. با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود.

وسیله و ابزار 
بر حسب نوع فعالیت متفاوت است؛مورد نیاز

بر اساس سن، محتوا و نوع فعالیت متفاوت است؛تعداد کودکان
بر اساس هدف، محتوا، نوع فعالیت، سن و زمان انجام می شود.روش کار

اجرای 
فعالیت

بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.
متناسب با روش کاِر ارائه شده، انجام شود.

متناسب با گروه سنی باشد.
از ابزار استفادۀ صحیح بکند.

در اجرای فعالیت نوآوری داشته باشد.
سرعت عمل داشته باشد.

با نظارت مربی فعالیت را اجرا کند.

توجه

در ادامۀ این پودمان با نحوۀ ارزشیابی شایستگی واحدهای یادگیری درس دانش 
واحد  هر  ارزشیابی  پیشنهادی سنجش شاخص های  کاربرگ های  فنی،  تخصصی 

یادگیری و نحوۀ محاسبۀ نمره شایستگی هنرجو با مثال آشنا می شوید.



133

فصل 8 : ارزشیابی

در حد 
انتظار

 طراحی 
فعالیت

بیانگر موضوع و محتوایی است که قرار است مربی آموزش دهد؛نام فعالیت

2

دربردارندۀ فعالیت هایی است که فراگیران با انجام آنها نشان می دهند که هدف فعالیت
یادگیری صورت گرفته است؛

با توجه به سن زمانی و ویژگی های رشدی و نیازهای او در هر دورۀ سنی سن کودک
فعالیت طراحی می شود؛

فضایی که هنرجویان در مراحل کار و فعالیت در مراکز پیش از دبستان در در حد انتظار
آن مشغول به کار می شوند. با دو عنوان فضای باز و بسته مطرح می شود.

وسیله و ابزار 
بر حسب نوع فعالیت متفاوت است؛مورد نیاز

بر اساس هدف، محتوا، نوع فعالیت، سن و زمان انجام می شود.روش کار

اجرای 
فعالیت

بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.

متناسب با روش کار ارائه شده، انجام شود.

متناسب با گروه سنی باشد.

از ابزار استفادۀ صحیح بکند.

در اجرای فعالیت نوآوری داشته باشد.

سرعت عمل داشته باشد.

با نظارت مربی فعالیت را اجرا کند. 

بر اساس طراحی فعالیت انجام شود.

پایین تر 
از انتظار

 طراحی 
فعالیت

5 مورد یا 
1در این صورت هنرجو شرایط کسب شایستگی را ندارد .*کمتر از آن

اجرای 
فعالیت

فعالیت را ناقص اجرا کند.

در  است  الزم  هنرجو  یادگیری،  واحد  در  شایستگی  نکردن  کسب  صورت  در   
امتحان جبرانی هنرستان شرکت کند.
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کاربرگ پیشنهادی نمره دهی ارزشیابی پایانی مراحل کاری واحدهای یادگیری ـ تهیۀ فهرست وارسی

واحد 
یادگیری

نتایج 
مورد 
انتظار

نمرهمعیار سنجش شاخص
نمرۀ 

هنرجو )با 
ضریب 5(

واحدهای 
یادگیری

باالتر از 
انتظار

تهیۀ 
فهرست 
وارسی

موضوع مشخص باشد.

3

گروه سنی مشخص باشد.

راهنمای تکمیل داشته باشد.

هر ماده متناسب با موضوع باشد.

هر ماده یکی از رفتارهای مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.

هر ماده به صورت جمله ای کوتاه آورده شود.

مشاهده بر اساس فهرست وارسی انجام شود و هر کدام از موارد ثبت شود.مشاهده

ارائه گزارش

برنامه ریزی: تمام روند گزارش ابتدا باید در ذهن آماده و برنامه ریزی شود. 

تنظیم و سازماندهی: گزارش باید موضوع، مقدمه، بدنه و نتیجه گیری داشته باشد. 

شرایط نگارش: گزارش باید مرتبط، قابل فهم، جذاب و توضیحی باشد.

تهیۀ متن نهایی: گزارش باید تجدید نظر و اصالح شود و متن نهایی به صورت 
مختصر تهیه شود.

در حد 
انتظار

تهیه 
فهرست 
وارسی

موضوع مشخص باشد.

2

راهنمای تکمیل داشته باشد.*
هر ماده متناسب با موضوع باشد.

هر ماده یکی از رفتارهای مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.

مشاهده بر اساس فهرست وارسی انجام شود و هر کدام از موارد ثبت شود. مشاهده 

ارائه گزارش

برنامه ریزی: تمام روند گزارش ابتدا باید در ذهن، آماده و برنامه ریزی شود. 

تنظیم و سازماندهی: گزارش باید موضوع و بدنه داشته باشد. 

شرایط نگارش: گزارش باید مرتبط و قابل فهم باشد.

تهیۀ متن نهایی: متن نهایی گزارش باید به صورت مختصر تهیه شود.

پایین تر 
از 

انتظار*

تهیه 
فهرست 
وارسی

3 مورد یا کمتر از آن رعایت شده باشد.

1
تمامی موارد ثبت نشده باشد. مشاهده 

2مورد یا کمتر از آن رعایت شده باشد.ارائه گزارش

**در این صورت هنرجو شرایط کسب شایستگی را ندارد.

* در بعضی از فهرست های وارسی مثل مراحل رشد، سن نقش اساسی دارد و ذکر گروه سنی مهم می باشد.
** در صورت کسب نکردن شایستگی در واحد یادگیری، هنرجو الزم است در امتحان جبرانی هنرستان شرکت کند.
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