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مستندات درس پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی کودک

 الف ـ شاخص های مهارت های اجتماعی 

سالم و خداحافظي
تشكر كردن

صحبت كردن با ديگران و قطع نكردن حرف آنها
استفاده از كلمات مناسب
احترام گذاشتن به ديگران

رعايت نوبت در صف
احترام به وسايل ديگران 

كمك كردن به ديگران 
مشاركت و همكـاري مثـل شركت در بـازي هـا و
فعاليت هاي گروهي، شركت در بحث ها و گفت وگوها

شاخص هاي 
مهارت هاي 

اجتماعي

شناخت 
مهارت هاي 

اجتماعي

شناخت 
احساسات 

خود و 
دیگران

شناخت احساسات خود و ديگران 
نام گذاري دقيق هر احساس
آشنايي با عالئم هر احساس

شناخت عوامل ايجاد كننده هر احساس
شناخت احساسات ديگران و تقسيم عواطف با يكديگر

شناخت احساسات مختلف مثل شادي، غم، عصبانيت، نگراني
نشان دادن احساسات با حركات بدني مناسب

بيان احساس به روشي كه براي ديگران ايجاد ناراحتي نكند
برقراري دوستي و ارتباط خوب با كودكان 

تصميم گيري صحيح
توانايي حل مسائل خود در تعامل با ديگران 

مسئوليت پذيري
برقراري ارتباط دوستانه با همساالن و بزرگساالن با  وجود 

تفاوت فكري



98

شاخص هاي 
مهارت هاي 

اجتماعي

دانستن نشاني منزل

آشنايي با محيط اطراف خانه و مركز پيش از دبستان
شناختن و رعايت مقررات و قوانين خانه و خانواده

شناختن و رعايت مقررات و قوانين جامعه
توجه به آداب و رسوم و سنت ها

توجه به آداب و سنت هاي اقوام و ملل ديگر
احترام به ديگرانآگاهي از ارزش هاي اخالقي و رعايت آنها  

همكاري      
دوستي       

صبر و تحمل      
راست گويي                   

صداقت

مراقبت از محيط زندگي
مراقبت از گياهان و حيوانات
تميز نگه داشتن محيط زندگي
آشنايي با شغل پدر و مادر و 

ساير مشاغل 
شناختن و رعايت مقررات 

مكان هاي عمومي

شناختن و رعايت مقررات
    راهنمايي و رانندگي

شناخت 
احساسات خود 

و دیگران

شناخت 
مسئولیت های 

فردی

پارك
رستوران  

اتوبوسوسايل نقليه عمومي
تاكسی      
مترو        

هواپيما            
قطار

توجه به چراغ راهنمايي
استفاده از پل عابر پياده

عبور از خط كشي عابر پياده
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 ب ـ محتوای پیمان نامه حقوق کودک١
بر اساس ماده يك پيمان نامه، به هر انساِن كمتر از 18 سال، كودك گفته می شود. مگر آنكه قانوِن 

قابل اعمال در مورد كودك، سن قانونی كمتری را تعيين كرده باشد.
اين كنوانسيون شامل 54 ماده و دو پروتكل اختياری بوده و دارای چهار اصل پايه ای به شرح 

زير است:
١ هيچ كودكی نبايد از تبعيض رنج ببرد.

٢ زمانی كه در رابطه با كودكان تصميم گيری می شود، بايد منافع عاليه آنان مورد توجه قرار گيرد.
٣ كودكان حق حيات داشته و بايد رشد كنند.

٤ كودكان حق دارند آزادانه عقايد و نظرات خود را ابراز كنند و اين نظرات در تمامی اموری كه 
به آنها مربوط می شود، بايد مورد توجه قرار گيرد.

كنوانسيون حقوق كودك در 8 بخش به شرح زير نيز تقسيم شده است:
١ تعریف کودک: ماده 1.

٢ اقدامات عملی، اجرایی، روند الحاق کشورها به پیمان نامه: مواد 4، 42 تا 54.
٣ اصول کلی: مواد 2، 3، 6 )بند الف(، و 41.

٤ حقوق مدنی و آزادی ها: مواد 7، 8، 12 تا 17 و 37 )بند الف(.
٥ محیط خانواده و مراقبت جایگزینی: مواد 5، 9، 10، 11، و 18 )بند الف و ب(، 19، 20، 

21، 25، و 39.
٦ بهداشت و رفاه بنیادی: مواد 6 )بند ب(، 18 )بند ج(، 23، 24، 26 و 27.

7 تحصیل، اوقات فراغت، و فعالیت های فرهنگی: مواد 28، 29 و 31.
8 اقدامات حمایتی ویژه:

اين اقدامات شامل موارد زير است:
ـ کودکان در شرایط اضطرار: مواد 22، 38 و 39.

ـ کودکان معارض با قانون: مواد 37، 39 و 40.
ـ کودکان در شرایط استثمار و بدرفتاری: مواد 19، 32، 33، 34، 35، 36 و 39.

ـ کودکان در شرایط تبعیض: ماده 30.

نکته قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 
کودک١

ـ   كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده   ماده   واحده 
به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به آن 
داده می شود مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض 
دولت  طرف  از  گيرد،  قرار  يا  و  باشد  اسالمی  موازين  و  داخلی  قوانين  با 

جمهوری اسالمی ايران الزم الرعايه نباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه شامل يك مقدمه 
و 54 ماده در جلسه روز يكشنبه اول اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد 
تأييد  به  تاريخ 1372/12/11  و در  و دو  مجلس شورای اسالمی  تصويب 

شورای نگهبان رسيده است.

1ـ متن كامل مفاد پيمان نامه حقوق كودك در سايت مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ايران قابل دستيابی می باشد.
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 زـ  آیین نامه انضباطی و مقررات ایمنی کارگاه های هنرستان 
آگاهی هنرجويان از آيين نامه انضباطی و مقررات ايمنی كارگاه ها و رعايت آن، می تواند از بروز 

خسارات و آسيب های جبران ناپذير جلوگيری نمايد.
مهم ترین موارد عبارت اند از:

١ رعايت اخالق، ادب واحترام و حسن رفتار، مشاركت در انجام فعاليت های كارگاهی با هنرآموزان 
و ساير هنرجويان

٢ رعايت مقررات آموزشی و تربيتی
٣ حضور به موقع در كارگاه وخروج از كارگاه با اجازه هنرآموز مربوطه
٤ رعايت بهداشت و نظافت فردی و پاكيزه نگه داشتن محيط كارگاه 

٥ استفاده از كفش و لباس ساده و اصالح موی سر متناسب با شئونات اسالمی
٦ خودداری از به كاربردن وسايل تجملی و آرايشی ) انگشتر، زنجير، دستبند و غيره جهت ايمنی 

در كارگاه ها(
7 الزام بهپوشيدن لباس كار در كارگاه )رنگ لباس كار با نظر معاونت فنی می باشد(

8 مراقبت از وسايل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجهيزات و دستگاه های موجود 
در كارگاه. 

9 جبران خسارت وارده توسط هنرجو به وسايل يا دستگاه های كارگاه )در صورت خسارت توسط 
هنرجو به هر وسيله يا هر دستگاهی، هنرجوی مربوطه مقصر شناخته شده و مخارج تعميرات و 
يا خريد آن دستگاه به عهده وی خواهد بود و تا تهيه آن به تشخيص سرپرست كارگاه از انجام 

كار در كارگاه محروم خواهد شد(. 
١0 ممنوعيت اتصال هر گونه وسيله برقی به شبكه برق بدون اجازه هنرآموز.

١١ عدم استفاده از تلفن همراه )موبايل( در محيط كارگاه طبق دستورالعمل آموزش و پرورش.
١٢ حصول اطمينان از صحت وسايل بالفاصله پس از تحويل گرفتن )در غير اين صورت خرابی وسيله 

به عهده هنر جو خواهد بود و انباردار هيچ گونه مسئوليتی نخواهد داشت(.
١٣ حفظ خونسردی درصورت بروز هرگونه حادثه در كارگاه و رعايت موارد ايمنی الزم )در صورت 

ايجاد برق گرفتگی بالفاصله برق اصلی تابلو را قطع نماييد و به مسئول مربوطه اطالع دهيد(. 
نکته: توجه داشته باشيد در صورت رعايت نكردن نكات ايمنی فوق و بروز حادثه، مسئوليت اصلی 

آن متوجه خودتان خواهد بود.



١0١

 منشور اخالقی مربی کودک 

سوگندنامه مربی کودک

به نام خداوند بخشنده و مهربان
در پيشگاه ايزد متعال و در اين محفل مقدس سوگند ياد می كنم كه:

مقررات اسالمی، ملی و بين المللی مربی كودك را كه به من تفهيم شده است، به شايسته ترين 
نحو به كار بندم.

كودكان را كه سازنده زندگی فردا هستند با ايمان و اعتقاد مذهبی و رعايت پيمان نامه حقوق 
آنان، از صميم دل دوست بدارم.

دلسوز و خوش زبان چونان مادری دانا و مهربان با آنان رفتار نمايم.
سوگند به آفريدگار بزرگ كه:

از آگاهی خود درباره كودكان و خانواده آنان كه به سبب حرفه ام به دست آورده ام جز به مقام 
مسئول سخن نگويم و در حرفه خود فردی خالق و با انضباط و فداكار باشم.

سوگند به يزدان پاك كه:
از آنچه به جسم و روان كودك زيان  انجام داده و  دستورات مقام مسئول را در كمال صداقت 

می رساند خودداری ورزم.
به خداوند يكتا سوگند كه:

حرفه مربی كودك را چنان كه شايسته هست پر ارج شمارم و در حفظ شئون اين حرفه مقدس 
بكوشم.
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مستندات رشد کالمی

جدول افعال سبک های یادگیری

واژه و افعال حسي ـ حرکتيواژه و افعال شنیداريواژه و افعال دیداري

عكس گرفتن 
روشن كردن
شبيه بودن
مات شدن
كدر شدن
درخشيدن
واضح بودن
رنگي شدن

مه آلود 
تار بودن 

سايه 
كشيدن نقاشي

ترسيم
نگاه كردن 

مشاهده كردن
تماشايي

روشنگرانه
خيره شدن

نعره زدن
غريدن

جيغ كشيدن
گفت وگو كردن

ترك خوردن
شكستن 

جيرجير كردن
پارس كردن

ملچ ملوچ كردن
گوش دادن

دل نشين
واضح

آهنگ صدا
خارج خواندن

خنديدن، قهقهه زدن
كليك كردن 

زنگ زدن

آسيب ديدن
تنگ
گشاد

حركت كردن 
گرفتن

حس كردن
سرد يا گرم شدن

عرق كردن 
بسته و باز شدن

سنگين
بزرگ

افتادن 
گرفتن

هل دادن
نرم و لطيف

سخت و خشن
لمس كردن 

چسبيدن 
له كردن

هيجان زده 
بردن، گذاشتن

همراهي
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مستندات درس پرورش مهارت های 
شناختی و خالق کودک

ساختار دستگاه عصبی انسان

دستگاه عصبی1

دستگاه عصبی 
مرکزی 

مغز: 

نخاع: ساختار استوانه ای شکلی است که حدود 45 
ستون  استخوانی  ساختار  در  و  دارد  طول  سانتی متر 
مهره ها )ستون فقرات( محافظت می شود. نخاع مجرای 
اصلی دریافت اطالعاتی است که از پوست، ماهیچه ها و 
مفاصل به مغز می روند. ارتباط نخاع با سایر قسمت های 
بدن از طریق اعصاب نخاعی صورت می گیرد که این 
به شمار  محیطی  عصبی  دستگاه  از  بخشی  اعصاب 
بین  رابط  به عنوان  که  این  عالوه بر  نخاع  می آیند. 
بازتاب ها  از  انواعی  مرکز  است،  بدن  اعضای  و  مغز 
)رفلکس های( خودکار است. رفلکس ها مجموعه ای از 
واکنش ها و رفتارهایی هستند که اراده فرد در انجام 
به  کشیدن  عقب  رفلکس  در  مثالً  ندارد.  نقشی  آنها 
محض تماس دست با یک محرک دردناک نظیر ظرف 
داغ، بالفاصله دست خود را پس می کشیم تا از محرک 
آزاردهنده دور شود. این بازتاب در حفظ بقای ما نقش 

مهمی دارد.

دستگاه عصبی 
محیطی2

ایـن  اعصاب حسی  دستگاه تنی یـا سومـاتیک: 
دستگاه، اطالعات مربوط به محرک های محیط را به 
دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهند. عصب حرکتی 
عصبی  دستگاه  از  را  عصبی  پیام های  دستگاه  این 
مرکزی به ماهیچه های بدن می رسانند و بدین وسیله 

فعالیت آنها را تنظیم می کند. 

مختار  خود  دستگاه  اعصاب  مختار:  خود  دستگاه 
بر  آنها  از  یا  و  می روند  )احشا(  درونی  اندام های  به 
و  قلب  ضربان  تنفس  نظیر  فرایندهایی  و  می گردند 

گوارش را تنظیم می کنند.

1ـ همکاری و ارتباط ساختاری و عملکردی چند عضو بدن با یکدیگر یک دستگاه را شکل می دهد؛ برای مثال دستگاه قلب 
و عروق، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه عصبی و .... . مجموعه این دستگاه های مختلف، بدن را می سازند

2ـ تمامی بخش های دستگاه عصبی به جز مغز و نخاع، جزء دستگاه عصبی محیطی طبقه بندی می شوند.
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تقسیم بندی نورون ها بر اساس کارکرد عمومی

دستگاه نورون های آوران یا حسی  به  را  گيرنده های حسی  از  شده  دريافت  اطالعات 
عصبی مركزی می رسانند.

نورون های وابران یا 
حرکتی 

غدد  و  ماهيچه ها  به  نخاع  و  مغز  از  را  عصبی  پيام های 
می رسانند.

نورون های واسطه یا 
میانجی 

به  را  آنها  و  می كنند  دريافت  را  حسی  نورون های  پيام های 
نورون های واسطه ديگر و يا به نورون های حركتی منتقل می كنند. 

 بخش های مغز انسان 
برخی از بخش های مغز انسان عبارت اند از:

١ تاالموس: اطالعاتی كه از گيرنده های حسی )به جز بويايی( به سمت قشر مغز می روند، از 
مسير تاالموس می گذرند. به همين دليل تاالموس را به مانند ايستگاهی می دانند كه اطالعات 
حسی بينايی، شنوايی، چشايی المسه را دريافت و تنظيم می كند و سپس اين اطالعات را به قشر 
مغز هدايت می كند. بخشی از تاالموس در فعال سازی قشر مغز و كنترل فرايند خواب و بيداری 

نقش دارد. 
٢ هیپوتاالموس: بخش كوچكی است كه در زير تاالموس قرار گرفته است، با اين حال نقش مهمی 
در كنترل بسياری از فعاليت های مغز دارد. هيپوتاالموس در تنظيم سطح طبيعی درجه حرارت بدن 
و فعاليت دستگاه قلب و عروق نقش دارد. در خوردن )حس گرسنگی ـ سيری( و نوشيدن )حس 
تشنگی( و رفتارهای جنسی نقش دارد. هيپوتاالموس در پاسخ به تنش )استرس( و تنظيم هيجان 
نيز دخالت می كند. هيپوتاالموس ارتباط نزديكی با غده هيپوفيز دارد و با كمك يكديگر بر عملكرد 

غدد درون ريز نظارت می كنند. 
رفتارهای  تنظيم هيجان،  در  اساسی  نقش  كه  است  ليمبيك  از سيستم  بخشی  آمیگدال:   ٣
هيجانی و انگيزه ها دارد. برای اطالعات بيشتر درباره سيستم ليمبيك به فعاليت 23 پودمان 2 

كتاب درسی مراجعه كنيد.  
٤ هیپوکامپ: بخشی از سيستم ليمبيك است و نقش ويژه ای در ذخيره سازی حافظه دارد. 

شکل ١ـ برش از ساختار داخلی مغز

جسم بینه ای

تاالموس

هیپوکامپ

مخچه
آمیگدال

هیپوفیز

هیپوتاالموس

قشر مخ )کورتکس(

نخاع
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ضربه مغزی: 
كند.  مشكل  دچار  را  مغز  عملكرد  می تواند  مغز  به  مستقيم  غير  يا  مستقيم  نيروی  وارد شدن 
مواردی مثل سقوط كردن )افتادن از روی سطح(، تصادفات رانندگی، برخورد جسم سنگين به 
سر و همچنين حوادثی در حين ورزش و بازی )مثالً برخورد توپ با سر( می تواند باعث آسيب به 
عملكرد مغز شود. ضربه های مغزی می توانند باعث اختالل در عملكردهای شناختی فرد شوند و 

يا مشكالت عاطفی ـ هيجانی به دنبال بياورند.

برخی از عالئم ضربه مغزی

اشكال در حافظه و به ياد آوری سردرد

تاری ديد حالت تهوع و استفراغ

اشكال در تعادل )تلوتلو خوردن در حين راه رفتن( سرگيجه

مشكالت خواب  از دست دادن هوشياری

اضطراب و عصبی شدن ناتوانی در تمركز

خستگی صحبت كردن به صورت بريده بريده

نکته اما گاهی  از ضربه ظاهر می شوند  بالفاصله پس  عالئم ضربه مغزی معموالً 
از ضربه ظاهر می شوند؛ يعنی بالفاصله بعد  تا 72 ساعت بعد  اوقات حتی 
از ضربه عالمتی ديده نمی شود در حالی كه به مغز آسيب وارد شده است. 
متأسفانه بسياری از افراد به دنبال ضربه به سرشان به مراكز تخصصی درمانی 
مراجعه نمی كنند. كه می تواند در بلند مدت عواقبی خطرناك را برای فرد 
به دنبال داشته باشد. بنابراين در صورت وقوع هرگونه ضربه به مغز )حتی 
در صورت عدم وجود عالمت( سريعاً فرد را به مراكز درمانی تخصصی ارجاع 

دهيد. 
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مراحل رشد شناختی از نظر ژان پیاژه١

ویژگی هامرحله

حسی ـ حرکتی )تولد تا ٢ 
سالگی٢( 

 خود را از اشيا اطراف متمايز می داند
می كند؛  پيدا  دست  شی  پايداری  مفهوم  به   
از جلوی  اگر  اشيا حتی  اين معنا كه می فهمد  به 

چشمش دور شوند همچنان وجود دارند. 
نخ  مثالً  می دهد  انجام  هدفمند  فعاليت های   
اسباب بازی اش را می كشد تا اسباب بازی را به سمت 

خود بياورد.

پیش عملیاتی )٢ تا 7 سالگی(

 عالقمند به تقليد و انجام بازی های نمادين است 
عنوان  به  كاغذی  دستمال  خالی  جعبه  از  )مثالً 

ماشين استفاده می كند(.
 توانايی طبقه بندی اشيا را دارد )البته معموالً آنها 
آنها طبقه بندی  رنگ  بر اساس يك ويژگی مثالً  را 

می كند(
ديدگاه  درك  يعنی  دارد؛  خودمحورانه  تفكر   

ديگران برايش مشكل است.

عملیات عینی )7 تا ١١ سالگی(

ويژگی  چند  يا  دو  بر اساس  را  اشيا  به راحتی   
طبقه بندی می كند و اشيا هر طبقه را به ترتيب مرتب 
می كند )مثالً می تواند تمام مدادها را ابتدا بر اساس 
رنگ طبقه بندی كند و سپس همه مدادهای قرمز را 

بر اساس طول آنها مرتب كند(
فعاليت های ذهنی مسلط  انجام  به  اندازه ای  تا   

می شود

عملیات صوری )١١ سالگی به 
بعد(

 به انجام فعاليت های ذهنی تسلط كامل دارد.
 در حل يك مسئله، می تواند به صورت ساختارمند 

به آزمون فرضيه ها بپردازد.
فكر  مسائل  درباره  منطقی  صورت  به  می تواند   

كند. 

1ـ پياژه يكی از با نفوذترين روانشناسان قرن بيستم است كه درباره رشد شناختی كودكان نظريه ای بيان كرده است. در 
نظريه شناختی پياژه بيشتر به مهارت حل مسئله توجه شده است و به كاركردها شناختی نظير توجه، ادراك و حافظه 
تأكيد كمتری دارد. ترتيب اين مراحل در نظريه پياژه اهميت زيادی دارد؛ به اين معنا كه ورود به يك مرحله نيازمند اتمام 

موفقيت آميز مرحله قبلی است. 
2ـ معموالً ويژگی های هر مرحله در سنين اشاره شده مشاهده می شوند. با اين حال بايد توجه داشت هوش، عوامل فرهنگی 

ـ اجتماعی ـ اقتصادی در وقوع سريع تر يا كندتر هركدام از اين مراحل تأثير دارند.
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برخی نشانه های مشکالت توجه و ضعف کارکردهای اجرایی در کودکان

 رها كردن كارها به صورت ناتمام
 كندی و بی دقتی در انجام كارها و فعاليت ها

 بی توجهی به دستورالعمل انجام تمرين ها يا بازی ها
 نياز به كمك و نظارت مداوم برای انجام تكاليف

 عمل كردن آنی و تكانشی
 جواب دادن بدون فكر

 فراموش كاری
 شلختگی و گم كردن وسايل

 بی توجهی به گفته های ديگران
 عدم رعايت نوبت

 عصبانی شدن و احساس نااميدی به محض مواجهه با هر مانع و مشكل
 خودداری از تالش مجدد پس از مواجهه با مانع

پیشنهاداتی جهت توسعه برخی کارکردهای اجرایی در خالل فعالیت های روزانه

مثال گام ها

مربی می گويد: »  االن می خواهيم كالس را مرتب كنيم« مشخص کردن 
تکلیف

مربی می گويد: »  اول آجرك های پالستيكی را درون سبد می ريزيم. 
بعد كتاب ها را در قفسه می گذاريم و آخِر سر هم مداد رنگی ها را 

در جعبه می چينيم.«
مربی می تواند مراحل را به صورت تصويری بر روی تخته طراحی 

كند و با تكميل هر مرحله بر روی تصوير عالمت ضربدر بكشد. 

مشخص کردن اجزا 
و مراحل تکلیف

در ابتدا كودكان برای انجام مراحل تكليف احتياج به راهنمايی 
و همراهی مربی دارند؛ اما بايد به مرور ميزان كمك مستقيم را 

كاهش داد تا كودكان بتوانند تكاليف را مستقالً انجام دهند: 
الف( ابتدا مربی در انجام تمام مراحل به كودكان كمك می كند.

ب( مربی تنها در يكی از مراحل با كودكان همراهی می كند؛ مثالً 
تنها در جمع كردن آجرك های پالستيكی و ريختن آنها به درون 
سبد به كودكان كمك می كند و در دو مرحله ديگر تنها كودكان 
را در هنگام انجام كار مشاهده می كند، برای بهبود عملكرد به آنها 
بازخورد می دهد و پس از اتمام موفقيت آميز هر مرحله كودكان را 

تحسين و تشويق می كند.
ج( مربی بدون ارائه راهنمايی از كودكان می خواهد تا كالس را 

مرتب كنند. 

نظارت و تشویق
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طبقه بندی جانوران

ماهی ها

مهره داران

جانوران

دوزيستان

خزندگان

پرندگان

پستانداران

اسفنج ها

بی مهرگان

كيسه تنان

كرم ها

نرم تنان

خارتنان

بندپايان

پدید آمدن فصول مختلف 
محور زمين اندكی مايل است. بنابر اين در طول يك بار چرخش به دور خورشيد، زمين ميزان 
متفاوتی از انرژی خورشيد را دريافت می كند و باعث پديد آمدن فصول مختلف می شود )شكل 2(.

شکل ٢ـ پدید آمدن فصول مختلف
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رشد بازی های تخیلی١ 

١ تا ٢ 
سالگی

 از رفتار بزرگسال بعد از بروز آن تقليد می كند. 
 عالقمند به كشف كاركرد اشيا روزمره است

 كم كم می تواند نمادسازی كند و اشيا واقعی و غير واقعی را برای بازی های 
نمادی به كار برد.

٢ تا ٣ 
سالگی

 از تقليد رفتار همساالن خود لذت می برد.
 در بازی سناريوهای ساده روزمره مثالً غذا پختن را وارد می كند.

 از نقش بازی كردن لذت می برد و با رفتارهايش ويژگی های نقش خود 
كه  وانمود می كند  و  بغل می كند  را  عروسك خود  مثالً  نشان می دهد.  را 

مادر است.

٣ تا ٤ 
سالگی

 كم كم قصه يا روايتی را وارد بازی خود می كند.
يا نقشی  يا روايتی را بازی می كند و  از يك گروه قصه  به عنوان جزئی   

ايفا می كند.

٤ تا ٥ 
سالگی

 به نقش هايی مثل شخصيت های تلويزيونی يا شخصيت های داستان های 
تخيلی عالقه نشان می دهد. 

٥ تا ٦ 
سالگی

 در بازی های تخيلی خود روايت های پيچيده را اجرا می كند كه به مرور 
تعداد شخصيت ها بيشتر می شود و اعمال و موضوعات پيچيده تر می شوند. 

1ـ به نقل از دافی )1998( ترجمه ياسايی



١١0

مستندات درس پرورش مهارت های 
عاطفیـ  اجتماعی کودک

 الف ـ نمونه فعالیت هایی از مهارت های اجتماعی 

نمونه هایی از فعالیت های مربوط به برخی مهارت های اجتماعی

مهارت

مهارت هاي 
کالمي

كودكان را تشويق كنيد در بحث ها شركت كنند، سؤال بپرسند و نظر و احساسشان 
را بيان كنند. سؤال هايي بپرسيد كه پاسخش بله يا نه نباشد و احتياج به توضيح 
بپرسيد  نقاشي بكشي؟  االن  بپرسيد مي خواهي  اينكه  ه جاي  ب باشد. مثاًل  داشته 

دوست داري االن چكار كني؟

استفاده از 
کلمات مناسب 

)مؤدبانه(

با توجه به اينكه استفاده از كلمات مؤدبانه در صحبت، در ايجاد و ادامة دوستي 
بسيار مؤثر است، كودكان را تشويق كنيد از كلماتي مثل خواهش مي كنم، متشكرم، 
از  وقتي مي خواهند  كنند.  استفاده  ديگر  كودكان  با  تعامل  در  متأسفم  ببخشيد، 
وسايل ديگران استفاده كنند اجازه بگيرند يا وقتي كه كسي به آنها محبت مي كند 

تشكر كنند.

احترام 
گذاشتن به 
دیگران و 
وسایل آنها

براي كودكان توضيح دهيد كه اگر ما به ديگران احترام بگذاريم، آنها هم به ما احترام 
مي گذارند. به آنها بگوييد كه مثاًل مسخره نكردن ظاهر و طرز حرف زدن ديگران، 
صحيح و سالم پس دادن وسيله اسباب بازي قرض گرفته شده يا لگد نكردن وسايل 
ديگران نشانه و مصداق احترام گذاشتن به آنها و در نتيجه، احترام ديدن از آنهاست.

گوش کردن 
فعال

خوب شنيدن يكي از مهارت هاي مهم اجتماعي است كه كودك از طريق ارتباط با 
بزرگساالن و نيز با آموزش و تمرين ياد مي گيرد. رعايت موارد زير هنگام صحبت 

با كودك به آموزش اين مهارت به او كمك مي كند:
وقتي كه كودك صحبت مي كند، حرف او را قطع نكنيد.

اگر كودك صحبت شما را قطع كرد، به آرامي بگوييد من دوست دارم حرف هاي 
تو را بشنوم اما مي تواني كمي صبر كني تا حرفم تمام شود؟

هنگامي كه كودك صحبت مي كند، به چشمان او نگاه كنيد. نوبتي حرف بزنيد 
و به چشمان يكديگر نگاه كنيد. براي اينكه شنوندة خوبي بوده تشويقش كنيد.

مشارکت 
و همکاري 
)شرکت در 

بازي ها، فعالیت 
و بحث هاي 

گروهي(

بخش بزرگي از رشد و كسب مهارت هاي اجتماعي با بازي تأمين مي شود. بچه ها 
هايي  بازي  ياد مي گيرند.  را  نوبت  رعايت  و  گروهي، مشاركت  كار  بازي،  ق  از طري
ترتيب دهيد كه كودكان در حياط انجام دهند. آنان با هم بازي كردن را به بازي 
با اسباب بازي هاي گران قيمت ترجيح مي دهند. فعاليت هاي گروهي ديگر مي تواند 
نقاشي، كاردستي، قصه سازي، نمايش گروهي و همكاري در مرتب كردن كالس و سر 

جاي خود گذاشتن اسباب بازي ها باشد.
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شناخت 
احساسات خود 

و دیگران/ 
تصمیم گیري

براي بسياري از كودكان، درك هيجان و احساسي كه دارند راحت نيست. شناختن 
احساسات به مديـريت آنها كمـك مي كند. اگر براي كودكي مشكل است كه در مورد 
احساسش صحبت كند، تشويق كنيد كه آن را نقاشي كند. كودكان را راهنمايي كنيد 
بدانند گريه كردن نشانة غم است،  كه عالئم جسمي احساسات را بشناسند؛ مثالً 
فرياد زدن عالمت عصبانيت است، ضربان تند قلب و لرزيدن نشانة ترس است، و سرخ 

يا داغ شدن گونه ها عالمت خجالت است.
شايد كودكان بتوانند با شناختن اين عالئم، احساسات خود را بيان كنند و احساسات 
ديگران را هم بشناسند و با آنها همدلي كنند. همدلي يعني آگاهي از احساسات و 
نيازهاي ديگران. بچه هايي كه همدلي كردن را ياد نمي گيرند، ممكن است هيچ وقت 

شكيبايي و احترام به ديگران را هم ياد نگيرند.
كودكـان اغلـب نمي توانند بگويند چه مي خواهند. اين فرصت را هر روز براي آنها 
فراهم كنيد كه تصميم گيري را تمرين و تجربه كنند. سعي كنيد در هر فعاليتي، 
دو گزينه براي كودكان درنظر بگيريد تا بتوانند انتخاب كنند. به اين ترتيب، هم 

تصميم گرفتن را تجربه مي كنند و هم بيشتر احساس خوشحالي مي كنند.

حل مسئله 
دیگران 

سعي كنيد از موقعيت هاي روزانه مسائلي براي كودكان طرح و آنان را به حل آنها 
تشويق كنيد. از آنها بخواهيد راه حل هاي مختلفي ارائه دهند و آنها را امتحان كنند 
و ببينند به نتيجه مي رسند يا نه. در زماني كه كودكان تالش مي كنند، شما فقط 

راهنما باشيد و بگذاريد خودشان راه حل پيدا كنند.

مسئولیت پذیري

مسئوليت هاي مختلفي به  كودكان بدهيد تا انجام دهند. از كارهاي سبك تر شروع 
كنيد و به تدريج مسئوليت ها را مشكل تر كنيد. مسئوليت مي تواند توزيع كاغذ نقاشي 
در بين بچه هاي كالس، چيدن ميز براي ميان وعده و گذاشتن ظرف ميوة كودكان، 
آب دادن به گلدان هاي كالس، مراقبت از حيوان هاي مركز آموزشي و انواع كارهاي 
ديگر باشد. چنانچه كودكي نتوانست مسئوليت خود را به درستي انجام دهد، او را 
سرزنش نكنيد بلكه براي بخشي از كار كه درست انجام داده يا تالشي كه كرده از 
او تشكر كنيد و موقعيت هاي بيشتري را براي دادن مسئوليت هاي ديگر به وي به 

وجود بياوريد.

ب( نظریۀ رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون در یک نگاه 
اريك اريكسون در نظرية خود رشد انسان را در 8 مرحله توضيح می دهد. هر مرحله شامل يك 
موضوع محوری است كه در دو قطب قرار می گيرد. بيشتر نظريه های روان شناسی رشد، مراحل 
رشد و تحول انسان را تا دورة جوانی تقسيم بندی می كنند، اما نظرية اريكسون به تمامی مراحل 
زندگی انسان توجه دارد. اين نظريه هم نگاه جامعی به زندگی انسان دارد و هم معتقد است كه 

رويدادهای هر مرحله، در مرحلة بعدی تأثير می گذارد. مراحل اين نظريه عبارت اند از1:

1ـ برگرفته از كتاب »نظريه های رشد«، تأليف ويليام كربن، ترجمة غالمرضا خوی نژاد و عليرضا رجايی، انتشارات رشد.
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مراحل رشد در نظریۀ اریکسون

تکلیف رشدیمحورسنمرحله

اعتماد در برابر بی اعتمادیاميدواریتولد تا 1 سالگیاول

خودمختاری در برابر شرم و شكاراده1 تا 3 سالگیدوم

ابتكار در برابر احساس گناههدف مندی3 تا 6 سالگیسوم

سازندگی در برابر حقارتشايستگی6 تا 11 سالگیچهارم

هويت در برابر سردرگمیتعهدنوجوانیپنجم

صميميت در برابر انزواعشقجوانیششم

بارآوری در برابر ركودمراقبتميان سالیهفتم

انسجام در برابر نااميدیخردمندیپيریهشتم

توضيحات تفصيلی مربوط به هر مرحله را می توانيد در كتاب های روان شناسی رشد بخوانيد.

 ج( نظریۀ بندورا 
در روان شناسی هر نظريه به طور معمول بر حوزه ای خاص متمركز است، اگر چه ممكن است از 
آن در زمينه های ديگر هم استفاده بشود. برای مثال، نظريه های زيگموند فرويد و اريك اريكسون 
در حوزة روان شناسی رشد است، اگر چه از آنها در تببين و توضيح مسائل يادگيری، شخصيت و 

اختالالت روانی هم استفاده های زيادی به عمل می آيد.
نظرية آلبرت بندورا هم يك نظرية روان شناسی يادگيری است، اما از يافته های آن در زمينه های 
يادگيری  چون:  عناوينی  با  كه  نظريه  اين  می برند.  بهره  رشد،  روان شناسی  جمله  از  و  ديگر 
مشاهده ای، يادگيری اجتماعی و يادگيری شناختی ـ اجتماعی شناخته می شود، به دنبال تبيين 
الگوبرداری  فرايندهای يادگيری از راه مشاهده است. در نظرية بندورا، يادگيری از راه مشاهده 
نام دارد. الگوبرداری به صورت ايجاد تغييرات شناختی، عاطفی و رفتاری بر اثر مشاهدة رفتارها يا 
توضيحات ديگران، تعريف شده است. بندورا يادگيری از راه مشاهده يا همان الگوبرداری را در 4 

مرحله توضيح داده است كه به اختصار می آوريم:
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مراحل نظریۀ بندورا

توجه
برای يادگيری از راه مشاهده ابتدا بايد به آن چه قرار است ياد گرفته 
شود، توجه كرد. عوامل زيادی در جلب توجه افراد دخالت دارند كه 
از آن جمله می توان جذابيت، شهرت، شايستگی، مورد احترام بودن 

و مورد تحسين قرار داشتن فرد الگو يا سرمشق را نام برد.

به یادسپاری
يادگيری طبق اصل مجاورت صورت می گيرد و نيازی به تقويت و 
پاداش ندارد، يعنی كافی است يادگيرنده عملكرد الگو را ببيند و آن 
را به صورت تجسمی يا كالمی و به شكل رمز، در حافظة درازمدت 

به يادبسپارد.

بازآفرینی
اطالعات ذخيره شده در حافظه به صورت اعمال آشكار درمی آيند. 
در اين مرحله مشخص می شود كه يادگيرنده چه قسمتی از آنچه 

ديده را، ياد گرفته است.

انگیزشی
يادگيری     از راه مشاهده نيازی به تقويت ندارد، اما تقويت در يادگيری 
مشاهده ای بی تأثير نيست. اگر يادگيرنده به خاطر انجام رفتاری كه 
از راه مشاهده آموخته است، تقويت دريافت كند، به انجام آن رفتار 

خواهد پرداخت.

 د ( اصطالحات به کار برده شده در کتاب پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی کودک 
می شناسند،  رشد«  »روان شناسی  را   Developmental Psychology ايران  در  رشد:  مفهوم 
اما بسياری اعتقاد دارند كه رشد به مفهوم Growth نزديك است و فقط جنبة فيزيكی بزرگ 
شدن را نشان می دهد. Developmental به معنای »  تحول« است. در حال حاضر، بسياری برای 
Developmental Psychology »  روان شناسی تحولی« يا »  روان شناسی رشد و تحول« به كار 

می برند.
در كتاب » پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی كودك«، هر جا كه اصطالحات رشد، تحول و 

تكامل به كار رفته، منظور همان Development است.
تربیت و اخالق: در واحد يادگيری چهار كتاب »  پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی كودك«،  
اصطالحات ادب، آداب معاشرت و اخالق، بارها تكرار شده اند. الزم است چنين مفاهيمی از دو 
منظر مورد توجه بيشتری قرار گيرند: اول از جهت آثار آن در خودمان و ديگری از جهت تربيت 

كودكان.
»  اخالق« يكی از ابعاد شخصيتی انسان است كه هم از ابعاد ديگر شخصيت تأثير می پذيرد و هم 
بر آنها تأثير می گذارد. اگر مطالبی كه ياد می گيريم و فضای عاطفی و اجتماعی كه در آن زندگی 
می كنيم، مفيد و سالم باشند، از نظر اخالقی هم پيشرفت خواهيم كرد. همين طور اگر در ادب و 

اخالق، انسان شايسته ای باشيم، در محيط های گوناگون نقش سازنده ای خواهيم داشت.
مطالعة اجمالی فرهنگ آدمی در طول تاريخ، نشان می دهد كه »  اخالق« هميشه برای همة مردم 
ارزش خاصی داشته و همگان آن را ضروری شمرده اند. اخالق به درستی و نادرستی رفتارهای 
تلقی  موضوعی شخصی  اخالق  اگر چه  می دهد.  قرار  ارزيابی  مورد  را  آنها  و  می پردازد  شخصی 
می شود، اما تجلی آن در چگونگی روابط با مردم و تعامل با آنها نمود پيدا می كند. آثار تربيت 
اخالقی را بايد در رفتارهای فردی و جمعی ديد. يك جامعة اخالق مدار، محيطی آكنده از نيكی، 
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ادب، صداقت، گذشت و احترام متقابل را برای همگان فراهم می آورد. يك نكتة مهم در رفتار 
اخالقی، موقعيت شناسی و درك وضعيت ديگران است.

و  اميال  مبنای  بر  موقعيت  تفسير  و  درك  يعنی  است،  »  خودمداری«  اخالق  آفت های  از  يكی 
خواسته های شخصی. شرايط تربيتی امروزی به گونه ای است كه گاهی خودمداری را در كودكان 
و حتی بزرگ ساالن تقويت می كند. اينكه يك فرد در موقعيتی اجتماعی، فقط خود را ببيند و 
به شرايط ديگران كم توجه يا بی توجه باشد، حاصل تفكر خودمدار است. رعايت نكردن حقوق 
ديگران به عمد و غيرعمد، مصداقی گسترده از رفتارهای منافی اخالق است. خودمداری مقدمة 

خودخواهی است.  
مسيری  اخالق،  باشد.  تأثيرگذار  دادن  توضيح  و  خواندن  با  كه  نيست  موضوعاتی  از  »اخالق« 
بی انتها است كه قرار گرفتن در آن نگاه آدم را به همه چيز تغيير می دهد. بنابراين، در مورد ادب 
و اخالق، اول به فكر خومان باشيم و در تقويت آموزه های اخالق و آداب معاشرت برای كودكان 

هم، وقت و دقت بيشتری صرف كنيم.
در ادامة موضوع آداب اجتماعی ـ اخالقی بحث های ديگری مانند پرورش احترام به محيط زيست 
قابل توجه جامعة  از مسائل بسيار مهم و  به حقوق شهروندی آمده است كه  احترام  و پرورش 

امروزی هستند.
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فصل 2

اصطالحات پایه و تخصصی
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جدول١-کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس مراقبت از سالمت  کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Growth رشد

1

1

Development تكامل 2

 Physicalـdevelopment رشدجسمی ـ حركتی 3

 Big muscles عضالت بزرگ 4

Small muscles عضالت كوچك 5

Muscles coordination هماهنگی عضالت 6

Balance حفظ تعادل 7

Fine motor skills مهارت های حركتی كوچك 8

Gross motor Skills مهارت های حركتی بزرگ 9

Cognitive development رشد شناختی 10

Language development رشد كالمی 11

Social emotional development رشد عاطفی ـ اجتماعی 12

Development continuum پيوستار رشدی 13

Health بهداشت

2

14

Organs اندام های بدن 15

Organ systems دستگاه های بدن 16

Confusion اختالل حواس 17

Anthropometric تن سنجی 18

 Growth monitoring پايش رشد 19

Health records پرونده سالمت 20
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انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Disease بيماری

3

21

Pathogenic microorganisms ميكروارگانيسم بيماری زا 22

Infection عفونت 23

Pollution آلودگی 24

Virus ويروس 25

Fungus قارچ 26

Bacterium باكتری 27

Parasite انگل 28

Protists آغازيان 29

prevention پيشگيری 30

Identification شناسايی 31

Separation جداسازی 32

Child care patient information مراقبت از كودك بيمار 33

Quick reference اطالع رسانی 34

Vital signs عاليم حياتی 35

Reporting گزارش دهی 36

Nutrition feeding تغذيه

4

37

Food groups گروه های غذايی 38

Diet برنامه غذايی 39

Health control food كنترل بهداشتی مواد غذايی 40

Cook food hygiene طبخ بهداشتی مواد غذايی 41

Diet رژيم 42
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انگلیسی فارسی پودمان ردیف

First aid كمك های اوليه 

5

43
Injury آسيب ديدگی 44
Accident حادثه 45
Choking خفگی 46
Cardiac arrest ايست قلبی 47
Bleeding خونريزی 48
Wounds زخم 49
Poisoning مسموميت 50
First aid boxes جعبه كمك های اوليه 51
Casualty مصدوم 52
Carrying injured حمل مصدوم 53
 Pulse نبض 54
temperature درجه حرارت 55
Respiration تنفس 56
Blood pressure فشارخون 57
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جدول٢ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس کنترل بهداشت و ایمنی مراکز پیش از دبستان

انگلیسی فارسی ردیف

Accident Prevention پيشگيری از حوادث 1

Aeration tank تانك هوادهی 2

Agricultural solid waste مواد زائد كشاورزی 3

Agricultural wastewater فاضالب كشاورزی 4

Bar screen آشغال گير ميله ای 5

Biodegradable Material مواد قابل تجزيه بيولوژيكی 6
Burns سوختگی 7

Chemical water quality كيفيت شيميايی آب 8
Chlorination كلرزنی 9

Choking and suffocation خفگی و خفقان 10
Clarifier زالل ساز 11
Coagulants مواد منعقدكننده 12
Coagulation انعقاد 13
Collection جمع آوري 14

Combined sewer system شبكه جمع آوري فاضالب مشترك 15

Commercial wastewater فاضالب تجاري 16

Commercial solid waste مواد زائد تجاری 17

Composting
كمپوست سازی )توليد كود آلی 

از زباله( 18

Construction and demolition waste نخاله های ساختمانی 19
Disinfection گندزدايی 20
Disposal دفع نهايي 21

 Domestic wastewater or sanitary
wastewater

فاضالب خانگی 22

Drinking water آب آشاميدنی 23
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انگلیسی فارسی ردیف

Drowning غرق شدن 24

Electrical Safety ايمنی برق 25
Evaporation تبخير 26
Fertilizer كود 27

FillـandـDraw Pool استخرهای پروخالی شونده 28
Fire آتش سوزی 29
Flocculation لخته سازی 30
Garbage آشغال 31

Green space فضای سبز 32

Grit chamber دانه گير 33
Groundwater آب زيرزمينی 34
Handling جابه جايي 35
Hazard خطر 36

Hazardous waste مواد زائد خطرناك 37

Heating and Cooling سرمايش و گرمايش 38
Illuminance شدت روشنايی 39

Imhoff tank ايمهاف تانك 40

Incinerator زباله سوز 41

Indoor environment فضای داخل ساختمان 42

Industrial solid waste مواد زائد صنعتی 43

Industrial wastewater فاضالب صنعتی 44

Infectious diseases بيماری های عفونی 45

Infectious waste زباله های عفونی 46

Infiltration نفوذ 47

Injuries صدمات 48
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انگلیسی فارسی ردیف

Insecticide حشره كش 49

Institutional  wastewater فاضالب مؤسسات 50

Institutional solid waste مواد زائد مؤسسات 51

Intake pipe لوله برداشت 52

Landfill دفن 53

Lighting روشنايی 54

Luminance درخشندگی 55

Luminous Flux ميزان نور يا فشار نور 56

Luminous Intensity شدت نور 57

Microbial water quality كيفيت ميكروبی آب 58

Municipal solid waste مواد زائد جامد شهری 59

Outdoor environment فضای بيرون ساختمان 60

Physical water quality كيفيت فيزيكی آب 61

Playground زمين بازی 62

Poisoning مسموميت 63

Preـchlorination پيش كلرزنی 64

Preliminary treatment تصفيه مقدماتی 65

processing at the source پردازش در محل توليد 66

Quality characteristics خصوصيات كيفی 67

Quantity characteristics خصوصيات كّمی 68

Receiving water آب های پذيرنده 69

Recirculating Swimming Pool استخرهای دارای سيستم گردشی 70
Reservoir مخزن 71

Residential wastewater فاضالب مناطق مسكوني 72

Risk خطر 73
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انگلیسی فارسی ردیف

Runoff رواناب سطحي 74

Sand filtration فيلتراسيون شنی 75

Sand play شن بازی 76

Sedimentation Tank تانك ته نشينی 77

Separate sewer system شبكه  جمع آوري فاضالب مجزا 78

Separation جداسازي 79

Septic tank سپتيك تانك 80

Settling  tank تانك ته نشينی 81

Settling basin حوضچه ته نشينی 82

Solid waste مواد زائد جامد 83

Space requirements فضای مورد نياز 84

Storage ذخيره سازي 85

Surface water آب سطحی 86

Swimming pool استخر شنا 87

Total dissolved solids كل جامدات محلول 88

Toxic Chemicals مواد شيميايی سمی 89

Toy safety ايمنی اسباب بازی 90

Transfer and transport حمل و نقل 91

Transpiration تعرق 92

Treatment تصفيه 93

Turbidity كدورت 94

Waste generation توليد زباله 95

Water based diseases
بيماري هايي كه آب در چرخه 

انتقال آنها نقش دارد 96

Water borne diseases بيماري هاي منتقله از آب 97

Water play آب بازی 98
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انگلیسی فارسی ردیف

Water related insect vectors بيماري هاي منتقله به وسيله 
حشرات ناقل مرتبط با آب 99

Water washed diseases بيماري هاي ناشي از عدم 
شست وشوي كافي 100

Sleep خواب 101

Free time اوقات فراغت 102

Rest استراحت   103

Paper كاغذ  104

Plastic پالستيك 105

Wood چوب 106

Food مواد غذايی 107

Yard debris زايدات درختان  108

Metal فلز 109
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جدول ٣ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی واحدهای یادگیری درس پرورش مهارت های 
ارتباطی و مشارکتی

ترجمه واژه پودمان ردیف

Effective communication ارتباط مؤثر

1

1

Social skills مهارت های اجتماعی 2

 Convention on the rights of the
child

پيمان نامه حقوق كودك 3

Caregiver مراقب

2

4

Participation مشاركت 5

Debrief ing گزارش دهی  6

Duty شرح وظايف 7

Educator مربی 8

Action research اقدام پژوهی

3

9

Portfolio كار پوشه 10

 Self-assessment خود ارزيابی 11

Critical thinking تفكر انتقادی 12

Staff turnover جابه جايی كاركنان 13

Supervision نظارت 14

Burnout فرسودگی شغلی 15

Family education آموزش خانواده

4

16

Parent education آموزش والدين 17

Formal communication ارتباط رسمی 18

Informal communication ارتباط غير رسمی 19

Enrollment ثبت نام 20

Arrival time زمان ورود 

5

21

Welcoming children خوشامدگويی به كودكان 22

Attachment دلبستگی 23

Dismissal time زمان خروج  24
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جدول٤ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی واحدهای یادگیری درس پرورش 
مهارت های کالمی  کودک

ترجمه واژه پودمان ردیف

Language زبان

1

1
Language learning زبان آموزي 2
Language structure ساختار زبان  3
Language applications كاربردهاي زباني 4
Learning styles سبك هاي يادگيري 5
Brain hemispheres نيمكره هاي مغز 6
Visual learner يادگيران ديداري 7
Auditory learner يادگيران شنيداري 8
Tactile learner يادگيران لمسي 9
Bilingualism دو زبانگي  10
Listening شنيدن

2

11
Active listening گوش دادن فعال 12
Barriers of listening موانع شنيدن 13
Listening styles سبك هاي شنيدن  14
Focus تمركز 15
Attention to sound توجه به صدا 16
Poem reading شعرخواني 17
Questioning پرسشگري 18
Methods of questioning روش هاي پرسشگري 19
Comprehension درك معنا  20
Speaking صحبت كردن 

3

21
Self خود 22
Expressing emotions بيان احساسات 23
Naming نام بردن  24
Completing كامل كردن  25
Making sentence جمله آموزي 26
Storytelling قصه گويي 27
Pretending play وانمود بازي 28
Creative dramatic نمايش خالق 29
Making story قصه سازي  30
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Reading خواندن

4

31
Fairy tale قصه تخيلي 32
Lullaby الاليي 33
Folk tale قصه قومي  34
True story داستان واقعي 35
Reading aloud بلند خواني  36
Solo reading تك خواني 37
Science book كتاب علمي  38
Library كتابخانه  39
Magazines نشريات  40
Writing نوشتن 

5

41
Sitting style نحوه نشستن 42
Right ــ handed راست دست  43
Left ــ handed چپ دست  44
How to hold a pencil نحوه دست گرفتن مداد 45
Paper position موقعيت كاغذ 46
Eye ــ hand coordination هماهنگي چشم و دست 47
Writing crooked كج نويسي 48
Visualization تجسم فضايي 49
Spatial concept مفهوم مكاني  50
Preparing the situation آماده سازي فضا 51
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جدول ٥  ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس پرورش مهارت های شناختی و خالق کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف
Cognition شناخت

پودمان 1

1
Brain مغز 2
Stimulus محرك 3
Perception ادراك 4
Attention توجه 5
Memory حافظه 6

Decision making تصميم گيری 7

Problem solving حل مسئله 8

Executive functions كاركردهای اجرايی 9
Information اطالعات 10

Individual differences تفاوت های فردی 11
Processing پردازش 12

Sight )vision( حس بينايی

پودمان 2

13

Hearing )audition( حس شنوايی 14

Smell )Olfaction( حس بويايی 15

Taste )gustation( حس چشايی 16

Touch )Somatosensation( حس المسه 17
Experiment آزمايش

پودمان 3

18
Hypothesis فرضيه 19
Observation مشاهده 20

Life cycle چرخه حيات )زندگی( 21

Domestic animal حيوان اهلی 22

Wild animal حيوان وحشی 23
Earth زمين )سياره( 24
Weather آب و هوا 25
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Physical knowledge دانش فيزيكی

پودمان 4

26

Logical ـ mathematical Knowledge دانش منطقی ـ رياضی 27

Social knowledge دانش اجتماعی 28

Relative thinking تفكر نسبی 29

Conservation نگهداری 30

Pre ـ counting stage مرحله پيش ـ شمارشی 31

Conservation of Mass ابقای جرم 32

Conservation of Liquid ابقای مايع 33

Spatial orientation جهت يابی فضايی 34

Measurement اندازه گيری 35

Creativity خالقيت

پودمان 5

36

Thinking تفكر 37

Imagination تخيل 38

Convergent thinking تفكر همگرا 39

Divergent thinking تفكر واگرا 40
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جدول ٦ ـ کلید واژه های فارسی و انگلیسی درس پرورش مهارت های عاطفی و اجتماعی کودک

انگلیسی فارسی پودمان ردیف

Development رشد، تحول

پودمان 
1

1

Affective ـ Social skills مهارت های عاطفیـ  اجتماعی 2

Individual differences تفاوت های فردی 3

Personality شخصيت  4

Equilibration تعادل جويی، تعادل يابی 5

Self ـ regulation خودتنظيمی، خودنظم دهی، 
خودسامانی

6

Self ـ control خودكنترلی 7
Unconscious ناخودآگاه، ناهشيار 8

trust versus mistrust Basic اعتماد در برابر بی اعتمادی 9

Initiative versus guilt ابتكار در برابر احساس گناه 10

Autonomy versus shame and doubt خودمختاری در برابر شرم و شك 11

Vicarious learning يادگيری مشاهده ای 12

 Symbolic Models الگوهای نمادين 13

Attachment دلبستگی 14

Securely attached دلبستگی ايمن 15

Insecureـ Avoidant ناايمن ـ اجتنابی 16

Insecure ambivalent ناايمن دوسوگرا 17

Disabled, Handicapped توان ياب، معلول 18

Mood ُخلق وخو 19

Communication ارتباط

پودمان 
2

20

Verbal communication ارتباط كالمی 21

 Non ـ verbal communication ارتباط غيركالمی 22

Endogenous smile لبخند درون زاد 23

Exogenous smile لبخند برون زاد 24

Body language زبان بدن 25

Empathy همدلی 26

 Self ـ assertion ابراز وجود 27
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Problem solving حل مسئله

پودمان 
3

28

Children with special needs كودكان با نيازهای ويژه 29

Hyperactive بيش فعال 30

 Attention deficit hyperactivity
disorder )ADHD(

اختالل نقص توجهـ  بيش فعالی 31

Autism درخودماندگی، اُتيسم 32

Culture فرهنگ

پودمان 
4

33

Social education تربيت اجتماعی 34

Moral development رشد اخالقی 35

Citizenship rights حقوق شهروندی 36

 Non governmental organization
  )NGO(

سازمان مردم نهاد )سمن( 37

Cooperation مشاركت، همكاری، ياريگری

پودمان 
5

38

Motive انگيزه 39

Intrinsic motivation انگيزش درونی 40

  Extrinsic motivation انگيزش بيرونی 41

Responsibility مسئوليت، مسئوليت پذيری 42

Social role نقش اجتماعی 43

Role play ايفای نقش 44

Animation پويانمايی 45

Brainstorming بارش مغزی 46
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فصل 3

استاندارد تجهیزات
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دروس كارگاهی رشته تربيت كودك شامل: مراقبت از سالمت كودك؛ كنترل بهداشت و ايمنی 
محيط مراكز پيش از دبستان؛ پرورش مهارت های ارتباطی و مشاركتی؛ پرورش مهارت های  كالمی 
اجتماعی  ـ  عاطفی  مهارت های  پرورش  و  كودك  ـ خالق  شناختی  مهارت های  پرورش  كودك؛ 
كودك در فضای كالس و كارگاه های تخصصی رشته كه شامل: كارگاه فعاليت های بهداشتی و 

كارگاه فعاليت های هنری و خالق؛ كارگاه فعاليت های علوم می شود ارائه می گردد.
ليست تجهيزات كارگاه ها و نحوه چيدمان آنها شامل موارد زير است:

 الف( فهرست استاندارد و تجهیزات سرمایه ای کارگاه فعالیت های بهداشتی 
1ـ ميز هنر آموز/ 2ـ ويدئو پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ تخته و پرده نمايش متحرك/ 5  ـ 
ويترين انواع موالژ )بدن انسان(/ 6 ـ جعبه كمك های اوليه/ 7ـ تخت ماكت/ 8 ـ ويترين مخصوص 
آتل/ 9ـ كتابخانه/ 10ـ روشويی/ 11ـ كمد هنر/ 12ـ كپسول آتش نشانی / 13ـ ويترين وسايل 
كمك های اوليه/ 14ـ ميز رايانه/ 15ـ كمد وسايل صوتی و تصويری/ 16ـ قد سنج و ترازو/ 17ـ 
ميز اندازه گيری قدو وزن كودك/ 18ـ تخت ماكت اوليه/ 19ـ ميز مخصوص متحرك )ترايلی(/ 

20ـ پنل متحرك/ 21ـ كمد وسايل متفرقه/ 22ـ برانكارد/ 23ـ ميز متحرك
نحوه چيدمان كارگاه فعاليت های بهداشتی در شكل زير نشان داده شده است:
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 ب( کارگاه فعالیت های هنری و خالق 
فهرست استاندارد تجهيزات سرمايه ای كارگاه هنری و خالق شامل موارد زير است:

نمايش/ 5  ـ تخته  اجرای  پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ سكوی  ويدئو  1ـ ميز هنرآموز/ 2ـ 
و پرده نمايش متحرك/ 6  ـ كپسول آتش نشانی/ 7ـ روشويی/ 8  ـ كمد كاردستی با وسايل دور 
پنل  12ـ  نمايش/  تجهيزات  11ـ  قدی/  آينه  متحرك/ 10ـ  كار  ميز  9ـ  بی مصرف/  و  ريختنی 
نمايشگاه كارهای دستی و خالقانه/ 15ـ كمد هنرجو/ 16ـ كمد  متحرك/ 13ـ كتابخانه/ 14ـ 

تجهيزات هنری/ 17ـ ميز رايانه/ 18ـ كمد وسايل صوتی و تصويری
نحوه چيدمان كارگاه هنری و خالق در شكل زير نشان داده شده است:
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 ج( کارگاه فعالیت های علوم 
فهرست استاندارد تجهيزات سرمايه ای كارگاه علوم شامل موارد زير است:

1ـ ميز هنر آموز/ 2ـ ويدئو پروژكتور/ 3ـ ميز كار هنرجو/ 4ـ فضای بازی/ 5  ـ تخته و پرده نمايش 
متحرك/ 6  ـ سكوی بازی/ 7ـ خانه عروسكی/ 8  ـ سبد بازی/ 9ـ كپسول آتش نشانی/ 10ـ ميز 
متحرك/ 11ـ كمد تجهيزات/ 12ـ پنل متحرك/ 13ـ روشويی/ 14ـ جعبه كمك های اوليه/ 15ـ 
بخش علوم طبيعی/ 16ـ. كمد تجهيزات علوم طبيعی/ 17ـ ميز رايانه/ 18ـ كمد وسايل صوتی 
و تصويری/ 19ـ كتابخانه/ 20ـ بخش علوم رياضی/ 21ـ كمد هنرجو/ 22ـ ميز كاردستی/ 23ـ 

قفسه اسباب بازی های آموزشی/ 24ـ تشك ورزشی
نحوه چيدمان كارگاه علوم در شكل زير نشان داده شده است:


