
 )ناپیوستو(پیاژه ادراکی  –شناختی  مراحل رشد

ناپٌروی  )نوباوگان( سال اول زندگی 2 : حرکتی -حسی

 دستور اخاللی را نمی پذٌرد.

که کشف مهم کودک در اٌن مرحله  شی پاٌداری -انداختن – گرفتن -تکان دادن – مکٌدن -تملٌد

 (.بٌابد ،تواند )چٌزی را پنهان کنٌد میهست.

 تدرٌج به علٌت و زمان ، فضا ، شی ٌعنی کند، می زندگی ان در کودک که جهانی اصلی مموله چهار حرکتی حسی مرحله در

 ٌٌنهآ پشت سپس کند، لمس را اٌٌنه تا کند می دراز خودرا دست او ، کنٌم تکرار را کار همٌن اگر ماهگی23 در .گٌرد می شکل

 .است دٌگری کودک دنبال به زٌرا. است خودش تصوٌر داند نمی هنوز اما کند، می نگاه را

: تکان دادن دست، دٌدن اشٌا،حرکات مجزا اما بٌن چشم و دست هماهنگی وجود ماهگی 2تولد تا   فعالٌت بازتابی (2

. است برخوردار بازشناسی و وریآبازپدٌد،  تعمٌم ، تکرار ظرفٌت از مرحله نخستٌن همٌن از سازی درون ندارد.

 (شناسی حافظه)

 : مکٌدن،هماهنگی وجود دارد،تملٌدی  از رفتار خود نه رفتار دٌگرانماهگی 4تا2 واکنش دوریاولٌن  (3

:  تمرکز بر محٌط ، تکرار حرکات ، بخشی از شی را پنهان کنٌم مٌابد نه همه ی ماهگی 8تا 4 دومٌن واکنش دوری (4

 اشٌا را زٌرا بمای شی شکل نگرفته است.

شکل  مفهوم بمای شی و: کودک مانع را کنار مٌزند و تمام شی را مٌابداهگی م23تا8  هماهنگی طرحواره های ثانوٌه (4

 مٌگٌرد.

بمای شی ازماٌش و خطا  ، طرحواره ها بٌشتر متوجه محٌط بٌرونی هستند.:  ماهگی28تا23 سومٌن واکنش دوری (5

 کامل می شود.

ردد که نه دٌده و نه پنهان کردنش را ماهگی : به دنبال شی ای مٌگ34تا28  ابداع وساٌل جدٌد از طرٌك فعالٌت ذهنی (6

 حسی های بنه روان شدن درونی اغاز را مرحله اٌن پٌاژه بازنماٌی ذهنی.حل مساٌل جنبه ذهنی دارد.  -دٌده است

 شروع( . آهان تجربه مرحله) است بٌنش بروز و ناگهانی درک اختراع، و ابداع مرحلهمرحله  اٌن. داند می حرکتی

 .است ها پدٌده معلولیو  علت رابطه به بردن پی ،( متفاوت تملٌد)  الگو غٌاب در تملٌد ، سمبولٌک رفتار

 تملٌد پٌش شکل تجسم

 .دستشان لسمتی از بدنشان هست

 تواند هنوزنمً مرحله اٌن در.ٌابد نمی تمٌز خود اطراف وشی خود بٌن کودک  :)خود مرکز بٌنی(خود مٌان بٌنی

 عنوان به.  نامٌم مً بٌن مرکز خود را خواره شٌر کودک دلٌل همٌن به. بداند جدا را خوٌشتن اطراف محسوس چٌزهاي وجود

 .است ناپذٌر جداًٌ مادر وجود از مادر صداي شنٌدن , مثال

 .( : اگر چٌزی را پنهان کنٌم پٌدا مٌکندٌا نگهداشت )بمای شی شی پاٌداری

 

 

 



 7تا  2 : )مرحله نمادی ٌا رمزی(یپٌش عملٌات

 سالگی
 (انتمالی از جزٌی به جز دٌگر)، استدالل تمثٌلی ، وٌژگی آنی مٌسمجاندارپنداری ادراکیخود محوری، : پٌش مفهومی (2

 تفکر جنبه ادراکی و جنبه های  ظاهری امور مثال مادر لباس پوشٌده می خواهد از خانه خارج شود.

شان  استداللو اشٌا را بر حسب ٌک وٌژگی طبمه بندی مٌکند. : طبمه بندی مٌکند اما دلٌل ان را نمی داندتفکر شهودی (3

 .برگشت ناپذٌر است

 در. نٌست لائل تفاوتی دٌگری نظر نمطه و خود نظر نمطه بٌن کودک که است معنا اٌن به ٌا خودمٌان بٌنی محوری خود

 دٌگران که است جهانی بٌند همان می او که جهانی کند می تصور. بگٌرد نظر در را دٌگران دٌدگاه نمٌتواند کودک والع

 و شخصی والعٌت بٌن تماٌز فمدان نوعی. افتد می اتفاق او وحوش حول در چٌز همه کند می تصور کودک. بٌنند می نٌز

ازماٌش سه کوه  کودکان، محوری خود گٌری اندازه برای پٌاژه های ازمون مشهورترٌن از ٌکی. است مشهود عٌنی والعٌت

 پٌازه است.

 (معلولی و علت نالص رابطه گراٌی، جادوٌی،والع تفکر گراٌی، مصنوع ، جاندارپنداری:  شامل )خودمحوری

 ناتوانی . علی و زمانی فضاٌی، های محوری خود ٌا مستمٌم محورهای خود -2:شود می مشاهده شکل سه به خودمحوری

 خود من با را مساله کودک انها در که مستمٌم غٌر محورهای خود -3؛)فضاٌی بٌنی مٌان خود( بٌند می دٌگری آنچه دٌدن در

 از تبعٌت در ناتوانی. است ها فعالٌت در لواعد کاربرد با رابطه در که اجتماعی های ودمحوریخ -4گذارد می ارتباط در

 مرحله اٌن کودکان سوی از بازی لواعد نپذٌرفتن مانند.) اجتماعی بٌنی خودمٌان( گروه لواعد

 )عاطفی بٌنی خودمٌان( کند می احساس دٌگری آنچه کردن حس در ناتوانی

 بٌنی مٌان خود) وی مماصد زدن حدس و کند می تصور دٌگری آنچه تصور در فهمد، می دٌگری آنچه فهمٌدن در توانی نا

 (شناختی

 .بٌشتر جنبه تمثٌلی دارد والعٌات جاي به عالئم گرفتن رلرا

 ای از چوب مٌتواند نماد اسب باشد. هنوز به نگهداری ذهنی نرسٌده اند.شی ای نماد شی دٌگر است مثال تکه 

 مٌتوانند راه خانه دوست را پٌدا کنند اما نمی توانند راه رسٌدن به انجا را به کسی توضٌح بدهند ٌا  روی کاغذ رسم کنند.

 تفکر پٌش عملٌاتی زٌر سلطه ی تاثرات بصری است.

 برگشت ناپذٌر ،)نگرٌستن از دٌد دٌگران براٌش مشکل است(گفتار خود محور ، دانش رمزی و نمادی، خٌالپردازی

 .گٌرد مً عهده به را مادر نمش و خواباند مً را عروسکش , کودک

ٌی و جادوتفکر ،همادبٌنی،  غاز سخن گفتن،جاندارپنداریزبان گفتاری، آخط خطی کردن |، تصوٌرذهنی ساختن ،
،مٌان گراٌیالطبٌعهماور  

 
.تبدٌلی)انتمالی(: بدون تعمٌم از خاص به خاص بروداستدالل   

 
 .کرد استفاده نبات بآ های شٌشه و عصاها و ها پٌرمرد زمونا و ها مرغ تخم زمونآ از  پٌاژه

 
  مصنوع گراٌی ٌا ساخته پنداری:

 باور اٌنکه, چه بی جان و چه جاندارساخته و پرداخته دست ادمی 
 .اند کرده نماشً مو للم با را آسمان که کند تصور است ممکن مثال .است



تا  7از  دبستان)محسوس(: دوره  عملٌات عٌنی

 (، والع نگری اخاللی ، تامٌن سازشگر پٌروی)دٌسالگی11

لواعدی انتمال پذٌری ،استنتاج عٌنی و منطمی،  عملٌات رٌاضی و اندازه گٌری،تفکر زبان،دستکاری نشانه ها و عالٌم مختلف ،

 اشٌا بٌش از ٌک بعد دارند(کودکان توجهشان بر جنبه های مختلف شی است ، ، تمرکز زداٌی) کودککه حاکم بر تفکر 

 .و درون گنجی اصل منطمی است )برابری(، اصل تعادل )خصوصٌات اصلی شی تغٌٌر نمی کند(اصل هوٌت

و طبمه بندی  ٌدن کل و جز اشٌا با همطبمه بندی و استدالل د -وجود دارد  روابط سلسله مراتبیبٌن مموله :  طبمه ای نجیدرون گ

 بر اساس تشابهات و تفاوت ها

 سه اصل نگهداری ذهنی:

 : تغٌٌرات در ظاهر از ممدار والعی آن نمی کاهد.اٌن همانی (2

 : تغٌٌر در شکل اشٌا را جبران می کند. جبران (3

 : به حالت اول برمی گردد.(عمل عکسبازگشت پذٌری ) (4

،طبمه بندی)طبمه بندی درون گنجی، طبمه بندی متماطع)هم طبمه بندی و هم ردٌف بندی در نگهداری ذهنی ، بازگشت پذٌری 

 ، انعطاف پذٌریسطح انتزاعی(، ردٌف بندی

 نمشه ی مسٌر خانه ی دوست را ترسٌم مٌکنند.

 لادر به مرور جرٌان فکریکمتر شدن خودمرکز بٌنی کودک ، تفکر او هنوز ٌک جرٌان مستمل نٌست،

 هاي جنگل در ( مٌزمٌشوداسرار آانواع تفکرات فلسفه  لعٌات و فرضٌات ناتوان است به همٌن دلٌل منجر بهدر تفکٌک وا

 .تهس هاًٌ راز و دارد وجود مخفً هاي گنج دوردست

 گرا و سازگار والعکودک             ، شرکت پذٌری استمراٌی های استنتاج

 طرٌك ازماٌش و خطاطبمه بندی جز وکل، حل مساٌل علمی و والعی از 

 )درونی(و عملٌات )لابل مشاهده(فرق بٌن عمل

 ، درک مفهوم بما ماده وزن عملٌات به توان ٌک

 .ابدٌ والع گراٌی اخاللی کاهش می

 

 

 

 

 



شروع  به بعد سالگی11از  عملٌات صوری:

، کنش و واکنش متمابل و خود )خودپٌرویشود.مٌ

 (مختاری

عملٌات فرضی عملٌات ترکٌبی)هوش انتزاعی و سازمان ٌافته( ،  تناسب ها، توحٌد، منطك لضاٌا،،ظهور بعد، ، شبکه  انتزاعی 

ن را طبمه ز ٌکدٌگر)بدون حظور اشٌا مٌتوان آجداشدن شکل و محتوی ا تناسب بٌن روابط روابط برگزار مٌشود، استنتاجی،

 بندی کرد(

،برنامه رٌزی، توان محاسبات جبری، خودمرکزبٌنی بٌنی پٌش نظرٌه هاٌی درباره والعٌت بوجود می اورد، فرضٌه سازی ،

 . پٌشرفت در مهارت آموزی ، مفاهٌم ضمنی ، حل مساله ، خود افسانه اینوجوان متحول می شود

 تجرٌدجرد ..متفکر فرضی و         به آٌنده و جهان بٌنی بپردازد.

 و سبک های زندگی مختلف مساٌل انتزاعی از لبٌل مذهب ، اخالق 

 رمانگرا و ناسازگارکودک آ باالترٌن سطح تعادل جوٌی، ، هوش انتزاعی ، ٌکپارچگی،سن متافٌزٌکی

 

 فکر محتواي , ٌابد مً عمك و گسترش آنچه و کند نمً پٌدا کٌفً تغٌٌرظرفٌت های شناختی انسان 

 ساخت های ذهنی نه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) اکتشافی  که توسط خود فرد ٌادگٌرنده ( پٌاژه

 

 خالص ترٌن نوع انطباق است. تملٌد ( )انطباق. همسازی  سازی برون (2: فعالٌت از طرٌك دو کنش 

  . دارد نام سازش ، برونسازي و درونسازي مجموعه  است. بازی( خالصترٌن نوع جذب )جذب  . همگون سازی ون سازیدر(3

 پاٌه رشد زبان است. رشد شناختی

(  تعادل ٌابی : هوش ) فراٌند 4( انتمال اجتماعی  4( تجربه  3( رسش)رشد درونی(   2چهار عامل موثر در فراٌند رشد 

 خودنظم دهی کودک( کودک ٌک روزه هم هوش دارد.

 ٌادگٌری کودک براساس ساخت شناختی او باشد.  تاکٌٌد بر اکتشافی است و خود کودک راه حل را کشف مٌکند.

. ساخت شناختی تغٌٌر مٌکند اما سازگاری و سازماندهی همٌشه تفکر وجود ندارد( )پٌش از زبانتفکر مستلزم زبان اموزی است

 ماندگارند.

 سالگی کسب مٌکند. 23سالگی ، حجم در  21سالگی ، وزن در  7نگهداری ذهنی ماده در 

 دهی انطباق در کودک ناتوانی بٌانگر محور خود گفتار(  و خصوصی اجتماعی غٌر گفتار)  است رشد مانع محور خود گفتار

 .است اجتماعی تبادالت در ها دٌدگاه

 استفاده مٌکند.«  اکتشافی»  و«  استمراٌی»  آموزان دانش روش اٌن ٌادگٌری در بر پٌاژه آموزشی روش

 شناختً شناسان روان .گٌرند مً كار به ٌادگٌري تكلٌف دادن ادامه به آموزان دانش انگٌزش براي را تموٌت رفتاري شناسان روان

 نظر در ٌادگٌري، فرآٌند فعال عضو عنوان به را ٌادگٌرنده و كنند مً تاكٌد ٌادگٌري و آموزش امر در آموزان دانش شدن درگٌر به

 در نظر مٌگٌرند. واسطه ٌن و كننده تسهٌل عنوان به را معلم نمش و گٌرند مً

 ادران و مفهوم تشكٌل حافظه، تفكر، شامل و آورد مً دست به آدمً كه داند مً دانشً تمام دربرگٌرنده را شناخت مفهوم پٌاژه

 .ٌابد مً سازمان او شناختً هاي ساخت در كودن تفكر و مٌشود

 متغٌر است.در تمام سنٌن  نا کارکرد

 پٌاژه سازنده گراٌی شناختی ٌا درون زاد

 :  معادل است با رفتار  ، به جنبه های لابل مشاهده ی هوش گفته می شود.محتوا

 است. معرفت شناسیهدف اصلی پروژه های پٌاژه     پٌاژه آموزش ٌعنی انتمال دانشاز دٌدگاه 

 

 

 سٌال هوش حاصل متبلور هوش .دارد کالمی جنبه عمدتا و است آموزشی و شخصی تجربه فرهنگ، تاثٌر تحت شدٌدا متبلور هوش

 .است

 

     

 



 مٌشوند.راهبردهای شناختی و فراشناختی باعث تسهٌل ٌادگٌری و مطالعه 

 جهان هستی و دانستن شناختکسب شناختی :  

 دانش درباره ی فرآٌندهای شناختی خودمانفرا شناختی: 

 

   راهبردهای شناختی                                      

 (دفتر روي از را تلفنً شماره)راهبردهای تکرار و مرور

 پٌچٌده تكالٌف وٌژه پاٌه                                              و ساده تكالٌف وٌژه

 مطالب زٌر در كشٌدن خط. 2                         (خوانً مكرر) اندن خو رو از بار چند. 2

 نوٌسً حاشٌه و گذاري عالمت. 3                          (مكررنوٌسً) كردن رونوٌسً بار چند. 3

 كتاب از هاًٌ لسمت سازي برجسته. 4 بلند                  صداي با كلٌدي و مهم اصطالحات تكرار. 4

 مطالب كردن كپً ٌا رونوٌسً. 4)اهسته و بلند(  هم  سر پشت بار چندٌن براي مطالب بازگوًٌ. 4

 تصوٌر و لٌافه، آهنگ، مانند ٌادٌار، تدابٌر از استفاده. 5

 معناًٌ گسترش و بسط هاي راهبرد

 پٌچٌده تكالٌف وٌژه پاٌه                                                   و ساده تكالٌف وٌژه

 برداري ٌادداشت. 2  صندلی ( -پا لٌوان، -شانه كلماتً هاي جفتها ) ازواسطه استفاده. 2

 ( كند مً لٌاس تلمبه ٌن با را للب كار )گري لٌاس. 3 ذهنً                                                  تصوٌرسازي. 3

 خود زبان به كردن خالصه. 4( خود ذهن در اتاق تعدادي با را ساختمانً تجسم )ها مكان روش. 4

 شده آموخته مطالب بستن كار. 4 كلٌد                                                كلمه از استفاده. 4

 دٌگران به شده آموخته مطالب دادن آموزش. 5                               ("نهاجا  )ها    سرواژه از استفاده. 5

 مساٌل كردن حل براي شده آموخته اطالعات از استفاده.  6                                                                          

 بٌن اجزای ٌک مطلب روابط تحلٌل و تفسٌر و شرح.  7                                                                          

 . بازگو کردن مطالب به زبان خود8                                                                          

 

 

 



ردن( و نمشه ی ن راهبرد شناختی ( تمطٌع)دسته بندی ک)بهترٌسازماندهً هاي راهبرد

 )بازنماٌی تصوٌری و کالمی از مفاهٌم و رواٌط بٌن آن ها(مفهومی

 پٌچٌده تكالٌف وٌژه پاٌه                                                     و ساده تكالٌف وٌژه

 ها سرفصل ٌا عناوٌن فهرست تهٌه. 2                               :لالب در جدٌد اطالعات بندي دسته. 2

 نمودار و نمشه و طرح به درسً متن تبدٌل. 3 حٌوانات                                                           -الف

 آشنا هاي مموله اساس بر جدٌد اطالعات بندي دسته. 4                                                              گٌاهان -ب

 هاي اندٌشه كردن خالصه براي درختً طرح از استفاده. 4 معدنً                                                        مواد -پ

 آنها مٌان روابط ادند نشان و مطلب ٌن اصلً                                                                          

 ٌن تشرٌح و توضٌح براي گردشً نمودار از استفاده .5رٌاضٌات                               در مراتبً سلسله روابط -ت

 پٌچٌده تولٌد فرآٌند                                                                          

 

و کنترل اطالعات مثل ارزشٌابی مٌزان )جهت دادن راهبردهای فراشناختی 

 ٌادگٌری و تسلط (

 نظام شناختی خودمان ٌا ٌادگرفتن ٌادگٌری

                                    

پٌش بٌنی زمان، تعٌٌن سرعت مطالعه، تحلٌل موضوع ٌادگٌری ، انتخاب نوع  تعٌٌن هدف بای ٌادگٌری،: برنامه رٌزی (2

وردن ، به هنگام ضرورت گروه مثال :  اطالعات الزم را به دست آدانش آموزان فعال نه منفعل   ---ٌادگٌریراهبرد 

 های کاری تشکٌل دادن

 

 خودش ، از خود سوال کردن،: ارزشٌابی ٌادگٌرنده از مٌزان ٌادگٌری خودش و هداٌت ٌادگٌری کنترل و نظارت (3

توجه ٌعنی کجا بٌشتر توجه کند، پٌش بٌنی نمونه نظارت بر ، همان نظارت است کنترل زمان و سرعت مطالعه

 مثال : رد شدن از مطالی سرسری به خاطر کبود ولت)کنترل (   سوالهای امتحان

 

انعطاف ٌادگٌرنده در تغٌٌر راهبرد و روش ٌادگٌری خود ، کنار گذاشتن راهبردهای غٌرموثر و بکاربردن  نظم دهی: (4

ٌن راهبرد اشود. (  مهمترٌن راهبرهای نظم دهی) ٌادگٌریح راهبرد تعدٌل سرعت و اصالراهبرد موثر تا باعث 

مثال : افزاٌش سرعت مطالعه به خاطر     افزاٌش ٌا کاهش دادن سرعت مطالعهمٌشود.باعث انعطاف ٌادگٌرنده 

 نزدٌک شدن به امتحانات

 

 شٌوه های مطالعه

 ٌی و تمرٌن بازٌابیپس ختام : براساس بهسازی حافظه است ٌعنی سازمان دهی بسط معنا (2

 اٌن روش برای افراد باالی دبستان مفٌد است.

 مردر : برای دانشجوٌان مفٌد است. (3



فراشناختی است که برای خواندن  آموزش دوجانبه )متمابل( : ٌک تدابٌر آموزشی شناختی و (4

فهمٌدن ابداع شده است. به صورت گروهی است بٌشتر برای دانش اموزان که مشکل و

پٌش  -دادن توضٌح -خالصه کردن –مٌدن دارد. راهبردهای آن ، سوال کردن خواندن و فه

 در اصل از اندٌشه های وٌگوتسکی مشتك شده است.بٌنی روٌداد آٌنده .     

 اسالوٌنو  جانسون. آموزش مشارکتی (4

موز تغٌٌر فراشناخت است و نمش معلم و دانش آپرسٌدن متمابل )دوجانبه( : روش باالبردن  (5

 مانزومٌکند ٌعنی معلم پاسخگو و دانش اموز پرسشگر است. روی دلت متن اثر دارد. 

 

اگر مثالهای مثبت و منفی با هم ارائه شود ٌادگٌری مفهوم راحت تر است و اگر ارائه مثال منفی در 

 ابتدا باشد و سپس مثالهای مثبت داده شود ٌادگٌری مفهوم اسانتر است.

 اخاللً لضاوت درش مراحل بررسً

 .است پٌاژه ژان اخاللً لضاوت رشد نظرٌه مكمل كلبرگ اخاللً لضاوت رشد نظرٌه بسٌاري، زعم به كه شد بٌان نٌز اٌن از پٌش

 بررسً را كلبرگ نزد در اخاللً لضاوت رشد مختلف مراحل سپس پردازٌم مً پٌاژه ژان دٌدگاه  بررسً به  ابتدا بخش اٌن در

 .استكرده  تمسٌم مرحله دو به را كودن اخاللً لضاوت رشد مراحل پٌاژه ژان .كنٌم مً

 )خودمدار( عٌنی اخالق    سازش سالگی7تا4)اخالق دٌگرپٌرو( اخاللً نگري والع :اول مرحله

و  مختار)عدالت خود ذهنی اخالق   کنش و واکنش متمابل سالگی21تا9)خودپٌرو(اخالق  گراًٌ نسبًٌا  اخاللً تمابل :دوم مرحله

 اخالق نسبی گراٌانه (درک انصاف

 سازمان دهی -3سازگاری)جذب درون سازی  و انطباق برون سازی(  -2: نظم و توازن   تعادل به دو صورت  تعادل

 هرگونه كه است ناپذٌر تغٌٌر اموري به نگاه لوانٌن به او نگاه و دارند ثابت و مطلك جنبه كودن براي جاري امور نخست، مرحله در

 و گٌرد مً لرار ارزٌابً مورد آن پٌامدهاي حسب بر عمل ٌن اهمٌت مرحله اٌن در .شد خواهد شدٌد تنبٌه موجب آنها از انحراف

 و اضطراري را لوانٌن کودک دهد لرار تجزٌه و تحلٌل مورد كننده عمل اشخاص نٌات مطابك را افراد كارهاي نٌست لادر كودن

 چٌز همه و ممدس بزرگساالن و والدٌن که کند مً فکر کودک , اٌن بر عالوه .داند مً ممدس و واجب را  انها از اطاعت و جبري

 .دانند مً را

 است لادر فرد و هستند اختٌاري اموري اجتماعً لوانٌن كه است دٌدگاه اٌن بر مبتنً كودن اخاللً هاي لضاوت دوم، مرحله در اما

 دنبال به تنبٌه لزوما و نٌست نادرست همواره لانون، از تخطً كه رسد مً نتٌجه اٌن به كودن مرحله اٌن در .دهد تغٌٌر را آنها

 بر کودک لضاوت .گٌرد مً لرار كودن توجه مورد آنها رفتار ارزٌابً در دٌگران دٌدگاه و عواطف نمش مرحله اٌن در .ندارد

 را فنجان ٌک که کودکً , مرحله اٌن در . کند مً مداخله اخاللً لضاوت در عمل انجام انگٌزه بلکه بود نخواهد عمل نتٌجه اساس

 .باشد گناهکارتر , شکسته را فنجان ده که کودکً از است ممکن , عملش انگٌزه برحسب , شکسته

 

 مراحل رشد گلبرگ:

 سال 21تا  4 )پٌش لراردادی(پٌش تعارفی (2
 )اخاللی رفتار مٌکنم مبادا تنبٌه شوم(مرحله اول: تنبٌه و فرمان برداری

کسب  و  متمابل سودجوٌی نوعً،توجه به نفع شخصی بازاری و بده بستانکارانه --گونه نسبی ابزارمرحله دوم:

 و بخاران مرا پشت تو كه گفته اٌن )اخاللی رفتار مٌکنم تا پاداش بگٌرم(ارضای عالله آنی شخصی، لذت خواهیپاداش



 را عملً كودكان .است مرحله اٌن مصداق) معامله به مثل  ( خارانم نه ناشی از وفاداری و انصاف مً را تو پشت من

 . باشد داشته فاٌده آنان براي كه دانند مً اخاللً

 

در لٌد و بند  )حفظ نظم جامعه( سال 24تا  21: )لراردادی(  اخالق تعارفی (3

 . اجتماعی نٌست

جمعی )پسر خوب دختر همرنگ شدن با جماعت ، رعاٌت لواعد  --اتفاق نظر مٌانفردی ٌا مولعٌت ٌابی  مرحله سوم:      

 تحسٌن و تاٌٌد از جانب دٌگران خوب(

 حفظ نظم اجتماعی لدرت و کسب شان اجتماعی )رٌاکارانه( و مراجع صاحبان نشان دادن احترام به مرحله چهارم :           

 سالگی به بعد( 24)از  : بعد از بلوغ)فوق لراردادی( پسا تعارفی (4

( حرمت و به نفع همه )رفاه همگاناخالق لراردادی ٌا لرارداد اجتماعی مٌثاق اجتماعی—مرحله پنجم: پٌمان اجتماعی     

 احترام به نفس حفظ کند. اصولی همگانی،دموکراتٌک ازادی افراد ،افراد

اصول مطلك  ،اصول انتزاعی واخاللی   مرحله ششم: پاٌبندی به اصول اخاللی) از درون فرد می جوشد ( وجدان     

جهان شمول مثل  اصولی که شخصا انتخاب کرده تا از سرزنش خوٌشتن در امان باشد. ،ازادی،حموق انسانی برابری 

     مبارزه با تبعٌض نژادی افرادی مثل مهاتماگاندی هرکسی به اٌن مرحله نمٌرسد.

           

 )کنشگر(روش های اٌجاد تغٌٌر رفتار با استفاده از نظرٌه شرطی شدن فعال

 رفتار مطلوبفزاٌش اروش های 

 لطع تموٌت مثبت موجب پرخاشگری می شود. )موثرترٌن و بهترٌن روش افزاٌش رفتار( تموٌت مثبت (2

ای که ٌادگٌرنده می  )حذف محرک ازار دهنده مثال بستن پنجره به خاطر سروصدای زٌاد در کالس درس تموٌت منفی (3

: براساس تموٌت مٌزی)گرٌزآ های نامطلوب تغٌٌر رفتار است.ٌکی از شٌوه  (کوشد تا از آن فرار کند ٌا اجتناب کند.

 (منفی  ٌا دٌدگاه های شرطی سازی اتفاق می افتد.

غرزدن پدر و نوشتن تکالٌف توسط پسر به خاطر نشنٌدن غرهای  -صدای شدٌد ، حرارت زٌاد تموٌت منفی نخستٌن هستند

، شوک الکترٌکی، کتک زدن ف ه کم ٌا تهدٌد به مردود کردن، بازکردن چتر برای جلوگٌری از خٌس شدن،تهدٌد به نمرپدر

 دادکشٌدن 

 مشکل تموٌت کننده منفی اٌن است که باٌد در مورد افراد اعمال شود تا درک کنند.

 خاموش نمودن برخی دستگاه ها در کارگاه

 .کند می خواندن درس به وادار امتحان در آنها کردن مردود و کم نمره دادن به تهدٌد با را آموزان دانش علم،م

 دانش منفی)گرٌز اموزی(، کننده تموٌت حذف ٌا لطع راه از (1 :شود می رفتار افزاٌش موجب صورت دو به منفی تموٌت

 او منفی تا باشد ساکت که کند می سعی بعد جلسات در او و دهد می منفی او به معلم کالس در کردن شلوغ بدلٌل که آموزی

 (2 و بچه توسط مادر زمانی که گرٌه می کند ، استفاده از چتر به جهت جلوگٌری از خٌس شدن ود ٌا بغل کردنش حذف

 از کم نمرات گرفتن از جلوگٌری برای که آموزی دانش و منفی)ٌادگٌری اجتنابی( کننده تموٌت ولوع از جلوگٌری ازطرٌك

 است شده شرطی اجتنابی ٌادگٌری راه بگٌرد،ازلبولی  نمره معلم درس از تا کند می تالش آن ناطلوب عوالب و معلم درس

 نٌرومند شده است ٌا با دٌدن هوای ابری چتر با خود بر مٌدارد. لبولی نمره گرفتن برای خواندنش درس رفتار و

 تعمٌم دٌگر، عبارت به مشابه؛ هاى محرک به اولٌه هاى محرک از پاسخ گسترش از است عبارت تعمٌم: تعمٌم و تمٌز (4

 نٌز دٌگر هاى محرک حضور در و دٌگر شراٌطدر  خاص، محرکى حضور در شده گرفته ٌاد پاسخ آن، طى که است فراٌندى



 صدا گاو را حٌوانى هر شباهت؛ علت به است ممکن است، گرفته ٌاد تازه را گاو کلمه که کودکى مثال کند؛ بروز ارگانٌسم از

 اجتناب براى .شد خواهد ٌادگٌرى در اختالل سبب تعمٌم در افراط دارد. زٌادى کاربرد پرورش و آموزش در تعمٌم پدٌده .کند

 لائل تمٌز دٌگر هاى محرک و محرک ٌک بٌن تا کرد کمک شاگردان به ٌعنى کرد؛ استفاده تمٌز از توان مى نامناسب تعمٌم از

 گسترشتعمٌم ٌعنی  .ندهند پاسخ محرکى چه ممابل در و دهند ارائه ممتضى پاسخى باٌد محرکى چه ممابل در که بدانند و شوند

 اش عالله مورد بازی انجام ٌا دلخواهش تلوٌزٌونی برنامه تماشای هنگام در که کودکی :تازه مولعتهای به رفتار ٌک تعمٌم ٌا

 می سو آن به سو اٌن از و شود می بلند سرجاٌش از "دائما درس کالس مثل اولات ساٌر در ولی نشٌند، می خود آرام سرجای

 .کرد استفاده تازه مولعٌتهای به رفتار تعمٌم ٌا گسترش روش از باٌد رفتار جهت تغٌٌر حالت اٌن در .رود

هم تموٌت مثبت و هم منفی در شکل گٌری رفتار خرافی نمش فاصله ی بٌن رفتار و تموٌت باعث اٌجاد رفتار خرافی مٌشود.

 دارند.

 

 رفتار مطلوباٌجاد روش های 

 سرمشك و تملٌد راه از آن اعظم لسمت که مهم است موزیزبان آدر  از رفتارمعلم( )سرمشك دهی ٌا تملٌدالگو برداری (2

جلوگٌری از معاشرت فرزندان با و  برادر ، خواهر،تملٌد از رفتار پدر ، مادر  ..شود مى تحصٌل دٌگران از گرفتن

 تموٌت را رفتار آن مطلوب، رفتارى تملٌد از بعد بالفاصله باٌد البته افراد ناباب نوعی رفتار بر اساس الگوبرداری است.

 .کرد

 

تمرٌب های متوالی )ٌعنی رفتار نزدٌک به هدف و بر اساس )رفتار جدٌد از رفتار لبلی کاملتر است(تموٌت  شکل دهی (3

 رفتار در نتوان را نظر مورد رفتار اجزاء ولتى رو به جلو هر حلمه تموٌت می شود.تموٌت تفکٌکی استوار است(و 

کبوتری که کلٌد را برمٌدارد سگی که پنجه اش را بلند .شود مى استفاده دادن شکل روش از کرد، مشاهده ٌادگٌرنده

مٌکند اسبی که سرش را حرکت می دهد انچه شما در سٌرک مٌبٌنٌد شکل دهی رفتار از طرٌك شرطی شدن فعال 

 دانش ٌا کودک به را رفتاری خواهد می رفتار تغٌٌردهنده ٌا معلم ولتی که دارد تأکٌد نکته اٌن به دادن شکل اصل است.

 کند، تحسٌن و تشوٌك را آموز دانش ٌا کودک سپس و .شود نماٌان کامل بطور رفتار آن تا بماند منتظر نباٌد بٌاموزد، آموز

 آموزی دانش که ولتی مثال، برای .گٌرد لرار تموٌت و تشوٌك مورد باٌد دارد برمی رفتار آن بسوی که لدمی هر در بلکه

 هم را کلمه اٌن اٌنکه با بنوٌسد، متابمت بصورت آنرا بعدی مرحله در اگر نوٌسد، می متابغت بصورت را مطابمت کلمه

مثال دٌگر کشٌدن داٌره  .شود تموٌت است الزم است، شده تر نزدٌک کلمهدرست  امالی به لدم ٌک چون اما نوشته، غلط

با کوچکترٌن خطی که نشان دهنده ی منحنی باشد تموٌت شده ولی پاسخ های او را که هٌچ شباهتی به داٌره ندارد 

 تموٌت نمٌکنٌم و.. 

 

)رفتار اولٌه نمش محرک تمٌز را و )رفتار ساده به رفتار پٌچٌده مانند مسواک زدن(( موزی)مهارت آزنجٌره سازی (4

 بازی با لطعات برٌده تصاوٌر د(بازی می کنن

 

از اخرٌن حلمه شروع می شود زٌرا درٌافت تموٌت سرٌع تر اتفاق می   (تموٌت رو به عمب )زنجٌره سازی وارونه: (4

ٌا ٌک پازل را مٌچٌنٌم و سپس از انتها ٌک لطعه را برمی دارٌم و از او مٌخواهٌم در  ه خواهرافتد مثل خواه در کلم

 جاٌش لرار دهد سپس دو لطعه اخر و اال اخر تا پازل مورد نظر دوباره از انتها چٌده شود.

 مثل نماٌش عدد دو با محو کردن دو شکل محو کردن (5

 روش از توان مى باشد، موجود ٌادگٌرنده رفتار خزانه در رفتار نآ اجزاء اگر تازه، رفتارى تدرٌس هنگام :تفکٌک پاسخ (6

 مى داده تشخٌص مفٌد که پردازد مى رفتار از اجزائى تموٌت به معلم پاسخ، تفکٌک روش در .کرد استفاده پاسخ تفکٌک

 .کند نمى  توجهى  نامربوط اجزاء به و شود

 بهتر است از تموٌت سهمی) فاصله ای( استفاده کنٌم.تموٌت پٌاپی در اغاز ٌادگٌری ولی برای نگهداری رفتار 

 

 



  رفتار مطلوب حفظ و  نگهداریروش های 

 مى متناوب تموٌت برند، مى کار به مطلوب رفتار نگهدارى ٌا خاموشى از جلوگٌرى براى که را روشى

 .اى می توان بکار برد فاصله تموٌت و نسبى تموٌت صورت دو به را متناوب تموٌت .گوٌند

 زمان معٌن() تعداد پاسخ معٌن( و فاصله ای))نسبیتموٌت نسبی وسهمی (2

 رٌشه همه خرافات در تموٌت نابسته ، بٌشترٌن نرخ پاسخدهی در تموٌت نسبی متغٌر)تعداد پاسخ مشخص نٌست( است.

ه سمت برنامه از پٌاپی ب)از تموٌت مصنوعی کاسته و به سوی تموٌت محٌطی می روٌم( رلٌك کردن برنامه تموٌتی (3

 از تعداد تموٌتها می کاهٌم.سهمی مٌرود.

تعداد پاسخ ها مشخص ؛گٌرد مى انجام پاسخ معٌنى تعداد تکرار از پس تموٌت عمل ثابت، نسبى تموٌت در:  نسبی  ثابت  

 است سرعت پاسخدهی آزمودنی بسٌار باالست.

 )سهمی(بٌشترٌن نرخ پاسخدهیتعداد پاسخ ها فرق مٌکند. تموٌت در ازای چند تمرٌن مشخص نٌست. ؛ :نسبی متغٌر

 شود مى تموٌت رفتار ثابتى زمان مدت از پس معٌن، پاسخ تعداد جاى به ثابت، اى فاصله تموٌت در فاصله ای ثابت:

 شنبه پنج روزهای در که معلمی می کند. تولٌد تموٌت ثابتی، زمان ممدار گذشت از بعد تنها، پاسخ ٌک برنامه، اٌن براساس

 داده اند انجام را تکالٌفشان هفته طول در که را آنهاٌی و کند می تصحٌح را آموزان دانش شده انجام تکالٌف هفته هر ی

 مٌبرند. سود برنامه اٌن از نماٌد می تموٌت

 تکالٌف به هفته مختلف روزهای در بٌنی، پٌش لابل غٌر بطور هفته، مشخص روز ٌک بجای معلم اگر :فاصله ای متغٌر

 .نماٌد تموٌت اند داده انجام را خود تکلٌف که کسانیو کند رسٌدگی آموزان دانش درسی

 پٌاپی: کمترٌن نرخ ٌادگٌری را دارد.

 .ی نگهداری تموٌت سهمی مناسب است در مرحله اکتساب تموٌت پٌوسته مناسب است اما در مرحله

 

 رفتار نامطلوبحذف ٌا کاهش روش های 

جانشٌن ساختن رفتار مطلوب به جای رفتار نامطلوب(روش غٌرمستمٌم گفتن دروغ و هر ولت +)تموٌت تفکٌکی (2

  راست بگوٌد بالفاصله مورد تموٌت لرار مٌگٌرد.

 تکالٌفش نوشتن به آهسته اگر نوٌسد، می ناخوانا و غلط را آنها درنتٌجه، و دهد می انجام را تکالٌفش زٌاد خٌلی سرعت با که آموزی دانش)با نرخ کمالف( 

 صحبت به و خود صندلی از خارج را ولتش اکثر کالس در که آموزی دانش مثال برای)رفتار دٌگرب( ، (درست و خوانا خواهد نوشت.بپردازد،

معلم به جز ترک صندلی مورد تموٌت  از کردن سؤال معلم، حرفهای به دادن گوش ازجمله او مطلوب رفتارهای ی همه باٌد گذراند می همکالسٌهاٌش با کردن

 اٌن که ولت هر رسد؛ می خود کار و درس به کمتر و شود می خود همکالسٌهای مزاحم کالس در که آموزی دانش)رفتار ناهمسازج( ،(لرار بگٌرد.

  ( .کنٌم می تموٌت را او ندارد، دٌگر آموزان دانش به کاری و پردازد می خود کارهای انجام به و نشٌند می خود صندلی در آرام آموز دانش

رفتار نامطلوب را برای مدت   غٌرمستمٌم جانشٌن ساختن رفتار مطلوب به جای رفتار نامطلوب()+ سٌری)اشباع( (3

 اٌن که است اٌن گرفت نظر در باٌد روش اٌن از استفاده درباره که مهمی نکته طوالنی تموٌت مٌکنٌم تا اشباع شود.

 استفاده ناهمساز رفتارهای تموٌت روش از آن همراهٌا  سٌری روش از استفاده بجای باٌد معلم دارد، مولتی تأثٌر روش

 .سازد نامطلوب رفتار جانشٌن را مطلوبی رفتار و کرده

 عدم اراٌه تموٌت روش مستمٌم )مالٌم ترٌن روش ( – خاموشی (4
 او در را نامطلوب رفتار بدٌن طرٌك و گٌرد می او از را خود توجه است، شده آموز دانش ٌک شدن لوس به منجر او حد از بٌش توجه بٌند می که معلمی

 کند.می خاموش

 مستمٌم – محروم کردن از تموٌت (4

 مثال : به علت بی انظباطی از کالس اخراج کردن 

 کنٌم. محروم دٌگری خوشاٌند فعالٌت نوع هر ٌا ورزش ساعت در بازی در شرکت کارگاه، در ای پروژه روی کار از را آموزی دانش توانٌم می



مستمٌم )کم کردن از تموٌت کننده ای که لبال کسب کرده است(جرٌمه نباٌد سنگٌن بلکه باٌد لابل جبران  – جرٌمه کردن (5

 .، کم کردن حموق بعلت غٌبت، جرٌمه شدن در رانندگیکم کردن نمره باشد.

 انجام عمل عکس رفتار نامطلوب   مستمٌم – جبران کردن (6

 زباله برٌزد. سطل در و کرده جمع را آنها تا کند می وادار رٌزد، می کالس کف در را خود مداد تراش خرده و کاغذ خرده که را آموزی دانش معلم

آموزان کالس معذرت  دانش همه از بلکه فرد آن از تنها نه تا بخواهد است کرده توهٌن همکالسٌهاٌش از ٌکی به که آموزی دانش از "مثال

چندبار نوشتن غلط های امالٌی هدف ان اصالح خواهی کنددر اٌن صورت از روش جبران اضافی استفاده کرده است.

 نوالص امال است.

مثال سٌلی زدن. تبٌه تنبٌه باٌد بالفاصله و با علت باشد. اراٌه محرکی ازاردهنده مستمٌم )خشن ترٌن روش( - تنبٌه (7

تموٌت کننده ی منفی است تنها تفاوت اٌن است که در تموٌت کننده منفی باعث افزاٌش رفتار اما در تنبٌه موجب همان 

 کاهش رفتار می شود

 تنبٌه موجب پرخاشگری علٌه تنبٌه مٌشود. مولتا ازبٌن مٌبرد و دوباره رفتار نامطلوب شکل مٌگٌرد.

 

                           

 درس کالس ی اداره مختلف های کسب                

 زٌرا دارد، عهده به کالس در را رهبر نمش معلم محو، – ٌادگٌرنده ٌا باشد داشته محور – معلم ی جنبه آموزش اٌنکه از نظر صرف

 ی اداره .است نٌاز مورد رهبر ٌک وجود رسمی، غٌر صورت به چه و رسمی صورت به چه شود، می تشکٌل گروه ٌک زمان هر

 .است محور – معلم آموزش با رابطه در عمدتا درس کالس

 با همراه التدارگراٌانه سبک ،درس کالس و خانواده جمله از ،اجتماعی گروههای ی همه در مدٌرٌت سبک ترٌن موفك

 با شاگردان و معلم شود، می اداره التدارگراٌانه سبک با که درسی کالسدر. لانونمدار دموکراسی) است متمابل محبت و احترام

 پذٌرد می صورت ممرراتی و لوانٌن ی محدوده در رفتارها آموزشی، شراٌط اٌن در .کنند می رفتار ٌکدٌگر حموق رعاٌت به توجه

 شوند، می اداره التدارگراٌانه راهبرد با که هاٌی کالس در .دارند لبولشان آنها و اند کرده وضع دٌگران ٌا اند کرده وضع خود که

 .نٌازمندند معلم راهنماٌی و هداٌت به هنوز اما کنند، عمل مستمل توانند می که ٌابند می پرورش آموزانی دانش

 ممررات و لوانٌن آنان .نماٌند می رفتار محبت با آنان به نسبت و کنند می تشوٌك نظر تبادل به را آموزان دانش التدارگرا معلمان

 .کنند می وضع آموزان دانش پٌشنهادهای و نظرها به توجه با را کالس

 اظهار حك شاگردی هٌچ و کند می حکومت کالس کل بر که است معلم تنها شود، می اداره مستبدانه سبک با که درسی کالس در

 تأکٌد .شود تفسٌرمی و تعبٌر معلم نفع به دارد وجود هم اگر ٌا ندارد، وجود ممرراتی و لوانٌن ٌا مدٌرٌت سبک، اٌن در .ندارد وجود

 .هستند منفعلی ٌادگٌرندگان کالسها اٌن آموزان دانش .است انضباط و نظم حفظ به ٌادگٌری، و آموزش جای به کالسها، اٌن

 

 دانشجوٌان ٌا آموزان دانش رفتار بر حاکم ای ضابطه و لاعده هٌچ گوٌند، می نٌز گٌری آسان آن به که گذاری آزاد سبک در

 هٌچ معلم سوی از آن در زٌرا است، حاکم مرج و هرج نوعی شود، می اداره سبک اٌن به که معلمی درس کالس در .نٌست

 و ٌادگٌری با رابطه در کالسداری سبک اٌن در معلم .شود نمی داده رهنمودی گونه هٌچ ونٌز شود نمی اعمال محدودٌتی

 .کند نمی آموزان دانش به چندانی کمک رفتاری، هداٌت

 به سبک اٌن ، مجموع در  .است مدارانه لانون دموکراسی ٌا منشانه آزاد گراٌی التدار درس کالس ی اداره سبک بهترٌن 

 گٌرندگان ٌاد صورت به تا کند می کمک آنان به و رساند می فاٌده گذاری آزاد و مستبدانه های سبک از بٌشتر شما آموزان دانش

 موالع در و نکند ممٌد واحد سبک ٌک به را خود معلم است بهتر ، چاٌلد باور به  . "آٌند بار  دهنده نظم خودگر، سامان خود و فعال

 سبک از ٌک هر از استفاده که رسد می نظر به ، کالسی های مولعٌت تنوع به توجه با . نماٌد استفاده نٌز دٌگر های سبک از لزوم

 " . باشد مفٌد تواند می خودش خاص های مولعٌت در کالسداری های



  پروري فرزند مختلف هاي شٌوه                                            

 به محبت و عشك صمٌمً والدٌن .است برابرخصومت در صمٌمٌت اول بعد .كرد مشخص را والدٌن رفتار مهم بعد دو بامرٌند داٌانا

 نشان طرد متخاصم، والدٌن ممابل در .دهند مً پاسخ بٌشتر همدلً و حساسٌت با خود فرزند احساس به و دهند مً نشان خود فرزند

 نظر از والدٌن .است گٌري آسان برابر در محدودٌت دوم بعد .دهند نمً اهمٌتً خود فرزند به گوًٌ كه كنند مً رفتار طوري و داده

 ابعاد، اٌن كردن تركٌب .دارند تفاوت آنها كردن منضبط كودكان،و از داشتن تولع آنها، كردن اجرا ممررات، كردن وضع مٌزان

 . دارند ارتباط كودن رشد متفاوت حالتهاي با كه آورد مً بار به را پروري فرزند شٌوه چهار

  :پروري فرزند در والدٌن متفاوت انواع 

 اطاعت و کرده اعمال را آنها همواره کنند، می ضع و را روشنی ممررات آنها .هستند صمٌمی ولی کننده کنترل ،ممتدر والدٌن

 ترٌن مثبت با شٌوه اٌن .دهند می انتمال را حماٌت و مرالبت، زٌاد، انتظارات آنها .دهند می پاداش محبت و صمٌمٌت با را کودک

 پٌشرفت مدرسه در باشند، داشته باالٌی نفس عزت اٌنکه به دارند گراٌش ممتدر والدٌن دارای کودکان .دارد ارتباط کودکی پٌامدهای

 . کنند می را دٌگران مالحظه بٌشتر و دارند، کمتری رفتاری مشکالت کنند، می خوبی

 .دهند می انجام کننده طرد ٌا تفاوت، بی سرد، ای رابطه با را کار اٌن ولی کنند می اعمال کنترل خود فرزندان بر نٌز مستبد والدٌن

 در دارند ممتدر والدٌن که کودکانی با مماٌسه در و هستند، محبوب کمتر همساالن نزد دارند، تری پاٌٌن نفس عزت آنها فرزندان

 . کنند می عمل تری نامناسب طرز به مدرسه

 می کمک آنها فرزندان به که را الزم انظباط و راهنماٌی ولی دارند، خود فرزندان با محبتی با و صمٌمی رابطۀ گٌر آسان والدٌن

 محورتر خود و تر ناپخته که دارند گراٌش آنها فرزندان .کنند نمی تأمٌن بکنند، را دٌگران مالحظۀ و گرفته ٌاد را مسئولٌت کنند

 . باشند

 با و دارند کمی پٌشرفت انگٌزش زٌاد احتمال به آنها فرزندان .کنند نمی تأمٌن را راهنماًٌ و ممررات و صمٌمٌت توجه بی والدٌن

 رشد پٌامدهای با توجه بی پروری فرزند .هستند پرخاشگر و تکانشی و داشته ای آشفته روابط مدرسه در بزرگساالن و همساالن

 .دارد ارتباط منفی، بسٌار

 نٌازهاي مالحظه محبت، ابراز از است عبارت پاسخدهً  تولع و پاسخدهی :دارد بستگً عامل دو به پروري فرزند سبكهاي

 .است فرزندشان از والدٌن تولع و لواعد بودن سخت و سفت مٌزان ، نٌز تولع .ها بچه تربٌت در استدالل از استفاده و كودن

                    

 ارٌکسون اجتماعی  –روانی  نظرٌه رشد                         

 )خود(بر نهاد اما تاکٌد ارٌکسون بر من فروٌدتاکٌد 

 روش تداعی آزاد)لٌبدو( فروٌد مرحله مٌپرداخته است. تثبٌتفروٌد به  بر بٌولوژٌک بدن است. فروٌددٌدگاه 

 ناهشٌار )لذت(------------بن )نهاد( 

 اصل والعٌت--------------من)خود(

 وجدان ---------فرامن)فراخود(

 به .بود خواهد رشد پروسه در عطفً نمطه که مٌشوند روبرو بحرانٌا تضاد ٌک با مرحله، هر در افراد که داشت عمٌده ارٌکسون

 اٌن خالل در .متمرکزند کٌفٌت آن آوردن وجود به در ناکامً ٌا روانً کٌفٌت ٌک آوردن وجود به بر تضادها ناٌ ارٌکسون، عمٌده

 روان های فراٌند ارٌکسون ناکامً و شکست براي دٌگر، سوي از هم و است فراهم بسٌار شخصً رشد براي زمٌنه هم دوره،

 با و .پذٌرفت بدن دفاعی فعالٌت و مسأله حل ٌادآوری، ادراک، شناختی روان فراٌندهای صورت به را من کارکرد فروٌدی   شناختی

 .کرد تأکٌد هوٌت و تسلط جمله از من، دٌگر های وٌژگی از بسٌاری بر من بر بٌشتر تأکٌد



 :  شامل مفهوم اٌن .است ارٌکسون ی نظرٌه های پاٌه از ٌکی هوٌت بحران ٌا هوٌت مفهوم

 هشٌار ولی درونی، فردٌت ٌا همتاٌی بی احساس

 درونی ترکٌب و تمامٌت احساس

 و حال، و گذشته با پٌوستگی احساس

 .است شود، می حماٌت آن توسط شخص که گروهی با ها ارزش و عماٌد همبستگی احساس

 سالگی 5/2تولد تا  (حسی -دهانی مرحله :نوباوگی  -2)بی اعتمادي برابر در اعتماد  :اجتماعً -روانً رشد اول مرحله

 دلٌل به .است زندگً در مرحله وبنٌادٌترٌن مٌآٌد پدٌد سالگً ٌک تا تولد   بٌن ارٌکسون اجتماعً - روانً رشد نظرٌه مرحله نخستٌن

 .دارد بستگً مٌکند پرستاري او از که کسً اطمٌنان لابلٌت و کٌفٌت به او در اعتماد رشد است، وابسته کامل طور به نوزاد که آن

 از ٌا زننده پس ناسازگار، پرستار اگر.کرد خواهد امنٌت احساس دنٌا در او ٌابد، رشد کودک در آمٌزي موفمٌت نحو به اعتماد اگر

 باور و ترس به اعتماد، رشد در توفٌك عدم .مٌکند کمک کودک در اعتمادي بی حس رشد به باشد، دسترس غٌرلابل عاطفً نظر

 حاصل مٌشود. امٌداگر اوضاع خوب پٌش برود .مٌگردد منجر است پٌشبٌنً غٌرلابل و ناسازگار دنٌا که اٌن

تا 5/2(ممعدی – عضالنی ی مرحله -3)شک و شرم برابر در نفس به اتکاء و خودگردانً  :اجتماعً-روانً رشد  دوم مرحله

 سالگی4

 عمٌمتري حس رشد و شکلگٌري بر و مٌگٌرد صورت کودکً اولٌه دوران در ارٌکسون اجتماعً - روانً رشد نظرٌه مرحله دومن

 و حٌاتً بخش رفتن، دستشوًٌ آداب آموزش که داشت عمٌده فروٌد همانند ارٌکسون .دارد تمرکز کودکان در شخصً کنترل از

 بدن کارکرد کنترل ٌادگٌري که داشت عمٌده ارٌکسون .بود متفاوت فروٌد با کامال ارٌکسون استدالل اما .است فراٌند اٌن ضروري

 انتخاب بر بٌشتر کنترل آوردن دست به شامل مرحله اٌن در دٌگر مهم روٌدادهاي .مٌانجامد استمالل و کنترل حس پٌداٌش به

 اٌن غٌر در .مٌکنند اطمٌنان و امنٌت احساس سربگذارند، پشت موفمٌت با را مرحله اٌن که کودکانً .است لباس و بازي غذا،اسباب

اگر کودک دستشوٌی خود را دفع کند حس  حاصل مٌشود. ارادهمزٌت .مٌماند بالً آنها در خود به شک و بٌکفاٌتً حس صورت،

 خودبسندگی در او اٌجاد می شود.

 جداشدن از مادر —موختنٌادگٌری و آ

در  ادٌپ عمده –استمنا  -خٌالپردازی—تناسلی – حرکتی مرحله -4(گناه برابر در ابتکار  :اجتماعً-روانً رشد سوم  مرحله

مهمترٌن مرحله از شکل گٌری —حل اٌن تعارض موجب شکل گٌری فراخود مٌشود()همانندسازیالگترا در دختران  پسران و

 سالگی5تا4 (شخصٌت

 ساٌر و بازٌها برخً طرٌك از خود دنٌاي بر کنترل اعمال و نماًٌ لدرت به شروع کودکان مدرسه، از لبل سالهاي خالل در

 .مٌکنند اجتماعً تعامالت

 به در که آنهاًٌ و .مٌکنند پٌدا را دٌگران رهبري لابلٌت و شخصً تواناًٌ حس بگذرانند، موفمٌت با را مرحله اٌن که کودکانً

 اٌجاد مٌشود. هدفمزٌت .مٌماند بالً آنها در ابتکار کمبود و خود به شک گناه، حس مٌمانند، ناکام مهارتها اٌن آوردن دست

 با والد جنس مخالف رلابت –من برتر  —لدرت نماٌی —لابلٌت رهبری

—غرٌزه جنسی نهفته-مرحله ارام از زندگی—نهفتگی مرحله -4)حمارت برابر در کوشاًٌ  :اجتماعً-روانً رشد چهارم  مرحله

 سالگی23تا5 (ورزش گسترش دوستی های همجنس -سرگرمی

 به شروع اجتماعً تعامالت طرٌك از کودکان.برمٌگٌرد در را سالگً 11 تا سالگً 5 از تمرٌبا مدرسه، اول سالهاي مرحله، اٌن

 .مٌکنند خود توانائٌهاي و دستاوردها به نسبت غرور حس رشد

 وجود به آنها در خود تواناٌٌهاي به اعتماد و صالحٌت کفاٌت، حس مٌشوند، هداٌت و تشوٌك معلمان ٌا والدٌن توسط که کودکانً

 براي خود تواناًٌ به نمٌگٌرند لرار تشوٌك مورد کافً لدر به خود سالهاي و همسن ٌا معلمان والدٌن، سوي از که آنهاًٌ .مٌآٌد



تشوٌك حس —اخالق ابزارگونه نسبی—مرحله کمون و ارامش اٌجاد مٌشود. شاٌستگیمزٌت .کرد خواهند شک موفمٌت،

 کاراٌی و سازندگی—غرور

مرحله جنسی دگرجنس خواهانه مکانٌزم دفاعی  – نوجوانی -5)گمگشتگً برابر در هوٌت  :اجتماعً-روانً رشد پنجم مرحله

 سالگی 28تا  23 (عشك و کار-تصعٌد

 .مٌکنند حس را خود دٌگر، عبارت به و مٌپردازند خود استمالل کشف به کودکان نوجوانً، دوران در

 حسً نٌز و کنترل و استمالل حس با را مرحله اٌن کنند، درٌافت مناسبً پشتٌبانً و تشوٌك شخصً، کاوشهاي طرٌك از که آنهاًٌ

 مستمٌم نٌز آٌنده و خود درباره بمانند، نامطمئن خود تماٌالت و باورها به نسبت که کسانً و .مٌگذارند سر پشت خود به نسبت لوي

 ٌا بٌنجامد مدرسه کردن ترک به تواند می هوٌت بحران در سردرگمی .بود خواهند گمگشته و نامطمئن وروان اعصاب متخصص

 شده حل هوٌت بحران اگر .هستند الکل ٌا مخدر مواد بزهکاری، درگٌر که شود ملحك مختلفی های گروه به نوجوان که شود باعث

مهم ترٌن —هوٌت جنسی و شغلی .آزادانه کردن تعهد و ها وفاداری کردن حفظ لٌالت  :انجامد می وفاداری مزٌت به باشد،

 مٌل به جنس مخالف کم کم اٌجاد مٌشود.—مرحله

 سالگی 41تا  28 (بزرگسالی اوان  -6( انزوا برابر در و صمٌمٌت  تعلك   : اجتماعً-روانً رشد ششم مرحله

 عٌمده ارٌکسون .مٌگٌرد بر در را مٌپردازند شخصً روابط کشف به افراد که زمانً ٌعنً بزرگسالً، اولٌه دوران مرحله، اٌن

 و مطمئن روابط باشند، موفك مرحله اٌن در که کسانً .دارد ضرورت دٌگران با متعهدانه و نزدٌک روابط کردن برلرار که داشت

 .آورد خواهند وجود به را متعهدانهاي

 هوٌت لوي حس که داشت عمٌده ارٌکسون .مٌشود بنا لبل مراحل در شده ٌادگرفته مهارتهاي پاٌه بر مرحله هر که باشٌد داشته ٌاد به

 به نسبت ضعٌفً حس که کسانً که دادهاند نشان مطالعات .دارد اهمٌت خاطر تعلك   با همراه و صمٌمانه روابط اٌجاد براي شخصً

 .دارند لرار افسردگً و تنهاًٌ عاطفً، انزواي معرض در بٌشتر و دارند کمتري تعهدپذٌري به تماٌل نٌز روابطشان در دارند خود

 .است ازدواج و زندگی برای شرٌکی ٌافتن و فرد معاش تأمٌن برای شغل ٌافتن مستلزم که است تحصٌلی های سال از بعد دوره اٌن

 اٌن .ٌابد می تحمك مخالف جنس با عمٌك روابط باشد، موفك همسر ٌافتن در فرد اگر .برابرانزواست در صمٌمٌت مرحله، اٌن بحران

 خودخواهانه نٌازهای ی درباره فرد زٌاد نگرانی موجب انزوا .است ضروری روابط، دوام و موفك زناشوٌی زندگی برای رابطه

 .انجامد می عشك مزٌت به مرحله، اٌن از گذشت موفمٌت .شود می اش

 سالگی 65تا  41 بزرگسالی( -7)رکود برابر در فعالٌت : اجتماعً-روانً رشد هفتم  مرحله

 اٌن در که کسانً .دارد لرار خانواده و شغل روي بر تمرکزمان و مٌدهٌم ادامه خود زندگً ساختن به ما بزرگسالً، دوران در

 به در که آنهاًٌ .دارند مشارکت جهان کار در خود، اجتماع و خانه در بودن فعال طرٌك از که کرد خواهند حس باشند، موفك مرحله

 اٌن در موفمٌت .کرد خواهند پٌدا را دنٌا کار در نبودن درگٌر و رکود بودن، غٌرفعال حس باشند، ناموفك مهارت اٌن آوردن دست

مولد بودن در  .است آورده وجود به مادی و زٌستی صورت به فرد چه آن به عالله :شود می منجر دادن اهمٌت مزٌت به مرحله،

 کار و حضور در فعالٌتهای اجتماعی 

 طوالنی ترٌن مرحله—باروری در ممابل بی حاصلی

 سالگی به بعد 65 بالٌدگی(  -8) ناامٌدي برابر در ٌکپارچگً : اجتماعً - روانً رشد هشتم  مرحله

 حس هستند ناموفك مرحله اٌن در که آنهاًٌ .دارد تمرکز گذشته فعالٌتهاي بازتاب بر و است کهنسالً دوران به مربوط مرحله اٌن

 ناخشنودي و ناامٌدي حس با فرد که است حالت اٌن در .خورد خواهند افسوس گذشته بر و است شده تلف زندگٌشان که کرد خواهند

 .شد خواهد روبرو

 با .کرد خواهند تشخص   و درستً ٌکپارچگً، حس باشند، داشته غرور احساس زندگً در خود گذشته دستاوردهاي از که کسانً

ً   رضاٌت احساس و تأسف اندکً با گذشته به نگاه ٌعنً مرحله اٌن سرگذاشتن پشت موفمٌت  مزٌت آن که هستند کسانً افراد اٌن .کل

 احساس معرفت .مرگ با مواجهه در حتً مٌآورند، دست به خردمندي



 پرداخت نمش آشفتگً برابر در ٌافتگً هوٌت مفهوم توسعه به مارسٌا

 هوٌت: حالت چهار

 الزم تعهدات معٌنً اهداف به نسبت و گذاشته، سر پشت موفمٌت با را هوٌت بحران: موفك هوٌت ٌا شده کسب هوٌت (2

 پذٌر انعطاف گروه، اٌن .اند کرده زندگً مهم مسائل فصل و حل صرف را زٌادي ولت فعال طور به نوجوانان اٌن .اند کرده پٌدا

 افرادي آنها .دهند مً نشان خوبً مماومت فشارزا شراٌط تحت و دارند باالًٌ نفس به اعتماد کنند، مً عمل دراٌت بافکرو و هستند

 روابط اٌجاد براي فراوانً ظرفٌت و بوده طبع شوخ نفس، اعتمادبه داشتن بر عالوه اجتماعً، روابط ودر خودمختارند نسبتا

 .دارند دٌگران با صمٌمً

 احساس خاصً اهداف به نسبت نوجوانً، بحران تجربه داشتن بدون گروه اٌن : (رس پٌش - زودرس( اي کلٌشه هوٌت (2

 اند، دٌده تدارک آنان براي لبل از والدٌن وٌژه به و دٌگران، که هاًٌ برنامه چارچوب در آنها اکثر.اند کرده پٌدا تعهد

 شده تعٌٌن والدٌن توسط آنان زندگً سبک حتً و همسر شغل، نوع تحصٌلً، رشته انتخاب اند. پذٌرفته را خاصً اهداف

 آنها اند. وابسته خود هاي خانواده به شدت به و کنند، مً رضاٌت زندگً احساس در پذٌرند، انعطاف نوجوانان اٌن .است

 و باورها هرگاه .کنند مً پٌروي لدرت از مراجع دارند راسخ اعتماد لانون و نظم به دارند، مذهبً لوي باورهاي

 شغلً ٌا و اعتمادي ٌک مجموعه افراد اٌن عبارتً به .کنند مً پٌدا جزمً حالتً شود، تهدٌد دٌگران طرف از عماٌدشان

 .باشند داشته فعالً نمش انتخاب اٌن در خود اٌنکه بدون اند کرده انتخاب خود براي را

 

 در و نکرده سپري را بحرانً نوع هٌچ که است نوجوانانً شامل گروه اٌن : )ابهام(مغشوش هوٌت ٌا هوٌت شفتگًآ (3

 خاصً اهداف انتخاب به تماٌل و "خٌالند بً" افرادي ظاهر به آنها .کنند نمً تعهد احساس خاصً هم اهداف به حال عٌن

 خود اطرافٌان با را خالص و صمٌمً روابط برلراري توان و هستند و تنها ناخرسند سطحً، افراد رفته، هم روي .ندارند

 .ندارند

 

 مً سر به دوگانه لتً حا در همواره و کنند مً تالش هوٌت کسب جهت در افراد اٌن :جستجوگر افراد ٌا دٌررس هوٌت (4

 و برسند خود از تري عمٌك شناخت به تا کنند مً تالش فعاالنه طور به افراد اٌن ان نکرده کسب هنوز تعهدي اما برند،

 و پرحرف ،دل زنده ،مضطرب ،طلب رلابت افرادي آنها .است مسئولٌت کسب و براي تعهد شدن آماده آنها اساسً هدف

 دٌگران با که ماٌلند و دارند تري نزدٌک رابطه همجنس غٌر والدبا  افراد اٌن غالبا هستند، تعارض دستخوش حال عٌن در

 .کند پٌدا نمً تحمك خواسته اٌن آنان از بسٌاري در البته کنند، برلرار صمٌمً روابط نٌز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بلوم جدٌد شده  حٌطه ی شناختی:

 بعد دانش  (1

 والعی امور دانش -1

 مفهومی دانش -2

 روندی دانش -3

 فراشناختی دانش -4

 

 بعد شناختی (2

 اصول و مفاهٌم سپردن خاطر به ( :دانش و معلومات) به ٌاد آوردنالف(  

 

 .دارد فهمٌدن به نٌاز شود، می آموخته مدارس در آنچه و ذهنی فعالٌتهای بٌشترٌن احتماال درک مطالب ٌا فهمٌدن ( ب

               مثال زدن ، طبمه بندی  . شود بخش لذت و دار معنی آسان، آموزان دانش برای ٌادگٌری که شود می سبب فهمٌدن 

، بٌان معنی  شرح دادن فرضٌه،  خواندن نمشه، مساله رٌاضیحل  توضٌح دادن دالٌل چٌزی ، ، خالصه کردن، پستانداران

 ضرب المثل

 ترجمه

 تفسٌر 

 برون ٌابی)مماله سٌاسی رابسط ونتٌجه گٌری کند.(

 

 زندگی مسائلحل ماٌش دادن ، محاسبه کردن، اندازه گٌری کردن، نوجود داشتن مصداق ها ،  )ها موختهآ کاربرد ( ت

 (ینمشه بردار، 

 

، شده ارائه مدارک و شواهد،  دهنده تشکٌل ارکان، تفاوت ها و شباهت های موجود،) علت و معلولتجزٌه و تحلٌل ( ث

ساختار ٌک اثر هنری را تجزٌه و تحلٌل آورنده، وجود به عوامل و علل که سواالتی همچنٌن (هاٌی فرض پٌش

 نتٌجه و ها فرضٌه شناخت.هستند تحلٌل و تجزٌه طبمه در سواالتی گٌرند می نشانه را کاهنده ٌا کننده تشدٌد کردن، 

هجی .بگٌرد لرار مرحله اٌن در تواند می نٌز آمده عمل به کارشناسان توسط بحث مورد مطلب از که هاٌی گٌری

 نشان دهد.جدول و نمودار روی  ،موسٌمی  کردن

 

 علت،بودن دفاع لابل و صحت اعتبار مورد در نهاٌی نظر): مماٌسه ها و تصمٌم گٌری ارزشٌابیو  نمد ، ارزٌابی ( ج

 باٌد مرحله اٌن در شما سواالت بنابراٌن (، انتخاب افرادبر اساس شواهد درونی ٌا شواهد بٌرونیدالٌل افراد  هاو

 نوٌسنده های دٌدگاه با آٌا که بپرسٌد انشجوٌانآموزان ود دانش از .بپردازد بحث موضوع بررسی و نمد و ارزٌابی به

 نماط چه بحث مورد نظرٌه ٌا گزاره اٌنکه .کنند بٌان را خود دالٌل و خٌر ٌا هستند موافك بحث مورد پرداز نظرٌه ٌا

 وارسی کردن است. ناکارآمد ٌا نالص هاٌی لسمت چه در و دهد می پاسخ سواالتی چه به دارد ضعفی و لوت

 

)برطرف کردن نماط ضعف طرح موردنظر ، نو طرحی درانداختن و خاللٌت برای فرصتیترکٌب و افرٌنندگی:  ( ح

سازمان دهی طرح، تعمٌم دادن ، گروه بندی کردن، تهٌه کردن نمودار،اصالح کردن طرح ،طبمه بندی کردن ، 

 طرح رٌزی رسٌدن به نتاٌج(

 

 

 



 حٌطه ی عاطفی:

 : پرسٌدن ، گوش کردن، نشان دادن ، اشاره کردن ، دلت کردن درٌافت و توجه کردن (2

 آگاهی                                    مٌل به پذٌرش                         توجه انتخابی

 کمک کردن ، دنبال کردن ، بحث کردن ، تمرٌن کردن، مطالعه کردن ، تشوٌك کردن ، پٌروی کردن:  دادن پاسخ (3

 پاسخدهی                 مٌل به پاسخدهی                       خرسندی پاسخدهیرضاٌت به 

، لبول ٌک مساله و اٌمان داشتن به ان ، مثال   تعهد داشتنبه صورت رفتار  درونی شدن ارزشها : ارزش گذاری (4

 كند مً ،دعوت كند مً تشكر ، كند مً تحسٌن ، شود مً پٌشمدم ،موازٌن اخاللی رعاٌت،  شرکت در بازی فوتبال

 رعاٌت به ممٌد را خود و كند مً درونً را آن و داند مً ارزشمند را بهداشتًنكات  رعاٌت شود مً تبدٌل او عمٌده به

 .متفاوت هاي فرهنگ خرده با اجتماعً هاي گروه به نسبت دوستً نوع احساسات رشد ٌا. داند مً آنها

 تعهد                ترجٌحپذٌرش               

اصالح می کند، لضاوت  مشارکت،داوطلبانه کاری انجام دادن،،  داوری کردنبرنامه رٌزی، سازمان دهی ارزش ها: (2

 می کند،تدوٌن مٌکند، دفاع مٌکند،مشخص کردن،سازمان می دهد، شرکت کردن به مٌل و اختٌار خود.

 سازماندهی ٌک نظام ارزشی        درک مفهوم ٌک ارزش                                

اتخاذ می کند،تغٌٌر می دهد، از خود عالله  ،تجدٌد نظر کردن،سرپرستی کردن،مماوت می کند  (: )شخصٌت پذٌرفتن  (3

 داشتن فلسفه ی پاٌدار زندگی --- جامعه مسائل بررسً براي علمً روش به فزاٌنده اعتماد مانند و پشتکار نشان دادن

  کلی(                                          شخصٌت پذٌرفتنآماٌه)امادگی 

 

 

 : محدودترٌن نوع عواطف است. عاطفه مربوط به موضوع درسی

 : زٌستن برای آموختن )ٌونسکو( عاطفه مربوط به آموزشگاه

: مهمترٌن و کلی ترٌن عاطفه فرد نسبت به خود و تواناٌی خودش است.)در درون فرد جای  مغهوم خود تحصٌلی

              دارد.(

                         

 حرکتی - روانی حٌطه در ٌادگٌری سطوح                           

 تملٌد و  (observation)مشاهده

 شود مى وادار او .پردازد مى - است نظر مورد مهارت دادن انجام مشغول که - مربى رفتار مشاهده به شاگرد مرحله، اٌن در

 خواندن که افتد مى اتفاق گاهى .کند مشاهده بدلت را رفتار نهاٌى نتٌجه سرانجام و آنها بٌن موجود رابطه حرکات، ولوع بترتٌب،

 مثال است؛ همزمان مهارت اجراى مشاهده با غالبا دستورالعمل خواندن اما گٌرد، مى را مشاهده از لسمت اٌن جاى دستورالعمل ٌک

 بازٌگران مشاهده به هم و خواند مى را فوتبال بازى نامه آٌٌن و ممررات هم است، کرده شروع تازه را فوتبال بازى که شاگردى

 معموال کردن، تملٌد هنگام .کند تملٌد بازٌکنان رفتار و حرکات از بتواند که بود خواهد اٌن مشاهده و توجه نتٌجه .پردازد مى فوتبال

 در که طور همان را موردنظر رفتار از خاصى حاالت تا کوشد مى ٌادگٌرنده بلکه نٌست، موردنظر چندان نهاٌى نتٌجه و زمان

 و ذهنى آمادگى نوعى مستلزم عملى فعالٌت هرگونه دادن انجام که آنجا از .کند تملٌد است، داده انجام مربى و شده گفته دستورالعمل

.مثال: از باشد کرده کسب را الزم آمادگى فوق، زمٌنه سه در تملٌد، و مشاهده مرحله در شاگرد است الزم است، فٌزٌکى و عاطفى

 اٌن مرحله برابر است با مرحله ی پاسخ دادن حٌطه ی عاطفی --- پٌروی کردنتصمٌمات داور 

  (independent performance)کمک بدون عمل اجراى

 اجراى مرحله به و شوٌم مى دور ساده تملٌد روش از آن، در و است لبلى مرحله از باالتر اندکى ٌادگٌرى سطح مرحله، اٌن در

 ٌارى به نٌازى دٌگر که حدى به شود، ناچٌز بسٌار مربى به شاگرد وابستگى مٌزان باٌد مرحله، اٌن در .رسٌم مى عمل تر آگاهانه

 سطح سه به توان مى را ٌادگٌرى از سطح اٌن .ٌابد ادامه همچنان باٌد مهارت اجراى در او هداٌت و نظارت اما نباشد، مربى مستمٌم

 چندٌن مثال .نمود تمسٌم تثبٌت ٌا کمک بدون عمل مکرر اجراى و ها روش بهترٌن انتخاب ،العمل ها دستور آگاهانه اجراى فرعى

 .کند شنا رااستخر  طول مرتبه

 



  (accuracy)عمل در دلت

 ظرافت و سرعت دلت، با را کار باٌد شاگرد مرحله، اٌن در اما نبود، برخوردار کافى دلت و سرعت از لبل مرحله در عمل اجراى

 کندتر ٌا تر سرٌع را خود حرکات مثال کند؛ مى پٌدا نٌازها حسب بر را خود اعمال کنترل هاى تواناٌى سطح، اٌن در او .دهد انجام

 همچون تکرار، و تمرٌن و مربى راهنماٌى و نظارت .دهد مى تغٌٌر را حرکات مسٌر ٌا دهد مى کاهش را خود اشتباهات کند، مى

 .کند مى اٌفا مرحله اٌن در اى ارزنده نمش لبل، مراحل

 

  (coordination of actions)حرکات هماهنگى

 ٌادگٌري، از سطح اٌن در .الزم کارآٌى و نظم رعاٌت با اعمال، از اى مجموعه بٌن هماهنگى برلرارى ٌعنى حرکات هماهنگى

 مٌکروسکوپ دست، ٌک با شود مى لادر مثال آورد؛ مى بدست همزمان بطور را حرکت چندٌن هماهنگ دادن انجام تواناٌى شاگرد

 ماشٌن حروف اى دکمه به کردن نگاه بدون خواند، مى. را متن که حالى در ٌا کند ترسٌم را شده دٌده شکل دٌگر، دست با و تنظٌم را

 .کند تاٌپ تحرٌر،

 

  (normality)عمل شدن عادى

 و دلٌك کارهاى دادن انجام به خودکار طور به شاگرد آن، طى که است حرکتى - روانى حٌطه در ٌادگٌرى مرحله باالترٌن سطح اٌن

 و تنظٌم و ها فعالٌت کردن هماهنگ براى انرژى صرف و کردن فکر به سطح اٌن در او دٌگر، عبارت به کند؛ مى عادت موزون

 مهارت مانند گٌرد؛ مى صورت انعکاسى شبه و خودکار بطور و راحت تردٌد، بدون او، هاى فعالٌت اغلب و ندارد نٌازى آنها توالى

 پذٌرى انعطاف خطرناک، هاى صحنه با برخورد هنگام ارادي، گٌرى تصمٌم و کردن فکر بدون راننده که حدى تا رانندگى در

 ك و موزون()حرکات دلٌرونوٌسی بدون اشتباه.دهد نشان مناسب العمل عکس و باشد داشته

 

 

 : هرچه لدر تمٌز بٌشتر باشد لوه سوال آن تمٌز بٌشتر است و بالعکس محاسبه ضرٌب تمٌز

 انتخاب های درست گروه باال   – انتخابهای درست گروه پاٌٌنی  .

 تعداد افراد ٌک گروه                     

 

 تر است و بالعکس آسان سوال باشد نزدٌک صد به دشواري ضرٌب اندازه هر  :ضرٌب دشواری

 

     باال گروه درست هاي تعدادانتخاب  + پاٌٌنی گروه درست هاي تعدادانتخاب

 تعداد افراد گروه باال + تعداد افراد گروه پاٌٌن               

 

 به وابسته ٌا هنجاری آزمونهای برای صرفا فوق شرح به تمٌز و دشواری های ضرٌب کاربرد که است تذکر به الزم

 نتٌجه . ندارند استفاده مورد ها ضرٌب اٌن مطلك مالک به وابسته ٌا مالکی آزمونهای در اما . است مناسب نسبی مالک

 . دهند جواب درست را سؤالها اکثر شوندگان آزمون اکثر آنها در که است اٌن مالکی آزمونهای آرمانی



 )ٌادگٌری : تغٌٌر در ساخت شناختی و فراٌندهای ذهنی(نظرٌه های شناختی  ٌادگٌری 

)سردسته دٌدگاه شناختی در ٌادگٌری ، عنصر ٌادگٌری بٌنش ،ورتاٌمر بنٌانگذار رسمی مکتب گشتالت گشتالت (1

 ی، تاکٌد روی بازنماٌی های ذهنی ٌادگٌری مساوی با بٌنش، ٌادگٌری ناگهان،

 :لوانٌن گشتالتی 

  ت کنترل کننده اجازه دهد خوب است.پراگناز ٌا طرح گراٌی : مهمترٌن لانون ممتضٌالانون 

 اموزند. شباهت: مطالب همگون را بهتر میلانون 

 بهتر اموخته می شوند. نزدٌک به هم امورلانون مجاورت: 

 بٌشترمربوط  به حافظه و ٌادگٌری –تموٌت -مترمٌ: تکمٌل کردن-بستن لانون 

 داٌره را در ادامه داٌره ببٌنٌم. ٌک خط راست در ادامه راست و ٌک جهت مشترک:-ادامه خوب لانون

  درک ساده پدٌده ها -سهولت-سادگی لانون

—طوطی وارطرد ٌادگٌری -شکل باٌد از زمٌنه اش برجسته تر باشد -شکل همان گشتالت است—شکل وزمٌنهلانون 

 توسط ورتاٌمر و تاکٌد اٌشان بر درک معانی منطمی و رد روش تداعی گراٌی

 اهمٌت دارد. کردن مرتبو  بازسازیدر راه رسٌدن به بٌنش فمط 

 کل زودتر از جز درٌافت و درک مٌشود.

 

بٌن مطالب تازه اساس ٌادگٌری  تغٌٌر ساخت شناختی ،ٌادگٌری معنی دار : ارتباط برلرارکردن  معنی دار آزوبل (2

 ،شمول: جذب مطالب جدٌد در ساخت شناختی(اموخته شده با مطالب لبلی موجود در ساخت شناختی

( همبستگی)ارتباطی(همانند 3  ٌادگٌری( اشتمالی ) شباهت مطالب جدٌد با ساخت شناختی فرد( 2سه نوع مشمول : 

از بمٌه  معمول تردرس برای اولٌن بار اٌن مشمول  نبودن مطالب جدٌد با مطالب ساخت شناختی فرد مثال ٌادگٌری اٌن

( زوالی)کاستن بار اضافی حافظه و افزاٌش کاراٌی ساخت شناختی ( از دست دادن مطالب اموخته 4  ٌادگریاست.

 فراموشیشده در طی مدت زمان طوالنی . 

از درس است که مفاهٌم کلٌدی به صورت کلی و خٌلی  خالصهو  مفهوم کلی و انتزاعیهمان   پٌش سازمان دهنده

ن را معنی دار می ٌم درسی ارتباط برلرار می کند و آپٌش سازمان دهنده در اصل  بٌن مفاه خالصه ارائه می شود.

 الگوي در کند.شکل ها، نمودارها ، الگوهای عٌنی و لٌاس های لبل از درس نمونه هاٌی از پٌش سازمان دهنده هستند.

معلم مهم  .شود مً منتمل شاگردان به معلم از اطالعات و است طرفه ٌن مٌانگروهً روابط ماهٌت سازماندهنده شپٌ

 روابط مٌان گروهی شدٌد    .است

 .سازد مربوط درس همان پٌشٌن مباحث با را فعلً مبحث تا آٌد مً تدرٌس ممدمه در دهنده سازمان پٌش

که در زمٌنه ی ٌک رشته ی درسی در ذهن فرد بوجود می اٌد ، ساخت  ساخت شناتی: مجموعه اطالعات ومفاهٌمی

 شناختی او را از ان مجموعه دانش تشکٌل می دهد.

)مربوط شدن نظرٌات نو به محتوای و توافك مجدد ٌکپارچه ) مطالب از کل به جز مٌروند.(دو اصل تفکٌک تدرٌجی

 اموخته شده ی لبلی

می داند. شکست و ناکامی و دادن تکالٌف خٌلی  سائك شناختیگٌری معنادار را مهمترٌن عامل انگٌزشی  موثر بر ٌاد

 مشکل باعث کاهش سائك شناختی مٌشود. بهترٌن پاداش درونی است وازوبل تنبٌه و پاداش بٌرونی را رد می کند.

 .ارتباط بٌن ضرب و تمسٌم ) مطالب جدٌد(( مماٌسه ای3( توضٌحی)نماٌشی( 2انواع پٌش سازمان دهنده :  

 

 بندورا ٌادگٌری اجتماعیو   بندورا )مشاهده ای(رفتاری –نظرٌه شناختی  (3

 ، تاکٌد بر رفتار آشکار ، جبرگراٌی دو سوٌه وکارآٌیتموٌت خود 

 متغٌٌر و شناختی های فراٌند رفتار، عامل سه آن، موجب به عنوان کرد که عاملی سه تمابل مفهوم او

 .گذارند می اثر ٌکدٌگر بر محٌطی های

   رفتار (4محٌط  (3شخص  (2هستند، تاکٌد مٌکند  تعامل سه جانبهبندورا بر سه چٌزکه در 



 جبر متمابل                                       

 در شکل گٌری رفتار سه عامل مهمند: 

 محرکات پٌش آٌندی )ارادی مثل تمٌز و غٌرارادی مثل فراخوان( (2

 واسطه ای ) تفکرات ،انتظارات، ادراکات، تفسٌرها(محرکات  (3

محرکات پس آٌندی)تموٌت کننده های مثبت و منفی( هم تموٌت و هم تنبٌه روی عملکرد تاثٌر  (4

 مٌگذارد اما روی ٌادگٌری اثر ندارد بلکه خود مشاهده منجر به ٌادگٌری مٌشود.

 ٌری را مجاورت مٌداند.( ) بندورا عامل اصلی ٌادگ مراحل ٌادگٌری مشاهده ای بندورا

: عواملی چون جنسٌت ، جذابٌت، پاٌگاه اجتماعی و وٌژگی های خود ٌادگٌرنده  مثل  توجه (2

 ماندن بٌدار : مثال امادگی شناختی ، مٌزان برانگٌختگی، نوع رجحان ها بر توجه اثر دارند.

 .رانندگی آموزش کالس طول در

" بازنماٌی نمادی )ٌادداری( بصورت کالمی و تجسمی  . در کودکی  تصوٌرهای  ٌادسپاری (3

ذهنی دٌداری و در بزرگسالی  بازنماٌی کالمی در ٌادگٌری موثر هستند. اگر مشاهده با 

 ٌادداشت : مثال رمزگردانی کالمی و تصوٌری همراه باشد ، ٌادگٌری زودتر اتفاق می افتد.

 .راند می اتوموبٌل که کسی از وٌدٌوٌی فٌلم ٌا سخنرانی از برداری

 --: به عمل درآمدن رمزهای کالمی ٌا تصوٌری بصورت آشکار  )تولٌدی(بازآفرٌنی (4

بازخورد اصالحی)آگاهی از نتٌجه کار که باعث افزاٌش ٌادگٌری مٌشود.( در اٌن مرحله 

 تمرٌن برای مربی با همراه اتوموبٌل در نشستن معلم مهمترٌن نمش را در دادن بازخورد دارد.

 .مدرسه پارکٌنگ محوطه در ترافٌک مخروطهای با نکردن برخورد و ها دنده کردن عوض

 

تموٌت در : ٌادگٌری از طرٌك مشاهده نٌازی به تموٌت ندارد بلکه   (تشوٌمی )تموٌتیانگٌزشی (4

 ٌادگٌری مشاهده ای فمط  در مٌزان عملکرد فرد اثر دارد.

 اٌن داشتن : مثال فرد تاثٌر گزار است. عملکرددر ٌادگٌری اثر نمی گذارد بلکه روی  تموٌت

 گواهٌنامه و شده لبول رانندگی درآزماٌش ٌافتٌم،  تسلط رانندگی مهارتهای بر ولتی که انتظار

 .گرفت خواهٌم

 

 در ٌادگٌری مشاهده ای: تموٌتسه نوع 

 از لهرمانان و بازٌگران و... تملٌدتموٌت مستمٌم )الگوبرداری به روی کودکان(  (2

 تموٌت از راه پٌامد رفتار)رفتار تملٌد شده( (3

 تموٌت جانشٌنی) انتمال الگو مشاهده شده به مشاهده کننده( (4

اولٌن کسی که بٌن ٌادگٌری و عملکرد تفاوت لائل شد تولمن بود. اٌشان تنبٌه نمش بازدارندگی دارد. 

 دهد.خود را به صورت عملکرد بروز نمٌ ٌادگٌرنده همه ٌادگٌریٌادگٌری نهفته را عنوان کرد ٌعنی 

از راه الگوبرداری جلب توجه هم افزاٌش می ٌابد. پاسخ هٌجان شرطی  از راه ٌادگٌری مشاهده ای 

 اتفاق می افتد .



 اکتشافی برونر (4
 

 ساختن متفکر خودکار( –)تاکٌد برونر بر روی تفکر است مراحل رشد ذهنی برونر

 حرکتی (2

تصوٌر ذهنی( جراحان ، ورزشکاران، نوازندگان، بازٌگران —)تجسمی تصوٌری (3

 بٌشتر از اٌن استفاده مٌکنند.

 نمادی (4

ٌادگٌری کسب معرفت  ددر فراٌن بهترٌن نوع اموزش استفاده از هر سه مورد است.

مهم است نه حفظ کردن حماٌك. فراٌند مهمتر از محصول است. نگرش وبٌنش 

شاگرد مطابك با استعداد و تواناٌی خودش مساٌل را کشف شاگرد مهم است. هر 

 مٌکند. ٌادگٌری اکتشافی برای دوره ابتداٌی خوب نٌست.

)چگونگی اهمٌت شهود،فراٌندچهار عامل موثر از نظر برونر در ٌادگٌری)

)پاداش درونی از پاداش بٌرونی اهمٌت انگٌزش درون، ساخت ٌادگٌری،(ٌادگٌری

 مهم تر است(

 می دانست.ساختن متفکر خودکار  رابرونر هدف اموزش و پرورش 
 توصٌفی رشد، مجاور منطمه از دارند سعی اصطالح سکوسازی از استفاده باهم وٌگوتسکی و هم برونر 

 .بدهند عملٌاتی و تر تجربی

 

 لدرت ادراک افراد در کشف روابط موجود بٌن اشٌا و پدٌده ها تعرٌف بٌنش:
 

 تغٌٌر در رفتار بالموه فرد  : ٌادگٌری

 و    

 شکل بالفعل رفتار بالموه : عملکرد

 

 اجتماعی وٌگوتسکی:-شناختی فرهنگی  ینظرٌه (5

 

پٌاژه :خود کودک جهان خود را می سازد و روش اکتشافی ٌا حل مساله را مهم می 

 دانست. اما وٌگو دنٌای اطراف را مهم می دانست.

 تاکٌد بر فرهنگ ؛ اجتماع،تارٌخ 

 در رشد شناختی کودک روش اموزشی اکتشافی هداٌت شده  را لبول دارد.

ٌادگٌری را بر رشد ممدم مٌدارد. زبان از ابزار مهم رشد فرآٌندهای عالی ذهن  

 مٌداند.

 

 تعامل متمابل -----------  )اجتماعی(سازنده گراٌی دٌالکتٌکی ٌا برون زاد

 

 



 انواع کارکردهای ذهنی 

موخته و طبٌعی فرد مثل توجه کردن ، حس کردن، نخستٌن ذهنی )تواناٌی های نا آ (2

 ادراک کردن(

را مٌگوٌند که  مساله حلعالی ذهنی )تغٌٌر شکل کارکردهای نخستٌن به سوی تفکر و  (3

ی تعامل فرد و زمٌنه اجتماع –بٌشتر ناشی از فرهنگ و زمٌنه تارٌخی و اجتماعی است 

 ٌعنی در اثر تعامل روابط اجتماعی به کارکرد ذهنی تبدٌل می شود.

 

  تحول زبان  از دٌدگاه وٌگوتسکی در سه دوره است :

ب بٌاور ٌا کنترل رفتار دٌگران است براٌم آ  (لبل از سه سالگیگفتار اجتماعی )بٌرونی (2

 ()خواب ، نه()من شٌرٌنی مٌخام(مادر بٌا اٌن جا)

مورد تاکٌد پژوهش هاست. بٌن کنترل رفتار خود است و گفتار خودمحورانه )خصوصی(  (3

) روی زمٌن سال مرحله انتمال بٌن گفتار درونی و بٌرونی است. پٌش عملٌاتی 7تا  4

 نرٌز(

 اساس و متمابل ارتباط پاٌه است زبان و تفکر تکامل و رشد عامل خصوصی گفتار

 بٌرونی گفتار از انتمال در تحولی پٌوند مهمترٌن و دارد تکوٌنی نمش دارد، اجتماعی

 تفکر و بررسی به تا کند می کمک کودک به خصوصی گفتار. است شده درونی زبان به

 می تعٌٌن را کودک رفتار و عملکرد جهت خصوصی گفتار نماٌد، خود رفتار درباره

 می شود.در شراٌط دشوار اشتباهات زٌادی از اٌن گفتار بٌشتر استفاده .کند

سالگی فرد با خود صحبت مٌکند و جهت  7: پس از  )گفتگوی خاموش(گفتار درونی (4

 دهنده تفکر و اندٌشه انسان است.

 

 (تارٌخی فعالٌت -نظرٌه فرهنگی ٌا )نظرٌه فعالٌت  از شاگردان وٌگوتسکیلئونتٌف:

 

  (نظرٌه خبرپردازی6

لرار می دهد. لٌاس روٌکرد  یٌادگٌری ،حافظه و فراموشی را مورد بررس

مرور و خالصه لبلی  با خبرپردازی بٌن انسان وکامپٌوتر است. حتما درس را

 آغاز کنٌد و از انواع کانالهای حسی استفاده کنٌد.

 

دلت و توجه است .گنجاٌش تا  حسی حافظهعلت از دست رفتن اطالعات از 
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 عات است.علت فراموشی ، عدم امکان دسترسی ما به اطال

 

 9تا5گنجاٌش بٌشتر از رمزهای شنٌداری استفاده می شود. حافظه کوتاه مدت

 بٌشتر از رمزگردانی معناٌی  استفاده ی شود. حافظه بلندمدت



(روٌدادی)تجارب شخصی ،اتفالات روزمره، 2    انواع حافظه درازمدت

ذهنی دارند.(  نشانه ها و سرنخ ها،نمش مهم را تصاوٌر تارٌخ مهم، ،روٌدادها 

( معناٌی)درک جمله معناٌی،برای رمزگردانی معناٌی واحدهای بزرگ دانش 3

طرحواره مناسب است، طرحواره هداٌت کننده عملٌات پردازش خبر است و 

سنگ بنای شناخت است انواع طرحواره صوری و موضوعی که موضوعی 

)فعالٌتهای  یٌا ضمن ( روندی4مهمتر است و به عنوان نمشه مفهومی است.(   

فٌزٌکی و جسمی مثال چگونگی رانندگی و دوچرخه سواری،چگونگی انجام 

 دادن ٌک عمل(

: ٌک راه افزاٌش حافظه کوتاه مدت به صورت دسته بندی اطالعات به  تمطٌع

 لطعات است.

 بزرگترٌن محدودٌت حافظه بلندمدت ،غٌرفعال بودن آن است.

 ز حافظه درازمدت: از بٌن رفتن اطالعات ا فراموشی والعی

 علت فراموشی حسی: بی توجهی و بی دلتی

مطالب جدٌد به جای مطالب جانشٌنی علت فراموشی کوتاه مدت : علت مهم : 

) زمان و ورود رد حافظهٌا  نظرٌه رد ٌاد: گذشت زمان  علت دٌگر ولدٌمی 

 اطالعات( است. 

 شود.مرور و تکرار موجب نگهداری مطالب در حافظه کوتاه مدت می 

، تداخل، (ی همان فراموشی هٌجانیواپس زنی)سرکوبعلت فراموشی درازمدت:

 مشکل بازٌابی ٌا ٌادآوری )دو نوع بازخوانی و بازشناسی( است.

 درازمدت حافظه از اطالعات نٌامدن ٌاد به براى که عاملى ترٌن مهم و سومٌن

 است. بازٌابى مشکالت شده ذکر

 .آورد حساب به بازٌابى مشکل توان مى را اطالعات زدن واپس

 ٌادگٌری : ورود اظالعات از حافظه حسی به حافظه ی بلندمدت

باعث ورود اطالعات از  )مرور ذهنی(دو عامل تکرار و رمزگردانی معناٌی

 حافظه ی کوتاه مدت به بلندمدت می شود.

 مهمترٌن عنصر پردازش ، رمزگردانی  است.

 کوتاه مدت به بلندمدت رمزگردانی : تداعی اطالعات وارده از

 تعرٌف رمزگردانی : تغٌٌر شکل اطالعات برای جاٌگزٌنی در حافظه است.

( 4( آموزش معلم 3( سطح تواناٌی ٌادگٌرنده 2مل اصلی ٌادگٌری :اسه ع

 انگٌزش ٌادگٌرنده

 .انگٌزش در ٌادگٌری هم نمش علت و هم نمش معلول را بازی مٌکند

 اشٌا عٌنی : رمزگردانی تصوٌری

 امور انتزاعی مثل عدالت ، اٌثار: رمزگردانی کالمی

 برخی امور هم انتزاعی و هم عٌنی هستند مثل خانه

 



 ما که هستند معتمد هستند فروٌد روانى پوٌائى نظرٌه پٌرو که روانشناسان از اى دسته

 ٌاد به خواهٌم نمى که را خاطراتى ٌا اطالعات بعضى عمد، طور به ها، ولت بعضى

 از ٌکى بنابراٌن، .کنٌم مى فراموش را آنها دلٌل همٌن به و زنٌم، مى واپس آورٌم

 ٌا زدن واپس نظرٌه درازمدت حافظه از اطالعات فراموشى به مربوط هاى نظرٌه

 . دارد نامسرکوب 

 ٌافته شهرت فروٌد پوٌائى روان نظرٌه در که خاطرات سرکوب ٌا زدن واپس مفهوم

 اشاره آنها به وابسته امور ٌا ناخوشاٌند روٌدادهاى ٌادآورى در انسان ناتوانى به است

 اطالعات زدن واپس .گوٌند مى هٌجانى فراموشى اغلب فراموشى نوع اٌن به .کند مى

 الزم هاى نشانه دالٌلى به نظر، اٌن طبك .آورد حساب به بازٌابى مشکل توان مى را

 امکان که چٌزى هر .ندارند لرار دسترس در شده زده واپس خاطرات بازٌابى براى

 مى را ٌادآورى راه سازد پذٌر امکان شخص براى را بازٌابى هاى نشانه به دسترسى

 روانى گران تحلٌل ٌا روانکاوان .زند مى کنار را خاطرات ٌادآورى موانع و گشاٌد

 مى کار به منظور همٌن به را - رسد مى ذهن به که آنچه گفتن ٌعنى - آزاد تداعى روش

 به که را الزم بازٌابى هاى نشانه آزاد تداعى ضمن در است ممکن شخص .برند

 .کند پٌدا انجامند مى شده فراموش خاطرات

 

)رفتارگراٌی( اٌجاد رابطه بٌن محرک و پاسخ در انواع نظرٌه های شرطی

 محرکها و پاسخها مورد تاکٌد است. )رابطه(تداعی :سٌستم عصبی انسان

 

ارتباط بٌن محرک ها(  ٌا)تداعی   ٌا پاولفینظرٌه شرطی سازی کالسٌک  (1

 و ورتتعمٌم و تمٌز محرک، مهم بودن دو پدٌده خاموشی و بازگشت، ٌادگٌری از طرٌك مجا

ن کلمه گربه با نشان دادن تصوٌر آ مثال گفتن محرکهای غٌر شرطیبٌن محرک های شرطی و

 همراه شدن محرکی با محرک دٌگر موجب ٌادگٌری مجاورتی مٌشود.

 ٌادگٌری عالمتی        

 

در رفتاردرمانی استفاده می شود.درمان  (ٌا فعالنظرٌه شرطی عامل اسکٌنر)کنشگر (2

 بٌوفٌدبک ٌا بازخورد زٌستی ٌعنی اعضای غٌرارادی را تحت کنترل دراورٌم مثل ضربان للب ، فشارخون

و غٌرارادی تمسٌم کرده  ( پاسخگر منفعل3( کنشکر ارادی و فعال  2اسکٌنر رفتار را به دو دسته  

 است.

 تموٌت کننده ها

 

 



 ش و خطا(ثرنداٌک)کوش (ٌا پٌوندی )وابسته گراٌینظرٌه وسٌله ای (3

  .مٌان محرک  و تکانه های عمل مٌداندپٌوند علت ٌادگٌری را 

 شدن شرطی فراٌند . نامند می نٌز ای وسٌله رفتار را کنشگر رفتار ثورنداٌک روانشناسی در

 ٌا محرک ٌک جاندار سوی از کنشگر رفتار از پس که افتد می اتفاق طرٌك ٌن بد رفتارکنشگر

 رفتار آن ولوع احتمال افزاٌش باعث امر اٌن و گردد می ارائه است مطلوب جاندار برای که روٌدادی

 ٌادگٌری بر اساس حل مسائل استوار است)جعبه لفس گربه (. . شد خواهد

پاداش مستمٌما در پٌوندهای  لانون(لانون اثر) مهمترٌن  (1

 مجاور اثر می گذارد و برعکس تنبٌه اثر تضعٌفی ندارد.

 نتٌجه رضاٌت بخش نوعی رضاٌت را برای ٌادگٌرنده حاصل مٌشود.

 لانون آمادگی (2

راه با شدت و تازگی(. لانون تمرٌن را هم لانون تمرٌن)عامل (3

 لانون اثر توصٌه کرده است.

 لانون پاداش  (4

 تنبٌهلانون  (5

 

 

 

 ٌادگٌري نظرٌه تدرٌس كاربرد در آموزشً كمن و آموزشً ازوساٌل ستفادها

  است.  تدرٌس در اجتماعً

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بی ثبات              تالش انیتالش چه معمولی و چه انی لابل کنترل است               همه با ثبات به غٌر از 

 اما

 نظرٌه اسنادی واٌنر.                                       غٌرلابل کنترل است تواناٌی

 

 

 

 

 شانس

 

 

 بٌرونی

 غٌرلابل کنترل بی ثبات 

            

 تواناٌی      

 

 درونی

 

 غٌرلابل کنترل با ثبات

 

 تالش معمولی     

 درونی

 

 لابل کنترل باثبات

 

 تالش آنی   

 درونی

 

 لابل کنترل بی ثبات

 

دشواری     

 تکلٌف

 

 بٌرونی

 غٌرلابل کنترل با ثبات

 

 معلم    

 بٌرونی

 

 لابل کنترل با ثبات

 

کمکهای 

 غٌرمعمولی

 

 بٌرونی

 لابل کنترل بی ثبات

 

 خلك و خوی

 درونی

 

 غٌر لابل کنترل بی ثبات



 راجرز ، مازلو ، مونته سوری روانشناسی انسان گرا ٌا نٌروی سوم:

 بشردوستانه روانشناسی

 انسان بودن توانا همچنٌن بودن،و بودن،آزاد ،خالق انسان كل وجودي ارزش و حال زمان تجربٌات برروي گراًٌ انسان دٌدگاه

 .كند مً تاكٌد خود مشكل حل براي

 خودشناسی، ذات، تحمك گردانی، کامل خود خودشکوفاٌی، :از عبارتند انسانگراٌی در کلٌدی مفاهٌم مهمترٌن ضمن در

 انسانگراٌی روانشناسی مهم اصل پنج خودپنداری خودٌابی،

 .است اجزاٌش جمع جانشٌن انسان، ٌک عنوان به انسان 1-

 .شود می مشخص دٌگر افراد با ارتباط راه از او فرد به منحصر طبٌعت و دارد هستی انسانی زمٌنه ٌک در انسان 2-

 برای گذشته در آنچه به بستگی کنند می رفتار چگونه اشخاص اٌنکه ٌعنی .است آگاه وجودش و خوٌشتن از انسان 3-

 .انتظارات) آٌنده برای آنان امٌدهای و (تجارب) است افتاده اتفاق اٌشان

 نٌست تماشاگر دٌگر کند می انتخاب شخص که هنگامی و شود می منجر انتخاب به آگاهی .است کننده انتخاب انسان 4- 

 مشارکت دانش آموز مهم است. .دارد تجربه در فعالی شرکت بلکه

 .است متوجه هدف به نٌز آن که شود می منعکس انتخابش در شخص ٌک لصد است هدفمند انسان 5-

 بر مبتنی الگوی نظٌر اند گرفته شکل انسانگرا روانشناسی های آموزه بر مبتنی گوناگونی آموزشی الگوهای تاکنون

 ...و ترکٌبی های گروه الگوی فعال، خانواده الگوی امٌلٌا، رجٌو الگوی مشارکتی، ٌادگٌری الگوی ٌادگٌری، های روش

 درسی برنامه

 را موادی ٌا دروسی آموزش بنابراٌن، دهد می آموز دانش به مدرسه در و انسان به را اصالت دٌدٌم، چنانکه فلسفه، اٌن

 و انسانی علوم و هنرها آموزش سبب همٌن به شوند منجر کردن رفتار انسانی و ماندن انسان به که کند می توصٌه

 .داند می ممدم را اجتماع

 و تحلٌل مساٌل مساله محوری، روش شاگرد محوردرٌس :  بر اساس روش ت

 و معلم مٌان خوب ارتباط بر کالس مبتنی در .شود می آغاز محصل و معلم مٌان ارتباط برلراری با خوب تدرٌس

 :که گفت توان می لٌکن گٌرٌند می بٌشتر ٌاد محصالن که گفت نتوان شاٌد محصل،

 .دارند خوبی احساس  اند آموخته آنچه درباره *

 .دارند بهتری  احساس خوٌشتن درباره *

 .تحصٌلی نتاٌج و هٌجانی  فرآٌندهای مٌان منطمی تعادل برلراری *

 .است انتمال و روشنگري كاوشگري، شامل شاگرد، و معلم فعالٌت مراحل انسانگراٌانه، پرورش و آموزش در

 .دارد را ٌادگٌري كننده تسهٌل نمش تدرٌس، در معلم

 

 



 رشد مراحل و ماهلر نظام

 که ولتی. داد توسعه و بسط تر پسٌکولوژٌک ای شٌوه به را( فرزند و مادر بٌولوژٌک ارتباط) موضوع اٌن ماهلر

( کند می اٌفا را مادر نمش که دٌگری کس از حالتی در آٌد، می دنٌا به«  شخصٌتی ادغام»  هر ٌا) مادر با نوزاد

 .است

 درخودماندگی بهنجار  (ماهگی1 تا تولد)بهنجار اوتٌستٌک: اول مرحله

 . است بٌداری و خواب نٌمه حالت در کودک

 . است فٌزٌولوژٌکی جوٌی تعادل دنبال به کودک

 . کند نمی تالشی نٌازهاٌش ارضا برای کودک

 .مٌدانست کامل خودخواهی و خودشٌفتگی ٌا بهنجار اوتٌسم را مرحله اٌن ماهلر

محافظت  او از است، پوسته نوعی و خواند میسد محرک  ا ر آن فروٌد که خارج دنٌای دنٌای برابر در نوزاد مرحله اٌن در

 و هستند دچار زبانی مشکالت به و کنند می خودداری مستمٌم چشمی تماس از .دارد می نگه دور ها محرک از را او و مٌکند

 .پردازند اصوات می بٌهوده تکرار(گوٌی پژواک به) آنها از بعضی

 ماهگی( 5تا 1 (بهنجار همزٌستی :دوم مرحله

 . مٌزند لبخند دٌگران به

 . است بٌرونی های محرک به بردنش لذت عالمت اولٌن او اجتماعی لبخند

 بهنجار همزٌستی مٌبٌند ٌکی را مادرش و خود هنوز

 . است کودک مطلك لدرت حس نوزادی همزٌستی اٌن 

 . دارد بٌولوژی در  رٌشه نٌز بودن خوب مادر که کننده راضی نه دارد نٌاز فداکار مادری به نوزاد

 .است مهم کودک اولٌه رشد برای ارٌکسون اعتماد همان ٌا نوزاد همزٌستی

 مادر با بودن ٌکی و وحدت ٌا و بهنجار همزٌستی همان ٌعنی: اٌمن لنگر

 ماهگی( 9-5)  تماٌز ٌا جداٌی و تفرد:  سوم مرحله

 : است مرحله زٌر 4 دارای

 .دهد می لرار خود جستجوی واساس پاٌه عنوان به را مادر :  اولٌه تمرٌن (2

 .کند می بررسی جسورانهشولی  با را پٌرامون دنٌای:  تجربه و تمرٌن (3

 .هست نٌز استمالل پی در همچنان که هرچند دارد، نٌازمادر  به که شود می : متوجه شتیآ و نزدٌکی (4

 .بسردازد عمل به او، از تواند جدا می و کند می مادر اٌجاد از درونی تصوٌری:  فردٌت تثبٌت و شئ ثبات  (4

 . مٌکند جدا روانشناختی نظر از مادر از را خود کودک

 . دهد پرورش را خود شخصی هوٌت مٌخواهد کودک

 . است دٌگران با رابطه برلراری برای جداٌٌش

 . بنگرد را او بهتر تا گٌرد می فاصله مادر از ماهگی 6 در



 . مٌکشد عمب به را خود مادر آغوش در محٌط و خود بررسی جهت ٌعنی کند می آغاز را ‖سر پشت بازرسی― الگوی کودک

 . آٌد می بوجود غرٌبه از ترس و غرٌبه افراد بررسی

 . است منزل در اتکا نمطه مادر هنوز اما گٌرد می فاصله مادر از

 . است مهم براٌش مادرش نگرش و کند می ‖بررسی را محٌط― کودک

 . است مختاری خود پرورش آغاز .است ‖مادر کودک جستجو― اساس و پاٌه

 . دارد وجود ‖دنٌا با عاشمانه درگٌری―

 . کند می تحمل را مادر غٌبت .دارد وکنجکاوی جنبش ذاتی لدرت

 . دارد را مادر برگشت بٌنی پٌش او شود خارج در از مادر اگر

 . ندارد مادر نبود لبال در زٌادی ناراحتی

 . دارد ثبات با مادری خود درون کودک

 .شود می نامٌده ‖هٌجانی شئ ثبات― مادر از درونی تصوٌر اٌن

 . کند می بررسی را خوٌش دنٌای و خوٌش مادر فعاالنه ای گونه به است مستمل شخص ٌک بٌشتر نوزاد

 (ثبات شی و تثبٌت فرد).است ‖آمده بٌرون تخم از نوزاد― کرد عنوان ماهلر

 

 

شکست را ناشی از عوامل بٌرونی و موفمٌت را ناشی از عوامل  : (مفهوم خودمثبت) خودپنداری

 درونی مٌدانند.اگر شکست را ناشی از عوامل درونی بدانند ، شرمساری اٌجاد مٌشود.

مفهوم خود درماندگی اموخته شده آلای سلٌگمن را مطرح نمود ٌعنی روٌدادها تحت منفی ترٌن نوع 

 کنترل او نٌستند. پٌامد رفتار را مستمل از رفتار می دانند.

 هدف آموزشی  باٌد تغٌٌر اسناد باشد:

 کاهش عملکرد --------------عدم شاٌستگی ------------فمدان تواناٌی ----------شکست  از

 به                                           

 افزاٌش عملکرد ------------احساس گناه و شرمساری ------------فمدان کوشش ---------- شکست

 

 

 

 



 )ترتٌبی( گانٌه شکل های اساسی ٌادگٌری 

ٌادگٌری عالمتی )شرطی سازی کالسٌک ٌا پاولفی( مثال دٌدن سوال امتحانی و پاسخ  (1

و غٌرارادی  رفتار بازتابی)خوشحالی کودک پس از شنٌدن صدای مادر –اضطرابی 

 آموزد می عالمت ٌک به را شرطی پاسخ ٌادگٌرنده ٌادگٌری نوع اٌن در (نااگاهانه و ارثی

 . چراغ نور ٌا زنگ صدای به سگ بزاق ترشح پاسخ مانند

 که رفتاری ٌا شرطی زٌرارفتار.  است پاسخگر سازی شرطی ٌادگٌری نوع اٌن دٌگر نام

 به رفتارپاسخگرا بازتابی رفتار نامگذاری علت.  است پاسخگر رفتار است شده آموخته

 بدون و دهد می پاسخ مشخص محرکهای به رفتار نوع اٌن طرٌك از جاندار که است ٌن

اضطراب  پاسخ مثل. زند نمی سر جاندار از پاسخگر رفتار مشخص ی اٌن محرکها

 بعنوان امتحانی ورله و است امتحانی ورله برمحرک برا آموزان در دانش ٌا دانشجوٌان

 شود می اضطراب پاسخ اٌجاد به منجر محرک

پاسخ ) در ممابل محرک های  خاص پاسخ های دلٌك عضالنی داده  –ٌادگٌری محرک  (3

 ارادیجنبه  ( مٌشود. مثل دٌدن چراغ لرمز و فشار پدال ترمز

محرک و پاسخ ( مثل مسواک زدن ، بستن ٌادگٌری های ٌادگٌری زنجٌره ای) پٌوند زدن  (4

 بند کفش

 ٌادگٌری تداعی کالمی)واحدهای کالمی ( مثل دٌدن توپ و نامٌدن آن. (4

 ٌادگٌری تمٌز محرک (5

 ٌادگٌری فهوم (6

 ٌادگٌری اصل )لاعده( لانون (7

 ٌادگٌری حل مساله (8

  ٌادگٌری لاعده ٌا لانون )اصل(

 اٌجاد کنٌم ، ٌک اصل به دست می اٌد. رابطه ای معنی دار مفهوماگر بٌن چند 

 

 ٌادگٌری حل مساله )لاعده سطح باالتر(

رابطه برلرار کنٌم ٌک لاعده سطح باالتر است مثل بستن بند کفش توسط  اصلٌا  لاعدهاگر بٌن چند 

 خود کودک ٌک حل مساله است.

 

 است. آفرٌنندگیباالترٌن سطح شناختی ، 

 ( خودشکوفاٌی)فرانٌاز(5( عزت نفس   4( عشك والعی   4اٌمنی  ( 3( جسمانی 2نٌازهای مازلو: 

 

 تفکر واگرا با خاللٌت رابطه دارد اما تفکر همگرا با هوش رابطه دارد.



 موزشیطراحی آ

موزشی پٌش بٌنی ، نظم دادن به فرصت ها و استفاده بهٌنه از امکانات در فراٌند منظور از طراحی آ

وٌدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با ٌادگٌری است.تنظٌم ر –ٌاددهی 

)هدف ها : ارتباط متوالی سلسله مراتبی توجه به وٌژگی های ٌادگٌرندگان و ساخت شناختی انهاست.

 و پشت سر هم، ارتباط موازی هماهنگ  هم تراز ، ارتباط ترکٌبی از هردو(

 ٌا وظاٌف به آموزشً نهاًٌ هدف آن طرٌك از كه است فراٌندي ، آموزشً تحلٌل : تحلٌل آموزشی

 كند، كسب باٌد آموزشً اجراي از پس كه مهارتهاًٌ و معلومات ٌا دهد انجام باٌد شاگرد كه اعمالً

 در همه ی مراحل طراحی آموزشی اتفاق می افتد..شود مً تمسٌم

 گام اول : تحلٌل وتنظٌم هدف های آموزشی

(تبدٌل 3 جزٌی تبدٌل هدف کلی به اهداف (2،تحلٌل آموزشی) (آرمانی ، کلی ، جزٌی،عٌنی)اهداف 

( تعٌٌن روابط هدف اجراٌی نهاٌی )کلی(با هدف های 4هدف های جزٌی به هدف های رفتاری 

 اجراٌی مرحله ای)جزٌی( 

 

  گام دوم: تحلٌل وتعٌٌن مولعٌت آموزشی

ها نٌاز به برخی عوامل دارد در اٌن گام پرسشهاٌی برای هنرآموز مطرح مٌشود که پاسخ دادن به ان

ی سازماندهی که  مجموعه ی انها را تحلٌل وتعٌٌن مولعٌت اموزشی نام دارد.سواالتی چون چگونگ

 مناسب ترٌن مولعٌت برای انجام فعالٌت ها.فعالٌت ٌادگٌرندگان ، 

نش بنابراٌن در اٌن مرحله رخدادهای آموزشی )فعالٌت معلمان ٌا همان روش تدرٌس و فعالٌت دا

آموزان ٌا همان تجارب ٌادگٌری(، تجارب ٌادگٌری ، نوع ارتباط بٌن هدف ها)متوازی ، موازس ، 

سلسله مراتبی ، ترکٌبی(، گروه های تدرٌس وٌادگٌری ،رفتار ورودی، تعٌٌن اولٌن گام اموزشی و 

 ارزشٌابی تشخٌصی مورد تحلٌل وتعٌٌن لرار مٌگٌرد.

 تدرٌس ، وساٌلگام سوم:تحلٌل وتعٌٌن محتوا ، روش 

 گام چهارم :تحلٌل وتعٌٌن نظام ارزشٌابی

 موزشی است.ش اموزان برهدف های آنشان دهنده ی مٌزان تسلط دان

نش آموز(، معٌار نسبی ٌاهنجاری نوشتن تغٌٌرات مورد نظر، معٌارمطلك )لضاوت عملکرد دا

 سوالهای عٌنی و ذهنی لضاوت نسبت به گروه(،

 

ارزشٌابی صورت گٌرد.البته به اعتماد اکثر طراحان اموزش ارزشٌابی باٌد پس از اجرای برنامه باٌد 

 لبل از اجرای برنامه تعٌٌن شود.



است در سلسله مراتب ٌادگٌری مشخص  تدوٌن رفتار ورودی: ٌکی از روش های  تحلٌل تکلٌف

مٌکند که چه مطالبی برای ٌادگٌری مطلب باالتر پٌش نٌاز است.ٌعنی مشخص کردن مهارت ها و 

اطالعات و دانشی که در سطح پاٌٌن لرار دارند و اطالعات فولانی به انها وابسته اند نخستٌن گام 

 است. سنجش آغازٌنارزشٌابی معلم 

 

 تدرٌس رابرت گلٌزر:مراحل الگوی عمومی 

 تعٌٌن هدف های تدرٌس و هدف های رفتاری (2

 تعٌٌن رفتار ورودی و ارزشٌابی تشخٌصی (3

 تعٌٌن شٌوه ها و وساٌل تدرٌس (4

 سازماندهی شراٌط و مولعٌت اموزشی (4

 ارزشٌابی و سنجش عملکرد (5

،  الگوی عمومی تدرٌس در همه سطح و همه ی دروس لابل استفاده است و معلم در اجرا ، طراحی

 و ارزشٌابی مٌتواند از اٌن الگو استفاده کند.

 

 مرحله زٌر تمسٌم کرده است. 5را به )مهارت های تدرٌس(وبرالٌنر مراحل فعالٌت معلم  گٌج

)تعٌٌن هدفهای آموزشی و تبدٌل آن به هدفهای رفتاری، رفتار ورودی و  آموزشپٌش از  (2

 طراحی اموزشیسنجش آغازٌن (

از نظرٌه های روانشناسی ٌادگٌری و ٌاددهی وانگٌزشی ) و ضمن آموزش  اموزشپٌش از  (3

 (بٌشتر استفاده می کنٌم.

 در ضمن آموزش  ) استفاده از روش تدرٌس متناسب با محتوا و وٌژگٌهای ٌادگٌرندگان( (4

در ضمن آموزش و پس از آموزش  )ارزشٌابی در اٌنجا به معنای اٌن است که معلم بفهمد  (4

دانش  .که اگر ٌاد نگرفته بود نوالص را رفع کند را ٌادگرفته است ٌا نه داش آموز مطلب

 ( آموز را محک می زند.

 پس از آموزش ) ارزشٌابی در اٌن جا مٌزان ٌادگٌری دانش آموز را می سنجد.( (5

 

 

 بعد از مرحله پاٌان آموزش باٌد بازخوردهاٌی داده شود.

 ت.فعالٌت ٌادگٌری : مراحل ٌاددهی و ٌادگٌری اس

 محتوا: مجموعه ای از مفاهٌم ،اصول ،اندٌشه ها،فراٌندها و مهارتها می باشد.

 تدرٌس امری معطوف به ٌاددهنده و ٌادگٌرنده است.



 موزان ، نٌاز جامعه ، دٌدگاه متخصصان(نٌازهای دانش آ(موزشیمنابع تعٌٌن هدف های آ

 پرورش(موزش و زشی : روانشناسی تربٌتی ، فلسفه آصافی هدف های آمو

 

 

 : ارزشٌابی

ن پرداخت. ارزشٌابی از اندازه ت به دست امده به تجزٌه و تحلٌل آبا استفاده از اندازه گٌری و اطالعا

 مستلزم داوری ارزشی است. گٌری جامع تر است و ارزشٌابی بدون اندازه گٌری امکان پذٌر نٌست.

 اندازه گٌری:

ز وٌژگی را داراست و کمی است.اندازه گٌری فراٌندی است که مشخص مٌکند ٌک شی چه مٌزان ا

 از آزمودن و سنجش کلی تر است.

 

 :سنجش

ٌعنی با استفاده از مشاهده و مصاحبه انجام ٌا عالوه بر آزمون اگر اندازه گٌری بدون آزمون باشد 

 نوعی سنجشمٌشود. سنجش نوعی اندازه گٌری است که مفهوم وسٌع تری نسبت به آزمودن دارد. 

و روانشناسی بالٌنی کاربرد دارد  بٌشتر در اموزش و پرورش.است عملکرد بٌنی پٌش و بالٌنی تحلٌل

 زمونبدون آگاهی .و کٌفی است.اندازه گٌری بخشی از فراٌند سنجش است

 

 رواٌی : مثال درس رٌاضی ازمونش فمط مربوط به اهداف رٌاضی باشد نه درس دٌگری

:ازمونی را که ٌک بار برگزار کردٌم  ، اعتماد پذٌری(تکرار پذٌری ،)دلت ، ثبات ٌا اعتبار پاٌاٌی

 اگر ده بار هم برگزار کنٌم نتاٌج ٌکسانی داشته باشد

 

 آزمودن:

 .اگر اندازه گٌری با آزمون باشد ازمودن نام دارد

 

 : با توجه به زمان ارزشٌابی و هدف های آن  انواع ارزشٌابی

رساٌی های ادانش آموز،جبران ن ها وآمادگی های لبلیتواناٌی آگاهی از  :ورودی رفتار  (2

 پٌش نٌاز درس جدٌد (وابسته به مالک مطلكاحتمالی ابتدای اموزش ) 



 آٌد،سنجش اجرادرمی اوبه آموزشی های فعالٌت   انجام از پٌش که معلم   ارزشٌابی نخستٌن

 :شود می زٌرانجام دوپرسش برای پاسخ ٌافتن برای سنجش گونه اٌن.دارد نام آغازٌن

 اند؟ جدٌد،مسلط   درس نٌاز پٌش ومهارتهای ها دانش بر ازپٌش آٌاٌادگٌرندگان-الف

 اند؟ آموخته ازلبل را تازه درس محتوای و ها هدف از ممدار چه ٌادگٌرندگان-ب

 ،برای صورت درغٌراٌن. پردازٌم می تازه آموزش به باشد مثبت هردوسؤال اگرپاسخ

 . دهٌم می ارائه تمرٌن ها آن آمادگی افزاٌش

 رفتار و اعمال حسب بر رفتاری آموزشی های هدف بٌانات مانند نٌز ورودی رفتارهای تابٌان

 .شود می نوشته ٌادگٌرنده گٌری اندازه لابل و آشکار

 ها رفتار اٌن که است آن نهاٌی های هدف با ورودی رفتار های شباهت از ٌکی کلی طور به

 دٌگر وٌژگی دو رعاٌت اما شود می نوشته گٌری اندازه لابل رفتار ٌا عملکرد حسب بر هردو

 از . نٌست ضروری ورودی رفتار در( عملکرد مالک و شراٌط) رفتاری کامل های هدف

 هدف تعداد از درس ٌک ورودی رفتارهای تعداد معموال که است آن دو اٌن های مماٌسه دٌگر

 .است تر بٌش درس نهاٌی های

 . حرکتی-روانی ی جنبه هم و عاطفی دارد،هم شناختی ی جنبه هم ورودی رفتار

 های مهارت حرکتی-روانی ی کند،جنبه می اشاره نٌاز پٌش ٌادگٌری به شناختی ی جنبه

 ٌادگٌرنده برخورد طرز و انگٌزش و عالله به عاطفی ی جنبه شودو می شامل را حرکتی

 .کند می داللت

 

 :ٌادگٌری انگٌزش کمبود مشکل با ممابله های راه

 باال را آموزان دانش شناختی ورودی رفتارهای سطح که است اٌن مشکل رفع راه بهترٌن

 از موفمٌت کسب و ٌادگٌری افزاٌش سبب الدامات اٌن بخشٌم بهبود را آموزش کٌفٌت و ببرٌم

 آموز دانش تا شود می باعث آن دنبال به و شد خواهد تازه های درس در آموزان دانش سوی

 اٌن اگر ٌابد دست آموزشگاهی ٌادگٌری به نسبت خود های تواناٌی از تر مثبت تصوٌری

 در تری مثبت تصورات آن جای به و کاسته منفی تصورات از ٌابد ادامه واحد درچندٌن جرٌان

 اگر بلوم لول به دهد می افزاٌش را انگٌزه و عالله خود اٌن که کرد خواهد کسب مورد اٌن

 دانش آمٌز موفمٌت تجربٌات بر مدارس دادن نمره روش و درسی برنامه آموزشی های شٌوه

 عاطفی ورودی های وٌژگی که شد خواهد باعث امر اٌن باشند داشته بشتری تاکٌد آموزان

 .ٌابد افزاٌش جدٌد تکالٌف برای مثبت

 

 :ٌادگٌرندگان در انگٌزش و له عال اٌجاد فنون

 کامل طور به درس ابتدای در دارٌد انتظار آموزشی هدف عنوان به ٌادگٌرندگان از آنچه (2

 .کنٌد اٌجاد مثبتی انتظارات ٌادگٌری نتاٌج به نسبت آنان در و بگوٌٌد

 .کنٌد استفاده کالمی های تشوٌك از (3

 استفاده انگٌزش اٌجاد برای ای وسٌله عنوان به ها ازمون و امتحانات از (4

 .کنٌد

 .دهٌم اراٌه دشوار به ساده از را مطالب (4

 .کنٌم جلوگٌری چشمی هم و چشم و رلابت اٌجاد از (5



 .دهٌم کاهش را ٌادگٌری فعالٌت در گٌرندگان ٌاد مشارکت منفی های پٌامد (6

 .باشد ساده خٌلی نه دشوارو خٌلی نه که بدهٌد تکالٌفی و مساٌل ٌادگٌرندگان به (7

 مولعٌتهای با ارتباط در و دار معنی صورت به را درسی مطالب است ممکن که آنجا تا (8

 .بدهٌد عمل آزادی ٌادگٌرندگان به فعالٌتها در امکان حد در و دهٌد ارائه زندگی

 

 

اموزشی نماط لوت و ضعف : در طول دوره اموزشی و برای بررسی  تکوٌنی)مرحله ای( (3

وابسته به )و کمک به پٌشرفت گام به گام ٌادگٌری است و دٌگری اصالح روش تدرٌس معلم

دانش  و اندازه گٌری پٌشرفت تحصٌلی ، نحوه ٌادگٌریبهبود ٌادگٌریهدف  (مطلك مالک

 آموزشی معلم و تدرٌس  روشتشخٌص مشکالت  و جهت دادن به اموزش است. آموزان

 

آٌا شاگردان تواناٌی ها و مهارتهاٌی را بسٌار شبٌه به ارزشٌابی تکوٌنی است .  :تشخٌصی (4

تعٌٌن معلومات و رفتارهای است ، آموخته اند.  مطالب جدٌدکه الزمه ی فراگٌری 

کشف دالٌل اصلی مشکالت شاگردان در هدف موزان ، آ کشف علت اشتباهات دانشورودی،

 و هم وابسته به هنجار(  مطلك ته به مالک) هم وابس.و رفع اٌن مشکالت است ٌادگٌری

 

 :که شود مطمئن تواند مى چگونه معلم

 دارند؟ جدٌد مطلب به ورود براى را الزم هاى مهارت شاگردانش -

 تدرٌس خواهد مى وى که را مطالبى از لسمتى شاگردانش که درٌابد تواند مى چگونه او -

 دانند؟ مى پٌش از کند

 طرٌك از. است پذٌر امکان تشخٌصى ارزشٌابى مدد به فوق پرسش دو به دادن پاسخ

 هاى مهارت و ها تواناٌى معلومات، شاگردان که کرد مشخص توان مى تشخٌصى ارزشٌابى

طرٌك  از معموال را تشخٌصى ارزشٌابى. نه ٌا دارند جدٌد مطلب به ورود براى را الزم

 نٌز ارزشٌابى بسٌارى. دهند مى انجام ورودي رفتار آغازٌن  آزمون ٌا سنجش اجراى

 اٌن که کنند مى آزمون اجرا پٌش و ورودى رفتار از آزمون ترکٌبى بصورت را تشخٌصى

 مٌزان که باشد اى وسٌله باٌد تشخٌصى ارزشٌابى زٌرا ؛رسد مى نظر به تر حالت مطلوب

 .بسنجد بٌاموزند باٌد آنچه درباره را شاگردان آگاهى

 هاى هدف و ورودى رفتار که شود تنظٌم اى گونه به باٌد ارزشٌابى در شده مطرح سؤاالت

 را جدٌد درس نٌاز پٌش شاگردان آٌا که کند مشخص و بگٌرد بر در را جدٌد درس اجراٌى

 .دارند آگاهى چمدر جدٌد درس مفاهٌم از ٌا نه ٌا اند آموخته مطلوب بطور

 اى وسٌله است، شاگرد ورودى رفتار سنجش معٌار اٌنکه بر عالوه تشخٌصى ارزشٌابى

 .کرد معٌن دلته ب را گام آموزشى اولٌن توان مى آن کمک به که است

 

هدفش رسٌدن به   ) هم وابسته به مالک و هم وابسته به هنجار(  :تراکمی)پاٌانی(ارزشٌابی  (4

توفٌك او در پٌاده نمره دادن و اثربخشی کار معلم و  حد تسلط و ارزشٌابی آموزش است.

 .کردن مراحل مختلف طرح آموزشی 



 

اموخته از درس جدٌد را لبال دانش آموزان بخش مهمی :  ارزشٌابی جاٌابی)پٌش آزمون( (5

همه اهداف درس را  هدف آن طراحی درس و جاٌگزٌنی افراد برای سطوح باالتر است.اند.

رس کاربرد دارد غاز ددشوار در آن گنجانده شده است.در آدربرمی گٌرد و سواالت ساده و 

 استفاده می شود. مالک مرجع و نرم مرجعو از آزمون های 

 

 می استفاده پژوهشی مماصد برای که آزمون پٌش دارد تفاوت آزمون پٌش با آغازٌن سنجش

 ٌادگٌرنده اطالعات مٌزان تعٌٌن آن از هدف که است درس نهاٌی آزمون همان شود

 تسلط گٌری اندازه برای آغازٌن سنجش اما شود داده آموزش است لرار که مطالبٌست

 و ورودی رفتار آزمون دروٌد: گ می چکو دی است تازه درس های نٌاز پٌش بر ٌادگٌرنده

 و( 20 )کامل ی نمره ورودی آزمون در افراد که است آن آرمانی ی نتٌجه نهاٌی های رفتار

 .بگٌرند را صفر ی نمره نهاٌی آزمون در

 نٌازهای پٌش بر افراد ی همه آٌا که کند می مشخص ورودی آزمون اجرای از حاصل نتاٌج

 .دارند نٌاز آموزشی ترمٌم به نٌاز برخی اٌنکه با دارند تسلط ٌادگٌری مورد مطلب

 ضروری حرکتی -روانی و شناختی نٌازهای پٌش آموزان دانش همه اگر آغازٌن سنجش در 

 ی همه اگر اما کند الدام درس هدفهای آموزش به تواند می معلم باشد داشته اختٌار در درس

 مشکل آموزش از پٌش باٌد باشد می زٌادی تفاوت آنها بٌن ٌا نکرده کسب را ورودی رفتار

 .کند طرف بر را

 :اول حل راه

 فعالٌت فعالٌت بر اضافه فعالٌت صورت به آموزش اٌن . فردی صورت به جبرانی آموزش

 . پذٌرد می صورت آن همراه به ٌا اصلی درس آموزش از پٌش که است معلم آموزش

 :دوم حل راه

 در ورودی هایرفتار اٌنگونه که است الزم باشد افراد تعداد ٌا باشد زٌاد مطالب ممدار اگر

 آموزش برای نٌاز مورد زمان به روش دو هر در . شوند مرور جمعی صورت به کالس

 .است الزم ترمٌمی

 :سوم حل راه

 ٌافته شکل تغٌٌر تکلٌف که آنگونه دهد تغٌٌر مختلف شکلهای به را ٌادگٌری تکلٌف معلم

 از خصوصی به شکل ٌک به که آموزی دانش بنابراٌن کند اٌجاب را متفاوتی های نٌاز پٌش

 از خصوصی به شکل ٌک به امکانات که دٌگر ندارد را الزم ورودی رفتار ٌادگٌری تکلٌف

 آمادگی تکلٌف همان دٌگر شکل برای است ممکن ندارد را الزم ورودی رفتار ٌادگٌری تکلٌف

 . باشد داشته بٌشتری

 :چهارم حل راه

 .کند تغٌٌر نٌز موردنظر ورودی رفتارهای تا دهٌم تغٌٌر را درس محتوای و هدف که است اٌن

 

 



ٌاز را می سنجد سواالت نسبتا ساده است و در اول سال ن: بٌشتر مهارت های پٌش  سنجش ورودی

 .تحصٌلی کاربرد دارد و وابسته به مالک است و هدفش جبران نوالص ٌادگٌری است

 

 

 انواع ارزشٌابی برحسب تفسٌر نتاٌج:

 مالک و معٌار مطلك( از پٌش تعٌٌن شده نمره پاٌان ترم) آزمون های معلم ساخته(معٌاری)  (2

 

زمون های مٌزان اس عملکرد گروه مثل آزمون کنکور)آهنجاری)مالک و معٌار نسبی( بر اس (3

 بنگاه های دولتی( ،: مراکز علمی)استاندارد(شده

 

 ( انشاٌی3( عٌنی  و 2آزمونهای معلم ساخته به دو دسته 

 

 زمون ها بر اساس اندازه گٌریانواع آ

 تواناٌی)پٌش بٌنی موفمٌت تحصٌلی و شغلی( (2

 عاطفی)روانی و تربٌتی( (3

 انواع آزمونهای تواناٌی     

 استعداد: هوش (2

 سنجش عملکرد فرد )آزمون های مٌان ترم و پاٌان ترم( مالک مرجع  :پٌشرفت تحصٌلی (3

 

 

 زمونها بر اساس ساخت انواع آ

 نرم مرجع و پٌشرفت تحصٌلی و هوش و استعداد کاربرد دارد. : شده)مٌزان شده(استاندارد  (2

 مالک مرجع و در پاٌان ترم : معلم ساخته (3

 

 

 

 



 )عٌنی و ذهنی(:کتبی به دو نوع تمسٌم می شود انواع آزمون های پٌشرفت تحصٌلی

 غ -ص،جورکردنی  ،چند گزٌنه ای:)هر آنچه فرد لبال ٌاد گرفته به او ٌادآوری می شود.(بازشناسی

ص غ با جواب درست ، ه پاسخ اکوت)عالوه بر ٌادآوری باٌد بازخوانی کند و ارائه دهد.(:  فراخوانی

 کامل کردنی ،

 : امتحانات انشاٌی ، تشرٌحیبازسازی 

نوع ٌاداوری مثل صحبت کردن به زبان  کاربردی)پٌچٌده ترٌن : امتحانات عملی و کارنماٌی

 (انگلٌسی

 غلط، جورکردنی، چندگزٌنه ای –صحٌح   ه پاسخ:عٌنی ٌا بست (2

 ٌا انشاٌی  ٌا بازپاسخ ذهنی )غٌرعٌنی( (3

 

 ،بازسازیبازخوانی)سطوح باالی شناختی( ٌادآوری و آزمون های انشاٌی

ورله های اول در سواالت انشاٌی نمره کمتری درٌافت می کنند. بهتر است تصحٌح در انشاٌی سوال 

 همسانی نمره گذاری( نه جز جز )کاهش مٌزان اعتبار و رواٌی آزمون(به سوال باشد)افزاٌش 

 روش کلی)درجه بندی( و تحلٌلی )امتٌاز بندی( : بهتر است از هردو به صورت ترکٌبی استفاده کرد.

معاٌب: سنجش نمونه کوچکی از محتوای دروس،تداخل ذهنٌت مصحح در تصحٌح سواالت،زمان 

 گٌر بودن تصحٌح سوالها

 معاٌب ارزشٌابی انشاٌی طفره رفتن دانش اموز از پاسخ دادن ٌکی از

 ست.آنها گذاري نمره ثباتً بً ، تشرٌحً آزمونهاي کاربرد با صاحبنظران برخً مخالفت عمده دلٌل

( نحوه پاسخگوٌی به 3( آشناٌی با صاحب ورله و 2دو عامل عمده روی تصحٌح امتحانات انشاٌی 

 اولٌن سوال

 نشان دادن تفاوت های جزٌی حساسٌت آزمون ٌعنی

 خطای هاله ای  در امتحانات انشاٌی

سواالت براساس جدول مشخصات باشد تا ارتباط مستمٌم با هدف های آموزشی، پرهٌز از کلی گوٌی 

 سواالت 

 به ازمون شونده حك انتخاب سواالت از مٌان بمٌه را ندهٌم.

 متداولترٌن آزمون کالسی ، آزمونهای تشرٌحی هستند.

 



 انواع آزمون های تشرٌحی   :  

 ارزشٌابی( –ترکٌب  –( گسترده پاسخ)برای سنجش تحلٌل 2 

 محدودٌت در ترکٌب اندٌشه ها پاسخ )درک و فهم،تحلٌل، بکاربستن( محدود(3

محاسن : اسان بودن تهٌه سوالها، سنجش سطوح باالی شناختی، لدرت پروراندن اطالعات،ارائه 

 مولعٌتی والعی تر

 

 ل در نوشتن سواالت انشاٌی بٌشتر از سواالت عٌنی است.دلت عم

 

 فراخوانیو  ٌادآوری ،بازخوانی  شناختی( پاٌٌنح آزمون های کوته پاسخ )اندازه گٌری سطو

 حدوسط  بٌن سوال های تشرٌحی و عٌنی است.

 پرسشی (2

 کامل کردنی (3

 تشخٌصی) تداعی( (4

 ،ارائه اطالعات، عدم وجود امکان حدس زدن کاهش لدرت تملبسان ، محاسن : اجرای آ

 ن نظر مصحح  دخالت  دارد.معاٌب : تا حدی در تصحٌح آ

در نوع کامل کردنی عبارت مهم حذف شود. صورت سوال عٌن جمله کتاب نباشد.در سوال های 

 پاسخ عددی واحد ممٌاس رعاٌت شود.

درک و فهم و بکاربستن را  در آزمونهای کوتاه پاسخ از نوع عددی می توان هدف های سطوح

 بسنجد.

 برای محاسباتی رٌاضی و علوم مناسب است.

 

 ( تشخٌص و فراخوانی غلط)بازشناسی –آزمونهای صحٌح 

ت را می نوٌسد هم ( اصالحی)در صورت خٌر بودن پاسخ درس3( بلی و خٌر 2انواع سواالت : 

عالوه بر تشخٌص اتمام(( خوشه ای)تنه سوال بصورت ٌک جمله ن4خوانی( بازشناسی هم فرا

 ٌاداوری و بازخوانی

هم اندازه بودن طول سادگی تهٌه آزمون ، بٌان موضوعات درسی در لالب عبارت های ساده، 

، عٌنا از جمالت کتاب نباشد، هر غ تمرٌبا به ٌک اندازه باشد-تعداد سوالهای ص غ،-سوالهای ص

 عماٌد برای سنجش والعٌت ها و،سوال ٌک هدف اموزشی را بسنجد.



در پاسخ دهی ، تاکٌد بر مطالب جزٌی و حفظی، مناسب نبودن سنجش  حدس کورکورانهاثر معاٌب:  

 سطوح باالی شناختی

درصد است برای حذف  51 تصادفی بودنغ احتمال پاسخ درست بصورت  –درسوال های  ص 

تماال اح -منمی دان –احتماال صحٌح  -اٌنکار از روش ممٌاسی کردن استفاده نمود ٌعنی صحٌح

 ام .....غلط،غلط  بانمره گذاری هرکد

 همه ، هٌچ کس،بعضی ، عموما ممنوع

 

 (و فراخوانی آزمون های جورکردنی)بازشناسی

( معمولی: تعداد پاسخ ها بٌشتر از تعداد سوالها  ، سوال و جواب کنار هم می 2دو نوع جورکردنی 

 آٌند و باهم جور می شوند.

، توضٌح  و درک سنجش تواناٌی انتمال  -: تنظٌم بر اساس طرح رده بندی جورکردنی(رده بندی3

 ٌک پاسخ را مٌتوان بٌش از ٌک بار بکار برد.—تعداد سوالها بٌشتر از تعدا پاسخ ها – مطلب

بهترٌن نوع سوال برای سنجش روابط بٌن امور برای موارد سان ، محاسن : نمره گذاری عٌنی و آ

شروع کجا و چه زمانی چه چٌزی چه کسی ه بودن حٌطه سوالها ، مناسب با سوال ، گستردمتجانس

 ٌعی از اهداف آموزشیسنجش نمونه وساطالعات و تعارٌف،  می شود ،سنجش دانش

معاٌب: حفظ موارد بی اهمٌت،بسٌار مشکل بودن تهٌه سواالت متجانس  و همگونی پاسخها، طوالنی 

بودن پاسخ ها در اکثر موالع ، مبهم بودن پرسش ها در اکثر بودن طول پرسش و پاسخ ،ناهمگون 

 موالع،مبهم بودن راهنماٌی های آزمون

 لواعد: 

 متجانس بودن پرسشها و پاسخها

 طول فهرست کوتاه باشد

 پرسش ها با شماره و پاسخ ها با حروف

 پاسخ و پرسشها کامال جور نباشند.

 برای سنجش دانش ولاٌع و روٌدادها مناسب است.

 بودن همه ی پرسشها و پاسخ ها در ٌک صفحه

 

 

 



 (و ٌادآوری آزمون های چند گزٌنه ای)باز شناسی

 محاسن : 

ٌعنی هم سطح شناختی دانش و هم استدالل و لضاوت و دٌگر بازده ای  انعطاف پذٌر بودن -

 ٌادگٌری 

 دانش مشکالت تشخٌص براي مناسبً بسٌار منبع و پذٌرترند انعطاف آزمونهاي ساٌر از -

 هستند. آموزان

 در آن کم بودن حدس کورکورانه -

 زٌادی از هدف های آموزشی و محتوای درس را می سنجد. ددر ٌک زمان کوتاه تعدا -

 نمره گذاری سرٌع و عٌنی -

 

 معاٌب:

 

 خصوص ساختن گزٌنه هاه زمونها بدشوار بودن اٌن آ -

 سنجش اطالعات جزی و کم اهمٌت -

 را می گٌرد.خواندن سوال و گزٌنه ولت زٌادی  -

 نمره منفی گرفتن دانش آموزان لوی -

 دانش آموزان اهل خطر نمره بهتری مٌگٌرند. -

 نمره بهتر گرفتن دانش آموزان خبره از تازه کار -

 ٌکی از را ههای کنترل سطح دشواری سوال متجانس کردن گزٌنه هاست. -

 گزٌنه ها از لحاظ طول متفاوت باشند. -

 تشخٌص آزمون، زمانی که هدف در آزمونهای تکوٌنی دانم نمً گزٌنه از استفاده -

 ، انجام مٌشود. باشد آموزان دانش ٌادگٌري مشکالت

 

 

 لواعد تهٌه سواالت

 

دو گزٌنه متضاد که ٌکی از  نبکارنبردن سواالت منفی و همه موارد در سوال ها، بکاربرد

 .ان ها درست باشد،انتخاب تصادفی محل گزٌنه درست، بکارنبردن هٌچ کدام در پاسخ ها

 

فراد بی اطالع را به خود جذب کند و کسانی که جواب باٌد توجه اپاسخ انحرافی در سواالت 

ندگزٌنه ای  بهترٌن منبع انتخاب گزٌنه ای انحرافی برای سواالت چ سوال ها را نمٌدانند.

 است. اشتباهات دانش آموزان

 

 



 نمره گذاری اوراق امتحانی:

 

بعدا می  2برای حذف عامل حدس و گمان در آزمونهای عٌنی به روش زٌر عمل کنٌد: منهای 

 اٌد.

 تعداد پاسخ غلط                    –               تعداد پاسخ درست ابتدا

 2 -تعداد گزٌنه های پٌشنهادی                                                                            

اولٌن گام در ساخت پرسشنامه نوشتن هدف های رفتاری ، بعد فهرستی از محتوای درس ، جدول 

 مشخصات امتحان

 

 آزمون های عملکردی )آزمون های اصٌل و والعی(          

حرکتی اٌن نوع آزمون ها مفٌدترند.آزمونهای  –ای اندازه گٌری حوزه عاطفی و روان بر

 عملکردی بٌشتر مهارت ها را می سنجد.مهارت در اجرا و مهارت در تولٌد

( نمونه کار   4( آزمون شناساٌی   3( کتبی عملکردی   2انواع آزمون های عملکردی:   

 (شبٌه سازی شده 4

  : چه درس دهم و چگونه درس دهماز منظر هنجاری  اهداف تدرٌس   

 انواع تحمٌمات حوزه ی تدرٌس :         

 تحلٌلی -تحمٌمات توصٌفی: روانشناسی تربٌتی و مطالعات تجربی (2

عمالنی( وضع کردنی اند نه  –)فلسفی : فلسفه تعلٌم و تربٌتهنجاری  - تحمٌمات معٌاری (3

 کشف کردنی

ات تحمٌك مربوط به اٌن حوزه است.( دانش کاربردی ، تحمٌمات تجوٌزی)بٌشتر مطالع (4

 تحلٌلی است. –روٌکرد اکتشافی  و روش مطالعه تجربی  ---تکنولوژی و دانش طراحی

 

 تدرٌس تعرٌف در خاص وٌژگی چهار

  آموز دانش و معلم بٌن تعامل وجود  (1

  شده تعٌن پٌش از و معٌن اهداف اساس بر فعالٌت  (2

  امکانات و مولعٌت به توجه با منظم طراحی  (3

 گٌری ٌاد تسهٌل و فرصت اٌجاد  (4

 



 تدرٌس درونی کارکردهای

 ) اولٌن کارکرد تدرٌس( انگٌزه اٌجاد

 )زٌر سوال بردن ساخت شناختی(آموزان دانش در تعادل عدم اٌجاد

 متمابل کنش

 )کسب دانش ؛ تدابٌر عملی و حل مساله(جدٌد اطالعات کسب

 ) ٌادگٌری معنا دار( مجدد اصالح و سازی ذخٌره

 دو به انتمال .جدٌد عٌنی و وٌژه مولعٌتهای در شده آموخته اطالعات از استفاده ٌعنی) انتمال اطالعات

 .(گٌرد می صورت منفی و مثبت صورت

)عمل ، اندٌشه والگوی شخصٌتی معلم،جهت دادن به زندگی و تحت کنترل تحول و هداٌت کنترل،

و دربر گٌرنده همه ی کارکردهای  مهمترٌن کارکرد تدرٌس (درونی ، کنترلدرآوردن ٌادگٌرندگان

 دٌگر

 

 : مختلف مكاتب ازدٌدگاه تدرٌس تعرٌف

 

آموزشً  كلً اهداف ‘تدرٌس درفراٌند وچه درسً رٌزي برنامه درفراٌند چه گرا عمل گراٌان سنت

اهداف  به باٌد ابتدا « عٌنً » به وسپس « ٌادگٌري فعالٌتهاي  اهداف كلٌه كه معتمدند آنها .شوند تبدٌل

 وتربٌت تعلٌم امور اندركاران دست باٌد را كالس در معلمان فعالٌت مشً خط وحتً محتوا ‘ آموزشً

 .كنند وتنظٌم تعٌٌن وپرورش آموزش وزارت درسطوح باالي

ٌادگٌري  مطلوب شراٌط كننده واٌجاد برمحٌط مسلط ارزشمند عوامل از ٌكً معلم  مفهوم گراٌان تجربه

 ‘اند تجربه اصالت به معتمد كه ‘ وآموزشً درسً برنامه متخصصان از گروه اٌن ازدٌدگاه .است

 ‘بٌاموزند تجربه طرٌك از درآن آموزان دانش كه تجربه مطلوب مولعٌت اٌجاد از عبارت است تدرٌس

 برهمبستگً وهمواره درونگراست گاه اٌن .وادارد وپژوهش رابه تفكر آموزان دانش كه مولعٌتً

 وپدٌده مسائل با درس كالس فعالٌتهاي ندادن بارزآن پٌوند وٌژگٌهاي واز ‘ دارد تاكٌد تفكروٌادگٌري

 از پٌش آموزان دانش تحصٌلً پٌشرفت كه معتمدند دٌدگاه اٌن طرفداران از بعضً . است اجتماعً هاي

 . دارد بستگً ٌادگٌري وزمان مولعٌت به ‘باشد آموزان دانش واستعداد هوش به وابسته اٌنكه

 آنها .كنند مً نگاه آموزش وفراٌند درسً برنامه به لبلً دٌدگاه با متفاوت منظري از  گران نومفهوم

 خورده شكست ‘ لدرت سلطه زٌر در داشتن لرار دلٌل رابه موجود آموزشً نظامهاي شكل وكاركرد

 اعتماد به .كرد گذشته موفك نا چهارچوبهاي جاٌگزٌن را جدٌدي چوبهاي چهار باٌد ومعتمدند كه دانند مً



 با منش ٌن صورت وبه آشكار طور به باٌد درس كالس در وفعالٌتهاي آموزشً درسً برنامه آنها

 الوهع آنها .باشد داشته ناگسستنً پٌوند درسی جامعه برنامه وفرهنگً التصادي ‘ سٌاسً مسائل

 مً تاكٌد آموزان دانش اندٌشه وتاثٌر درتغٌٌروتحول اهمٌت به مدارس در ٌافته تدوٌن درسً بربرنامه

 اهمٌت بر برنامه درسی پنهان .ورزند

  

 تدرٌس در مؤثر و مهم عوامل

  معلم علمی و شخصٌتی های وٌژگی  (1

 تدرٌس در آن نمش و معلم شخصٌتی های وٌژگی        

 تدرٌس فرآٌند در معلم رفتار و شخصٌت تأثٌر        

 تدرٌس رآٌندف در معلم علمی شخصٌت تأثٌر        

  تدرٌس فرآٌند در آن تأثٌر و شاگردان های وٌژگی  (2

  تدرٌس فرآٌند در آموزشی نظام ساختار و برنامه اثر  (3

 تدرٌس فرآٌند در آموزشی تجهٌزات و فضا تأثٌر  (4

 

 اهداف رفتاری

 ٌادگٌری شراٌط سه عنصر مهم اهداف رفتاری : رفتار مورد انتظار، مٌزان سنجش رفتار،

  دور نگه داشتن رفتارهای پٌچٌده و عالی  -

 لابل اندازه گٌری هستند. -

 211درصد ، تعداد پاسخ ها مثال 21دلٌمه ،  21: محدوده زمانی مثال در زمان مالک سنجش -

 لغت، ترازوی دلٌك تا مٌلی گرم 231لغت از 

 .بر حسب عملکرد)عٌنی و لابل مشاهده( :  ترجمه کند 

 شراٌط عملکرد : از فرهنگ لغت استفاده کند  ، از نمشه استفاده کند. 

 

 ٌادگٌری در حدتسلط

 در حد تسلط را مطرح کرد اما بلوم آن را گسترش داد.کارول 

  ٌادگٌری بٌشتر باشد ممدار ٌادگٌری هم بٌشتر خواهد بود.تسلط اموزی : هرچه زمان 

در آن بر وٌژگی های فردی هم تاکٌد می شود،  انجام می شود و صورت گروهیبه  است که فردی اموزشٌک روش  

 ٌعنی تفاوتهای فردی هم  در نظر گرفته مٌشود.



 شاخص اصلی استعداد شاگردان، زمان است.       است. زمانموزی ، عامل اصلی تسلط آ

 ٌادگٌری است. برای ٌادگٌری تمسٌم بر ممدار زمان مورد نٌازبرای ممدار زمان صرف شده:  ٌادگٌری مٌزان

تسلط اموزی بٌشتر روی دانش آموزان ضعٌف اثر دارد و برای افراد لوی مفٌد نٌست و باعث افزاٌش خود پنداره ٌا 

 اگاهی کودک می شود

هفته تا ٌک سال موثرتر است که نمطه ی ضعف اٌن روش اموزشی است ش چهار هفته ای از آموزش بٌن چهارآموز

 ٌادگٌرندگان لوی مضر است.و نمطه ضعف دٌگر برای 

 ازمونهای معلم ساخته استاندارد شده اثربخش تر هستند.

 

 ٌادگٌری در حد تسلطآموزش مراحل 

 موزشیتعٌٌن اهداف آ (2

 غازٌنسنجش آ (3

 تعٌٌن مٌزان تسلط (4

 ٌادگٌری –تعٌٌن واحدهای اموزشی  (4

 اجرای اموزش گروهی (5

روش آموزش تسلط  الحی معلم ضامن موفمٌتموزش اصبی تکوٌنی و آموزش اصالحی)کٌفٌت آانجام ارزشٌا (6

 آموزی است.(

 انجام ارزشٌابی تراکمی و نمره گذاری (7

 موزشیتجدٌدنظر طرح آ (8

 : برای هر واحد آموزشی وجود دارد دوارزشٌابی تکوٌنی

 )آزمون اول ارزٌابی تکوٌنی(پس از آموزش گروهی  (2

 )آزمون دوم ارزٌابی تکوٌنی( پس از اصالح آموزش (3

 ارزشٌابی تراکمی  دو کمک عمده مٌکند:نتاٌج 

 نمره دادن  (2

 لضاوت درباره مٌزان اثربخشی طرح آموزشی (3

 

 ٌا الگوی حافظه ای ٌادسپاری روش اجرای مراحل

 )خط کشٌدن و فهرست کردن( مطالب به توجه :اول مرحله

 ) اٌجاد پٌوند ها( اتصال نظام :دوم مرحله

 کلمه اتصال (2

نامحسوس به محسوس و معنی دار مثال به خاطر سپردن کلمه ی)تبدٌل مفهوم جاٌگزٌن کلمه (3

 داروٌن باٌد دارک وٌند را در ذهن تصور کنٌد.



 .باشد تابع تفكر چند با تر طوالنً تفكر ٌن بازنماي كه اي كلمه انتخاب: ی کلٌد کلمه (4

  حسی تصاوٌر بسط :سوم مرحله

 :لوارگی لاعده بیدستکش در حال راندن ماشٌن ، جاٌگزٌنی: –لاعده مبالغه ) انواع تداعی مسخره و

ٌک دستکش غول اسای در حال رانندگی چٌزهای بزرک را کوچک و چٌزهای کوچک را بزرگ 

 با عدد رژه رفتن مٌلٌون ها دستکش در خٌابان( :لاعده مبالغه بخصوصنشان می دهد، 

 مطالب ٌادآوری تمرٌن :چهارم مرحله

 ٌادسپاری روش محاسن

 است مناسبی روش حافظه داشتن نگه فعال و تموٌت برای( 2

 .است وتفکر ارتباط برای پاٌه ای ( 3

 .است اجرا لابل وگروهی فردی صورت به( 4

 و کنترل بر آٌنده را تموٌت می کند. تسلط احساس ٌادگٌری در استمالل اتکاٌی خود( 4

 تارٌخ زبان آموزش چون هاٌی رشته در وٌژه به آموزش های روش ترٌن متداول و ترٌن لدٌمی از ٌکی

 در آنها سازی ذخٌره و اطالعات درست درٌافت مهارت اٌجاد روش اٌن اصلی هدف.است  ادبٌات

 .است مختلف های فعالٌت در آن وبکارگٌری بازٌافت منظور به حافظه

 تلفٌمی روش محدودٌتهای

 .مٌشود استفاده درآموزش شفاهی وبٌان مستمٌم انتمال از اغلب

 .است خطی صورت به بٌشتر کالس آراٌش

 .دارد وسازماندهی هماهنگی مهارت به نٌاز

 .گردد می ختم مطالب آوری وٌاد ٌادسپاری به بٌشتر

 .است کردن صحبت حال در اغلب زٌرا ندارد برکالس چندانی تسلط معلم

 

 )گردآوری ، سازمان دهی و کنترل مطالب( تفکر استمرائی:

دٌدٌد؟ بر طبك چه  چهٌک مهارت اساسی سطح باالی تفکر است. تکوٌن مفهوم )گروهبندی( (2

 معٌارهاٌی؟

 اٌن طور شد؟ چراچی ٌافتٌد ؟  تفسٌر مطالب)کشف روابط( (3

 چه اتفاق می افتد اگر..؟ ٌا چرا فکر مٌکنی اٌن اتفاق می افتد؟  کاربرد اصول)پٌشگوٌی( (4

 



 نمود، نمونه() درٌافت مفاهٌم

 روع می شود. برای هر سنی مهم است.مراحل اٌن الگو از نمونه ها ش

 با را ها آن آموزان دانش تا معرفً معلم توسط ها نمونه: عرضه ی مطالب و شناساٌی مفهوم (2

 آزماٌش و سازي فرضٌه ها، اختالف ، ها شباهت شناساًٌ به و کنند اساًٌنش و مماٌسه ٌکدٌگر

 ٌا بلً ها نمونه از ٌک هر به اشاره از پس خواهد مً فراگٌران از معلم مرحله اٌن در.بپردازند

 بگوٌند. خٌر

 دٌدگاه اند درٌافته آنچه و نظر مورد مفهوم مورد در آموزان دانش: آزمون دستٌابی به مفهوم (3

 مٌخواهد آموزان دانش از معلم رسٌدند مورد مفهوم به اٌنکه از پس و کنند مً بٌان را خود هاي

 .بزنند دٌگري مثال گروه هر براي

 هاًٌ مثال خود، آموزان دانش نظر مورد مفهوم براي آنکه از پس: راهبردهای تفکرتحلٌل  (4

 خود دوستان براي اند رسٌده اصلً مفهوم به چگونه اٌنکه و خود تفکر نوع ي درباره زدند

 .است مناسب ابتداًٌ پنجم تا سوم آموزان دانش براي الگو اٌن .دهند مً توضٌح

 

روش نماٌشی بٌشتر روان حرکتی وبر اندازه گٌری پٌشرفت عملکرد متمرکز است.  نماٌشیروش 

 ، کاربرد وساٌل حمٌمیبرای دٌدن و مشاهده ، بکارگٌری اشٌای والعی و آموزش مهارت ها

 

 علمی نماٌش روش محاسن

 .است عملی های مهارت برای روش ترٌن مناسب( 2

 .کرد رٌسدت  گام به گام  توان می را ٌدهپٌچ های رتهام( 3

 .شود می وزانمآ دانش مستمٌم تجارب کسب ( موجب4

 .نمٌشود خسته آموز دانش و است فعال همٌشه کالس( 4

 

 علمی نماٌش روش محدودٌتهای

 .طلبد می بٌشتری هزٌنه نتٌجه در و است نٌاز آموزشی تجهٌزات و امکانات به( 2

 .گٌرد نمی صورت ٌادگٌری تجهٌزات وجود عدم صورت در( 3

 .اجراست لابل غٌر پرجمعٌت های کالس در( 4

 کند.نمٌ تموٌت را خاللٌت وٌژه به باال سطح تفکر عموما( 4

 



 روش سمراطی ٌا پرسش و پاسخ)محاضره ای،استمراٌی(

 معلم سوال مٌکند و دانش اموزان پاسخ می دهند.

 پاسخ و پرسش روش محاسن

 خالق تفکر وتموٌت عالله اٌجاد •درٌادگٌرنده نفس به اعتماد تموٌت •

 گروهی وفعالٌت بحث در شرکت به تشوٌك •نظر واظهار استدالل لدرت تموٌت •

 مطالب ٌادآوري و كردن خالصه جهت. سنجش لضاوت .  وتحمٌك مطالعه انگٌزه افزاٌش •

 

 از لدٌمی ترٌن روش های آموزشی است. --------------------روش حفظ و تکرار

  لواعد علوم مختلفبه خاطر سپاری اصول و  -

 برای  نگهداری فرهنگ ، تارٌخ و ادبٌات ملت  -

 پرورش صفاتی چون احترام به بزرگترها و گذشته ها -

 موزشیارزان ترٌن روش آ -

 به معلم با تجربه نٌاز ندارد. -

 روابط نامناسب بٌن معلم و دانش آموز -

 تربٌت افراد غٌرفعال -

 

 اصول و مفاهٌم-------------------به آموزش مستمٌم هم معروف است.  سخنرانیروش 

 روش سخنرانی جز روش توضٌحی هم هست.

ٌا تحلٌلی  بٌان  (،توضٌح تعلٌلیچگونه(، توضٌح توصٌفی )چهتوضٌح دادن تفسٌری ) -

 (چرادلٌل)

 لاعده -مثال –ٌکی از تدابٌر موثر در توضٌح دادن استفاده از لاعده 

 کوتاه مدت لوی دارندبرای افرادی که حافظه ٌادداشت برداری   -

 گوش کردن مناسب است. ، کوتاه مدت ضعٌف دارای حافظه برای افراد -

 استفاده از حلمه های توضٌحی و مثال استفاده از حرف ربط و حرف اضافه  مثل : زٌرا -

 روشی غٌرموثر، منفعل  بودن ٌادگٌرده و عدم پرورش خاللٌت  -

جامعی در اختٌار ٌادگٌرندگان لرار  حسن اصلی سخنرانی : در مدت زمان کوتاه اطالعات -

 روش اموزش التصادی مٌدهد.

 ح پاٌٌن را می سنجد.طاهداف س -

 به سه مرحله ممدماتی، مٌانی،پاٌانی تمسٌم می شود. -



 صدا، اشارات و حرکات بدن جزو عوامل موثر بر روش سخنرانی است. -

 انعطاف پذٌری  -

 ت و مهارت گوش دادن شاگردان مفٌد است.کالس پرجمعٌ -

 

 نمش اٌفای روش محاسن

 .کنند دنبال را نماٌش جرٌان شوق و شور با که انگٌزد برمی را شاگردان (1

 احساس نماٌش ی صحنه در را خود و مٌشوند سهٌم نمش اٌفاگران نمش احساس در فراگٌران (2

 .دارد فراوانی تاثٌر ٌادگٌری در ارتباط اٌن .مٌکنند

 .مٌشود فراهم گروهی بحث ی زمٌنه (3

 تماشاگران بودن خجالتی و کمروٌی رفع برای (4

 .است مناسبی روش اجتماعی علوم و تارٌخ : مانند دروسی برای (5

 اعتماد به نفس باال و روحٌه ی نماد (6

 تموٌت استدالل مطالب (7

 

 نمش اٌفای روش معاٌب

 .نٌست مناسب آموزشی ی پٌچٌده هدفهای كتحم برای  (1

 . شود نمی تلمی جدی آموزشی روش ٌک ، دارد هنری و نماٌشی ی جنبه ظاهر در چون  (3

 .دارد نٌاز زٌاد ، تدارکات ی تهٌه و ولت به  (4

 

 

 لضاًٌ محاكم روش به كاوشگري تدرٌس

 الگوي از فردي رشد و روزمره زندگً در عمل چگونگً اجتماع، ارزشهاي گسترش و درن براي

 .شود مً استفاده لضاًٌ محاكم روش به كاوشگري تدرٌس

 

 . انعطاف پذٌری: برای درک مفاهٌم پٌچٌده مناسب است. نشستن داٌره وار بحث گروهی 

 مورد توافك همگان : علوم طبٌعی )سخت(  مناسب سخنرانی                

 بحث گروهی مناسب برانگٌز: علوم انسانی )نرم( بحث

 ؟ کرد تدرٌس گروهی بحث روش با مٌتوان را موضوعاتی چه

  .باشد بحث در کنندگان شرکت ی عالله مورد  (1



 .باشند داشته را الزم اطالعات آن ی درباره شاگردان (2

  .داشت اظهار متفاوتی و مختلف نظرهای بتوان آن ی درباره  (3

 .شود داده اهمٌت معلم شخصٌت به  (4

 . دارد نٌاز هوش تٌز معلمی به یهگرو بحث روش   (5

 کمک می کند تا مساٌل حل شوند. (6

 کرد؟ استفاده گروهی بحث روش از مٌتوان هدفی چه برای و مولعٌتی چه در

  خاص ی زمٌنه در مشترک آگاهی و عالله اٌجاد (2

  انتمادی تفکر پرورش ( 3

  جمع در نظر اظهار تواناٌی ( 4 

  گروه در رهبری و مدٌرٌت تواناٌی ( 4 

  استدالل و بٌان لدرت تموٌت ( 5 

 اجتماعی مطلوب ی رابطه اٌجاد ( 6 

 گروهی بحث روش معاٌب

  .نٌست اجرا لابل جمعٌت پر کالسهای برای  (1

  .دارد احتٌاج زٌادی مهارت و مشکل بسٌار آن اجرای (2

 .نٌست مناسب چندان ابتداٌی ی دوره شاگردان برای (3

 

 

 مشارکتی ٌادگٌری روش

 و محتوا بر تسلط منظور به آموز دانش  آن در که است آموزشی فعالٌتهای از نوعی مشارکتی روش

 ، باال تحصٌلی موفمٌت با آموزان شدان از گروه هر اعضای . مٌکند کار گروهی صورت به آموزش

 .است شده تشکٌل پاٌٌن و متوسطه

 مشارکتی آموزشی روش عمده هدف دو

 . مٌشود تدرٌس که موضوعاتی در آموزان دانش شناختی مهارتهای و فهم و درک بهبود (2

 در موجود های فرهنگ خرده به احترام و اجتماعی مابلت در تحصٌلی پٌشرفت مهارت افزاٌش (3

 مدرسه

 مشارکتی ٌادگٌری روش مختلف روٌکردهای

 : از عبارتند آنها بهترٌن که داده، ارائه مختلفی روٌکردهای گذشته های دهه طول در مشارکتی ٌادگٌری



  پٌشرفت تحصٌلی یها گروه به آموزان دانش بندی تمسٌم  (1

 مسابمه بازی گروههای (2

 فردی استمالل بر مبتنی گروههای (3

 تکمٌلی های فعالٌت  (4

 و مٌدهند انجام را خود وظاٌف و تکالٌف گروهی صورت به آموزان دانش روٌکردها از بعضی در

 از لزوم صورت در و . باشد نشده تمسٌم گروه انحصای بٌن وظاٌف است دٌگرممکن روٌکرد در

 به مساعدت و کمک اساس بر تحصٌلی پٌشرفت آنها، مشترک همه وجه اما .بگٌرد کمک دٌگری

 . است ٌکدٌگر

 

 عامل در توان می را کوچک گروههای ساٌر از مشارکتی ٌادگٌری روش تماٌز و تفکٌک اصلی عامل

 .است مهم بسٌار آموزشی راهبردهای در انگٌزه که چرا . کرد جستجو انگٌزه

 

 سه وٌژگی مهم ٌادگٌری مشارکتی:

 ، مساعدت،پاداش گروهی( گروه مولعٌت ارتمای و گروهی افتخار) گروهی اهداف  (2

 (آموزش فراٌند در فرد تالش مٌزان به بستگی) فردی مسئولٌت  (3

 شود( می تضمٌن گروه اعضای پٌشٌن ٌادگٌری)عملکرد برای برابر فرصتهای (4

 

 

 مشارکتی روش اجرای مورد در مهم بسٌار مرحله چهار

 محتوا معرفی ٌا ارائه  (2

ی نامتجانس)زن و مرد از هر لوم و نژاد ، سطح تحصٌلی پاٌٌن گروهها در آموزشی فعالٌتهای توسعه ٌا مهارت تمرٌن (3

 و باال(

 انفرادی طور به آموزان دانش ارزشٌابی (4

 گروهی پاداش ارائه و گروه شناسی باز (4

 

 مشارکتی روش محاسن

  .-است آموزشی و علمی مهم وظاٌف در آموزان دانش عملکرد ارتمای و هدف: تحصٌلی پٌشرفت  (2

 گروهی همکاری و است خانوادگی و محلی تحصٌلی، سطح از فراتر اجتماعی روابط گسترش هدف: اجتماعی روابط ارتمای ( 3

 .کند می فراهم را عمومی وظاٌف در

 را همکاری و مشارکت مهارتهای فراگٌران که است امروزی دنٌای در مشارکت مهمترٌن از ٌکی: مشارکتی مسأله حل مهارت (4

 سازد می حاکم را ٌکدلی و وحدت فضای و آموزند می



 |)مشکل گشاٌی(پردازی بدٌعه روش

 ترٌن مهم و کردند طراحی خاللٌت ارتمای و نوآفرٌنی منظور به دستٌارانش و گوردون وٌلٌام که است جالبی روٌکرد

 اٌن روش مبتنی بر تعامل است. خاللٌت است. بدٌعه پردازی  رشد . هدفلٌاسهاست از استفاده آن در و عنصر   , اصل

 فعالٌت استعاری : مطالب آشنا را به ناآشنا ارتباط دادن

 .آورد مً وجود به را دٌگري جاي به ٌكً از استفاده و دٌگر چٌز با نظر ٌا چٌز ٌن مماٌسه ، شباهت از ارتباطًاستعاره : 

 نامعمول از معمول مهمتر است. .بعد عاطفی از بعد عملی مهمتر است 

 زمانی که راه حل های لدٌمی برای کاری مناسب نباشد از اٌن روش استفاده مٌکنٌم.

 

 پردازی بدٌعه روش در لٌاس نوع سه

 .گٌرد می لرار دٌگری فضای در شخص والع در .دهند لرار دٌگری عنصر جای را خود فراگٌرباٌد :شخصی لٌاس  (1

 ابر شو شما کتاب مورد عالله ات هستی لدرت مٌکنم ، داغ هستم، من هم مثل تو می خندم()احساس درگٌری همدالنه

 مولعٌت  ٌک ٌا موضوع ٌک شراٌط کردن پٌش و پس با . است مفهوم دو ٌا موجود دو ساده مماٌسه ٌعنی :مستمٌم لٌاس  (2

. مدرسه مثل شود ارائه مسئله ٌک از جدٌدی نظر پذٌردتا می صورت سادگی دٌگربه مولعٌت ٌک با مسئله دارای والعی

 ، پرتمال شبٌه موجود زنده ساالد

 در شود می سبب را بٌنش ترٌن وسٌع و ترٌن عمٌك که است موضوع ٌک از متضاد ی کلمه دو توصٌف :فشرده تعارض  (3

 پدٌده ٌا موجود ٌک با ارتباط در ذهنی داوری دو چهارچوب پٌوستن هم به در آموز دانش تواناٌی بازتاب والع

 )دوست دشمن ، پرتکاپوی خسته(است

 

 

 .دارد وجود پردازی بدٌعه روش اجرای در مشخص شٌوه دو

 جدٌد و تازه بٌنشی پرتو در آشنا های دٌدگاه مسائل به نگاه : اول شٌوه

 مفاهٌم آشنا وسٌله به ناآشنا جدٌد عماٌد و مفاهٌم ساختن دار معنی :دوم شٌوه

 مراحل شٌوه اول:

 گونه به را آشنا های پدٌده و موجودات شود می کمک آموزان دانش به مفهومی، فاصله اٌجاد برای لٌاسها از استفاده با شٌوه اٌن در

 .بنگرند آشنا نا و جدٌد ای

 جدٌد وضعٌت ٌا مسئله توصٌف :اول مرحله

 مستمٌم لٌاس :دوم مرحله

 شخصی لٌاس :سوم مرحله

 فشرده تعارض : چهارم مرحله

 مستمٌم لٌاس :پنجم مرحله

 مجدد تکلٌف بررسی :ششم مرحله



 مراحل شٌوه دوم:

 درک افزاٌش دنبال به اول، شٌوه عکس بر و سازد، دار معنی آشنا مفاهٌم بوسٌله را آشنا نا جدٌد عماٌد و مفاهٌم کوشد می شٌوهاٌن  

 .است دشوار ٌا جدٌد مطالب از توجهی لابل ممدار سازی درون و آموزان دانش

 :است زٌر شرح به شٌوه اٌن مراحل

 جدٌد موضوع درباره اطالعات توضٌح و عرضه :اول مرحله

 مستمٌم لٌاس پٌشنهاد :دوم مرحله

 شخصی لٌاس :سوم مرحله

 آشنا مفهوم با موضوع مماٌسه :چهارم مرحله

 شده آموخته مهارتهای از استفاده :پنجم مرحله

 ممکن نشر بهترٌن با لٌاسها نگارش و تحلٌل :هفتم و ششم مرحله

 

 پردازی بدٌعه روش محدودٌتهای و محاسن

 احساس تموٌت موجب آموزان دانش مشارکت .شود می طراحی و تدوٌن آموزان دانش خاللٌت افزاٌش منظور به پردازی بدٌعه

 .شوند می آشنا دٌگران تفکر نوع با آموزان دانش .شود می مکتوب اجتماعی روابط

 .دارد کاربرد هنر و علوم جمله از تحصٌلی های رشته تمام آموزش در روش اٌن

 وجود ندارد. روش اٌن اجرای امکان کارآمد معلم و مناسب کار فضای بدون روش، اٌن در اما

 

 

) روش گردش علمی،روش آزماٌشگاهی؛ روش اکتشافی، روش کاوشگری ، محور روش های تدرٌس مساله محورٌا پژوهش

 موضوع محور{ .روش واحد محور}پروژه محور، تجربه محور،

 

 روش گردش علمی

موزان  و ش آو فعال بودن دان کسب تجارب والعی) کرد تمسٌم مرحله سه به مٌتوان رٌزی برنامه نظر از را علمی گردش فعالٌتهای

 احتٌاج به زمان بٌشتر(

 علمی گردش به رفتن از لبل فعالٌتهای )الف

 علمی گردش ضمن فعالٌتهای )ب

 علمی گردش از پس فعالٌتهای )ج

 

 



 تفکر تحلٌلی : (مساله ای حل مساله) روش

، باعث برانگٌختن از بهتری روش اٌجاد تفکرعلمی ،ثابت و خشکآماده کردن فراگٌر برای زندگی ، هم فردی و هم گروهی،

 و معلمان با تجربه اج به زمان زٌاد احتٌ ، عالله طبٌعی دانش آموز

 مراحل آموزش حل مساله :

 تشخٌص مساله (2

 و درک ماهٌت مسالهتعرٌف  (3

 کشف راه حل های احتمالی مساله (4

 عمل کردن به راه حل ها (4

 نگاه رو به عمب و ارزشٌابی نتاٌج فعالٌت ها  (5

 روش لٌاسی و استمراٌی:   تحلٌلی تفکر

 

 زماٌشگاهیآ روش

 شراٌطی بلکه شود نمی داده آموزش مستمٌم طور به چٌزی که معنی اٌن به است استوار اکتشافی ٌادگٌری اصول بر روش اٌن اساس

 رو، اٌن در معلم نمش .کنند کشف را مسئله جذاب و بپردازند  هشوپژ به آزماٌش طرٌك از خود آموزان دانش تا گردد می فراهم

 .آنهاست کار بر نظارت و آموزان دانش هداٌت

 آزماٌشگاهی روش محاسن

  .بود خواهد موثرتر و تر ثبات با شود، می حاصل مستمٌم تجارب طرٌك از ٌادگٌری چون  (1

  .کند می تموٌت را تحمٌك و مطالعه انگٌزه آموزان دانش در  (2

 .مٌدهد نفس به اعتماد آنها به و کند می زٌاد را آموزان دانش کنجکاوی حس (3

 

 آزماٌشگاهی روش معاٌب

 شود. می تمام گران التصادی نظر از روشها ساٌر ممابل در و .دارد فراوان امکانات و وساٌل به احتٌاج  (2

 .دارد نٌاز باشند داشته آشناٌی آزماٌشی روش با خود که مجرب و آگاه معلمان به  (3

 ومفاهٌم لغات دامه و دهد، لرار آموزان دانش اختٌار در ریکمت معلومات و اطالعات است ممکن روشها ساٌر به نسبت  (4

 .نکند تموٌت را آنان

 گردد. تثبٌت آموزان دانش رفتار در غلط روش اٌن و شود اجرا  غلط صورت به است ممکن کنترل، عدم صورت در  (4

 

 

 )آموزش پژوهشگری( نظرٌه سازندگی ٌا ساخت گراٌی با دنٌای والعی ٌادگٌرندهاکتشافی روش

خود فرد فعال و سازنده دانش است معلم تنها صورت مساله را بٌان می کند.طراحی اموزشی وجود 

 تفکر شهودی دارد.

 را ها پدٌده روابط معل م راهنماٌی بدون ٌا محدود راهنماٌی با آموزان دانش آن در که است تدرٌس از مولعٌ تی به معطوف روش اٌن

 نمٌدهد آموزش آموزان دانش به را درسی های موضوع مستمٌما  معل م ، اکتشافی روش در .کند می تولٌد جدٌد ای اندٌشه ٌا و کشف

 .بپردازند دانش تولٌد و کشف به خود ها آن که سازد می فراهم مولعٌ تی بلکه



 )اکتشافی هداٌت شده(برونر

هدف کشف اصول علمی  اگر .هستٌم متفک ر های انسان نٌازمند ما است معتمد وی .باشد می اکتشافی ٌادگٌری اصلی مدافعان از ٌکی

چهارعامل مهم درٌادگٌری ازنظربرونر: می پردازد.فراٌند ٌادگٌری در کالس درس  به هداٌت شده مناسب است.باشد اکتشافی 

 فراٌند ٌادگٌری  ، انگٌزش درونی اهمٌت شهود، ساخت ٌادگٌری، 

 :اند عامل چهار هستند درونی انگٌزه سبب که عواملیبه اعتماد برونر 

 ٌادگٌری به مٌل )الف

 دٌگران با همکاری ذاتی سائك )ب

 ابهام رفع برای تحمٌك به مٌل و کنجکاوی )ج

 شدن توانمند و داشتن لابلٌ ت انگٌزه )د

 .شوند موث ر ٌادگٌری موجب و برانگٌزند ،  کنند تشوٌك را آموزان دانش توانند می راحتی به معل مان ، عامل چهار اٌن با

 مسئله حل و اکتشافی روش تفاوت

 در مٌطلبد، را شهودی تفک ر اکتشافی، روش زٌرا .باشد ٌکی تواند نمی دلٌما مسئله حل   روش با اکتشافی روش برونر، دٌدگاه از

 .است تحلٌلی تفک ر نٌازمند مسئله حل   روش که حالی

در طبمه بندی بلوم  حل  است.را هم دارتفکر انتمادی در طبمه بندی بلوم مساوی حل مساله است که فمط عناصری از ارزشٌابی 

 مساله در طبمه به کاربستن لرار مٌگٌرد.

 مساله را انتمال ٌادگٌری ٌا انتمال اموزش مٌدانند. انتمال مثبت و منفی  گروهی از روانشناسان حل

تفکر انتمادی بٌشتر  شباهت بٌشتری به هم دارند. هدروسی ک جدٌد مٌشود وانتمال مثبت ٌعنی ٌادگٌری لبلی باعث تسهٌل ٌادگٌری 

 حل مساله تفکر استمراٌی دارد. ا(  توجه دارد.روی فراٌند تفکر)واگرا(  و حل مساله بٌشتر به نتٌجه تفکر ٌا فراورده)همگر

 

 اکتشافی روش اجرای مراحل

 :باشد می حالت سه دارای اکتشافی تدرٌس روش

 می گفته توضٌحی تدرٌس آموزشی چنٌن به .دهد می ارائه آموزان دانش به تدرٌس فرآٌند در را مسئله حل   راه و اصول معل م نخست

ا دهد می ارائه را مسئله حل   اصول معل م :دوم .است توضٌحی آموزشی روٌکرد برای مثال آشناترٌن سخنرانی روش .شود  راه ام 

 .شود می گفته شده هداٌت یاکتشاف روش ، روشی چنٌن به .دهد نمی ارائه را مسئله حل  

  سطوح باالی شناخت مناسب است.

 .ندهد ارائه اکتشاف برای را الزم های حل راه ٌا اصول از هٌچکدام است ممکن معل م: سوم

 :اند کرده بندی طبمه سطح سه به تدرٌس فرآٌند در را استمراٌی((تفک ر همکارانش و تابا

 .باشد می اط العات بندی طبمه ٌا بندی فهرست سطح ترٌن پاٌٌن و نخست

 نامٌده اند. نتاٌج بٌنی پٌش را سطح باالترٌن و سومٌن و                   اط العات استنتاج ٌا کردن تفسٌر و تبٌٌن را سطح دومٌن

 

 



 انواع روش های اکتشافی

 هدف : مساله را به تعدادی مساله فرعی تمسٌم مٌکنٌم و بعد به دنبال راه حل می گردٌم. - تحلٌل وسٌله (2

 راهبرد وارونه )مسائل هندسی ( از هدف نهاٌی شروع می شودتا به مساله حل نشده اولٌه باز می گردد. (3

 مولعٌت مشابه  استفاده کند. : ازلٌاسیتفکر  (4

 

 بٌشتر به لٌاسی می خورد. : باشد می زٌر شرح به اکتشافی تدرٌس روش مراحل

ل مرحله ا و آفرٌن مشکل مولعٌ ت ٌک انتخاب و طراحی :او   ساز معم 

ا مولعٌ ت ارائه :دوم مرحله  برانگٌز معم 

 روابط کشف و تفک ر ، اط العات تحلٌل :سوم مرحله

 اکتشاف فرآٌند تحلٌل و اندٌشی باز :چهارم مرحله

 اکتشافی روش معاٌب و محاسن

 سطوح از را آموزان دانش رسٌدن .رساند می حد الل به را فراموشی .کند می تر فهم لابل را درسی موضوع :محاسن

 .مٌکند بٌشتر ٌادگٌری های فع الٌ ت برای را آموزان دانش درونی انگٌزه .کند می تسهٌل باالتر سطوح به دانش ابتداٌی

 بپردازند. دانش کشف به شخصا که نٌست پذٌر امکان آموزان دانش برای تربٌت و تعلٌم مسائل حل   راه اکتشافی روش :معاٌب

 

 کاوشگری روش

 با همراه مولعٌ تی ساختن فراهم کاوشگری روش با آموزش والع در .است محور پژوهش روشیاصوال  کاوشگری روش

 است فع ال ٌادگٌری و موجود مسائل حل   برای آموزان دانش ترغٌب منظور به کنجکاوی و تحٌ ر

 .است جدٌد دانش تولٌد و تجربه به دانش آموزان تشوٌك روش اٌن نهاٌی هدف 

 کاوشگری روش اجرای مراحل

 بٌشتر به روش استمراٌی می خورد. :است ذٌل شرح به مرحله شش دارای کاوشگری روش اجرای

ل مرحله  دار مسئله مولعٌ ت ٌک با آموزان دانش شده درگٌر :او 

 )تأٌٌد( اط العات آوری جمع :دوم مرحله

 سازی فرضٌه :سوم مرحله

 )آزماٌشگری( ها داده گردآوری :چهارم مرحله

 آزماٌش نتاٌج و اط العات سازماندهی :پنجم مرحله

 تعمٌم و گٌری نتٌجه ، تحلٌل :ششم مرحله

 



 کاوشگری روش های محدودٌت و محاسن

  :محاسن

 .دارد کاربرد سطوحی و سطح هر در آموزان دانش برای ( 2

 .مٌکند تموٌتو  است ضروری کاوشگری ذهن ٌک برای که را هاٌی نگرش و ها روش( 3

 .شود می آموزان دانش طبٌعی عالئك برانگٌختن باعث( 4

 .کند می تموٌت را دٌگران با کردن کار تواناٌی و همکاری روح( 4

 ... و

 :معاٌب

 .نٌست اٌران در متداول های کالس اکثر وضع با انطباق لابل ( 2

 .دارد نٌاز تحمٌك روش با آشنا و تجربه با معل مان به( 3

 .است محدود آن مؤث ر اجرای امکان( 4

 دارد. نٌاز بٌشتری زمان به ( 4

 

اسرار مرگ و داستانهای علمی ٌا افسانه ای ٌا توطئه در ادبٌات ، تفحص  و توضٌح پدٌده ای  ---اموزش کاوشگری)ساکمن( 

 موزش کاوشگری بر جرٌان کار است.، تاکٌد آغٌر معمولی 

 

 {،موضوع محورتجربه محور پروژه محور،}:محور واحد روش

ه و زند می دور کل ی مفاهٌم دسته ٌک اطراف در که است هاٌی فع الٌ ت رشته ٌک شامل  مورد محور ٌک حول در را مطالب  کلٌ 

 فعالٌت و توجه فرآٌند در .دارد را ناظر و راهنما نمش آن در معل م و است محور آموز دانش کامال روش اٌن .دهد می لرار مطالعه

 .شود متمركز ها، رشته رسمً تفكٌن به توجه بدون دٌگر مسائل با آنها ارتباط از استفاده و پٌوسته، مسائل سلسله ٌن زمٌنه در

 

 محور واحد روش های محدودٌت و محاسن

  :محاسن

 .ندارد وجود ها آن بٌن تصن عی تفکٌک و است پٌوسته هم به مطالعه مورد موضوعات( 2

 .گٌرد می صورت پاٌدارتر و تر ثبات با ٌادگٌری( 3

 .گٌرد می خود به مثبتی جنبه انضباط و مسئولٌ ت احساس ( 4

 .است آموزشی های فع الٌ ت عامل درونی انگٌزه( 4

 ... و



 :معاٌب 

ب معل مان به( 2  .دارد نٌاز کارآزموده و مجر 

 .ورزند مخالفت آن با است ممکن ، آموزان دانش اولٌای و مدرسه اولٌای آگاهی عدم عل ت به( 3

 .باشد نداشته انطبالی چندان مدارس موجود های برنامه با است ممکن ( 4

 .باشد آسان واحد از باٌد کار شروع( 4

 است. محور تجربه، است نشده عمومی کامالا  هنوز که است آموزشی روشهای جدٌدترٌن از ٌكی

 برای رسٌدن به هدف است و شاگرد محور است رغبت و فعالٌت شاگردپروژه محور 

 شاگردان تجارب لبلیرغبت و :  تجربه محور

: جنبه مساله ای ،حس همکاری،ارتباط منطمی بٌن  مفاهٌم اموخته شده و مسائل والعی زندگی ،اعتماد به نفس  پروژه محور

 هوشً بهره از آموزان دانش همه كه شود مً موفك صورتً در پروژه لرار مٌگٌرد. مٌل و اراده شاگرد مبنا و اغاز کارشاگرد ، 

 .باشند برخوردار باالًٌ

است و تفکٌک  پٌوسته: موضوعات مورد مطالعه بصورت واحدهای بزرگ مورد مطالعه لرار مٌگٌرد و بهم موضوع محور

 ، ارتباط بٌن مدرسه وزندگی معنادارتصنعی بٌن انها وجود ندارد. ٌادگٌری 

 

 

 انفرادی آموزش روشهای

 .نٌست ٌادگٌرنده به فرد به منحصر محتوای ٌک آموزش ٌا نفر دو ٌا ٌک توس ط ٌادگٌرنده ٌک آموزش معنای به انفرادی آموزش

 نوع اٌن در .مٌگٌرد صورت ٌادگٌرنده فردی توان اساس بر آن در تحصٌلی پٌشرفت که محور آموز دانش است آموزشی بلکه

ه با آنان و مٌگٌرد لرار ٌادگٌرندگان اختٌار در الکترونٌکی ٌا چاپی صورت به ٌافته سازمان و ٌکسان محتواٌی معموالا آموزش  توج 

 .کنند می کنترل و نظارت را خود پٌشرفت مٌزان فع الٌ ت، فرآٌند در و مٌپردازند مطالعه به خود، ٌادگٌری سرعت و توان به

 اهداف کلٌدی در اموزش انفرادی:

لی، خود کنترلی، خود سنجی، خود مستمر، مطالعه به عادت عمل، در استمالل  فردی های تفاوت رعاٌت تحو 

 نام را کلر و بلوم ، اسکٌنر توان می آموزش نوع اٌن اصلی بانٌان از .است گرفته شکل گراٌی رفتار نظرٌه پاٌه بر انفرادی آموزش

 .برد

 

 آموزش انفرادی هداٌت شده :

 موزش انفرادی است که به هداٌت شاگردانی می پردازد که در آٌنده می خواهند معلم شوند.ٌکی از روش های آ

 پاٌه ، اموزش گروهی، تدرٌس گروهی،گروه سنی متفاوت، در نظرگرفتن تفاوت های فردی نکالس بدووٌژگی ها : 

 

 



 ) بر اساس نٌاز شاگردان ، جز اموزش انفرادی است.(آموزش برنامه ای

 معلم کمک بدون و شود می برده کار آموزبه خود و منظم محتواٌی توصٌف برای معموال که را ای برنامه آموزش روش اسکٌنر

اموزش فردی ، ارائه مطالب در گامهای کوچک)شکل دهی و زنجٌره سازی( ، اموزش  .کرد تجوٌز مٌگردد ٌادگٌری موجب

 ، اموزش جبرانی و اضافی استفاده از ماشٌن حسابخطی

 هدف اصلی آموزش برنامه ای : ٌادگٌری و بهبود شراٌط ٌادگٌری

  .وزشی ٌا واحد درسی استاولٌن گام در اموزش برنامه ای انتخاب موضوع ام

( مطالب 4 ( پاسخها  4سرنخ ها  ( اشاره ها و 3   )تنه اصلی سوال ( ( محرکات2ر جز دارد: الاب ٌا واحد اموزشی چه

 () موادی که لاب را خواندنی و جالب مٌکند.اضافی

 ای برای شاگردان خسته کننده است. آموزش برنامه                     اموزش برنامه ای : خطی و شاخه ای تنظٌم مطالب در 

 انفرادی  آموزش روش اگر آموزش برنامه ای با ٌک دستگاه ماشٌنی ٌا کامپٌوتر ارائه شود به آن ماشٌن آموزشی گفته مٌشود.

 در شده صرف زمان از است تابعی ٌادگٌری مٌزان که بود باور اٌن بر کارول .است شده طراحی کارول جان الگوی اساس بر بلوم

 .دارد آموزشی مطلوب شراٌط و شاٌستگی به بستگی که نٌاز مورد زمان و آموزش

 بودند شده طراحی آن مبنای بر کلر طرح که اهدافی .کرد بٌان را طرحی انفرادی آموزش برای کلر

 :از عبارتند

  فردی توان اساس بر پٌشرفت (1

  تسلط حد تا ٌادگٌری  (2

  خصوصی آموزش  (3

  آموزش جای به راهنماٌی  (4

 سنتی روش با همراه مکمل روشهای ز ا استفاده  (5

 راٌانه کمک به آموزش و آموزش در راٌانه محور،کاربرد راٌانه انفرادی آموزش

 چٌز همه راٌانه انمالب .داند می صنعتی انمالب و کشاورزی از پس بشر بنٌادی تغٌرات سوم موج را راٌانه انمالب تافلر

 حال بٌنند خوش آن به نسبت و دارند مدارس در آن براستفاده تاکٌد راٌانه طرفداران .است داده لرار شعاع تحت را

 و نوشتن خواندن، ، محاسباتی های مهارت در مشکل اٌجاد جمله از سوء آثار بر تاکٌد متخصصان از گروهی که آن

 .دارند مدارس های کارکرد

 و سازی ذخٌره درسی، های برنامه نماٌش آموزشی، ماشٌن ٌک عنوان به ، دفتری وظاٌف اجرای در مٌتوان راٌانه از

 .نمود استفاده دٌگر موارد بسٌاری و اطالعات بازٌافت

 آن بارز وٌژگٌهای از .مٌشوند نامٌده نٌز آموزشی ماشٌنهای آموزش در استفاده مورد های راٌانه

 :از عبارتند

 به تفاوت های فردی توجه می کند. .کند می دنبال را برنامه خود استعداد و تواناٌی اساس بر آموز دانش (2

 .است شده تنظٌم و طراحی آن در منطمی سٌر ٌک با آموزشی محتوای  (3

 اند وابسته هم به ای زنجٌره صورت به ها پرسش  (4

 .گردند می اصالح ٌا تموٌت فاصله بال ها پاسخ  (4

 .باشد آموخته را لبل مراحل که دهد ادامه برنامه به تواند می صورتی در آموز دانش (5



 فلسفه

 انواع فلسفه : 

 ) علم الهی ، علم رٌاضی، علم طبٌعی( نظری (2

 ) علم اخالق) سٌاست ٌا اداره خوٌشتن(، تدبٌر منزل)سٌاست و اداره خانواده(، سٌاست ٌا اداره شهر(عملی (3

 

 موضوعات فلسفه :

 وحدت کثرت جوهر عرض امکان هستی شناسی ) مابعدالطبٌعه( (2

 های تدرٌس و ماهٌت ٌادگٌری( روش شناسی )شناخت ٌا معرفت  (3

 اهداف تربٌتیارزش شناسی ٌا هنجارشناسی)منطك علم اخالق و زٌباٌی شناسی( مسائل خٌر وشر ،  (4

 روش های فلسفی:

 : مشاجره لفظی سوفسطاٌٌانتارٌخی (2

 تامٌن و بازنگری (2

 : تعرٌف اصطالحات و تحلٌل لواعدمنطمی تحلٌل (4

 : انچه درصدد انجام انند مورد سوال است. خلف برهان (4

 مناسب ترٌن روش: طرفداران مارکس و دٌوٌی ، جدل (5

 :)جان دٌوٌی(مٌزان های تجربه 

 اصل ادامه پٌوستگی )جنبه عرضی( هر تجربه چٌزی از تجربٌات گذشته اخذ می کند. (2

 اصل تاثٌر متمابل بٌن فرد و محٌط             (3

 دو اصل اول اهمٌت و ارزش تجربه دارد.وحدت و ٌگانگی بٌن   -----

 کنترل اجتماعی : بازی ارتباط اجتماعی معلم با شاگردان (4

ازادی ) ازادی عمل( دٌوٌی مخالف کنترل خارجی است . رهاٌی از کنترل خارجی زمانی مفٌد است که تعمل  (4

 و خرد فرد حاکم بر تماٌالت و هوس های او باشد.

 تملک نفس ٌا کنترل خوداصل مربوط به هدف: ازادی مشابه  (5

 اصل مربوط به سازمان مواد درسی (6

 

 تحلٌل کار فٌلسوفان:

 فعالٌت های تحمٌمی (2

 روش تحمٌك (3

 روح فلسفی (4

 فعالٌتهای تحمٌمی شامل:

 .تحلٌل زبان و فکر( تحلٌل فکر همان تحلٌل حکم ٌا لضاوت است ( تحلٌل (2

 سعه ی صدر )ارزٌابی افکار(انتماد (3



 جامعٌت با و باشد می تحمٌمی فعالٌتهای از ٌکی ترکٌب : مسائل فلسفی نسبت به مسائل علمی کلی ترند. ترکٌب (4

 دانشمندان پژوهشهای نتاٌج فٌلسوف ترکٌب در .دارد بٌشتری سازگاری است فلسفی ذهن خصوصٌات از که

 درباره جامع نظری طرٌك اٌن از و دهد می ارتباط هم با ولاٌع و ها پدٌده ، حوادث ، اشٌاء درباره را مختلف

 .آورد می بوجود جهان

 )کار اصلی فلسفه عصر ما( بررسی ارزشها (4

تفاوت اساسی فلسفه و علوم( نفی محدودٌتها: ذهن را از نفوذ اٌنگونه عوامل محفوظ  ٌا نظری) سٌر عمالنی (5

نگاه دارد. واٌت هد دٌوٌی و راسل برای خلك افکار تازه و ازمٌان بردن محدودٌت های فکری سٌر عمالنی 

 مهم می دانند

 

 : اصل تحول  تفسٌر ٌا بسط نظرٌات علمی (6

 

 روش تحمٌك :

 اثبات ٌا رد نظرٌه – تحلٌل کلمات و مفاهٌم:  مناظره ٌا مباحثه (2

 : لٌاسی در رٌاضٌات کاربرد دارد. استفاده از مشاهده در پژوهش های فلسفی روش لٌاسی و استمراٌی (3

 مشاهده و ازماٌش ممدمه ی اٌجاد فرضٌه هاست.

 : جان دٌوٌی روش حل مساله (4

 

 گراٌش و خصوصٌات فکری ، نحوه برخورد ،: طرز تفکر روح فلسفی

طرفداری از ارزش  ، رف اندٌشی، دٌد وسٌعصدر ، تردٌد منطمی، ترلی طلبی ، ژخصوصٌات  روح فلسفی: سعه 

 وحدت شخصٌت های انسانی،

 

 خصوصٌت ذهن فلسفی دکتر اسمٌت:

 سازگاری با ترکٌب تصوٌر بزرگ دٌدن)نشان دادن سعه ی صدر در ممابل افکار و عماٌد مختلف( --جامعٌت (2

لٌاسی استفاده می کند( مورد سوال لرادادن اموری که دٌگران بدٌهی و مسلم  –ٌه ای تعمك ) از روش فرض (3

 فرض مٌکنند .

 لابلٌت انعطاف (4

 

 وجوه فلسفه : سه سبک

فرضٌه هاٌی درباره جهان و انسان که با درباره هرچٌزی که وجود دارد. فلسفه نظری )ماهٌت جهان کٌست؟  (2

پٌوستگی در تمام للمرو اندٌشه و تجربه، ٌافتن نظام و تمامٌت کل  تعلٌم و تربٌت در ارتباط است.( فراٌند

 تعٌٌن اهداف در فراٌند تعلٌم و تربٌت مربوط به فلسفه نظری است. . بودن

) تعٌٌن رزشها و داوری  خوب و بد زشت و زٌبا( ارزٌابی اٌا ارزشی ٌا هنجاری فلسفه دستوری )تجوٌزی (3

 تربٌتی ( اهداف

 ( بذرش توسط فلسفه ی زبان عادی افشانده می شود.ت و معنافلسفه تحلٌلی ) کلما (4

 



 )دٌوٌی(تعلٌم و تربٌت به عنوان تشکٌل ذهن

 وجود لوای ذهنی را مورد انکار لرار می دهند طرز تفکر هربات

 

 صدق و کذب گزاره های تربٌتی تعلٌم و تربٌت از راه مراجعه به تجربه و مشاهده معلوم است.

 

 ماهٌت ارزشها

نظرٌه عٌنی)مورد پذٌرش همگان و توافك عمومی باشد مثل تابلوی نماشی( لضاٌای ارزشی جنبه ی عٌنی  (2

 و لابل بررسی عمالنی هستند. داشته 

)بدون وجود افراد نظرٌه ذهنی ٌا شخصی") مورد عالله فرد با توجه به احساسات و تماٌالت ( مکتب تحلٌلی  (3

 انسان ارزش تحمك پٌدا نمی کند(

 : ارزش هم وابسته به خصوصٌات شی و هم وابسته به ذوق و تماٌالت افراد است. ایرابطه  (4

( ن ظاهر می شودکه اٌن شی در آوابسته به مولعٌتی است با ارزش بودن ٌک شی )زمٌنه ای دٌوٌی (4

 پراگماتٌسم

 

 رفتی مٌشوند.لضاٌای ارزشی مثل لضاٌای علمی لابل بررسی عمالنی هستند. اما فلسفه تحلٌلی منکر جنبه ی مع

 

 می شود. معرفتبرخورد شی خارجی با شخص معٌن موجب پٌداٌش 

 ها درباره معرفت: امری ذهنی  اٌده آلٌستنظر 

 درباره معرفت: امری عٌنی و خارج از ذهن)ذهن هٌچ  دخالتی ندارد.(  الٌستهارئنظر 

ها درباره ی معرفت : محصول امور خارجی و فعالٌت های ذهنی می دانند.اٌن ها را از هم تفکٌک  پراگماتٌسمنظر 

 نمی کنند.

 منابع معرفت :

 حواس ، عمل، شهود )مراحل مختلف تجربه( (2

 آداب و رسوم ، سنتها ، مراجع و عماٌد عمومی (3

 

 و علم متافٌزٌک فلسفهغاز مباحث بنٌاد منطمی ، سرآ ، : خودت را بشناس سمراط

 : ای انسان خودت باش نٌچه

 : انضباط در نوشته های او زٌاد است ، مخالف تنبٌه  اما گاهی نٌاز است.مارکانگو

 )اٌده آلٌسم(: جهان پندار من است . متافٌزٌک آرمان گراٌیشوپنهار



 جامعه تربٌت (2 فرد تربٌت (1 است دوگانه تربٌت . نمش بازی،تربٌترسٌدن به روشناٌی ، : افالطون

 روان (3    تن ( 2 :  فرد تربٌت

 ٌندهدٌالکتٌک  باالرونده       فرود آ

 تفاوت بنٌادی بٌن علم و فلسفه

 )بدترٌن (فرد  ( 4      ( عادت)خو( 3      سرشت ( 2  انسان شدن هنر وبا نٌک عامل سه : ارسطو

 فضٌلتهای مٌانه: سروکار داشتن با تماٌالت و تاثٌرات

 فلسفه دانشی در جستجوی اصل ها  و علت ها 

علمی پاٌه گذار دار، موزش و پرورش ، تعلٌم و تربٌت امری منظم و هدف: استفاده از روانشناسی در فن آهربات

، تعلٌم و تربٌت امری اتفالی و بدون نمشه  ، هنر اخاللیهربارت آموزش گامهای،کردن علوم تربٌتی و روانشناسی علم

مراحل اموزشی هربات مبتنی بر درک او از چگونگی فهم  ظم و باروش خاص و هدف معٌنی است.نٌست بلکه من

 بنٌانگذار علمی کردن آموزش و پرورشو    و    رورش نبنٌان گذار آموزش و پ        .            انسان بود

 موزشی پستالوستی فراگٌر است.ماد هربات به پستالوستی: برنامه آانت

 خواهٌم گاه آن تنها ما .است شناسی روان نبودن نتٌجه پرورش و آموزش درباره ما دانش نارساٌٌهای از بزرگی بخش

 آورٌم. پدٌد را علم اٌن نخست که کنٌم لضاوت دلٌك کارآموزشی نادرستی ٌا درستی درباره توانست

 

 راسل:

 نو می داند. جهان کلٌد را تربٌت و  تعلٌم  

 تحلٌل انهاست.فلسفه روشنگری مفاهٌم از راه 

 پرورش هوش (4 حساسٌت( 4دلٌری ٌا جرات( 3 زندگی سر و شادابی (2 : راسل دٌدگاه از خوب منش

 ٌافته

 . انگٌزد می بر عاطفی حالتهای او در گوناگون های انگٌزه که است کسی های وٌژگی از حساسٌت

 . است هوش شمردن کم نٌستی اخالق های عٌب بزرگترٌن از

 ترس از رهاٌی برای و تربٌت در را رٌشه راسل و است ترس از رهاٌی راه اٌن در گام نخستٌن دلٌری

 به شخصی غٌر نگاه ( 3 دٌگران و خود به احترام( 2 داند می الزم را دوعامل دلٌری به رسٌدن و

 زندگی

 بدل شادابی حالت به زا رنج حالت از را کارآموزش اٌن منفعل نه باشد فعال آموز دانش گذاشت باٌد و

 .کرد خواهد



 می نادرست را کٌفر کاربردن به و دهد می شکل آن به تربٌت که داند می خاصی ماده را سرشت راسل

 کند. می تاکٌد آموزان فعالٌت دانش بر و شمارد

 

 موزش و پرورش نوبنٌان گذار آ                : مرحله اگاهی و مرحله بعد خوداگاهیفروبل

 کودک هستی همه و است فعالٌتی ترٌن آزاد بازی زٌرا است خود به آگاهی و محٌط به آگاهی راه ترٌن طبٌعی کردن بازی

  . کند می جلوه آن در کل ٌک چون

 .کرد پا بر را کودکستان بار اولٌن برای 

 اوست پاٌان بی و ابدی جنبه کردن نماٌانو انسان خداٌی و حمٌمی طبٌعت پروردن تربٌت وممصد هدف

 های لانون و مراحل و طبٌعت پٌرو باٌد تربٌت که است اصل ٌعنی پستالوتسی و روسو بنٌادی نظرٌه همان او اندٌشه بنٌاد

 . باشد آن

نظر فروبل درباره ی پستالوستی: پستالوستی انسان را فمط در نمود و زندگانی زمٌن نماٌان مٌشود در نظر مٌگٌرد 

 ولی من به جنبه جاودانه ی او می نگرم.

 . کرد می تربٌت را خود و کاوٌد می را خود و اندٌشٌد می خود در مدام که بود اٌن فروبل زندگانی بنٌادی وٌژگی

، اموزش متناسب با استعداد فراگٌران ، هدف اموزش و پرورش موزش و پرورش نوآ: دانش فراگٌر ،  کمٌنوس

 فرله کردن ٌگانه،آموزشی های کتاب و برنامه روش نظر از پرورش و آموزش کردن دگرگونی،  دانش اخاللی و دٌن

 راه از را کومٌنوس معٌار برترٌن و  حمٌمت (3 خرد (2 تجربه (1 او بنٌاد سه، ها کاتولٌک با اتحاد و پرتستان های

 بنٌان گذار تعلٌم و تربٌت جدٌد مغرب زمٌن                                وحی دٌن در حمٌمت

 کار اٌن شود آماده جهان آن زندگی برای و بگذراند خوبی به را جهان اٌن زندگانی که ٌابد پرورش چنان انسان -

 . آورد رو خدا به شود خود فرمانروای – بشناسد را جهان دارد که امکان زمانی

 ( دٌن4 اخالق (3( دانش2 او للمرو سه -

 تاکٌد کمٌنوس بر حس و تجربه -

 . مٌدهد انجام مناسب زمانی در را کاری هر پرورش  :طبٌعت و آموزش در کمٌنوس اصل -

 صورت بعد است ماده نخست طبٌعت در -

 پٌشرو در تربٌت کودکستانی                پاٌان دوره اموزش را اغاز دوره پژوهش مٌداند. -

 معارف و اطالعات کلٌه حاوی نٌز انجٌل کتاب و بوده مطلك وجود درک و شناخت پرورش و آموزش هدف -

 .است الزم

 فراگٌر ، از مٌان بردن ستٌزه های فرله ای است.هدف غاٌی از دانش  -

 . گٌرد می صورت درون از همواره طبٌعی تحول -

 دانش با متناسب باٌد را درسها موضوع.  است عمر بهار و زندگی آغاز که است کودکی تربٌت دوره بهترٌن -

 نرسٌده فرا آن زمان است بٌرون آنها توان از که هاٌی درس آموزان دانش به رو هٌچ به و برگزٌده آموزان

 .نپرداخت

 الزم معارف و اطالعات کلٌه حاوی نٌز انجٌل کتاب و بوده مطلك وجود درک و شناخت پرورش و آموزش هدف -

 است.

 آموزش بزرگمهم ترٌن اثر تربٌتی او  -

 هاست اندٌشه مهترٌن از تجربه و حس اهمٌت بر تکٌه -



 .نامد می رغبت شود، واکنشی جنبش سبب که را زنده موجود خاص حالت آن کالپارد:  کالپارد: 

 : افراد از روی لصد و اراده ، رشد افراد دٌگر را هداٌت مٌکنند.فٌنٌکس فٌلبپ

 

 نظر اٌده الٌست ها درباره حمٌمت: توافك با دٌگر لضاٌا ، عدم توجه به امر خارجی 

 : مطابمت تصور ذهن با امر خارجیها درباره حمٌمتلٌست رئانظر

 حمٌمت : حمٌمت داشتن با امور خارجی و مفاهٌم ذهنی و لضاٌای ثابت شده پراگماتٌسم ها دربارهنظر 

 

اصالت ذهن، نظرٌه ی تطابك ،نمش معلم به عنوان اسوه ی اخاللی  (:،معنی گرااٌده آلٌستها )آرمان گراٌی()پندارگراٌی

ثابت است، انتمال مٌراث، محتوای درسی، ماده متغٌر و جهان معنا جهان  ،روش اموزش دٌالکتٌک ٌا سمراطی  ،

کرده در ذهن  هدف اموزش و پرورش کمک به تحمك ذات است، معرفت برخاسته از ضمٌر دانش اموز است نه فرو

، تخصص گراٌی، تارٌخ و فلسفه برای وحدت بخشٌدن به آموخته هاوستگی حمٌمت ، مطالعه دانش آموز، تئوری پٌ

، بهادادن به علوم انسانی، شهودگراٌی و هسته ای و مٌان رشته ای و سلسله مراتبی،فلسفه و الهٌات در مطلك بودن

، رٌاضٌات انتزاعی هستند ، علوم طبٌعی کمتر بها تارٌخ و ادبٌات منشا الگوهای فرهنگی و اخاللیراس لرار دارند، 

 .ی اٌده الٌسم جستجوی حمٌمت استبٌشتر با معرفت سروکار دارند. ٌکی از هدف های تربٌت مٌدهند.

 ها آلٌست اٌده گراٌی شهود دلٌل به شهودی، موضوعات از متشکل درسی برنامه

 دارد ارتباط انسان به که چه هر ٌا انسانی علوم به و دارد توجه تدرٌس روشهای از بٌشتر پرورش و آموزش هدفهایبه 

 دهد. می اهمٌت طبٌعی علوم مطالعه از

 .است طبٌعت و ماده جهان از پرتوی و نمونه معنا جهان

 ارمان گراٌی مطلك همان اٌده الٌسم هگل است.

 )مسٌحٌان( :  تعلٌم و تربٌت از مرحله طبٌعی به اگاهی روانی است. روح انسان و تثلٌث هورن

 : والعٌت های روحیکالکٌنز

 (ماهٌت گراٌی) بنٌادگراٌیهمخوانی با                            

  و... ، باتلربنٌانگذار اٌده الٌسم )افالطون( ودٌگران : هگل ، کانت، دکارت ، برکلی، هورن

 : جرٌان تربٌتی را شامل معلم ف تملٌد ، رغبت و کوشش ، انظباط و خودکاری شاگرد می داند.باتلر

ٌعنی وابستگی به  بود، ادم بسازد ، آزادگی انسان: دخالت حس و عمل ، نمطه ی اصلی اندٌشه های کانت  کانت

 بنٌانگذار متافٌزٌک اخالق و نمد خرد علمی                                    ازادی ، لانون اخالق

 دمی سرچشمه ی اخالق و لانون اخاللی است.وجدان آ

 کانت دٌدگاه از آزاد اراده

 دٌن باٌد با آگاهی اخاللی همراه باشد.



 اوست. تربٌتدمی در گرو آ دمٌتآ

 کوششی برای شناختن خاستگاه و ماهٌت شناساٌی فلسفه

 و نادانسته او تربٌت طبٌعی های تواناٌی شگفتن که است حٌوانی تنها زٌرا است تربٌت نٌازمند که است حٌوانی تنها انسان

 اوست. هستی از آگاهی و کوشش مستلزم دو گٌرد نمی صورت خود نبودی

 اخاللی تربٌت (4تمدن    و فرهنگ ( 3    انضباط مرتبه ترٌن ( فرو2 :   کانت دٌدگاه از تربٌت مراحل

 اوست. انضباط وحشٌانه نباشد. وحشی طبٌعت کردن ورام آدمی حٌوانی جنبه آوردن در انضباط: به فرمان هدف

 در نه و نگرٌست انسانی معنوی کمال و اسالمی اخالق با پٌوند باٌددر را دٌنداری : دٌن و دٌن ی درباره کانت نظرٌه

 . است پاداش به امٌد ٌا احساس ترس آوردن پدٌد بر شان بنٌاد که هاٌی آموزش

 کردن عمل او اراده طبك همانا خدا ستاٌش حمٌمی راه

: خودت را فتح کن ، پدر فلسفه ی نو ، همه ی آموخته ها را باٌد از نو شروع کرد و خود را از هر گونه  دکارت

طبٌعت رها نمود،به کنار نهادن زبان تارٌک اهل مدرسه و  توجه به زبان ساده و روشن ودر نتٌجه زبان مادری، 

   تاکٌد بر اندٌشٌدن خردمندانه

 اخالق را هاٌش مٌوه و فٌزٌک را اش تنه متافٌزٌک، را اش رٌشه که کرد تشبٌه درختی به را فلسفه جالب، تمثٌلی در وی

 و رٌشه از نه و مٌوهچٌد و شاخه انتهای از باٌد که شود می ٌاداور تشبٌه، اٌن از پس .دهند می تشکٌل مکانٌک و طب و

 .تنه ٌا

 بنٌان گذار مکتب عمل گراٌی              

 

تخصص گراٌی، والعٌت پدٌده ها خارج از ذهن ،  تربٌتی رئالٌستی(: شاخص فلسفه ی هاوالع گراٌی )رئالٌست 

علوم تجربی و رٌاضٌات بعد در وهله اول موضوع برنامه درسی جداگانه ، ، صورتهای اشٌا  ، نظرٌه ی مطابمت

 موضوع محور،  علوم انسانی و اجتماعی

 .شوند می تعٌٌن عمل طرٌك از ارزشی معٌارهای و است ارزش دارای طبٌعت با سازگار چٌز هر رئالٌسم نگاه در

 می نمش آن در حواس طرٌك از معلومات تدرٌج به که است سفٌدی لوح همچون تولد بدو در انسان ذهن رئالٌسم دٌدگاه از

 .بندند

حافظه بر شناخت ٌا معرفت ابتدا از راه ادراک حسی حاصل می شود ، بدٌن جهت تربٌت نٌز باٌد پٌش از فعالٌت 

              ادراک حسی مبتنی باشد.

  پٌشرفت گراٌیهمخوانی با                                

ٌا  والع گراٌان طبٌعی)سن توماس اکوٌناس(  والع گراٌان دٌنی جان الک، برودی، واٌتهد،والع گراٌان عملی)ارسطو(

هماهنگ با روانشناسی رفتارگرا ،  مختلف علوم هاي ٌافته و مفاهٌم کردن هماهنگ از است فلسفه عبارت وظٌفه علمی)

 فرانسٌس بٌکن(

 

 بنٌان گذار لٌبرالٌسم                              : حس ، رٌاضی وسٌله ای برای خردمند شدن الک جان



 . لٌبراسٌم) خواهی آزادی و ( دموکراسی) ساالری مردم سٌاسی

 . دانست می بٌهوده و تارٌک را آن و بود ناخشنود سخت دانشگاهی اسکوالتٌکی پرورش و آموزش و فلسفه از

 گراٌی تجربه نظرٌه پٌشروان شناختی دانش

 سالم بدن در سالم عمل

 طبٌعت انسان خنثی است.

 ٌادگٌری در اجبار عدم

 جسمانی. نه اند روانی که داند می هاٌی عامل ٌعنی سرزنش و ستاٌش همانا را حمٌمی تنبٌه و تشوٌك

 تنگ ماٌه را ها دانش دٌگر گرفتن نادٌده و شدن خردمند برای آموخت باٌد دارد ولت که کسی هر به را رٌاضی

 داند نمی ها دانستنی انباشتن را وهدف داند می باز مانع اندٌشه و نظری

 ودلٌل برهان طرٌك از تربٌت

 دٌد الک دٌد است آموزی کار فمط آن هدف که کنند می پٌشنهاد را کار  آموزشگاه پاٌی بر فمٌر کودکان برای الک

 .است بنٌانه والع

 می درٌافت را مفاهٌم حس راه از که داند می ننوشته سفٌد لوحی را نوزاد کودک و دارد اعتماد تجربه راه از درٌافت به

 . است تجربه راه از ٌابد می در چه هر بلکه کند نمی کشف درخود را اصلی ٌا اٌده هٌچ و انسان کند

 و تربٌت گونه ای شکل دادن و باراوردنتعلٌم 

هدف آموزش و پرورش را نٌرومندی تن ، فضٌلت و دانش می داند و آن ها را به سه بخش بدنی،اخاللی و فکری 

 تمسٌم مٌکند.

 آموزش و پرورش باٌد بر حسب تفاوتهای طبمات اجتماعی متفاوت باشد.

 کند. می تاکٌد مذهب آزادی بر

 آموختن ( 4 دانی آداب و ادب ( 4 داناٌی ( 3اخاللی هنر( 2الک:  معنوی تربٌت

  درونی و     حس    نی بٌرو ٌا حس  تفکر ( 3( احساس2گوٌد می سخن سرچشمه دو از

 الک در تربٌت به دو طبمه باال : اموزشهاٌی را پٌشنهاد می کند تا کودک  به اعتدال برسد

 و     طبمه پاٌٌن : پٌشنهاد مدرسه کار 

 ها را بخوبی مطالعه کنند. نن سروکار دارند باٌد استعدادهای آبا کودکا کسانی که

: محتوی و صورت ، تحمك خوٌشتن و وحدت بخشٌدن به خوٌشتن،زندگی خوب هدف تعلٌم  برودی) رئالٌسم کالسٌک(

وضوعات ازادی خود، وحدت خود( ، انتماد از برنامه درسی که از م ،شخصٌت انسان از سه بعد)رشد خود، و تربٌت

محٌطی خود بخود و از  -2مجزا تشکٌل شده، تعلٌم و تربٌت ٌعنی کنترل و در ضبط داشتن ٌادگٌری ، انواع تربٌت 

 تربٌت رسمی -4غٌر رسمی  در خانواده ٌا موسسات غٌر تربٌتی -3طرٌك عکس العمل مشروط 

احساس  -4برخورداری از امنٌت عاطفی  -3برخورداری از سالمت بدن  -2:  فردی بعدشاخصه های زندگی خوب  

 امٌد نسبت به اٌنده    -4لدرت و احترام 



 : تربٌت شهروند شاٌسته را هدف تعلٌم و تربٌت می شناسد. اجتماعی بعداما 

 :  مفاهٌم بی حرکت را باٌد در تربٌت بچه کنار گذاشت.  کسب مهارت و هنرواٌت هد

گراٌی ، آزماٌشی: منبع نهاٌی عمل انسان است، تجربٌات انسانی ،کثرت در جهان،  تجربه: فلسفه  ٌسمپراگمات

ف تربٌتی ، اصل ارتباط پٌوستگی، هدل امور خارجی و فعالٌت ها ی ذهنی، ارزش ها نسبی، روش تحمٌكمحصو

،  مٌان لابل انعطاف باشند، آزادی عملرا و با فهم و رفت عٌن حمٌمت،اهداف باٌد لابل اج، معزاٌٌده فعالٌت های جاری

 ازد ، رد ثنوٌت گراٌی و رد مطلك گراٌی، نظرٌه زمٌنه ای ، دموکراسی، کارپژوهشرشته ای، اکتشافی و حل مساله 

 .کند تالش آن درک برای فرد نباٌد و باشد نمی درک لابل است تجربه ورای آنچه گراٌی عمل ٌا پراگماتٌست مکتب نظر

 .است گشتگی سر و ابهام و شک اندٌشٌدن آغاز

 جنبه اساسا   انسان طبٌعت اٌنکه به اعتماد( 3 تغٌٌر والعٌت( 2: از عبارتند از دٌوٌی عملگرا فلسفه اصلی دٌدگاههاي

 .زندگی روش عنوان به دموکراسی اهمٌت ( 5   نماد هوش از استفاده ( 4 و ارزشها نسبت ( 4دارد زٌستی و اجتماعی

 را دٌوًٌ روانشناختً هاي دٌدگاه كه است اجتماعً روانشناسً بر اي ممدمه فرعً عنوان داراي انسان كردار و طبٌعت

 .كند مً بٌان

 معٌار تنها امدن کار به و بگشاٌد را مشکلی و آٌد کار به که است درست آنگاه اندٌشه ٌک ٌعنی آمدن کار به و سودمندی

 جامعه و مدرسه .است شدن نو و شدن حال در چٌز همه که است آن اندٌشه اٌن فلسفی بنٌاد . هاست اندٌشه بودن درست

 . شوند نزدٌک هم به باٌد مدرسه از بٌرون

 بازسازی گراٌیهمخوانی با                                   

 پٌرس ، مٌد، جٌمز،دٌوئی، جٌلدز، هول فٌش

 

 خود آثار تمام در دٌوٌی : داروٌنٌسم ، لادر ساختن افراد به ادامه و استمرار اموزش و پرورش خود ، جان دٌوٌی

مدرسه اجتماعی است که بچه ها در آن می اموزند و ساختن تجارب .می دهد لرار تأکٌد مورد را تجربه بازسازی مجدد

 تجربه بر مبتنی پرورش و آموزش که دٌوٌی نگرش د.ٌادگٌری ، اندٌشه های او رٌشه در ساختن گراٌی اجتماعی دار

 .بود

 

تمدم وجود بر ماهٌت، فردگراٌانه، آزادی ، مسئولٌت ، خود مسئول، انتخاب انسان ،  اگزٌستانسٌالٌسم)وجودگراٌی(:

 انسان ماهٌت خود را مٌسازد ،تخصص انسان را متزلزل می کندارزش ها نسبی ، معرفت جنبه شخصی، 

 تربٌت : خدمت به انسان است و آگاهی انسان از خوٌشتن )آگاهی درست و الزم از خود(هدف تعلٌم و 

 کند آشنا آن و ثابت مطلك ارزشهای و کند می زندگی آن در که جهانی با را فرد باٌد تربٌت و تعلٌم طرفداران ظرن به

 . بود(، کٌلٌومورٌسگارد، ٌاسپرس و مارسل) معتمد به خدا(، هٌدگر،دٌدرو،ولتر، سارتر)منکر خدا 

 

 : انسان ماهٌت خود را می سازد.سارتر

 

 



 :کارل ٌاسپرس

 فراموش را امروز پرورش و آموزش عٌب بزرگترٌن اٌشان است انسان کردن بٌدار برای فلسفی روشنگری او کار

 وبه ندارد دومی است ٌگانه اصٌل انسان است شدن انسان بودن انسان دارند اعتماد اٌشان و داند می او ارج انسان و کردن

  .داند می آمدن خود به ٌعنی هستی شکستگی زمٌنه را شکست اٌشان و کرد عوض دٌگری با را توان او نمی رو هٌچ

 . هست نٌز آدمی رفتن فراتر خود از حالت به ای اشاره ، خداست به اشاره ٌاسپرس سخنان در که روندگی آنسو

 می گرداند. بر رفتار به را چٌز همه که شناسی روان

 شناختن به کردن رو ی نتٌجه آزمون سه اٌن . کند می ٌاد است بٌداری ی زمٌنه که فسلفی آزمون سه از بوٌژه ٌاسپرس

 اما . شود می روبرو شکست با ، آزمون سه هر در انسان : گوٌد می ٌاسپرس ، خداست و خود حمٌمت ، حمٌمت جهان

 هستی شگفتی زمٌنه بلکه نٌست راه پاٌان تنها نه شکست اٌنرو از . کند می بٌدار ، آورده بدر غفلت از او را شکست همٌن

 است. آمدن بخود ٌعنی

 به همواره آنکه شرط به ولی است نٌز سودمند و الزم بلکه نٌست بد خودی خود به تنها نه رٌزی برنامه گوٌد می ٌاسپرس

 .مشخص نماٌٌم را آن جزئٌات همه و کنٌم رٌزی برنامه را چٌز همه که نشوٌم آن بر گاه هٌچ و باشٌد آن آگاه حد

 چون شناس روان  .بشناسٌم را آن حد ما آنکه شرط به بود خواهد سودمند ، روانی هاٌی بٌماری علم بوٌژه روانشناسی

 است. ترسناکی نمود ، ٌک اتورٌته

 است. انسانی تارٌخی روحٌه کردن بٌدار دارد اهمٌت

 بخودی های هدف ، برگٌرنده در هداٌت برای باشند هاٌی وسٌله آنکه جای به ، آموزی دانش و رٌزی برنامه که آن چه

 مٌان از او گرفتن اوج امکان ، گردد می تبدٌل کار به انسان ، شود می خشن پرورش و آموزش ، شوند می خود شمرده

 آٌد. می در زنده فمط انرژی ٌک صورت و به رود می

 

، معلم تاثٌری ندارد، طبٌعت داروٌن، نظرٌه استمراٌی، روش جهان لائم به ذات است طبٌعت گراٌان)ناتورالٌسم(:

فرد اصالت دارد، با والع گراٌی و حس گراٌی و تجربه گراٌی مشترک  ،حواس منبع کسب معرفتمستمل از انسان ، 

 برنامه درسی تحمٌك محور، کسب معرفت از طرٌك تفکر و عکس العمل مشروطاست، 

 شاگرد به ساخته، خوٌش درونی تجربه از بخشی را آن و سازد آشنا کند، می تدرٌس که درسی با کامال را خود باٌد معلم

 د.کن ارائه خوٌش از مصدور  چٌزی صورت به

 ادمی فرزند طبٌعت است نه جامعه

 پاٌدارگراٌیهمخوانی با                              

 )داروٌنٌسم اجتماعی را رواج داد(، اسپنسر فروٌد)تربٌت منفی(، پستالوستیهابز، روسو،مک دوگال، ثرنداٌک ، 

  است.  فلسفه ی ترکٌبی سازگار کردن انسان با محٌط: نظرٌه تکاملی داروٌن ، کار تربٌت اسپنسر

 

 

 



 : روسو

کتاب معروف او امٌل ، معتمد به فساد  حوری(،)کودک مداری و کودک مکودکپٌشرو روانشناسی  -

، گروهی بازی کردن بچه ها ، مخالف نٌروی عملطبٌعی،  مجازات نظرٌه موافك و  بدنی جامعه،مخالف تنبٌه

 عنی تکرار کارها نه مهارت بٌشتر، طبٌعت فردی اجتماعیکارورزی ٌ

 . است زندگی برای شدن آماده تربٌت -

 خواهٌد دٌد. صوابمخالف انچه هست عمل کنٌد که در اٌنصورت همواره خود را همواره در راه  -

 است نٌکی به گراٌش و شر از نٌک تشخٌص تواناٌی ٌعنی اخاللی حٌوانات :وجدان بر انسان جنبه برترٌن -

 و انسان طبٌعت ینٌک ٌافتن والعٌت برای است ای زمٌنه کردن فراهم بلکه نٌست اخالق آموختن اخاللی تربٌت -

 اخاللی وجدان آمدن به کار و شدن بٌدار

 مخالف تلمٌن -

 اٌش عٌب ها جلوگٌری کنٌم.اعتماد به تربٌت منفی از پٌد -

 محبت کردن بٌدار بلکه نٌست احکام و آداب آموختن رو هٌچ به دٌنی دٌنی : تربٌت تربٌت درباره روسو نظرٌه -

 خداست ستاٌش و

  اشتٌاق و ها احساس بردن کار به در خردمندی هدف اٌجاد با کلمه، راٌج معنای به دٌنی، و اخاللی عمالنی، تربٌت -

 آٌد می بٌرون جهان آفرٌننده دست از آنچه است ساختگی های پٌراٌه از آن پٌراستن و طبٌت به ماندن وفادار -

 .گردد می تباه افتد می بشر چون بدست ولی است نٌک

 است. انسانی اخالق تباهی ماٌه تمدن پٌشرفت -

 که را آنچه بعد به سالگی 23 از ورزش و بازی راه از حواس پرورش( 3 پٌرامون تجربه( 2 است منفی تربٌت -

 آورد. در مفهوم به حواس آموخته راه از

 به شوق که است کسی بلکه آموزد می را بٌشترٌن زمان درکمترٌن که نٌست روسو: کسی نظر از خوب آموزگار -

 آورن بکار بلکه نٌست اطالعات انباشتن وپرورش آموزش هدف می انگٌزد بر شاگرد در را فهمٌدن و آموختن

 است. فهمٌدن و اندٌشٌدن تواناٌی

 شوند ٌکی هم با ها اٌن اگر دٌگر انسانهای(  4 اشٌاء)کسب تجربه از مولعٌتها(( 3 طبٌعت(  2:تربٌت استاد سه -

 بگٌرٌماصل  باٌد را طبٌعت سه واٌن گٌرد می صورت تربٌت

 افکار تربٌتی روسو در کتاب امٌل -

 مدرسه نمٌتواند جانشٌن خوب خانه شود. -

 است آدمٌان کردن بند در برای راهی تربٌت -

 .است کننده هداٌت و راهنما نمش روسو، دٌدگاه از مربی نمش -

 به باٌد صرفا بلکه بزرگسال، و کامل انسان ٌک مانند نه و غٌرمنطمی حٌوان ٌک مانند نه  کودک به او اعتماد به -

 کودک نگرٌست. ٌک عنوان



 از را کودک باٌد کند، رشد آزادنه بتواند طبٌعت که اٌن برای ٌعنی است، منفی تربٌت درست، تربٌت او نظر به -

 برسد. عمل سن به تا داشت نگه دور جامعه

 و خراب  را آن که است بشر دستهای فمط است خوب آٌد می بٌرون طبٌعت خالك ٌا خداوند دست از که چٌز هر -

 سازد می فاسد

 کسب وسٌله که را اندامهاٌی کند می سعی معلومات دادن از لبل که تربٌتی است منفی تربٌت و تعلٌم از من مراد -

 و تعلٌم .نماٌد آماده تعمل برای را ما سحوا ورزٌدن راه از که تربٌتی و تعلٌم سازد دلٌك تر بهتر هستند معلومات

 درٌافت توان می شد گفته آنچه از  .کند می جلوگٌری معاٌب از ولی دهد نمی خاللیا  فضاٌل کسی منفی به تربٌت

 دوران در که است معتمد زٌرا داند دخالت نکردن می و ٌادگٌری برای انتظار نوعی را منفی تربٌت و تعلٌم او که

  .نکنٌم دخالتی گونه هٌچ که بتوانٌم باٌد کودکی

 تأخٌر به بٌشتر چه هر مثبت را تربٌت و تعلٌم مثبت الدام باٌد که شود می ٌادآور پٌوسته روسو جهت همٌن به -

 ٌابد دست آن به تجربه طرٌك از بگذارٌد بلکه ندهٌد به کودکان شفاهی آموزش نوع هٌچ :گوٌد می مثال . انداخت

 کودک به جوانی دوران از لبل باالخره و داند نمی را خود علت خطای هنوز زٌرا نکٌند، بدنی تنبٌه را او هرگز

 .نماٌٌد ضاٌع را ولت و بٌندازٌد تأخٌر به را چٌز همه ممکن باشد که آنجا تا و ندهٌد اخالق درس

 می را الماء کودک آزادگذاری نوعی والع در پٌش از کودک نمودن آماده و آموزش انداختن تأخٌر مورد در روسو -

 آزاد را آنها ٌا و ٌابند دست آن به تجربه طرٌك از بلکه بگذارٌد ندهٌد کودکان به شفاهی آموزش نوع هٌچ .نماٌد

 آزادی روسو ترتٌب بدٌن .دارند مصروف راه اٌن در را خود وانرژی کنند شرکت بازٌها در دلخواه به تا بگذارٌد

 می داند.مدٌنه اٌده ال انضباط نوع ٌک معنای به را امٌل

 .شمرد می بر را خود گناهان داند نمی خطا داٌره از بٌرون را خود -

 ٌکسان تربٌت باٌد در ندارد دوست شوند تربٌت ٌکدٌگر از جدا دار و ندار های آدم که ها آموزشگاه بٌن تفاوتهای -

 گٌرد. صورت

 

،وجود سه نٌروی جسمانی)طبٌعت حٌوانی( اجتماعی)هم امٌزی با دٌگران( و اخاللی)کوشش  آفرٌدگار  :پستالوستی

 موزش و پرورش نوار آبنٌان گذ است ، محبتهای درونی(  در انسان ، ذات تربٌت نه در اموزش بلکه در 

 انتماد هربارت به او)نادٌده گرفتن نمش و اهمٌت برنامه درسی(  

 موضوعات درسی( ، انتماد فروبل به او)وحدت

  .است حس درٌافت و نظری آموزش در تاکٌد                 است. انسان طبٌعت نٌکی بر او اصلی تکٌه

 است و اٌن راه تحول جامعه است. خواهی نٌک و محبت در بختی نٌک

 باشد. انسان طبٌعت شناخت باٌد مربی کار اولٌن

  اصول با مطابك کودک روحی و جسمی های لابلٌت و استعدادها تمامی موزون تکامل رشد پرورش و آموزش هدف

 .است طبٌعی لوانٌن و

 . شود همراه بختی نٌک با نٌکی اٌن که خواهد می ولی باشد نٌک خواهد می و است نٌک خود به خود به انسان



 برای و بداند بزرگ را خود که شمارد می بزرگ را خود ولتی و بشناسد را خود که شناسد می را خدا آنگاه انسان

 بر و وظٌفه حسب بر است زمٌن در خود راه پٌمودن همان آسمان راه که بود آن بر و. کرد عمل کردار با دٌن باٌد آموزش

  .چٌست انسان نباشد خدا به عشك اگر و بی خداست انسان عشك بی که است استوار اٌن

 

 پداگوژی ٌا تعلٌم و تربٌت ٌک نظرٌه است.

 .است تربٌتی های شٌوه و نظامها درباره تفکر موضوعش که ای نظرٌه آورد، می شمار به عملی نظرٌه ٌک را پداگوژی  دورکٌم

 

 ظرٌه های تربٌتی معاصر:ن

پروراندن م به مته ،اصول مطلك ،موضوع محور، برنامه درسی فٌت فکراشرا)، ازادی، پاٌدارگراٌی (2

 تفکر نٌروی بکاربردن،  باراوردن کارگران مولد)سنت لدٌم اثار بزرگ(، به اشرافٌت فکر

 به عنوان محافظه کارترٌن فلسفه تعلٌم و تربٌت ٌاد می شود.

 ارسطو ، توماس اکوٌٌنی، مورتاٌمرجی، آدلرو سررٌچارد، لٌوٌنکستون

 طبٌعت ادمی ثابت است.

      ر به مطالعات کنٌم.باٌد برخی دروس اساسی را با دانش آموز آشنا کرد نباٌد به زور او را وادا    

 موزان باٌد اثار بزگ ادبٌات ، فلسفه ، تارٌخ و علم را مطالعه کننددانش آ

الزمه ی تحمك خوٌشتن ، انضباط درونی ٌا شخصی کودک است و الزمه ی دستٌابی به انضباط درونی تنها 

 از طرٌك انضباط بٌرونی امکان گذٌر است.

 ر می دانند.حمٌمت را منطمی ثابت و تغٌٌر ناپذٌ

 تارٌخ طول در بشری برجسته و متعالی تجارب با آشناٌی

 حمٌمت با سازگاری که اٌن و ، کنونی صورت به عالم نه باشد، است با راستٌن فرد سازگاری پی در باٌد تربٌت

 است. ٌادگٌری غاٌت

 مطلكوفاداری به اصول 

 .است تعملعالی ترٌن صفت انسان 

والعی تر از تغٌٌر  و پٌروی از ثبات به عنوان ٌک آرمان ، مطلوب  ثباتبه رغم تغٌٌرات شدٌد اجتماعی ، 

 .است

 

 ن است.گی نٌست بلکه برای آماده شدن آتربٌت تملٌدی از زند

  وظٌفه ی آموزش و پرورش انتمال معرفت به حمٌمت ابدی

 در همه جا ٌکسان بودن طبٌعت انسان

 تربٌت همه جا ٌکسان است. هاچٌنز : حمٌمت و

برای  نه اماده کردن آموزش و پرورش باٌد خود زندگی باشد)تجربه عملی ٌادگٌرنده،پٌشرفت گراٌی (3

 دٌوٌی درحال رشد(اموزش و پرورش پٌوسته  ، اندرزدادن معلم، آزماٌش،زندگی هوشمندانه



 هدف مطلك را لبول ندارد.

 معلم تنها تجربه را در اختٌار شاگردان لرار می دهد.                         حل مسالهٌادگٌری 

 دموکراسی : تجربه ی مشترک

 بازسازی مداوم تجربه                       آموزشگاه باٌد مشوق همکاری باشد نه رلابت

 ٌادگٌری باٌد با عالئك کودک در ارتباط باشد.

 تجزٌه و ازماٌش دو کلمه مبناٌی در پٌشرفت گراٌی هستند.

  ٌت به ٌادگٌریاهم

 باشد نه رلابت اموزش  و پرورش باٌد مبتنی بر همکاری و ٌادگٌری اجتماعی

 تربٌتی ارزش فالد مهارتها و حفظ معلومات است، تفکر نٌروی کاربردن مهم به معرفت، کسب جرٌان در –

 باشد می

 

 

و مهم  اهمٌت ماده درسی،پرورش ذهن  روش سنتیتاکٌد بر ،  پرورش ذهن)  )ماهٌت گراٌی(بنٌادگراٌی (4

 ، ال کندلوٌلٌام ، بٌگللی، برٌد، برٌگس( موضوع محور،برنامه درسی  نبودن عالئك آنی کودک

 

 در کانون توجه است. معلمابتکار دست معلم است و 

 بٌشتر از تجربه ی فرد می داند.جربه ی نژاد و مٌراث اجتماعی را  اهمٌت ت

 حفظ روشهای سنتی انظباط ذهنی

بنٌادگراٌان دستاوردهای بزرگ زمان گذشته به عنوان منبع معلومات برای بررسی مشکالت زمان حال است 

 اما پاٌدارگراٌان به آن احترام می گذارند.

 است. انتمال مٌراث فرهنگیهدف تعلٌم و تربٌت ،

 

 

 ، براملد اصل جانبداری لابل دفاع ، در کتاب بازسازی در فلسفه  جان دٌوٌینظرٌه ) گراٌی بازسازی (4

 .جامعه پذٌریتاکٌد بر 

 فلسفه ٌک عصر در بحران است.

 آموزش و پرورش باٌد به تغٌٌر عمٌك بٌنجامد.

 شود. متحولجامعه باٌد 

 دموکراسی اصٌل با منفعت عمومی

 هستند.کودک ، اموزشگاه و خود آموزش و پرورش سخت مشروط و ممٌد به نٌروهای اجتماعی و فرهنگی 

 

 . آموخت آن خود از را طبٌعت های لانون و رفت آن سوی به باٌد طبٌعت شناخت برای )موانع : بت ( فرانسٌس بٌکن

 پاٌبند عماٌد دٌگران گونه ای بت پرستی است.

 تاکٌد بر مشاهده و تجربه

 انواع بت ها:

 اد(تبار و نژ  گٌرد مثل نسان سرچشمه میلبٌله )عٌب و خطاهای آدمی که از طبٌعت ا (2

 غار) دلبستگی شخصی( (3

 بازار) واژه های فرٌبنده( (4

 نماٌش) نظرٌه ها و عماٌد( (4



 فلسفه تحلٌلی : 

طمی منکر جنبه ی معرفتی لضاٌای ارزشی و نمکتب تجربی م -- روشن سازی مفاهٌم اصلی و اعتبار استدالل ها

اخرٌن جرٌان در فلسفه ی تحلٌلی ،   ف دارند.لضاٌای مربوط به امور خارجی با لضاٌای ارزشی اختال  اخاللی است.

 تحلٌل زبانی است.

 افشانده شده است. منطمی گراٌی تجربهفلسفه ی توسط  تربٌت و تعلٌم تحلٌلی فلسفه بذر

 است. تربٌتی ادعاهای در نهفته های فرض پٌشهدف تربٌت در فلسفه ی تحلٌلی 

 : بنٌان گذار فلسفه تحلٌل منطمی برترانراسل

 اصول تعلٌم و تربٌت : وٌژگی های 

 حٌات در موجود عوامل از که شاگرد و معلم کار مبنای و مالک: هوشٌارتعرٌف اصول تعلٌم و تربٌت از نظر دکتر 

 .باشد شده استخراج

 عٌنی و والعی و کشف کردنی هستند نه اعتباری و وضع کردنی

 بر حسب شراٌط زمان و مکان تغٌٌر می کند.

 پذٌرند.اصل ها نمض 

 فلسفه+  شناسی جامعه+  روانشناسیمنشا اصول تعلٌم و تربٌت ....................

 بی اصل ها مهمند:ٌترت

فعالٌت —اد گذاشتباٌد کودک را از—مطلوب اصل فعالٌت.................محدود نکردن داٌره فعالٌت دانش اموز( 2

 نیمربوط به زندگی آ

—کنترل زندگی غرٌزی—کمال........................جلوگٌری از زندگی کششی ٌا حٌات سائمیمطلوب اصل ( 3

 اعتماد به نفس کودکان را از بٌن نبره

 شخصی رغبت به توجه)حفظ فردٌت کودک—مطلوب اصل تفرد.........................آزادی در تماٌالت شخصی( 4

 (او شخصی تماٌالت و آموز دانش

 شکوفا شدن استعدادها از لوه به فعل---حرٌت......................خودکاربارآمدن مطلوب اصل( 4

مطلوب اصل سندٌت..................پرورش استعدادها به وسٌله ی ممررات مدرسه و الدامات تربٌتی معلم ، ( 5

 ر رٌاضی و زبان، مهارت دتمرٌن، مهارت در درس، تمرٌنات معلمان باٌد متناسب با نٌاز دانش آموز باشد

ماع..................وظاٌف اجتماعی و اٌجاد حس نوعدوستی و شاٌستگی های فردی و اجتماعی ( مطلوب اصل اجت6

 کودک

 حٌات سائمی --------------------(مونته سوری ) فعالٌت و کمال اول تمابل  تنالض

 دوم تنالض که موضوعی)اراده مسبوق به کشش -----------------------------------سندٌتحرٌت و دوم تمابل تنالض 

 .است عادات و تمرٌنات وسٌله به استعدادها پرورش از عبارت آورد می بوجود سندٌت و حرٌت اصل دو بٌن را

 به فرداراده مسبوق  ------------------------------------تفرد و اجتماع سوم تمابل  تنالض



 ارزشٌابی:

 به دو دستهرفتاری   –و وٌژگی های روانی  ازمون وسٌله ای برای اندازه گٌری نمونه ای از رفتار 

 تواناٌی) استعداد و پٌشرفت تحصٌلی ( (1

 عاطفی)پرسشنامه( (2

 حدس کورکورانه --------------- صحٌح و غلط

 وکجا مناسب هستندبرای چه کسی چه چٌزی چه زمانی  -------------------جورکردنی

 بازشناسی -------------------آزمون های عٌنی )صحٌح وغلط و جورکردنی و چهارگزٌنه ای (

 ٌاداوری و بازخوانی و فراخوانی --------------کوتاه پاسخ و تشرٌحی

 بازسازی--------------آزمون های تشرٌحی 

 ساختن پرسشنامه به ترتٌب مراحل زٌر انجام مٌگٌرد:

 هدف رفتارینوشتن  (2

 محتوای درس (3

 جدول مشخصات امتحان (4

 انواع ممٌاس ها:

 کٌفی) اسمی و رتبه ای(               کمی)فاصله ای ونسبی(

 

 .................شماره ، مذکر و مونث ،شاد و غمگٌن اسمی

 .......................معدل ، سن ، درآمد خانوادهرتبه ای ٌا ترتٌبی

،هوش و زمونها، درجه فارنگهاٌت و سانتی گراد ، دماسنج پزشک..................نمرات دانش آموزان در اایفاصله 

 235نمره از بٌشتری هوش ندهندۀ نشا هوش آزمون ٌک در 241 نمره پٌشرفت تحصٌلی ، نگرش و شخصٌت    مثال :

 241 تا 235 بٌن فاصلۀ ٌعنی است، مساوی هوش های طبمه بٌن فاصلۀ که است شده فرض و است آزمون همان در

 درست تمسٌم و ضرب عملٌات انجاماٌن ممٌاس صفر والعی وجود ندارد، در .است 235 تا 231 بٌن فاصله مساوی

 .نٌست

متر، .....دارد وجود والعی صفر آن در ری و لوٌترٌن ممٌاس اندازه گٌری()باالترٌن سطح اندازه گٌ ممٌاس نسبی

 است ، لد و وزنبٌشتر در علم فٌزٌک 


