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 به نام خدا

 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش

 )درس مشترک دبیری( 

 استاد مربوطه: دکتر علی سعیدی

 (81تا  17)جلسات 

 99بهار -زبان انگلیسی 28آموزان ماده گردآوری شده توسط مهارت

 هفدهم جلسه

 هایمحل وارد سالگی ۱۱ تا 7 از بعد ولی کودکان است،منطقی  اشتباهات از پر کودکان گفتیم تفکر عملیاتیپیش محله در ما

 ولی یشندبیند منطقی صورت به توانندنمی کودکان دیگر اینجا در کنیم.می اطالق عینی عملیات آن به که شوندمی ایدیگه

 یا بقا به مفهوم اینجا دارند؛ در دوران این در هاییویژگی سری ها یکبچه. است ملموسات یا محسوسات به وابسته آنها منطق

 اینجا ام که هست مولفه تا چند کنند؟؟؟ می پیدا دست چرا کنند.می پیدا دست ندارند، گفتیم قبل دوره در که ذهنی نگهداری

 ظرف کی در ریختن با هاآبمیوه آن مایع، آن که بدهند تشخیص دیگر توانستند کردند، پیدا دست چرا که گوییم می را اینها

 ینقدرا بزرگساالن ما برای اینا اصول این از یکی کند.نمی تغییری مقدارش کردن گرد با و کردن لوله با خمیر گلوله یا دیگر

  است. همانی این اصل ؛میکنیم تعجب است که بدیهی

 کنیممی تکرار برایش رو آزمایش همین رسدمی ابتدایی اول سال آخر یا است ابتدایی دوم کالس که کودک یک از :همانی این

. دهستن اندازه هم گویدمی دیگر ظرف یک توی ریزیممی هستند؟ اندازه یک تا دو هر یا ؟دارد بیشتر آبمیوه یک مکدا یمویمیگ

 شما که بود همان این هست. همان این هایشاناستدالل از یکی شد بزرگتر مثالً ظرفش که این اند؟؟اندازههم چرا گوییممی

 .رسیدند دوران این در که نداشتند قبل سنین در هابچه معموالً را بدیهی و ساده اصل همین دیگر. ظرف ریختید در

 

 یعنی پذیری بازگشت پذیری.بازگشت گویندمی آن به برسند ذهنی نگهداری به شودمی باعث که چیزهایی از دیگر یکی 

 که را آبی نیداتومی شما ذهنی صورت . بهبرگردانید شروعش مرحله به ذهنی صورت به را عملیاتی نیداتومی دوباره شما اینکه

 استفاده همانی این از همزمان توانندمی افراد .پذیریبازگشت میگویمی را این .اول برگردانید به لیوان دوم لیوان در ریختید

 کنند. استفاده جبران از یا کنند استفاده پذیریبازگشت از ،کنند
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هم میگوید ؟بلندتر است ؟بیشتری دارد طول یک کدام گوییدمیو  گیریدمی کودک یک جلوی را اندازه هم خودکار دوتا شما

 کودک ؟بلندتر است یک کدام حاال. ور این بریم می را یکی دهیممی تغییر کمی آییم می مثال، در دوران قبل،  هستند. اندازه

 خوب میگوید ؟تچیس دلیلش پرسیممی شده است. بیشتر طولشبیشتر است،  پایینی یا است بیشتر باالیی ممکن است بگوید

 ،دهیممی توضیح داریم االن که ایمرحله یعنی رسیده عینی عملیات مرحله به که کودکی از ولی دیگر بلندتر است ور این از

 متقس اون از عوض در یکی نآ میگوید کودکاست.  بلندتر اینجا از این خوب مویمیگ هستند. اندازه هم میگوید پرسیممی

 ه یوسیل به پس .بیشتر است طولش ظرف آن ولی تر استپهن ظرف این اگر .جبران صلا گوییممی این به .بلندتر است

 ای بقا به تواندمی کنندمی پیدا دست کودکانذهنی است که  و فکری توفیق که جبران اصل و همانی این ،پذیریبازگشت

  کنند. پیدا دست ذهنی نگهداری

 طبقه را اشیا توانندمی ویژگی چند حتی یا یک اساس بر ؛کنند بندیطبقه دبستانیپیش دوره در توانندمی کودکان، آن بر عالوه

ء اشیا از سلسله یک دنتوانمی ،آن بر عالوه و. هست محسوس و ملموس شکل به بیشتر باز هم هاآن بندیطبقه ولی کنند بندی

 در که یدهدمی هابه آن مداد یا چوب تا چند شما کنند. بندیردیف ،بندیدسته و بندیطبقه بر عالوه ء رااشیا از سری یک ،را

 دتوانن می)دوران عملیات عینی(  دوران این در را اینها کن. مرتب اندازه لحاظ از را اینها گوییدمی .هستند مختلفی هایاندازه

 کنند. بندیدسته یا و کنند مرتب رو اینها ویژگیدو  لحاظ از توانندمی حتی .نبود ممکن خیلی قبلی دوران در که، کنند مرتب

  باشند. داشته مبنا این بر هم بندیدسته یک ،آبی و فلزی ءاشیا با قرمز و چوبی ءاشیا

می متفاوت کلی به کودکان فکر .رسندمی انتزاعی عملیات یا صوری عملیات مرحله به دبستان دوره از بعد کودکان خرهباأل

 انتزاعی امور هب توانندمی آنها اوالً شودمی متفاوت کیفیت لحاظ از کودکان فکر با نوجوانان فکر واقع در. نیستند کودک دیگر شود

 ایاز به ما است ممکن که هستند اموری انتزاعی امور داریم. انتزاعی امور و یک سری داریم عینی امور یک سری ما کنند. فکر

مشکل نکشادر ،گیرندمی قرار هم کنار انتزاعی مفهوم تا چند باز وکنیم  پیدا برایشان نتوانیم هم مثالی یا باشند نداشته خارجی

 پیچیده سوال اگر کمی پرسیدیممی سوالی اگر قبلی مورد در .هستند انتزاعی مفاهیم درک به قادر دیگر نوجوانان ولی شود.می تر

 بدهند جواب انتزاعی معمای به توانستندمی آنها کنیم ترسیم هابچه برای اشیایی با یا بکشند جایی روی دنستناتو می اگر ،بود

 کودکان از ،بپرسیم قبل دوره در هابچه از اگر. نستنداتو نمی بدهند پاسخ ذهنی صورت به فقط خواستیم می هاز آنا اگر ولی

 بود نممک بلندتر است قدش همه از اینها از یک مکدا کوتاهتر است قدش از حسین علیقد بلندتر است،   علی از رضا بپرسیم

 عملیات همرحل در ولی است، ترراحت نبرایشا باشد اینها از تصاویری ،کنید ترسیم کاغذ روی را این دیبیای اگر ولی شوند گیج

 در دتواننمی نوجوانان هم فرضی و احتمالی موارد به .کنند حل راحتی به را معماها اینجور توانندمی فکری لحاظ از دیگر صوری

 و گراآرمان کنند فکر داشته وجود حاال تا که مواردی از غیر دیگر چیزهای به توانندمی چون خاطر این به کنند فکر دوران این

 ت،همین اس آموزشی سیستم همین است، پدر یعنی دیگر؛ همین است دنیا کردندمی فکر حاال تا .شوندمی هم ناسازگار حدی تا

 نوجوانان به ممکن است هامعلم کردن.  جدل و کردن بحث به دکردن شروع نوجوانان که بینیدمی حاال ولی همین است، معلم

 یبرا ،نیست درست به این شکل ندرکشا ؛دنکنمی سیر ددارن یدیگر دنیای یک در و کنندمی ابرها سیر روی هااین دنویبگ

 .باشد داشته وجود خواهندمی شهر یک آرمان ،دارند انتظار آلایده جامعه یک جامعهدارند،  شانذهن در آلایده معلم یه معلم

 هم باز باشند، خواهندی هم که میمادر و پدرهر  ،مادر از پدر از همه، از گرفتن ایراد به کنندمی شروع ،مادر و پدر برای حتی

های رفتار سری یک که شودمی باعث هاویژگی این حاال.دنگردمی خاصی آرمان و آلایده یک دنبال .دنکنمی پیدا را نقایص

  .کند تغییر افراد این با هم معلم من رفتار باید رفتارها تغییر تناسب به و کند تغییر نوجوانان

 را نخودشا دست همه ابتدایی اول کالس اوایل در کودکان گفتیم زدیم بحث این اول در که مثالی دوتا اون به برگردیم حاال

 هک را دست هاآن ،محوری خود در د.بودن محور خود کودکان پیاژه نظریه به توجه با شویم می متوجه اینجا د.بردن باال برعکس

 بلند را دست نهما شده بلند ما طرف که دستی نهما .نیست درست خیلی هنوز نیشاهایابیجهت دنهبد تشخیص خواهندمی

 هک ماکتی مثال نهما مثل بدهند. تشخیص را این نستندانتو شانحوریم خود خاطر به کودکان گوییممی اینجا در .دنکنمی

 اجتماعی صورت به که تغییراتی هم و ددهمی رخ شناخت در که تغییراتی از منظر حاال ،نوجوانی دوره در یا دادم.  ارائه خدمتتون
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 از بعد دوران حتی یا کودکی دوران به ندیدشا نوجوانان دیگر که شودمی باعث نوجوانان در اجتماعیتغییرات  .ددهمی رخ

 دهمیخوا چون ولی ببرد باال او را آموزاندانش جلوی ؛کند تشکر کند تقدیر آموزدانش از خواستمی معلم باشد متفاوت نوجوانی

 نوجوانان نبی اصطالحاتی اینجور _هست مامانی خیلی بچه این ،هست معلم دردانه عزیز این مثالً که نگوید کسی و باشد مستقل

 رکد خوب .دهند می نشان شدیدی های العمل عکس والدین و معلم های واکنش به نسبت خیلی بنابراین _است رایج خیلی

 .نمبدا شناختی لحاظ از را آموزاندانش با برخورد درست روش تا کند کمک معلم من به اندمیتو موارد این

 هتریب معلم یا آموزگار تا کند کمک ما به تواندمی پیاژه نظریه که مختلفی موارد به بپردازیم خواهیممی ی بحثدنباله در ما حاال

 به داریم حاال ،دیدیممی ساده پدیده یک را آموزش و باشد ندهانخو روانشناسی کسی که عامیانه دید از داریم کم کم ما باشیم.

 .باشد تغییرات این با متناسب باید مانتدریس روش و چه محتوا تولید چه ،ریزی برنامه در چه ؛بریممی پی هاییپیچیدگی

 

 جلسه هجدهم

 مشابه هستند. ۱8و  ۱7های جلسه ویدئوی

 

 جلسه نوزدهم

 تا حدودی متوجه کردیم. بررسی پیاژه نظر از شناختی را رشد مراحل هم و شدیم آشنا اصطالحاتش با هم را پیاژه نظریه ما

 صورت به باشد. ولی بیایید باز هم داشته آموزش جریان در تواندمی کردیکار چه یا ای داردفایده چه پیاژه نظریه که این شدیم

 هجمل باشد از داشته متعددی می تواند کاربردهای نظریه پیاژه .کنیم بررسی را کارکردها و موارد ترشدهسازماندهی و تردقیق

 و دموا، درسی برنامه، محیط لحاظ از باید آموزشی تناسب این باشد. رشد با متناسب ما باید آموزش که بفهماند ما به

 که اینهایی با همه باشد. با چه چیزی متناسب باشد؟ باید هم ما تدریس روشحتی  و آموزشی منابع ،آموزشی مطالب

 دارم که معلم من دهند؛می انجام ریزی برنامه کالن سطوح در دارند آنهایی که ،آموزشی مطالب همه باشد؛ گفتیم متناسب

چه  با تناسب این کند. رعایت را این تناسب باید نویسدمی نوجوانان کتاب و کودکان برای دارد که و کسی، کنممی تدریس

 ینا باید آنها فکری و جسمانی حتی هایتوانایی با باشد؛ متناسب باید آنها شناختی هایتوانایی با باشد؟ اوالً  باید چیزی

 باید اختیشن هایتوانایی بر عالوه که کنندمی تایید را تناسب این نوعی به هم بعدی نظریه های حاال باشد؛ داشته وجود تناسب

 باشد. هماهنگ باید ما هایریزی برنامه این هم افراد هیجانی نیازهای و اجتماعی نیازهای جسمانی، های توانایی با

 از قبل ات که باشد. دیدی درگیر یادگیری در فعال صورت به باید کودک که این داشت تاکید خیلی پیاژه که مواردی از یکی 

می ه گفتهک را مطلبی آن و بگوید را مطلبی معلم بنشینند و بیایند و کودکان که بود این داشت وجود آموزش به نسبت پیاژه

 هاو بچه دادمی انجام درست کار را که آن بود سرمشقی معلم بگیرند. یاد کودکان میشود را انجام دارد که فعالیتی یا آن شود

  اشتد وجود این هم از قبل هاییمخالفت هرچند برخواست. مخالفت به عقیده عام این با پیاژه ولی کردند.می تقلید او از هم باید

 ادگیریی فرایند این درگیر را آموز دانش فعال صورت به باید و یادگیری آموزش برای ما که کرد ثابت علمی صورت به ولی پیاژه

 کند.می پیدا جریان این در بیشتری اهمیت گیختهنخودا صورت اوقات به گاهی فرآورده خود از فرایند کنیم. حتی

 یادگیری هاینظریه جدیدترین از که گراییسازنده نظریات که بودند فردی سه برونر تسکی ووویگ پیاژه، حاال خواهیم گفت 

کید أگانه تروی حواس پنج که دادند. افرادی مثل مونتوسری هم هستند انجام افراد این که است کالسیکی مطالعات مدیون است

دانست ولی پیاژه کودک را فردی می بشود. پیاژه هم روی همین مطلب تاکید داشت درگیر گوید کودک باید خودشو می دارد

تواند در کند. کاربرد دیگری که نظریه پیاژه می پیدا دست زمال نتیجه تا به آن بدهد انجام را ها کاوش این باید تنهایی به که
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 خودشان کرف با متناسب که اینست که ما فعالیتهایی برای کودکان تدارک ببینیم شودداشته باشد و بر آن تأکید می آموزش

 کیدتأاین  های رشد برهنظری تا حدودی کنند. قبل از پیاژه فکر بزرگساالن مثل هابچه باشیم خواسته که نباشد اینطور باشد.

 جسمی لحاظ از چه ،کنیم کوچک مقیاسش را بزرگسال را بیاییم یعنی همان هستند بزرگساالن از مینیاتوری کودکان که داشتند

 یشتریب وزن توانند می که همانطور شدند هستند.  کم کم که بزرگ بزرگساالن متفاوت با کمّی لحاظ از فقط فکری لحاظ از چه

 را جریان این پیاژه بگیرند. ولی یاد و کنند تحمل توانندهم می  را بیشتری هایآموزش ها ویادگیری کنند، حمل خودشانرا با 

 یا بسازیم کودکان برای فیلمی خواهیماگر می دارد. همانطور که گفتیم تاکید داشت وجود که کیفی تفاوت آن روی و زد هم به

 پیدا زیادی خیلی اهمیت دبستانی، پیش کودکان و امروزه آموزش باشیم. داشته توجه موارد این محتوایی تهیه کنیم باید به

اوالً  ردبگی صورت آموزشی قرار است حتی اوایل دبستان اگر و دبستانی پیش کودکان برای که گفت ما به کرده است. پیاژه

هایزشآموبیاییم  باید بدهیم آموزش ما خواهیممی اگر ثانیاً و نیستند آموزش قابل انتزاعی نباشد. مفاهیم انتزاعی هایآموزش

را  تفریق و بدهیم، جمع آموزش ریاضی را خواهیمکنند. زمانی می کار با اشیا محسوس ارائه بدهیم. و ملموس صورت به مان را 

 مکنی استفاده اشیا از برویم و باشد ممکن است انتزاعی مقداری یک آموزش بدهیم  خواهیممی دیگری مفهوم هر بدهیم، آموزش

 است. کودکان دسترس در که چیزی کنیم؛ استفاده برمان و دور وسایل از

 از آنجایی که کنند. پیدا زیادی را کارکردهای بسیار توانندهای پیاژه، اندیشمندان میدر این اندیشه بیشتر تفکرحتی در صورت 

 معتبر هست؟ هم هنوز پیاژه نظریه آیا آید کهاین سوال پیش می استگذشته  کرده ارائه را آن که وقتی از سال ۶۰ و ۵۰ گفتیم

 کی که تسکیویگو را محور هستند خود است. اینکه می گفت کودکان شده کشیده چالش به های پیاژهاندیشه از بعضی

 نباشند بطوریکه قادر نیستند محور خود کودکان گوید که در این دوراناست و می کشیده چالش به بود اهل روسیه اندیشمند

 حتی متوجه و شده کشیده چالش به حدودی هم تا بود کرده ترسیم پیاژه که یا آن سنینی کند. درک را دیگران هایدیدگاه

 رحلهم رسند، یعنی بزرگسال هم شده ولی به آننمی انتزاعی تفکر صوری یا تفکر مرحله به بزرگساالن هم از بعضی که شدند

 اختمانس اسکلت آجرهایی از آن ریخته، ولی وارد شده، ضربه هایی به آن که کنید تصور را ساختمان اگر است.نکرده  پیدا دست

هنوز هم  و کند کمک ما به بیستمی است، می تواند قرن نظریه ای پیاژه گرچه نظریه محکم و پابرجاست. یعنی اینکه کماکان

و  هستند. وابسته به پیاژه گراییسازنده نظرات و گراییسازنده دیدگاه مبر آن ما گفتی عالوه و باشد داشته زیادی کاربردهای

 رویکرد گفتیم پردازند ومی حافظه به که خبر یا پردازش خبرپردازی های نظریه عنوان تحت نظریه های دیگری هم داریم 

متفاوت هایاندیشه پیاژه که جدید شاگردان از می دانند. یعنی ایخودشان را نوپیاژه نزدیک است. آنها مورد این به شناختی هم

 و لمراح و آن کاربردهای پیاژه، نظریه با ما نظریه پیاژه است. همان نظرشان اصلی منشأ سر ولی دارند پیاژه به نسبت تری

 شدیم.  آشنا حدی تا شده نظریه این به که انتقاداتی

 جلسه بیستم

او  ت. تسکی اساز آن ویگو وجود دارد شناختی رشد مورد در هم که از نظریاتییکی  شدیم. آشنا پیاژه شناختی رشد نظریه با ما

 بیماری اثر بر سالگی ۳8 در ولی بر خالف پیاژه که عمری طوالنی داشت، ،آمد دنیا به دانشمندی روسی بود که همزمان با پیاژه

 شد ارائه نظریه که آن سالهایی آن به نسبت اهمیتش امروزه که داد ارائه را اینظریه زندگیش کم مدت در کرد. ولی فوت سل

می رت محکم دارند، اختالف نظریه پیاژه با که مواردی از بعضی در را، نظریه این االن یعنی اینکه شده است؛ هم بیشتر حتی

-زمینه اجتماعی آن با و شانفرهنگ با و شاناجتماعی محیط با تعامل راه از کودکان که بود این تسکی برویگودانند. تاکید 

 حولت در تاریخی-اجتماعی زمینه و فرهنگ به زیادی اهمیت کنند. یعنیمی پیدا رشد شناختی لحاظ تاریخی که وجود دارد از

 لیاص کننده تعیین می آید وجود به او اجتماعی محیط و یادگیرنده بین که متقابل کنش گفتداد. وی میشناختی می

خواهیم به گرفت. ما خیلی نمیمی شکل تعامل این فرد طی هایارزش و هانگرش ها،اندیشه ها،دانش اوست. شناختی رشد

بدهیم. دو مفهوم خیلی  ارائه خواهیم یک سری از کارکردهایی که در این نظریه وجود دارد راتسکی بپردازیم ولی مینظریه ویگو

 و است (Zone of Proximal Development)  رشد تقریبی منطقه مفهوم اول، دارد: وجود تسکیوویگ نظریه جالب در

  که در این بخش ارائه می شوند. است  (Scaffolding)سازیگاهتکیه مفهوم دیگری
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ای . دایرهایستاده اند طرف یک در کدام هر که با کودکی بینیدمی را بزرگسالی شما کنیدمی مشاهده اینجا در در تصویری که

یعنی یک سری تکالیف و فعالیتهای شناختی  ؛است کودک دانش فعلیجا آن  دارد، تریکوچک شعاعتر است و تنگ هست که

بدهد. یک سری تکالیفی  انجام را تواند آنهامی تنهایی به کودک که هستند ایساده تکالیف بدهد. اینها انجام تواندمی تنهایی به را

 کودک توان از خارج این تکالیف دارند وجود که هایینقطه و دایره بزرگترین هم هستند که در طرف این بزرگسال هستند و آن

امیده ن «رشد تقریبی منطقه»این دو وجود دارد که  بین حائلی بگیرد. منطقه تواند یادنمی هستند یعنی هر کاری بکند اینها را

 چیزهایی ولی بگیرد یاد تواندنمی رو چیزهایی یک ،گیردمی یاد چیزهایی را به تنهایی کودک یعنی رشد تقریبی منطقه می شود.

به  تواندمی باشد داشته تعامل تر استفرهیخته خودش از سال که فرد هم سن و با یا بزرگسال یک با کودک این هست که اگر

 چون بدهیم. آموزش به او کودک اولیه توان آن از فراتر توانمی مقداری یک یعنی کند. این منطقه تقریبی رشد هم دست پیدا

 د. هیچ بگیر صورت الزم های تناسب آن اینکه از قبل باشیم داشته آموزشی پیش نباید ما که معتقد بود سخت خیلی پیاژه

  بروند. فراتر خودشان مرحله آن از توانندنمی کدام هیچ کودکان نگیرد؛ صورت آموزشی

 به را کودک تواندمی سازیگاهتکیه طریق از طبق نظر وی بزرگسالدارد.  تریبینانهخوش دید آموزش به تسکی نسبتویگو ولی

 تکالیفی به رشد تقریبی منطقهپس  بدهد. انجام هم تری راانگیزچالش دشوارتر و تکالیف بتواند مقداری سمتی هدایت کند که

 کودک هم سن و سال خودش یک و یا بزرگسال یک فرد کمک با ولی بدهد انجام تواندنمی تنهایی به کودک که شودمی اطالق

 بدهد. انجام کار را این تواندمی باشد باالتر شناختی لحاظ از خودش از که

 راه توانندنمی تنهایی به کودکان در ابتدای راه که می خواهند راه بیفتند. چیست «تکیه گاه سازی»حاال ببینیم منظور از  

وسایلی تهیه کنند که با کمک آن وسایل بتوانند راه بروند. ممکن است روروکی  برایشان ممکن است بدین منظور والدین بروند.

رند که اینها دستشان را بگی__به قول ایرج میرزا دستم بگرفت و پا به پا برد مادر یا _بگیرند داشته باشند یا دستشان را بجایی

گوید اینها میمی تسکیویگومی کنیم.  کمتر کم و اآنر بعد کنیممی کمکش زیاد ابتدا کنیممی که هاییراه بروند. همین کمک

 توانیم می هم شناختی لحاظ از که او می گفت نظریه اوست. که اصطالح خیلی مهمی در  (Scaffolding) سازیگاهتکیه شوند

برایشان  باید شما رشد بشوند. تقریبی منطقه وارد بشوند و های بالفعل شان خارجتوانایی منطقه از که کنیم کمک افراد به

 باد آن را خم نکند یک تکیه گاهی برایش قرار دهیم. مثاًل چوبی اینکه برای اول اریمک. نهالی که میکنید درست هاییگاهتکیه
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 کمتر ش به این چوبوابستگی دیگر شودمی بزرگتر بعداً که این نهال بندند.می و آن نهال را با یک نخ با آن دهندمی برایش قرار

 شناختی هم شما بیایید ایماء و گوید از لحاظاو میرا برداریم و آن نهال سر جایش باشد.  چوب توانیممی که جایی تا شودمی

فعلی شان  تکالیف که فراتر از وضعیت که برای کودکان مقداری کنیم کاری ،دهیالگو طریق هر به سرمشق اشاره، راهنمایی،

 است تعیین کنیم. 

 براحتی بتواند انجامشآیا همیشه باید به کودک تکلیفی داد که  باشد؟ ما داشته برای تواندمی کاربردی خب این چه کارکرد یا

حرف و حدیث  «مقدار»شان باشد. روی واژه از حد توانایی فعلی گوید تکالیفی ارائه کنید که مقداری فراتری میتسکدهد؟ ویگو

هاست که چالش این سکی درویگوتقول  به بیاید. وجود به برایشان چالش باید وجود دارد که چه مقداری دقیقاً باید باشد. افراد

وجود های فکری آن فرد با تکلیف داده شده به رشد به وجود می آید. رشد شناختی در این چالشها و دست و پنجه نرم کردن

کلیف از توان فرد خارج است و نمیاین تگویند نه وند و میشمی دستپاچه زود خیلی معلمین یا مادرها و و پدر آید. گاهیمی

بدهد. باید فرصت بدهیم. حتی اگر هم نتوانست انجام بدهد و مشکل داشت یک مقداری راهنمایی را بیشتر  انجام تواند آن را

هد خوابزرگ بازی فرد می ایم در صفحههای کامپیوتری دیدههای شناختی را بیشتر کنیم. گاهی در بازیگاهتکیهآن  کنیم.

صفحه  بقیه ای ازمنطقه بینیمکه با زدن بر روی آن می گذاشته اند (hint)«اشاره»تواند. یک قسمت اما نمی کند پیدا را چیزی

شد. یعنی الزم نیست در کل صفحه دنبال آن چیز بگردی فقط الزم است به این قسمت بروی. خود این ایماء یا اشاره  ترروشن

تواند به کودک یا هر فرد دیگر کمک کنند تا رشد شناختی بیشتری می مناسب و اندازه به هاییراهنمایسازی است. گاهتکیه

 پیدا کند. 

مختلف  هایتوانایی با گیرند باید افرادیمی قرار هم کنار یندی مشارکتی است. افرادی کهفراتسکی، یادگیری دیدگاه ویگوپس، از 

آموزان کالس من از لحاظ شناختی کامالً یکسان باشند دانشباشند. در همین زمان هم خیلی افراد بر این باور هستند که اگر 

ها در کالس دیگر، یعنی همه کامالً در یک سطح باشند و  ۱7ها را در یک کالس قرار بدهیم و معدل  ۱8مثال همه معدل 

بچه ها از همدیگر گوید کشد و میگیرند. ولی ویگوتسکی این را به چالش میها بهتر یاد میآموزش ما برای همه یکسان باشد آن

که از لحاظ توانایی شناختی هایی های کوچکتر، بچهایه ثابت شده است که خیلی از بچهگیرند. حتی در کالسهای چند پیاد می

توانست براحتی آن نکات را به چیزها را فرا بگیرند که معلم نمیتوانند از بزرگترها و کالسهای باالتر خیلی تر هستند میپایین

هایی گروه و نشسته همدیگر کنار در آن افراد که مشارکتی یادگیری آموزش آنها آموزش دهد. پس دیدگاهی که تاکید دارد بر

 باشد. مناسبی یادگیری خیلی تواند محیطمیهستند  همدیگر به اند و در حال کمکداده تشکیل متفاوت هایتوانایی لحاظ از

ولی باید توجه داشت این دیدگاه وسیع تر از این هست؛  داشتیم تاکید تسکی بیشتر روی این دو مفهومدر دیدگاه ویگو البته

تواند چه لی چون بیشتر تاکید ما بر این است که معلم در کالس میمثالً در مورد رشد زبان، تفکر و هوش هم نظرهایی دارد و

 کنیم. می بسنده مقدار همین هایی از این نظریه داشته باشد بهاستفادهدی و کاربر

 

 

 

 جلسه بیست و یکم

دهیم خیلی به صورت اجمالی و فقط روی کاربردهایش در کالس درس سومین نظریه رشد شناختی را که مورد بررسی قرار می

زمانی که جنگ های  .آمریکایی بود که سرگذشت  جالبی داردبرونر دانشمند  .تاکید داریم نظریه رشد شناختی برونر هست

های نظامی با هم داشتند، یک سری رقابت های علمی هم با سرد بین شوروی سابق و آمریکا بود، این ها عالوه بر اینکه رقابت

و  ند که چرا آنها موفق نشدندهم داشتند. اولین فضاپیما را روس ها به فضا فرستادند و آمریکایی ها بهت زده، به دنبال این بود

یک سمینار تشکیل دادند و از بزرگان نظامی و گروه های مختلف دعوت کردند تا  بفهمند  دلیل عقب  .از روس ها عقب افتادند
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از بین دانشمندان و متخصصان آموزش و  .افتادن آنها از لحاظ آموزشی و پیشرفت های علمی نسبت به روس ها چه بوده است

 .ونر به عنوان رئیس گروه روانشناسی و آموزش و پرورش برای پیدا کردن دلیل این عقب افتادگی انتخاب شدپرورش بر

حرف نهایی برونر این بود که ما در مدارس، دانش آموزان متفکر پرورش نمی دهیم و دلیل عقب افتادگی ما مانند سیستمی که 

التحصیل متفکر و فکور است. بازده جای تاکید بر پرورش یک فارغ در سایر کشورها مشاهده می شود تاکید بر حفظ کردن به

گوید آموزش و پرورش باید هدفش این باشد که به دنبال های اصلی رشد شناختی از لحاظ برونر همان تفکر است. برونر می

. از طرفی یادگیری اکتشافی دیدگاه برونر مابین دیدگاه پیاژه و ویگوتسکی قراردارد .پرورش متفکران مستقل و خودگردان باشد

 .پیاژه و از طرفی دیگر اهمیت به فرهنگ و زبان که در نظریه ویگوتسکی وجود دارد را قبول دارد

شود قبل از اینکه این مراحل را بیان کنیم به کلمه بازنمایی تاکید می. برونر معتقد بود که سه مرحله رشد شناختی وجود دارد

انسانها رویدادهای بیرونی را در ذهنشان بازنمایی می کنند و در ذهنشان بازنمایی دانش صورت   .نیمکو ما از بازنمایی شروع می

می گیرد، یک اتفاقی در بیرون افتاده و  آن را وارد ذهن شان می کنند و یک نقشه دقیق از آن رویداد در ذهنشان ترسیم 

 .میکنند

 :سه روش برای بازنمایی وجود دارد

 )عملی( ه حرکتیمرحله اول: مرحل

در این مرحله بازنمایی رویدادهای تجربه شده به صورت پاسخ های حرکتی یا اعمال صورت می گیرد. مانند کودکی که هنوز 

تواند به ما پاسخ دهد و با رفتار خود به ما پاسخ می های اول اگر ما سوالی از او بپرسیم نمینمی تواند صحبت کند و در سال

تواند با مادرش حرف بزند به سمت یخچال اشاره می از مادرش می خواهد که به او بستنی بدهد چون نمی دهد و یا کودکی که

 .کند و   به خاطر سپردن آن هم به صورت اعمال و حرکات استکند و با حرکات خود رویدادهای ذهنی خود را پیاده می

 

 )شمایلی( مرحله دوم: تصویری

 .کنیم  که به آن مرحله تصویری یا شمایلی می گویندنی را به صورت تصاویر بازنمایی میدر مرحله دوم ما رویدادهای بیرو

 در این مرحله ما از یک تجربه که بیرون اتفاق افتاده است یک تصویر از آن می سازیم مانند تصویر صندلی

 مرحله سوم: نمادی

ن به صورت رمز درآورده و ذخیره می کنیم این مرحله در مرحله سوم یا مرحله نمادی ما رویدادهای بیرونی را  با کمک زبا

با توجه به این مواردی که گفته شد برونر تاکید  .پیشرفته ترین و آخرین مرحله است و زبان یک سیستم نمادین گسترده است

 به کودکان آموزش دارد که آموزش باید مبتنی بر این مراحل و بازنمایی ها باشد به عنوان مثال اگر شما قصد دارید ریاضی را

در روش مجسم  .دهید در مرحله اول نباید اعداد و ارقام را بنویسید بلکه در درجه اول شما باید از روش مجسم استفاده کنید

را آموزش دهید دو عدد سیب در یک ظرف و سه عدد سیب در ظرف دیگر قرار می دهید و از   ۳+۲شما وقتی می خواهید 

در مرحله بعدی  از تصاویر استفاده می کنیم که تصویر سیب ها را به کودکان  .ها چند میشود کودک  می پرسید مجموع سیب

 ۲و شکل یا نماد عدد  ۳و در مرحله آخر که مرحله نمادی است ما از نماد استفاده میکنیم و شکل یا نماد عدد  نشان می دهیم

بازنمایی می توانیم  برای آموزش مبتنی بر روش درست پیاژه استفاده نوع  ۳در ابتدا ما از این   .را برای آموزش استفاده می کنیم

 .کنیم همانطور که در آموزش ریاضی از نظریه برونر به خوبی استفاده می شود

مفهوم دیگر نظریه برونر که مربوط به برنامه ریزی آموزشی  تحت عنوان برنامه درسی مار پیچی یا   حلقوی است  عنوان می 

یک مفهوم را می خواهید به کودکان آموزش دهید برنامه ریزان درسی نباید مانند پیاژه بگویند که وقتی زمانش کند که وقتی 
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توان  کسر را  از سنین پیش دبستانی هم آموزش داد فراهم شد آموزش دهیم مثاًل کسر را از کالس ششم آموزش دهیم اما می

بار کالس سوم ابتدایی و یک بار در کالس ششم آموزش می دهیم و در ولی طبق مراحلی خاص، یک بار در پیش دبستانی ،یک 

برای مثال در پیش دبستانی شما یک کیک را به سه قسمت تقسیم می کنید و می  .شودهر مرحله پیچیدگی آن بیشتر می

ر میدهید و د گویید  که این کیک به چند قسمت تقسیم شده است در این مرحله شما مفهوم کسر را به صورت ساده آموزش

 .مراحل بعدی این آموزش ها پیچیده تر می شوند

  

 جلسه بیست و دوم

ما با نظریاتی که راجع به رشد شناختی بود آشنا شدیم. در این جلسه به رشد اجتماعی و رشد روانی می پردازیم  نظریات 

 .مختلفی وجود دارند یک  نظریه که جامعیت بیشتری دارد را ارائه می دهیم

 

 

 :روانی اریک اریکسون -نظریه رشد اجتماعی

اریکسون یک روانکاو بود که مدرک دانشگاهی نداشت ولی تحت نظر فروید و آنا فروید آموزش دید کارش را  از اینجا شروع 

ادامه فروید معتقد بود در تمام طول عمر رشد  .اریکسون در نظریه فروید تغییراتی ایجاد کرد یک نظریه جدید ارائه کرد .کرد

ولی از نظر اریکسون تا انتهای عمر رشد انسان ها ادامه دارد. اریکسون در نظریه فروید روی من جنسی(. -)نظریه روانی ندارد

نسبت به نهاد تاکید بیشتری داشت و عالوه بر آن فرهنگ، جامعه و تاریخ را در رشد موثر می دانست. برخالف اریکسون ، فروید 

  .زیستی بر رشد شخصیت تأثیر دارندمعتقد بود فقط نیروهای 

ای از رشد با یک تعارض روبرو می شوند این تعارض یا نقطه تحول خاصی که وجود دارد از لحاظ اریکسون انسانها در هر مرحله

د وارد اگر آن مرحله به خوبی طی شود و آن تعارض را  به خوبی طی کن .توانند  طی کنندرا بصورت سازگارانه یا ناسازگارانه می

 مرحله بعدی شده است

سال اول  ،در این دوران گیرددوران نوزادی از زمان تولد تا یکسالگی را در بر می. دوران نوزادی: اعتماد در برابر عدم اعتماد

آید که آیا  به دنیا اعتماد کند یا دنیا جای زندگی کودک، وقتی کودک در تعارض قرار می گیرد، این سوال برای او به وجود می
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کودک در سال اول زندگی نیازهایی دارد  .قابل اعتمادی نیست و آیا می تواند روابط رضایت بخشی بین خود و دنیا برقرار کند

 ...آنها را مرتفع کند مانند نیاز به غذا، تواندکه خود او نمی

اگر هر وقت کودک گرسنه بود و گریه کرد و یا عالمتی نشان دهد که گرسنه است و مادر یا پرستار به نیاز او رسیدگی کند 

فه تربیتی فلس بینی می بیند. ولی اگر مادر یا پرستار در کنار او نباشد وکند و دنیا را جای قابل پیشکودک به دنیا اعتماد می

آن نوزاد این باشد که هر وقت گریه کرد نباید سریع او را بغل و به او رسیدگی کرد،این نوزاد یاد میگیرد دنیا قابل پیش بینی 

بنابراین کسی که مراقب و پرستار دلسوزی دارد این مرحله را به  .کندنیست و به کسی که از او نگهداری میکند اعتماد نمی

ی شود و بر روصورت مثبت و سازگارانه ای طی می کند و کسی که چنین مراقبی ندارد در این مرحله تثبیت میخوبی و به 

 .شخصیت او تاثیرات منفی گذاشته می شود

در این مرحله کودک در تعارضی قرار می  .شودبعد از سال اول زندگی  وارد مرحله دوم زندگی که یک تا سه سالگی است، می

کودک می تواند کارهایی را خودش انجام دهد فرصت هایی دارد که از طریق فعالیت  .ل در برابر تردید و شک استگیرد و استقال

هایی که انجام می دهد در دنیا آزمون هایی داشته باشد، مانند وقتی که پدر و مادر به او اجازه دهند که شروع به جستجو کند 

دوران کودک قصد  دارد مستقل باشد مانند وقتی کودک قصد دارد خودش غذا و فعالیت هایی را خودش انجام دهد، در این 

بخورد قاشق را برمیدارد،  نصف قاشق غذا بخورد  و نصف  دیگر را دور بریزد و در همه کارهای کودک  چنین مشکلی وجود 

  .دارد

قل و خود مختار باشد و کارهایی که دهند که مستسوالی که پیش می آید این است که  آیا پدر و مادر به کودک اجازه می

کنند و یا او را تنبیه ممکن است پدر و مادر دو واکنش نشان دهند یا از او حمایت افراطی می .دوست دارد را انجام دهد و یا خیر

راقبت در هر صورت  چه حمایت و م .می کنند  و خیلی از کارهایی که کودک قصد دارد انجام دهد، به جای او انجام می دهند

افراطی باشد چه تنبیهاتی صورت گرفته باشد این مرحله به صورت ناسازگارنه ای و منفی طی می شود و  بر روی شخصیت و 

رفتار او تاثیرات منفی می گذارد و می گوییم کودک  دچار  شک و تردید نسبت به تواناییهای خود میشود و در غیر این صورت 

 .را طی می کندبه صورت یک فرد مستقل این مرحله 

در مرحله سوم کودک که  .بعد از  سال سوم زندگی کودک وارد مرحله سوم می شود تحت عنوان ابتکار در مقابل احساس گناه

توانایی های او بیشتر شده است می تواند بدود ،بپرد،...و فعالیت های مختلفی انجام دهد.  در طی این فعالیت ها اگر کودک  

تقویت شود و به کارهای کودک  بها  داده  شود، دیده  شود و تشویق شود، این مرحله را به خوبی طی می بخاطر ابتکار عمل او 

کند و احساس ابتکار عمل می کند و اگر اجازه کاوش به او داده نشود ممکن است در آن مرحله تثبیت شود این که نمی تواند 

 .بعضی کارها را انجام دهد احساس گناه می کند

اقتضای  .سالگی دوره دبستانی است وارد مرحله جدیدی می شود ۱۲سالگی تا  7ان پیش دبستانی تمام میشود که از وقتی دور

رفتن به مدرسه این است که یک سری کارهایی را  کودکان باید انجام دهند و یکسری توانایی های خاص را به دست می آورند 

در این تکالیف و توانایی هایی که انجام می دهد یا احساس می کند انسان  ...مانند  تکالیف خواندن، ریاضی علوم، ورزش، هنر،

آورد و خودش را آدم متبحری  میبیند. ولی ممکن است  برعکس این حالت هم توانمندی است، اعتماد به نفس به دست می

مشکل  کل داشته باشد در فارسیاتفاق بیفتد تصور کنید کودکی در دبستان نتواند به خوبی خودش را نشان دهد در ریاضی مش

  ...داشته باشدو

اینجاست احساس حقارت می کند احساس حقارتی که اریکسون معتقد است تا سال های سال  باقی می ماند این احساس 

حقارت شاید به راحتی حتی با موفقیت های بعدی هم قابل جبران نباشد و توصیه می شود  شرایطی را فراهم کنیم که کودک 

خواهیم  که در این دوران به معلمان توصیه می شود اگر می. و سازگارانه ای مرحله را طی کند وبی  و به صورت مثبتبا خ

کودکان  عزت نفس باالیی داشته باشند روی  نکات ضعف کودکان  تاکید نشود و توانمندی های آنها دیده شود حتی اگر یک 

 باید روی  توانمندی های او تاکید کنیمکودکی در زمینه ریاضی، فارسی،... مشکل دارد 
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اگر تاکید ما این باشد چه قدر هنر خوبی داردیا خط خوبی دارد تا حدی می توانیم از احساس حقارتی که در  کودک به وجود 

 می آید پیشگیری کنیم

  جلسه بیست و سوم

که نوجوان با ، تکلیفی سالگی ۱8تا  ۱۲نوجوانی در  ،رسدشود و سن بلوغ میکودکی از دیدگاه اریکسون تمام میبعد از اینکه 

ال اساسی زندگی را از خودش سؤ هر نوجوانی در این دوران  .سب هویت است. هویت یعنی من کیستمآن مواجه هست ک

پرسد من کیستم چرا من به این دنیا آمدم، چه هدفی در این دنیا میخواهم دنبال کنم، چه چیزهایی پرسد. از خودش میمی

  خواهد پاسخ دهد.به آن سواالت اصلی زندگیش می یم ارزشمند است، چه چیزهایی برایم مهم است.برا

 

بت نس االت اساسی که در ذهن دارد پاسخ دهد. چه دیدیایدئولوژی است. فرد به آن سؤلفه اصلی دارد: یکی کسب هویت سه مؤ

به وجود می  مذهبی باشد یا غیر مذهبی باشد. در مورد اینها سؤاالتیآیا آدم   خواهد داشته باشد.به دنیا از لحاظ ایدئولوژی می

خواهم من میگیرد( شغلی که ها دارد شکل میارم ولی مالک)هنوز شغلی ند شغلی که میخواهم داشته باشم ،در مورد شغل  آید.

آیا  ،آیا ثروت برایم مهم است ،چه چیزهایی در داشتن شغل برایم مهم است ،هایی باید داشته باشدداشته باشم چه ویژگی

 به این سواالت اساسی درباره شغلم باید پاسخ بدهد ؟آیا شهرت برایم مهم است ،آیا خدمت مهم است ،خالقیت برایم مهم است

خواهم کند اگر من میای من مهم هستند . نوجوان فکر میو در کنار اینها در مورد ازدواج چه چیزهایی در زندگی مشترک بر

 .چه خصوصیاتی باید داشته باشد ،هایی باید داشته باشداین همسر چه ویژگی نده همسری داشته باشمدر آی

ترین بحث نقطه عطف مهم ها معتقدندخیلی کند،یکسون با بحران هویت مواجه میاین سه سوال است که نوجوان را به گفته ار

د ساسی که در زندگی برایش بوجوجوانی بتواند به این سواالت ادر بحران هویت اگر نو نظریه اریکسون همین بحران هویت است.

کند. در غیر به یک هویت منسجم دست پیدا میگوییم آید به درستی پاسخ دهد به صورت سازگارانه به آن ها پاسخ دهد میمی

نی بعد از سنین نوجواو یا هویت دیررسی به آن دست پیدا کند. سالها حتی  ای شودن صورت ممکن است دچار هویت آشفتهای

اند که سنین نوجوانی را طی کردهکنیم درباره افرادی صحیت میاش درگیر باشد. خوب ما داریم هم با این سؤاالت اساسی زندگی

 ،کنندیدئولوژی های مختلفی را اتخاذ میدانند و گاهی اوقات ااند یعنی هنوز نمیاین سؤاالت اساسی جواب نداده به ولی هنوز

غل نشدند آید. اگر وارد یک ش، این تغییرات خیلی به وجود میشوندشوند و یک زمانی غیر مذهبی میمیانی مذهبی یک زم
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واج هم ممکن است پیش بیاید که دانند چه انتظارات شغلی دارند یا در مورد ازدشان نیست. هنوز نمیهنوز آن شغل مورد عالقه

 شوند. رسند و دچار هویت آشفته میهویت نمی ها هم به اینگوییم هویت دیررس و بعضیمی

ی که ممکن است در افکار نوجوانان وجود داشته خیلی مهم است که از این تناقضاتبرای معلمانی که با نوجوانان سروکار دارند 

کن است در رفتار های قبلی یک نوجوان است یا تغییراتی که ممالتی که گاهی اوقات بر خالف رویهباشد اطالع داشته باشند. سوا

برد تا بخواهد ها را زیر سوال میها و نباید، بایددست به امتحان می زند ،، نوجوان دست به کنجکاوی میزندنوجوان شکل بگیرد

دا ت منسجمی دست پیخواهد به یک هویبه قول پیاژه آن آرمان شهر را برای خودش ترسیم و توصیف کند یا بقول اریکسون می

 . . گفتیم از نظر اریکسون رشد و تحول تا آخر زندگی ادامه داردمهم است دوراناین  کند، خیلی

هایی که دوره قبل در آن شکل گرفته بود الکجوان دارد بر اساس م بعد از دوران نوجوانی دوران جوانی است: تکلیفی که یک

رد صمیمی بشود و رابطه صمیمی با یک تواند یا یک ف. اینجا میزندنتخاب همسر و شریک زندگی خودش میحاال دست به ا

گیری شود. اگر کسی ازدواج موفقی اگر کسی این دوران را به خوبی طی نکند ممکن است دچار انزوا و گوشه  یا فرد ایجاد کند و

وگرنه حتی  ،شودبا صمیمیت این مرحله گذرانده می ای با همسرش داشته باشد، اگر کسی زندگی خشنود کنندهداشته باشد

احساس اینکه من در این دنیا  ،گیری، احساس گوشهاحساس تنهایی ،اگر همسر هم داشته باشد ممکن است همان احساس انزوا

  شود.ممکن است بر او حاکم  ،روابط دلسوزانه و صمیمی داشته باشم ،حرف هایم را بزنم ،کسی را ندارم که با او درد دل کنم

و باروری   که آیا دچار احساستکلیفی فرد این است  در دوران میانسالی .رسیممی میانسالیبعد از دوران جوانی به دوران 

، ی زندگی یک فرد استترین دورهبارور دانیم که دوران میانسالی تقریباً ود و یا دچار احساس رکود شود. میاحساس زایندگی ش

های مختلف و یا در افراد در فرهنگ اروری و زایندگی ممکن استبیشترین تولیداتی که دارد در دوران میانسالی دارد حاال این ب

مختلف متفاوت باشد برداشت های مختلفی از آن وجود داشته باشد. بعضی ها ممکن است باروری را در پرورش فرزندان خود 

و فرهنگی دهد ایی میهدهد و به نسل بعدی آموزشمی که دانش آموزان خوبی پرورش میباروری را در معل  بدانند ، بعضی ها

کنند این باروری را ، در آثار علمی که تولید میها ممکن است باروری را در هنرهای شخصیکند ببینند، بعضیرا منتقل می

مورد رضایت خود داشته باشد و این احساس زایندگی  فردی اگر چنین زندگی داشته باشد باید بتواند تولیداتی ببینند. به هر حال

گذرد. معموالً میانساالن به کن است احساس کند زندگیش دارد بیخود میگرنه ممآید ومفید بودن در او به وجود میری و بارو

، نکند امهای داشتکنم یا خیر، چه فایدهام یا خیر، آیا دارم خوب کار میگیم به چیزی دست یافتهافتند که آیا در زنداین فکر می

انجام می قیاسی ای ندارم. این احساس خاص دوران میانسالی است که فرد یکنم فایدهمام شود و من احساس می کعمرم ت

 ، آیا آن باروری الزم را دارد یا خیر. د نظرش استهایی که مزند که آیا به آن هدفمحک می دهد و خودش را

یک عمری را پشت سر گذاشته به گذشته خودش نگاه می که یک دورانی را پشت سر گذاشته ، آدمیو باالخره در دوران پیری

؟ آیا گذشته داشت که حاال احساس خوبی به آن گذشته ای درخشان داشتکند که آیا گذشتهکند و به پشت سر خودش نگاه می

ده است. ممکن اش بود و یا هر چیز دیگری که در گذشتهتواند فرزندانش باشتواند کارش باشد میداشته باشد یا خیر. این می

اش نگاه کند و ببیند آثار خوبی از خودش به وقتی به گذشته  دهد و یا ممکن است است احساس انسجام روحی به او دست

گویند ما دوتا بحران در ها میبعضی .و دچار یاس و ناامیدی بشود جای نگذاشته است احساس پریشانی به او دست بدهد

خوبی بحران اول این است  ولی  کنندکنند و به گذشته خود نگاه میمی ی که انسانها فکریکی در چهل سالگ ،زندگیمان داریم

که انسان اگر اشتباهی کرده باشد می تواند برگردد ولی در دوران پیری اگر به عقب نگاه کند چون جای بازگشت و برگشتی 

 وجود ندارد ممکن است دچار یاس و ناامیدی شود. 

جتماعی ما به این نظریه بسنده میو در قسمت رشد روانی ا  که ما خدمتتان به صورت خالصه گفتیم این نظریه اریکسون بود

خواهیم معلمان خوبی باشیم باید به خوبی دانش آموزان را بشناسیم، هم آن ویژگی های همگانی و هم قوانین کنیم. اگر می

ش چه تفاوت هایی دارد. ما در فصل رشد اگر می سایر همساالنفردی که این فرد با دوره ای را، هم به صورت  حاکم بر رشد هر
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 ؟را تعریف کنیم و بگوییم رشد چیستتوانیم رشد ایم یا خیر باید دقت کنیم که آیا میعمل کرده خواهیم بدانیم که آیا خوب

رشد چه ابعادی ؟ گویندحاال خیلی تعریف کلمه به کلمه و کالسیک الزم نیست همین که خودمان بدانیم رشد به چه چیزی می

دارد؟ و باالخره در زمینه رشد شناختی گفتیم خیلی برای کالس درس و برای روانشناسی تربیتی اهمیت دارد. آیا می دانیم 

با برونر تا حدی که گفتیم آشنا  دانیم ؟ با ویگوتسکیمنظور پیاژه چیست ؟ آیا کاربردهای نظریه پیاژه را در کالس درس می

اش با آن مواجه است تا ول اریکسون هر فردی در طول زندگیهایی که به قین با زمینه رشد اجتماعی و بحرانمچنو ه باشیم

 .. این از مباحثی بود که در زمینه رشد خدمت شما ارائه دادمباشیمحدودی آشنا 

 

 جلسه بیست وچهارم

های پیشین روانشناسی های یادگیری. ما در درسنظریهبر درس امروز که در خدمت مهارت آموزان عزیز هستیم مروری داریم 

، روانشناسی تربیتی را به عنوان یک علم کاربردی تعریف کردیم: اخه های مختلفش را خدمتتان گفتیمرا تعریف کردیم و ش

های رشد ه نظریهدادیم. در جلسه قبل نیز برا در روانشناسی تربیتی توضیح   های پژوهش، روشگیردرا که در بر میموضوعاتی 

  .ویگوتسکی و برونر را توضیح دادیمشناختی تمرکز کردیم، نظریه پیاژه، بر روی رشد  ،پرداختیم

لی که موضوعات اص های یادگیری است. ما گفتیم که یکی ازاصلی ما نظریه در جلسه امروز که در خدمتتان هستیم بحث

های یادگیری هستند. نظریه است. در بحث یادگیری یکی از قسمتهای مهمپردازد بحث یادگیری روانشناسی تربیتی به آن می

دسته از این  های متفاوتی شدند ما در اینجا سههای یادگیری تقسیم بندیکنید نظریهانطور که در این تصویر مشاهده میهم

اینها هستند.   ی که ما بررسی میکنیمولی آن نظریات، البته فقط این سه دسته نیستند ،ایمتر هستند آوردهنظریات را که مهم

 گرایی. های رفتاری، شناختی و سازندهسته عبارتند از نظریهاین سه د

 

 

 

ین دسته یک نظریه دهیم و در همی و کنشگر را مورد بررسی قرار میاسازی کالسیک، وسیلهدرون نظریه رفتاری ما شرطیدر 

ی مورد بررس  را نیز (ی است )یادگیری مشاهده ای بندوراریه یادگیری اجتماعنظ ،های شناختی و رفتاری هستکه مابین نظریه
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ا که منظریه گشتالت و نظریه خبر پردازی هستند  ،های شناختی نظریه یادگیری معنادار آزولقرار خواهیم داد. از سری نظریه

اهیم کرد. تمرکز ما بر روی نظریهمعرفی خو  انگرایی را به اجمال خدمتتپردازیم و نظریات سازندهفقط به نظریه خبرپردازی می

 سازی خواهد بود. شرطی هایهای رفتاری و به ویژه نظریه

یم پرداختیم خدمتتان گفتما در معرفی روانشناسی وقتی به رویکرد رفتاری یا رفتارگرایی : کنیمهای رفتاری شروع میاز نظریه

داشتند و در رویکرد مکانیستی نسبت به انسان  گرفت این بود کهن قرار میای که مورد توجه شاکه رفتارگرایان عمده مسئله

ها را از لحاظ یادگیری مثل هم میارگانیسم  مثل میمون و همه ،مثل موش ،های دیگری مثل کبوترکنار انسان ارگانیسم

ید شد بلکه تاکتوجهی نمی و هیجانات انتظارات ، باورها ووامل غیر قابل مشاهده مثل انتخابدانستند. در رویکرد رفتاری به ع

محیط توجه  باید فقط به  رویکرد رفتاری را به خوبی درک کنیم  قابل مشاهده بود. ما برای اینکه  بیشتر به محیط و رفتارهای

ر رفتار ا دی که گفتیم ی، اراده و موارداحساس ثیری که محیط بر رفتار دارد. افکار درونی فرایندهای هیجانی،داشته باشیم و تأ

 ند. شوشوند و یا خیلی کم اهمیت تلقی میدیده نمی

سازی داریم ا چندین نظریه شرطیسازی کالسیک است. مها نظریه شرطیترین نظریهقدیمی های رفتاری یکی ازاز بین نظریه

دای قرن بیستم مشغول در ابتکه   سازی پاولف است. پاولف یک فیزیولوژیست روسی بودترین آنها نظریه شرطیولی قدیمی

کرد پاولف متوجه شد که بعضی از کشف ها هستند چه گیری میبزاق حیوانات را اندازه  هایی در زمینه فیزیولوژی بود وپژوهش

کشف می   محقق به این  ریزی شده پیش نمی آید بلکه به صورت تصادفیسایر علوم که به صورت برنامه  در روانشناسی چه در

 ؛های طبیعیشرطی کنیم. این بازتاب  آنها را  توانیممی  های طبیعی داریم کهلف این بود که ما یکسری بازتابکشف پاو .رسد

آموختنی هستند. رفتارهای غریزی رفتارهایی پیچیده هستند و نادر رفتارهای ما یکسری رفتارهایی داریم که غریزی هستند 

هستند که باز هم نا آموختنی هستند. یک سری رفتارها هم داریم که ارادی  ایولی رفتارهای بازتابی یکسری رفتارهای ساده

انسان   معموالً به هیجانات بستگی دارند وقتی یک محرکی به وجود می آید  ، آن رفتارهایی کهستند. حاال این رفتارهای بازتابیه

افتد مردمک چشم من تنگ میبه چشم من میبرای مثال وقتی نور . دهدها یک پاسخی میارگانیسم  در قبال آنها یا بقیه

نا   کند اینها رفتارهای بازتابی هستند این رفتارهای بازتابیزانوی من میخورد پای من حرکت می ای بههوقتی ضرب  شود،

 . آموختنی هستند

داد و به آنها غذا میکرد، ها تحقیق میبر روی حیواناتی از جمله سگ  کشفی که پاولوف کرد این بود که در آزمایشات خود

و نا   این غذا یک محرک طبیعی  دهدکه وقتی به حیوان غذا میداد متوجه شد های مختلف زیستی که انجام میایشآزم

کرد. تا اینجا که خیلی مورد خاصی وجود ندارد. بزاق را اندازه گیری می  شود و میزانآموختنی است و بزاق حیوان ترشح می

فرایند شرطی شدن کالسیک یا یا شرطی شدن پاسخگر یا شرطی . یزی را کشف کرد که خیلی جالب بودببینیم پاولف چه چ

 در اینجا آن ها را توضیح می دهیم:  اسامی مختلفی هستند که برای این نظریه وجود دارد و ما، شدن پاولفی

ی می گوییم. وقتی این محرک داده می قبل از شرطی شدن یک غذا وجود دارد که ما آن را محرک غیر شرطی یا محرک طبیع 

 ودر اینجا غذا محرک غیرشرطی است  ،به عنوان مثال .شودروطی به آن داده میشود مشروط به چیزی نیست و پاسخ غیر مش

وقتی به حیوان یا انسان غذایی داده می شود خود به خود بزاق او ترشح می شود. خب تا  .پاسخش هم یک پاسخ طبیعی است

افتد. صدای زنگ در اینجا محرک خنثی است. ما یکسری محرک های طبیعی داشتیم و امر طبیعی دارد اتفاق می اینجا یک

بینید شود. مثالً شما یک صندلی را مییهای خنثی پاسخی از ارگانیسم صادر نمبا محرک .یکسری محرک های خنثی هم داریم

واکنشی به آن ندارید. و یا همه اشیا و پدیده ها را اگر در گذشته برخوردی  اید هیچ گونها حاال هیچ برخوردی با آن نداشتهاگر ت

ها ه ایندهید؛ بیچ گونه واکنشی به آنها نشان نمیبا آنها نداشته و هیچ محرک طبیعی و یا غریزی و یا بازخوردی نباشند شما ه

و   بتدای زندگی ما محرک های خنثی هستندهایی که در محیط زندگی ما هستند در اهای خنثی میگوییم. اغلب محرکمحرک

و بعد ازشرطی شدن   دهم که اینها قبل از شرطی شدن استشوند. حاال خدمتتان توضیح میکم کم از حالت خنثی خارج می

 .چه اتفاقی خواهد افتاد
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 جلسه بیست و پنجم

ند. حاال های خنثی هستها محرکمحرکرک های طبیعی هستند و یکسری داریم که محخب ما گفتیم که یک سری محرکها 

یند شرطی شدن زنگ ن، در طول فرازنگ ابتدا محرک خنثی بود ولی در طول شرطی شد انجام داد فدر این آزمایشی که پاول

سلما پاسخی . یعنی یک محرک خنثی با یک محرک غیرشرطی همایند می شدند. خب مهمراه کرد با محرک غیرشرطی غذارا 

داد. حاال بعد از اینکه ق را میداد همان ترشح بزاق بود، یعنی در حضور این دو محرک پاسخ ترشح بزانجا میکه حیوان در ای

در اینجا شرطی شدن یعنی  شود.زنگ با غذا همراه میشود، حیوان شرطی مییعنی  چندین بار این همایندی اتفاق می افتد،

کرد. حاال که قبال محرک طبیعی ایجاد می همان پاسخی را ایجاد کند رک شرطی اگر به تنهایی ارائه بشود میتوانداینکه مح

 شود. به این میگوییم پاسخ شرطی. دیگر اگر زنگ را به تنهایی هم به صدا دربیاریم در اینجا بزاق سگ ترشح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رطی خنثی با یک محرک غیر شیند شرطی شدن کالسیک اینطور است که یک محرک توانیم به طور کلی بگوییم فراپس ما می

حرک خنثی ید. در اینجا هم مآمحرک شرطی در میاز چندین بار همایندی، محرک خنثی به صورت یک  بعد همایند میشوند و

که همان محرک غیرشرطی داشت و حیوان )ارگانیسم( همان پاسخی را به  کندهمان خاصیتی را پیدا می بعد از شرطی شدن

شده داد. این فرایند شرطی شدن کالسیک است. فیلم کوتاهی هم که بازسازیقبال به محرک طبیعی میدهد که محرک خنثی می

 کنید.دراینجا مشاهده می آزمایش پاولف هست را

 جریان شرطی شدن کالسیکخب در این فیلم کوتاهی که مشاهده کردید، تقریبا آزمایش پاولف بازسازی شده بود و عالوه بر 

تعمیم شد پدیده تعمیم هم نشان داده شد. ختلفی که در آخر به صدا درمی آمدند و بزاق حیوان ترشح میهای مدر آن زنگ

آید این برانگیزند. حاال سوالی که پیش میتوانند همان پاسخ محرک اصلی را آن محرک اصلی هم میهای مشابه یعنی محرک

تواند ا یک دانش بنیادی صرف بوده که به دست آمده یا میای دارد؟ آیشرطی شدن کالسیک امروزه چه فایدهاست که این 

 فوایدی هم داشته باشد؟ 

وابستگی هیجانات ها، در ها داشته، در  درمان ترسیادی در شناخت و در درمان بیماریی خیلی زکالسیک فایده شرطی شدن

ادی برای ما داشته باشد. چند مورد را در اینجا تواند کاربردهای زیشته و هم چنین در کالس درس هم میها دابه اشیا و پدیده

 خدمتتان معرفی میکنیم:

ای بود ولو. آلبرت کوچولو، کودک نه ماههیک آزمایش معروفی در روانشناسی وجود دارد تحت عنوان آزمایش آلبرت کوچاول، 

، ترسی از اینها نداشت. واتسون و که از حیوانات مختلف ترسی نداشت، با آنها بازی میکرد از جمله با موش وخرگوش و گربه
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، (آلبرتهمزمان با اینکه موش به این کودک )یعنی روانشناسی که خدمتتان معرفی کردیم،  دررینر، همان واتسون معروف 

ترسید ولی حد طبیعی بود، کودک از آن صدا میآورد. یک صدایی که یک مقداری فراتر از شد زنگی را به صدا در مینزدیک می

ترسید. ولی در طول فرآیند شرطی شدن بعد از اینکه چند بار این کار تکرار شد دیگر آلبرت از موش به تنهایی ش ابتدا نمیاز مو

های ما سری از ترس کند که یکشد که او بترسد. پس این توجیه میترسید. یعنی حضور موش به تنهایی هم باعث میهم می

ای که خودش محرک خنثی بوده شوند. اینکه ما از یک پدیدهکالسیک حاصل میسازی هایی هستند که از طریق شرطیترس

 .است این ترس را در ما به وجود آورده ،آور بودها یک محرک غیر شرطی که ترسدر ابتدا، ولی چون همراه شده ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه بیست و ششم  

 با آنخیلی  ، چون ملموس است ومویگاین را هم مییکی دیگر از فایده های شرطی شدن کالسیک در تبلیغات است. حاال 

انیم از آن در کار کالسیم تا بتوویگهای مختلف با این مورد مواجه هستیم این را میستیم، همیشه در تلویزیون و رسانهمواجه  ه

وان عن حصولی را بهداریم که این محصول ما معروفیت خاصی ندارد، برای اولین بار یک م. وقتی محصولی مان استفاده کنیم

کنیم یعنی یم این محصولمان را همزمان میآیخواهیم به فروش برسانیم. خب میایم و میهتولید کردمثال یک خمیردندانی را 

شود. یک محرک جذاب، پس اون محصول ما یک محرک خنثی تلقی می .نمایش می دهیم آن را همزمان با یک محرک جذاب

تواند یک های سفید و سالم میدهیم. خب دندانباشه همزمان با اون نمایش یا ارائه مییک محرکی که خوشایند مخاطبین ما 

های سفید و دهیم که دندان، همیشه یک فردی را نشان میکنیممحرک جذاب باشند. وقتی این دو را ما با هم همایند می

افتد، این دو با هم هیجان مثبتی را از مدتی که این همایندی اتفاق میکند. بعد خمیردندان استفاده میسالمی دارد و از آن 

. اول آن دندان به تنهایی و بعد که آن محرک خنثی کنار هم قرار گرفت دوتاییشان هیجان مثبت ایجاد می کنند. کنندایجاد می

یردندان کذایی را به تنهایی ببینید احتماال احساس مثبتی نسبت به آن حاال اگر شما در یک فروشگاه مراجعه کنید و آن خم

خمیردندان خواهید داشت و اگراز شما خواسته بشود از بین چند خمیردندانی که برایتان مزیت خاصی ندارند یکی را انتخاب 

 ی آورد. روید که احساس خوبی در شما به وجود مکنید به صورت ناخودآگاه سراغ این خمیردندانی می
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ما یکسری  مان استفاده کنیم.سازی کالسیک به نفع کار آموزشیس درس ما چطور می توانیم از شرطیحاال ببینیم در کال

هایی معلم وچیزهای مختلف. اینها محرک های مختلفی مثل کتاب، مثل کالس، مثلرسه، محرکمحرک هایی داریم در مد

های خنثی را شوند. این محرکهای خنثی تلقی مینسبت به اینها نداشته باشد، محرکه قبلی هستند که در ابتدا اگر فرد تجرب

محرک های  توانند باشند؟ذاب چه چیزهایی میهای جهمایند کنیم. در کالس محرک های جذابباید با یکسری محرک ما

ها ، اینیا پاداش، جایزههای جذابی باشند؛ حرکتوانند مجذاب خیلی فراوانند. یک لبخند، یک نوازش، یک توجه، اینها همه می

های خنثی را به صورت خوشایند در بیاوریم. ارایه انیم محرکتوانند کمک کنند به ما تا بتوهایی هستند که میهمه محرک

قه جاد عالرس، آن معلم، آن کتاب داشته باشد و باعث ایهمزمان اینها باعث میشه که فرد باز هم هیجان مثبتی نسبت به آن د

  .شودبه مدرسه می

آموزان ما از زبان ، دانشآموزان ما از ریاضی خوششان بیایدان ما از درس خوششان بیاید، دانشآموزبخواهیم که دانشحاال اگر ما 

آن چیزی که در درس ما هست میتواند ظاهر آراسته باشد،  حاال __های جذابی، باید یکسری محرکانگلیسی خوششان بیاید

 __های اجتماعی باشدهای لبخند باشد، محرکهای جذاب کالمی باشد، محرکمیتواند یک جایزه باشد، تشویق باشد، محرک

آن را یاد بگیرند و  مان به خوبیآموزانخواهیم دانشآن چیزی که می، با آن کالس با آن درساینها را ما باید همایند کنیم با 

 ،د که این عالقه به صورت ناخودآگاه به وجود بیاید. حاال کاری که ما باید بکنیمشوبهش عالقه پیدا کنند. اینها خودش باعث می

به خصوص وقتی دانش آموزان تجربه قبلی نسبت به این محرک ها ندارند. دانش آموز کالس اول ابتدایی که می خواهد وارد 

شود. درست است که علم تقریبا یک محرک خنثی تلقی مینه شناختی از معلم دارد وچون تجربه قبلی نداشته ممدرسه شود 

اال وارد های دیگران است. حاش بر مبنای گفتههای اولیهاست، بیشتر واکنش برایش تعریف کردند ولی تجربه مستقیمی نداشته

بیند که مهربان بیند که خوش خلق است، معلمی را میعلمی را میمشود معلمی را می بیند که خندان است، کالس که می

معلم که محرک خنثی بود  شوند احساس خوشی نسبت بهجذاب هستند با معلم که همراه می های، اینها همه آن محرکاست

آموز به وجود خوبی را در دانش آید و احساس صورت یک محرک شرطی خوشایند در میکنند و این معلم خودش به ایجاد می

 کنیم.حاال ما عالقه به مدرسه پیدا می آورد.می

آموزی که از امتحان تحان اگر بخواهیم از این دیدگاه دانشدر بحث اضطراب امتحان هم همینطور است. در بحث اضطراب ام

ی سرهمراه این امتحان یکاید خود امتحان یک محرک اضطراب آور است ما ب ،کلش را کم کنیممی ترسد را درمان کنیم یا مش

با  کند وکه در جلسه امتحان حضور پیدا می معلمی های در اصل آرامش بخش را همراه کنیم.های خوشایند، محرکمحرک

شود آن استرس کاهش پیدا کند این می دهد این باعثبا آرامش به سواالت دانش آموزان جواب می خلقی و مهربانی وخوش

تواند دو احساس شایند بود. انسان در یک زمان نمیشود با محرکی که ظاهرا ناخواست همراه می رک جذاب که خوشایندمح

است آن یکی  ترس کنارهم آمدند آن محرکی که غالبمتفاوت را داشته باشد، هم مضطرب باشد هم آرام، وقتی این دو احسا

آموزی که اضطراب هرچه آرامش برای دانش ی بیشتر باشد وبرد. بنابراین هرچه مهربانکند یا از بین میر را طرد میمحرک دیگ

 شود. از آزمون کاهش پیدا کند بیشتر میدارد بیشتر باشد احتمال اینکه آن اضطراب کاهش پیدا کند و آن استرس ناشی 
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و در مان استفاده کنیم ک در جاهای مختلفی در بحث آموزشیسازی کالسیمی توانیم از امور مربوط به شرطیپس ما 

های هایمان از این یافتهتوانیم در کالسی کالسیک خواهیم گفت که چگونه میسازهای بعدی بیشتر از شرطیسازیشرطی

 روانشناسی به نفع معلم خوب بودن استفاده کنیم. 

هفتم جلسه بیست و  

 یمطالعات و کالسیک سازی خب ما شرطی سازی کالسیک رو خدمتتون ارایه دادیم خیلی بصورت اجمالی. چون مطالعه شرطی

 روانشناسی برای زیادی خیلی های یافته و بودن عمیقی و طوالنی مطالعات خیلی بویژه شاگردانش و پائولوف توسط شده انجام که

 نه ای میشه شرطی حیوان دو تا هر به ایا نسبت محرک تا کنیم، دو ارائه محرک را اگه همزمان دوتا آیا اینکه مثال برای داشتند.

 هایمحرک غیرشرطی. آزمایش محرک خنثی و اون باشد اون باید ها محرک ارائه بین فاصله چقدر آیا میشه. شرطی یکی به فقط

 داد.  دست به روانشناسی برای مفیدی هم خیلی های یافته شد انجام مختلفی

دایک. ورانثای  وسیله سازی شرطی نظریه عنوان تحت جلسه این در کنممی معرفی خدمتتان امروز دیگر سازی شرطی یک نوع

داد. می انجام ار آزمایشهایی پائولوف  با همزمان و گرفت قرار پائولوف تاثیر تحت که بود آمریکایی شناسان روان از ثوراندایک یکی

ه کاری ک ثوراندایک و ای وسیله سازی میدم و با شرطی توضیح خدمتتون یکی از آزمایش هاش در اینجا تصویرش اومده که

 ذاییغ قفس یه بیرون در و رو( گرسنه )گربه میده قرار قفس در ای رو شنا میشیم. ثوراندایک یه گربهانجام داده بود تا حدی آ

یک  ن قفسو ای کنه ، بوش رو استشمام ببینه رو غذا قفس و بیرون میده،  این قفس طوری تعبیه شده که این گربه میتونه قرار

در صورتی باز میشه که اون اهرم ) اهرم خاصی که توسط نخ آویزونه( توسط گربه باید کشیده بشه  تا در باز در داره که این در 

 یکی ادفیتص صورت به اینکه تا دهد می انجام را مختلفی حرکات و پریدن پایین باال به قفس داخل در کندمی شروع بشه. گربه

 رد تقریباً میدیم قرار قفس که ما این گربه رو داخل دوباره میشه. باز در و میشه اهرام شدن کشیده به منجر گربه حرکات از

هفت دقیقه یا شش  در بدهد این بار نجات را خودش بتونه گربه این تا شده دقیقه صرف 8 اول دفعه اگه مثال کمتری زمان

 به و دهب نجات خودشو سریع خیلی و قبلی روش همان به که گیرد می یاد گربه میشه تمرین کار این بیشتر چه هر و دقیقه،

  کند. پیدا دست غذا

 دگیرمی صورت خطا و کوشش راه از ما های یادگیری اغلب ما های یادگیری بگه. ثورندایک میگه میخواد چی نظریه این حاال

 به اون ما و درست پاسخ به میشه منجر آنها از یکی دهیممی انجام مختلف های محرک حضور در را مختلفی  کارهای یعنی ما

 هب را آن حاال دادیم تصادفی صورت به همون پاسخی که اول گیریممی قرار موقعیت آن خواسته مون میرسیم و دوباره که در

 وششک راه از کنیم.اینو میگیم یادگیری پیدا دست جواب همان به تا دهیممی پاسخ آن ریزی بهبرنامه صورت به و عمدی صورت

تمرین : قانون تمرین همین بود که میگفت یادگیری تدریجیه.  قانون سری قانون هایی رو وضع کرد از جملهخطا. ثورندایک یه  و

ا فرض م میتونه بشه منتهی یعنی محرک به یک پاسخ بشه تکرار جریان آن هر چه فرد در یک موقعیت یادگیری قرار بگیرد و

 میشه رومندیباعث نی تمرین که میگفت بود معروف تمرین به قانوننیرومندتر میشه این  پاسخ و محرک بین پیوند که اون کنیم

 اثر نونقا اثر که قانون داشت تحت عنوان دیگری قانون شد. یه  می پاسخ و محرک پیوند بین شدن ضعیف باعث تمرین عدم و

 به ارمغان بیاره احتمال خوشایندی برای ما موقعیت یه باشه خوشایند محرک یک پیامدش دهیممی انجام ما که کاری اگر میگه

ر د باعث شد همین قانون را ثورندایک خب این قانون اثر که بعدا  به تقویت معروف شد تکرار اون رفتار در اینده بیشتر میشه.

گسترشش داد تا یه نظریه ای که خیلی از نظریه ثورندایک گسترش و وسعت بیشتری داشت را  ارایه داد  ردست بگیره و اینقد

  )پس قانون اثر این را میگه(.

بر عکس قانون اثر هم وجود داره. میگه اگه یه رفتاری ما انجام بدیم پیامدش یک موقعیت ناخوشایند برای ما باشه احتمال اینکه 

رار کنیم کمتر میشه. یک قانون دیگه ای داشت بنام قانون امادگی. میگه ارگانیسم  برای انجام یک رفتار باید در اینده اون را تک
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اماده باشه هرچه این امادگی بیشتر باشه واگر این ارگانیسم اماده ی انجام یه رفتاریه و اون رفتار  را ازش بخان که انجام بده 

اماده نباشه و مجبورش کنی برای انجام کار، این خودش براش ناخوشاینده. خوشنودی بیشتری بدست میاره.برعکس اگه 

تلمیحاتی که نظریه ثورندایک داشت یک قسمت ازیادگیری های انسان را میتواند توجیه کند. خب ما همه یادگیری هامون بر 

ت دگیری هایی از ما که بصوراثر شرطی سازی کالسیک نیست و همه یادگیری هامونم بصورت کوشش وخطا نیست.  ولی اون یا

کوشش و خطا هست را ثورندایک اومد توجیه کرد.عالوه بر اون ثورندایک کمک دیگه ای که کرد تا قبل از ثورندایک اینجوری 

، ماهیچه های ذهنی ماهم بر اثر فکرکردن، طور که بدن ما بر اثر ورزش کردن ، بر اثر فعالیت قوی تر میشهمرسوم بود که همان

اعمالی که مربوط به مغز هستند قوی تر میشن. در ان زمان ) در زمان ثورندایک( که میومدن یه درسای سختی را برای  بر اثر

دانش اموزان میزاشتن و میگفتن هر چه دانش اموزان بیشتر از این درسها بخونند ذهنشون قو تر میشه.ثورندایک اومد این تفکر 

ه هر چه ادم درس سخت تری بخونه ذهنش قوی تر بشه. مثال التین را اگه در رابه چالش کشید گفت که اینجوری نیست ک

اینده کاربردی نداره چرا ما باید بیاموزیم. یا بعضی از بحث های سختی وجود داره که ممکنه برای اغلب افراد کاربردی در اینده 

ید ارایه بدیم. ثورندایک در مقابل این اومد گفت نداشته باشه. صرف این که اینا می تونن درس های مشکلی باشن ما اینا را نبا

که ما چیزی رو باید یاد بگیریم که در اینده لزومی داشته باشه که از اون استفاده کنیم یعنی بین دو تا موقعیت که می خواد 

بشه که  ید رعایتیادگیری اتفاق  بیفته باید یه سری همانندی وجود داشته باشه حاال صددرصد که نیست ولی این همانندی با

این نظریه تحت عنوان عناصر همانند تلقی میشه و اطالق شده. این از نظریه ثورندایک بود که خیلی بصورت اجمالی خدمتتون 

 ارایه شده.

 

 جلسه بیست وهشتم

 سته هم ریرفتا حوزه پردازنظریه بزرگترین تقریبا نظریه پرداز سومی که در دسته نظریه پردازان شرطی سازی قرار دارد و

ختلفیه م های اسم عامل سازی شرطی یا فعال سازی شرطی یا کنشگر سازی شرطی عنوان به نظریه اش اسکینر، اسکینر است.

 گسترش ار ثورندایک اثر که به این شرطی سازی دادن تلقی میشه واین اسکینر معروفیتی را که کسب کرد گفتیم  اون قانون

 گفتیم ار رفتارها سری یه ما که درسته میشن، کنترل هاشون پیامد وسیله به ما رفتارهای کنشگر سازی شرطی نظریه طبق داد.

 ولط میگفت که اینا فقط قسمت خیلی کمی هستند که یک فرد در اسکینر ولی کنه توجیه تونه می کالسیک سازی شرطی

  داره. فعالی نقش آنها انجام در فرد که رفتارهایی هستند آن و بقیه رفتارها دهمی داره انجام زمان
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اسکینر.  بهجع عنوان تحت کرد حاال چطور ما میتونیم بیایم اونها را کنترل کنیم. اسکینر یه ابداعی که داشت یه جعبه ای درست

 لیک قوانین و قواعد همان از ولی ای جعبه ها یه نوع کبوتر برای و بود برای موش ها یه نوع جعبه ای اسکینر حاال چه این جعبه

میله هایی داشت که بصورت مشبک بود که به این میله های فلزی می تونست سیمی  کرد. توی این جعبه کف آن یه می تبعیت

 و زقرم نورهای که مختلفی های المپ بده؛ فشار هایی داشت که موش می تونست آنها رااهرم سری بود که شًک وصل بشه و یه

یکیش  با دادمی که فشار را اون اهرم و کردمی پخش را صدا که ؛ بلندگویی روشن بشنمیشه اونا میتونستن  دیده آنجا در آبی

  بود فقط بجای اهرم کبوتر باید نوک میزد. همین هم کبوتر جعبه در و بشه داده حیوان برای غذاهایی میتونست

 شناسی روان آزمایشگاه های در ساختن جعبه این از افرادی بعدا هم و شده انجام اسکینر جعبه این با را مختلفی هایآزمایش 

 شرطی یهنظر بیینیم کنشگر؛ سازی شرطی نظریه سراغ بریم حاال آمده. دست به ها آزمایش آزمایشگاه این از مختلفی نتایج و

تقویته؛ رفتارگرایان یه شعاری دارن تحت  عنوان این که همه  به وابسته رفتار کنشگر سازی شرطی نظریه در سازی چی میگه.

 اینجا در تقویت کسب لذت کسب این هستند. رنج و درد از فرار و لذت کسب دنبال به همواره انسان ها یا درواقع ارگان ها 

 ما آن  که میشن باعث ما رهایرفتا ، پیامدهای رفتارگرایان نظر تنبیه است. طبق از اجتناب رنج هم و درد از فرار و میشه گفته

 خاصی پیامدهای ها که رفتار باشند. یه سری دسته سه توانندمی ما ندیم. رفتارهای انجام یا بدیم انجام آینده در را رفتارها

 یامدپ و یه سری رفتارها هستند با باشند شده تحت محرک های پیش آیندی کنترل ندارند ،اینا میتونند ندارند، هیج پیامدی

 خوشایندی، ناخوشایندی این مبنای بر ناخوشایندی مواجه می شوند. مواجه می شوند و یه سری رفتارها هم با پیامد خوشایندی

تنبیه.  و تقویت عنوان تحت آمده وجود به کنشگر سازی شرطی نظریه و اسکینر نظریه در مفاهیمی رفتار، یه سری پیامدهای و

 السیک های موقعیت در و بخصوص زندگی میگم و مثال هایی هم براشون میزنیم چون خیلی درخدمتتان  حاال اینا را یکی یکی 

 کنیم.  می استفاده اینها از ما

 خوشایند بعد از رفتار که منجر به نیرومند شدن محرک ارائه یک» تعریفی که شده گفته  مثبت تقویت : در مثبت تقویت اول 

سرعت رفتار افزایش پیدا کنه یا مقدار رفتار افزایش  ،مکنه شدت رفتار افزایش پیدا کنهم؛ نیرومند شدن یعنی «آن رفتار میشود

پیدا کند. به همه اینا ما میتونیم بگیم نیرومند شدن. پس در تقویت مثبت، یک پیامد خوشایندی بعد از رفتار ارائه میشد  و 

تار میشود. در کنار این، یک تقویت منفی داریم.تقویت مثبت منجر به افزایش میزان اون رفتار یا افزایش سرعت و مقدار اون رف

خیلی سر راست وواضح و روشنه. تقویت منفی ممکنه یه مقداری پیچیده تر باشه. در تقویت منفی، ما یک محرک ناخوشایندی 

ه چه تقویت مثبت چحذف این محرک ناخوشایند منجر به نیرومند شدن اون رفتار میشه. یعنی  را بعد از رفتار حذف میکنیم.

باعث نیرومندی رفتار میشن. اینجوری نیست که بگیم تقویت منفی رفتار را  ،فی، هر دو باعث افزایش رفتار میشنتقویت من

  نیرومندتر میشه. ، رفتارد چه مثبت چه منفیوقتی تقویت بعد از رفتار بیانه،  کاهش میدهد.

نوع است. ما تنبیه مثبت یا تنبیه حضوری داریم و تنبیه منفی یا تنبیه حذفی در کنار تقویت ما تنبیه را داریم. تنبیه هم دو

ک محرک ارائه ی "داریم.حاال مثال هایی داریم که بعد ازاینجا مثال هایشان را میگم. در تنبیه مثبت ،تعریفی که شده گفته که  

ی یه رفتاری یه فردی نشون میده یا یک ارگانیسمی ناخوشایند بعد از رفتار که منجر به کاهش آن رفتار میگردد. یعنی شما وقت

نشون میده ، اگر یک محرک ناخوشایندی بعد از اون رفتار ارائه بشه احتمال انجام اون رفتار کم میشه.اینو تنبیه حضوری هم 

ه حذفی ر تنبیمیگن؛ چون چیزی که حضور پیدا میکنه اون محرک ناخوشاینده. ما یک تنبیه منفی یا تنبیه حذفی هم داریم. د

یامنفی، حذف یک محرک خوشایند بعد از رفتاره. وقتی ما بعد از رفتار یک محرک نا خوشایند را حدف میکنیم باعث میشه اون 

 در روزمره صورت به رفتار در اینده کاهش پیدا کنه. حاال مثال هایی برای هرکدام از این موارد  زده میشه؛ مثال هایی که

 ارائه مثبت تقویت هستند. اول یک مثال از  چی ببینیم اینا بصورت دقیق تر تا میشه مشاهده درس هایکالس در زندگیمان

 کمتر داوطلب میشه که به کالس کمرویی است که در آموز دانش آموز، دانش که این بگیرد نظر در را آموزدانش یک کنم؛می

 با علمم بده.  پاسخ معلم سوال یکبار دستش رو میبره باال تا به دلیلی هر به اتفاقی صورت به ؛حاال بده پاسخ معلم سواالت
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 معلم نکه رفتاره؛ ای یک آموزدانش کردن بلند ؛ دست افتاده اتفاق مثبت تقویت خود ، اینجا در میکنه؛ میگیم نگاه به او مهربانی

 پاسخ داوطلب و باال ببره رو دستش آینده در آموزدانش این اینکه احتمال شده؛ کرده یعنی یک تقویت مثبت ارائه توجه بهش

 .مثبت تقویت یک از بود مثالی این میشه بیشتر بشه سواالت به دادن

 

 جلسه بیست و نهم

 باره انواع تقویت و انواع تنبیه:کنیم دردر اینجا مثال هایی را عنوان می 

 منفی تقویت

آموزش چندین بار در کالس تاخیر داشته است؛  و معلم برای  در تقویت منفی یک موقعیتی را در نظر بگیرید که مثال یک دانش

او در دفترش عالمت منفی  قرار داده است.  معلم به او می گوید اگر بتواند یک هفته بدون تاخیر در کالس حضور یابد یکی از 

ده معلم سر وقت در کالس افتد؟ دانش آموز در پاسخ به این وعمنفی هایش را برایش حذف می کند.  در اینجا چه اتفاقی می

آموز در آینده سر وقت در حاضر می شود؛ معلم هم  یکی از عالمت های منفی او را حذف می کند.  احتمال اینکه این دانش

 بینید که حذف یککالس درس حاضر شود بیشتر می شود. حاال این مورد چه فرقی با مورد قبلی داشت؟ در این مورد شما می

 .شودنجر به نیرومندی آن رفتار میمحرک ناخوشایند م

 مثالی برای تقویت منفی 

 

 

 

افتد، ولی نوع محرکها متفاوت است، چه در  تنبیه حضوری  و چه در تنبیه حذفی همین اتفاقات دارد می طورتنبیه هم همین 

آورد. پدرش ناراحت می شود و به او اخم می هستند.  مثال یک پسر بچه  از کوچه  به خانه برگشته و حرف زشتی را به زبان می

افتاده است. گفتن حرف زشت از سوی کودک خودش یک رفتار است. کند. در اینجا میگوییم تنبیه مثبت یا حضوری اتفاق 

تواند اخم باشد ، شدیدتر باشد مثال سرزنش باشد، یا  هر آزارارنده که می محرکپیامد این رفتار چه بوده است ؟ ارائه یک 

ی را به زبان بیاورد واکنشی که برای آن کودک منفی تلقی شود.  احتمال اینکه این کودک دوباره در حضور پدر حرف زشت

ضورپدر گوییم در حکند. نکته ای را که باید دقت کنید هم در تنبیه حضوری هم تنبیه حذفی  این است که ما میکاهش پیدا می

احتمال اینکه این کار را انجام دهد کمتر میشود. اسکینر در آزمایشاتش متوجه شد که این رفتار نامطلوب حاال از دید ما هر 

طلوبی، در حضور ما انجام نمی شود ولی به طور کلی از بین نمی رود که بگوییم مثال یک فرد دیگر حرف زشتی را به رفتار نام

زبان نمی آورد ویا عمل زشتی را که قبال  انجام میداده از خزانه رفتاری او پاک نمی شود، ولی در در حضور  تنبیه کننده دیگر 

یه  دارد، که بعدا اسکینر  توصیه می کرد که از تنبیه استفاده نکنیم، همین بود که می انجام نمی دهد. یکی از عوارضی که تنب

 گفت تنبیه رفتار نامطلوب را از بین نمی برد، بلکه فقط در حضور تنبیه کننده آن رفتار ارائه نمی شود.

 مثالی برای تنبیه حضوری)مثبت(

سروقت حاضر شدن 

 در کالس
حذف محرک آزارنده)عالمت 

 منفی(

نیرومندشدن 

فزایش احتمال رفتار)ا

 رفتار سروقت حاضرشدن(
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  حذفی)منفی( مثالی برای تنبیه

برای تبیه حذفی به این مثال دقت کنید : موقعیتی را در نظر بگیرید که در کالس درس، دانش آموزی با دوستش دعوا می 

بود؛ آن ستاره را از او میگیرد، وقتی آن ستاره را از او می گیرد، گرفتن ستاره در کند؛معلم قبال به او یک سری ستاره هایی داده 

اینجا پیامد ناخوشایند نیست بلکه  آن پیامد خوشایند را از او می گیرد ؛ حاال این  سی اینجا مهم است و  دعوا کردن با همکال

ها دو روی یک سکه هستند ولی هر دوتا یعنی هر دو  نوع تنبیه،  می تواند منجر به کاهش احتمال انجام آن رفتار شوند در 

یت و تنبیه در کارهامون، و در محیط های کالسی حضور معلم. که این می تواند به ما کمک کند به خوبی از این مفاهیم تقو

استفاده کنیم. حاال وقتی ما مفاهیمی مانند  تقویت و تنبیه را ارائه می دهیم  و یا  رویکردهای رفتاری را می گوییم، ممکن 

نونی ما ، از امعه کبینیم که در جهایی نشان دهند و بگویند دیگر عصر رفتارگرایی گذشته، ولی میاست بعضی از افراد  مخالفت

 رفتار گرایی چه در امور درمانی و چه در امور کنترل  افراد در سازمانها و محیط های مختلف به خوبی استفاده می شود.

  

   

  

  

فیلم کوتاهی از کنشگری شرطی که روی کبوتر ها انجام شده است را با هم ببینیم . در فیلم کبوتر ها را می بینیم که یاد گرفته 

اند که توپ تنیس را به سمت همدیگر هل بدهند؛ چرا و چطور این را یاد گرفته اند؟ مگر چه اتفاقی میفتد اگر آن توپ بیفتد؟  

تد یعنی  آن کبوتر طرف مقابل برنده  شده و در ازایش به او غذایی داده می شود.  خود این خوب از یک طرف که توپ میف

کند؛ که حتی حیوانات هم این ها را به راحتی می جریان شرطی شدن و کنترل رفتار به وسیله پیامدها را برای ما توجیه می

 توانند یاد بگیرند. 

به آنها اشاره کردیم، نظریه ی  شرطی سازی کالسیک، مفاهیم تقویت و تنبیه در عالوه بر این مواردی که ما در تغییر رفتار 

تواند داشته باشد. ما یک بحثی داریم تحت عنوان تغییر رفتار که خیلی خود آن موقعیتهای کالسی چه تلویحاتی برای ما می

 کند.  های نظریه شرطی سازی کنشگراستفاده میرفتار درمانی و و تغییر رفتار از آموزه

 

 

 تلویحات آموزشی نظریه تقویت 

گفتن حرف 

زشت از سوی 

 کودک

ارائه محرک 

 آزارنده)اخم کردن(

ضعیف شدن 

رفتار)کاهش احتمال 

گفتن حرف زشت در 

پدر( حضور  

دعوا کردن باهم 

 سرکالس

حذف محرک خوشایند)حذف 

 ستاره(

ضعیف شدن 

رفتار)کاهش 

احتمال دعوا کردن 

 در حضور معلم(
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آموزان مطلوب است؟ و رفتارهای مطلوب را، یعنی آن می گوید معلم باید اوال  تعیین کند که چه نوع  تقویتی برای دانش

آموزان ایجاد شود، )مثل نظم، درس خواندن، عالقه به مدرسه، و یا  هر رفتار مطلوبی ...( خواهد در دانشرفتارهایی را که می

ه انجام آن رفتارها. برای مثال اگر دانش آموزی به نمرات خوب عالقمند است که البته اغلب دریافت تقویت را باید منوط کند ب

موزی آدانش آموزان دوست دارند نمرات خوب بگیرند؛ باید نمره خوب گرفتن به کوشش زیاد وابسته باشد. یا مثال  اگر دانش

 به یادگیری مطالب درسی. تایید اجتماعی را دوست دارد باید یادگیری مطالب درسی منوط باشد 

و از این گونه مثال ها ما خیلی زیاد میتونیم بزنیم. ولی نکته ای را که باید رعایت کنیم چون به کارگیری این مثالها به این  

دهیم که به صورت خیلی دقیق تر برایتان توضیح می دهم سادگی نیست. گاهی اوقات ما اشتباهاتی هم در این فرایند انجام می

 ر ما بخواهیم یک رفتار خاصی از بین برود چه کاری باید انجام دهیم؟اگ

 ایجاد رفتار مطلوب با استفاده از نظریه تقویت

برای ایجاد رفتار مطلوب اوالً ما باید تعیین کنیم که چه چیزی برای هر دانش آموز تقویت یا تنبیه محسوب می شود، و بعد  

فتارهای نامطلوب را تنبیه کنیم.  اینها را خدمت شما به صورت دقیق تری با مثال آن رفتارهای مطلوب را تقویت کنیم و ر

 توضیح خواهم داد.

 امجلسه سی

برای ایجاد یک  تقویت مثبت یک مثالی خدمت شما عرض می کنم. اگر هدف ما افزایش یادگیری است ، همه معلمها دوست 

ئه می کنند به خوبی یاد بگیرند، اگرمی خواهیم یادگیری بیشتر شود چه دارن دانش آموزانی داشته باشند که مطالبی را که ارا

کاری باید انجام دهیم؟  اوال )الف( باید تقویت کننده های مناسب برای بجه ها تعیین کنیم. بعد )ب( باید  رفتارهایی که نشان 

ارهایی مانند وقتی یک دانش آموزی به دهنده یادگیری هستند را تقویت کنیم. چه رفتارهایی نشانه ی یادگیری هستند؟ رفت

معلم یا تکالیف توجه می کند. و یا وقتی تکالیفی را انتخاب می کند که چالش برانگیزند، سپس تکالیف را تکمیل می کند و 

 انجام می دهد. این رفتارها نشان می دهد که یادگیری در حال افزایش و اتفاق افتادن است. )ج( یک سری رفتارها هم هستند

که برعکس این هستند مثل وقتی که کسی برود سراغ تکالیف خیلی ساده  برودف یا سریع دست از کار بکشد، یا تکالیفش را 

 به موقع انجام ندهد . ) تقسیم بندی را در ادامه مشاهده می فرمایید( 

 هدف : افزایش یادگیری 

 الف( تعیین تقویت کننده مناسب برای دانش آموز

 یی که نشان دهنده یادگیری اند مثل : ب( تقویت رفتارها

 توجه کردن به معلم یا تکلیف 

 پافشاری روی تکالیف دشوار 

 انتخاب تکالیف چالش انگیز 

 انجام تکالیف 

 ج( عدم دریافت تقویت )نادیده گرفتن( یا تنبیه رفتارهایی مثل :

 توجه نکردن 

 زود دست از کار کشیدن 

 انتخاب تکالیف خیلی آسان 
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  تحویل تکالیف ناتمام 

تحقیقات نشان داده است که تقویت کننده های مثبت مختلفی وجود دارد. تقسیم بندیهای مختلفی شده که در زیر مالحظه 

 می بینید. 

 

 انواع تقویت کننده های مثبت                                                            

 تقویت کننده های نخستین 

 

 کننده های فعالیتی تقویت

 

 تقویت کننده های شرطی )ثانویه(

 

 تقویت کننده های قابل دستکاری           

 تقویت کننده های تعمیم یافته

 

 تقویت کننده های بازخوردی            

 تقویت کنند های اجتماعی             

 

 تقویت کننده های بیرونی            

 های ژتونی )معاوضه ای(تقویت کننده            

 

 تقویت کننده های درونی            

 

 

 
ولی کاری که ما در اینجا انجام می دهیم می خواهیم این تقویت کننده ها را در محیط کالسی که بیشتر مد نظرمون هست را 

معرفی کنیم.  گاهی این سوال پیش می آید که آیا ما دانش آموزانی هم داریم که از هیچ چیز خوششان نیاید؟ پاسخ  این سوال 

دنبال تقویت کننده هستند، یا یک محرک های  جذاب و خوشایندی برایشان وجود دارد خیر است. همه دانش آموزان به نوعی 

)همه انسانها چنین هستند(. ولی نوع تقویت کننده ها متفاوت است. گاهی اوقات ما تقویت کننده ای را به دانش آموز ارائه می 

کن است  با خود بگوییم:  شاید  نتوانیم چیزی دهیم که دوست ندارد. به همین خاطر است که در مورد این دانش آموزان مم

برایش پیدا کنیم که از آن خوشش بیاید، گویی که  از هیج چیز خوشش نمی آید ! انگار جایزه روی او تاثیر ندارد !  پیامد 

قویتی آنها تگی های تخوشایند تاثیر ندارد ! در نتیجه  افراد با هم متفاوتند. ما باید بشناسیم دانش آموزان را و ببینیم آن وابس

 چه چیزهایی هست؟ چه چیزهایی برای آنها جذاب است؟ چند مورد در کالس درس در اینجا مشاهده می کنید. 

در بعضی کالسها تایید بزرگساالن می تواند تقویت کننده باشد،  مثل وقتی که معلم به دانش آموز نمره عالی می دهد ، این  

 «احسنت! کارت را خیلی خوب انجام دادی.»ایید کرده است. مثال به صورت کالمی به او می گویید  نمره عالی در واقع کار او را ت

خیلی از دانش آموزان به ویژه در سالهای باال وابسته به این تقویت های کالمی هستند ولی لحن باید متفاوت باشد. نوع گفتن 

ه باید بدانیم ک «احسنت کارت خیلی خوب بود»ول می گوییم ما باید متفاوت باشد. اگر به فرض به یک دانش آموز کالس ا

اگربخواهیم  به دانش آموز دبیرستانی بازخورد مثبتی به او بدهیم چگونه باید  صحبت کنیم؟ مثال وقتی به دانش آموز دبیرستانی 

با جمله ی باال یعنی   «دهیمی دانم که تو همیشه کارت را خیلی خوب انجام می »یا   «همین بود!انتظارم از تو » می گوییم

 متفاوت است ولی تقریبا داریم همان تایید را انجام می دهیم.  «احسنت ....»

یک سری از دانش آموزان هستند که اهل رقابت هستند. دانش آموزان رقابتی همین که احساس کنند که در یک رقابت برنده  

ند مهم نیست، فقط دوست دار «نمره ی چند»ترین باشند، برای آنها  شده اند، همین برایشان تقویت کننده هست. همین که باال

از بقیه باالتر باشند: مثال اولین کسی که تکلیفش را انجام  می دهد باشند، اینها اهل رقابت هستند. پس برای این دانش آموزان 

 ان را نشان دهند.باید یکجوری مطرح شود و به یک نحوی در یک جو رقابتی قرار بگیرند که بتوانند خودش
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برای دانش آموزان پایه های پایین تر یا برای دانش آموزانی که قبل از دبستان هستند، همچنین برای کودکان استثنایی، مواد 

خوراکی )آب نبات، شکالت، آبمیوه ...( برای آنها جذابیت خاصی دارد؛ یا جوایزی مانند کتاب، مداد، تاثیر بیشتری نسبت به 

 های صرفا کالمی یا بقیه ی موقعیت ها می تواند داشته باشد. تقویت کننده 

تایید همساالن برای یک گروه از دانش آموزان خودش یک تقویت کننده است. تایید همساالن وقتی است که دانش آموزان از 

واهند، همانطور که آن استقبال می کنند. برای مثال او را در گروه خودشان دعوت می کنند، همکالسی ها از او کمک  می خ

دیده اید که در دوران دبیرستان )متوسطه( که دانش آموزان وابسته می شوند به همساالن و همساالن برای آنها ارزش بیتشری 

نسبت به بقیه افراد پیدا میکندد؛ تایید آنها هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. یعنی یک کاری را گاهی اوقات یک نوجوان انجام 

به خاطر اینکه همساالنش اورا تایید کنند و او را درجمع خودشان راه دهند؛ برعکسش هم اتفاق  میفتد، مثال می دهد فقط 

وقتی یک نوجوان یک لباسی را خودش انتخاب کرده و خیلی خوشش می آمده و خریده، ولی فردای آ ن روز همکالسیهایش  

آن لباس را دوست ندارد و وقتی به او می گوییم چرا این لباس را  به او خندیده اند و شما مشاهده می کنید که از فردا دیگر

دوست نداری خودت  که آن را انتخاب کرده ای  ! و هزینه زیادی برای خرید آن پرداخت کرده ای! می گوید نه این لباس را 

 دوست ندارم. چرا ؟ دلیل آن عدم تایید همساالنش است. 

ل هستند. این تقویت کننده ها ممکن است کمتر مد نظر ما قرار بگیرند. استقالل یعنی بعضی از دانش آموزان به دنبال استقال

که  د، میتواند به کاریهرکس کارش را به اتمام رسان»درانجام کار آزاد باشد و اختیار داشته باشد. اینکه  به دانش آموزبگوییم 

گاهی  این خودش یک تقویت کننده است.  «س برود بیرون.هرکه زودتر انجام داد می تواند  از کال»یا  «بپردازددوست دارد 

، یا مسوولیت دادن درکالس هم می تواند  یک تقویت کننده باشد. مثال نماینده کالس شود، مسوول جمع اوقات دادن امتیاز

 کردن دفترها شود ، سرگروه شود. برای بعضی افراد مسسوولیت داشتن خودش یک تقویت کننده باشد.

ه در اینجا هست دانش آ موزان مختلف، افراد مختلف، تقوقت کننده های مختلفی دارند باید اینها شناسایی شود تا نکته ای ک

 بتوانیم از شرطی سازی کنشگر برای تقویت رفتاراستفاده کنیم.

 تقویت کننده های بالقوه در کالس درس

 

 از تقویت کننده هانمونه هایی                                     منابع تقویت 

 معلم به دانش آموز نمره عالی می دهد.   تایید بزرگساالن

 .معلم می گوید که کارت را خوب انجام داده ای 

 

 باالترین نمره را درکالس می گیرد.   رقابت 

 .اولین کسی است که تکلیف را کامل می کند 

قابل مصرف 

 )خوراکی(

o .یک جعبه آبنبات دریافت می کند 

o دریافت می کند. یک آبمیوه 

 دانش آموزان اورا به گروه خودشان دعوت می کند.  تایید همساالن

 .همه همکالسیها از او کمک می خواهند 

 در انجام هر کاری آزادی و اختیار دارد.  استقالل

 .برای رفتن به بیرون از کالس آزاد است 
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 سی و یکم جلسه

 

 .است اسالید متن است آمده «گیومه» در که هایی قسمتنکته: 

 

 شرطی یهرنظ سورنداک، سازی شرطی نظریه کالسیک، سازی شرطی نظریه .دادیم ارائه خدمتتان را رفتاری نظریه های ما

 وجود شناختی های نظریه و رفتاری های یه نظر مابین که ای نظریه یک هستند. چی که گفتیم رو اسکینر کنشکر سازی

 شناخت سمت مرور به ولی بود گرا رفتار ابتدا در بندورا البته .است بندورا ای مشاهده یادگیری و اجتماعی یادگیری داره

 استفاده میکرد آن از رفتاری های یه نظر که کارش در کرد استفاده مفاهیمی از و شد کامل گرای شناخت یک و رفت گرایی

 روانشناسی توی که هایی آزمایش ترین مشهور از یکی که می بینیم را کوتاهی فیلم بپردازم هینظر خود به اینکه از قبل.

 از بوبو. یکی عروسک آزمایش به است معروف آزمایش میدم. این توضیح خدمتتون رو نظریه این بعد بینم می رو شده انجام

 .شده انجام گفتیم که است هایی آزمایش ترین مشهور

 آزمایش این که است بوبو نام به شده یاد عروسک یک با ازمایشی به مربوط بندورا آلبرت های پژوهش ترین مشهور از یکی»

 پرخاشگری رفتار مشاهده چگونه که دهد نشان توانست آن به وسیله بندورا که است مشهور بوبو بادکرده عروسک آزمایش به

 .«باشد داشته تاثیر کودکان خشونت در یادگیری بر تواند می

 آنها برای فیلمی و شوند می تقسیم مختلفی گروههای به کودکان ابتدا آزمایش این در .است بندورا خود تصویر هم تصویر

 فردی یک که بینیم می فیلم این در .است شده پخش آنها برای آزمایش در که است اصلی فیلم همان این .شود ارائه می

 یک در .بود متفاوت وضعیت دیگر های گروه در. دهد می انجام آن با مختلفی رفتارهای و میزند کتک را بادی دارد عروسک

 در و .کرد می تنبیه نه و کرد می مهربانی نه نداشت کاری عروسک با فرد فیلم در و میکردند مشاهده گران مشاهده گروهی

 فیلم این از بعد. شد می رفتار مهربانی با و مناسب رفتارهای عروسک با که کردند می مشاهده دیگری گروه دیگری فیلم

 الگو کرده می مشاهده که فیلمی در دیده که کودکی این که میکنید مشاهده. میگرفتند قرار موقعیت در خودشان کودکان

 گرفته زدن کتک از گرفته چکش از میکنه امتحان داره وجود اونجا در که مختلفی ابزارهای زده می کتک را داشته عروسک

 هم و دخترها هم نبود جنس دو بین فرقی که بود این هم جالب. میده انجام عروسک روی مختلفی اعمال زدن از مشت

 و میکردند استفاده تفنگ چکش مختلف های ابزار و دادند می انجام را کارها همان میگرفتند قرار موقعیت وقتی در پسرها

 گرفته می جایزه الگو بعد و میشده رفتار مهربانی با عروسک با که بودند کرده مشاهده که گروهی در و عروسک میزدند به

 دو این وسط در جایی شاید خنثی گروه اما. گرفتند می قرار موقعیت در وقتی کردند می برخورد مهربانی با با عروسک افراد

 های یافته خیلی اجتماع و اجتماعی روانشناسی بحث برای هم و پرورش و آموزش برای هم بندورا نظریه .داشتند گروه قرار

 الگوها نقش به بشه ایجاد تغییرات آموزان دانش دانشجویان در میخواهند اگر که شدند متوجه افراد از خیلی .دارد فراوانی

 مشاهده که شدند متوجه چون رسانه در تلویزیون در خشونت علیه افتاد راه نهضتی زمان آن در .بشود توجه باید بیشتر

 یادگیری .دارد وجود رابطه این در هایی بحث میبینیم ما همچنان و .باشد داشته تاثیر کودکان روی تواند خشونت می

 .دارد مراحلی اجتماعی

 :مشاهده ای یادگیری مراحل»

 یادگیرنده در چه و الگو در چه توجه جالب عوامل :توجه . ۱

 کالمی و تجسمی صورت دو به مشاهده مورد اعمال بازنمایی: سپاری یاد به . ۲

 آشکار اعمال صورت به حافظه در شده ذخیره تجسمی کالمی های رمز درآوردن: بازآفرینی . ۳

 .«ندارد نقشی یادگیری در ولی است موثر عملکرد اجرای برای یادگیرنده گیزش ان در تقویت،: انگیزش . ۴

صورت  چه در. است توش بحث خیلی .کند توجه الگو به گر مشاهده و یادگیرنده باید اول یعنی. است توجه مرحله اول مرحله

 د آموزش افراد به میخواهیم و باشیم رفتاری یک انجام الگوی میخواهیم معلم عنوان به ما اگر. گیرد می صورت توجه این

 سری یک میکنند؟ توجه ما به بهتر و بیشتر آموزان دانش کی. کنند توجه ما به آموزان دانش که کنیم کاری باید هیم اوال
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 پایین و باال گچ، از استفاده کار در داشتن تنوع مثال یعنی رنگها از استفاده مثال باشد داشته وجود الگو در باید جذابیت هایی

 در دیده که را اعمالی باید شد جذب الگو به رندهییادگ توجه اینکه از بعد. بشه ایجاد باید قبیل این از هایی صدا، تنوع بردن

 ذهن در را آنها کالمی صورت به یا و تجسمی صورت به بتونه رو کرده مشاهده که اعمالی. بسپاره یاد بتونه به دوم مرحله

 چه یعنی ینیربازآف. کنه آفرینی باز رو اعمال اون بتونه باید سوم مرحله در. است دوم مرحله سپردن به خاطر. کند بازنمایی

 جا این در. بیاوریم در آشکار اعمال صورت به بتونیم باید شده ذخیره حافظه در که تجسمی یا رمزهای کالمی رمزهای

 تبدیل عملکرد به ی یر یادگ اینکه برای ولی شه می حاصل یادگیری مرحله سه این از بعد پس .میشود حاصل یادگیری

 ازش ولی هاند گرفت یاد یا دارند یاد را کارهایی افراد از خیلی. انگیزشی مرحله تحت عنوان الزمه هم چهارمی مرحله بشه

 دانش آموزان باید کنید دقت پس. نکردند پیدا را کار آن انجام برای الزم انگیزه نمیکنند؟ چون استفاده چرا. کنند نمی استفاده

 باید بعد شدند که متوجه کنیم جلب را توجهشان بکنیم بشه ارائه میخواد که سرمشق یا الگو اون متوجه خودمون متوجه را

 صورت به را حرکات .بسپارند ذهن به را بگیرند یاد میخواهیم که را کالم معنایی اون اعمال حرکات اون که کنیم کاری

 اعمال صورت به دهند انجام بتوانند را آن یا کنند بیان را آن بتوانند بعد. ذهن بسپارند به معنایی صورت به را کالم و تجسمی

 ما. بیاید د وجو به افراد در الزم انگیزه باید کنند تکرار آینده در را رفتار آن در نهایت که این برای و. بیاورند در را آن آشکار

 استفادههایی فقط است شده اضافه آن به جدید مطالب و است جدیدی خیلی نظریه چون یم یگذر م نظریه این از زود خیلی

 .کنم می عرض خدمتتان تیتر وار صورت به باشید داشته کالس در میتوانید که

 میخواهیم ما که وقتی پس .میدهند قرار الگو رو ش نگرشها رو رفتارهاش رو معلم آموزان دانش که بدونید باید درس کالس در

 گاهی. باشیم زمینه این در شوق و شور الگوی مندی عالقه الگوی هم خودمون باشند مند عالقه ما درس به آموزان دانش

 می قرار الگو معلم یک از بیش همساالن ی سنین یک در و دهند نمی قرار الگو صورت به رو ما فقط آموزان اوقات دانش

 کالس در که افرادی در یا و باشند مثبتی الگوهای که بدهند قرار آموزان دانش کنید سعی الگو صورت به را همساالنی .گیرند

 بیشتری جذابیت یک همساالنش بقیه برای که آموزی دانش یک یعنی. کنیم استفاده احسن نحو به آنها از دارند نقش رهبری

 مهربون آدم یا باشه داشته بهتری درس یا باشه داشته بیشتری بدنی آمادگی باشه بهتر ورزشش ممکنه دلیلی هر حاال به دارد

 بیشتر رو مبحث این .کنیم استفاده کالسمون بهتر کنترل برای فرد اون اجتماعی سرمایه و نیرو از ما میتوانیم باشه تری

 .داد خواهم توضیح کالس خدمتتون مدیریت قسمت

 

 مثال رهنمود

 عالقه نشان دادن نسبت به درسی که می دهید... الگو قرار دادن رفتار و نگرش های موردنیاز برای دانش آموزان

 هم گروه کردن دانش آموزان قوی و ضعیف استفاده دانش آموزان )خصوصا رهبران( به عنوان الگو

 و عدالت در تقویت رفتارهای مطلوب افراد مختلف رعایت انصاف نشان دهید رفتارهای دیگران تقویت میشود

از یک دانش آموز محبوب بخواهید با دانش آموز منزوی دوست  الگو قرار دادن رفتار دانش آموزان محبوب و رهبر

 شود...

 

 

 جلسه سی و دوم
 

 . است اسالید متن است آمده «گیومه»در که هایی قسمت

نظریه  مابین که روهم بندورا نظریه ای، مشاهده یا اجتماعی یادگیری نظریه. دادیم ارائه خدمتتون رو رفتاری نظریه های ما

 مختلف شناختی های نظریه .کنیم معرفی رو شناختی نظریه های میخواهیم. گفتیم خدمتتون بود شناختی و های رفتاری

 نظریه این از تا سه. دهم می توضیح را ینها ا از یکی فقط داریم که وقتی به بنا فقط من که هستند تعداد زیادی و هستند

 .هستند خبرپردازی نظریه معنادار، یادگیری نظریه گشتالت، نظریه عنوان هستند تحت تر معروف که ها
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 :شناختی یادگیری های نظریه»

 گشتالت نظریه

 آزوبل معنادار یادگیری نظریه

 «خبرپردازی های نظریه

 به و کلی رو ها پدیده نیاییم ما که اینه بر تاکید میده ر قرا بررسی مورد کلی صورت به رو ها پدیده که گشتالت نظریه توی

 رفتار و دادند می انجام رفتارگرایان که کاری مثل. کنیم تحلیل و تجزیه رو انسان رفتارهای و رو یادگیری موضوع خصوص

 نظریه این در تقاضا این و دارد وجود ویژگی این انسان رفتارهای مورد در خصوص به. میدادند تقلیل ها پاسخ محرک به رو

 مختلف عناصر فرد یک اینکه یعنی بینش. است بینش به رسیدن صورت به یادگیری بر تاکید گشتالت نظریه در .میشه انجام

 .برسد بینش و کند کشف رو عناصر این بین ارتباط میتونه رو مسئله حل موقعیت مثل دارد وجود یک موقعیت در که

 بقیه و است اصیل و واقعی یری یادگ یادگیری صورت این در بشه داده قرار باید فرد مسئله حل یک موقعیت در که میگویند

 قرار مسئله حل موقعیت فرد خود اینکه یعنی. است تاکید مورد رفتارگرایی در که هستند وار یادگیری طوطی ها یادگیری

 این از .شود می نائل مسئله حل و کنم می کشف رو دارند وجود موقعیت یک عناصر بین که های مختلف ارتباط و میگیره

 .میشم رد کنم و می بسنده حد همین در

می شکل شناختی ساختار یک ای زمینه یک در یادگیری از پس فردی هر ذهن درون میگفت آزوبل معنادار یادگیری نظریه

 میریم هرم باالی به چی هر و هستند جزئی مسائل هرم این پایین در کنید تصور را هرم یک اگر شناختی ساختار این .گیرد

 اینکه یعنی کنیم عمل هرم مبنای بر بدیم آموزش را طلبی میخواهیم وقتی که بود این آزوبل تاکید. هستند تری کلی مسائل

 چارچوب .بشه ارائه پایان در مشخص علمی های واقعیت و پراکنده جزئیات بعد و بشه ارائه کلیات یعنی کلی اول مطالب

 مطالب با یعنی. بده قرار چارچوب این روی رو جدید مطالب بتونه که یادگیرنده ذهن در بگیرد شکل باید ذهنی شناختی

 .بشه معنادار یادگیری که کنه برقرار ها این بین پیوندی .کنه و مرتبط انها ر قبلی

 در. خبرپردازی های نظریه عنوان تحت است سوم یه نظر کنیم تاکید روش و بدیم توضیح بیشتر میخواهیم که رو اینظریه

 هایی محرک سری یک محیط به توجه طریق از انسان رویکرد این در که است رویکرد است رویکرد یک پردازی خبر واقع

 بازیابی حافظه اش از اونا داره الزم که موقعی در میکنه ذخیره حافظه در میاره در رمز صورت به را آنها میکنه دریافت رو

 .میشه

 

 
 

 این در ولی بود تاکید یادگیری روی فقط قبلی های یه نظر که اینه دارند خبرپردازی نظریه های این که خاصی ویژگی یک

 در که هم گفتیم. گیرد می قرار مطالعه مورد فراری فراموشی همچنین و یمادیاری و یادسپاری یادگیری بر عالوه نظریه ها

 به رو انسان شناختی رویکرد در. بود شناختی رویکرد رویکرد یک داشت وجود روانشناسی در که ابتدایی هایاون رویکرد
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 هوش یک مثل. کند می عمل کامپیوتر یک مثل انسان خبرپردازی یه نظر طبق هم جا این. کردند می تشبیه کامپیوتر

 یه نظر خبرپردازی در .میشه انجام هم هایی پردازش میکنه ذخیره ذهن درون در میگیره بیرون از رو اطالعات مصنوعی که

 .است حافظه مرحله ای سه نظریه نظریه معروفترین داره وجود مختلفی های

 

 
 

 که رو مطالبی و داریم حافظه نوع سه ما .دارد قسمت سه ما حافظه که گفتند دادند ارائه که رو ای نظریه شفلر و اتکینسون

 تصویر طریق از. میشه گرفته بهره حافظه مرحله سه این از بشه حاصل انسان در میخواد وقتی یادگیری بگیریم یاد میخواهیم

 .میشیم آشنا نظریه این با بهتر

 

 
 

 باشه فشار باشه حرارت میتونه باشه صدا باشه نور میتونه محیطی های محرک این. دارند وجود محیطی های محرک یکسری

 داریم المسه حس داریم بینایی داریم شنوایی داریم بویایی. پنجگانه حواس داریم حواس هایپنجره  سری یه ما. باشه درد

 صداهایی و سر داریم قرار محیطی در. کنیم می جذب رو محیطی های محرک یکسری حواسمون این وسیله به چشایی داریم

 ما باشه داشته وجود خاصی دمای ممکنه بینیم، می ما که مختلفی تصاویر مختلف منابع از مختلف صداهای وجود دارد که

 که رو هایی بو کشیم، می که رو هایی مزه لحظه، اون باشیم داشته بدنمون در دردخاصی ممکنه کنیم، لحظه احساس این
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 حافظه در محیطی های محرک خاص لحظه اون در .دارند وجود محیط در ها محرک این تمام کنیم همزمان می استشمام

 میایم. کنیم حافظه وارد رو محیطی های محرک همه همزمان نمیتوانیم ما هستند حدود البته ما حواس .دارند قرار ما حسی

 رو حسی حافظه .میکنیم حسی حافظه وارد رو هستند محیط در برجسته صورت به که رو محرک هایی اتفاقی صورت به

 میمونه باقی ثانیه ۳۰ تا ۱۵ اطالعات اون عین حسی مخزن در. حسی مخزن میگن بهش قبول ندارند حافظه عنوان به بعضی

 اطالعات خود گفتیم جا اون. آیند می در رمز صورت به اینجا در بگیرند قرار توجه مورد اگر می روند، بین از نکنیم توجه اگر

 کوتاه حافظه یا فعال حافظه وارد میخواهند وقتی ولی نمیگیره، صورت رمزگردانی یعنی از اطالعات دقیقی نسخه هستند

 ممکنه باشه معنایی صورت به ممکنه .شوند گردانی کد یعنی. یند درآ رمز صورت به و بگیرد توجه قرار مورد باید بشوند مدت

 مدت شوند می مدت کوتاه حافظه وارد. باشند صوتی یا شنیداری های رمز صورت به میتونه باشه های تصویری رمز صورت به

 هم اطالعات از معدودی میزان مدت این در. مانند می باقی باقی ما فعال حافظه یا مدت کوتاه حافظه ثانیه در ۳۰ تا ۱۵ بین

 صورت به تواند می اطالعاتی آیتم دو منهای اضافه به هفت یعنی. است هفت میانگین. شوند مدت حافظه کوتاه وارد توانند می

 ۵ از کمتر کسی اگر .است پایه سطح پنج. نه باالترینش پنجه کمترینش. باشه داشته وجود کوتاه مدت حافظه در همزمان

 خواندن در اختالل دارند یادگیری اختالل معموال که آموزانی دانش .داره اختالل مدتش حافظه کوتاه در معنی باشه تر پایین

 بهتر باالتر ۵ از چه هر .باشد مدت کوتاه حافظه کم دامنه همین ممکنه دالیلش از دارند یکی نوشتن در اختالل ایا دارند

 از اطالعات این زمان مرور به یا. شوند می جایگزین جدیدی اطالعات با. اند شده کوتاه مدت حافظه وارد اطالعات حاال. است

 داشته اطالعات آن معنای در تامل بشوند تکرار اگر بشوند تمرین اگر .شوند مدت حافظه بلند وارد اطالعات این یا میروند بین

 توجه آن به بیشتر و داریم ما که است اصلی حافظه اون ما مدت بلند حافظه اصل در .شوند می مدت دراز حافظه وارد باشیم

 پردازی خبر یه نظر مورد در حد همین در .است گرفته قرار توجه مورد در روانشناسی خیلی فعال حافظه روزها این. شود می

 . میشویم رد مطالب این از خالصه صورت به ما که دارد وجود زمینه در این گفتن برای حرف خیلی. کردم بسنده

 

 جلسه سی و سوم

ای هنظریه با زیادی هایتفاوت دسته، این در د که نظریه هانظریه های سازنده گرایی هستن ،دسته سوم نظریات یادگیری

در نظریه های رفتارگرایی  .های شناختی دارندنظریه تحن عنوان  های اول تحت عنوان نظریه های رفتاری و هم دسته دوم دسته

تاکید بر این است که افراد دانش خود را از طریق تجربه های خود  . گرفته شده اند و .. برونر ،پیاژه ،از اندیشه های ویگوتسکی

 گرایی هسازند یهنظر در. است روانشناختی نظریه یک هم و است فلسفی نظریه یک هم گراییسازنده واقع ، دربه دست می آورند

انش د اینکه یکی شویم متصور را حالت دو توانیم می ما پس سازند می را خودشان خودشان، افراد که است این اصلی اندیشه

وجود دارد و معلم مسئول انتقال دانش به آن واقعیت بیرونی و به ذهن دانش آموزان است که نظریه عینیت  بیرون در آموز

 ود.گرایی نامیده میش

های پیاژه، ویگوتسکی، گشتالت، برونر و بارتلت و نیز فلسفه جان دیویی سرچشمه میگیرد. در نظریه سازنده گرایی از پژوهش 

 رند.این دیدگاه، یادگیرندگان دانش خود را از تجربه های شان به دست می آو

اربرد آن یه های فلسفی آن کاری نداریم و با کنظریه نسبیت گرایی نامیده می شود. در نظریه نسبیت گرایی با پا نیزنظریه دیگر 

است که دانشی در بیرون وجود ندارد و اشکال مختلفی دارد و خود ما این دانش  در کالس درس سر و کار داریم که فرض بر این

نیم ،میتوابپذیریم را اصل این اگر بنابراین  .است وابسته یادگیرنده خود به هم و است موقعیتی هم دانش بنابراین  را می سازیم

  .تواند دانش منحصر به فرد خود را داشته باشدبگوییم که هر فردی می
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 سازنده گرایی با خبرپردازی نظریه مقایسه

یادگیری به عنوان ایجاد تغییر در ساختار درونی است. در رابطه با یادگیری، اصولی کلی وجود دارد که پژوهشگر  ،در خبرپردازی 

سایی این اصول را دارد. اما در سازنده گرایی هیچ دانشی مطلق نیست بلکه همه دانشها ساختنی است . وظیفه کشف و شنا

 .یادگیری فقط در یک متن و زمینه معین رخ می دهد

 نظریه سازنده گرایی و رفتارگرایی مقایسه ی 

ان این دارد و معلم می تواند از طریق زب فلسفه زیربنایی رفتار عینیت گرایی است یعنی دانش عینی مستقل از یادگیرنده وجود 

سازنده گرایی فلسفه در  . دانش را انتقال دهد پس حقیقت را به میزان انطباق دانش فرد با قوانین طبیعت تعریف می کنند

 .کنند پس حقیقت یک امر نسبی استآنان بر واقعیت اجتماعی تاکید می .نسبیت وجود دارد

که مستقل از یادگیرنده می باشد و معلم آن را به ذهن یاد گیرنده منتقل  استدر نظریه رفتارگرایی، دانش یک واقعیت بیرونی 

 دانشی  یزی است که در بافت اتفاق می افتد و یادگیری موقعیتی است.چ همان یادگیری گرایی، سازنده نظریه در ولی  می کند.

 همه در رییادگی بنابراین باشند، می متفاوت همدیگر با گرفتیم یاد بیرون در که دانشی با یماگرفته یاد درس کالس در که را

وجه ویگوتسکی بسیار مورد ت ر،گرایی همچون نطریه های اکتشافی مانند برونسازنده  نظریه امروزه. بیفتد اتفاق تواند نمی جا

  .قرار گرفته است

 های سازنده گراییکاربرد آموزشی نظریه 

 از فعالیت های اصیل یادگیری استفاده کنید! 

منظور این است که باید یادگیرنده را در موقعیت شبه واقعی یا در موقعیت واقعی قرار دهیم. باید به جای آموزش انتزاعی دور  

یاه به اشت گاز ذهن در محیط بیرون باید یادگیری را وابسته به محیط واقعی تدریس نماییم. بنابراین برای تدریس مراحل ک

 جای استفاده از فیلم های گوناگون بهتر است که یاد گیرنده را به مزرعه ببریم تا مراحل کاشت گیاه را به طور واقعی ببیند و

 .یاد بگیرد گیاه را کاشت نماید و

 محتوا و معنی ها را برای یادگیرنده مربوط و معنی دار کنید! 

ل ابتدایی که تجربه بیرونی ندارند و یادگیری معطوف به بازی و سرگرمی میباشد یادگیری برای یادگیرندگان مخصوصا در مراح

 .باید یادگیری نیز متناسب با بازی باشد تا یادگیری برای یادگیرنده ملموس و واقعی گردد

 به یادگیرندگان کمک کنید تا در آینده به صورت خود سامانگر باشند! 

راشناختی داشته باشند. آنها باید بتوانند یادگیری خود را کنترل کرده، نظارت کرده و یادگیرندگان باید یاد بگیرند تا دانش ف

 .اصالح کنند تا یادگیری واقعی صورت پذیرد

 از شاگردی شناختی استفاده کنید! 
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ا حرفه ر رفت تا از صاحبکار ماهر خود آنای را یاد بگیرد به مغازه یا جایی میخواست حرفهبرای مثال در گذشته کسی که می

 .یاد بگیرد، بنابراین یادگیرنده در کنار کسی که از او مهارت بیشتری دارد قرار می گیرد تا آن مهارت خاص را کسب نماید

 )منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی(

 از آموزش باال به پایین استفاده کنید! 

 .ات ریز در حین تدریس بازگو گردندمنظور این است که ابتدا باید تکالیف کلی و مسائل پیچیده ذکر گردد وسپس نک

 از سنجش تکوینی به جای سنجش پایانی استفاده کنید! 

منظور این است که به جای امتحانات پایانی، امتحاناتی در حین تدریس گرفته شود تا یادگیری مرتب مورد ارزیابی قرار گیرد و 

 .ر گیردبازخوردهای گرفته شده مورد اصالح قرا هجریان یادگیری با توجه ب

 جلسه سی و چهارم

 مدیریت کالس

 کالس درس محلی است که دانش آموزان در حال آموزش و یادگیری هستند. 

 ها و اهداف مشترکی دارندمعموالً باورها، ارزش. 

 یعنی عوامل و مولفه های مختلفی در یادگیری دخیل هستند که بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. یک سیستم است. 

 کوچک مممکن است گروه بندی های غیر رسمی کوچکتری به وجود آید. )گروههای قومی و دوستی  در این گروه

 مختلف که به شناخت معلم کمک می کنند.(

 نقش معلم در کالس درس

 دانلود آموزش طراحی و اجرای آموزش 

  طراحی و سازماندهی کالس درس 

 مدیریت و رهبری 

 ایجاد انگیزش 

 نظارت و کنترل 

 ایجاد انضباط  

 ارتباط با والدین 

 مدیریت کالس درستعریف  

ایجاد یک جو مطلوب روانی و اجتماعی از طریق تعامل بین معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر تا شرایط مناسب  

نتظره ممدیریت به معنای تصمیم گیری است به صورتی که در کالس درس با توجه به شرایط غیر  .یادگیری فراهم شود-یاددهی

  .بایستی معلم تصمیمات مختلفی را مقتضی با شرایط کالس بگیرد

 مدیریت= تصمیم گیری دائم 

 :گیری دائم را در خصوص موارد زیر اتخاذ نمایدمعلم برای مدیریت کالس باید تصمیم 
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 دانش آموزان چه مطالب و محتوایی را و چگونه یاد بگیرند ؟  

 کدام دانش آموزان تشویق شوند ؟ 

 دهند؟ پاسخ سواالتی چه به و کسانی  چه 

 چه قواعد و مقرراتی را رعایت کنند؟  

 فعالیت های کالسی فردی باشد یا گروهی؟ 

 دانش آموزان چگونه با یکدیگر و با معلم رابطه برقرار کنند ؟  

 چگونه طرح ها و بحران های فردی و گروهی را مدیریت و کنترل کنند ؟ 

  استفاده کنند؟از چه نوع اقتدار ای بیشتر  

 کننده ظاهر شوند ؟در نقش کارفرما، کنترل کننده، مربی یا تسهیل 

 در نهایت چگونه پیشرفت تحصیلی آنها را سنجش و ارزشیابی نمایند؟ 

 منابع اقتدار معلم در کالس درس

 .()انواع مختلف پاداش نظیر احسنت گفتن و .. : ارائه امتیازاتی برای رفتارهایی خاصقدرت توانایی 

 )معلم مقتدر به مثابه معلم خوب نیست( : توانایی معلم در تهدید و تنبیه و مجازات های قانونیقدرت جبر 

قبول معلم و روابطی صریح، صادقانه و : ناشی از جذابیت شخصی، ظاهری آراسته و منظم، رفتارهای قابل قدرت مرجعیت 

 فداکارانه با دانش آموزان

 قعیت اجتماعی و جایگاه حقوقی که جامعه به معلم داده است: ناشی از موقدرت مشروعیت 

: ناشی از میزان آگاهی های حرفه ای معلم و تسلط بر موضوع درس، داشتن تجربه تدریس تجربه اداره کالس قدرت تخصصی 

 و داشتن تبحر در پرسیدن سوال های درسی و توضیح دادن

 جلسه سی و پنجم

معلم می رسیم به  قدرت تخصصی معلم . اخرین نوع قدرت و منبع اقتدر معلم قدرت تخصصی در ادامه بیان مطالب  اقتدار 

 معلم هستش.

: معلم ازاگاهی های حرفه ای معلم نشئت میگیرد یعنی معلم به موضوعی که تدریس میکند چقدر تسلط تخصصی قدرت

نا هست و چقدر به خوبی میتواند به سواالت دانش دارد.،چقدر تجربه در زمینه تدریس دارد ، در زمینه مدریت کالس چقدر توا

اموزان پاسخ  دهد و برای انها توضیحات مناسبی را ارایه دهد. اگریک  نگاهی به این قدرت های مختلف یا منابع اقتدار معلم  

تی معلم شند یعنی وقداشته باشیم مشاهده می کنیم که بعضی از این منابع اقتدار در اول کار می توانند خیلی کارایی داشته با

یک ابالغی وارد یک کالس می شود قدرت مشروعیت پیدا میکندولی نمیشود که معلم همیشه از این قدرت  اببا یک حکمی 

خود برای انجام کارها و مدیریت استفاده کند. بگویید بله از انجایی که معلم هستم باید به حرف من گوش دهید چونکه من 

این تنها دفعات اول کارایی دارد یا قدرت تشویق یا تنبیه که استفاده ازان هم باز محدود هستش. ما معلم و رئیس شما هستم . 

نمی توانیم خیلی خود را به قدرت تشویق و تنبیه  وابسته کنیم و خواست باشیم تمام جریان کالس را با ان دو مولفه تشویق و 

 تنبیه اداره کنیم.

بود که به رابطه صمیمانه  مرجعیت قدرتخیلی مهم است این دو نوع  قدرت هستند. یکی چیزی که ،در کنار تمام این موارد 

معلم و دانش آموزان بر می گشت و یا آن صمیمیت و فداکاری و دلسوزی که در جلسات اول خدمتان توضیح دادم که یکی از 

بود. ودر کنار همه ی این موارد  و یا اگر آیتم های  معلم خوب بودن همین صمیمیت و فداکاری و دلسوزی برای دانش اموزان 
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یح معلم توض -همه ی این موارد وجود داشته باشند ولی معلم تخصصش رانداشته باشد و نتواند درس خود را به خوبی ارائه دهد 

ن موارد ین ایخوب در اینجا میگوییم که ان منابع اقتدار تا یک جایی کارایی دارندو  حتی اگر قرار باشد ب -دهنده خوبی نباشد

سبک و سنگین کنیم اگر همه ی ان منابع کنار بروند این منبع تخصص به تنهایی باشد گاهی اوقات می تواند خود را به تنهایی 

جلو ببرد ولی ان موارد بدون قدرت تخصصی دیگر  زنده نیستند. معلم مهربانی که میخواهد هر روز دلسوزی کند ولی نمی تواند 

 صدای اعتراض خانواده و مسولیین را بلند خواهد کرد. پس باید به اولویت بندیهای منابع اقتدار دقت شود . درس بدهد باالخره 

 

 انواع بد رفتاری ها در کالس درس 

 در زمان آموزش مربوط به درس یا در زمانی که الزم است ساکت باشند. ضروری غیر صحبت : 

 اذیت کردن –گذاشتن اس م  –: دست انداختن دیگران آزار 

 حرکت بدون اجازه یا رفتن به جاهای که اجازه نداردکالس داخل حرکت : 

  تاخیر در انجام –بهانه گیری  –بحث کردن  –عدم اطاعت : عدم انجام چیزی که خواسته شده زیرا پا گذاشتن قوانین 

 برخالف دستور عمل کردن –در خواست 

 ایجاد همهه یا سر و صدا –: صحبت ها یا  خنده های نا مناسب  قطع کردن جریان درس 

 خراب کردن -ظلم به دیگران –آزار کالمی  -د عوا-کشیدن -دادن هل -: خصومت نسبت به دیگران خشن رفتارهای

 سراقت سرقت موال دیگران یا کالس   

 دعوا با معلم –: گستاخی در مقابل معلم  قدرت مقابل در سرکشی 

که به مدیریت کالس بپردازم باید با انواع بد رفتاری ها اشنا شویم . ما چندین نوع بد رفتاری داریم که در کالس ممکن قبل از این

هرچه بد رفتارها از میزان شدت آنها کاسته می شود ولی  است اتفاق بیوفتند این بد رفتاریها ازنوع  خفیف تا شدید هستند.

 ،آزار دادن دیگران  ،: صحبت های غیر ضروری د رفتار های که در باال می بینیدمثال بتعداد آنها در کالس بیشتر می شود. 

اینها همه مواردی هستند که در کالس اتفاق اتفاق می افتند فراوانیشون کم نیست ولی هر  حرکت داخل کالس، عدم اطاعت،

نش آموزان ممکن است با همدیگر حرف بزنن چه به پایین می رویم فراوانیشون کم می شود ولی شدتشون بیشتر میشه. خب دا

ساکت نیستند. ممکن هست همدیگر را آزار دهند )البته به صورت ، الزمه که ساکت باشند ،یا موقعی که معلم داره درس میده 

لدری ق اینها از موارد ،اسمی روی هم بزارند البته اینها خیلی مهم هستن  ،کالمی و خفیف( ممکن است به همدیگر طعنه بزنند 

کردن در کالس هستن که گاهی اوقات برای بعضی از بچه ها که حساسیت دارند می تواند نتایج عاطفی خیلی زیادی برایشان 

مشکالت زیادی برای انها ایجاد کند که باز به این موارد اشاره خواهیم کرد که معلم فقط مسئول رفتار خودش در  -داشته باشد

ر بقیه دانش آموزان نسبت به همدیگر هم باشد. نباید اجازه دهد این جور اتفاقات تاحد ممکن باید مسئول رفتا ،کالس نیست 

د رکالسش بیوفتد .  دانش آموزان ممکن است در کالس حرکت کنند ،بدون اجازه به جاهای بروند که نباید میرفتن، از میزش 

  بلند میشه. 

ازشون خواستیم انجام بدن را انجام ندهند. و قوانین و قوائد کالس  باشد یعنی کاری که عدم اطاعتبد رفتاری ممکن است   

بهانه گیری های انجام بدهند برای  ا ینکه کارشون را دیر تحویل بدهند ،معلم ازشون میخواد کتابها رو در  -را زیر پا بگذارند

نجا هست ولی این خودش به نوعی می میداند که کتب در ا –دانش اموزی رفته زیر میز داره دنبال کتابش میگرده ، بیارن 

ست االن وقت نوشتن نی–خواهد بگویید که من فورا از حرف شما اطاعت نکردم. معلم میگویید ساکت باشید ولی آن حرف میزند 

ولی کتابشو باز میکنه. اینها مصداق های از عدم اطاعت  هستن که یعنی بر  –ولی آن در حال نوشتن هست. کتابها بسته باشه 

 ف دستور معلم رفتار کردن.خال
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را قطع می کند. عالوه بر اینکه خودش داره صحبت میکنه یک جوری صحبت  درس جریانیک مقداری شدید تر کسی که  

 سر و صدی ایجاد میکنه که معلم دیگر نمی تواند به درس دانش ادامه بدهد.  -یه جوری میخنده–میکنه 

ش دعوا کردن با دوست -دارن فیزیکیاینجا دیگر جنبه  –ز دانش اموزان ببینیم ما ا خشنی رفتارهایگاهی اوقات ممکن است 

حتی ممکن است سرقت از اموال   -وسایل دوستان  –خراب کردن وسایل مدرسه  –ازارهای کالمی  –کشیدن  –هل دادن  –

 بدرفتاری در کالس درس هستند شدیدمدرسه یا اموال دوستان و همکالسیهایش باشد که اینا دیگر مصداق ها ی 

حالت بد رفتاری در کالس درس وقتی هستش که یک دانش آموز ی مقابل معلم قد علم می کندیعنی سرکشی   بدترین 

گستاخی می کند و ممکن است با معلم دعوا کند. گفتیم که این موارد در کالس خیلی کم اتفاق  –درمقابل معلم انجام می دهد 

دی که بخصوص در پایین جدول هستند ولی مقدار کمشون هم میتواند خیلی آزار دهنده باشد. پس وقتی ما می افتند این موار

از بدرفتاری در کالس صحبت میکنیم باید دقت داشته باشیم که باید بین نوع بد رفتارها تفاوت قائل شویم.همه را در یک رده 

  قرار ندهیم و برای همه یک وع دستورالعمل صادر نکنیم .

 با انواع بدرفتارها در کالس درس آشنا شدیم.

 

 جلسه سی و ششم

فورا نمی توانیم سراغ راهکار و درمان برویم بلکه اولین کاری که ما باید  ،حال که با اانواع بد رفتارها در کالس درس آشنا شدیم 

ال علت آن بگردیم  و دلیل آن را جویا شویم . این است که دنب ،در مقابل بد رفتاری یا رفتار نابهنجار دانش آموزا انجام بدهیم 

اگر ما دالیل را بخوبی بشناسیم در نهایت راه حل هایی انها هم خود بخود مشخص خواهند شد. زیرا بعضی از این راه حلها ممکن 

آموز  واده دانشاست از عوامل بیرونی نشئت بگیرند. مثال ممکن است دانش آموز باید به پزشک ارجاع داده شود، ممکن است خان

باید رفتارخود را عوض کنند. همه ی علت ها معطوف به خود دانش اموز نیست که بگوییم تغییر باید در خود دانش آموز حاصل 

 شود. گاهی وقتها ما باید خودمان به عنوان معلم خودمان را عوض کنیم.

 علل و ریشه بدرفتار ی ها 

 . علل جسمی1

 دانش آموزی که دچار کمبود خواب هستش ممکن است در کالس درس احساس خواب الودگی  خواب کمبود :

کند و به درس توجهی نداشته باشد وقتی که خواب است احساس خستگی بیشتری  میکند که منجر به نق نق زدن 

 .و غر غر کردن آن در کالس درس نیز می شود و دستورات معلم در کالس درس را نادیده  می گیرد

   از جمله حساسیت های جسمی(حساسیت ( 

  بیماری 

 وقتی دانش آموزان  صبحانه نخورده باشند ممکن است تا چند ساعتی رفتار عادی داشت باشندولی  غذایی کمبود :

 هرچه به انتهای روز  نزدیک می شویم، کم حوصله تر و بی توجه تر می شوند.                

بنابراین معلم باید به تمام موارد توجه کند و توجه داشته باشد که دلیلی بد رفتاری ها می تواند عوامل محیطی و موقیعتی  

 باشد.

 از جمله کم بینایی و کم شنوایی(        جسمانی نقایص ( 

 به های کالس (   4اختالت عصبی مثل بیش فعالی)% –. شرایط عصب شناختی 2
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طبق  –بچه های هستند که اختالت عصبی مثل بیش فعالی دارند -خیرا در پایه های پایینتر مطرح می شود یکی از مواردی که

درصد بچه های مدرس دارای بیش فعالی هستن . این بیش فعالی از سنین پیش از  ۴تخمین ها و براوردهای انجام شده حدودا 

کند. ولی تظاهر آن در سنی مختلف و دورهای تحصیلی مختلف  دبستان شروع می شود و تابزرگسالی هم ممکن است ادامه پیدا

 ممکن است متفاوت باشد، اینجوری نیست که درمان شود ولی ممکن است بزرگساالن بتوانند آن  را بهتر مدیریت کنند.

 نشانه های بیش فعالی :

 نا تمام رها کردن یک تکلیف  –عدم دنبال کردن دستورالعمل ها به خوبی  –: باعث حواس پرتی سریع  توجه کمبود

 به نظر میرسد به حرف معلم گوش نمی دند. –و رفتن سراغ کار دیگر 

: گاهی وقتها مشکل این بچه های بیش فعال این است که در جاهای نشستن  که محرک های  موقعیتی راهکار     

ایی بشینند که تصاویر و فعل انفعاالتی زیادی وجود دارد وظیفه ما این است که این محرک ها را کم کنیم . باید در ج

 که در کالس اتفاق می افتد را خیلی نبیند مثال کنار پنجره یاآ خر کالس نشته نباشند.

  

 پر حرفی،  وول خوردن ، بی قراریزیاد فعالیت  : 

 : اجازه دهیم فعالیت های در کالس داشته باشد و گاهی اوقات از کالس بیرون برود. موقیعتی راهکار    

 

 درگیری در رفتارهای خطرناک  -:  عدم تحمل انتظار نوبت،  بروز دادن و بیرون انداختن پاسخ ها تاکنشی رفتارهای

 بدون توجه به عواقب آنها

 
ری  هستند  و معروف ترین و رایج ترین آن در کالس پس ویژگی های عصب شناختی  یکی دیگر از عوامل بد رفتا

 ( است.)فعالیت زیاد همراه با کمبود توجه(adhdدرس ما بیش فعالی )

از علل های دیگر بدرفتاری  می توان  به خانواده و جامعه اشاره کرد که در جلسه بعد راجع به انها  توضیح خواهیم 

 داد.

  

 جلسه سی و هفتم

 رفتیم جلو چی هر که اینجا تا آموز دانش اوقات گاهی. است جامعه یا خانواده شرایط آموزان دانش بدرفتاری علل سوم دسته

 انوادهخ.  بشه آموزان دانش در ممکنه بدرفتاری ایجاد باعث که آموزه دانش اون موقعیت هم مورد این در بودند ها موقعیت بیشتر

 است دهش فهرست اینجا موارد از بعضی کنند بدرفتاری مستعد آموزان دانش تا باشند داشته توانندمی مشکالتی چه جامعه یا

 

 

 آموزان دانش رفتاری بد علل

 

 جامعه یا خانواده شرایط. ۳

 (لباس و غذا کمبود)فقر 
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 خانه فضای کمبود 

 والدین انضباطی شیوه 

 طالق 

 والدین متارکه 

 خانوادگی اختالف 

 والدین مرگ 

 مادر یا پدر مجدد آغاز 

 والدین روانی بیماری 

 والدین جسمی بیماری 

 والدین شدن زندانی 

 والدین اعتیاد 

 والدین غیبت 

 خویشاوند یا دوست یک مرگ 

 رفتار مورد در هارسانه تاثیر  

 تلویزیون یاد ایرایانه هایبازی در خشونت 

 

 فقر : 

 هنهک لباسهای که آموزی دانش بشود، بدرفتاری موجب تواندمی عوامل این ندارد غذا ندارد لباس کافی اندازه به که آموزی دانش

 اکنشو تمسخر مقابل در بگیرند تمسخر به را او دیگران تا شود  باعث است ممکن دارد تن بر خاصی های لباس یا دارد تن بر

 دست یا بزند سرقت به دست فقر این خاطر به است ممکن که آموزی دانش یا شودمی دعوا یک شروع این که دهد می نشان

 .آموزان دانش بقیه غذای و اموال به کند درازی

 خانه فضای کمبود: 

 . بدهد انجام را تکالیف یا  کند آماده بعد روز برای  خوبی به را درسش نتواند آموز دانش شود می باعث خانه فضای مبودک

 .بگیرد قرار کمبود این تاثیر تحت است ممکن یادگیری

 والدین انضباطی شیوه: 

 سیکال در  تواندمی موارد این دوی هر دارند  حد از بیش گیری سهل که والدینی یا دارند حد از بیش سختگیری که والدینی 

 پرورش هخان در سختگیرانه و مستبدانه شیوه با که کسی کند مشکل ایجاد کند اداره دموکراتیک صورت به خواهد می معلم که

 ای باشد نداشته کند نظر اظهار تواند می و دارد وجود آزادی که کالسی در بودن برای الزم ظرفیت است ممکن است یافته

 ترعای و قواعد است ممکن است کرده رشد   گیر سهل   بسیار ای خانواده در که آموزی دانش ، هستند گیر سهل که ایخانواده

 .باشد نیاموخته را قانون
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 باشد وچکک اش خانه فضای یا باشد فقیر که کسی هر که کنید دقت نکته این به بدهیم توضیح را موارد بقیه اینکه از قبل 

 اینها تنیس بدرفتار یقین طور به است داده دست از را مادرش و داود اند گرفته طالق یا دارند معلم با متفاوتی انضباطی شیوه

 .خیر دیگر فرد و بشود رفتار بد عوامل این وجود با فردی است ممکن هستند بدرفتاری کننده مستعد عوامل

 والدین متارکه یا طالق: 

 (اند نگرفته طالق ولی اند شده جدا همدیگر از یعنی) باشد عوامل این جزو تواند می والدین متارکه یا طالق 

 خانوادگی اختالف: 

 ها خانواده بین که است خانوادگی اختالف وجود آموزان دانش های بدرفتاری روی دارد تاثیر خیلی که مواردی از دیگر یکی

 هستند درگیر هم با که مادری و پدر شود، مشاهده آموزان دانش رفتار در ظاهرش و نمود آن و باشد داشته وجود است ممکن

 رسیدن برای که است گرفته یاد آموز دانش شرایط این در هستند آموز دانش برای مناسبی نا الگوی آنها(  درو بن) نظر طبق اوالً

 محیط در آموز دانش شرایط این در است، شده پذیرفته امری او برای دعوا کند دعوا یا کند پرخاشگری باید هاش خواسته به

 کالس در. است کرده مشاهده خانه در که را والدین رفتار ادامه یعنی دهد می ادامه را دعوا این آموزان دانش بقیه روی کالس

 درد به توجهی خیلی دیگر است خانه نگران همیشه که وقتی نباشد راحت فکری نظر از که فردی است ممکن یا افتد می اتفاق

 باشیم هداشت توجه باید قسمت این به است، بدرفتاری دستورات به نکردن عمل است، بدرفتاری نوعی توجهی بی این خود ندارد

 .نشود مطرح اختالفشان آموز دانش جلوی یا باشند نداشته  اختالفاتی امکان حد تا والدین که

 مادر یا پدر مجدد ازدواج یا مرگ  

 والدین روانی بیماری  

 اوندانخویش یا دوستان از یکی مرگ* کند فراهم آموزان دانش در را بدرفتاری ی زمینه تواندمی والدین طوالنی غیبت 

 .کند فراهم را زمینه این تواند می هم

 : مثل دارند وجود تری مهم و  ترگسترده  عوامل هم جامعه در هستند خانواده به مربوط موارد این همه  

 درست رفتار مورد در رسانه نقش: 

 سریال آن در که کلماتی روز آن فردای شود می پخش تلویزیون در سریالی که این از بعد که کنند می نقل ما همکاران از خیلی 

 هب خیلی( درو بن)  کنند می مشاهده تلویزیون  در که خاصی رفتارهای حتی و میشنویم آموزان دانش زبان از را میشد پخش

 ندک تغییر تواند می ها رفتار کند، تغییر تواند می خاص های سریال موقع در افراد گذاری اسم دهد، می اهمیت ها رسانه نقش

 .باشند بهتری الگوی توانند می کنند تصویر را آموز دانش یک و نوجوان یک مطلوب رفتارهای بهتر ها رسانه هرچقدر

 تلویزیون ایرایانه هایبازی در خشونت: 

 که مشوی می متوجه کنیم می فکر عوامل روی بر که هرچقدر میباشند بدرفتاری عوامل از آمیز خشونت کامپیوتری های بازی 

 که یا خانواده یا اند گرفته قرار آن در که موقعیتی بلکه نیستند آموزاندانش خود آموزان دانش های بدرفتاری از خیلی دلیل

 کنیم نترلک بهتر را آموز دانش باید چطور میگفتیم فقط اینکه به نسبت ما دید است شده بدرفتاری باعث اند گرفته قرار آن در

 عوامل ای است آموز دانش علت آیا میگردیم علت دنبال بازتری دید با و کنیممی برخورد موضوع با بهتر ما حاال کند می تغییر

 .دیگر تاثیرگذار
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 درس کالس فیزیکی محیط .۴

 کالس وسایل گرفتن قرار ترتیب 

 کالس دمای 

 صدا و سر 

 نور 

 .شوندمی بدرفتاری و پرتی حواس باعث عوامل این 

 موزآ دانش که باشند چسبیده هم به خیلی ها میز اگر شود می رفتاری بد باعث کالس وسایل گرفتن قرار ترتیب 

 این و بکند برخورد آموزان دانش دیگر یا میزها با است ممکن و بشود مشکل دچار بکند حرکت خواهد می وقتی

 شود می بعدی مشکالت ایجاد باعث عامل

 تهنداش کافی نور یا باشد زیادی صدا و سر* آن در که کالسی ایا گرم خیلی کالس سرد خیلی کالس: کالس دمای 

 .باشد بدرفتاری و پرتی حواس عوامل تواندمی عوامل این همه باشد کالس در خورشید نور یا باشد

 فیزیکی عوامل که مدرسه به میرسیم حاال خانوادگی عوامل به رسیدیم و کردیم شروع بیماری و شناختی عصب عوامل از ما 

 .گفتیم شما خدمت را اش

 

 جلسه سی و هشتم

 دانش مشکالت  از حاال هستش معلم طرف از  میشود آموزان دانش رفتاری بد باعث  که آموزان دانش مشکالت بعدی دسته

 میتوانیم چطور ها معلم ما ، باشد ها معلم ما رفتارهای آموزان دانش های بدرفتاری از مقداری  دلیل اینکه به میرسیم آموزان

  شود کالس وارد آموزان دانش  به منفی دید با که معلمی باشد، نگر منفی که معلمی ؟ باشیم آموزاندانش های بدرفتاری باعث

 انشد به نسبت معلم بعدی  منفی رفتارهای گرفتن نقش باعث نگری منفی این میداند خودش دشمن را آموزان دانش اول از و

  .میشود آموزان

 اموزان دانش رفتاری بد علل

 معلم سوی از کالس مدیریت نحوه.  ۵

 معلم زیاد نگری منفی 

 مستبدانه جو  ایجاد 

 رویداد یک به افراطی پاسخ 

 کالس کل تنبیه 

 آموزان دانش افراطی سرزنش 

 مشخص آموزشی اهداف فقدان 

 شده آموخته مطالب تکرار 
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 آموزش هنگام حد از بیش مکث 

 طوالنی زدن سروکله 

 آموزان دانش توانایی  سطوح شناخت فقدان 

 شدان از دقیقی برداشت توانیمنمی اول جلسات در کردم مشاهده ها کالس در مثال برای است متفاوت خیلی آموزان دانش چهره

 هامعلم تصور  که است ممکن خندد می  آموزی دانش هستیم دادن درس حال در که وقتی مثال برای باشیم داشته آموزان

 می متوجه زمان مرور به ولی خندد می معلم تدریس روش  یا معلم به آموز دانش که باشد این تجربه کم  معلمهای بخصوص

 نینچ بنابراین ندارد  معلمانارتباطی تدریس روش و معلم به  ها آن خندیدن و هستند رو خنده آموزان دانش بعضی  که شویم

 بشویم کالس وارد مثبت دید و سفید ذهن با و کنیم خارج خودمان ذهن از باید را منفی های کلیشه

 

 کالس در مستبدانه جو ایجاد 

 چیز ی همه  حاکم پادشاه یک مثل و باشند فرمان به گوش  آموزان دانش همه  که باشد داشته کالسی خواهد می که معلمی

 شان های بدرفتاری ها کالس جور این در  آموزان دانش معموال ، کند رفتار  کالس در اینگونه بخواهد و باشد او دست  در ها

 ای هجومستبدان  مسلما بشود اجرا کالس در خواهد می که روانی و عاطفی مطلوب  جو آن بشود، کمتر اینکه تا  میشود بیشتر

  باشد ییتنها به تشویق یا تنبیه معلم اقتدار نباید و بزنند حرف توانند دارند نظر اظهار حق  آموزان دانش مطلوب جو در.نیست

 فکر و نیمک نگاه کالس به بیرون ازنگاه  مستبدانه کالس در است ممکن چند هر نباشیم کالس در جویی همچنین ایجاد دنبال. 

 لیو شود می تلقی بهتر  کالس که کنیم گمان و کنند می گوش را معلم حرف و هستند ساکت آموزان دانش همه  که کنیم

 رایب بدهد نشان واکنشی چه داند نمی معلم واقعاً که کنند می ایجاد مشکالتی ها کالس گونه این در آموزان دانش اوقات گاهی

 هممممممم همممممممممم مانند کنند می ایجاد هایی صدا دهانشان از ولی اند نشسته ساکت  ظاهر به همه آموزان دانش مثال

 .نباشیم مستبدانه جو  ایجاد دنبال پس است کرده ایجاد را صدا این آموزان دانش از یک کدام نمیداند معلم که

 

 رویداد یک به افراطی پاسخ 

 شود حالخوش آموزی دانش رفتار نوع از معلم که افتد می اتفاق زمانی افراطی پاسخ باشد اتفاق آن با متناسب   باید معلم پاسخ

  نمره ۲ تشویق برای بدهد جواب اتفاقی را معمای یا سوال آموزی دانش مثال برای بگیرد نظر در برایش بزرگی پاداش و جایزه  و

 اند کشیده زحمت بسیار نمره ۲  همین  آوردن دست به برای آموزان  دانش بقیه ک صورتی در بدهد آموز دانش آن به اضافه

 دانش در بدرفتاری ایجاد تواندمی معلم رفتار نوع این میدهد آموزی دانش به  کوچک رفتاری قبال در را نمره دو  معلم ولی

  ایه بدرفتاری آن از کوچکی خطای مثالً  است پذیر امکان هم شود می مشاهده هم بیشتر که مورد این برعکس یا و کند آموزان

 گوید می آموز دانش به مثالً است شدید معلم واکنش ها بدرفتاری آن قبال در و بزند سر آموزی دانش توسط گفتیم  که خفیفی

 زده ذوق خیلی نه.  است معلم افراطی واکنش هم رفتار این.   میشود کم او از نمره ۵ یا بیاید او کالس به ندارد حق دیگر که

 مجازات با جرم میگویند که همانگونه بشود رعایت باید تناسب.  بدرفتاری برابر در ناراحت خیلی نه و مثبت رفتار مقابل در بشویم

 ندبی می آموز دانش چند یا یک از را خطایی معلم اوقات گاهی.   بکند صدق باید هم درس کالس  در اصل این باشد متناسب

 مرتکب کالس مدیریت در معلم اوقات گاهی که است اشتباهاتی از هم این کند تنبیه خواهدمی را کالس  ی همه آن جای به

 هم شما گویدمی  آموزان دانش به و کند می مجازات را آموزان دانش همه معلم ولی است  کرده خطا آموز دانش یک شود می
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 نخواهید آموزان دانش از  اوقات از خیلی.   خطاکار آموز دانش مقابل در بودید ساکت چون بودید کار خطا آموز دانش شریک

 آموزان دانش به شما باشند هم علیه بر آموزان دانش اگر بکنند کاری یا بکنند اقدامی و بزنند حرفی هاهمکالسی علیه بر  که

 کل بنابراین پس بیاورد دوام کالس آن در تواند نمی دیگر  کالس از معلم خروج از بعد آموز دانش  آن  چون اید کرده ظلم

 .شود تنبیه نباید آموز دانش یک بخاطر کالس

 

 آموزان دانش افراطی سرزنش 

 آن در خاصی  جو و کنند نمی رعایت کافی اندازه به کالس آن که کندمی احساس  و میشود کالس وارد معلم  اوقات گاهی 

 قتیو بگوید معلم مثال کنیم سرزنش را آموزان دانش افراطی کنیم شروع نداریم حق بینیم می را اینها وقتی دارد وجود کالس

 زدن حرف نوع  این نداشتم کالسی اینچنین حاال تا من ندارم شما به امیدی دارید مشکل شما که فهمیدم شدم کالس این وارد

 اوقات اهیگ  کند می بیشتر را ها بدرفتاری زیاد شکایت و گله ندارد دیگری فایده کند بیشتر را معلم مشکالت اینکه جز به

 هاآن معلم اگر و میکنند فرض بد را خودشان  هم آنها داند  می بد را آنها معلم اگر میبینند معلم آن آینه  در را ما آموزان دانش

 که ممیزن مثالی است کرده ثابت را موضوع این  روانشناسی مختلف تحقیقات میکنند فرض خوب را خودشان بیندمی خوب را

 کالس در زرنگ و نخبه آموزان دانش کالس یک در ایم کرده جدا را آموزان دانش ما که  گفتند معلمی به است جالب برایتان

 خبهن آموزاندانش اینکه دیدگاه با که هایی معلم رفتند کالسها این در مختلف های معلم هستند معمولی آموزان دانش دیگر

 از وقتی و کردند رفتار آنها با صمیمانه خیلی دادند جواب خوبی به را آموزان دانش های سوال همه شدند کالس وارد هستند

 تبرداش چون  پرسیدندمی خوبی سواالت آموزان دانش داد پاسخ معلم بود چطور کالس که پرسیدند او از آمدند بیرون کالس

 عادی آموزان دانش کرد می فکر معلم که هایی کالس در وقتی برعکس و هستند نخبه آموزان دانش که بود اینگونه ذهنی

 مرور به بود ناخشنود و ام کرده گیر آن در من که است کالسی چه این که گفتمی آموزان دانش سواالت جواب در هستند

 فتاریبدر عوامل از یکی اینها بدهند نشان را میکند فکر معلم که را هایی رفتار همان آموزان دانش که شد می باعث معلم انتظار

 د.شو می وارد آموزان دانش به معلم جانب از که است هایی

 

 سی و نهمجلسه 

 علل بدرفتاری دانش آموزان

 نحوه مدیریت کالس از سوی معلم -5

 منفی نگری زیاد معلم 

 ایجاد جو مستبدانه 

 پاسخ افراطی به یک رویداد 

 تنبیه کل کالس 

 سرزنش افراطی دانش آموزان 

 فقدان اهداف آموزشی مشخص 

 تکرار مطالب اموخته شده 

  هنگام آموزشمکث بیش از حد 

 سر و کله زدن طوالنی با یک دانش آموز 
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 فقدان شناخت سطوح توانایی دانش اموزآن 

از عوامل دیگری که مربوط به مدیریت معلم هستند و میتوانند تاثیر منفی بر روی دانش آموزان داشته باشند و باعث بدرفتاری 

افتد از شی مشخصی نداشته باشد. گاهی اوقات اتفاق میهای آنها باشند این است که معلم وارد کالس شود ولی هدف آموز

مدیری که میخواهد یک کالسی را یک ساعت ادراه کند معاونی که میخواهد بدون هدف یک ساعت یک کالسی را ادراه کند یا 

د گرم کن معلمی که درسش تمام شده چند دقیقه بیشتر نمانده در کالس حضور دارد میخواهد سر دانش آموزان را به اصطالح

افتد که دانش آموزان کار خاصی ندارند. پس بنابراین معلم باید لحظه ها و اتفاقات در کالس همین موقعی میبیشترین بدرفتاری

ی کالسش دارای اهداف آموزشی باشد، نه اینکه یک سره درس بدهد یک سره کار بکند یک سره تکلیف بخواهد ولی به لحظه

 ر کالس چه کاری را میخواهد انجام دهد. این نباشد که نداند خودش د

معلمی که مطالبی را که دانش آموزان بلدند را هی تکرار میکند این تکرار مطالب آموخته شده هم خودش میتواند باعث خستگی 

ن ودانش آموزان شود باعث صحبت کردن با همدیگر شود باعث بدرفتاری های آنها شود، البته اینها گفتنش خیلی ساده است چ

ما در یک کالسی قرار میگیریم که دانش آموزان مختلفی با سطوح توانایی های متفاوت در آن کالس حضور دارند. یک دانش 

ار اند دو سه باند و یک سری دانش آموزانی داریم که متوسطای هم بکند درس را یاد گرفتهآموزانی داریم که یکبار معلم اشاره

ی دانش آموزانی هم داریم که باید چندین بار درس برای آنها تکرار شود تا مطالب را یاد بگیرند. باید برایشان تکرار شود یک سر

حاال ما باید چکار کنیم که برای یک عده ای خسته کننده نباشد برای یک عده ای به اون حد تسلط برسند اینها خودش مطالب 

ل یکی از عوامل بدرفتاری تکرار مطالب هست. مکث بیش از حد مهمی است که ابتکار وخالقیت معلم را میخواهد ولی به هر حا

هنگام آموزش، بین فعالیت های مختلفی که معلم میخواهد انجام دهد نباید بیش از حد مکث کنیم خود بین این فعالیت ها 

مواقع بدرفتاری ها  ی که ایجاد میشه حتی اگر در حد دو دقیقه سه دقیقه چند دقیقه هم باشد باعث میشود در اوناون فاصله

بیشتر شود. معموال معاونین مدارس مدیران شکایت دارند در اون چند دقیقه ای که معلمان دیر وارد کالس میشوند ممکنه یکی 

دو دقیقه پنج دقیقه معلمی دیرتر از دانش آموزان وارد کالس شود خیلی از مشکالت به خصوص در پایه های پایین تر در همون 

گفتیم در کالسی که ما حاضر میشویم له زدن طوالنی با یک دانش آموز، دم حضور معلم اتفاق می افتد. سر وکدقایق اولیه ع

ممکن است دانش آموزانی باشند که الزم باشد معلم بیشتر به آنها رسیدگی کند بقیه دانش آموزان موقعی که شما با یک دانش 

 آموز دارید کار میکنید ممکن است فعالیت های دیگری انجام دهند اون رفتارهایی که مطلوب است را انجام ندهند. البته این

سر و کله زدن همیشه جنبه منفی  نیست که بگوییم یک معلم با یک دانش آموز گاهی اوقات یک دانش آموز خیلی ممکن است 

از حد کالس توانایی هایش فراتر باشد یک مطالعات فراتر از کالس دارد شروع میکند به بحث کردن با معلم، معلم هم انگار دیگر 

شده دارد با او صحبت میکند یک گفتگوی دوطرفه میشود بقیه دیگر مشارکتی ندارند، تنها مخاطبش در کالس تنها آن فرد 

اینجا باید دقت داشته باشیم حتی اگر این جور جوی هم به وجود آمد یا همه را در آن جریان کار مشارکت دهیم و یا طوری 

 باشد که این گفتگوها در خارج از کالس ادامه پیدا کند. 

سطح توانایی های دانش آموزانش را نمی شناسد اگر ما تکلیفی خیلی فراتر از حدشان باشد یا تکلیف خیلی  و باالخره معلمی که

 ی اینهایی راتواند باعث ایجاد بدرفتاری در دانش آموزان شود یعنی مدیریت کالس درس خوب نیست. همهساده باشد خود می

یفهمیم که منه معلم هم اداره کردن بد کالس از طرف من میتواند که گفتیم مربوط به مدیریت کالس درس معلم هست، حاال م

موجب بدرفتاری شود. آموزش بد معلم آموزش مشکل دار معلم هم خودش علت بدرفتاری هست. آموزش بد چطور آموزشی 

 هست؟

 علل بدرفتاری دانش آموزان

 عوامل مربوط به آموزش معلم: -6

 ارائه غیر جذاب درس 

  برنامه مشخص برای آموزش و فعالیت های کالسینداشتن طرح و 
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 عدم موفقیت در انتقال مطالب به دانش آموزان 

 عدم ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان 

 ییک مقدار در قسمت بدترین معلمان اشاره کردیم وقتی معلم درسی را به صورت جذاب ارائه نمی دهد وقتی که طرح و برنامه

 یس ندارد وقتی که نمی تواند مطالب را به خوبی به دانش آموزان منتقل کند و یا عالقه و انگیزهمشخصی معلم در کالس در

توانند علل بدرفتاری باشند. معلمی که در کار خودش ناتوان بینیم که اینها هم میکند میالزم را در دانش آموزان ایجاد نمی

های انگیزش و ن بدرفتاری ایجاد شود. حاال اینها را باز در قسمتتواند به خوبی درس دهد باز ممکن است آاست وقتی نمی

 قسمت ایجاد عالقه اشاره خواهیم کرد و چندتا مورد دیگر را خیلی تیتر وار از آنها میگذریم من میگویم

 علل بدرفتاری دانش آموزان

 داروها: قانونی یا غیر قانونی و الکل -7

 کمبود مهارت تصمیم گیری -8

 نش آموزان )تحریک، فشار گروهی، بد رفتاری(سایر دا -9

مصرف داروها چه داروهای قانونی چه غیرقانونی میتوانند در مدارس باعث مشکل شوند، کمبود مهارتهای تصمیم گیری از طرف 

د باز بگیرنی خاصی که میخواهند رفتاری را انجام دهند نمی دانند چه تصمیم درستی نمیتوانند دانش آموزان که در یک لحظه

میتواند موجب بدرفتاری شود و باالخره سایر دانش آموزان ما گفتیم در کالسی که ما حضور داریم فقط من و دانش آموزم 

نیستیم اون گروه های غیر رسمی، اون فشارهای گروهی که بر دانش آموزان تحمیل میشود، اون تحریکاتی که از جانب بقیه 

است خودش موجب بدرفتاری شود. پس دالیل بدرفتاری دانش آموزان خیلی متفاوت هستند دانش آموزا صورت میگیرد  ممکن 

متناسب با نوع بدرفتاری ها و متناسب با عللی که بدرفتاری ها دارند ما باید نسبت به آنها واکنش نشان دهیم گاهی اوقات باید 

موقعیت اش را عوض کنیم گاهی اوقات باید معلم رفتارش نسبت به بدرفتاری ها هیچ کاری دانش آموز نمیخواهد انجام دهد باید 

را عوض کند گاهی اوقات خانواده باید یک تجدیدنظری در رفتارهایش داشته باشند تا مشکل برطرف شود اینها موارد مختلفی 

 ر کردن با دانشهستند که میتوانیم تحت عنوان علل بدرفتاری دانش آموزان از آنها نام ببریم. در قسمت های بعدی اصول کا

 آموزان و پیشگیری از بدرفتاری ها را خدمتتان ارائه میدهیم.

 جلسه چهلم

. در بحث هوش که یکی از (INTELLIGENCE)بحثی که امروز در خدمت مهارت آموزان عزیز هستیم عنوانش هست هوش 

که بعضی از دانش آموزان در کالسها موفق های فردی قلمداد میشود ما خیلی از اوقات وقتی از معلمان میپرسیم دلیل اینتفاوت

تر هستند دلیل اینکه بعضی ها ممکن است این موفقیت را نداشته باشند چیست؟ اغلبشان اولین موردی را که مطرح میکنند 

 مدهند و عدم موفقیت را به پایین بودن ضریب هوشی افراد. ما امروز میخواهیگزینه هوش است، موفقیت را به هوش ارتباط می

در مورد هوش به خوبی صحبت کنیم و ببینیم هوش چی هست؟ در روانشناسی تربیتی به عنوان یک تفاوت فردی قلمداد 

ترین موضوعات در روانشناسی بحث هوش است. میشود ما میخواهیم در این زمینه تمام موارد الزم را بیان کنیم. یکی از پربحث

 ی هوش را خیلی زیاد میشنویمما کلمه

 ترین موضوع روانشناسی!پربحث

 هوش 

 هوش اخالقی 

 هوش هیجانی 
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 هوش مالی 

 هوش سازمانی 

 هوش معنوی 

 ... هوش 

مواردی مثل هوش اخالقی هوش هیجانی هوش مالی هوش سازمانی هوش معنوی و حتی جدیدا هوش ملکی هوش بورسی، 

جدیدی از آن ساختند. میخواهیم ببینیم امروز خیلی از چیزها را این هوش به اغلب اصطالحات آمدند چسباندند و یک اصطالح 

واقعا این هوش چیست و در کالس درس ما چطور می توانیم با توجه به هوش کار معلمی مان را بهتر انجام دهیم. تعریف های 

 مختلفی از هوش ارائه شده است.

 INTELLIGENCEهوش چیست؟     

 نوعی توانایی ذهنی 

 توانایی درک و فهم امور 

 یادگیری و موفقیت تحصیلی استعداد 

 توانایی سازگاری با موقعیت های دشوار 

 سنجند.همان چیزی است که آزمون های هوش می 

ها توانایی درک و فهم امور تعریفش کردند، استعداد یادگیری و موفقیت ها هوش را یک نوع توانایی ذهنی میدانند، بعضیبعضی

یی سازگاری با موقعیت های دشوار یا یک تعریف خیلی عملی و عملیاتی که تحصیلی یکی از تعاریف دیگر هوش است، توانا

ی روانشناسان سنجند ولی در نهایت تعریف واحدی که مورد قبول همهگفتند هوش همان چیزی است که آزمون های هوش می

 ها گفتند هوشداریم بعضی بندی هاییای به هوش نگاه کرده است. یک دسته باشد از هوش وجود ندارد، هر کسی از یک جنبه

ها آمدند هوش را از لحاظ عملی تعریف کردند ولی تعریفی که همه قبول داشته باشند را از لحاظ تربیتی تعریف کردند بعضی

توانیم یک سری مولفه های مشترکی را پیدا کنیم. سه تا وجود ندارد ولی در بین تعاریف مختلفی از هوش که وجود دارد ما می

مشترک در تعاریف هوش وجود دارد یا سه عنصر هوشی که اینها عبارتند از یک: توانایی یادگیری، دو: توانایی حل  یمولفه

مسئله و سه: توانایی پرداختن به امور انتزاعی، یعنی شما در تمامی تعاریف هوش اگر بروید سراغ آن این سه عنصر مشترک را 

 یپردازیم که هر کدام چه هستند؟مشاهده میکنید. حاال به توضیح این موارد م

 عناصر مختلف هوش

ها، نمادها، منظور این است که افراد باهوش بیشتر با امور انتزاعی )اندیشهتوانایی پرداختن به امور انتزاعی:  -۱

 روابط، مفاهیم، اصول( سروکار دارند تا امور عینی )ابزارهای مکانیکی، فعالیت های حسی(.

یعنی توانایی پرداختن به موقعیت های جدید، نه فقط دادن پاسخهای از قبل آموخته  توانایی حل کردن مسائل: -۲

 شده به موقعیت های آشنا.

به ویزه توانایی یادگیری انتزاعیات، از جمله انتزاعیات موجود در کلمات و سایر نمادها و نیز  توانایی یادگیری: -۳

 توانایی استفاده از آنها.

ه امور انتزاعی: افراد باهوش افرادی هستند که بیشتر با امور انتزاعی سروکار دارند امور انتزاعی چه مورد اول توانایی پرداختن ب

گوییم امور انتزاعی یک سری از امور عینی هم داریم هستند؟ امور انتزاعی اندیشه ها، نمادها، روابط، مفاهیم، اصول اینها را می

ال افرادی که باهوش تر هستند لذت میبرند از بحث کردن در مورد اصول در مثل ابزارهای مکانیکی یا فعالیت های حسی. حا

ها ولی افرادی که ممکن است این هوش باال را نداشته باشند هوش متوسط و حتی متوسط به ها در مورد نظریهمورد تعمیم
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نند اینها کل اقتصادی صحبت میپایین داشته باشند خیلی دوست دارند در مورد مسائل عینی صحبت کنند، وقتی در مورد مسائ

 ی اقتصاد وجود دارد.از قیمت اجناس دارند صحبت میکنند ولی آنها میروند سراغ تورم، تقاضا، عرضه مفاهیم نظری که در حوزه

دومین مولفه مشترک یا عنصر هوش توانایی حل کردن مسائل هست: ما یک بحث مفصلی راجع به حل مسئله خواهیم داشت 

وییم که مسئله یک موقعیتی هست که ما با دانش فعلی مان پاسخی برای آن نداریم و باید بگردیم ترکیب کنیم فقط باید بگ

تجزیه کنیم تحلیل کنیم یک کارهایی را باید انجام دهیم تا به این موقعیت مبهم پاسخی داده شود. این توانایی حل مسئله فقط 

توانند های باهوش باالتر بهتر میی زمینه ها مسائل اجتماعی را هم آدمهمه مان نرود سراغ مسائل ریاضی مسائل علوم درذهن

حل کنند. و سومین آیتم توانایی یادگیری هست: توانایی یادگیری یعنی افرادی که هوش باالتری دارند یا هوش به ما کمک 

ی عداد هم گفته میشود به این مورد یعنمیکند تا سرعت یادگیری و توانایی یادگیری باالتری داشته باشیم. خوب این به است

بعضی از افراد هستند شما اگر قرار باشد به عنوان مثال یک شعر را حفظ کنند بعضی ممکن است پنج بار الزم باشد آن را 

 بخوانند تا حفظ کنند بعضی در یک بار هم میتوانند آن را حفظ کنند هر چه سرعت یادگیری باالتر باشد هوش فرد باالتر هست

یکی از مواردی که خیلی تاکید شده در تعاریف مختلف همین توانایی یاگیری بوده است. کارول از این توانایی یادگیری به 

استعداد هم تعبیر کرده است گفته شما یادگیری که قرار باشد یک مطلبی را یاد بگیرید یک زمانی به صورت به طور متوسط 

ردی ممکن است از این زمان متوسط زمان بیشتری نیاز داشته باشد یا زمان کمتری الزم است برای یادگیری آن مطلب و هر ف

هر چه زمان ما نسبت به آن میانگین پایین تر باشد یعنی ما استعداد بیشتری داریم توانایی باالتری در آن زمینه داریم. بریم 

 ز کجا شروع شد.سراغ نظریه های هوش و ببینیم اولین بار هوش چطوری مطرح شد و بحث هوش ا

 

 نظریه های هوش

 نخستین آزمون هوش توسط آلفرد بینه و همکارش تئودور سیمون ساخته شد 

 هدف: شناسایی دانش آموزان نیازمند کمک های ویژه 

  ساله بود ۱۳تا  ۳ویژه کودکان 

 با این آزمون برای هر کودک یک سن عقلی )سن ذهنی( تعیین می شد 

  مشکالت تحصیلی بود بعدا یک آزمون هوشی معروف و قابل استفاده برای همه درآمدهر چند در ابتدا برای سنجش 

ی بسیار دور یعنی از وقتی که انسانها دارند صحبت میکنند متوجه شدند که بعضی از افراد سریعتر کارها را یاد میگیرند از گذشته

عنوان ممکن است زرنگی، زیرکی، کیاست، روشن بعضی ها دیرتر یاد میگیرند، بحث هوش فقط نه تحت عنوان هوش ولی تحت 

فکر بودن، سریع الذهن بودن در این جور اصطالحاتی به هوش پرداخته شده است ولی به صورت علمی و به صورت رسمی اولین 

 بینه را مامور کرد ۱9۰۴آزمون هوشی توسط آلفرد بینه و همکارش سیمون ساخته شده است. آموزش و پرورش فرانسه در سال 

که بیاید دانش آموزان را قبل از ورود به دبستان شناسایی کند یعنی اگر یک دانش آموزی مشکلی ممکن است در دبستان داشته 

باشد خواسته باشد باعث عقب افتادگی تحصیلی اش شود ما باید قبل از آن بیاییم این دانش آموز را شناسایی کنیم. بینه رفت 

تا ۱۰ساله مثال به این سواالت میتوانند درست جواب دهند  ۳را درآورد و گفت بچه های سراغ این کار و یک سری سواالتی 

همین جور   ساله به این تعداد سوال۴تا یک تعداد سوالی را گفت به این سواالت اغلبشان میتوانند جواب دهند بچه های ۲۰

شد، برای بچه های هر سنی شناسایی شد زوده میشان افشان و دشواریشد و یک مقداری بر پیچیدگیتعداد سواالت بیشتر می

که چه تعداد سوال را باید جواب دهند این را اسمش را گذاشتند سن عقلی یا سن ذهنی. پس هر کسی در سن خودش اگر 

اش برابر باشد می گوییم آدم متوسطی از لحاظ هوشی است، گرچه ایاش  سن شناسنامهاش با اون سن تقویمیمطابق سن عقلی

این آزمون را بینه برای شناسایی دانش آموزان  مشکل دار ساخت ولی بعدا این گسترش پیدا کرد و برای همه ی افراد به صورت 

 یک آزمون هوشی رایج درآمد.
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 جلسه چهل و یکم

نه ی ییکی از اختالفاتی که در مورد هوش وجود دارد گفتیم هوش مبحث چالش برانگیزی است یعنی اختالف نظرها تو این زم

تو تعریفش گفتیم تعاریف بسیار متعددی داره ولی تو زمینه ی اینکه آیا هوش یه توانایی کلیه یا نه چندین  هوش خیلی زیاده.

توانایی هست در این زمینه هم اختالف وجود داره.نظریات در این زمینه به دو دسته تقسیم میشوند بعضیها هوش را یک توانایی 

نشان دهندهی هوش کلیه و تحت عنوان هوش یگانه این دسته قرار داده میشن و بعضیها  جنرالجی کلی میدانند که اون 

معتقدند که هوش یک توانایی کلی نیس ما هوشهای چندگانه داریم یعنی آدمای باهوش تواناییهای متعدد و مختلفی 

ق ه توانایی هست که ما رو در همه امور موفدارند.کسانیکه معتقدند هوش یک عامل  کلیه مثل وکسلر مثل اسپیرمن اینا میگن ی

اگر شما هوش داشته باشین حاال اون سازه ای را که بعنوان هوش تعریف میکنن هوش باالتری داشته باشین تو زمینه ، میکنه

 های ورزشی تو زمینه های مالی تو زمینه های اجتماعی میتونه به شما کمک کنه.

همون گذشته تفاوتهای فردی که در افراد وجود داشت افرادی با تواناییهای مختلف میتونستن این پس توانایی کلی بود ولی از 

به موفقیتهای مختلفی دست پیدا کنند دانشمندان و روانشناسان را بر این داشت که گفتن شاید یک نوع هوش وجود نداشته 

د به هوشهای چندگانه بودند.حاال یکی یکی این موارباشه.افرادی مثل گیلفورد مثل ترستون مثل استرنبرگ مثل گاردنر معتقد 

 رامیایم بررسی می کنیم.هوش یگانه را که گفتیم هوشهای چندگانه را به اختصار از اینا رد میشیم.

 

افظهمی برخوردارند مثل حکسانیکه معتقد به هوش عمومی یا هوش یگانه بودند میگفتن یه سری تواناییهایی افراد با هوش عمو

اسامی و اصطالحات رو بهتر حفظ ، اعداد، ارقام، آیتم ها، میگفتن افرادیکه از هوش باالتری برخوردارن میتونن مطالب ی فعال

کنند و حتی داریم توی تست وکسلر که شما فراخنای حافظه افراد بعنوان یکی از آیتم های موثر در هوش مورد سنجش قرار 

ظه ی رو به عقب داریم حافظه ی اعداد داریم حافظه ی حروف داریم اینا سنجیده می گیرد.حاال حافظه ی رو به جلو داریم حاف

اطالعات عمومی یا سطح دانش افراد هم تو هوشهای عمومی معموال سنجیده ، استدالل کمی، مواردی مثل پردازش بصری میشن.

اینا به هم وابسته و همبستگی مثبت میشن. ولی تفاوتی که اینا با هوشهای چندگانه دارن در هوش عمومی گفته میشه همه 

  .ددارن به هم وابسته اند یه چیزند جدا از هم نیستن حاال ممکنه تو یه زمینش یکی قویتر و یکی .....ولی از هم جدا نیستن

شم نولی در هوش های چندگانه کامال این جدایی وجود داره.اولین نظریه ی هوش چندگانه ای که اینجا بررسی میکنن و قدیمیتری

 ،ترستون معتقد بود که ما هفت نوع توانایی یا در واقع هفت نوع هوش داریم که یکیش درک کالمیه هست نظریه هوش ترستونه.

حاال هر کدوماز اینا تعریفای خاص خودشونو  سرعت ادراکی و استدالل.، حافظه تداعی، تجسم فضایی، سهولت عددی، سیالی واژه

رای مثال اگر شما بتونین اعمال جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو به سرعت هر چه دارن و نحوه ی سنجش هم مشخصه.ب

 باالتری انجام بدین در قسمت سهولت عددی هوش باالتری دارین.ترستون این مورد رو مطرح کرد هوش چند عاملی رو.



46 
 

 

 

بعضیا اسم این  نظریه ی هوش گیلفورده.اون نظریه ای که خیلی معروفه در زمینه ی اینکه واقعا هوش یگانه ای وجود نداره 

کسری گیلفورد معتقده که ما ی .گیلفورد و یا ساختار هوش گیلفوردنظریه رو نظریه هوش گیلفورد نذاشتن گفتن الگوی هوش 

عملیاتها داریم که حاال اینها رو یکی یکی خدمتتون توضیح میدم.یکسری محتواهها و یکسری فرآورده ها ما اعمال و اون 

یاتهای ذهنی رو روی یه محتواههایی انجام میدیم که این محتواهها ممکنه به شکلهای مختلفی باشن و از انجام اون عمل

عملیاتهای ذهنی روی محتواههی مختلف ما میتونیم تولیدات یا فرآورده هی متفاوتی را داشته باشیم.این حالت مکعبی رو که 

لگوی ساخت امل در اینجا مشاهده میشه. این اع۱۲۰در هم ضرب میشن یعنی در اینجا مشاهده میکنید نشون میده که اینا 
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هوشی گیلفورده حاال خیلی به اختصار تو ضیح میدم.مورد اولش عملیات. عملیات به فرآیندهای مهم هوشی گفته میشه مثل 

 اونو به ذهن بسپری. :وریی اونو بشناسی.حافظه و یادآاینکه شما با یک ماده اطالعاتی وقتی روبرو میشی میخوا شناخت.

 یعنی اینکه بتونی چندین پاسخ ابتکاری برای اون داشته باشی. تفکر واگرا:

یعنی اینکه یک پاسخ به مسیله ای که فقط یک پاسخ را طلب میکند یک پاسخ درست بهش بدی. و یا بحث  تفکر همگرا:

دست به ارزشیابی بزنی.پس فرآیندهای مهم هوشی از نظر ارزشیابی که درباره خوبی درستی و یا مفید بودن یک گزاره بتونی 

 مورد هستند. ۵گیلفورد این 
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تجزیه و  وقتی¸این فرآیندهای مهم هوشی خوب تو خال که صورت نمیگیرن یعنی وقتی ما فکر میکنیم به چیزی فکر میکنیم

سئله ای رو حل کنیم یه مسئله ای وجود داره به تحلیل انجام میدیم رو یه چیزی تجزیه و تحلیل انجام میدیم وقتی میخوایم م

 شکلهای مختلف.حاال این شکلهای مختلف را تحت عنوان محتوا گیلفورد نامگذاری کرده است.محتواهها چه جوری میتونن باشن؟

ای کلمات عنمحتوا میتونه رفتاری باشه که اون اطالعات عینی و ملموس هست. محتوا میتونه معنایی باشد که اطالعاتی بصورت م

هستن.محتوا میتونه به صورت نمادی باشه یعنی اطالعاتی که یه قالب قراردادی و دلبخواهی دارن و همچنین بصورت شکلی 

باشه یعنی اطالعات غیرکالمی مثل هیجانات.از انجام اون عملیاتهای ذهنی بر روی این محتواهها چیزی که کسب میشه یه سری 

اینا  و تلویحات تغییرات، ها نظام، روابط، طبقاتاز میتونن حاال تحت عنوان واحدها،  یدات عبارتندتولیدات ما داریم که این تول

اینجا میخوایم بگیم که گیلفورد نیومد هوش رو در یک عامل خالصه کنه دوباره به بحث گیلفورد برخواهیم  رو نامگذاری کرد.

بین همه ی مفاهیمی که گیلفورد مطرح کرده اون بحث تفکر واگرا و در مبحث مربوط به خالقیت و تفکر واگرا شاید از  گشت.

  تفکر همگراش معروفیت بیشتری در روانشناسی داشته باشن که به اینا باز اشاره خواهیم کرد.

 جلسه چهل و دوم

 .دباشیکی از نظریات هوش دیگری که تحت عنوان نظریه ی هوش چندگانه قرار دارد نظریه هوش سه بخشی استرنبرگ می

 

 
 هوش خالق یا آفریننده و یکی هم هوش عملی. یکی، تحلیلیاسترنبرگ اومد هوش رو به سه دسته تقسیم کرد یکی هوش 

هر  تمیگف استرنبرگ خیلی عالقه داشت که مفاهیمی رو که تو روانشناسی مطرح میکنه در قالب یک حکومت مطرح بشه.

همونجور که ما یه قوه  تمیگف قوه مقننه داریم و قوه قضائیه.، حکومتی سه تا در اصطالح ما قوه داره یکی قوه مجریه ما داریم

قوه ی مجریه کارش اجرای عمله و یکی دیگه باید براش برنامه ریزی کنه ولی اون  ی مجریه داریم یه هوش عملی هم داریم.

ه.قوه ی مقننه رو داریم که قانون رو وضع میکنه خوب ما هوش آفریننده داریم یعنی یه قسمت عمل کننده ی خوبی میتونه باش

حاال اینها رو خیلی به تفکیک میگم و همونجور که ما  یا بخشی از هوش ما اون هوشیه که دنبال راههای جدیست.، از هوش ما

قضاوت میزنه یک هوش تحلیلی هم داریم که حاال اینها رو به دست به اریم میاد دست به ارزشیابی میزنه، یه قوه ی قضائیه د

 .صورت مفصل تری در این تصویر مشاهده میکنید
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اینجور  یمهیعنی وقتی ما اینجور عملیاتهایی انجام مید و مقابله میشه. مقایسه، قضاوت، انتقاد، تحلیلهوش تحلیلی شامل 

وقتی ما میایم تمرین میکنیم به کار میبندیم استفاده  تحلیلیمون استفاده میکنیم.یم در واقع از هوش هکارهایی انجام می د

ی میریم دنبال یافتن راههای در واقع با هوش عملیمون سر و کار داریم. وقت میکنیم اجرا میکنیم محیطمون رو تغییر میدیم.

ر ما قرار میده که چطوری محیط زندگیمون رو وقتی ما میخواستیم محیط زندگیمون رو تغییر بدیم حاال کی در اختیا .جدید

تغییر بدیم تا وضعیت بهتر بشه.وقتی با مسائلی برخورد میکنیم که براشون جواب از قبل مشخص شده ای وجود نداره یه راههای 

ال تولید نبدر هوش آفریننده ما به د ابتکاری براشون پیدا میکنیم خوب این با هوش قسمت سوم هوش آفریننده سرو کار داریم.

برخورد متفاوت با مسائل هستیم و یا اطالعات موجود رو با هم ¸به دنبال پیشنهاد راههای نو هستیم اندیشه های تازه هستیم.

ترکیب می کنیم.تا یک چیز نویی رو بسازیم.حاال این چیز نو میتونه یک اثر نو باشه میتونه یک اثر ادبی باشه هر چیز نویی رو 

یگه یعنی استرنبرگ م بعدها این نظریه هوش استرنبرگ به هوش موفق تغییر نام یافت. این زمینه قرار داره. که ما میسازیم در

اگه کسی میخواد موفق باشه باید از هر سه نوع این هوشها برخوردار باشه.اینجوری نیس که بگیم آدم رو یه هوش کفایت 

وال شما ا به نوان یک دانشجو باید هر سه نوع هوش رو داشته باشین. میکنه.بعنوان مثال وقتی شما میخواین یه مقاله بنویسید

باید بتونید مطالبی رو که میخونید برای اون پیشینه ی مقالتون بتونید اینا رو تجزیه و تحلیل کنید بتونید مقاله ها رو با هم 

برای یک مسئله ای که مثال اگر اقدام مقایسه کنید. باید شما شیوه ی نویی رو هم داشته باشین یه راه حل های پیشنهادی 

پژوهی هست یا یک روش خاصی رو که شما می خواین پیاده کنید و در نهایت خود انجام این عمل به کاربستن مواردی که در 

قسمت قبل پیشنهادهایی که پیدا شده و یا ممکنه اصال شما یه چارچوب خاصی برای تحقیقتون در هوش آفریننده پیدا کردید  

اال اینجا میخواین اجراش کنید.اینا هر سه تا با هم کار میکنن تا انسان دارای یک هوش موفق باشه و بتونه کاراش رو پیش و ح

 ببره.

از نظر یاتی هست که حاال هم در زمینه خالقیت هم  نظریه ی استرنبرگ بازم در زمینه خالقیت خیلی مورد استفاده قرار گرفته.

در بین نظریه های هوش چندگانه گفتیم نظریه ی هوش  .خوبی ازش استفاده کنیم در کارمونبه در زمینه هوش ما میتونیم 

گیلفورد معروف بود ولی رایج ترینش در بین اهالی آموزش و پرورش در بین پرورشکاران آموزگاران معروفترینش و مقبولترینش 

نشگاه هاروارده اومد گفت که ما یک نوع هوش نداریم مثل و قابل اجراترین هوش هوشهای چندگانه گاردنره.گاردنر که استاد دا

، ردکهمون دسته ی گروه روانشناسانی قرار داشت که به به هوشهای چندگانه معتقد بودنولی این اومد یک سیستمی رو پیاده 

 ند تا به عنوان هوشنظامی رو پیاده کرد که اگر میخوایم ما هوشهای مختلف رو استخراج کنیم  باید از این فیلترها بگذر یه

تا ولی در مورد اون نهمیش هنوز اختالف نظر  8نوع هوش رو شناسایی کرد  بعد اینا رو رسوند به  7خودش ابتدا  قلمداد بشن.

وجود داره خودشم میگه هنوز به اون جمع بندی نرسیدم که اون نوع بعدیش یه هوش جداگانه است تحت عنوان هوش معنوی 

 .یا هوش وجودی یا نه
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گاردنر برخالف بقیه که هوش رو میومدن تعریفای خاصی میدادن گفته  تعریفی که گاردنر از هوش داده اینجا مشاهده میکنید.

هوش یک پتانسیل و توان بالقوه از جنس زیست روانشناختی است که طی اون اطالعات رو پردازش میکنیم و در شرایط مختلف 

یگه در یعنی م تفاوتهای اصلی تعریف هوش گاردنر با بقیه همین تاثیر فرهنگ در هوشه.یکی از  فرهنگی  میتونه فعال بشه.

فرهنگهای مختلف در زمینه ها و بافتهای مختلف هوش میتونه به انواع مختلفی خودش رو نشون بده.برای مثال میگه وقتی شما 

 رایب هوشمندانه رفتار یا هوشمندی، ببریم منا این برای بخوایم هوش از، یک فردی که در یک محیط عشایری زندگی میکنه

یا کسی که در یک محیط اسکیمویی داره زندگی  دامهای مختلف رو از هم تشخیص بده.رد اینه که بتونه احشام و اون ف این

میکنه خوب تشخیص بده کجا میتونه ماهی های بهتری پیدا کنه چه جوری چابکی خاصی داشته باشه هم مسئله طرح کنه هم 

 ائل رو حل کنه.میگیم در اون محیط هوشمندی یا رفتار هوشمندانه برای یک اسکیمو این میتونه باشه.مس

استرنبرگ هم البته همین اعتقاد رو داشت یعنی هوش در نظریه گاردنر به محیط و فرهنگ خیلی بستگی داره و باید حتما با 

نظر  پس هوش دیگه از ه در اون فرهنگ ارزشمند قلمداد میشه.زندگی ارتباط داشته باشه و منجر به تولید یک محصولی بشه ک

حاال این نکته که آیا کدوما دارن درست میگن بستگی  گاردنر از این تستهای هوشی که وکسلر و بقیه معتقد بودن خارج میشه.

اطرافش  بتونه به پدیده ایی که درنظریه هر چی  ما نمیتونیم بگیم یه نظریه به کلی درسته یه نظریه نادرسته. به کاربرد داره.

اردنر خیلی فعال نظریه گ تبیین و توصیف کنه از مقبولیت باالتری برخوردار میشه کاربرد بیشتری داره.، وجود دارن بهتر توجیه

رفی ط گفتم در بین اهالی آموزش و پرورش تونسته جای خودش رو باز کنه و به سواالت پاسخ داده و مورد قبول قرار گرفته و از

جنرال نشون داده میشد به اون دقتی که دارن حاال در ، اون کسانیکه معتقد به هوش توانایی یا عمومی بودن که با جی کوچک

عنی یک ی خیلی تفکیک بین افراد هوشمند مختلف  برقرار کنن. تونستن، گاردنرقسمتهای بعدی خواهیم دید بعد از این هوش 

 دادن که ما افراد رو بتونیم از همدیگه جدا کنیم. نقطه برشهای خیلی دقیقی رو قرار

میریم سراغ انواع هوشهایی که در نظریه گاردنر وجود داره اینا رو یکی یکی میخوایم بررسی کنیم ولی قبلش چون یه بدفهمی 

ه رن متاسفانه کیعنی ما میبینیم گاهی اوقات مفاهیم روانشناسی این مشکل رو دا¸هایی راجع به نظریه گاردنر بوجود آمده 
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خیلی گاهی اوقات بدفهمی سراغشون میاد و این بدفهمی ها منجر به این میشه که در اجرا هم بد اجرا بشن که حاال این نکات 

  رو خدمتتون میگم.

 

 جلسه چهل و سوم

ندین چ خیلی خب اگر ما دگفتن ا رفتندهگفتیم بدفهمی های راجع به هوش های چندگانه گاردنر به وجود آمده اول اینکه بعضی

افرادی که به عنوان مثال هوش کالمی باالتری دارند یک گروه باشند  .جدا کنیم از هم دیگر رو افراد یم بیایمدارع هوش نو

ایی شناس ها از همین االن شغلها رو بیاین تفکیک کنن و  شغل باشن. اصال افرادی که هوش فضایی باالتری دارند یک گروه

غل م شهبره در آینده  شخص بدیم و کاری کنیم که این شفضایی باالتری داره به روش فضایی درس هوش. کسی که کنیم

و  هاعتقاد نداره و نمیگه که هر کسی برای یک شغل مناسب گاردنر بهش هایی رو خود تفکیک بگیره. یعنی این طور همینجوری

 .کاربرد دارد هوش در هر شغلی فقط یک نوع

از  هستن. مندبهره هشت نوع هوش افراد به درجاتی از هر گفته همه م:کنیمیاینجا فهرست شده با هم مطالعه  حاال اینها رو

االن شما در آن پایین  .فرهصنظر  یکاین نیست که یکی از ند.مقداری دار هشت نوع هوش یکهمه افراد این  دنرارگدیدگاه 

ه هوش . یه از آزمون هوش های چندگانه گاردنر گرفته را مشاهده می کنیدکه فردی به عنوان مثال نمراتی ک دتصویر را می بینی

داره  هم شهو هی .ه با سبز رنگ نشان داده هوش بدنی جنبشی خیلی باالیی داره نسبت به بقیه باالترههست ک خیلی باال داره

 ریوپس همه آدما اینج ه.بینیم به تناسب برخوردارمی هم های دیگروشه از ی داره. ولیترهوش موسیقیایی پایین هترپایین

 .د ولی در یک یا دو زمینه ممکنه باالتر باشندندار هوش ها روانواع  ه باشن.وش داشته باشم بقیه رو نداشتهکه به یک  ننیست

 من از این بگیم که نیستعدد ثابت نیاها یک رقم ثابت هوشاین  تقا بدهند.مه می توانند هر یک از انواع هوش را در خود اره

 م.پایین نمیرو باال . این قابل تغییر نیست ه.برخورداراز این دانش آموز  م.و یکبرخوردار

 هشبسرمایه گذاری یعنی اگر شما در یک محیطی قرار بگیرین که روی یک نوع هوش  هست. هوش از دیدگاه گاردنر قابل ارتقاء

اهل  اش اهل خانوادهو  نفردی که دور و بر شاعران زیادی وجود دار . شما یککنیدهوش پیشرفت میاون از لحاظ  .تاکید بشه

مسلمًا میگه این فرد از لحاظ هوش  خب .های شعر زیاد دور و برش وجود دارههای داستانی کتابشعر و ادب هستند کتاب

ند ها قابل ارتقاء هستهوش پس همه این  .قرار نداشته باشه محیطیکند از فردی که در این جورکالمی ارتقاء بیشتری پیدا می

 ها به صورت پیچیده بااین هوش ها گرچه یک چیز نیستن مثل اون نظری که معتقدان به هوش یگانه داشتند ولی این هوش و

یعنی  .ود داردهم در تعامل هستن. این هوش ها در تعامل با همدیگر هستند و برای هوشمندی در هر نوع هوش چندین راه وج

ک میتونه ی ین.این معنی نیست که از هوش کالمی باالتری برخوردار باش بشین. حتما خواهیم نویسنده خوبیاگر شما می

تجسم های خاصی را داشته باشد توصیف محیط و موقعیتی که داستان  هنویسنده خوب از هوش فضایی باالتری برخوردار باش

 کالمی هوش به نویسنده ست بیشتر ه. این فرد رو میگم از هوش.. درستهتوصیف کن بتونهدر آن اتفاق میفته رو خیلی خوب 

 حاال میریم سراغ انواع هوشها که ببینی .گردد ولی این تجلی هوش تجسمی در نوشته های این ممکن بیشتر مشاهده میشهبرمی

فت تا بوده االن هشت هستن. و هر کدومشون به چی برمیگرده. انواع هوش ها از نظر گاردنر گفتم ه چی هستناون هوش ها 

ی ایجنبشی داریم هوش موسیق-ریاضی داریم هوش بدنی-هوش منطقی فضایی داریم-هوش دیداری زبانی داریم-هوش کالمی

  داریم. هوش درون فردی و هوش طبیعت گرا داریم هوش میان فردی داریم

فرد بتونه از کلمات به درستی استفاده کنه از زبانی یعنی اینکه -در هوش کالمی هست. زبانی-هوش کالمیاولین نوع هوش 

رای خواد بمیارتباط برقرار کنه  میخواد و هحوادث رویدادها را توصیف کن دوقتی میخواو  هزبان و کالم به طور موثر استفاده کن

می هوش کالدر یک نکته خدمتتون بگم کسانی که  ه.های مختلف استفاده کناز استعاره ها اصطالحات کنایه شبیان افکار

ن. حاال این زبان میتونه در قالب سرودن شعر باشه لذت بردن از خواندن استفاده کن نمیتون یخوب حوباالتری دارند از زبانشان به ن

گری اد دیوو نوشتن باشه مهارت در مباحثه باشه. دوست دارند اصال بحث های مباحثهای روداشته باشن. بحث های که یکی میخ
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وضیح دادن برای دیگران رو دوست دارن البته این فقط  دوست دارن. در جمع صحبت کردن رو دوست دارن.ترو اقناع کنه رو 

 شفاهی نیست میتونه به صورت مکتوب هم باشه هم به صورت شفاهی خودش رو بیان کنن. 

 وش سخنرانی عالقه بیشتریما هم در کالس هایی درسیمون برای کسانی که از هوش کالمی باالتری برخودارن اینها معموال به ر

د ننکمشارکت نهای خطابی و اقناع میشه هم خودشان دوست داراستداللی وقتی میشه سخنرانی دارند بخصوص سخنرانی های

ن بین برند تفکیک قائل میشبرند وقتی نوشته خوبی رو میخونن لذت میبینند لذت مییک سخنران خوبی را می که وقتی هم

هوشی اگر یک نوع  پیشنهاد میده هر کسی با هر نوع ه. گاردنرسخنرانی های مستدل و خوب و غیرین بنوشته های خوب 

 هست.ترموفق تر باشه بیش نهمیتو رو میتونه بگیره شغلیا اون توانیم هدایتش کنیم باالتر باشه شغل هایی که ما می هوشش

شون کنیم متقسی باید هدایت بشن به هفت نوع که همه افراد هنکته را که قبالً گفتم که اینجوری دیگه قلمداد نشاون البته با 

مثل شغل های مناسب برای افرادی که دارای هوش کالمی باالتری هستند یا هشت نوع و هر کدام باید به سراغ شغلی برن.

اوقات در  شترمعلم انگار بی چونکه کالمی باالیی داشته باشدهوش اید ب ین معلم شدنخبرنگاری مثل نویسنده شدن مثل هم

ای هشغل اینهاسیاستمدار شاعر مترجم  .به صورت شفاهی چه به صورت نوشتاری ش هست حال چهحال استفاده از زبان و کالم

 . بسته نیست . البته اینهاتوانیم برای آنها داشته باشیمست که میهپیشنهادی دیگری 

ه ارائ هوشاز این  که ریاضی تعریفی-هوش منطقی هست: در ریاضی-هوش منطقیدومی که معرفی می کنم خدمتتون  هوش

طقی های منافرادی که دارای هوش منطقی ریاضی باالیی دارند استدالل .از استدالل منطق و اعداد شده گفتن توانایی استفاده

سئله حل م که تیوق . اینهادهند و به طور کلی با اعداد و ارقام راحت هستنداستقرایی انتزاعی و استنباطی بیشتری انجام می

 های علمیعالقه مند به آزمایش ن.اینهاوقتی فکر می کنند درباره ایده های انتزاعی لذت می برد نبرددهند لذت میانجام می

مند و و خیلی هم عالقه استفاده میشه منطق ریاضی هم در علوم هم در ریاضی این .هستند هم اعداد با علوممیگم البته اینکه 

ند اینا بهتره یا باالخره شغل هایی که موفق تر هست نشغل هایی که برای این گروه پیشنهاد شده گفت .شتری دارندهم توانایی بی

حسابدار برنامه نویس رایانه مهندس آهنگساز پزشک هر چیزی با علوم و ریاضیات و  عبارتند از دانشمند شدن ریاضیدان شدن

 دتوان افراد توانا موفقیت بیشتری داشته باشنمنطق سر و کار داریم می

 جلسه چهل و چهارم

ز این اکه گاردنر تعریفی  هست. جنبشی-بدنی هوش معرفی میکنه و باز جالب هستش ی که گاردنراه های دیگشهویکی از 

ی قوی جنبش-یش بدنهو کسانی که تو .داده گفته که توانایی استفاده ماهرانه از بدن و کار کردن با اشیا برمیگردهنوع هوش 

 ستد و هماهنگی بین چشم حاالهستند درک خوبی از حس تعادل دارند معموالً هماهنگی بین اعضا و چشم باالتری دارند 

افرادی که دارای هوش  این .تمرینات و ورزشهای که این طلب میکنه اینا موفق تر هستند درز و با. باالتر است اینا پا و چشم

ه روانی جنباون ورزش ها بیشتر  چون حرکتی باالتری هستند معموالً مهارت بیشتری در ورزش ها دارند -یبدن یاجنبشی -یبدن

 ناز بدنشان راجع به در رابطه با اشیا استفاده کنخواستن  ا هرجاهاین .تر هستندموفق ه در اینهاکنحرکتی انسان ها را طلب می

 هایند انهای ظریف از بدن نیاز داراستفاده بخصوص کارهای فنی کارهایی که به استفاده از .م آدم های موفق تر هستنده باز

حرکت میکنه  هادست می بینیم که چقدر زیبا همه با هم میرن به عنوان مثال وقتی که یک رژه سربازان  تر هستن. موفق

  .جنبشی باال رو نشون میده-یحرکتی و بدن ها هوش این. خب دنکنهماهنگ حرکت می

خیلی کارشون  هبر داینان قدم رو می خوامیبینه اول همان گذارند کنار می رژهاگه کسی هستند افرادی که تو سربازی از آن 

میخوان  وقتی که ندوست دار ن.اینا حتیتری دارجنبشی پایین-بدنی ن. هوشهستن که هماهنگی ندار کساییاینا .خوب نیست 

حرکات میتونه از طریق حاال این هرچی از این حرکات  .ن استفاده بشهورو یاد بگیرن از حرکات ش یدر کالس درس چیز

دن کنند از زبان بصحبت می که هم وقتی .سیم های مختلفی باشهحتی ترنا باشه میتونه از طریق ینمایش و ا یاپانتومیم 

برای هنرپیشه شدن برای ورزشکار شدن برای  ه میگه اینهاا میدونهمناسب این که شغل های زو با .کنندبیشترین استفاده می
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شغلی را که بگم از حرکات از بدن به  . هرجراحی شدن برای خیاطی شدن برای خلبان شدن برای شغل های مثل فیزیوتراپی

  .برندافرادی هستند که مناسب تر هستند و لذت بیشتری میاین ستفاده کنه خوبی میتونه ا

-دیداریهوش گفته شده  هم مکانی-فضای هوش هست. فضایی-هوش دیداریوش بعدی که خدمتتون معرفی می کنم ه

یعنی  .این نوع تعریفش گفتن توانایی تشخیص جزئیات امور و تجسم و تغییر اشیا دیداری به طور ذهنی .فضایی هم گفته شده

 ر داشتهسر و کا (رسم کردن)از هر چیزی که با ترسیم  .توانند تفکر سه بعدی در افرادی که هوش فضایی باالتری دارندمی اینها

که جهت  نخیلی از افراد هست .م نقاشی باشه میخواد ترسیم یک نقشه باشهحاال میخواد ترسی .موفق تر هستنداون  تواند اینها 

جنوب باشه از این -حاال جهت قبله باشه شمال شن. جهت ها سریع گم میکنن.در مکان  سریع گم می .یابی ضعیفی دارند

 . خب هوش مکانیکندحرکت می حرکت میکنن میبنی به طرف جنوب  شمال ن فکر میکنن دارن به طرفبر نخیابان می خوا

حاال هر ماده خامی که داره اون رو میخاد  چوبییک مجسمه ساز  . یکتجسم های قوی در ذهنشان داشته باشند باالتر میتونن

تبدیل کنه به یک مجسمه خوب. چکار میکنه؟ اول باید در ذهنش اون مجمسه رو تجسم کنه بعد اون ها را بتراشه اون کارهای 

بده تا یک مجمسه خوبی بسازه. یک معماری رو در نظر بگیرید که میخاد یک کار ابتکاری انجام بده. یک  مختلف رو اون انجام

سازه معماری جدیدی رو میخاد طرحی کنه و پیاده سازی کنه. اون اول باید در ذهنش اون ساختمان یا سازه یا بنا ترسیم کنه. 

داشته باشن. و شغل های هم که حاال مشخص شد که تقریبا چه تجسمی باالتری  وشو ه پس اینها طلب میکنه هوش فضایی

شغلهای مناسب هستن برای این افراد. شغل های مثل معماری مثل هنرمندی بازیگران مجمسازان عکاسان مخترع شدن مهندس 

کات ن اون یش فرض ها والبته اینها همه را با زبان پ .فضایی باالتری داشته باشیم-دیداریشدن. این ها احتیاج داره که ما هوش 

  .نظریه داره همزمان با هم در نظر بگیریداون راجع به آسیب زایی که 

در  یتمآ سه تا شسه تا در تعریف اییموسیقی ه. هوشمعرفی میکنهست که گاردنر اییموسیقی هوشه دیگیکی از هوش های 

 . حاالهیعنی اگه کسی بتونه یک موسیقی را تولید کن .یک ارج گذاری نسبت به موسیقی کخلق یکی در یکی .نظر گرفته شده

ی که افراد هستند وقتاز  بعضی دیدین یا حتی ه.با ابزار آالت مختلف موسیقی ممکن باش داره های مختلفیتولید کردند روش

ی م رو فصدای پرندگان مختل ن.و خلق کنرآهنگ  شون اونیه آهنگ رو میشنوند خودشون میتونن با زبونشون با سوت زدن

 کیفکت نتشخیص بد نبه خوبی می تونهست. اینها رو  این مرغ عشق این قناری این گنجشکبدن که مثال توانند هم تشخیص 

ا مآهنگ بدون کالم  ن.میفهم رو ارج گذاری فرقش این میشن. بین موسیقی خوب و بد تمایز قائل و .کننددرک می وکنن 

یلی از افراد خ چه یه چیزه پیش پا افتاده ی باشه. خب باالیی داشته باشه ی جایگاهکنیم چه سمفونی بتهوون باشه خیلمیگوش 

ورش فرهنگ ما قرار داریم این مورد پر اون در آیا که هاینها به بافت فرهنگی بستگی دار یمالبته گفت .دنتشخیص نمی دهاین ها 

 م هستن.هطبیعت  های م صداییولی به هر حال فقط ابزار آالت موسیقی نیستند گفت .محیط بوده یا نبودهاون قرار گرفته در 

 یگهد شما تلفن بهشون میزنی اگر این شماره موبایل االن خوبه هستنبعضی از افراد  .و تشخیص دادنرمختلف  لحن هایحتی 

 وی ثابت تصور کنید که شماره نیست گوشی هاکی صحبت میکنیم. ولی اون  م بایمیدونو  افراد اسماشون میاد ه هایشمار

 د. از لحن ودهن شروع میکنه به صحبت کردن باید افرادی که هوش موسیقیایی باالیی دارند سریع تشخیص فردنیستی  حفظ

 افرادی که این توانایی را ندارند خیلی صداش که این کیه حتی اگه مثال یه سال پیش صدای این فرد شنیده باشن. ولی آهنگ

  .نشون نمیده رو ن خودشویابزار آالت موسیقی ا میگیرن. پس فقط تو باهم اشتباه رواینها 

در هوش درون فردی که یکی از انواع مهم هوشه گفتن افراد  .نام گذاری شده هوش درون فردیهوش بعدی تحت عنوان 

و از این شناخت درونی شان برای  .ها و امیال خود آگاه هستنددارای هوش درون فردی باالیی هستند که از احساسات انگیزه

ی درون فردی باالی شهوآیا شما  که ببینن اگر از شما بخواهند میخا .کنندحل مسائل و کنترل شرایطشان میان استفاده می

دقیقه  ۲بعضی از افراد ممکنه یک دقیقه  د.بگی دخودتان را توصیف کنید در مورد خودتان هر چی میتونی بخانشما  ازاگر نداری

کتابها در مورد  ها میتونن بعضی. پاراگرافن. بعضی ها کمتر یک دقیقه یک صفحه دو صفحه در مورد خودشان بنویس ۳۵

خیلی برای دیگران  میتوننورد احساساتی که در هر لحظه دارند در مورد انگیزه هاشون و از خودشان در م دخودشان بنویسن

بیشتر برای  یمهر چه بیشتر بتوانیم خودمان را توصیف کنیم از این موارد گفت .افراد هم که این توانایی را ندارند از بعضی  ن.بگ
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یلی از که خ نافراد دارای هوش درون فردی باال معموالً نویسندگانی میش م.هستی ترما موفق من بیان کنیموبرای خود ودیگران 

شاهد بوده ولی کسی که هوش باالیی داره در مورد اون هم اتفاق افتاده که من شاهد بودم چیزی که . سازندمی یچیز یهیچ

ند فیلسوفان پردازان خوبی باشباشن نظریه بینویسندگان خوخب اینا میتونن زیبایی بیان میکنه به اتفاق انقدر احساسات خودشو 

اگر  .نددار یخوبی باشند روانشناسان خوبی باشند افرادی هستند که به نقاط ضعف و نقاط قوت خودشان این افراد آگاهی زیاد

که هوش درون فردی باالتری دارند خودشان را خوب میشناسند  یافراد بگم درون فردی را در یک جمله ه هوشخواسته بش

 .خود آگاهی باالیی دارند

 جلسه چهل و پنجم

تر خیلی بیش است که هوش میان فردی یاهوش بین فردی  است، درون فردیهوش تقریبا مکمل های دیگری که یکی از روش

افرادی که دارای  .را توضیح خواهیم داد که آن ،هوش هیجانیتحت عنوان است، جدید  و ها مورد توجه قرار گرفتهاز بقیه حوزه

ف اگر بین یک گروه افراد اختال .کنندمیان فردی باالیی هستند معموال راحت تر با بقیه ارتباط برقرار می یاهوش بین فردی 

ه در این جمع غریب ،دوست شدن با دیگران ،نزدیک شدن به دیگران .را به خوبی حل کندآن وجود داشته باشه خیلی میتونه 

 تواند درخیلی میمیان فردی  هوش راحت هستند و اینخیلی  اینها کارها ، در اینا ارتباط برقرار کردنقرار گرفتن سریع ب

این  بهاینه که بعضی اوقات  در که از آموزش و پرورش وجود داره مدارس وجود دارهای که از ه جامعه به ما کمک کنه یک گل

 یمنطقیکی هوش مدارس  درعلت موفقیت و دلیل موفقیت افراد در جامعه آمریکا . گاردنر میگه حوزه ها کمتر بها داده میشه

. میتونه موفق باشهاست، فردی این دو تا هوش رو داشته باشه در اغلب درسها  کالمی ی است،هوش کالمی زبانو یکی  ریاضی 

یاضی دلیل موفقیت افراد هستند ر و علوم کاری هم که در مدارس ما مثل جامعه آمریکا اتفاق میفته تقریبا همین دو تا هستند،

  .رهگیمی یاین دو تا زمینه قوی باشه معموالً نمرات باالتر اگر کسی درو 

 اما هدف .های شناختی داشته باشیمفقط ما هدف ،البته در اهداف آموزش و پرورش اینجوری نیست که فقط به این توجه شده

هستند ولی اونا خیلی اهمیت  اهدافهمه وجود داره، اعتقادی هم  ،وجود دارد های اجتماعی هم هدفهای هنری هم وجود داره 

ولی  ،اریمد کتابی .شما مثالً در دانش اجتماعی علوم اجتماعی ما باید تعامل موثر را یاد بگیریم اینکه .بهشون داده میشه یکمتر

تواند خیلی معموالً از سوی حاال هم ممکنه معلمان هم از سوی والدین جامعه کمتر بهش بها داده بشه و یا هنرهای مختلف می

 های مثل مدیرشغل .شغل ها موفق تر هستند یک سری برای ی که باالتر هستندهوش درون فردی افراد ،به هر حال .کمک کند

کی از ی گیفروشند ن.سیاستمدار شد ،اند فروشنده شدنمشاور شده ،اندفیلسوف شده ،ندرهبری گروه را برعهده گرفت ،شدن

روانشناسی ( دمتتون گفتم کاربردهای روانشناسیفصل اول روانشناسی را خ)دهند از روانشناسی مواردی خیلی آموزش می

تا بتوانند چطوری با می دهند ارتقا را دی واقع هوش بین فر و درهوش هیجانی آیند است. یعنی یک سری افراد می بازاریابی 

  .دیگران ارتباط بهتری برقرار کنند نفوذ بیشتر و بهتری در دیگران داشته باشند

لذت می برید از رفتن است، نمیدونم چقدر شما چقدر کنه هوش طبیعت گرا در اینجا معرفی می هوشی که گاردنر آخرین نوع

از اینکه  های مرتفع رو نگاه کنیداز اینکه در کنار یک چشمه بنشینید و به صدای پرندگان گوش کنید از اینکه کوه ،به طبیعت

ی از طبیعت میزاره چقدر لذت مکه شبکه مستند و فیلم هایی  ،پرندگان مختلف جانوران مختلف حیوانات مختلف رو ببینید

لذت می برید از اونا شما فردی هستید  ددههای مختلف طبیعت را تشخیص میاگر فردی باشید که هم جنبه ،برید از دیدن این

شناسی عالقه دارند به موضوعاتی مثل مثل گیاه یافرادی که گفتیم به موضوع د.ی باالیی هستیهوش طبیعت گراکه دارای 

ز اینا عالوه بر این ا .وط باشهآوری سنگهای مختلف چیزی که به طبیعت مرببه موضوعات مثل جمع ،جانورشناسی عالقه دارند

د با حشرات بشناسن را گردش کنند طبیعت ،انجام بدهند هاییکشفروی کنند برند از اینکه توی طبیعت پیادهباغبانی لذت می

اما مسلماً کسی که میخواد بره  هستند. یباالتر یاین افراد دارای هوش طبیعت گرا ،برندلذت می هاسر و کار داشته باشند این
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 ناس بشه باید از هوششخواهد زمینمهندس کشاورزی به شکل گیاه شناس میشه کسی که میخواد باغبان بشه کسی که می

 ی باالتری برخوردار باشند طبیعت گرا

 مطالعه بیشتر و شناخت دقیقخاطر داشته باشیم به م ه باید باز ای که. نکتهمعرفی کردمهای چندگانه رو خدمتتون این هوش

های چندگانه، مثل خالقیت، بحث . مثل هوششودجدید در روانشناسی معرفی می است که اصطالحاتی اون ها وتر این پدیده

های هیجانی ما یک مورد را به عنوان حل مشکالت آموزش و پرورش نداریم. هر کدومش در جای خودش اگه بدرستی هوش

های چندگانه، طرحی داره برگذار میشه تحت یک سری از مشکالت رو میتونه حل کنه. بحث هوش ردمورد استفاده قرار گی

 را که ما دانش آموزان است بر همین اشو پرورش های دانش آموزان است مبنشناسایی استعدادها که در کشور عنوان شهاب 

اهمیت  ونه خیلیمیت هنر .مهم نباشه ونمهم نباشه فقط علوم برام ونفقط ریاضی برام یم.جنبه نگاه نکن و از یکفقط یک جور 

ینه در هر زم ی باشیم،شناس موفق جانورهنرمند موفق باشیم اگر ما یک زمین شناس موفق باشین ، ما اگر زیادی داشته باشه

ورش ما بریم علوم مختلف آموزش و پر ، نه فقط به علم خاصی درهای ورزشی چه علوم مختلفزمین چههای هنری زمینه ای چه

 .زنده کنیم ما به موفقیت بیشتری دست پیدا کردیم م ویم در بچه ها پرورش بدیو بتوان

 جلسه چهل وششم

شییینویم در روانشناسیییی در کتابهیییای مختلیییف در یکیییی از اصیییطالحات و واژه هیییایی کیییه ایییین روزهیییا خیلیییی می

 EQتوجیییه بشیییه ییییا  IQبیییه جیییای پیییرورش کیییه مییییگن  EQ نیییام بیییرده میشیییه تحیییت عنیییوان  ازش هارسیییانه

موفقیییت بیشییتری را بییرای مییا بییه ارمغییان بیییاره پییایین  تونییهمیتونییه اونییو هییوش هیجییانی و هییوش عییاطفی می

بییدفهمی هییم صییورت  گییاهی وقتهییا هییم اغییراق مییی شییه و خیلییی گییاهی اوغییات روی اییین مفییاهیم جدییید جدییید

بییه قییول  شییتر بییه صییورت ژورنالیسییتیکییه بییه جییای اینکییه بییه صییورت علمییی بررسییی بشییه بی میشییه گرفتییه

 .نگیرزمینه میان قرار می وندر ا معروف

و چیییه کمکیییی بیییه میییا میکنییید بعضیییی از روانشناسیییان هیییوش  حیییاال هیییوش هیجیییانی واقعییییتش چیییی هسیییت 

مییا قییبالً در  میییگن اییین رااصییطالح جدیییدی کییه وارد شییده را  یییهو را یییک هییوش جییدایی نمیداننیید هیجییانی 

کیییه تیییازه وارد دنییییای  جیییور نبیییودهجیییان هیییا میییورد بررسیییی قیییرار میییی گرفیییت اینروانشناسیییی تحیییت عنیییوان هی

جیییدای مگرنیییه هیییوش ییییه مبحثیییه روانشناسییی شیییده حیییاال اسیییم دیگیییه روش گذاشیییتن ترکییییب کییردن دو تیییا را 

را یییه مطییرح شییده اییین  ۱99۰ هیجییان یییه مبحییث جییدا اسییت ولییی بعضییی هییا نییه مثییل واضییح اینییه کییه در سییال

اسییتقبال قییرار گرفتییه و مییی تییونیم بگیییم همییان هییوش میییان فییردی  تقریبییا هییم مییوردو  میداننیید جییدایی امییر 

آمییدن اییین تعریییف کردنیید  وویتقریبییا کامییل تییری از جییان مایییه و سییالاینییو بیییان میکنییه گفتییه بییود گییاردنر کییه 

 ناولیییین بیییار ایییین افیییراد از هیییوش هیجیییانی نیییامبرده تعریفیییی کیییه از هیییوش هیجیییانی داد ۱99۰سیییال گفتییییم 

نییایی فییرد در نظییارت بییر احسییاس هییا و هیجانییات خییود و دیگییران اییین دو تییا نکتییه را بییه خییاطر داشییته گفییتن توا

درون فیییردی هیییم هیجانیییات و احساسیییات دیگیییران  یعنیییی اون هیییوش باشییییم همیییه هیجانیییات خودمیییون جیییوش

منظیییور متمیییایز سیییاختن آنهیییا از یکیییدیگر و اسیییتفاده از ایییین بیییه  ا چیییه هیییدفی ؟یعنیییی هیییوش بیییین فیییردی بییی

بییه دنبییال اییین هسیییتند کییه اوالً افییراد انگیییزه هیییا  هیییات بییرای هییدایت اندیشیییه و عمییل خییود پییس ایناطالعییا

دشییان را بییه خییوبی بشناسییند در نقییاط قییوت خونقییاط ضییعف  یمگفتیی ی کییهمییوارد آن هیجانییات تمییایالت همییه

 ؟ما شناسیممورد دیگران همینجوری باشند آیا احساسات دیگران را می

میشییه باییید کییه معلییم وارد کییالس ن بییه عنییوان یییه معلییم بییاز خییدمتون میییگم میی خییب خیلییی از افییراد هسییتند

بعضیییی از احساسیییات خیلیییی دیگیییه  حیییاال آمیییوزان دارنییید حسیییاس باشیییند نسیییبت بیییه احساسیییات کیییه دانش
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ی مییثال غییم یییا احساسیی اییین چییه متوجییه میشییه کییه همییه کییه داره گریییه میکنییهکسییی خودشییو نشییون میییده 

 خییواناگییر معلییم چهییره  اساتشییون رو بخییونیمچهییره افییراد احساسباییید از مییا نییاراحتی داره ولییی گییاهی اوقییات 

آمیییوزان نگیییاه کنیییه رضیییا چییییه امیییروز نیییاراحتی چیییه اتفیییاقی خیییوبی باشیییه اگیییر معلیییم وقتیییی بیییه چهیییره دانش

یعنیییی شیییناخت هیجانیییات و احساسیییات دیگیییران  اسیییت عیییاطفیهیییوش  های ایییین یکیییی از جنبیییه ؟خوبافتیییاده

مییا در درون خییود احساسییات  آنعلمییی ارتبییاط برقییرار کننیید عییالوه بییر م ورجیی بهتییر میتییونن دانییش آمییوز بییا اییین

ییییا  مخوشییحال ؟میییگنچییه احساسییی داری میییگن تعییدادی از افییراد هسییتندیییه شناسیییم فقییط را نمی مییانخود

 نیییوع ۵۰رو نمیشناسیییم در صیییورتی کیییه بییییش از  دیگیییری احسیییاسم کیییه بیییین ایییین دو احسیییاس ،نیییاراحت

فییردی  یییه بییا اسییت فییردی کییه خوشیینود ا یییه بییین یییک فییردی کییه شییاد بییفییرق شییما شناسییایی شییده  احسییاس

اسییت حییاال میییگم خیلییی تفکیییک  فییردی کییه غمگییینیییک  بییا اسییت فییردی کییه عصییبانی یییک کییه راضیییه بینییه

احساسیییات همیییه اینهیییا میتوانییید هیجانیییات ترسیییان  طرب،ضیییم ،زدهوجیییود داره هیجیییان هیییای خاصیییی بیییین اینهیییا

در دیگیییران بشناسیییم تییا بتییوانیم دیگیییران را آرام  مییان بشناسیییم و هییماشییند کییه باییید هیییم در خودمختلییف را ب

کنیییم بییه عنییوان یییک معلییم بییه عنییوان یییک مشییاور بییه عنییوان یییک معلمییی کییه رویکییرد مشییاوره داره هییر چییه 

 .عمل کنیم میتونیمرا باال ببریم بهتر هایماناین شناخت

کییردو آن را مطییرح  نشناسییی معرفیییمفهییوم هییوش هیجییانی را بیشییتر بییه دنیییای روا ۱99۵گییل میین در سییال  

اوالً کسییب آگییاهی  ددار و گفییت چهییار بخییش داره گییل میین معتقیید بییود کییه هییوش هیجییانی چهییاربخش کییرد

هییا داشییته باشیید مییدیریت یییا اداره گفییتم اطالعییات زیییادی در مییورد هیجان ، یعنییی همییانی کییههییای هیجییانی

 ایییین چطیییوری هوقتیییی خوشیییحال ههیییا کسیییی بتونیییه وقتیییی ناراحتیییه چیییه جیییوری نیییاراحتی ابیییراز کنیییهیجان

مییدیریت هیجانییات  تییونیماییین مییدیریت هیجانییات یعنییی شییما در هییر شییرایطی ب ه پییسابییراز کنیی راخوشییحالی 

و بیییاالخره بتونیییه بیییر مبنیییای  کنیییه را شناسیییایی بتونیییه هیجانیییات دیگیییرانگیییران مختلیییف درک هیجیییان هیییا در دی

ارتبیییاط خیییوبی بیییا بقییییه برقیییرار  تونیییهشیییناخت ایییین هیجانیییات و از احساسیییات و عواطیییف در خیییود و دیگیییران ب

 اختالف نظییر در بییین روانشناسییان در مییورد هییوش هیییجبییود کییه گفتیییم بییاز هییوش هیجییانی  اییین بحییثکنییید 

ولییی مقبولیییت زیییادی پیییدا کییرده حییاال بییه هییر حییال مییا  وجود داردوش چندگانییه گییاردنرهییمثییل همییان انییی و 

های نظییری و اینکییه حییاال چییه مقییدار از لحییاظ علمییی پذیرفتییه شییده اسییت علمییی حییاال جییدا از خیلییی بییه جنبییه

در کیییالس درس میییان داشیییته  دو تیییا نظرییییهتیییوان از ایییین ایییین اختالفیییات اسیییتفاده هیییا و کاربردهیییای زییییادی می

  شیمبا

 

 جلسه چهل و هفتم

افراد استثنایی افراد مختلفی هستند. یعنی ما یک نوع فرد استثنایی نداریم. وقتی استثنا میگیم یعنی از نرمال فاصله گرفتن، از 

ن فاصله گرفتن از آ حاال بر اساس ،بندی کنیمتوانیم افراد رو تقسیمهایی که مییکی از روشما آن بهنجار فاصله گرفتن. 

تر باشد استثنایی هنجارهای هوشی است که در جامعه وجود دارد. یعنی یک فردی چه از لحاظ هوش باالتر باشه چه پایین

ا یا اختالالت یادگیری، اینه موارد دیگری هم ما داریم. برای مثال، افراد دارای ناتوانی یادگیری ،شود. ولی عالوه بر اینقلمداد می

آموزانی که معلولیت دارند. یا کسانی شهای عضوی مختلفی دارند. دانشوند. افرادی که نقصاد با نیازهای ویژه تلقی میهم افر

 های خاص دارند.که اختالالت هیجانی دارند، اینها هم نیاز به کمک
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 هاانواع استثنایی

 ماندگانهای پایین یا عقباستثنایی 

 های باال یا سرآمدهااستثنایی 

 های یادگیریناتوانی 

 های عضوینقص 

 اختالالت هیجانی 

ها است که ما دو بهر آناز هم متمایز کنیم همان هوش قطعی افراد را خیلی خوب و به صورت خیلی تواندولی چیزی که می

ها( . گروه استثنایی باهوش خیلی باال؛ که گروه اول )پایین۲تر از پایین و . گروه استثنایی با هوش پایین۱گروه استثنایی داریم: 

ا بیا  افراد سرآمدت عنوان شوند. حاال توضیحات بیشتری خواهیم داد و گروه دوم تحقلمداد می توان ذهنیکمتحت عنوان 

 شوند. قلمداد می تیزهوشیا  قریحه

آلفرد بینه اولین آزمون  ی هوشی است. زمانی کهبهر یا بهرهیکی از مفاهیمی که در بحث هوش خیلی مطرح است مفهوم هوش

وییز ل ر گرفته شده بود.تعداد سؤاالتی بود که برای هر سنی در نظآن هوش را ساخت، یک سن عقلی تعیین کرد. این سن عقلی 

را هنجاریابی کرد و تحت عنوان  آموزان و جامعه آمریکا آنترمن تست بینه را به دانشگاه استنفورد در آمریکا برد و در بین دانش

 نام IQبهر افراد پایه گذاری کرد. این روش آوردن میزان هوشدستتست استنفوردینه نامگذاری شد. او روش جدیدی را برای به

ت تواند درسگیرد، به تعداد سؤاالتی که میگفت ما سن عقلی را داریم )یعنی آن تعداد نمراتی که فرد از آزمون هوش می دارد.

دست بیاوریم. برای افراد را به IQتوانیم ضرب کنیم می ۱۰۰جواب دهد(، اگر آن را تقسیم کنیم بر سن تقویمی افراد و بعد در 

ساله ها به آن درست جواب  8ساله است )یعنی اغلب  8به  تمام سؤاالتی که مختص کودکان ساله ای  8مثال اگر کودک 

سال و باالتر است( میگوییم این در حد  9دهند( جواب بدهد ولی به سؤاالت باالتر جواب ندهد )سؤاالتی که مربوط به سنین می

 : ۱۰۰شود او می IQ، ۱۰۰شود هوش این فرد می  دیگر سن تقویمی اوست 8سال سن عقلی و  8. متوسط است

8/8100=100 

 9دهد. در اینجا ها رو هم جواب میساله 9دهد یعنی سؤاالت حاال کسی را در نظر بگیرید که سؤاالت بیشتری را جواب می 

بهر، هر چه فرد هوشرود. پس طبق این مفهوم باالتر می ۱۰۰شود. یعنی هوش او از می ۱۰۰شود، ضرب در می 8تقسیم بر 

های هوشی بگیرد؛ یعنی از سطح همساالن خود باالتر رود، از هوش باالتری برخوردار است؛ از بتواند نمرات بیشتری در آزمون
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نتواند جواب دهد، ها را ساله 8نسبت به همساالن خودش سؤاالت مربوط به  ای ساله 8کودک  رود. برعکس اگرمتوسط باالتر می

 تری دارد.بهر پایینتر باشد یعنی میزان هوشساله جواب دهد، هر چه پایین ۶ساله،  7و نیم ساله،  7یک کودک  به اندازه

 

ای از تعداد بسیاری از افراد یک آزمون هوشی بگیرید و اینها را روی نمودار به صورت تصادفی در یک جامعهجالب است، وقتی 

است؛ یعنی اغلب افراد هوش میانگینی  ۱۰۰نی هوش اغلب افراد در جامعه در حد آید. یعبگذارید یک منحنی نرمال بدست می

که میانگین است  ۱۰۰است. یعنی  ۱۵اندازیم. انحراف معیار این هوش دارند. در این اسالید، به منحنی نرمال نگاه دیگری می

. ۱۱۵شود یک انحراف معیار باالتر از میانگین میو  8۵شود تر از میانگین میپاییناست. یک انحراف معیار  ۱۵انحراف معیار آن 

هستند؛  ۱۱۵تا  ۱۰۰هستند دقیقا برابر است با تعداد افرادی که در جامعه بین  ۱۰۰تا  8۵جالب است، تعداد افرادی که بین 

را  ۱۱۵تا  8۵افراد هوش بین  %۶8هستند و در مجموع  ۱۱۵تا  ۱۰۰افراد بین  %۳۴هستند و  ۱۰۰تا  8۵افراد بین  %۳۴یعنی 

شود ولی به پایین متوسط به پایین می ۱۰۰شود، به باال متوسط به باال می ۱۰۰دارند. اینها تقریبا هوش متوسط هستند. از 

تقریبا اینها متوسط هستند. نه برجستگی خیلی خاصی دارند و نه نقطه ضعف خیلی خاصی دارند. اگر دقیقا دو انحراف معیار 

افراد قرار دارند و باز به  %۱۴، 8۵تا  7۰( بین 8۵تا  7۰شود می 8۵تر برویم از معیار باالتر برویم )پایینتر و دو انحراف پایین

دارند و  ۱۳۰افراد هوش باالی  %۲انحراف معیار باالتر برویم فقط  ۳دارند. اگر  ۱۳۰تا  ۱۱۵افراد هوش بین  %۱۴همین اندازه 

 شوند.دارند باهوش تلقی می ۱۳۰(. کسانی که هوش باالی ۱۰۰ین تر از انحراف معیار پای ۳است ) 7۰افراد زیر  ۲%

 

نشان داده است. البته در آن روشی که ما گفتیم مقداری متفاوت است. هر چه  ۱۱۰تا  9۰بین هوش معمولی را  ،در این جدول

به باال هستند؛ یعنی وقتی کسی بخواهد در مدارس  ۱۳۰شوند. تیزهوشان از تر میرویم افراد پرهوشبه باالتر می ۱۱۰از 

ارهایی با این فرد انجام دهیم و دوپینگی صورت بگیرد و به باال داشته باشد. حاال اگر ک ۱۳۰تیزهوشان درس بخواند باید هوش 

آییم افراد تر میسؤاالت مختلفی را حل کند تا بتواند وارد این مدارس شود برای او مشکل پیش خواهد آمد. هرچه پایین

ندگی و عادی بودن ماگویند؛ یعنی مرز بین عقبرا افراد دارای هوش مرزی می 8۰تا  7۰شوند تا جایی که بین تر میهوشکم
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های پایین تر، در سالهای اول که هنوز غربال هم ممکن است باشند. حاال در پایه 7۰های درس ما افراد است. البته در کالس

خوانند و تحت معموال در مدارس خاص درس می تربه پایین 7۰ شوند افرادی هستند.نشده  و همه وارد چرخه تحصیل می

توان ذهنی باشد. به طور معمول و در شوند که میگویم چه قیدهایی دارد کسی کمذهنی قلمداد میتوان عنوان کودکان کم

، اینها را 8۴تا خود  8۵باید در مدارس خاصی درس بخوانند که در کشور ما هم رایج است. بین  ۱۳۰شرایط نظری افراد باالی 

هستند( یعنی در مرز قرار دارد  8۴تا  7۰د )کسانی که بین میگویند افراد دارای هوش طبیعی، ولی اگر کسی در این بین باش

اینکه این  وجود دارد. خوانند ولی این برچسب برای آنهاس میشوند. در مدارس عادی دراینها کندآموز یا دیرآموز تلقی می

باید گفته خود افراد ن ها چقدر باید باشد بحث خیلی مفصلی است )اینکه باید باشد یا نباشد( البته مسلم است که بهبرچسب

ی هاگویند و این نقطه برشهای هوش به ما میهایی که این آزمونشود، برداشت ما نباید اینطور باشد، ولی یکی از واقعیت

 است. بهرکنند درباره هوشدقیقی که برای ما تعیین می

 

شد. یعنی هر کس نمره نده ذهنی تلقی میمابه پایین باشد در گذشته عقب 7۰ماندگی ذهنی گفتیم کسی که در مورد عقب

ماندگی مانده ذهنی است. ولی امروزه یک قید دیگری به این اضافه کردند؛ گفتند عقبگفتیم عقببه پایین داشت می 7۰هوش 

ینجا ا. در ماندگی ذهنی به سازگاری افراد هم بستگی داردبهر، عقببهر بستگی ندارد. عالوه بر هوشذهنی فقط به میزان هوش

کنید، در یک طرف عملکرد هوش وجود دارد و در یک طرف رفتار سازگارانه وجود دارد. اگر کسی به لحاظ هوشی مشاهده می

شود. اگر کسی رفتار سازگارانه بهنجار داشته باشد؛ یعنی اگر باشد( عقب مانده تلقی نمی 7۰باشد )باالی عملکرد بهنجار داشته

ه باشد ولی بتواند کارهای شخصی خود را انجام دهد و با محیط پیرامون خود مشکلی نداشته به پایین داشت 7۰ضریب هوشی 

م مانده است که هر دو آیتم را با همانده نیست. فقط کسی عقبباشد و با خود نیز مشکلی نداشته باشد از لحاظ سازگاری عقب

و هم رفتار ناسازگارانه داشته باشد. به این ترتیب سه گروه  باشد( 7۰مانده باشد )زیر داشته باشد؛ یعنی هم از لحاظ هوشی عقب

فکیک ستثنا هستند تافرادی را که از لحاظ هوشی اتوانستیم کنیم. در این بحث ماندگی زدن برکنار میدیگر رو از برچسب عقب

ی شوند( باز بحث مفصلقلمداد میآموزانی که تیزهوش به باال هستند )افرادی که تیزهوش هستند و دانش ۱۳۰کنیم و آنهایی که 

 دارند.

 

 جلسه چهل و هشتم

 انگیزش در یادگیری

ای مهم است که خیلی از معلمین بزرگترین یکی از مباحث مهم در آموزش و پرورش بحث انگیزش است. بحث انگیزش تا اندازه

خواهیم در این بحث است. اکنون، می آموزانکنند انگیزه نداشتن بعضی از دانشهایشان مشاهده میمشکلی را که در کالس

جدیدی که تحت عنوان انگیزش در یادگیری یا انگیزش در آموزش و پرورش را شروع کردیم، ببینیم معلم در کالس چگونه 

تواند انگیزش را افزایش دهد. البته بحث انگیزش یک بحث کلی است که در خیلی از جاها به غیر از آموزش و پرورش نیز می
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بینیم هدف مسئول آن سازمان یا شرکت یا مؤسسه این است که شویم، میت. یعنی، وقتی با یک سازمان مواجه میمطرح اس

انگیزش کارکنان خود را باال ببرد تا بتواند بازدهی خود را افزایش دهد. در کالس درس و در محیط آموزش و پرورش هم ما 

 آموزان را افزایش دهیم. زدهی کار خود و میزان یادگیری دانشآموزان میزان باخواهیم با افزایش انگیزش دانشمی

 اهدافی که ما در این قسمت دنبال خواهیم کرد عبارتند از:

 «ها را با یکدیگر مقایسه کنیدرا تعریف کنید و آن« انگیزش»و « انگیزه. 

 ها را توضیح دهید.های آنرویکردهای مختلف انگیزشی را تعریف کنید، ویژگی 

 آموزان ایجاد انگیزش کنید.های انگیزشی مختلف در دانشفاده از نظریهبا است 

 .متغیرهای مؤثر بر نظام انگیزشی را معرفی کنید 

 .فنون ایجاد، اصالح و تقویت انگیزه را شناسایی و تشریح کنید 

 های انگیزشی را ارزیابی نمایید.اثربخشی سیاست 

توانیم از این فنون و از آموزان هم میباشیم که در کالس درس و در مواجه با دانشتوانیم امیدوار اگر به این اهداف رسیدیم می

ز طور که قبال خدمتتون گفتم، اها مطالب کاربردی را استخراج کنیم و بتوانیم معلم بهتری باشیم. هماناین رویکردها و نظریه

ه دانستند. انگیزآموزان بیاولین مسئله را دانش« ت؟کند چیسبیشترین چیزی که به شما استرس وارد می»معلمین سؤال کردند 

 وجود دارد که بحث« چرا»تواند کمک کند. ولی قبل از اینکه به انگیزش بپردازیم چند پس مبحث انگیزش خیلی به ما می

 دهد. به این سؤاالت خوب دقت کنید:انگیزش را به ما نشان می

 ها نه؟کند و خیلیمرین فوتبال میهای متوالی را هر روز صرف تچرا یک فرد ساعت 

 کنند و بعضی ها تالش فراوان میآورند و در انجام آنآموزان مشتاقانه به تکالیف آموزشی روی میچرا بعضی دانش

 ای ندارند؟دیگر هیچ عالقه

 رسد و دیگری عالقه به نظر میری کامال بیآموزی به کار در کارگاه عالقه دارد ولی در یادگیری مطالب نظچرا دانش

 برعکس؟

 آموزان نظر معلم برایشان خیلی مهم است و برخی دیگر نه؟چرا برخی از دانش 

 کنند و برخی اصال نمره برایشان اهمیتی ندارد؟چرا برخی برای نمره تالش زیادی می 

 چراها پاسخ دهیم. توانیم در بحث انگیزش تا حدی به این آید و ما میو چراهای بسیار دیگری که برای معلم پیش می

در ابتدا، باید ببینیم انگیزش چیست و آن را تعریف کنیم. برای اینکه بدانیم انگیزش چیست من یک مثال خدمتتون میزنم و با 

انگیزش یک نیروی درونی است.  اند کهدر تعریف انگیزش گفته این مثال خیلی خوب متوجه مفهوم انگیزش خواهیم شد.

درونی را با یک اتومبیل مقایسه کنید، در یک اتومبیل چند قسمت وجود دارد، فرمان دارد، سوختی برای حاال اگر این نیروی 

حرکت کردن دارد و همچنین گاز دارد. اگر این سه مورد را کنار هم بگذاریم پی میبریم که انگیزش چه کاری برای ما انجام 

 دهد.می

 تعریف انگیزش و انگیزه

  شود.رفتار گفته می کنندههدایتو  نگهدارنده، کنندهایجاد انگیزش به نیروی 

 شود.ای است که انگیزش را موجب میانگیزه نیاز یا خواست ویژه 

انگیزش را گفتند نیروی ایجادکننده، نگهدارنده و هدایت کننده رفتار هست. حاال، این سه ویژگی را میخواهیم با ماشین مقایسه 

د )ایجا دهدکند. انگیزش هم همین کار را برای ما انجام میزنیم ماشین شروع به کار میکنیم. ما استارتی که به ماشین می
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کنید. . یعنی شما وقتی نسبت به کاری انگیزش دارید، انگیزه الزم برای انجام آن کار را دارید، شروع به انجام آن کار میکننده(

 به دلیل وجود همین وجود انگیزه است. کنیم؛ وع نمیکنیم و بعضی کارها را شرپس چرا ما بعضی کارها را شروع می

کنیم ولی به اتمام نمی. در طول زمان ما خیلی از کارها را شروع می)نگهدارنده( ادامه دهنده رفتار است انگیزش همچنین

شوید، گیرید از فردا صبح ورزش کنید، فردا صبح هم بیدار میشما تصمیم می کشیم.نیم، یا خیلی زود دست از این کارها میرسا

آورید و ورزش کردن را ای میکنید، ولی همین فرداست، اما پس فردا بهانهپوشید و شروع به ورزش کردن میلباس ورزشی می

ش مانند استارت ماشین است که به وسیله گذارید و یا مطالعه و خیلی کارهای دیگر همین وضعیت را دارند. پس انگیزکنار می

د ممکن گیرنتوانیم شروع به کار یا فعالیتی کنیم و در طول زمان آن را ادامه دهیم. اینکه بعضی از افراد تصمیمی که میآن می

 ها بستگی دارد.ها آن را ادامه دهند این به میزان انگیزه آنها، ماهها و حتی سالاست تا مدتها، تا هفته

نکه کند. ایدهیم با شدت بیشتری حرکت میکند. وقتی به ماشین گاز میوه بر آن، انگیزش شدت رفتار را هم مشخص میعال

رود بستگی به میزان انگیزش دارد. هر چه انگیزش ما بیشتر باشد شدت شخصی کاری را که شروع کرده با چه سرعتی جلو می

، در مقدار آن رفتار باشد یا در شدت واکنشی که اند در سرعت انجام آن رفتار باشهتورفتار بیشتر خواهد بود. حاال، این شدت می

 دهد.دارد نشان می

ها کند. هیچ انسانی بدون انگیزه نیست، ولی  چون انگیزهفرمان ماشین به هر طرف و هر مقصدی که بخواهیم ما را هدایت می

پیماییم )هدایت کننده(. برای مثال، فردی کوهنوردی راخیلی دوست یکنیم و ممتفاوت هستند ما راههای مختلفی را شروع می

ر را کند، این کایگری که او را مشاهده میکند تا برود یک قله را فتح کند. در نظر فرد ددارد و خیلی وقت و هزینه صرف آن می

القه است. عمند است و دیگری بیالقهفایده است(، یا نسبت به فوتبال یک نفر خیلی عداند )فتح قله کاری بیفایده میبی

های پس خود این انگیزش تفاوت همچنین، نسبت به درس، برای یک نفر خیلی مهم است و برای دیگری اهمیت کمتری دارد.

 کند.ما را تا حدودی مشخص می

هوم هستند ولی تقریبا یک مفاست. این دو از لحاظ ادبی مقداری متفاوت  انگیزهی دیگری که به انگیزش نزدیک است، واژه واژه

ین دو واژه توانیم ا. ما میشودای است که انگیزش را موجب میدارند. تعریفی که از انگیزه شده گفتند انگیزه نیاز یا خواست ویژه

بهتر این  زتواند به تمایها دقت کنیم میهای ظریفی بین این دو وجود دارد. اگر به این تفاوترا بجای هم بکار ببریم ولی تفاوت

 دو واژه به ما کمک کند:

 

 تر از انگیزش است.انگیزه دقیق 

 نجام گوییم فردی برای اانگیزش عامل کلی مولد رفتار است، اما انگیزه علت اختصاصی یک رفتار خاص است. وقتی می

ولی در مورد  گوییم دوست دارد آن کار را بیشتر انجام دهد.کنیم؛ میکاری انگیزش دارد، حالت او را مشخص می

گوییم دلیل انجام این رفتار )برای مثال مطالعه( راضی کردن پدر و مادر است یا اینکه دوست دارد پیشرفت انگیزه می

 کنیم.کند، پس دلیل دقیق آن را مشخص می

 رود،  در مورد ها به کار میرود. انگیزش در رابطه با تمام ارگانیسمانگیزه بیشتر در اشاره به رفتار انسان به کار می

کند . وقتی گرگی گوسفندی را شکار میتوانیم از انگیزش صحبت کنیم ولی انگیزه مختص انسان استجانوران هم می

پرسیم انگیزه او از قتل چه بود، از انجام آن گوییم انگیزه گرگ از کشتن گوسفند چیست ولی در مورد انسان مینمی

 رود ولی انگیزه مختص انسان است. ها به کار مینیسمکار چه بود. پس انگیزش برای تمام ارگا

 .های جزئی بود که بین این دو واژه وجود دارداینها تفاوت
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 جلسه چهل و نهم

در بحث انگیزش که مقدمه ای خدمتتون عرض کردم ما یک نگاه نداریم، همونجور که در مباحث اولیه روانشناسی خدمتتون 

ش . در بحث انگیزدکردهای مختلفی نسبت به مطالعه ی انسان از لحاظ روانشناسی وجود دارگفتم، در معرفی روانشناسی روی

هم که یک بحث خیلی قدیمی هست در زمینه ی انگیزش رویکردها و نظریه های مختلفی داریم. آن رویکردهای عمده ای که 

پرداخته است. رویکردها پدیده های  اول خدمتتون گفتم همون ها هست به اضافه ی نظریات اختصاصی که به بحث انگیزش

کلی بودن نسبت به انسان و مطالعه ی انسان و داخلش بحث انگیزش هم مطرح میشه ولی نظریه ها اختصاصی برای انگیزش 

هستن. سه تا از رویکردها را اینجا خدمتتون خواهم گفت به اضافه ی یک تعداد نظریه ای که دنباله ی بحث ما رو در زمینه ی 

 ش تشکیل میدهند. این رویکردها و نظریه ها عبارتند از :انگیز

  رویکرد رفتاری 

  رویکرد شناختی 

  رویکرد انسان گرایی 

  نظریه انتظار ضرب در ارزش 

  نظریه برانگیختگی 

  نظریه انگیزش پیشرفت 

  )نظریه نسبت دادن)اسناد 

 کنیم.  می این ها نظریه هایی هستند که ما در ادامه ی بحث بررسی شان

 

 رویکرد رفتاری 

 :انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می داندرویکرد رفتاری 

 این برداشت مبتنی بر اندیشه اصلی رفتار گرایان است که می گوید :

 پیامدهای اعمال و رفتار، هدایت کننده و کنترل کننده ی آن ها هستند. 

 .ما می کوشیم تا کسب لذت کنیم و از درد بگریزیم )اصل لذت /درد( 

ا توی بحث مدیریت کالس به این بیشییتر خواهیم پرداخت و چگونگی اسییتفاده از این منظریه ی اول، نظریه رفتاری هسییت. 

شتر قرار خواهیم داد. ولی در اینجا خی سی و کنکاش بی سان مورد برر صورت کلی نظری کنظریه را برای تغییر رفتار ان ه لی به 

رفتار گرایان راجع به انگیزش دارند رو بررسیییی میکنیم. در نظریه رفتار گرایی و کال در رویکرد رفتاری انگیزش را وابسیییته به 

کسییب تقویت و اجتناب از تنبیه می دانند. از نظر رفتارگرایان پیامدهای اعمال و رفتارهای ما هدایت کننده و کنترل کننده ی 

صل می گوید این  صل لذت و درد می گویند. این ا ست که به آن ا صلی ه شعاری دارند، یک ا ستند. رفتارگرایان یک  رفتارها ه
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انسان ها، تمامی ارگانیسم ها، ما چون بحث مون انسانی است، می گوییم انسان ها، همواره به دنبال کسب لذت و فرار از درد و 

صلی ما انجا ستند. این یعنی تالش ا شایند رنج ه شنود کننده و خو شد، برایمان خ ست که برایمان لذت بخش با م دادن کاری ا

باشد و کارهایی که برایمان تنبیه، رنج، زحمت و ناخوشی به دنبال دارند، می خواهیم از این کارها فرار کنیم. پس ما می توانیم 

خواهم ایجاد انگیزه کنم با استفاده از رویکرد رفتاری با توجه به این اصل بگوییم که در کالس درس ما، من به عنوان معلم اگر ب

چه راهی در پیش رویم وجود دارد. در رویکرد رفتاری تاکید بر این اسیییت که اگر ما می خواهیم رفتارهای خوبی ایجاد کنیم 

نجا فقط هم داد، ایباید به دو امر توجه داشته باشیم: یکی تقویت و یکی تنبیه است. در بحث مدیریت کالس این را توضیح خوا

ی وقتی شییما رفتار مطلوبی رو م ندتقویت کننده یا تقویت مثبت می گویرا جنبه ی انگیزشییی آن را مرور میکنیم. آن قسییمت 

خواهید ایجاد کنید یا در طول زمان آن را نگه دارید، چون رفتارها را به سه دسته می توانیم تقسیم کنیم :یک سری رفتارهایی 

داریم رفتارهای مطلوب هستند، یک سری هستند که رفتارهای نامطلوب هستند و یکسری رفتارها هم خنثی هستند یعنی نه 

ستش کمک کند، می تواند از مطلوبیت شد، به دو ستند. اینکه یک دانش آموزی درس بخواند، منظبط با ی دارند و نه نامطلوب ه

نظر یک معلم رفتارهای مطلوبی تلقی بشیییود و اینکه یک دانش آموز با هم کالسیییی اش درگیر شیییود ، دعوا کند، مشیییکالت 

رس دادن، خب اینها رفتار های نامطلوب هستند. یک سری رفتارها اینچنینی داشته باشد،یا درس نخواندن، حرف زدن هنگام د

ستند یعنی ما کاری نداریم به اینکه یک دانش آموز حاال مدادش را چ ستند، خنثی ه ستش بگیرد و یا چه ه هم ه جوری در د

اللی ایجاد می جوری بنشیییند )حاال غیر از آن نشییسییتن های خاص( این ها خیلی نه به کار یادگیری کمک می کنند نه اخت

جاد انگیزه برای  های مطلوب، برای ای تار بدهیم. برای افرایش رف های مطلوب را افزایش  تار ما همواره می خواهیم رف ند.  کن

 کارهایی که معلم دوست دارد در کالس انجام بشود، معلم دو کار می تواند انجام دهد:

  تقویت مثبت 

  تقویت منفی 

شود. حاال جدای از تنبیه، اگر ما به رفتاری بی به طور کلی تقویت باعث افزایش رف تار و تنبیه باعث کاهش رفتار می 

ست. می گویند  ست ا سررا سبت به انگیزش خیلی  شیم، آن رفتار کاهش پیدا می کند. دیدگاه رفتارگرایان ن توجه با

چه پیامدهای خوشییایندی؟  اگر رفتار را می خواهید ایجاد کنید، پیامدهای خوشییایندی بعد از آن رفتار ارائه بدهید.

ست زدن برای یک دانش آموز، حتی اجازه بیرون  سی، د شویق کال شد، نمره، ت شایند می تواند جایزه با این پیامد خو

رفتن از کالس، اجازه انجام دادن یک کار آزاد، دادن تشویق نامه، همه ی این ها می تواند پیامدهای مطلوب باشد. با 

ستفاده از این پیامدهای م شایند ا طلوب و رفتارهایی که می خواهیم کاهش پیدا کنند، آن ها باید با پیامد های ناخو

مواجه شیییوند. پیامد های ناخوشیییایند مثل :می تواند محرومیت از کالس ، یک نمره ی کم، اخم معلم یا بی توجهی 

وانیم رفتارهای فرد را کنترل معلم باشیید. این ها می شییوند پیامد های ناخوشییایند. با پیامد های ناخوشییایند ما می ت

کنیم  یعنی میزان انگیزه ی افراد را ببریم باال یا بیاریم پایین. میبینیم که در کالس های درسییی ما همینطور که در 

 کنید :زیر مشاهده می

 انگیزش یادگیری در رویکرد رفتاری :
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سییرزنش، توبیخ، ترشییرویی و بی  :لوبنامط رفتار مطلوب :نمره، جایزه، تشییویق کالمی، برخورد محبت آمیز + رفتار

 مهری =انگیزش 

 خیلی از این ها استفاده می شود یعنی ما برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان از نمره ی باال از چارت ها و نمودارهایی

ه استفاده میشی ابتدایی معموال از این ها بیشتر ادر کالس روی دیوار قرار میدهند، در مقاطع پایین تر در دوره ه که

و یا پاداش ها و جایزه هایی که به افراد میدهیم و یا برعکسییش :نمره کم، منفی دادن، سییرزنش کردن، توبیخ کردن، 

 در افراد ایجاد انگیزه می کند. این ها خیلی زیاد و به فراوانی استفاده می شود. خب آیا این خوب است؟ بله. 

شیما می خواهید یک رفتار مطلوبی را در افراد ایجاد کنید، باید چه کاری خیلی برای معلم می تواند راه گشیا باشید. 

انجام بدهید؟ اگر می خواهید رفتار نامطلوب کاهش پیدا کند چه کاری باید انجام بشیییود؟ ولی باید دقت کنیم که 

معایب و  گرچه این می تواند خیلی سییریع جواب دهد، سییریع آن رفتار نامطلوب را ظاهرا خاموش کند ولی یکسییری

شکالت این ها پی میبرند ولی می  شد. نظریه پردازان بعدی به م شکالتی دارد که در نظریات بعدی مطرح خواهد  م

 تواند به عنوان یک ابزار در دسترس ما باشد که رفتارهای نامطلوب را کاهش بدهیم و برعکس آن. 

 مجلسه پنجاه

اینجا به صورت اختصاصی در یادگیری ما می خواهیم در مورد آن بحث کنیم, دومین رویکردی که در زمینه انگیزش انسان و در 

رویکرد شناختی یا شناخت گرایی است. همانطور که  قبال هم برای شما گفتم در رویکرد شناختی, باورها, اندیشه ها, نگرش ها, 

 .م می دهندافکار و ذهنیات افراد هستند که توجیه می کنند چرا افراد یک رفتار خاصی را انجا

 

در رویکرد شناختی ما می گوییم رفتار کنترل شده است بوسیله ی انتظارات فرد,بوسیله ی نسبت دادن های فرد که حاال این 

رفتارها را به چه نسبت می دهد. به این طریق رفتارها, منشا رفتارها و سرچشمه ی رفتارها این ها هستند. در این رویکرد 

در رویکرد رفتارگرایی اعتقاد بر این بود که رفتارهای ما بوسیله ی محیط کنترل می شوند ولی در  برخالف رویکرد قبلی, چون

این رویکرد خود انسان نقش مهمی پیدا می کند و این خود انسان هم گفتیم ذهنیات خود انسان هستند, نگرش ها و باورها و 

انجام بدهند یا انجام ندهند. در این رویکرد دو نوع انگیزش  دانش های افراد هستند که باعث می شوند افراد رفتار خاصی را

 داریم:

می گویند آن انگیزش بیرونی که رفتارگرایان به آن اعتقاد داشتند وجود دارد و خوب هم هست و می تواند شروع کننده ی 

ر فرار خاطر کسب پاداش بود یا بخاطخوبی برای یک رفتار باشد. در رویکرد بیرونی که مدنظر رفتارگرایان بود, انجام یک رفتار ب

از درد و رنج و تنبیه هست که ما یک رفتار را انجام می دهیم یا انجام نمی دهیم, منشا انگیزه را این می دانستند. شناخت 

ت ها و یگرایان می گویند درست است خیلی از رفتارها را ما به این خاطر انجام می دهیم ولی نمی نوانیم افراد را وابسته به تقو

تنبیهات بکنیم یعنی افراد کارها را فقط به این خاطر انجام بدهند که تنبیه نشوند یا تشویق بشوند.خب این وجود دارد ولی 
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انگیزش اصیل را این ها انگیزش درونی می دانند. در انگیزش درونی فرد یک کار را بخاطر خود آن کار انجام می دهد,بخاطر 

 می برد یا خودش پاداش های شخصی از انجام یک کار را دریافت می کند. لذتی که از انجام آن کار 

 

 

در این جا شما مشاهده می کنید دو نفر هستند یک کار واحدی را انجام می دهند .هر دو نفر دارند فوتبال بازی می کنند ولی 

دیگران تشویق شود, این کار را انجام می یک نفر بخاطر جایزه, بخاطر برنده شدن, بخاطر مدال و کاپ, بخاطر آنکه از سوی 

دهد. نفر بعدی این کار را انجام می دهد چون دارد از آن کار لذت میبرد. یک سری کارها هستند که الزم نیست کسی از بیرون 

داری و ما را تشویق به انجام آنها بکند. مادری که از فرزندش نگهداری می کند خب چه کسی به این مادر جایزه می دهد؟ نگه

مراقبت از فرزند برای این مادر لذت بخش است.کودکی که دارد بازی می کند و هیچوقت هم احساس خستگی نمی کند می 

گویند انگیزه درونی برای این کار دارد. بخاطر پول, بخاطر جایزه بازی نمی کند.یا فردی که غرق در خواندن داستانی شده است, 

خوابش هم گذشته است , دو ساعت هم گذشته ولی دوست دارد باز هم بخواند و ادامه بدهد, یک کتابی را می خواند, از موقع 

این هم برایش لذت بخش است. این ها مواردی هستند که افراد آن ها را بخاطر لذت شخصی انجام می دهند یا گاهی دانشمندی 

د تا ببیند آخرش جوابش چه می شود خب اینجا که دارد کنجکاوی می کند, یک دانش آموز که می خواهد یک مساله را حل کن

از بیرون به ما جایزه ای داده نمی شود, از بیرون تشویقی صورت نمی گیرد. انگیزه ها یا انگیزش بیرونی نیست. انگیزش در این 

برای  هایشانجور مواقع درونی است. شناخت گرایان تاکیدشان بر این است که ما افراد را باید به سمتی سوق بدهیم انگیزش 

 انجام کاری درونی باشد.

در اینجا وقتی بحث انگیزش درونی پیش بیاید به رویکرد انسان گرایی که رویکرد سومی هست که ما در زمینه انگیزش ان را 

مورد ببرسی قرار می دهیم, نزدیک می شوند. در رویکرد انسان گرایی گفتیم انسان خیلی اهمیت پیدا می کند, انسان یک 

دی هست که به دنبال رشد و توسعه و تعالی خودش است, به انسان خیلی اهمیت داده می شود, دیگر انسان را برده ی موجو

محیط , افکار و حتی نگرش ها نمی دانند. در این رویکرد منبع انگیزش اوال در کالس درس توانایی دانش آموزان برای رشد 

ودشان اهداف زندگی شان را انتخاب کنند. یا یک سری ویژگی های مثبتی شخصی قلمداد می شود.اینکه افراد آزاد باشند خ

 مثل حساس بودن نسبت به دیگران. این ها می تواند منبع انگیزش در رویکرد انسان گرایی باشد.
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ن ایرویکرد انسان گرایی که  باز جدیدا خیلی بر آن تاکید می شود در کالس درس مثل نظریه ی انتخاب که تا حدودی از 

رویکرد انسان گرایی گرفته شده, آن انگیزش درونی که نزدیک می شود به این رویکرد انسان گرایی, می تواند تلویحات زیادی 

برای ما داشته باشد. حاال در این رویکرد اگر ما خواسته باشیم انگیزش افراد را افزایش بدهیم یا در کالس درس انگیزش فرد را 

 اید انجام بدهیم؟ افزایش بدهیم, چه کاری ب

انسان گرایان در کالس درس بر دو متغییر خیلی تاکید دارند. اولین متغییر:  می گویند ما باید در افراد احساس شایستگی را 

بوجود بیاوریم و دومین متغییر: احساس کنترل است. احساس شایستگی یعنی اینکه ما احساس کنیم برای انجام یک کاری 

م را داریم. اگر شما با یک تکلیفی مواجه بشوید و آن تکلیف از نظر شما چالش برانگیز هم باشد و شما شایستگی و کفایت الز

در آن تکلیف پیروز بشوبد, احساسی به فرد دست می دهد که دارد کار خیلی مهمی انجام می دهد, دوست دارد که آن کار را 

می داند. پس اگر ما بتوانیم ادراک شایستگی فرد را باال ببریم, خود  انجام بدهد. می گوییم این فرد خودش را شایسته و باکفایت

 به خود انگیزه ی افراد افزایش پیدا می کند.

 

 

 اتفاقا در انگیزش درونی هم بر این مسایل تاکید می شود . حاال ادراک شایستگی را چطور باال ببریم؟

ی انجام آن کار بدانند, خیلی خوب است و انگیزه ی آن ها افزایش پیدا افراد اگر خودشان را افراد شایسته و باکفایتی در زمینه 

می کند. اگر من در زمینه ریاضی درس میدهم, دانش آموزان خودشان را در ریاضی آدم های باکفایتی بدانند. اگر بچه ها تربیت 

اد شایسته ای هستند. خودشان را ورزشکار بدنی  را انجام می دهند دوست دارند خودشان را در این زمینه افرادی بدانند که افر

خوبی بدانند. در ریاضی خودشان را دانش آموز خوبی ببینند. در زبان انگلیسی خودشان را دانش آموز خوبی ببینند. پس ما هر 

د آن هم انگیزه کن چه بتوانیم ادراک شایستگی افراد را باال ببریم , می توانیم امیدوار باشیم که انگیزه ی آنها هم افزایش پیدا می

درونی که یک نوع انگیزه ی اصیل تلقی می شود. حاال این ها را یکی یکی خدمت شما خواهم گفت که چطور می توانیم انگیزه 

 ی درونی افراد را باال ببریم.
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 مجلسه پنجاه و یک

زشیشون گیانو سطح  توانیم انگیزه افراد را افزایش بدهیم شایستگی افراد را باال ببریم می بتوانیم ادارک گفتم که اگر ما ما 

معلم در کالس درس چطوری میتونه انگیزش افراد را هست و می خواهیم ببینیم  بیشتر تو کالس درس ه. حاال ما بحثمونباالبر

 :مولفه های مختلفی داره  ه.ادراک شایستگی شایسته چطوری باالبر دراک  احاالباال ببره و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های تشویق زبانی در تشویق زبان یعنی معلم بتونه به صورت کالمی یک فرد را متقاعد کند برای انجام دادن یک یکی از مولفه 

کار انگیزش بیشتری داشته باشند وقتی معلم میگه آفرین ن برای انجام اانها  کاری که بازخورد کالمی مثبتی به افراد بده تا 

ا یحل کنید به راحتی تونستی   یخیلی خوب تونستبه این سختی انجام دادی تو مسئله تو خیلی خوب کار. احسنت ! است

 گهآموزی می نیستند میره سراغ  یک دانش بلد آموزاناغلب دانش  که را مسئله به همزمان معلم رفتاری صورت به اوقات گاهی

 تشویق نوعی به این خواد می ازش یک کاری  خاص آموزدانش بقیه مثه اینکه. علی تو بیا حل کن.حاال اینکه این  نیستند بلد

ان رد شتاناحساس کفایت گی .شایست ک خود به خود ادر شوندویق بتش کارهایشان انجام برای افراد پس اگر میشه محسوب

ه میتونه تاثیر گذار باشی که ابزار راحت و خیلی مهم.دست معلم هست  ابزار راحتی  این یک تقریباً. خب زمینه خاص باال می ره

فته .بی یم یاتفاق مان چه نباشیم که در کالس بیخیال آموزان خیلی های زبانی دانشمعلم شروع به تشویق های کالمی تشویق

م. یاختصاصی تشویق کنی کالمی و بصورت به صورتاونو وقتی رفتار خوبی را مشاهده می کنه .سنگ نباشه معلم و احساس 

توان این مسئله به راحتی میتو که وقتی اینجا نوشته که  . نه اینآفرینم بگیم احسنت !تشویق بلد نباشی فقط یک یعنی کلی 

  .مورد دیگری که باز میتواندآموزان باشه برای دانشایند خوشمیتونه  یم این خیلی دآموز دابازخوردی به دانشیک  را حل کنی 

 خواهیم آنها را انجام بدهدخیلی از کارها که میانجام  برای .خوب ما ولوژیکی شایستگی رو باال ببره برانگیختن فیزیاداراک 

ک ی شایستگی انجام این کار را نداریم و برعکس اگر شما  مایجاد بشه که احساس کنی مانممکن حالت فیزیولوژیکی در بدن

ه ببشه و نتونه  شک بشه نگران شدید بشه دهانش خش رو جواب بده ضربان قلبی کالس سوال یجلو میخواهد  دانش آموز

کارش ادامه بده از لحاظ فیزیولوژیکی از لحاظ بدنی این احساس این حالت براش پیش میاد که من در این کار توانایی ندارم و 

 افزایش انگیزه از دیدگاه
 انسانگرایی

و توسعه نیاز به رشد  

 ادارک شایستگی

 تشویق زبانی

 تو به راحتی میتوانی این مساله رو حل کنی!

همراه با رفتار: درخواست از دانش اموزان برای حل مساله 

 دشوار

فیزیولوزیکی  برانگیختن   ضربان قلب شدید . خشکی دهان. دلواپسی 

داور در مورد کفایت بالقوه دیگران را بعنوان  تجارب جانشینی

 خویش میپندارند

فرد با مشاهده موفقیت خودش در گذشته نسبت به  تجارب پیشین

 اینده نیز مطمعن میشود

 احساس کنترل

 فراهم ساختن فرصت هایی برای تصمیم گیری فرصت کنترل

آشناسازی با محیط .تنظیم برنامه های روانه  قابیلیت پیش بینی

 .هفتگی..
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 آموز نشدا عکس اکه بتونه خیلی خوب خودشو کنترل کنه استرس نداشته باشه دهانش خشک نشه این نشان میدهد که ان بر

ی چطور را کار این و هستیم توانایی ما زمینه چه در کاری چه گفتندمی ما به دیگران زبانی تشویق در دارد را انکار  انجام توانایی

ایی دارید شما توانبما میگه که ایا در این  زمینه  آن برانگیختگی فیزیولوژی خود بدن ما یا انجام دادیم در حالت فیزیولوژیکی 

برایشان دشوار است دارن انجام  که یک کار راکه افراد  وقتیبدهیم  افراد آموزش . و تا حدودی میتوانیم این ها را به یا نداره

 بگه تو در این دنشون هم به انها میدن چطوری میتونه هم در عین حال این آرامش را داشته باشند و این کار را انجام بدهند و ب

ویژه آموزش هایی که معلم میده این اطمینان بیرونی هم میتونه به   .نه یهای متعدد در یک زمیتمرین  . حاالهستیزمینه توانا 

ارب تج .آموزان باال ببریمدانش گیبه ما کمک کند تا ادراک شایست موردی که باز میتواند  به این مورد کمک کند سومین

ای هالیساهمنس وبا گروه مرجع خودش با  میکنه مقایسهمیره  هرکسی خودش رو  میگه  و تجارب جانشین انها است جانشین

آموز معموالً خودش رو با بقیه هم کالسی ها یک دانش دکنهای خودش مقایسه میخودش هم کالسی های خودش هم گروه

م نه  و میگه ماین هم احساس شایستگیش باال میر هایش موفق شدندن اگر ببیند در یک زمینه همکالسید کنمقایسه می

 رد و امید به قبولی ندا ندکنسال اول در کنکور خیلی تالش نمیداریم  خیلی از اوقات ما دانش آموزان  .میتونستم موفق بشم

منم  شد پس  قبول نشست کنار من میاونی که  همکالسی هایشان قبول شدن ند .دوستانشان قبول شدسال بعد میببنند 

کالسی و دوستی دارند که پیشرفت میکنه خودشون رو هم جوری میببند که منم باید میتونم  خیلی از اوقات افرادی که یک هم

. توی ان خانوداه هایی که فرزندان اول پیشرفت بیشتری داشتند بقیه در خانواده هاپیشرفت کنم.حتی تحقیقات نشون داده که 

نی گقته میشود پس  اگر اطراف ما افردای باشند اعضای خانواده هم این انتظار از خودشون باالتر میره  و به این تجربه جانشی

که  در انجام  کاری توانا باشند در انجام  ان کار ما هم احساس میکنیم که در ان زمینه توانایی داریم و باالخره مهمترین مورد 

قدر در زندگی و ان  تجارب قبلی خود افراد هست.تجارب قبلی خود افراد یعنی  پیشنه ایی است که ما از خودمان داری  چ

تجارب گذشته راجع به این موضع خاص شکست خوردیم یا چقدر موفق بودیم اگر ما یک پیشنه ایی داشته باشیم که موفقعیت 

ها ی زیادی توش باشه اگر کار نامه داشته باشیم که موفقعیت زیادی داشته باشه احساس میکنیم که در اینده هم بیشتر موفق 

ک زمینه ایی شکست بخوریم مثال در زمینه ریاضی پنج تا امتحان دادیم یا سالهای قبل همیشه نمرات خواهیم بودولی اگر در ی

متوسطی گرفتیم باز انتظارش اینه که نمره اش خیلی باال نباشه.شکست خورده انتظارش اینه باز هم در اینده شکست بخوره. 

رم یکی .تجارب جاینشینی و تجارب پیشین مهمترینشان مورد چهاپس از بین موارد گفته شده :تشویق زبانی.برانگیختن فیزیولوز

هست.تجارب خود فرد که در گذشته چه تجربه ایی رو داشته. حاال باز اینجا خیلی مهمه که ما افراد رو کمتر با شکست مواجهه 

نگیزه میکند د بحث افزایش اکنیم. افراد باید بیشتر تجربهایشان جوری باشد که موفق بشوند.موردی دومی که باز اهمیت پیدا 

اینکه همانطور که ما ادراک شایستگی افراد رو باال میبریم شایستگی تصورشان هم باال رفت احساس کنترلشان هم در محیط 

باال بره. احساس کنترل یعنی احساس کنند محیط دست انها است انها دیگر احساس کنند در یک گرفتار و دست و پا بسته یک 

ما جاهای رو دوست داریم انجا باشیم که ازادی و اختیار داشته باشیم. اگر ما در یک مکانی قرار داشته باشیم که محیط نیستند.

همه برنامه ریزی ها رو دیگران برایمان  انجام بدهند خب عالقه ای هم به ماندن در ان محیط نداریم.وقتی در کالس یا جایی 

میکشند و شما رو کنترل میکنند یکی میگه حاال چکار کن بعدش چکار کن حاال  قرار دارید که دیگران مرتب برای شما نقشه

میتونی حرف بزنی یا نزنی یا کی بزنی  کی میتونی بری بیرون. اینجا  دیگه احساس میکنیم دست و پایمان بسته شده.ولی وقتی 

ش دسته خودمان هست. ما میتوانیم در ادم در خانه اش هست. اون چهار دیواری اختیاری خیلی لذت بخشه. چرا؟ چون کنترل

 خانه خودمان برای خودمان برنامه ریزی کنیم خودمان میگویم در هر لحظه ایی چکاری رو میتونیم انجام بدیم.

احساس کنترل دوتا ایتم دارد.اولش فرصتهای کنترل است یعنی ما باید فرصت کنترل را باال ببریم یک جاهای  باید یک 

ر دانش اموزان قرار بدهیم تا انها خودشان دست به انتخاب و تصمیم گیری یزنند ما نمیتوانیم بگیم کالس فرصتهایی در اختیا

یک جایی باشه دست دانش اموزان باشه برنامه هاش همه دست دانش اموز باشه.خب دانش اموز کی بره بیرون .ولی خوب 

د باید دانش اموزان را در تصمیم گیری ها مشارکت داد.باید انها میبینیم کالسهای ما معموال اینجوری است ولی تا حد امکان دار

فرصت داشته باشند خودشان هم دست به انتخاب بزنند.هنر کشور داری این که افراد. ملت  احساس کنند که خودشان دارند 

ا باید محیط رو اینجوری دست به انتخاب میزنندحتی اگر برنامه ریزی ازقبل برای انها شده باشه .حاال باید در کالس درس م
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ترتیب بدهیم. ما میخواهیم یک ازمونی رو از دانش اموزان بگیریم حاال هم از قبل در نظر گرفتیم هر دوتا این نمونه ها میتواند 

 نتخابدانش اموز میگه خودم ا .گذار میکنیم به انتخاب دانش اموزاینو وا مفید باشه برای مثال ازمون تستی یا تشریحی بگیریم.

کردم. قوانین کالس رو بزارید تا حدی خود دانش اموزان انتخاب کند .اون مقرراتی که میخواهد در کالس وضع بشه.اینجور موارد 

بالخره مورد بعدی قابلیت پیش بینی.درکالس ما هر چقدر قابلیت پیش  دراختیار دانش اموز قرار بدهیم. را میتوانیم تا حدی

رل هم بیشتر میشه. در قابلیت پیش بینی ما باید یک برنامه هایی داشته باشیم که هر فردی بینی بیشتر بشه اون احساس کنت

لیت خب این قاب بدونه بعد از چند دقیقه دیگه چکاری میخواهد انجام بدهد.وقتی ما برنامه داریم و این برنامه ها رو بهم نمیزنیم.

مشخصه ساعت بعد چه درسی میخواهد داده بشه. معلم چه رفتاری داره. برنامه ما اینکه  پیش بینی دانش اموزانمان باال میرورد.

موز میتواند احساس کنه کنترل محیط رو از دست نداده. و خیلی ل پیش بینی تری داشته باشه دانش آهر چه معلم شخصیت قاب

اس کنترل انها را  در محیط باال کارهای دیگر ما میتوانیم انجام بدهیم که هم احساس شایستگی  افراد را باال ببریم و هم احس

       ببریم تا انگیزه افراد باال برود. 

 جلسه پنجاه و دوم

خواهم اما میاگر گفتیم در رویکرد انسان گرایی است  انسان گرایی  مهم در زمینه انگیزش گفتم رویکرد یک از رویکردهای 

یکی از .را باال ببریم در محیط کالس ها احساس کنترل آن ادراک شایستگی و  انگیزشی افراد را افزایش دهیم باید سعی کنیم

یم استفاده کنما میتوانیم  نظریه های خاصی که در انسان گرایی وجود دارد در زمینه انگیزش و خیلی رایج شده و خیلی ازش 

 است. نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

 

نگیزه ا است. افراد کارها را دالیل انجام کارهایشان به خاطر نیاز هاشون میگفت   بود که روانشناسی انسان گراازلو یک مهام آبرا

به صورت پلکانی به صورت هرمی روی هم قرار  داریم  نیازهای ما دانست .امد گفت یک سریافراد را زیربنای نیازهای افراد می

اساسی افراد در قاعده هرم قرار دارند که تحت عنوان نیازهای ن اورود شود و به نوک هرم میگرفتند و از آن قاعده هرم شروع می

د نیاز به خواب نیاز به استراحت نیاز به غذا نیاز به آب زیاد به هوا نیازهایی هستند که در پایین نفیزیولوژیکی قلمداد می شو

ردی نمی کند یعنی اینکه ف فکر بقیه موارد کند بههرم قرار دارند و اگر فردی این نیازها را داشته باشد به بقیه موارد فکر نمی

 کنم و فقط فکر ناهار باشم ولی قرار شده من همه چیزو فراموش  نه اینکه نزدیک ناهار شده که گرسنه باشه و گرسنگی شدید

به یاز ناین گرسنگی و تشگی و  شدت  خصوص هر چهکنم ببقیه موارد بقیه چیزا فکر نمی دیگر من به  بیارهبمن اگر فشار

کی ن اون نیاز بشه.حاال ما یکی یدغدغه اصلی م ش کنم استراحت بیشتر باشه من اینجوریه که دیگه ممکنه بقیه کارها را فرامو
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این مهمه. نیازهای فیزیولوزیک .بله این مهم است اگر دانش  کالس درس  . ایا درهای کالسیجلو میریم سراغ بحثاینجوری که 

این گرسنگی هم فشار بیاره  بخصوص دانش اموزانی که صبحانه نمیخورند ممکن هم است شب  اموزی باشه که گرسنه باشه و

هم مثال زود شام خورده و خوابیده از ساعت ده صبح به بعد دیگه این گرسنه است. این گرسنگی باعث ایجاد فشار میشه که نیاز 

ای خوردن صبحانه اختصاص بدهند.حتی اگر دانش اصلیش برطرف کردن غذا باشه.معلما ها میتوانند ساعتهای خاصی را بر

اجازه ند هستاگر تشنه اموزانی این توانایی رو ندارند یک تمهیداتی را برایشان در نظر بگیرند.از یک جایی فراهم بشه این غذا.

 اگر یازهای اساسین . اینیا شیشه های آبی در کالس داشته باشند و دانش آموزان باید به موقع بخوابند ند آب بخورن بر مبدی

 کالس در و مشارکت یادگیری دغدغه اش  وفکرش   تواندنمی دیگر  باشد این دانش اموز روی یک دانش اموزی  سر کالس

 آموزان شدان روید نآوریم فشار دارند وجود نیازها کند ایا این  دقت باید معلم پس  و نیست مهم برایشان اینا دیگر خیلی  باشه

ازهای نی  که بری ان  به ما میگه ازلو حرم نیازهای ماین  ما این چنینی باشند پس آموزان باشند دانشتک  و ممکن است یا نه 

یگری هم دیگر.ایا نیازی د نیازهای نیم  بعد بریم سراغ بر طرف ک میاره به فرد میاره اول بدن فشارو زیستی رو که  فیزیولوژیک 

ن ریم که انیاز به امنیت یعنی ما احساس کنیم که در محیط قرار دای دوم نیاز به امنیت است. .بله. نیازهای دستهوجود دارد 

 نداشته باشه وجود نداشته  در مجیط وجود  برای ما تهدیدی  از لحاظ فیزیکی از لحاظ جسمی ن است اوال برامون امامحیط 

ته باشه داشته باشه بیمه داشی مسکن یک اهی داشته باشدسرپنیک  آدم اینکه  بدن وجود نداشته باشه حاال در زندگیتنبیهی 

خیلی اهمیت دارد.ما گفتیم دو ایمنی جسمی هم این در کالس درس ورد .آاین احساسات در فرد احساس امنیت به وجود می

 مورد تهدید واقعباید از لحاظ فیزیکی از لحاظ جسمی نآموزان دانش نوع ایمنی داریم ایمنی جسمی و روانی. در ایمنی جسمی 

 د نآموزان را تهدید به تنبیه بدنی کنمعلمان دانش . اگر آموزاندانشهمکالسی ها وبقیه  جانبه ه ازچه از جانب معلم چ وندبش

ت را رعای ش خیلی این ها معلم خود.گاهی احساس امنیت جسمانی از بین میره  خوب اینکند  یه اگر معلم دانش آموزان را تنب

که بعد از کالس ممکن ند. دانش اموز میترسه بردانش آموز را از بین میاون  های احساس امنیت بقیه همکالسی ولی د کنمی

ه.فکر این دانش اموز منو  اذیت کنممکنه بخواهد  باشه قلدر  ممکنه  کهدانش آموزاون در حیاط مدرسه در بیرون از مدرسه 

 رو میخواهد بدست بیاورد.احساس امنیت بیاورد. ایمنی را به دستاون  ًا ایمنی است که مجدد فقط بدنبال بدست اوردن اون 

س کنه در  ایا در کالدقت هم و  برهناین احساس امنیت را از بین که  بنابراین معلم خیلی باید دقت کنند هم در رفتار خودش 

ت ها رو هم از بین ببره.و گفتیم این خشونت این خشونهای وجود داره یا نداره و خشونت فته ایااتفاقاتی می خودش هم  اینجور 

اون احساس امنیت  کنیم رعایت نمی ها فقط مربوط به جسم بود.  از لحاظ اون چیزی  چه دانش اموز و معلمان  خیلی از اوقات 

 ند  و احساسسرزنش هم نشو روانی افراد هست . افراد دوست دارند  در محیطی که قرار دارند عالوه بر تنبیه تحقیر هم نشوند

 بیاورد. باید در دانش آموزان به وجودناحساس رو معلمان بدی برایشان بجود نیاد که من  ادمی هستم که اهمیت ندارم.این 

 و اینکهوگاها از بین میبرد . دهد دانش آموزان امنیت روانی آنها را کاهش میمکرر  سرزنش کردن های .بیش از حد  بیخ هایتو

 وش ر دقت می کنه ولی اگه بقیه هم کالسی های یک دانش آموز را اسمشوگاهی اوقات خیلی  معلم گفتیم . ها بقیه همکالسی

ند .فحش بدهدانش آموز را سرزنش و تحقیر کنند  د اگر یک آموزی را بر چسب های مختلفی بهش بزنندانش. اگه  یک بذارن 

 درس دادن دیگهکارمان فقط معلمان  پس میبینیم ما از بین میرود  امنیت روانی دانش آموزان بیاد اون  وجوداینجور مواردی ب

 محیط  یکشد  برطرف  و بعد که این  دانش آموز اره رونیازهای جسمی و فیزیولوژیکی فشار نیکنیم اوال  نیست ما باید دقت 

گه مازلو میاین کافیه از لحاظ  خوشایند برای دانش آموزان در کالس به وجود بیاید که احساس امنیت داشته باشند آیاامن و 

نداشتیم چه ترس .دیگه ما نیاز بدنی و ترسی در محیط کالس درس  بودن خارج شد دغدغه برطرف شد از حالت ن. اینا که 

 یا اون له سوم.اون پد ندهخودشان را نشان می. یک سری نیازهای دیگه باز های جسمی چه ترس از مسائل روانی نداشتیم

همه ما دوست داریم که در محیطی که قرار داریم ما را دوست داشته باشند ما  هست. نیاز به تعلقزلو های مقسمت سوم نیاز

.حاال ما در کالس درس اگر دوست داشته باشیم احساس تعلق احساس خوشایندی برای افراد به وجود میاره  رو  دیگران قابالمت

س کال کنم که احساس میمن  به کالس یعنی اینکه احساس تعلق   افراد احساس کنند  که به اون کالس درس تعلق دارند

اردوی برند منم هستم حتی اگر ند یک خواهد اگر مینمی پذیر ی از ان کالس من را به عنوان عضومال خودم هست  دیگران 

  اله ولی اگه بگم مثکجای تو چرا نیومدمیگن  دیگران رفتن  می اید در گروه دوستان در یک کالس  احساس تعلق وقتی وجود

ما  احساس تعلق یعنی اینکه دیگران پس این احساس تعلق افراد از بین میره نیست  مسئله ی همتو میخوای بیای اینجا نیومد
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 صقیه جای کار ن متنگ بشه ما اگه نباشییم برای ما اگه نباش کالس باشیم دلشان  را جزئی از خودشان بدانند ما جزئی از آن

 .داشته باشه این میشه احساس خوشایند تعلق در افراد

 

 جلسه پنجاه و سوم

 خارج فرد در بودن  از حالت دغدغه ،زلو ارضاء نسبی شدند تا حدودی برآورده شدندابعد از این که نیازهای دسته سوم در هرم م

دانش آموز در کالس دوست  داد. خواهند نشان را خودشان احترام به نیاز و نفس عزت به نیاز یعنی چهارم رده نیازهای شدند

عضو مورد احترام یعنی چی مگر می  . دوست دارد در آن کالس مورد احترام باشد ،دارد عالوه بر اینکه عضوی از آن کالس باشد

خانواده شما یک خانواده را تصور کنید اگر یک عضو از  ؟شود کالسی دانش آموزی را از خودش بداند اما مورد احترام نباشد

مثل احساس تعلق فرد به این صورت بیان می شود که اگر .انجام نخواهم گرفت  به درستی نباشد کارهای آن خانواده تا حدودی

 مثالً   . ید ما هم آن را انجام نمی دهیم یعنی اگر شما نباشید کارها درست صورت نخواهد گرفت و روز دیگر خواهیم رفتیشما نیا

 .ت که بیشتر حمایت اعضای خانواده را انجام میدهدهس مادر این هاخانواده اکثر در .میباشد اصلی نقش گربازی خانواده در مادر

اگر مادر که عضو ضروریه خانه است روزی نباشد کلی مشکل به وجود خواهد آمد ممکن است احساس تعلق زیادی افراد نسبت 

  .به او داشته باشند ولی احترام الزم را برای او خانواده نداشته باشند

معلم باید  ،اما محترم نمی شمارنددانند دقیقاً مشابه این در کالس درس وجود دارد گاهی اوقات دانش آموز را جز کالس می

 رب عالوه یعنی  شرایطی را برای دانش آموزان فراهم کند که که دانش آموزان احساس کنند آنها در کالس مورد احترام هستند

 ردنان باال بهمیک آیتم  .به شیوه های مختلف ما می توانیم عزت نفس افراد را باال ببریم باشند. هم محترمی فرد بودن عضو

انی موفقیت و قدرد .در خطاب های که معلم نسبت به دانش آموز دارد می تواند به کار ببرد .احساس شایستگی شخص می باشد

هایی که معلم از دانش آموزان به خاطر رفتارهای مختلف شان انجام می دهد این احساس را باال میبرند و باالخره مزلو می گوید 

د نیازهای خاصی دیگر پیدا می شوند که آنها در نوک این هرم وجود دارند به عنوان نیاز به که اگر همه این نیاز ها برطرف ش

خودشکوفایی. نیاز به خود شکوفایی خودش را در هنر نشان میدهد، در خالقیت های هنری می تواند خودش را نشان دهد، در 

که اوج این قدرت رسیدند، کارها را به خاطر نیاز های  عالقه به زیبایی شناسی می تواند خودش را نشان دهد، در اینجا افرادی

بدنی، به خاطر کسب امنیت، به خاطر این که مورد احترام باشند برای اینها انجام نمی دهند اینها را بلکه به خاطر خود آن کار 

ازهای توسعه و رشد و بالندگی انجام می دهند، لذتی که از آن کار میبینند. اینجا نیازها نیازهای کمبود نیستند، نیازها و نی

. ندهست پایین سطح نیازهای خاطر به و دهیممی انجام ما که کارهایی از خیلی رسندمی قله این به کمهستند. خیلی از افراد 

دارد. وقتی دانش آموزی کار و حالتی  جای پایینی سطوح در دهد می انجام راه کاری جایزه برای که آموزی دانش مثال برای

برایش پیش آمده و آنقدر رشد پیدا کرد که نیازهای سطح پایین ارضاء و برآورده نسبی شدن این نیاز سطح باال میرسد و حاال 

ند دانش آموز دارد مطالعه می کند، کتاب های مختلفی را دارد می خواند چون دارد از این کار لذت می برد چون احساس می ک

این کار می تواند به رشد و توسعه خویش کمک کند ما از این نظریه نیازهای مزلو، رویکرد انسان گرایی خیلی میتوانیم به 

پس این رویکرد انسان گرایی بود ما سه تا رویکرد را برایتان  .فراوانی در کالس درس استفاده کنیم و انگیزش افراد را باال ببریم

رویکرد شناختی و  رویکرد انسان گرایی، عالوه بر این رویکردها که یک دید کلی نسبت به انسان ، گفتیم یک رویکرد رفتاری

داشتند، و یکجا دیدشان نسبت به انگیزش بود همچنین نظریه های خاصی راجع به انگیزش داریم که این نظریه ها به بحث 

اولین نظریه انتظار ضرب در ارزش می باشد. طبق  .یم دادانگیزش پرداخته اند که این ها را یکی یکی مورد بررسی قرار خواه

 شخص  این نظریه انگیزش افراد را می توانیم به صورت فرمول نشان دهیم این فرمول بیان می کند که انگیزش یعنی آن زمانی که

دو ارزش تشویقی موفقیت  و موفقیت انتظار یک دارد مورد دو به بستگی گذارد می وقت و دهد می انجام چیزی برای را تالشی

که اسم نظریه اش از همین فرمول گرفته شده است انگیزش مساوی است با انتظار ضربدر ارزش. انتظار موفقیت به سطح انتظاری 



72 
 

 کند می اشاره مورد این به دارد موفقیت انتظار چقدر خاصی تکلیف یک در یعنی شود موفق خواهدمی که شخص فکر می کند 

 .در این کار چقدر موفق می شود و مورد بعدی ارزش تشویقی موفقیت می باشد هدد می احتمال یا

ار ک زچه فایده و پاداشی ا ؟دارد چقدر برای آن کار ارزش قائل است شخصکار برای  یایعنی آن میزان ارزشی که آن تکلیف 

م وقت میگذارند ما میتوانی خیلی از افراد برای مطالعه و یادگیری بعضینصیب فرد خواهد شد برای مثال ما در بحث یادگیری 

و چرا بعضی از افراد وقت زیادی صرف  ؟را برای کنکور مثالً چرا بعضی از افراد وقت زیادی صرف مطالعه می کنند یادگیری شان

که ما  این نظریه بیان می کند  ؟ استو برخی افراد دیگر انگیزه شان باال ؟یا انگیزه شان برای این کار پایین است ؟نمی کنند

ی موفقیت خودش را پایین بیاورد برا احتمالایتم باید جستجو کنیم اگر فردی خودش را در این کار توانا نبیند و وتاداخل این د

مت سآن ضربدر وجود دارد که اگر یک قسمت صفر باشد ق سطانجام این کار تالش نخواهد کرد چون در این فرمول دیدیم که و

 نکورک در که کنید احساس شما اگر باشد ارزشمند  یعنی هرچه برای شما کنکور و قبولی در کنکور .دیگر هم صفر می شود

 آموزانی دانش یا افراد داشت. نخواهید مطالعه برای ایانگیزه داد نخواهد انجام ریکا شما نظریه این لحاظ از شوید نمی قبول

سیدند که میگویند  دیگر فایده ندارد ما هر کاری انجام دهیم زبان ر حالتی یک به هستیم ضعیف درس این در ما گویند که می

را یاد نخواهیم گرفت یا هر کاری بکنیم ریاضی را یاد نخواهیم گرفت یا در زمینه ورزشی شخصی با کفایتی نیستم وضعیف 

. پایین آمدن احتمال باعث می شود آید می پایین  ق شوداینجا می گوییم از نظر این فرد احتمال اینکه در آن کار موف ،هستم

پس بعضی از افراد ممکن است به خاطر این احتمال موفقیت شان را کمی  .که افراد انگیزه الزم برای ادامه آن کار نداشته باشند

 دارند. 

ورد م در آموزی دانش یک باشد؟ می  و آیتم دوم ارزش موفقیت می باشد، آیا قبول شدن در کنکور برای من چقدر ارزشمند

 راچ ؟ بخوانم دارد ایفایده ولی چه  اول خوب است و بیان می کند که من موفق میشوم یعنی اگر بخوانم می توانم قبول شوم

 مین هم  من است نداشته آنها برای ای فایده اما شدند قبول ها خیلی افتاد؟ خواهد اتفاقی چه نخوانم اگر کنم؟ مطالعه اصالً من

خودش را قابل بداند و بداند که می تواند موفق شود، ولی آن کار برایش ارزشی نداشته باشد، طبق این  فرد اگر حتی پس. خوانم

نظریه دست به انجام آن کار نمی زند. این نظریه به ما می گوید وقتی دانش آموزان انگیزه شان برای یادگیری در یک زمینه 

این مسئله که آیا ارزش آن کار یا تکلیف برای شان کم می باشد؟ یا احتمال موفقیت در آن مورد  خاصی پایین باشد بریم سراغ

را باال ببریم. اگر دانش آموزان برای یادگیری ارزشی قائل نیستند ما  انرا را کم می دانند هر کدام از این موارد پایین بود ما باید

ر آنها باال ببریم باید به دانش آموزان بفهمانیم که اگر آنها یادگیری شان را باید ارزش یادگیری، ارزش تحصیل، ارزش علم را د

 التتحصی این که فوایدی باشند، داشته جامعه در خوبی هایموقعیت توانندمی افزایش دهند میزان تحصیالت شان باال رود، 

و حث ها و گفتگب  طی در آنها با باید کرد، گوشزد آموزان دانش به باید را ها این آورد، ارمغان به تواندمی   شان زندگی در باال

 بداند ینپای را خودش قابلیت فردی اگر و بیاید وجود به ها آن در یادگیری ارزش به نسبت نگرشی تغییر  هایی بیان کرد که

 روش و رفتاری صورت به بلکه کالمی صورت به نه فقط و بشوی، موفق توانی می تو بگویم و ببریم، باال را موفقیتش انتظار باید

از پایین به باال از مسائل ساده، این ها می توانند انتظار موفقیت افراد را باال ببرند پس به طور کلی نظریه  شروع تدریس های

 تمالاح یا و ندارد ارزش برایشان کار این یا که هست این افراد انگیزه بودن پایین علت که گویدمی ارزشانتظار ضرب به در  

هم می خواهند این مورد باال رود هر دو را باید توجه کنیم و باال ببریم هیچ کدامشان  اگر و بینند می کم کار آن در را موفقیت

 .نباید خیلی کم باشد چون آن یکی دیگر را کاهش خواهد داد

 

 جلسه پنجاه و چهارم

سان نظریه برانگیختگی بیان می کند که حالتهای برانگیختگی در ان .نظریه برانگیختگی می باشد ،نظریه بعدی راجع به انگیزش

 ممکن کندمی پیدا افزایش قلب بانضر ،وجود دارد وقتی در انسان برانگیخته می شوند در بدن انسان تغییراتی به وجود می آید

نزدیک می باشند توجه فرد نسبت به  ضطرابحالت هایی که بیشتر به ا .ن خشک شوددها است ممکن و بزند نفس نفس است
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 توسط دانانگیزش را با برانگیختگی مساوی می دانند و مطالعاتی هم که انجام داده ،طبق این نظریه .محیط اطرافش باال می رود

یک  .درنب در این زمینه مطالعات زیادی انجام داده است گفته است که حالت های برانگیختگی افراد روی عملکرد آنها تاثیر داه

ردی باال باشد چه عملک ه انجام یک کاری حالت برانگیختگیکه به ما می گوید اگر افراد در زمین در هب،معکوس وجود یو  منحنی

 گیختگیان،نظریه هب تواند داشته باشد طبق این نظریهروی میزان عملکرد تاثیر می .دارند یپایین باشند و چه عملکرد ،دارند

اضطراب در زمینه نداشته باشد احساس خستگی و کسالت برایش پیش  و اگر فرد برانگیختگی اش پایین باشد یعنی استرس

انگیزه زیادی برای انجام آن کار ندارد وقتی که شما قصد شرکت در  ،آید و معموالً عملکردش در آن زمینه پایین می باشدمی

اقی نسبت به آن دوره دارید یعنی برانگیختگی شما در سطح پایین می باشد ممکن یک دوره را دارید ولی نه ترسی و نه اشتی

میزان  ایینپ است ساعت تان را هم تنظیم نکنید برای اینکه به موقع بیدار شوید و در آن جلسه شرکت کنید این برانگیختگی

 خیلی دقت داشته باشند اگر این میزان به باالکه در آن زمینه  ،عملکرد افراد را پایین می آورد که گوش بزنگ و محتاط نیستند

برود یعنی ما آن طرف منحنی را هم داریم یعنی میزان برانگیختگی یک فرد در یک زمینه خیلی زیاد باشد برای مثال شخصی 

د عدد ساعت تنظیم می کن ۶می کند اما در مورد دوم شخص نساعت ساعت تنظیم  شب آزمون کنکور دارد در مورد اول اصالً

و حتی به پدر و مادر خود نیست سپرده که او را بیدار کنند و حتی موقع خواب به خاطر اینکه میزان برانگیختگی باالست نمی 

  .گیختگی اجازه خواب به او نمی دهدنصف شب بیدار است چون که این بران ۲ ساعتتواند بخوابد تا 

بین  طبق نظریه برانگیختگی .شودامتحان این برانگیختگی باعث جلوگیری از عملکرد مطلوب در آزمون می جلسه حتی در موقع

گوییم و نیز به این دو حالت یعنی برانگیختگی کم و برانگیختگی زیاد ما یک وضعیتی داریم که به آن برانگیختگی متوسط می

 نهکه فرد و است یزمان عملکرد الترینباافراد بیشترین عملکرد را دارند در برانگیختگی بهینه  .آن برانگیختگی بهینه می گوییم

د داشته توانند به آن عملکرد عالقه و نظر مساعدر این جور مواقع افراد می .انگیختگی پایینی داشته باشد بر نهبرانگیختگی باال و

ریه باید حالتی را به وجود بیاوریم که افراد نه باشند و احتیاط و گوش به زنگی الزم را نیز دارند ما در کالس طبق این نظ

برانگیختگی کم داشته باشند یعنی معلم باید مقداری اضطراب در دانش آموزان ایجاد  نهبرانگیختگی شدید و اضطراب شدید و

 شرکت یعنی نه از نمره و نه از هیچ چیزی ممکن است حتی در کالس شما .کند اگر دانش آموزان هیچ ترسی نداشته باشند

نکنند و میگویند حاال خوابم می آید چون هیچگونه برانگیختگی اینجا سوره نگرفته است یعنی فرد احساس می کند چیزی را 

کند و اما در دهد و در این موارد شرکت نمیاز دست نمی دهد و چیزی کم بودن دارد به همین خاطر خواب خود را ترجیح می

ش آموز در آزمون و دان عملکرد شودمی باعث طراباضد کاهش عملکرد به وجود می آید آن طرف قضیه اگر اضطراب شدید باش

امتحان پایین بیاید شما باید بین این دو حالت در کالس ایجاد کنید بعد از اینکه این نظریه ارائه شد تحقیقات بعدی نشان داد 

 .باشد  حد برانگیختگی در وضعیت بهینهکه در همه تکالیف اینجوری نیست و در همه تکالیف الزم نیست که این 

تکالیف به سه دسته تقسیم بندی می شوند یک سری تکالیف هستند که بسیار ساده هستند تکالیف ساده را در هر وضعیت 

 را ارک این تواندمی راحت کهمثل شخصی که دوچرخه سواری را به میزان تمرین کرده  .برانگیختگی شخص میتواند انجام دهد

 خوبی به ندتوا می شخص و آید نمی پیش مشکلیپایین باشد و چه باال باشد   برانگیختگی میزان چه وضعیت این در دهد. انجام

 هبرانگیخت که مقداری اشخاص بعضی کردیم عرض ما چون باال برانگیختگی وضعیت در خصوص به دهد انجام سواریدوچرخه

از .مده این وضعیت وجود ندارد درآ خودکار صورت به و شده آموخته خوب تکالیف در اما آید می پایین عملکردشان بشوند تر

طرفی تکالیف بدنی وجود دارند که احتیاج به این می باشد که سطح برانگیختگی خیلی باال باشد یعنی حتی باید از سطح 

مثل وقتی که شخصی بخواهد در مسابقه طناب کشی شرکت  ،متوسط باالتر باشد تا شخص بتواند آنها را به خوبی انجام دهد

داستانی در مورد مادر ای هست که حاال چه  .کند هرچقدر که شخص برانگیخته تر باشد می تواند قدرت بیشتری ایجاد کند

ا بلند کند رواقعیت داشته باشد یا نباشد به این صورت است فرزندش زیره یک ماشین گیر کرده بود و توانست ماشین چند تنی 

برانگیختگی زیاد انرژی بدنی و آن نیرویی که در مسابقات وزنه برداری  .که در حالت عادی نمی توانست این کار را انجام دهد

وقتی که فردی بخواهد در مسابقه شرکت کند و وزنه بزند  .هر چقدر فرد برانگیخته تر باشد بهتر می تواند کارش را انجام دهد

ساده و  تکالیف سه نوع میباشند  تکالیف .به شانه او ضربه وارد می کند تامیزان برانگیختگی او را باال ببرد مربی محکم با دست

تکالیف بدنی تکالیفی هستند که  .۲به صورت خودکار درآمده که در هر وضعیتی شخص می تواند آنها را به خوبی انجام بدهد 
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شویم این دسته تکالیفی هستند که شناختی و پیچیده در مدرسه با آنها مواجهه  تکالیفی که ما .۳برانگیختگی زیادی نیاز دارند 

معکوس را تبعیت می کنند و به آن برانگیختگی بهینه می گوییم یو  uاین تکالیف شناختی و پیچیده همان منحنی .می باشند

 تکلیفی که ما میدهیم نباید آن قدر سادهمعلم می تواند در تکالیف خود در تدریس خود باید این وضعیت را رعایت کند یعنی 

باشد که در دانش آموزان خستگی به وجود آورد یعنی پیش پا افتاده نباشد که دانش آموزان خسته شوند که انگیزه دانش آموزان 

 متعاقبا شود. اضطراب افزایش باعث که کند ایجاد زیادی برانگیختگی آموزاندانش در که باشد دشوار ایاندازه به و نهپایین بیاید

گوتسکی در طبق نظریه وی تکالیف چالش انگیز، ن دو مورد باشدای بین باید برانگیختگی کشندمی کار از دست شوند می ناامید

سطح بالقوه آنها باشد یک مقداری از سطح بلفعل آن ها باالتر باشد و این ها تکالیف   طحمنطقه مجاورت رشدی آنها باشد درس

 به تواندمید بود و در نحوه تدریس و محتوا باید این موارد رعایت شوند این نظریه تحت عنوان نظریه برانگیختگی خوبی خواهن

 ودوج به کالس موقع امتحان موقع را وضعیتی تو کند کمک خیلی تواندمی مشاوران به همچنین و کند کمک خیلی معلمان

 .دباشن نداشته زیادی اضطراب هم و بزنند تالش به دست هم افراد تا بیاورند

 

 جلسه پنجاه و پنجم

 نظریه انگیزش پیشرفت

 

طبق این نظریه افراد به این خاطر در این زمینه انگیزه دارند چون  .نظریه بعدی راجع به انگیزش نظریه انگیزش پیشرفت هست

پیشرفت کردن برای افراد ایجاد انگیزه دوست دارند در این زمینه پیشرفت کنند و موفق بشن. خود این موفق شدن خود این 

از دیدگاه .میکنه. طبق این نظریه میل و اشتیاق فرد برای کسب موفقیت یا برای پیشرفت باعث می شوند دست به تالش بزنند

 .نظریه انگیزش پیشرفت افراد همه یک گونه نیست یک جور نیستند بعضی از افراد خیلی به پیشرفت عالقه دارند به موفق شدن

ما میتونیم در کالس های  را افراد .به موفقیت  بعضیا این میزان عالقه شون کمترهست .ولی بعضی از افراد این جور نیستن

افرادی که  و نیاز به پیشرفت باالیی دارند و افرادی که عالقه زیادی به موفقیت داشتن .درسی به دو دسته تقسیم بندی کنیم

آموزانی دانش .این نظر افراد ویژگی هاشون با هم متفاوت میشه از .پایینه نیاز به پیشرفتشون نیاز به پیشرفت باالیی ندارند یا

که انگیزش پیشرفت باالیی دارند یا نیاز به پیشرفت باالیی دارند همواره دنبال موفقیت هستند. یعنی تالش می کنند موفق 

کشن و دوست دارند و وقتی هم در این تکلیف شکست می خورند دست از این کار نمی راموفقیتو دوست دارند، پیشرفت  ،بشن

 تالش هایشان را بیشتر می کنند. 
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دو گروه از دانش آموزان قرار داده بودند. این جوابی نداشت یعنی هرچه   یک مطالعه انجام داده بودند و یک پازل را در اختیار

دقیقه یا  پنج بعد از چند دقیقه، ممکن بود افرادی که نیاز به پیشرفت شان پایین بود توانست حل کند.فرد تالش می کرد نمی

دقیقه دست از تالش بکشن و بگن دیگه نمیتونیم حلش کنیم ولی افرادی که نیاز به پیشرفت شون باال بود با  7، ۶دقیقه مثالً 

تر می کنن و وقت بیشتری می خوان که این را حل این تکلیف وقتی مواجه میشن دست از کار نمی کشند و تالششون را بیش

 . کنند

 

 

آموزان هم میتونن دو دسته باشند، اگر ما این نیاز به پیشرفت و نیاز به موفقیت را در دانش دهد که دانشخوب این نشان می

موقعیت ها ناکام کننده باشه اگر کشند. اگر ان هایی که مواجه میشن سریع دست از کار نمیآموزان باال ببریم آنها با موقعیت

اینجور افرادی  ا نیاز بهد. مبرنپیروزی کمتری در این موقعیت به دست بیارن ان تکلیف را رها نمی کند بلکه تالششان را باالتر می

یاریم و ب داریم. البته نیاز به پیشرفت یک مقداری ذاتی هست. اینطور نیست که همش محیط باشه که ما بتونیم این رو به وجود

های ذاتی و وراثتی افراد بستگی داره ولی خود معلم می تونه تا حدی در این زمینه دخالت یا افزایش بدیم. یه مقداری به ویژگی

ت باال افراد دارای انگیزه پیشرف. هایی رو انجام بده که این نیاز رو باال ببره تا وقتی افراد دچار شکست میشن دست از کار نکشن

را ترجیح می دهند که تیم با آنها هماهنگ باشد و تیم   ی انفرادی بیشتر عالقه مندند. اینها در صورتی کارهای تیمیبه کار ها

قوی باشه و تکالیفی را ترجیح می دهند که تکالیف چالش انگیز باشه نه خیلی ساده باشه که احساس موفقیت در آنها به وجود 

شن. انها تکالیف در حد متوسط ترجیح می دهند چون تکالیف خیلی ساده خیلی غروری خیلی دشوار باشه که موفق ن  نیاره و نه

برای من بگن بیا یه ازمونی با دانش آموزان ابتدایی شرکت کن اگر برنده هم بشم دیگه جایی افتخار نمی . به آدم دست نمیده

م من یه مسابقه دو شرکت نمی کنم که برم مثال با ز طرفی ه. اکنم که با دانش آموزان ابتدایی امتحان دادم و من نفر اول شدم

دوست دارم با افرادی مسابقه رم. افرادی که حرفه ای هستند در دو ماراتون مسابقه بدهم چون از اول میدانم که شکست می خو

انگیزه پیشرفت در مقابل  .بدم که تا حدی امکان موفقیت برای من وجود داشته باشد و هم احساس خوبی در من بوجود بیاد

انگیزه اجتناب از شکست هست. میگوید اگر   توی همین نظریه اومده،  انگیزه دیگری داریم که تا حدودی این را کنترل میکنه،

افراد دنبال پیشرفت هستند پس چرا بعضی از افرادی که نیازبه پیشرفت باالیی دارند به همه کارها دست نمی زنند؟ چرا هی 
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کنند؟ میگوید یک تقریبًا ضربه گیری، یا یک مانعی که در برابر نیاز به پیشرفت وجود ا ادعاهایشان را کم میچر باالتر نمیروند؟

ای شکست بخوریم. خود این شکست خوردن اون انتظاری که از  ما دوست نداریم در یک زمینه  .دارد اجتناب از شکست است

ه انگیزش اینم نظری تا حدی این انگیزه پیشرفت افراد تعدیل بشود.بعضی از تکالیف داریم در شکست خوردن باعث میشه که 

پیشرفت بود که باز یک نظریه خیلی خاص هست و مک کوللند این نظریه را اراِیه داده به اتفاق همکارانش که ایتمهای دیگر 

  .هم دارد که این قسمتش به کارهای کالسی بیشتر ارتباط دارد

 

 نظریه اسناد

 

 

نظریه اسناد یا نسبت دادن میاد میگه که انگیزه افراد فقط تجربه  نظریه اسناد هست.  که خدمتتون ارائه می دهیمنظریه بعدی 

ترین  گفتیم، گفتیم تجارب پیشین فرد اصلیهای قبلی اونها نیست. چونکه ما وقتی بحثمان این بود که ادراک شایستگی را می

ولی در این نظریه میگه تجارب پیشین تنها نیستند بلکه تفسیری که ما از تجارب عامل تعیین کننده میزان انگیزه او هستند، 

 قبلی ما نداریم باعث میشه که انگیزه ما باال بره یا پایین بیاد. 

وجود دارد. در نسبت دادن یعنی ما موفقیت هامونو یا شکست هایی  در این نظریه( سندیت دادن)یا نسبت دادن  چهار نوع اسناد

بعضی از افراد شکست ها یا موفقیت هاشون را به توانایی ذاتی شان  تجربه کردیم در گذشته به چی نسبت می دهیم؟را که 

نسبت می دهند. شکست می خورند و میگویند به این علت شکست خوردیم که توانایی من کم بود. پیروز می شوند و موفق می 

ن زمینه توانایی داریم. این یکی از اسناد هست. اسناد دوم تالش و کوشش شوند و میگویند ما به این علت موفق شدیم که در ای

بعضی افراد می گویند به این علت من در مسابقه برنده شدم و به این علت من در این تکلیف موفق شدم چون ت. افراد هس

پس  .اطر رد شدم از این امتحانیا اصال نخوندم و به این خم کلی نشستم درس خوندم تا این نمره الف گرفت.خیلی تالش کردم

ممکن است ما یک تکلیف د. البته افراد در تکالیف مختلف متفاوت ان .موفقیت ها و شکست هایشان را به کوشش نسبت دادن

 .یکی را به کوشش نسبت بدهیم  رو به توانایی نسبت بدهیم،
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و میگن من خوش شانسی آوردم که در این  اسناد سوم شانس است. بعضی افراد موفقیت شان را به شانسشون نسبت میدن 

بعضی از دانش آموزان میگن خوش شانس بودم که همون قسمتی که خوانده بودم از همان قسمت سواالت  .زمینه موفق شدم

یا میگن بدشانسی اوردم و از همان قسمت که خوانده بودم از اون قسمت هیچ سوالی نبود و من نمرم اومد  .بیشتر اورده بودن

 .ینپای

میزان دشواری و سهولت تکلیف هست. بعضی از تکالیف خیلی در نظر ما ممکن است   و اسناد چهارم دشواری تکلیف هست. یا 

و بعضی از آن تکالیف ممکن است ساده در نظر ما . دهیمدشوار باشند. ما شکستهایمان را به دشوار بودن آن تکلیف نسبت می

  .بودن آن تکالیف نسبت می دهیم. این نظریه رو بیشتر با هم بررسی خواهیم کردقلمداد بشن. پیروزیمان را به ساده 

 

 جلسه پنجاه وششم

نظریه نسبت دادن که گفتیم به دنبال این است که ببیند افراد چه برداشت و چه ادراکی نسبت به موفقیت ها و شکست های 

 حدی تا ندهآی تکالیف به نسبت را ما بعدی های تفسیر  تن چونقبلی شان دارند سه تا بعد دارد. ابعاد این نظریه خیلی مهم هس

 کنند.می مشخص

 

 

 نترلشانک مکان که افرادی  ول مکان کنترل هست. بعضی از افراد مکان کنترلشان بیرونی و بعضی از افراد درونی هستند.ا بعد

 عامل  .دهآور وجود به منو موفقیت یا شکست این که است بیرونی شرایط یعنی. میدونن بیرون اسیر را خودشان هست بیرونی

تجو می کنند و بعضی از افراد در درون خودشان. از اون اسناد هایی رو که جس خودشان از بیرون در را موفقیت یا شکست

 باز و  .نکردم کوشش یا کردم کوشش من یعنی است، درونی کوشش  برشمردیم، توانایی درونی هست. یعنی مال خود من است.

 آن رب عالوه و  ج از اختیار من است.خار در شانس نیاوردم، یا آوردم شانس حاال. نیست وابسته دیگه من به چون بیرونیه شانسم

 من را درسی مثالً یا تکلیف یک اینکه هست ساده زبان اینکه سخته، ریاضی اینکه. نداره بستگی من به دیگه تکلیف دشواری

 هم تغییرشون امکان است ما دست شان اختیار چون هستند درونی که هایی اسناد. ندارد بستگی من خود به کنم تلقی ساده

 خیلی زمینه  این در کوشش بحث بخصوص مربوطه، خودم به یا  هست من خود دست یعنی  ینده بیشتر وجود دارد.آ در

 .داشت خواهیم را هایی بحث کوشش و توانایی به دادن نسبت بین شده آموخته درماندگی بحث در  .مهمه

بعد دوم نسبت دادن یا اسناد، وضعیت پایداری هست. وضعیت پایداری اشاره میکنه که بعضی از اسناد های ما پایدار هستند و 

 زمان ولط در تقریباً ذاتی  توانایی. نیستند ثابت ها بعضی و  اند ثابت زمان طول در یعنی پایداری  بعضی ناپایدار هستند.

ه اه آینده هوشم دیگم  و بودم باهوش ماه این مثال که نمیگوید زمان طول در میکنه تلقی باهوش را خودش که آدمی یه  .پایداره
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پایین آمد و این توانایی رو در خودش میبینه. آدمی که از لحاظ جسمی خود را توانمند میبینه، در آینده هم این احساس را 

 هک را قبلی ریاضی امتحان. نخواندم چون شدی؟ رد امتحان این در چرا. نیست پایدار دیگه تالش ولی  نسبت به خودش دارد.

 ممکن یا بیاره شانس است ممکن آدم شانس،  پس میزان تالش پایدار نیست. ! چون برای ان امتحان خواندم.آوردی نمره خوب

 من به سشان همیشه دیگه من که نیست اینطور. نیست پایدار شانس پس  .میکنیم تلقی اینطور را این ما. نیارد شانس است

 برود. و دشواری تکلیف ثابت و پایداراست در طول زمان. باال موفقیتم انتظار کنم عمل درست تکالیف در تا کند می کمک

 است.  پایدار زمان طول در تقریبا  .دارد وجود سختی همین آینده در است سخت من برای  که ای زمینه یا  درسی

ی قابل کنترل توانای که دیدیم ما  کنترل پذیری است. اینکه آیا قابل کنترل است یا غیر قابل کنترل؟سومین بعد نسبت دادن، 

. مهمه خیلی این و است کنترل قابل شده تالش و کوشش فقط  نبود، شانس قابل کنترل نبود، دشواری تکلیف قابل کنترل نبود،

 نسبت پذیر کنترل عوامل به را هایمان موفقیت و ها شکست ما اگر  که کرد خواهیم اشاره مورد این به بعدی بحث در بازی

ا فواید میتواند خیلی برای م -که دیدیم در بین اینها فقط تالش قابل کنترل است  -کنترل هستند  قابل اینها یعنی بدهیم،

 . زیادی را داشته باشد

یا شکستمان را به یک عاملی، هم پیامدهای حاال در این بحث چون یک بحث نظری هست، وقتی ما نسبت دادیم موفقیت 

دهیم به بدشانسی دیگه خیلی خودمونو سرزنش نمی عاطفی برامون داره، یعنی پیامد عاطفی بعد از یک شکستی را ما نسبت می

 .کنیم

ی وانایی خودمان، ممکن هست احساس شرمسارت ولی اگر ان را نسبت بدهیم به عدم تالش خودمان، نسبت بدهیم به عدم 

هرکدام از این نسبت دادن ها داشته باشد. عالوه بر  کنیم، احساس گناه در ما به وجود بیاد. پس پیامدهای عاطفی میتواند

پیامدهای عاطفی شان، انتظار موفقیت ما را باال پایین می آورند که در آینده آیا احتمال میدهیم که موفق میشویم یا احتمال 

ند کنمی اپید دست حالتی به افراد از بعضی که باشه این نظریه این در برداشت مهمترین یدشا و  بدهیم که شکست میخوریم.

. . تحت عنوان درماندگی آموخته شدهکه منفی ترین حالت خودپنداره آن مفهوم خود هست که در این افراد به وجود میاد

 هم ناال که هست روانشناسی تو مطرح افراد از یکی سلیگمن  .شد مطرح سلیگمن توسط بار اولین  درماندگی آموخته شده

 . است زمینه این گذارپایه مثبت روانشناسی
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 یه  .بود مشبک زیرش که بود قفسی حالت کنید می مشاهده اینجا در که تصویری این شبیه سلیگمن دادمی انجام آزمایش یک

 بهش وکش وقتی که بود گرفته یاد بود شده شرطی که هم سگی  یه. نداشت شوک دیگر قسمت یه و دادی می شوک قسمتشو

 هب نداشت شوک قسمتی ان اومد مدتی از بعد. میداد عالمت بهش میشد روشن که چراغی با و  اهنرده اونطرف بپره میشه وارد

 طعق باز طرف این اومد نمیشه، قطع دید طرف اون رفت چون کنه کار هر دیگه که رسید نتیجه این به سگ  .کرد وصل شوک

می کنه اینجوری تصوری براش پیش میاد که  درک فرد یعنی شده آموخته درماندگی  .رسید شده آموخته درماندگی به نشد،

 دیگه من کنترل در محیط اون و اعمال اون. بدم تغییر را موقعیت نمیتونم کنم کار هر  تالشهای من هیچ فایده ای نداره.

ه و فایده نداره ایینپ زمینه یک در من ذاتی توانایی اینکه به اسناد نوع این گفتیم اینکه حاال. میشه تسلیم فرد بنابراین  .نیستند

 قبول کنم کنم هرکار دیگه که من بخونم؟ درس فایده چه میگه که میشیم مواجه اوقات گاهی آموزانی دانش با ما ای نداره.

 آموخته اندگیدرم به میگوییم رسند می حالت این به وقتی. بدهم تغییر را فالنی نظر نمیتونم دیگه کنم هرکاری که من نمیشم،

 .رسیدند شده

درماندگی آموخته شده یه سری نشانه ها داره. در کسی که دچار درماندگی آموخته شده می شه برای انجام هیچ کاری تالشی 

 نسبت ودنب پذیرا و افسردگی ترس، گیری، گوشه. است منفعل  انجام نمیدهد. نه به دنبال کسب پاداش هست و نه فرار از تنبیه.

 هآموخت درماندگی دچار را فرد کنه سعی باید کالس در معلم  شانه های درماندگی آموخته شده است.ن از میفته اتفاقی هر به

 مکنی پیشگیری باید ما اول - شد دچار حالت این به آموزیدانش اگر ولی  .نشه دچار احساس این به آموز دانش. نکند شده

 یکارچ باید ما  شد دچار حالت این به آموزیدانش اگر ولی  -  نشه حالت این دچار که زمینه این در مهمه خیلی پیشگیری چون

 و است بر زمان خیلی درمانش چون. درمانه از تر ساده خیلی پیشگیری میگن که همونجور حاال دادن که پیشنهادی  کنیم؟

بمونه. بنابراین معلم  حالت این در فرد که کنیم رها هم ما که اینه از بهتر ولی نداره وجود موردش در خیلی موفقیت تضمین

 تا یریمگ می سختی امتحانات یک میریم میگن اول معلمان از بعضی  .نیاد وجود به حالت این که باشد این بر سعیش  اوال باید

 این مکنهم بعضیا ولی بیاد وجود به بیشتر تالش انگیزه آموزان دانش از بعضی در ممکنه  .بشه بیشتر تالششون آموزاندانش

ای نخواهد داشت. بنابراین خیلی باید با این تفاوت های شخصیتی، ون پیش بیاد که من موفق نمیشم هر کار کنم فایدهبراش حالت

 ومدا انگیزش کالس کل کنیم تنبیه خواهیم می را او که فرد یک خاطر به اوقات گاهی  تفاوت های فردی معلم حساس باشه.

ت. حاال در زمینه بازاموزی اسنادی و درمان درماندگی آموخته شده خدمتتون داش دقت باید زمینه این در رو این از. پایین

 . توضیح خواهم داد

 تمهف و پنجاه جلسه

درمان دچار فردی وقتی کنیم درمان یا کنیم رفع را آن خواهیم می ما که  است منفی حالت یک شده آموخته درماندگی گفتیم

میکنی مشاهده خوبی به تصویری یک در حاال بدهیم تغییر باید ما را هایش دادن نسبت یا فرد این های اسناد شد آموخته دگی

 .دهد می انجام هایی اسناد چه است شده آموخته درماندگی دچار که کهفردی د

 اول شکل

 نتیجه  اسناد                                         پیامد عاطفی                                     رفتار                                
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فرد دهداگرمی دست فرد به حالت آیداین می وجود به فرد برای که متعددی های شکست از بعد شده آموخته درماندگی معموالً

 خوردمکه شکست علت این به دادمن نسبت توانایی عدم به را شکستش فردی دهداگرمی نسبت چی به را خورداین شکست ی

کا این برای من چون نگرفتم خوبی نمره من فارسی ادبیات درس در علت این نداردبه را الزم شایستگی و قابلیت زمینه این توی

یع کنترله غیرقابل ذاتی توانایی که گفتیم گفتیم، می که را ها اسناد ابعاد قبل قسمت در ذاتی توانایی این آیا ام نشده ساخته ر

 خورده؟ شکست من باشد کنترل غیرقابل امری یک که وقتی یعنی خوب  خب نیست من دست نی

نیس من دست چرا؟چون قبالش در پذیرم نمی هم آوردمسئولیتیمی وجود به من در را شایستگی عدم احساس شکست اولین

 پیامد این پس بدم انجام کاری نمیتونم شدخودم متولد توانایی این با من شدم متولد هوش این با من نداشت دخالتی که من ت

 .است اش عاطفی

خو من گویددیگه می چون شود می کشندتسلیم می تالش از دست کشندمی کار از میدهد؟دست نشان را رفتاری چه فرد حاال

 .کنم نمی هم تالشی  پس نداشتم مسئولیتی خودمم نبودم دخیل دم

می بدتر داره اوضاع یعنی پایین میاد کشیدعملکردش کار از دست توانایی عدم این دادبه نسبت که موفقیت عدم این نتیجه در

 شکست میکنه کمتر که نداردتالش ای فایده تالش کند می فکر میکندچون کمتر تالش که آموزدانش افتاده چرخه یک در شه

 .کند می بیشتر او در را حالت این داره مرتب بیشتر شکست میخوره بیشتری

 کنیم؟ کار چه یعنی کنیم عوض را هایش اسناد باید ما بود اینجوری آموزیدانش اگر حاال

 فردی اگر است کنترل کوششقابل فقدان چون چرا؟ بدهیم ربط کوشش فقدان به ناییباید توا فقدان جایبه را شکست اسناد ما

 بیشتری تالش آینده در کنید عوض شما میتوانید را تالش عدم ندادم انجام را الزم تالش چون نشدم موفق  بگوید دلیل این به

 .دهید انجام را

ها پیامد چه کنم کار چه حاال نکردم کافی اندازه به تالش کهمن داده نسبت این به را شکستش فردی که کنید تصور حاال خوب

م پذیرد می هم را مسئولیتش کندولی می شرمساری یا گناه احساس که است این اش عاطفی آیدپیامدمی وجود به برایش  یی

 میشه؟ چی رفتارش نکردم تالش خودم گویدی 

 مورد جابرعکس این نتیجه در میزندو بیشتری کوشش به دست ببرد بین رااز شرمساری احساس یا گناه احساس آن اینکه برای

گرف شکل قبلی مورد در که بی معیو زنجیره شودآن می کمتر ها کندشکست می پیدا افزایش عملکرد شود می بیشتر اش قبلی

 .میرود بین از بود ته

 من توانایی عدم خاطر به من کهشکست  کند احساس که کنیم کاری بودباید اول حالت آن دچار آموزی دانش اگر باید ما پس

 .شوم موفق توانم می کنم عوض هم را اگرروشم کنم بیشتری تالش اگر بلکه نیستم ناتوانی آدم نبوددمن

مشا معلم باید نمیگیر یاد را فارسی ادبیات من نمیگیرم یاد را ریاضی م نمیگیر یاد را زبان من گویدنه می وقتی آموز دانش خوب

پی در که  روشی این جای به بخوانیداگر بار ۱۱بار ۱۰ جای به توانیداگر می شما بگوید بیاوردو وجود به او در را احساس وراین

 .داد تغییر را روند این میشه حال هر بشهبه تعوض روش اگر بشا عوض معلم اگر کنی انتخاب را ای دیگه روش ای گرفته ش

نمیگیر یاد این نگویند نگرفت یاد او دادندو آموزش آموزی دانش یک به را بارمطلبی صد حتی اگر شودکه می توصیه ها معلم به

بزنیمح برچسب آموز دانش آن به نباید کندما می ایجاد دیدگاه در تفاوت خیلی این.دهم آموزش او به نتوانستم بگویندمن دبلکه
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 منفی های حالت این دچار را افراد خواهیم نمی ما شوندولی لحاظ ها کالس در شوندکه تلقی آرمانی خیلی شاید اینا میگی اال

 .برود بین از حالت این نشوندو دچار راافراد شده آموخته درماندگی توانیممی ما کنیم

ب خواهیم می داردما وجود درس کالس در یادگیری و انگیزش به راجع مختلفی رویکردهای مختلف های نظریه به توجه با حاال

 انگیزش؟ درباره کنیم استخراج نظریات این کل از الگویی یک توانیم بینیمدمی

 .کنیم توجه درس کالس اصلی های آیتم آن به بیاییم باید ما الگو این طبق شده ارائه های انگیزه الگویافزایش یک کار این برای

 دوم شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روشها بالخره کردندو ایجاد کالس رادر جوی یک آموزان دانش و داردمعلم عهده به را اصلی نقش که معلم درس کالس یک در

عال کارش به باید باشدمعلم عالقه و اشتیاق و شور آموزاندر دانش الگوی باید خودش معلم.کند می پیاده دارد معلم که یآموزشی

 .باشد مند قه

 باشددر داشته آموزان دانش از متعادل نداندانتظارات آنها از جدا را خود باشدو داشته آموزان دانش به نزدیکی احساس باید معلم

 گذار آموزانتاثیر دانش روی تواند می معلمچقدر رفتارهای که کنیم هاصحبت ساعت ما بتوانیم روشهاشاید این از کدام هر مورد

و آیدیا می پایین خودشان از نیز آموزان دانش نتظار پایینا بیاید خیلی کالس یک آموزاز دانش یک از انتظارش معلم وقتی.باشد

رو بیشتر دارم دوست من.کند می پیدا کاهش آندرس به آموزانهم دانش نباشدعالقمندی عالقمند درس یک به معلمی یک قتی

 .کنیم بحث درس کالس مدیریت ی

شو موفق توانند می کنندکه می احساس آموزان دانش که داردکالسی وجود امنیت و نظم آن در که کالسیکالسی جو زمینه در

 است آموزان دانش برای انگیز چالش و نیست کننده خسته که شوندکالسی می درک معلم طرف از آموزان دانش ندکالسیک

 .میبرد باال را انگیزه

روش شوداون توانندباعثمی ما آموزشی روشهای زیاده خیلی بحث مبحث این در دارند، معلمان که آموزشی هایروش باالخره و

ه و دهد می افراد های تالش به درونی چه بیرونی چه های پاداش حاال میکندو درگیر را آموزان دانش ل فعا صورت به که هایی

 جو کالس

 نظم و ایمنی

 موفقیت

 درک

 چالش

 معلم

 الگودهی

 عالقه مندی

 گرمی هم حسی

 انتظارات

 باال بردن انگیزه
 
 

 روش آموزشی
 تمرکز مقدماتی
 شخصی کردن
 درگیر کردن

تقویت وپاداش   
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ا و جو این در که کند کمک ما تواندبه می این و رود می خودشپیش های توانایی با متناسب خودش سرعت با متناسب کسی ر

 .ببریم باال را افراد نگیزه

 .ببرد باال را افراد انگیزه تواندمی آموزشی هایروش و کالسی جو معلم متغیریعنی تا سه همزمان گرفتن نظر در پس

خواهی اشاره ها این به مبحث دنباله در گوییم می خدمتتان را اینها ما که شده استخراج نکاتی سری یک هم موارد این درون در

 .کرد م

 مهشت و پنجاه جلسه

بگوییدبیایی ما برای را نظری مطالب یایید اینکه جای به اگر گویند هستندمی کاربردی مسائل دنبال به هستندکه افراد از خیلی

و اس شده مشخص نظریه خود درون حدودی تا گفتیم براتون که مختلفی ت نظریا این کاربردهای .بگویید را آنها های کاربرد د

م نظریات آن اینکه بدون گفتیم می اول را اینها اگر ولی گفت خواهیم مطلب دنباله در که ایم کرده استخراج را کااربردهایی لی

م خوب ندار خبر پشتش فلسفه آن از خودش ولی بده انجام باید را کاری یک آمدآدم می وجود به مکانیکی حالت یک بشه طرح

 .بود خواهد توجه ماجالب برای هم کاربردی نکات این خواندیم را نظریات آن که حاال ولی بدم؟ انجام را کار این باید چه برای ن

 .کنیم جلب درس رابه آنها عالقه باید دهیماوالً  افزایش را آموزان دانش انگیزه میخواهیم ما اگر

 آموزش برای انگیزشی راهبردهای        

 درس موضوع به آموزان دانش عالقه جلب

 آموزان دانش وعالئق ها اولویت به بردن پی برای زمان صرف *

 آموزان دانش عالقه مورد وتکالیف موضوعات انتخاب *

 درس شروع مراحل تنظیم*

 درس درشروع یادگیری وانتظارات اهداف بیان*

 درس به آموزان دانش عالقه جلب هابرای وفعالیت ها ازسوال استفاده*

 برانگیز وچالش وآموزنده جالب بصورت درسی وموضوعات درس معرفی *

 

 دهیم؟ افزایش درس به را آموزان دانش عالقه ما جوری چه

ده می انجام که هایی گفتگو طریق از باید معلم ندارند عالقه دارندیا عالقه های زمینه چه به آموزان دانش بداندکه باید معلم اوال

 .برد به آنها های عالقه به پی دهدباید می آموزان دانش به که هایی پرسشنامه طریق از دیا

عال این به شناخت آن از قسمتی یک دهدو آموزاختصاص دانش یا مخااطب شناخت به را اول جلسات کالس در معلم اول خوب

 باشد داشته برایش کارایی خیلی تواند باشدمی داشته تعلق ها قه

ارا آموزان دانش های باعالقه متناسب تقریباً هم را موضوعاتمان و تکالیف بریم باید کردیم کشف را آموزان دانش عالیق ما وقتی

ا رادر مان یادگیری باشداهوانتظارات منظم صورت  به درس آن ارائه مراحل مباید کنی شروع را درسی میخواهیم وقتی دهیم ئه

با داشته بستگی گفتیم که هایی عالقه این به که دهیم می آموزان دانش به هایی فعالیت و سواالت کنیم می بیان درس بتدای

 .شد
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دا باشندوقتی جذاب شودباید می ارائه آنها برای که هم تکالیفی ساختیم عالیق این اساس رابر خود تدریس روش اینکه بر عالوه

 .کرد خواهند آن انجام برای زیادی خیلی شوندتالش می مواجه خودشان عالقه مورد تکلیف یک جذابو تکلیف یک با آموزان نش

 کالس یک وارد ما اوقات گاهی کنیم ارائه آموزان دانش به آموزنده و جالب انگیزو چالش صورت به راباید ها درس ما باالخره و

ن درس این به ایعالاقه خیلی هم خودم داردمن شما برای ای فایده چه درس این که دونم نمی هم خودم گوییم می شویمو ی

 .دارم

در که باشد موضوعی آن فردبه ترین مند عالقه باید معلم رود می بین از آموزان دانش عالقه اول  همون گفتید اینجور شما اگر

آم دانش نظر از درس کندآن تلقی مهم را درس آن باشدو داشته وجود درس به نسبت معلم در اشتیاق و شور دهدوقتی می س

 .شد خواهد تلقی مهم  ن وزا

ک مرتبط آموزان دانش زندگی با بیاییم را ها درس ما که است این باشیم داشته انگیزه افزایش به رااجع میتوانیم که بعدی نکته

 .شد خواهد تر آنهامتنوع یادگیری شودفعالیتهای بیشتر آنها واقعی زندگی هاو درس بین ارتباط این هرچه نیم

 آموزش ایبرا نگیزشیا های راهبرد 

 درسی موضوع ساختن مرتبط .۲

 معنادار یادگیری های وفعالیت اهداف انتخاب **

 تدریس مورد جدید هرموضوع اهمیت به مستقیم پرداختن ***

 آموزان دانش شخصی وتجربه فهم، دانش، با آموزش دادن وفق****

 .اند آموخته قبال که ازچیزهایی استفاده به آموزان دانش مجبورساختن ****

 
 

 باشدو داشته میتواند ای فایده چه موضوع این یادگیری با شما زندگی در بگویم، باید درس اول را موضوعی هر اهمیت گفتیم ما

با آموزان دانش فهم داشتندبا قبل از که تجاربی آن با باشد ما آموزشی روش آن با منطبق آموزیباید دانش شخصی تجارب آن یا

 .باشد منطبق ید

د گرفتند یاد که چیزهایی شوندواز نباشدواداشته خوبی خیلی لغت شاید ساختن مجبور این حاال داریم به وا را آموزاندانش باید

 .کنند استفاده هایی موقعیت یک ر

افزا یادگیریدیبسیار سطح هم شکل این را،به خود هایآموخته ببرند کار به آموزاندانش که اینه مستلزم میدهیم ما که تکالیفی

 .یابد می افزایش موضوع آن برای آنها عالقمندی هم کندو می پیدا یش

دمن باشدعالقه داشته آنها زندگی در زیادی کاربردهای توانندمیگیرندمی یاد دارند که را مطالبی بله که ببینند آموزان دانش اگر

 .شد خواهد بیشتر آنها انگیزه و ی

 

 آموزش برای انگیزشی راهبردهای

 تدریس درطول مختلف آموزشی راهبردهای به دادن تنوع .۳

 تدریس درطول مختلف آموزشی راهبرد ازچندین استفاده*

 مفرح سایراشکال یا سازی ها،شبیه ازبازی استفاده*

 غیرمنتظره ورویدادهای ها ازفعالیت گاهی گاه استفاده*
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ا که هستند اینجوری ها آدم همه دهیم تنوع خود آموزشی راهبردهای به که است داراین انگیزه افزایش برای که دیگری راهکار

آ در مختلفی آموزشی بایدراهبردهای ما آیداوالً  می وجود به آدم برای مالل و شوندخستگی می خسته معموال تکراری کارهایز 

 .است شده گرفته برانگیختگی نظریه از این باشیم داشته مان موزش

 تنوع ما های تدریس روش چه هر نکنیم پیاده کالسمان رادر خاص روش یک فقط ما اینکه یعنی مختلفی انگیزشی های راهبرد

میکندد خسته را آدم ها مکان میکندبهترین خسته را آدم باالخره ها غذا بهترین داشت خواهد هم بیشتری باشدجذابیت بیشتر

 .دارند جذابیت ازفضاها بعضی که است کننده خسته یا بد فضاهای آن کنار ر

کم تواند می ما به خیلی تکنولوژی کنیم استفاده آموزان دانش هابرای شکل سایر یا سازی شبیه ها بازی از توانیم می همچنین

 .ما درسی کالس کنددر ک

آ کالس در کندو می آوری جمع عکسهای و نمودارها ها کنندفیلم می تهیه مختلفی های کلیپ و است مند عالقه معلمی وقتی

کال آن در را انگیزه و میکند بیشتر را درسش گذاری دهدتاثیر می هایشارائه درس و ها سخنرانی کنار در  آموزان دانش به را نها

رو یک با یکباره معلم و ببینیم تدارک هم منتظره غیر های فعالیت سری آموزیک دانش برای باید هم اوقات میبردگاهی باال س

حال شوداز می باعث نداشتند را انتظارش که رویدادی شودیک کالس وارد خاصی وسیله یک یا خاصی سوال یک یا خاصی ش

 .شود خارج کالس یکنواختی ت

 .شوند فعالیت آن درگیر خودشان باید آنها که است این ببرد باال را افراد تواندانگیزهمی باز که بعدی موضوع

 آموزش برای انگیزشی راهبردهای

 آموزان دانش فعال درگیرساختن ۰۴

 .دهید ارائه واجتماعی فعال،تحقیقی،ماجراجویانه صورت به حدامکان راتا درسی موضوعات یادگیری*

 سازید متنوع آنان ویادگیری شناختی های سبک به راباتوجه آموزان دانش ومشارکت درگیری نوع *

 
 انگیزد رابرمی آموزان دانش کنجکاوی که راهبردهایی انتخاب ۰۵

 .کنید گذاری سرمایه وتخیل حدس،کشف،کنجکاوی سازی برانگیخته ارزش برروی*

 یادگیری زمینه به وشخصی عناصراجتماعی کردن اًافه برای ها این وامثال المثل،شعر ازحکایت،ضرب استفاده *

 
 

 کاهش زمینه آن در انگیزش میزان باشد منفعل فردی دارداگر وجود انگیزش بحث در و درروانشناسی که مختلفی نظریات طبق

ا ماجراجویانه تحقیقاتیو کارهای باشد، فعال فرد که باشد صورتی مابه جوکالسی یادگیری یا ماو سی در موضوع اگر یابدولی می

ش های سبک به توجه رابا آموزان دانش مشارکت و درگیری این ما اگر و .کند پیدا افزایش تواند می خیلی فرد دهدانگیزه نجام

 .باشیم داشته را انگیزه بیشتر افزایش توانیم می زمینه این در کنیم منطبق آنان یادگیری ناختیو

با که است آن دانستن به نیاز کنجکاوی به نیاز که میگفت رایان بودشناخته مطرح رایان شناخته بحث در باز که کارهایی از یکی

 .شودمی افراد انگیزه بردن باال عث

وجو به احساسی آموزان دانش در که کنیم کاری باید ما کنیم استخراج راهکار دهیمو راهکار توانیم می ما باز هم قسمت این در

ش تحریک باید شان کنجکاوی حالت آن .کنند کشف را باشندچیزی داشته دوست بزنند،و حدس باشند داشته دوست که آید د

 .دهد انجام بیشتری گذاری بایدسرمایه معلم هازمینه این شوددر تحریک باید آنها هاجستجوگری زدن سر ودآن

م وارددرس توانیم می ما که مختلفی اجتماعی های موقعیت آن از شعرهااستفاده از استفاده ها المثل ضرب از استفاده باالخره و

 .ببرد باال را افراد انگیزه تواند شودمی می درس این وارد که مختلفی شخصی های ،موقعیت کنیم ن ا
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 مناسب چالش آن که هست مطالبی و راهبردها از استفاده گویم می خدمتتان که کاربردهایی قسمت این در که موردی آخرین

 .شود می بیشتر اش شودکارایی مواجه بهینه چالش با فرد اگر که گفتیم برانگیختگی نظریه آوردمادرمی وجود به کالس در را

 

 آموزش برای انگیزشی راهبردهای 

 ودشواری چالش مناسب بادرجه ومطالب ازراهبردها واستفاده انتخاب ۰۶

 .شوند کامل معقول باکوششی تابتوانند متوسط دشواری دارای تکالیف ارائه *

 .باشند دسترس قابل زیاد بسیار تالش بدون که کوچکتر های بخش دشواربه تکالیف تقسیم *

 باالتر سطح برنتایج تمرکز**

 ها وآزمون تکالیف دشواری برسطح نطارت *

 
 

 .شوند تر برانگیز چالش مقداری یک بگذاریم سادگی سطح به توجه با توانیممی هستندرا ساده اگر تکالیف

ت آن در بتوانند افراد دهندکه انجام توانشان از بیش نباشدتالش الزم خیلی که کنیم تقسیم کوچکتری های بخش به را تکالیف

 .شوند موفق کلیف

ها آن در توقف ولی هست الزم موضوعات این در اهمیت کم جزئیات یادگیری   کردن، حفظ مثالً  یین پا سطوح در هم خیلی و

 انگیزشی مختلف های نظریه ماز میتوانیم ما که است کاربردهایی باز موارد جور شوداین افراد انگیزه آمدن پایین باعث تواند می

جذا کالس یک داشت خواهیم زمینه این در که تکمیلی مطالعات شدو گفته که مطالبی این کمک به کنیم استخراج یادگیری و

 همواره که باشیم داشته هایی کالس که انشاهلل کنیم دارندفراهم را یادگیری برای الزم انگیزه آموزان دانش آن در که کالسی بو

 باشند داشته را خوبی احساس درآنجا آموزان ودانش باشند جذاب آموزان دانش برای

 پنجاه و نهمجلسه 

 )بایدها( 

بدرفتاری را گفتیم، اقتدار معلم را گفتی. حاال رسیدیم در بحث مدیریت کالس ها به تعریف مدیریت کالس پرداختیم. علت های 

به اینجا که اگر بدرفتاری پیش بیاید، باید چکار کنیم. ولی باز هم قبل از اینکه ما برویم سراغ اینکه اگر بدرفتاری پیش بیاید 

ند ایت کنیم خیلی می تواچکاری باید انجام دهیم یک سری اصولی هست برای پیشگیری از بدرفتاری که این اصول را اگر رع

به ما کمک کند تا آن مشکالت، بدرفتاری ها و ناهنجاری هایی که معلمان در کالس با آنها مواجهه می شوند به شدت پایین 

بیاید. بنابراین روی اینها خیلی باید دقت کنیم و روی مواردی که گفته خواهد شد، من اینها را تحت عنوان بایدهایی که معلم 

 کالس داری رعایت کند، طبقه بندی کرده ام. این بایدها را با همدیگر مرور می کنیم.باید در 

 تمرکز بر هدف اصلی تدریس

اولین نکته ای که باید دقت داشته باشید این است که باید به هدف اصلی تدریسمان تمرکز داشته باشیم؛ معلم باید بداند که 

وزان به آن اهدافی که برایشان در نظر گرفته شده که معموال می تواند یادگیری کار اصلی اش تدریس می باشد و اینکه دانش آم

باشد، کسب مهارت های اجتماعی باشد یا هر هدفی که در درس دارد، به آن می خواهد برسد؛ اینکه دانش آموزان ساکت و 

س ن نکته؛ تمرکز بر هدف اصلی تدریمرتب باشند، حرف گوش کن باشند؛ اینها دیگر در اغلب مواقع هدف اصلی نیست. پس اولی

 است.
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 درک نیازهای دانش آموزان و چگونگی برآورده سازی آنها

دانش آموزان یک سری عالئق و نیازهایی دارند که این نیازها اگر شناسایی شوند، می تواند خیلی به معلم کمک کند. دانش 

د که این را الزم ندارند، چه نیازی به این درس دارند، مسلما آموزان به آن درسی که می خواهیم، احساس نیاز نکنند، فکر کنن

میزان رفتارهای ناهنجارشان افزایش پیدا خواهد کرد. عالقه شان به آن درس کم می شود. شناخت عالئق هم می تواند به وسیله 

نامه هایی خاص که دانش ی خود معلم یک چک لیستی بدهد یا اول کالس مصاحبه هایی با دانش آموزان داشته باشد یا پرسش

آموزان پر می کنند. اینها می توانند به ما کمک کنند تا به نیازها و عالئق دانش آموزان پی ببریم. خود درس روانشناسی، 

روانشناسی رشد، روانشناسی تربیتی ما را آشنا می کند با دانش آموزان آن مقطع سنی که با آنها در ارتباط هستیم؛ باز می تواند 

 ا خیلی کمک کننده باشد در این زمینه.به م

 شناخت و احترام به تفاوت های فرهنگی و نژادی

در جامعه ای که زندگی می کنیم ممکن است این تنوع ها کمتر باشد، ولی در بیشتر جوامع االن تنوع های زیادی وجود دارد 

ا را بشناسیم و به آنها احترام بگذاریم و حرفی برخالف یعنی افرادی با فرهنگ ها، نژادها و موقعیت های مختلف حضور دارند. اینه

 اینها نزنیم که باز مشکالتی پیش بیاید چون خود اینها می تواند موجب مشکالتی شوند.

 

 شناخت علل بدرفتاری و چگونگی رفع آنها

که  دلیلش کدام یک از عللی ما علل بدرفتاری را گفتیم حاال باید منطبق کنیم در این مشکل جدیدی که ما با آن مواجه شدیم،

 قبال فهرست کردیم می باشد و چطوری می توانیم آن را از بین ببریم.

 قوانین و مقررات واضح و روشن

واضح و روشنی برای کالس داشته باشیم. معلم باید در ابتدای سال برای دانش آموزانش مشخص کند که چه  مقررات و قوانین

نبایدهایی، چه کارهایی را باید انجام دهند چه کارهایی را نباید انجام دهند. اگر واقعا نظم و بایدهایی ما در کالس داریم، چه 

انضباط، تعداد قوانین هم نباید زیاد باشد، چندتا قانون مشخص و الزم را بیاورند و آنها را حتما به اطالع دانش آموزان در ابتدای 

رس ها وجود دارد که آنها هست. اگر قانون خاصی را برای درس خودتان جلسه برسانند. یک سری قوانین مشترکی در همه ی د

 وضع می کنید باز آن می تواند برای خودش یک مورد جدا باشد.

 داشتن طرحی مشخص برای پاسخ دهی به بدرفتاری

ابله با برنامه برای مق یعنی ما از قبل باید بدانیم که اگر بدرفتاری پیش آمد چکاری باید انجام دهیم. از قبل یک آمادگی و یک

بد رفتاری داشته باشیم. اینطوری نباشد که حاال برویم که ان شاهلل مشکلی پیش نمی آید. بدانید که چجوری می خواهید 

پیشگیری کنید، چه برنامه ای دارید، چه تغییراتی می خواهید ایجاد کنید، چه مجازات هایی می خواهید وضع شود. همه ی 

 برنامه ریزی کنید.اینها باید برایش 

 مداخله سلسله مراتبی

گاهی اوقات پیش می آید که یک معلمی از دست یک دانش آموزی ناراحت می شود و همان جلسات اول کالس او را به دفتر 

 مراتبی یعنی اینکه اول ممکن سلسله می فرستد یعنی آخرین کاری که باید انجام شود را متاسفانه اول انجام می دهد. مداخله

است نادیده گرفتن باشد، هشدار دادن و یا تذکر دادن باشد )تذکرات کتبی، شفاهی(. خیلی باید قدم به قدم جلو برویم.  در 

مراتبی یک اصل داریم که می گوید با کمترین دخالت باید مشکالت را حل کنیم. هر چه میزان دخالت ما، میزان  سلسله مداخله
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ل حل شود این بهتر است. اینطوری نیست که بگوییم معلم حاضر و آماده همیشه دنبال ورورد ما به مشکل کمتر باشد و مشک

 اشد مجازات است.

 کاهش استفاده از روش های تنبیهی 

تنبیهی استفاده کنیم. روش های مثبت و روش های غیر تنبیهی ارجحیت دارد. چون در سلسله  های ما نباید بیشتر از روش

گر اول شما برخالف آن رفتار منفی و نامطلوب را تشویق کنیم خودش باعث کاهش آن رفتار نامطلوب مراتبی که در باال گفتیم ا

خواهد شد. پس اول از روش مثبت استفاده کنیم و بعد برویم سراغ بقیه ی رفتارها، غیر از آن رفتار نامطلوب را مورد توجه قرار 

آن رفتار نامطلوب توجه نمی شود و در نهایت می رویم سراغ روش  می دهیم، تقویت می کنیم و بعد خاموشی می باشد یعنی به

 های تنبیهی که خودشان هم سلسله مراتب دارند و یکجور نیستند.

 ایجاد جو کالسی مشارکتی و مسئول

اگر دانش آموزان در جریان کار کالس مشارکت کنند. اگر کالس را از خودشان بدانند، اگر احساس تعلق به کالس داشته باشند 

مسلما میزان بدرفتاری هایشان کاهش می یابد. وقتی کسی در جایی نشسته باشد و بیکار هم هست خودش باعث بدرفتاری می 

کند. ولی وقتی بچه ها همه مشغولند و طوری مشغولند که گذر زمان را در کالس  شود و زمینه را برای بدرفتاری فراهم می

حس نمی کنند، این خیلی می تواند از بدرفتاری ها پیشگیری کند. خاطره ای از کالس خودم می گویم که در این زمینه می 

ر آنها غربالگری صورت نگرفته با گروهی تواند کمک کننده باشد. من در کالس دوم ابتدایی معلم بودم. ما در کالس هایی که د

از دانش آموزان مواجهه هستیم، یک سری هستند که از لحاظ پیشرفت تحصیلی خیلی سطح باالیی دارند و سریع مطالب را یاد 

می گیرند و یک سری هم هستند که در سطح متوسط می باشند و یک سری نیاز به چند بار توضیح دارند.  حاال در کالس با 

ش آموزانی مواجهه بودم که سریع کارهایشان را انجام می دادند و نمی دانستند چطور از بیکاریشان استفاده کنند. خب این دان

خودش منشا بدرفتاری می شود. من از روش های غنی سازی یعنی یک تکالیف خالقانه ای به آنها دادم که این تکالیف خالقانه 

تمام می شد و زنگ که می خورد و بچه ها می خواستند بیرون بروند، می گفتند بگذار  آنها را سرگرم می کرد. وقتی کالس که

بقیه اش را بنویسیم و کامل کنیم. می توانیم زنگ تفریح هم در کالس بمانیم؟ این خودش باعث می شد که زمان و وقت خالی 

 وجود نداشته باشد و اوضاع بهتر شود. 

 یریهای کالسیشریک ساختن دانش آموزان در تقسیم گ

وقتی که قوانین کالسی وضع می شود، وقتی می خواهیم هر تصمیمی درباره ی کالس گرفته شود، بهتر است خود دانش آموزان 

در آن حضور داشته باشند. یعنی وقتی می خواهیم تکلیفی بدهیم یک نظر سنجی از دانش آموزان داشته باشیم یا وقتی می 

یا نحوه ی امتحان، تاریخ امتحان، اردویی می خواهیم برویم، هر برنامه ایی که در کالس می خواهیم امتحانی را مشخص کنیم 

خواهد اجرا شود سعی کنیم که نظر دانش آموزان را بپرسیم و از نظر آنها استفاده کنیم و آنها را شریک تصمیم گیری هایمان 

یزان بدرفتاری ها کاهش پیدا می کند. باالخره آخرین کنیم. با این روش احساس تعهدشان نسبت به کالس باال می رود و م

 مورد در اصول پیشگیری و آن بایدهای کالس آموزش مهارت های اجتماعی ضروری است.

 آموزش مهارت های اجتماعی ضروری

مدیریت گاهی اوقات دانش آموزان ما نمی دانند در موقعیت های خاصی چه رفتاری را انجام دهند. وقتی هم می تواند مهارت 

عواطف باشد که بلد باشند که چگونه عواطفشان را کنترل کنند و هم اینکه در موقعیت های اجتماعی خاص چه رفتاری را باید 

 داشته باشند؛ اینها در مدیریت کالس درس می تواند خیلی به ما کمک کند.
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 مشصتجلسه 

 نبایدها

 واکنش نشان دادن به همه ی بدرفتاری ها

اصول پیشگیری در مدیریت کالس ها را خدمتتون گفتیم. حاال به نبایدها می پردازیم. آن چیزهایی را که این نبایدها  ما بایدها یا

از چیزهایی انتخاب شدند که بیشتر معلم ها خواه ناخواه، دانسته و ندانسته گرفتار اینها می شوند. ببینیم چه کارهایی را نباید 

ید انجام شود، واکنش نشان دادن به همه بدرفتاری هاست. ما پلیس نیستیم. حاال شاید پلیس انجام بدهیم. اولین کاری که نبا

نقشش هم در جامعه این نباشد، باالخره، کسی نیستیم که دائما تجسس کنیم که چه مشکالتی وجود دارد. به قول معروف مچ 

جتماعی خاص را در کالس بوجود آوریم تا آن فرآیند گیری کنیم. ما کارمان این می خواهد باشد که آن جو سالم و سازنده و ا

یادگیری به خوبی اتفاق بیفتد. اگر یک بدرفتاری یک بار انجام شده و اجتمال تکرارش کم است، واکنش و مداخله الزم  -یاددهی

ود ی دیگران بوجت خطری برانیست. ولی اگر یک بدرفتاری هست که احتمال دارد در آینده هم تکرار شود و یا اینکه ممکن اس

؛ معلم باید حتما در اینطور مواقع مداخله کند. ولی گاهی اوقات می بینیم یکی دارد با دوستش حرف می زند، یکی یک بیاورد

روز تکلیفش را انجام نداده و از گذشته ی دانش آموز خبر داریم و الزم نیست سریع وارد شویم. گاهی اوقات معلم حرفهایی را 

، باید خودش را به نشنیدن بزند. گاهی اوقات چیزهایی را می ببیند که نباید آنها را به روی خودش بیاورد در کالس می شنود

یعنی من اینها را دیدم. اینها خیلی می تواند کمک کننده باشد. چون چیزهایی که احتمال تکرارش در آینده نباشد الزم نیست 

 مداخله ای انجام بدهیم. 

  برچسب های تحقیر آمیز

آمیز هم نباید به دانش آموزان بزنیم. خب نسبت به گذشته خیلی میزان آگاهی ها و حساسیت ها در آموزش  تحقیر های برچسب

و پرورش و درس معلم ها افزایش پیدا کرده. دیگر کسی حرف ناجوری به دانش آموزان نمی زند. ولی گاهی اوقات شوخی هایی 

ارد که روی شخصیت دانش آموزان تاثیرات منفی می گذارد. آن جو روانی سالمی که می کنیم بینش یک برچسب هایی وجود د

که در بحث انگیزش گفتیم باز اینجا باید مد نظرمان باشد. معلمی که به دانش آموزان می گوید: های اینشتین، های آی کیو  و 
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به آن کالس هایی که داشتین از اینجور از این جور صحبت هایی می شود در کالس. حاال اگر برگردین به خاطرات خودتان، 

 موارد شاید تجاربی داشته باشید. اینها هم در کالس داری ما نباید باشد.

 تنبیه گروهی

آیا ما می توانیم دانش آموزان را بصورت گروهی تنبیه کنیم؟ دیدیم دیگه گاهی اوقات مثل نظام پادگانی، تنبیه گروهی هم نباید 

 باشد. از آن نباید هاست.

 عذرخواهی اجباری

اجباری یعنی اینکه گاهی اوقات دانش آموز کاری انجام می دهد و ما این را مجوز می کنیم که بیا عذرخواهی کن.  عذرخواهی

درگذشته می گفتند بیا صد بار بنویس که من دیگه این کار را نمی کنم. بیا جلوی کالس از همه ی دانش آموزان عذر خواهی 

 ها نتیجه ی عکس دارد. کن. اغلب اوقات این

 نق نق کردن

کردن و غر زدن. اینها در مدیریت کالس، بهبود اوضاع، در عوض  نق گاهی اوقات معلم ها در سر کالس شروع می کنند به  نق

 کردن بدرفتاری های دانش آموزان فایده ای ندارد. گله ها و شکایت های بیش از اندازه فایده ای ندارد. گاهی معلم به تهدید

کردن متوسل می شود. تهدید کردن اینکه اگر ببینم دوباره این اتفاق افتاده؛ اگر در کالس من اینجوری بشود اگر اونجوری 

بشود؛ اینها کم کم دانش آموزان می فهمند همانطور که فرزندان در محیط خانه فهمیدند که تهدید اغلب فراتر از آن واکنش 

یزی بگوییم تا آن فرد بترسد. خب خیلی از اوقات بعد از مدتی اگر یکبار با یک نفر تماس اصلی که ما باید نشان بدهیم باید چ

داریم و نمی خواهیم دوباره او را در آینده ببینیم ممکن است این تهدید جواب بدهد. ولی یک فردی که هر روز با وی سرو کار 

یگر تهدیدهای ما تاثیرشان را از دست می دهد درست داریم دیگر کم کم می فهمد که دامنه ی عملیات ما تا چقدر است. د

 مانند تهدیدات پدر و مادرها. بنابراین نباید تهدید هم کنیم چون تهدید فراتر از آن واقعیت است.

 تنبیه های زننده و تحقیر آمیز

مال زمان های قدیم گاهی اوقات معلم ها در گذشته ها وصل می شوند )در عکس یک فردی را که در چوب و فلک گذاشتند که 

 قاجاریه و این جور روش هایی بوده(. 

 

در مدارس هم یکسری تنبیه هایی وجود داشت. تنبیه هایی زننده مثال می گفتند برو جلوی کالس بایست و دستت را باال بگیر. 

ر داریم آنها د چون در بحث دیگپشت به بچه ها وایسا. توصیه می شود که از این تنبیه ها استفاده نشود. اینها تنبیه بدنی نیستن

را می گوییم. ولی در اینجا اینجور تنبیهاتی که بیایم یک فردی را بگوییم که یک جایی بایستد، یک کاله خاصی سرشان می 

گذاشتند و در اینجور موارد در گذشته ها بود. باز هم ممکن است فردی اینجور تجربه هایی داشته باشد و فکر می کند می تواند 

 نها عملی باشد. نه از اینها هم به هیچ وجه در مدیریت کالس استفاده نشود.ای

 اختصاص تکلیف تحصیلی اضافی

بعضی از معلم ها از تکلیف اضافی به عنوان تنبیه استفاده می کنند. توصیه اکید این است که تکلیف باید حالت خوشایند داشته 

باشد. دانش آموزان باید وقتی تکلیفی انجام دهند که از انجام آن لذت ببرند. اگر تکلیفی را بصورت تنبیه در آوردیم، دیگر انجام 

شرطی سازی کالسیک با یک محرک ناخوشایندی تکلیف را همراه کردیم که این محرک ناخوشایند  دادن آن تکلیف طبق اصل
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تاثیرش را روی تکلیف هم می گذارد. بعد از مدتی دیگر از آن تکلیف خوششان نمی آید. وقتی شما تنبیه می کنید و می گویید 

جام دادی چه اتفاقی می افتد؟ دانش آموز از آن درس بیزار می باید دوبار دیگر از روی این درس بنویسید، حاال که این کار را ان

سوال  ۵تا تمرین اضافی ریاضی انجام بدهی. حاال باید  ۱۰شود چون دیگر آن درس برایش حالت تنبیه تلقی می شود. حاال باید 

فرد دارد دانش خودش را می  دیگر از درس دربیاوری. اینها نباید به عنوان تنبیه باشند. چون جنبه ی خوشایندی جنبه ای که

 سازد از دست می دهد.

 کم کردن نمره

نمره از دست دادی. این چه  ۲بعضی از معلم ها برای تنبیه به کم کردن نمره متوسل می شوند. حاال که این کار را انجام دادی 

اگر برای رفتار غیردرسی که  ثمره ای دارد؟ چه پیامدی دارد؟ دانش آموز دارد برای نمره زحمت می کشد، برایش مهم است.

انجام داده نمره اش را کم کنیم، ممکن است درس خواندنش را کنار بگذارد. حاال در شرایطی می توانیم از آن استفاده کنیم. 

اگر اول کالس گفتیم که قوانین کالس باید وضع بشود. با دانش آموز صحبت بشود و قرارداد از پیش تعیین شده ای در این 

 جود داشته باشد یعنی دانش آموز خودش بداند که اگر این کار را انجام بدهم یکی از پیامدهایش کم شدن نمره است.زمینه و

 نوشتن به عنوان تنبیه

تنبیه نباید استفاده شود. ما آنجا تکلیف را گفتیم و اینجا نوشتن را هم اضافه می کنیم. از نوشتن هم استفاده  عنوان به نوشتن

 نشود.

 

 های بدنی و ورزشی به عنوان تنبیه فعالیت

دلیل برای این امر داریم. اگر شما فردی را مجبور به  ۲تنبیه استفاده شود. چرا:  عنوان به ورزشی نباید و بدنی های فعالیت

ندارید و دویدن در مدرسه کردید ،مثل کالغ پر که زمان بچگی ماهم بود؛ اوال شما همیشه از شرایط بدنی دانش آموزان اطالع 

ممکن است یک مشکالتی، بیماریهایی داشته باشد که این اوضاع را بدتر می کند. ثانیا، فعالیت های بدنی هم باید مثل تکالیف 

جنبه خوشایند داشته باشند. اگر ناخوشایند باشند اگر فرد ناراحت باشد، هنگامی که اینها را انجام می دهیم در آینده احتمال 

 جام بدهد کم می شود.اینکه اینها را ان

 تنبیه دردناک

تنبیهات دردناک به هیچ وجه استفاده نشود. این هم به لحاظ قانونی ممنوع است یعنی هیچ کس از شما حمایت نخواهد کرد. 

 اگر دانش آموزی را تنبیه کنید هیچ کس به شما حق نخواهد داد که حاال شما چه شرایطی را داشته اید. نباید تنبیه بدنی وجود

داشته باشد. این را به کلی باید از خزانه پاسخ هایی که می توانید نسبت به بدرفتاری های دانش آموزان نشان دهید، حذف 

کنید. جوی را بوجود نیاورید که درگیری بین معلم و دانش آموز بوجود بیاید. چون همیشه اگر این اتفاق بیفتد، معلم بازنده 

فتد و درگیری فیزیکی پیش آید، بازنده معلم است. اگر دانش آموزی هم تنبیه بشود شما فکر است. در هر شرایطی هر اتفاقی بی

نکنید که معلم حتی اگر در رفتار دانش آموز تغییری حاصل شده به هدفش رسیده است. اینها مواردی بود که جز نبایدهای 

 مدیریت کالس فهرست کردیم.



91 
 

 

 

 جلسه شصت و یکم

یشگیری از بد رفتاری یکی از حرف های که ما گفتیم معلم باید یک طرح مشخصی برای پاسخ دهی در قسمت بایدهای اصول پ

به بد رفتاری دانش آموزان داشته باشد.طرح را در آنجا گفتیم ولی اکنون میخواهیم آنرا مطرح کنیم و مطلب را باز کنیم و ببنیم 

طرح مقابله ای سه مرحله ای:یعنی اینکه معلم در سه مرحله که این طرح به چه صورت می باشد. اسم این طرح را گذاشتیم 

نسبت به بد رفتاری های دانش آموزان واکنش نشان می دهد.حاال بدرفتاری ها مختلف هستند که در اینجا آنها را بیان می 

 کنیم.

 طرح مقابله ای سه مرحله ای 

 در ابتدا مراحلش را بیان می کنیم و در ادامه توضیحات هر مرحله را مختصر بیان می کنم. 

 مرحله اول: کمک موقعیتی

 مرحله دوم:  واکنش خفیف

 مرحله سوم: واکنش معتدل

 یعنی ما در ابتدا از کمک موقعیتی استفاده می کنیم و بعد واکنش خفیف و در آخر واکنش معتدل.

لین کاری که انجام می دهیم می گوییم که ما خیلی از بد رفتاری ها را بدون اینکه تمرکزمان روی خود در کمک موقعیتی او

دانش آموز باشد، می توانیم بر موقعیت تمرکز کنیم و آن بد رفتاری را از بین ببریم. مثال گاهی اوقات اشیائی هستند یا وسایلی 

رت می کند،اینجا اگر آن موقعیت عوض شود،جای دانش آموز عوض شود، و یا حتی دانش آموزان دیگر،حواس دانش آموز را پ

یا شئی که با عث حواس پرتی دانش آموز می شود از او گرفته شود،خواهیم دید که مشکل حل می شود.به این مورد کمک 

ف زدن می موقعیتی گفته می شود. یا در کمک های موقعیتی گاهی اوقات دانش آموزان در کالس شروع به خندیدن،حر

کنند،اینجا معلم اگر مشخص کند که شما اجازه دارید بخندید،خوش باشید،نمی خواهم کالس ما مانند زندان باشد و هیچ خوشی 
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در آن وجود نداشته باشد، ولی هر کاری زمانی دارد،این وقت ها را نباید بعد از رفتارهای بد تذکر داد.از قبل باید مشخص بشود. 

خص کنیم،اینها را از قبل بگوئیم ، در جلسه اول مشخص می کنیم.بنابر این،این خودش نوعی واکنش باید زمان برایش مش

موقعیتی است.دانش آموز می خواهد حرف بزند مثال می گوئیم امیر حسین شما می توانید با رضا صحبت کنید ولی اجاز دهید 

دقیقه با هم صحبت کنید.یا در سطح دانشجویان در  ۵ تا درس ما تمام شود چون همیشه بعد از درس من اجازه می دهم شما

کالس ، گاهی اوقات در کالس درس می گوئیم که بچه ها می توانید از موبایل هایتان استفاده کنید ولی بعد از اینکه من درس 

نماید،  موضوع را سرچ را بیان کردم.مثال برای موضوعی که من گفتم می توانید از موبایل تان استفاده کنید و از طریق اینترنت

دقیقه( می توانید اخبار را دنبال کنید.یعنی زمانی را از قبل برایشان مشخص کنید.برای هر کاری  ۵یا چند دقیقه ای)حدود 

 حتی شوخی کردن و وقت خندیدن را مشخص کنید.

 تقویت رفتار های مناسب:

این را بسیار تکرار کردیم چون بسیار مهم می باشد که رفتار می گوید که باز هم ما بدون اینکه برروی بد رفتاری تمرکز کنیم،

های مناسب را تقویت کنیم.بدین معنا که اول نرویم سراغ بدرفتاری. وقتی که دانش آموزی خوب هست را ببینیم ،می گوئیم 

ظه تاریخی مانده که در تاریخ به آدم های معمولی و متوسط خیلی ظلم می شود،چه کسانی اسم ها یشان در کتاب ها و حاف

است؟یکی انسان های بسیار خوب و یکی آدم های که بد بودند و یا اتفاق خوب و یا بدی را رقم زدند.آدم های معمولی که حدود 

انسانها در تاریخ بودند خیلی تاریخ به آنها تعلق نگرفت است.حاال در کالسهای ما نیز این اتفاق رخ می دهد.یعنی در ٪ 9۵

ری دانش آموزان داریم که دانش آموزان بد رفتار میباشند.اینها را معموال معلم از همان روز اول می شناسد.آن کالسهای ما یک س

دو سه نفری که عقب کالس نشسته اند آنها را دیگر می شناسد.حتی اسم آنها را می داند و به اسم کوچک صدا می زند.یعنی 

ن دانش آموزانی هم که در کالس درس اتفاقات خوبی رقم می زنند مثل همان بعد از دو الی سه جلسه با آنها آشنا می شود و آ

قضیه تاریخ،آنها را نیز معلم به خوبی می شناسد ولی یک عده ای هستند که شاید معلم تا وسط های سال حتی تا آخر سال به 

رند.این باید مد نظرمان باشد وقتی خوبی نشناسد آنهای که نه خیلی گل های پر رنگ و خوشبویی دارند و نه خارهای تیزی دا

دیدیم کسی ساکت نشسته ، این باید دیده شود.وقتی می بینیم کسی دارد به درس گوش می دهد،اگر دارد تعامل می کند،اگر 

.حتی خودش تنبیه بدی هاست ،ی تشویق خوبی هایاین ها باید دیده شود.اینها یعن رفتار مناسبی دارد، کسی سئوالی می پرسد،

آن بدی ها را ما نادیده بگیریم و آنها را تشویق کنیم،خود آنها کم کم کمرنگ می شوند پس این مورد را نیز باید دقت داشته اگر 

باشیم . در نتیجه مرحله اول کمک موقعیتی است،با استفاده از مرحله کمک موقعیتی اگر مشکل برطرف شد که خوب است و 

 اکنش های خفیف می رویم.اگر رفع نشد به سراغ مرحله بعد یعنی و

 را به دو دسته طبقه بندی می کنیم: واکنشهای غیره کالمی، واکنشهای کالمی   واکنش های خفیف

، مثل نادیده گرفتن ، نادیده گرفتن رفتار که در مباحث قبلی توضیح داده شد. یکی از کارهای الف( واکنشهای غیره کالمی

انجام دهیم این است که از اصل تغافل استفاده کنیم. یعنی اینکه من اصال این رفتار که ما می توانیم در خصوص بد رفتاری ها 

 را ندیدم.

استفاده از نشانه های غیره کالمی، مثال گاهی اوقات معلم می زند به تخته یا دستهایشان را به هم می زنند، در این واکنشها از 

المی استفاده کردند که یعنی برگرد و یا ممکن است بعضی وقتها به دانش زبانشان استفاده نکردند اما از این نشانه های غیره ک

آموزی اشاره ای کند،به دانش آموزی دیگری نگاهی بیندازد.خود اینها باعث می شود دانش آموزی که در حال انجام عملی است 

گردد.بعضی اوقات می بینیم که دانش  که نباید آن رفتار را انجام دهد این نگاه معلم می تواند باعث شود تا آن زنجیره قطع

آموزی به آن روش غیره کالمی ما جواب نمی دهد،یعنی بد رفتاری هنوز ادامه دارد،در اینجا معلم حرکت می کند و می رود 

کنار آن دانش آموز ،همین رفتن به کنار دانش آموزی که در حال انجام یک بد رفتاری است ، باعث می شود که در اغلب مواقع 

ن بد رفتاری قطع گردد. البته نه در مورد این موضوع خاص ولی در کل معلم باید همواره در کالس حرکت کند، میزها باید آ

طوری چیده شود که معلم بتواند بین دانش آموزان برود و ببیند در کالس چه اتفاقی در حال رخ دادن می باشد. معلمانی که 
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یزان بد رفتاری در کالس هایشان به مراتب کمتر از آنجایی هست که معلم نمی داند می دانند در کالس هایشان چه می گذرد م

در کالسش چه اتفاقی رخ می دهد. معلم در جاهای مختلف کالس باید طوری سر بزند که نمی خواهد بد رفتاری ها را ببیند، 

کدیگر می نشیند خیلی بهتر می توانیم کنترل حاال باز با استفاده  از روشهای جدیدی که دانش آموزان به صورت گروهی کنار ی

کنیم، تعامالت داتش آموزان بیشتر می شود، بعضی مواقع کنار دانش آموزان می رویم و دست رو شانه هایشان می گذاریم.این 

 ا ازگذاشتن دست یا لمس کردن شانه های دانش آموزان در بسیاری از اوقات با عث قطع بد رفتاری می شود که قبل از آن م

دور اشاره کردیم ولی هنوز بد رفتاری ادامه داشت.اینها هم طبق اصل کمترین مداخله می باشد.ی عنی طبق این اصل در ابتدا 

ما آمدیم و کمک موقعیتی کردیم بعد از آن واکنش خفیف غیره کالمی نشان دادیم، بعد از آن سراغ واکنش خفیف کالمی می 

 رویم.

می گوئیم رضا  میدانی ما داریم در ” در واکنشهای کالمی می توانیم اسم دانش آموز را صدا بزنیم، مثال ب( واکنشهای کالمی:

مورد مایعات صحبت می کنیم، مایع اصال چه خواصی دارد؟ و درسمان را ادامه می دهیم. بین درسمان اسم آن دانش آموز را 

نیم، شوخی ها کالمی با آن برچسپ های تحقیر آمیز باید متفاوت هم می آوریم و می توانیم از شوخی های کالمی استفاده ک

باشد. مثال می گوئیم که پویا امروز خیلی حرف گفتنی برای رضا دارد، خوب خود بیان این شوخی باعث می شود که دانش آموز 

باعث کاهش بد رفتاری می  بفهمد که دارد بیش از اندازه حرف می زند ، بیان این جمله یعنی بیان احساس خود به دانش آموز

شود و می توان گفت همدلی با دانش آموز پیش می آید. برخالف پیام من،این پیام بر روی تو متمرکز شده است بر روی دانش 

آموز که تو چرا اینطوری هستی؟ نه اینجا بیان می کنم که وقتی تو این کار را انجام می دهی ، من چه احساسی پیدا می کنم،چه 

 درون من می افتد بلکه آن چیزهای که خودش نمی بیند و از آن اطالعی ندارد را بیان می کنم.اتفاقی 

 

 

 

 جلسه شصت و دوم

، در پیام من گفتم که احساسات خودمان را بیان می کنیم و گاهی اوقات می توانیم قوانین را بیان ۶۱در ادامه بحث در قسمت 

صحبت کرده بودیم،آنها را بیان کنیم.ما گفته بودیم با هم قرار گذاشته بودیم به کنیم آن قوانینی که در اول کالس در موردش 

طوری که خودتان هم در این امر مشارکت داشتید،گفته بودیم که نباید موقع درس دادن ، افراد گروه با هم صحبت کنند،گفته 

که دعوا کردن در کالس ما به هیچ وجه قابل  بودیم که غیر از مسائل علمی و درسی ،مسئله دیگری مطرح نشود.ما گفته بودیم

 پذیرش نیست،اینها را به صورت کلی به دانش آموزان یاد آوری می کنیم.خود اینها باز زنجیره بدرفتاری را قطع می کند.

،در قسمت های قبلی گفتم و اینجا هم اشاره می کنم که گاهی اوقات به دانش آموزان می گوئیم اگر می حق انتخاب دادن

خواهید صحبت کنید می توانید این کار را انجام دهید ولی باید بیرون از کالس بروید و دو نفری صحبت کنید.این حاال اخراج 

از کالس تلقی نمی شود ولی به نوعی محترمانه به آنها می گوئیم اینجا جای صحبت کردن نیست،شما می توانید تکلیف تان را 

 ا انجام نمی دهی نباید با کسی صحبت کنی جوری که انگار خودش هم حق انتخاب دارد.انجام ندهید ولی وقتی تکلیف تان ر

گاهی اوقات می توانیم از دانش آموز بپرسیم پوریا داری چه کار می کنی؟ خود این سوال ها گاهی اوقات می تواند نوعی تنبیه 

 هم تلقی شود.
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 خره توبیخ کالمی و بأل

بار اول،ما گاهی اوقات می گوئیم چکار کنیم در مدیریت کالس و از همان اول می گوئیم که توبیخ کالمی ،نگاه کنید ماهان 

معلم معلم می رود سراغ این قسمت.دیدید که ما چقدر موقعیت داشتیم آن کمک های موقعیتی را ارائه دادیم،واکنش های 

کالمی رسیدیم به توبیخ کالمی،سرزنشی که  کالمی خاص و غیره کالمی را انجام دادیم و در آرین مرحله واکنش های خفیف

انجام می دهیم،این توبیخ ها وقتی تاثیر گذار خواهد بود که کم استفاده شوند.ما در قسمت تشویق هم گفتیم تشویقی که معلم 

علمی حاال میکسره آن را انجام بدهد تاثیر خودش را از دست می دهد مثال به همه آفرین می گوید،دیگه آفرینش تاثیری ندارد و 

 هم که برعکس تشویق ها توبیخ می کند ،دیگه توبیخ آن خیلی تاثیر گذار نیست.

دیده شده برای رفتار های مختلفی از این واژه ها استفاده شده است، ولی وقتی که معلم واقعا ناراحت شد و آن توبیخ کالمی از 

د( دانش آموزان می گویند مثل اینکه معلم خیلی ناراحت شده درونش برخواست ) مراحل قبلی را پیاده کرده بود و بی نتیجه بو

 و اینکه تو دیگه نباید این حرف را می زدی، اینجاست که دیگر تاثیر گذار خواهد بود.خوب واکنش موقعیتی بود.

تاری ها می رویم، در واکنش معتدل ما می توانیم یک سری کار ها را انجام دهیم که باز بدرف حال به سراغ واکنش معتدل

 قطع شوند یا کاهش پیدا کنند و از بین بروند.

در قسمت واکنش های معتدل محرک های مطلوب برای کاهش بدرفتاری را حذف می کنیم،این محرک ها چه چیزهای می 

 باشند؟

تیم ند.گفگاهی اوقات دانش آموزی هست که انگار بدرفتاری برایش حالت امتیاز دهی دارد،حالت خوشایندی برایش پیدا می ک

معلمان دانش آموزانی را که خیلی حرف می زنند و ممکن است رفتار های خاصی داشته باشند را به خوبی می شناسند، میگه 

اینجا دیگه از این استفاده نکنیم چون بعضی اوقات دانش آموزانی هستند که فقط دوست دارند مطرح بشوند، دیده شوند، فقط 

در کالس ببرد، اینجا باید برعکسش عمل کنند. پس بنابراین بعد از بد رفتاری آن پیامد های  دوست دارند که معلم اسمشان را

مطلوب را حذف کنید .گاهی اوقات ما می توانیم امتیازاتی را که به دانش آموزان داده ایم را از آنها بگیریم، امتیاز گرفتن یعنی 

د،کارت امتیازی خاصی ممکن است به دانش آموزان دوره ی ابتدایی چه؟ یعنی عالمت های به دانش آموزان باالتر داده می شو

 داده شود،البته اینها همه با توجه به قراردادهای قبلی می توانیم ازشان بگیریم.

می توانیم جای دانش آموز را عوض کنیم یا میز آن را عوض کنیم که این عوض کردن میز هم می تواند کمک موقعیتی باشد و 

هی داشته باشد. مثال کنار یک دوستی نشسته که خیلی آنرا دوست دارد حاال چون با او حرف می زند ما جای او هم حالت تنبی

را عوض می کنیم و با این کار ناراحت می شود و به او می گوئیم در صورتی می توانی برگردی کنار دوستت که وقتی به هم 

 رسید با هم حرف نزنید.

ی استفاده کنیم. محروم سازی هم در تربیت فرزندان می تواند تاثیر داشته باشد و هم در کالس می توانیم از روش محروم ساز

درس. محروم سازی یعنی ما از آن موقعیت خوشایندی که دانش آموز در آن قرار دارد،او را خارج کنیم. حاال این می تواند اخراج 

صورت تحقیر آمیز( یا کنار گذاشتن از کار مشارکتی با سایر دانش  از کالس باشد یا گوشه ای از کالس نگه داریم )البته نه به

آموزان باشد. البته محرومیت نباید خیلی زیاد باشد. دانش آموز خطایی انجام داده و تا یک زمان مشخصی از کالس محروم می 

 شود ولی نباید این محرومیت تا آخر ساعت کالس ادامه داشته باشد.

وجود دارد که بیان می کند به ازای هر سال سن کودک یک دقیقه تنبیه برای او در  Time outن در فرزند پروری یک قانو

ساله هست آن را روی یک صندلی خاص می نشانیم و به او می گوئیم به خاطر این بد رفتاری  ۴نظر می گیریم، مثال اگر کودک 

 قیقه یا یک ساعت باید ادامه داشته باشد.د ۲۰از اینجا نمی توانی بلند بشی و حرکت کنی ، دیگه نمی گوئیم 

معلم هم در کالس باید به این صورت باشد ، باید آن میزان محروم سازی مشخص و کم باشد یعنی حالت تنبیهی داشته باشد 

ته سولی خیلی زیاد نباشد. ما می توانیم گاهی اوقات دانش آموز را بعد از کالس در کالس نگه داریم مثال معلم توی کالس نش
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و تکالیف دانش آموزان را بررسی می کند، می تواند دانش آموز را نگه دارد و از زمان استراحت یا خوردن خوراکی و .... محروم 

 کند،که می تواند به عنوان یک تنبیه مورد استفاده قرار گیرد.

لم مسئول اصالح بدرفتاری دانش : ما همیشه و به تنهایی مسئول بدرفتاری های دانش آموزان نیستیم، معتماس با والدین

آموزان نیست، در اینجا جامعه مسئول هست، مدرسه مسئول هست و خانواده هم مسئول هست ،اینها هم جهت اصالح باید 

مشارکت داشته باشند. اگر بدرفتاری کوچک باشد خود ما کنترل می کنیم که به آن سمت نمرود ولی اگر بدرفتاری از آن حالت 

و تکرار پذیر بودند،در اینصورت می توانیم با خانواده آن دانش آموز صحبت کنیم یا به صورت کتبی برای خانواده عادی خارج شد 

آن نامه بنویسیم و آنها را در جریان این کار قرار دهیم .اگر نگاه کنیم می بینیم این اقدامات قدم به قدم می باشد، یعنی از کمک 

 یم و رسیدیم به واکنشهای معتدل.موقعیتی و واکنشهای خفیف شروع کرد

، در صورتی که همه مراحل را انجام دادیم و به نتیجه نرسیدیم اینجاست که از دانش آخرین مرحله مالقات با ناظم می باشد

آموز می خواهیم به دفتر ناظم مراجعه کند و ناظم را در جریان کار قرار می دهیم ، پس این آخرین مرحله می باشد و خیلی 

نفر را بفرستیم دفتر ، خوب دفتر می  ۶استفاده می شود تا اثر گذاری خودش را از دست ندهد ،یعنی از همان روز اول نباید کم 

خواهد چی کار کند؟درسته ممکن هست تعهداتی یا چیزهای از این دست باشد ،اما اینها را بگذاریم برای وقتی که همه مراحل 

 ه این مرحله می رسیم. این طرح سه مرحله ای بود که خدمتتان گفته شد.     قبلی را رفتیم و جواب نداد، دیگه ب

 

 

 

 

 

 

 

 طرح مقابله ای سه مرحله ایچارت 

 کمک موقعیتی

 دور کردن اشیاء حواس پرت کن 

 مشخص کردن کارهای روزمره و روتین،کی وقت خنده است و ...

 تقویت رفتار های مناسب

 

 غیره کالمی واکنش خفیف

 نادیده گرفتن رفتار

 استفاده از نشانه های غیره کالمی

 لمس

 ایستادن نزدیک دانش آموز
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 کالمی

 صدا کردن دانش آموز

 استفاده از شوخی

 من–ارسال پیام 

 یادآوری قوانین

 حق انتخاب دادن به دانش آموز

 توبیخ کالمی

 پرسیدن چی کار می کنی؟

 

 واکنش معتدل

 حذف محرک های مطلوب برای کاهش بدرفتاری

 حذف امتیازات

 تغییر میز

 محروم سازی

 نگه داشتن دانش آموز بعد از کالس

 تماس با والدین

 مالقات با ناظم

 

 

 

 

 جلسه شصت و سوم

 سه دهد،طرح نشان باید معلم که هایی واکنش معمولی، های بدرفتاری ها،ما بدرفتاری با مقابله و درس کالس مدیریت بحث در

 گرپرخاش آموزان دانش با برخورد آید، وجود به او برای تدریس حین در معلم که اضطرابی اوقات گاهی. دادیم توضیح را ای مرحله

 آموزان دانش این ما. کند،است می ایجاد مشکل معلم برای که پرخاشگر آموزان دانش روی بر ما تمرکز قسمت این در. است

 ودخ است ممکن یا خود های همکالسی برای تواند می خشونت این کنیم،که می معرفی خشن پرخاشگرو آموزان دانش رابعنوان

 داد؟ انجام میتوان کاری چه آموزان دانش این برای. شود درس کالس در اختالل ایجاد باعث و شود ایجاد معلم

 و خشن آموزان دانش شناخت. بشناسیم را آموزان دانش از گروه این داد انجام توان می که کاری اولین آموزان دانش این برای

 دارند؟ هایی نشانه چه آموزان دانش این. است مهم خیلی پرخاشگر

 لاختال. کنند می ایجاد مشکل خیلی آموزان دانش. است کالس در مداوم اخالل ایجاد دارند آموزان دانش این که ای نشانه اولین

 قوانین ندرت به  آموزان دانش درصد 8۰ گفته شده، انجام ۱۳99 سال در پژوهشی. است شده مشخص تحقیقی یک در مداوم

 که هستند آموزاندانش درصد ۵ فقط و. میشکنند را کالسی قوانین اوقات گاهی آموزان دانش درصد ۱۵. شکنند می را کالسی

 ینا توانیم می ما فقط و میگذارند پا زیر را کالسی قوانین مداوم طور به همیشه و روز هر یعنی. کنند می را کار این همیشه
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 آموزاندانش یعنی.نیستند خشن آموزان دانش جزء قبلی گروه پس .کنیم اعالم خشن پرخاشگرو  آموزان دانش جز را درصد۵

 نشانه. کنیم می تمرکز درصد ۵ آموزان دانش روی فقط نیستند، پرخاشگر و خشن آموزان دانش درصدجز ۱۵ و درصد 8۰%

 آموزان دانش بقیه و معلم دارندتوجه قصد آموزان دانش این یعنی. است طلبی توجه  دارند، آموزان دانش این که بعدی

 واضح یلیخ و مستقیم صورت به یعنی. است معلم فرمان از مستقیم نافرمانی آموزان دانش این بعدی نشانه. کنند خودجلب به را

 تعلل با آموز دانش ولی دهد انجام را کاری که شود خواسته آموزی دانش یک از اوقات گاهی.گذارند می پا زیر را معلم دستورات

 و خشن آموزان دانش جزء آموزان دانش این.دهد می انجام را کار این که کند می وانمود دهد،و می انجام را کار آن دیر و

 بعدی هنشان. دهند نمی انجام را معلم که دستوری یا تکالیف مستقیم بطور که آموزانی دانش آن اما.شوند نمی حساب پرخاشگر

 موزآ دانش دهد،ولی مدرسه،انجام  خانه محیط در که خواسته را تکالیفی آموز دانش از معلم مثال.است درسی تکالیف انجام عدم

 هک را تکالیف آن آموزان دانش خو حتی و. دهند نمی انجام شود می خواسته آموزان که تکالیفی اوقات از خیلی .دهد نمی انجام

 شوند منضبط است قرار آموزان دانش اگر یعنی. ندهند انجام را کار آن آموزان دانش بقیه که میشوند باعث دهند، نمی انجام

. است کاردیگران برای تراشی مانع آموزان، دانش این آخر نشانه. شنوند می مانع آموزان دانش آن دهند، انجام کالسی یاکار

 شدان دهند،این انجام کالسی کار است قرار آموزان اگردانش.میشوند دیگران برای تراشی نمیدهند،مانع انجام کار که خودشان

 حریکت باعث بودند،حاال دیگران خیر کار مانع.است بدرفتاری به آموزان دانش آخر،تحریک نشانه خره باال و.شوند می مانع آموزان

 اساییشن را مدرسه یا کالس در ضعیف افراد قلدر،که آموزان دانش بعنوان هست هم جدیدی عنوان.میکنند بدرفتاری به دیگران

 زا بعد .هستند تماشاچی بعنوان آموزان دانش دیگر و بکنند هم جنسی شاید یا جسمی،مادی سواستفاده آنها از و میکنند

 :باشیم داشته باید آنها با برخورد برای طرحی افراد،باید این شناسایی

 .مطلوب رفتارهای شکنی،وتقویت قانون کالس،پیامدهای قوانین وضع. ۱

 (کرد رها خود خال به تباید را آموزان دانش این.)آفرین مشکل و چالشگر آموزان دانش به کمک.۲

 

 جلسه شصت و چهارم

 حال به را او و کند چالشگربیان و پرخاشگر آموزان دانش برای واضح بطور را خود نگرانی احساس باید شرایطی درچنین معلم

. اشب نداشته معلم وتدریس آموزان دانش به کاری و بشین کالس آخر در که بگوید آموز دانش به نباید مثال.نکند رها خودش

. شود می رت سنگین معلمان تکلیف  واقعاً شرایطی چنین در. است نگران شما آینده از چقدر او که بگوید آموز دانش به باید معلم

 دفرزن که است مادری و پدر حس مانند دارند، خود طبیعی حالت به آموزان دانش این برگرداندن به نسبت معلم که احساسی

 فهماندب آموزان دانش به باید معلم. باشد داشته آموزانی دانش چنین هم به نسبت مثبتی دید باید معلم. است نکرده رها را خود

 ردنک توجه خود،به حال به آموز دانش کردن ازرها معلم دیدگاه بنابراین. دهد می انجام آنها برای بیاید بر دستم از کاری هر که

 واینکه  موزآ دانش آینده به نسبت خود نگرانی احساس گفتن با معلم. میکند تغییر او مشکالت حل و پرخاشگر آموز دانش آن به

 شرایط این با. شود حل مشکل تا دهد انجام آموز دانش برای بیاید بر او دست از که کاری هر و گذارد نمی رها خود حال به را او

 اشتهد مابی یا مکان مشکل آموز دانش اگر. شود می کم آنها مشکالت از خیلی هستند چالشگر و گر برخاست که آموزانیدانش

 موزانآ دانش پرخاشگری روی نداشت وجود مشکلی چنین اگر.کرد رفع را مشکل این مدرسه متصدیان کمک با توانمی باشد،

 .میشود محسوب سوم مورد که باشیم داشته خشن آموزان دانش با برخود طرح به توجه با بعدی گام.کرد تمرکز کالس توی

 دانش هر. دارد خاصی شخصیت یک خودش برای آموزی هردانش. است آموز دانش هر بفرد منحصر هایویژگی به توجه. ۳

 شخصی از کوتاه داستان.)بشناسیم را هاویژگی این باید ما. دارد خاصی تحصیلی پیشینه یک دیگر آموز دانش به نسبت آموزی

 تشیطن به شروع اتوبوس آخر او هایبچه و نشسته اتوبوس اول شدند،پدر اتوبوس سوار که خود کوچک بچه چند همراه به که

 ودکانک جلوی که میدهد تذکر کودکان آن پدر به میشودو تمام مسافران از یکی تحمل و صبر مدتی از بعد.کردند بازیگوشی و
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 و میکند فوت بیمارستان در ها بچه مادر اخیرا که گوید می مسافران جواب در و میکند خواهی عذر کودکان پدر.بگیرد را خود

 (.نندمیک عوض قضیه این به نسبت را خودشان نگرش آمیز ترحم نگاه با مسافران.نبود شیطنت حین در کودکان به حواسس

 مه ما نگرش اوقات دارند،گاهی زیادی مشکالت خودشان واقعی زندگی در وپرخاشگر خشن آموزان دانش آن که بفهمییم ما اگر

 دوری قدر هرچه .گذارد می بیشتری تاثیر شود بیشتر معلم همدلی هرچه. بدهیم حق هم آنها به شاید حتی و میشود عوض

 دانش های حساسیت از برخی باید همچنین شود می زیاد او کردن اذیت آزار اندازه همان به شد بیشتر پرخاشگر آموز ازدانش

 پدر روی اوقات گاهی. باشد حساس دروس برخی روی ممکنه. است حساس مادر روی یا پدر روی و دهیم تشخیص را آموزان

 نشان حساسیت خود پدر روی آموزدانش یعنی شودمی آموزدانش آن شدن پرخاشگری باعث شود، صحبت آموزدانش یک

. دشو گفته موضوع این به نسبت پرخاشگر شخص آن بودن حساس آموزان دانش بقیه به که است بهتر گاهیاوقات. دهدمی

 السک طول در آموز دانش که اتفاقاتی.  است کتبی صورت به موارد ثبت و مستندسازی میشه چهارم موضوع که قدیمی موضوع

 .امداده انجام کاری چه داد انجام آموز دانش که کاری فالن برای معلم تاریخ،و ذکر با شود ثبت باید دهد می انجام درس

 باید اشدب شده ذکر معلمان شورای در که این یا باشد داده داشت کتبی تذکر یا باشد داده شفاهی تذکر اگر معلم اینکه یعنی

 رکزتم پنجم مرحله. کرد خواهد کمک آموز دانش آینده معلم اینکه یا و مدرسه مشاور یا و معلم به موارد این ثبت. نوشت را آنها

 برنامه تنداش ششم مرحله. ندهد رخ بدی اتفاق که کند کاری باید معلم پیشگیرانه رفتارهای مرحله در. پیشگیرانه رفتارهای بر

 . مخرب رفتارهای با برخورد برای

 آن سوی از تدریس حال در معلم تمرکز شد،یا درگیر جفتی آموز دانش با اینکه داد،یا رخ آموز دانش سوی از بدی رفتار اگر

 .گفت خواهم بعدی درقسمت دهد؟ انجام باید چکار خورد،معلم بهم آموز دانش

 جلسه شصت و پنجم

 باید معرفی کنیم.ن رفتارهای جایگزین رفتارهای نامطلوب را موز آدر قسمت آموختن رفتارهای جایگزین ما باید به دانش آ

 

 رفتارهای جایگزین چند گام و چند نکته دارد که باید دقت کنیم.

اول تشخیص و تایید عصبانیت است چون اغلب این رفتارهای ناهنجار، بیشتر عصبانیت و پرخاشگری و خشونت در ان مشهود 

یم که عصبانی شدن جزء هیجانات است، خشم جزء هیجاناتی است که همه انسان ها حق دارند خشمگین است. باید ما تایید کن

بشوند، اوال باید دانش آموز خودش تشخیص دهد عصبانیت را در خودش، چه چیزهایی او را عصبانی می کند و ما هم تایید می 

 کنیم که عصبانی شدن به خودی خود اشکالی ندارد.
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گیری برای ابراز یا عدم ابراز عصبانیت است. دانش آموز باید یاد بگیرد که خودش می تواند تصمیم بگیرد که  مورد دوم تصمیم

آیا این عصبانیتش را بیان کند یا بیان نکند . حاال این ها دیگر باید خیلی آموزش خاصی توسط مشاورین مدرسه ببینند که آیا 

ین حرفی را زد اوال من متوجه شدم که حرف این، مرا عصبانی کرد، حاال من در یک موقعیتی اگر یک دانش آموزی به من همچ

 تصمیم می گیرم که واکنش نشان بدهم یا ندهم .

نکته سوم، ابراز عصبانیت خود به طور مستقیم در صورت مناسب بودن خیلی از اوقات نگوییم حاال دیگر از کنارش گذر، رد شو، 

خودشان را به صورت مناسب و مستقیم این افراد بیان کنند خیلی بهتر جواب می گیرند یعنی  اشکالی ندارد، اتفاقا اگر عصبانیت

وقتی این حرف را تو میزنی، در مورد پدرم هر وقت تو شوخی می کنی من ناراحت می شوم و عصبانی و دیگر دوست ندارم این 

ه درگیری فیزیکی با بقیه پیش بیاورد و گاهی اوقات حرف را از تو بشنوم. خوب این طور اگر بگوید خیلی بهتر از این است ک

باید به اینها آموزش که عصبانیتشان را به طور مستقیم ابراز کنند. گاهی وقت می بینم دیگر جواب نمیدهد که یک دانش آموز 

ه، ن بدهد، نآمده از پشت زده مثال پشت گردن یک دانش آموزی حاال این هم خواسته باشد به صورت مستقیم یک واکنش نشا

گاهی اوقات می تواند خیلی به صورت مالیم تر و به صورت غیر مستقیم این عصبانیت ابراز شود و میتوانیم در نهایت به این 

د پیش آمد به جای اینکه بروی ندانش آموزان ما آموزش بدهیم که وقتی عصبانی شدید، وقتی که مشکالتی اینچنین برای تا

که برایت مشکل پیش آمده تمرکز کنی بهتر است بر مسئله تمرکز کن این را به صورت یک مسئله  روی ان فرد، ان فرد مقابل

و مشکلی ببینید که می خواهید ان را حل کنید. مسئله مدار باشید. وقتی آدم مسئله مدار باشد. دیگر ان هیجاناتش کاهش پیدا 

ش می دهیم که جوری نبین دیگران را که آمده اند تو را عصبانی می کند تا این فرد، طرف مقابل این دانش آموز خشن به او آموز

کنند، حاال این مشکلی است که این دانش آموزان با من این طور شوخی ها را می کنند. حاال من چکار کنم این جور شوخی ها 

 من بعد انجام نشود.

دانش آموزان خشن و چالش گر، آمادگی برای برخورد پس این ها آموختن رفتار های جایگزین بود. آخرین نکته برای مقابله با 

با رفتارهای خشن است وقتی بروز پیدا می کند. بالخره همه ی این کارها را ما انجام دادیم این گروه از دانش آموزان را شناختیم 

اینها آموزش دادیم همه یک طرحی هم برای برخورد آنها داشتیم، که آن مراحلش را برای شما گفتیم. رفتارهای جایگزین را به 

ی این کارها را انجام دادیم اما اول نرفتیم جلسه اول سراغ اخرین مرحله. خیلی ترم ها را گذاشتیم، همدلی کردیم، دلسوزی 

کردیم، روش های مدیریت هیجانات را به اینها آموزش دادیم اما در نهایت رسیدیم که باز هم این رفتار بروز کرده، حاال اگر این 

 ار بروز پیدا کند باید چیکار کنیم.رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسایی این گروه از دانش آموزان. شن1
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 . آموختن رفتارهای جایگزین3
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موقعیت را یک اگر دانش آموزی علیرغم همه ی توصیه های ما دچار بد رفتاری و خشونت شدید نشان داد چکار کنیم. اوال 

 ،ن، رفتارهایمانارزیابی مجدد انجام می دهید یعنی دانش آموز را مجددا مورد بررسی قرار می دهیم که ببینیم آیا اطالعات ما

نحوه زندگیش، ... اگر دیدیم این کارها را انجام داده ایم باز هم جواب نداده و دانش آموز باز هم پرخاشگری انجام میدهد یک 

دانش آموز، زندگی و پیشینه او می اندازیم. شرایط بروز رفتار را بررسی می کنیم و یک بار هم خودمان بر میگردیم  نگاهی به خود

 آورد. دیعنی ببینیم آیا رفتار من، سیستم مدیریتی من مشکل داشته که این موقعیت را بو جو
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موقعیت تمرکز می کنیم، که موقعیت میتواند بررسی پیشینه دانش آموز باشد یا سیستم مدیریتی خود معلم باشد. پس اول رو 

 یک جلسه می گذاریم برای دانش آموز .

یک مالقاتی با دانش آموز برای حل مشکلش می گذاریم که این جلسه هم شرایط خاصی دارد حتما این را باز در یک اسالیدی 

توضیح می دهم؛ که وقتی می خواهیم با یک دانش آموز بصورت اختصاصی یک جلسه ای بگذاریم که مشکلش را  کامل برایتان

بررسی کنیم چه چیزهایی باید رعایت بشود. پس این را فعال در پرانتز در ذهنتان داشته باشید که ببینیم جلسه ای که می 

ای باید در ان رعایت شود میتوانیم از والدین یا از دیگران مشورت خواهیم بگذاریم برای دانش اموز خشن و چالش گر چه نکته 

بگیریم. این دیگران مدرسه میتواند  باشد، مشاور مدرسه می تواند باشد، معلم های پارسال چون ممکن است چندین معلم داشته 

رفتن از آنها، اطالع دادن به آنها، باشد در یک سال از همه ی این ها می توانیم مشورت بگیریم این هم یک راهش است. اطالع گ

 کمک دادن به آنها خیلی می تواند به مام کمک کند.

چهارم فراهم کردن حمایت مثبت. پس رفتارهای مثبت آنها باید دیده شود. گاهی اوقات یک دانش آموزکه خشن شناسایی شود. 

و تار می بینیم که او دیگر کم کم خودش را هم اینطور  دیگر انگار هیچ نقطه مثبتی در زندگی او وجود ندارد. آنقدر او را تیره

می بیند. همه ی معلم ها می گویند این که همیشه اذیت می کند، اینکه دیگر به درد نمیخورد، اما او هم یک نقطه مثبت دارد. 

بلو وجود دارد هم باید حاال اگر ورزش خوبی دارد، اگر گاهی اوقات مهربانی نشان می دهد و آن نقاط سفیدی هم که در این تا

دیده شود. بنابراین خیلی مهم است که اگر اینها دیده شود و روی این ها تمرکز کنیم خودش باعث میشود که اینطور دانش 

آموزان بد رفتاری هایشان کاهش پیدا کند و باز هم اینطور نباشد که اگر دانش آموزی خشن بود، مثال اگر ریاضی او خوب بود، 

او را کم بدهید، دیگر از و سوال هم نپرسیم، یا در اردو هم تو را نمیبریم، نباید اینطور باشد. فقط روی نقاط منفی ممکنه نمره 

زیر سوال نمی بریم، اینجا تماس با والدین با ان تماس قبلی فرق دارد تماس  و نا به هنجار تمرکز می کنیم و شخصیتش را کلّاً

تن از آنها بود اینجا دیگر به والدین آن اشکالی که برای ما پیش آمده، آن نگرانی که پیش قبل برای اطالع گرفتن و مشورت گرف

 هآمده، والدین هم در جریان قرار می دهیم انگار این دیگر یک نوع تنبیه تلقی می شود برای این جور دانش آموزان و باالخر

ارهای نامناسبی که همه مراحل طی شده باید تنبیهاتی در نظر پنجم تنبیه رفتار نامناسب. اگر کار انجام شد ما دیگر برای رفت

بگیریم، می تواند محرومیت از کالس باشد، اخراج از کالس باشد، می تواند بعد از کالس او را چند دقیقه ای نگه داریم، از 

ان چون برای بعضی از دانش آموزدوستانش او را جدا کنیم. البته ی همه ی اینها باید طوری باشد که برای او تنبیه کننده باشد 

موز مالقاتی با والدین دانش آ هاخراج کردن از کالس هم ممکن است تنبیه کننده نباشد ، حتی تشویق کننده هم باشد و باالخر

 در حضور دانش آموز که این هم می تواند یک تنبیه برای دانش آموز تلقی شود.

 

 جلسه شصت و ششم

توانیم راجع به دانش آموزان چالش گر انجام دهیم این است که یک جلسه ای بگذاریم و آنها را گفتیم یکی از کارهایی که می 

مالقات کنیم. مالقات با دانش آموزان می تواند خیلی تأثیرگذار باشد اگر درست انجم شود آن جلسه ای را که می گذاریم معموال 

بماند که با او صحبت کنیم البته بعد از ساعت کل کالس نباید بعد از کالس برگزار می شود و از دانش آموز می خواهیم که 

باشد که او می خواهد برود و یا والدین او نگران شوند باید در جریان باشند یا می توانیم در بین ساعت های داخلی و یا فردا 
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اوال این جلسه باید  در جلسه باید نکاتی رعایت شود تا جلسه تأثیرگذار باشد. زودتر بیاید که می خواهیم با او صحبت کنیم.

محرمانه باشد همانطور که جلسات مشاوره باید محرمانه باشد این جلسه نیز حتما باید به دانش آموز بگوییم که تمام صحبت 

خواهد شد. اگر خواستیم هر کسی در جریان قرار بگیرد اول از هایی که در اینجا میشود بدون اطالع شما به هیچ جایی منتقل ن

دقیقه  ۳الی ۲خودت اجازه می گیرم. تا دانش اموز راحت باشد و بتواند حرفش را بزند. مدت این جلسه نباید خیلی کم در حد 

جلسه همدلی خود و  دقیقه باشد. در این ۱۵تا  ۱۰و نه خیلی زیاد طوالنی باشد، جلسه نصیحت هم نیست و مدت آن باید 

نگرانی خود از این رفتار را به دانش آموز نشان می دهیم که من برای خودت و برای این وضعیتی که پیش آمده نگرانم بعد از او 

می پرسیم که چرا این مشکل پیش آمده؟ چرا امروز این اتفاق افتاد؟ و شروع می کنیم به گوش کردن فعال، حاال مهارت گوش 

باید در درسهای دیگر به خوبی یاد بگیریم، ولی اینطور بگویم که در گوش کردن فعال ما، هم زبان بدنمان، هم  کردن فعال را

کالممان به حرفهایش گوش می کنیم. حرفهایش را به خودش برمیگردانیم، خالصه میکنیم، یعنی من شنیدم. احساس او را به 

این اتفاق افتاد. اینجا گوش کردن موثر باید اتفاق بیفتد. گوش کردن  خودش برمی گردانیم  یعنی پس خیلی ناراحت شدی وقتی

موثر گوش کردنی است که در آن همدلی وجود دارد، در آن احساس سنگ صبوری را دارد که به حرفهایش گوش می دهد و نه 

ا نشان ده امروز شما این رفتار ربرای اینکه در ذهنمان بگردیم و برایش جوابی پیدا کنیم. فعال فقط بگویید: چه اتفاقی باعث ش

بدهی؟ نپرسید چه مشکلی داری؟ در ین صورت انگار به این معناست که شخصیتت مشکل دارد. به ای آن بپرسید چه چیزی 

باعث شد که امروز این رفتار را نشان بدهی . یعنی روی نقطه ی خاصی ما تمرکز کرده این و روی شخصیتش ، و روی هر روزش، 

نداریم و یا می توانیم بگوییم که میتوانی بگویی امروز چه اتفاقی افتاد که باعث شد تو را عصبانی کند، یعنی شخصیت ما تمرکزی 

 تو ، شخصیت عصبانی، شخصیت چالش گر، شخصیت پرخاشگری نیست.

یت می کنی بلکه می از همان اول نمی گوییم من با تو چکار کنم که همیشه دعوا راه می اندازی، و دیگر دانش اموزان را اذ

 بد نیستی. گوییم امروز چه اتفاقی افتاده که اینطور شدی؟ یعنی تو کّلاً
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بعد میتوانیم مشخص کنیم برایش کارهایی که از من معلم ساخته است برای تو. اگر ناراحتی و دوستانت اذیتت می کنند، من 

ت می شود. اگر دوست داری من میتوانم با مدیر در مورد میتوانم با کل کالس صحبت کنم که مثال رضا با این شوخی ها ناراح

وضعیت خانوادگی شما صحبت کنم. اگر دوست داری من میتوانم با والدینت صحبت کنم. پس آن کارهایی که ما می توانیم 

 از حرفهای برایش انجام دهیم در ان جلسه برایش بیان می کنیم. از کجا می توانیم چه کاری می توانیم برایش انجام دهیم؟

خودش می توانیم کشف کنیم که چطور می توان این مساله را حل کرد.  خیلی از اوقات مراجعین قبل از مراجعه به مشاور 

خودشان می دانند که باید چه کاری انجام دهند. ولی وقتی به صور ت مشهود مشاور با آنها صحبت می کند در طی صحبت 

 ا دوباره می شنوند این دانش اموز هم اینگونه است.هایش از زبان مشاور آن راه حل ها ر

گاهی اوقات اینکه من چه کاری می توانم انجام دهم خیلی ساده است. همیشه من وقتی کنار فالنی می نشینم او من را اذیت 

ت این تغییر می کند. خب خیلی ساده است جایش را از کنار فرد،اگر خود او دوست دارد میتوانیم عوض کنیم. ولی گاهی اوقا

سخت است مثال گاهی یک دانش آموز پدر معتادی دارد یا گاهی اوقات پدری دارد که در زندان است. گفتیم وقتی این تغییرات 

خیلی سخت است تمرکزمان را از روی موقعیت بر میداریم و روی ان رفتار هایی که می تواند خودش نشان دهد و مقاومت خود 

ینها تمرکز می کنیم و دیگر روی تغییرات موقعیت فکر نمی کنیم. گام بعدی در این جلسات تعیین فرد را باال آوردن، روی ا

کنیم که او چطوری می تواند رفتار کند که در اینده برای او مشکلی پیش نیاید. مثال وقتی کسی تو را در کالس اذیت می کند 

دیگر دوباره این اتفاق برای تو نیفتد. انتظارات خودمان را از دانش  وقتی این اتفاق می افتد، تو چه کاری می توانی انجام دهی که

آموز بیان کنیم. یعنی من دوست دارم در کالسی که هستم دانش آموزانم این طور باشند. من دوست ندارم شما به عنوان یک 

اذیت کنی. آن انتظاراتی که  دانش آموی ببینم که هیچ کسی هم گروهت نشود و بچه ها احساس کنند که تو میخواهی انها را

از او داریم را بیان کنیم، به صورت پدرانه، به صورت برادرانه ای اینها را بگوییم. و خودمان هم انتقاد پذیریم در این جلسه چون 

ر وخیلی از اوقات این دانش آموز مثال می گوید: ما اصال از شما راضی نیسیتم ، از درس شما راضی نیستیم . چرا شما اینط

کردید؟ چرا بی عدالتی کردید؟ چرا با همه اینطور صحبت کردید و با من آنطور صحبت کردید؟ دیگر اینجا معلم در مقام دفاع 

هم باشیم.  پس من فکر نمیکردم  ربرنیاید مثال من این طور نیستم. همانطور که گوش کردن فعال دارد رخ می دهد انتقاد پذی

مکنه این طور احساسی برایت پیش بیاید. حرفش را به خوبی گوش می کنیم و اطالعات بیشتر که شما را در آن گروه بگذارم م

از او میخواهیم تا بیشتر به مشکل پی ببریم و تا بتوانیم مشکل را حل کنیم. باز هم گفتم در قسمت مستند سازی، اینجا هم می 

 مان را مستند می کنیمآییم در دفتری یا برگه های یادداشتی که باقی بماند  این مالقات

آن تاریخ، زمانیکه این مالقات اتفاق افتاده، چه حرفهایی رد و بدل شده، چه نتایجی حاصل شده، چه تصمیماتی گرفته شده، که 

در آینده مشکل پیش نیاید معلم می خواهد چه کاری انجام بدهد دانش آموز انتظار می رود چه کاری انجام بدهد همه این 

 می کنیم در آن مستنداتی که داریم موارد را مشخص

بنابراین در جلسه مالقات با دانش آموز می تواند خیلی مثمرثمر باشد به شرطی که این موارد انجام شود  اغلب دانش آموزان 

خیلی  ،وقتی که در بین بقیه دانش آموزان قرار دارند رفتارشان با وقتی که بقیه دانش آموزان نیستند و با معلم مالقات می کند

 .تغییر می کند

دقیقه درباره زندگی، مشکالتش صحبت میکند، در آینده احتمال بدرفتاری اش  ۱۵الی  ۱۰بنابراین جوی که بوجود می آید،  

کم می شود. یعنی شما یکبار که مالقات کنید در اینده احتمال خیلی پایین می آید که دانش آموزی در جلسه بعد باز آن 

 انجام بدهد.بدرفتاری گذشته را 
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 جلسه شصت و هفتم

عرض سالم دارم خدمت مهارت آموزان عزیز . بحث جدیدی که در خدمتتان هستیم در خصوص سلسله درس های روانشناسی 

می شود که خود  یادگیری، ادراک،  توجهاست. فرآیندهای شناختی شامل :  فرآیندهای شناختیتربیتی ، تحت عنوان 

یادگیری هم که یک فرآیند شناختی است باز ما در یادگیری اطالعات را رمز گردانی می کنیم ، به ذهن می سپاریم و آن ها را 

آفرینندگی یا تفکر ،  تفکر انتقادی،  خالقیت،  حل مسئله،  حافظه،  مفهوم آموزیدر زمان الزم یادآوری می کنیم و 

اختی هستند که در روانشناسی تربیتی معموال به این موارد پرداخته می شود . البته ،اگر خواسته همگی فرآیندهای شن خالق

باشیم در مورد همه ی این موارد بحث کنیم خب ، هر کدام یک بحث مفصل چند ساعته ای را باید به آن ها اختصاص دهیم. 

ضوعاتی و درس هایی در رشته ی روانشناسی  داریم تحت به عنوان مثال وقتی توجه یا ادراک مطرح می شود ما کتاب ها و مو

عنوان احساس ادراک. بنابراین ما گذرا رد می شویم و خیلی مواردی که مهم تر هستند را به صورت برجسته تر عنوان می کنیم 

 و برای مطالعه ی بیشتر شما را به کتاب های تخصصی ارجاع می دهم.

 فرآیندهای شناختی:

 

 مسئله: حل ۶ : توجه ۱

 : تفکر7 : ادراک۲

 : تفکر انتقادی8 : یادگیری۳

 : تفکر خالق9 : حافظه ۴

 ...  : مفهوم آموزی۵

 

 

در بحثی که ما قصد داریم شروع کنیم اول در فرآیندهای شناختی باید بیاییم بین فرآیندهای شناختی نزدیک به هم تمایزی 

ی ، یک ادراکقائل شویم. چون ما در مورد شناخت داریم صحبت می کنیم سه تا از فرآیندهای مهم شناختی عبارتند از : یکی 

اریم بیشتر تحت عنوان به تفکر هستند. ولی برای اینکه ببینیم تفکر چیست باید آن . بحث هایی که ما دتفکرو یکی  یادگیری

را نسبت به ادراک و یادگیری متمایز کنیم و ببینیم چه تفاوت هایی با هم دیگر دارند. همانطور که مشاهده می کنید تعریفی 

ه محرک ها پاسخ می دهیم . یک احساسی به وجود که برای ادراک داده است گفته رابطه ی آنی فرد با محیط . ما در ادراک ب

 آمده ما آن احساس را تفسیر می کنیم . به این ادراک می گوییم یعنی در زمان حال ما با محیط مان رابطه ای برقرار می کنیم. 

 

  ←  

 

 

 

 

 

 شناخت

رابطه ی آنی فرد با محیط) پاسخ دادن به محرک ها  ←ادراک 

 در زمان حال(

افزوده شدن پاسخ ها و اطالعات تازه  کسب تجربه، ←یادگیری 

 به خزانه رفتاری

 دستکاری و سازماندهی یادگیری های گذشته ←تفکر 
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در یادگیری که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده بود و آن تعریف معروف هم که تغییر در رفتار بود آن را شاهد بودیم ، اینجا هم 

 تجربه یا افزوده شدن پاسخ ها و اطالعات تازه به خزانه ی رفتاری. : کسبیادگیریهمین را گفته  است. 

: دستکاری و سازماندهی یادگیری های گذشته است. حاال یکی از تعاریف مختلفی که در تفکرو مورد سوم ما تفکر را داریم که 

 مورد تفکر وجود دارد دستکاری آموخته های قبلی ماست.

تمایز قائل شویم خب تا ادراکی وجود نداشته باشد ، یادگیری صورت نمی گیرد و تا یادگیری اگر ما خواسته باشیم بین این ها 

وجود نداشته باشد ، تفکری صورت نمی گیرد . یعنی کودکی که به دنیا می آید هنوز چون ذهنش خالی است )حاال ظرفیت 

در به تفکر نیست .از وقتی کودک توانست آن هایی دارد( و چیزی در ذهنش قرار نگرفته است اینجا می گوییم این کودک قا

دنیای بیرون را وارد دنیای ذهنش کند ، می تواند تفکر کند. پس این مفاهیم به همدیگر وابسته هستند. و ما می خواهیم بیشتر 

 از فرآیندهای شناختی روی تفکر تمرکز کنیم. تفکر را تعریفش را خدمتتان گفتم.

وی اطالعاتی که ما در ذهن ذخیره کردیم انجام می شود )حاال می تواند تجزیه تحلیل باشد ، گفتم حاال سلسله کارهایی که ر

پردازش های مختلف باشد دستکاری به طور کلی ( به اینها تفکر می گوییم. تفکر را به انواع مختلفی تقسیم بندی کرده اند. یک 

دف : ما به دنبال رسیدن به یک هتفکر هدفمند . در  هدفتفکر بدون داریم و  تفکر هدفمندنوع تقسیم بندی گفته اند ما 

، خود فکرها پشت سر هم می آیند یعنی ما وقتی یک محرک را در محیط می بینیم  تفکر بدون هدفخاص هستیم. ولی در 

 ، دیدن این محرک باعث می شود که یک فکری در ذهن ما تداعی شود. 

 تقسیم بندی کرده است.  تخیلو  ستداللدو دسته ی ا خب یک تقسیم بندی دیگر داریم که تفکر را به

 . تفکر خود گراو  تفکر واقع گراو یک تقسیم بندی هم داریم : 

در تفکر واقع گرا یک واقعیت بیرونی و محیطی وجود دارد که ما در مورد آن به تفکر می پردازیم . ولی در تفکر خود گرا نه 

م می دهیم ، تصمیم می گیریم حل مسئله انجام می دهیم ، مفهوم سازی می کنیم اینطور نیست. وقتی ما تحلیل منطقی انجا

در واقع تفکر ما تفکر واقع گراست ولی وقتی ما خیال پردازی می کنیم یعنی دیگه به محیط بیرون کار نداریم در درون  ذهن 

می شود ، همان روشی که روانکاوان استفاده می ما ، ما شروع می کنیم به خیال پردازی کردن . و یا وقتی که تداعی آزاد انجام 

کنند برای درمان بیماران خود ، فرد هرچه می داند در مورد یک موضوعی صحبت می کند بدون اینکه افکارش را سانسور کند 

ی نجام م. اینجا هم دیگه تفکری که دارد رخ می دهد ، تفکری خود گراست . یا رویا پردازی ، تصویر سازی و تجسمی که فرد ا

دهد . حاال خیلی نمی خواهم برویم داخل مفاهیم فقط بدانید که تفکر تقسیم بندی های مختلفی دارد . ما تفکر خالق داریم ، 

تفکر نقاد داریم ، تفکر فلسفی را داریم . این تقسیم بندی ها در مورد تفکر خیلی متعدد هستند و تفکر هم خیلی برای آدمی 

ها که این همه در طول تاریخ پیشرفت کرده اند و بقیه ی جانوران این است که انسان ها توانسته  مهم است یعنی فرق انسان

بیرون آمده اند و این همه وسایل، اند از فکر خود استفاده کنند و این همه پیشرفت صورت گرفته است. دیگر انسان از آن غارها 

 به خاطر اینکه انسان قادر به تفکر است.  ، اکتشافات صورت گرفته استامکانات، اختراعات، ابداعات
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← 

 
 

 

 

ما از بین فرآیند های شناختی که نام بردیم ، روی سه تا فرآیند متمرکز می شویم و اینها را خدمت شما در این بحث توضیح 

 می دهیم .

 یکی مفهوم آموزی است . یکی حل مسئله و یکی هم تفکر انتقادی و تفکر خالق است

 فرآیندهای شناختی 

O  مفهوم آموزی 

O  حل مسئله 

O  تفکر انتقادی و تفکر خالق 

باز هم خدمتتان عرض می کنم : چون مطالب در این مورد خیلی زیاد هستند و اگر ما بخواهیم وارد هر کدام از اینها شویم 

خیلی بحث طوالنی می شود حتما این مباحث را در کتاب های تخصصی که خدمت شما معرفی کردم دنبال کنید و این مباحث 

 آن کتاب ها به صورت مفصل تری مطرح خواهد شد. ولی به اختصار ما به این مفاهیم خواهیم پرداخت. در

 جلسه شصت و هشتم 

. قبل از اینکه به مفهوم آموزی بپردازیم بهتر است خود مفهوم را مورد است مفهوم آموزییکی از انواع شناخت ها گفتیم 

بررسی قرار دهیم. مفهوم را به این صورت تعریف می کنند که  هسته ی اصلی تفکر انسان مفاهیم هستند و مفاهیم یا مفهوم 

 ویید کتاب کالس دوم ابتدایی یاآموزی یا مفهوم سازی به نوعی طبقه بندی و تعمیم بر میگردد. شما وقتی برای مثال می گ

است ، مفهوم نیست. وقتی می گوییم مداد علی اینجا یک مصداق است ولی وقتی خود مداد را  مصداقکتاب رضا اینجا یک 

بیان می کنیم ، اینجا مداد به عنوان یک مفهوم قلمداد می شود . خب مفاهیم یاد گرفتنش از مصداق ها یا مثال ها خیلی سخت 

وقتی در بحث طرحواره ها بحث می کردیم گفتیم طبق نظریه ی پیاژه دو نوع طرحواره داریم. یکی طرحواره های تر است. 

حرکتی بودند و دیگری طرحواره های اندیشه ای. این طرحواره های اندیشه ای همان مفاهیم هستند . وقتی کودکی یاد می 

کودک بین مداد های مختلفی که در دنیا وجود دارد آن ویژگی های ، اریم بلکه مداد های متعددی داریمگیرد ما یک مداد ند

. حاال چون تمامی کتابهای علمی ما و تمامی مواردی ی برده استمشترک شان را استخراج می کند اینجا دیگر به مفهوم مداد پ

 

 

 انواع

 

 تفکر

 )تفکر هدفمند ) حل مسئله 

 )تفکر بدون هدف ) تداعی 

 تفکر واقع گرا 

 تحلیل منطقی 

 تصمیم گیری 

 حل مسئله 

 مفهوم سازی 

 استدالل 

 تخیل 

 تفکر خود گرا 

 خیال پردازی 

 تصویر سازی 

 رویا پردازی 

 تداعی آزاد 
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تحلیل کنیم و هم روش آموزش  که می خوانیم از مفاهیم تشکیل شده اند ما می خواهیم هم مفهوم را به خوبی تعریف و تجزیه و

 مفاهیم را به صورت خالصه مطرح کنیم.  

 

 مفهوم

 مفهوم آموزی یکی از مهم ترین انواع یادگیری در انسان است . مفهوم ، هسته ی اصلی تفکر آدمی را تشکیل می دهد.

 مفهوم آموزی یا مفهوم سازی نوعی طبقه بندی است

 

 ح زیر است : تعریفی که از مفهوم ارائه شده به شر

مفاهیم طبقه ای از محرک ها هستند که دارای ویژگی های مشترک هستند. وقتی ما می گوییم طبقه ای از محرک ها که دارای 

است . این که می گوییم چیز حاال شی می خواهیم بگوییم یا هر  "چیز"ویژگی های مشترک هستند این محرک در واقع همان 

می گوییم انسان به طبقه ای از محرک ها اشاره داریم . وقتی می گوییم کتاب ، مداد ، انگیزه چیزی می خواهیم بگوییم وقتی 

و ... اغلب کلمات مفهوم هستند با یادگیری مفاهیم ، ذهن از یادگیری مصداق های متعدد راحت می شود. یعنی وقتی شما 

هستند ، انسان های قبل و بعد از این همه ی انسان ها را مفهوم انسان را یاد گرفتی خب هفت میلیارد انسانی که االن در دنیا 

در این طبقه قرار می دهی و هر چه را از این محرک ها دیدی میدانی که انسان است و دیگر الزم نیست دوباره بروی و از صفر 

ست (. به محض شروع کنی که این روی دو پای خود راه می رود این می خندد ) ویژگی های مشترک انسانی مد نظر من ه

اینکه یک انسان را مشاهده کردید ، تمام ویژگی های انسان را به آن نسبت می دهید . اینجاست که می گوییم که مفهوم یا 

 مفاهیم طبقه ای از محرک هاست که دارای ویژگی های مشترک هستند. 

 تعریف مفهوم و صفت مفهوم

 مفهوم: طبقه ای از محرک ها که دارای ویژگی های مشترک هستند.  

 می نامند. صفت های مفهوماین ویژگی های مشترک را 

 مفهوم مربع سبز دارای دو صفت است: شکل و رنگ

 

 . حاال در بحث مفاهیم ، به این ویژگی های مشترک صفت های مفهوم می گویند. مثال خیلی ملموسی در اینجا زده شده است

گفته شده مفهوم مربع سبز دارای دو صفت است وقتی می گوییم مربع ، خود آن شکل مربع یک صفت است و وقتی می گوییم 

 سبز خود رنگ هم می شود یک صفت. پس مفهوم مربع سبز دارای دو صفت است.

 تواند چیز دیگری باشد مثال صفت ها نیز دارای ارزش های متفاوتی هستند. وقتی ما گفتیم مربع سبز ؛ خب مربع خودش نمی

مربعی که چهارگوش نباشد یا مربع نباشد. پس تغییری در شکلش وجود نخواهد داشت. ولی در رنگش وقتی ما گفتیم سبز می 

شود مربعی هم باشد که رنگش سبز نباشد در واقع به تعداد رنگ های دنیا ، می توانیم مربع رنگی داشته باشیم ) مربع آبی ، 

 ای و ... در واقع این صفت می تواند ارزش های مختلفی بگیرد(. مربع قهوه

 ارزش صفت مفهوم

صفت نیز دارای ارزش های مختلف است. در مفهوم مربع سبز ، ارزش صفت رنگ سبز است، اما این ارزش می تواند در مفهوم 

 های دیگر متفاوت باشد.
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تعداد صفت های مفهوم 

 ربع آبی کوچک )سه صفت : شکل و رنگ و اندازه(.مربع آبی ) دو صفت : شکل و رنگ( م

  صفت های شاخص یا تعیین کننده: ) صفت هایی که برای شناسایی مصداق های یک مفهوم ضروری اند ، سه ضلع برای

 مثلث(

 )صفت های غیر شاخص: ) صفت هایی که برای شناسایی مصداق های یک مفهوم ضروری نیستند، رنگ برای مثلث 

 

یک مفهوم از نظر تعداد می توانند متفاوت باشند. در همین مثالی که من زدم ، مربع سبز یا مربع آبی ؛ دو صفت صفت های 

وجود داشت . یکی از صفت ها شکل و دیگری رنگ بود. حاال اگر این مسئله را مطرح کنیم که مربع آبی کوچک! اینجا ما با سه 

گش آبی باشد و هم از نظر اندازه کوچک باشد. در اینجا ما سه صفت داریم صفت سروکار داریم . یعنی هم مربع باشد هم رن

 یعنی شکل و رنگ و اندازه.

 صفت های یک مفهوم چرا مهم هستند؟ ممکن است با خود بگوییم چه لزومی دارد ما اینها را یاد بگیریم؟ 

که این صفت ها را بشناسیم. صفت های یک ما وقتی می توانیم یک مفهوم را به خوبی تعریف کرده و به خوبی آموزش دهیم 

 مفهوم را به دو دسته تقسیم کرده اند:

 .صفت های شاخص یا تعریف کننده و صفت های غیر شاخص

: صفت هایی هستند که برای شناسایی مصداق های یک مفهوم ضروری هستند. وقتی ما صفت های شاخص یا تعریف کننده

ضلع و چهار زاویه ی قائمه داشته باشد. یا وقتی می گوییم مثلث داشتن سه ضلع برای  می گوییم مربع ! حتما باید مربع چهار

 آن صفت شاخص است.

ولی در صفت های غیر شاخص دیگر الزم نیست در همه ی مصداق ها  باشند اینها جز صفت های صد در صد مشترک نیستند. 

شاخص نیست. یا وقتی می گوییم جزیره ی کوچک خب وقتی ما می گوییم مربع سبز، طبیعی است که سبز در اینجا صفت 

این کوچک بودن اندازه برای جزیره صفت شاخص نیست زیرا می تواند جزیره ای باشد که کوچک نباشد و بزرگ باشد. ولی 

 مربعی نمی تواند باشد که مربع نباشد!

ه م از نظر دانشمندان اولین بار چگونه شکل گرفتقبل از اینکه به سراغ مفهوم آموزی برویم این موضوع را بررسی کنیم که مفاهی

اند و  نظر دانشمندان چیست؟ چگونه در ذهن افراد مفاهیم شکل گرفته می شوند؟ چگونه مفاهیم مختلفی که االن به ذهن 

 سپردیم این تعمیم ها و طرح بندی ها را چگونه یاد گرفته ایم؟

نظریه ی اول ، نظریه ی کالسیک مفهوم سازی نام دارد. نظریه کالسیک سه نظریه ی اصلی در خصوص مفهوم سازی وجود دارد. 

مفهوم سازی بر این باور است که یادگیری یک مفهوم به همین روشی که ما قبال مطرح کردیم به همین روش شکل می گیرد 

اس آن قاعده ، مفهوم در ذهن یعنی بر اساس آن صفت های تعریف کننده ای که دارد. انگار یک قاعده ای را یاد می گیریم بر اس

ما ساخته می شود. وقتی ما می گوییم صندلی ، خب صندلی یک مفهوم است. مفهوم صندلی دارای یک سری صفت است. مثال 

نگاه ی دارد : صندلی یک نشیمممکن است حاال تعریف دقیقش مشکل باشد اگر خواسته باشیم بگوییم صندلی چه صفت های

دیدیم که افراد روی آن شیمنگاه جای نشستن دارد و پایه . در تمام صندلی ها وقتی ما چیز جدیدی را ، پشتی دارد، خود ندارد

 ، آیا می توانیم بگوییم که آن صندلی هست یا نه ؟ می نشینند

طبق نظریه ی مفهوم سازی کالسیک ، ما می گوییم اول باید بررسی کرد انسان اول به ذهن خود رجوع می کند و بررسی می 

کند که آیا آن صفت ها وجود دارند یا خیر!  اگر صفت ها وجود داشتند آن را مصداقی ازمفهوم صندلی در نظر می گیریم و اگر 

 صفت ها وجود نداشتند خیر نمی توانیم در نظر بگیریم. 
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اصلی داریم که آن نظریه ی دوم : نظریه ی الگوی اصلی مفهوم سازی است.  طبق این نظریه ، ما از هر مفهوم ، یک الگوی 

الگوی اصلی بهترین معرف آن طبقه است. به عنوان مثال وقتی که ما می گوییم پرنده ) پرنده یک مفهوم است( . به محض 

 اینکه می گوییم پرنده چه معرف و مصداق اصلی به ذهن ما می آید؟ 

اند به محض اینکه می گوییم پرنده ، کبوتر به خب این بستگی دارد! افرادی که در جایی زندگی کرده اند که کبوتر زیاد دیده 

ذهن شان می رسد. یعنی کبوتر می شود معرف اصلی آن الگوی اصلی مفهوم سازی. حاال همه ی مصداق های جدید که می 

ته بخواهیم بدانیم پرنده هستند یا نه با کبوتر مقایسه می کنیم. هر چه به کبوتر شبیه تر باشد می گویند جز پرنده است . ال

توجه شود کبوتر یک مثال است یکی ممکن است گنجشک را در نظر بگیرد یکی کالغ یا اصال از پرنده های معمولی که ما می 

 بینیم نباشد و خاص محیط زندگی خود فرد باشد که همیشه آن را دیده است آن را مصداق اصلی و بهترین معرف پرنده بداند. 

وم سازی است. طبق این نظریه ، افراد یک الگوی اصلی از یک مفهوم ندارند بلکه نمونه نظریه ی سوم : نظریه ی نمونه ی مفه

هایی از آن مفهوم را دارند. یعنی چندین الگو دارند که آنها را کنار هم قرار می دهند . و اینها بهترین مثال های آن مفهوم 

مثال وقتی می گوییم پرنده به جای یک کبوتر ، گنجشک ، هستند . این موارد را ما در ذهن خود ذخیره می کنیم و موقع لزوم 

 کالغ ، کبوتر و این قبیل پرنده ها به ذهن ما می آید و با مجموعه ای از این ها مقایسه می کنیم. 

 شاید این نظریه ی سوم در مقایسه با نظریات دیگر ، مقبولیت بیشتری داشته باشد. 

 حاال در قسمت بعدی باز می پردازیم به این که مفاهیم چه انواعی دارند و چگونه می توانیم آن ها را آموزش دهیم. 

 نظریه های مفهوم سازی

 

← 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

نظریه 

های 

 مفهوم 

 یساز

 

 نظریه ی کالسیک مفهوم سازی

یادگیری مفهوم بر اساس صفت های تعریف کننده ی آن مفهوم ) وابسته 

 به قاعده(

یاد گیرندگان از یک مفهوم یک الگوی اصلی می سازند که بهترین معرف  الگوی اصلی مفهوم سازی نظریه

مصداقی که  _آن مفهوم یا آن طبقه است ) روشن ترین مثال آن مفهوم 

 بیشترین صفا مشترک را با سایر اعضای آن مفهوم دارد(

مفهوم در ذهن خود تشکیل نمی دهند افراد صرفا یک الگوی اصلی از یک  نظریه ی نمونه مفهوم سازی

، بلکه نمونه هایی از آن مفهوم را که بهترین مثال های آن است در ذهن 

 ذخیره می کنند.
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 جلسه شصت و نهم

  .مجدداً طبقه بندی های مختلفی درباره مفاهیم انجام دادند

 طبقه بندی گانیه از مفاهیم

 

 اهیممف  کنند:از یک نظر مفاهیم را به دو دسته یا مدل تقسیم می بیان می گردد.در این جلسه دو نوع طبقه بندی مفاهیم  

 ازای به ما که چیزهایی آن یعنی  هستند، ای مشاهده یا محسوس مفاهیم همان عینی مفاهیم   .انتزاعی مفاهیم و عینی

 شیدخور ، ماه ، مداد ، کتاب گوییم می وقتی  یک صندلی در بیرون وجود دارد ، ندلی ، یعنیص گوییم می وقتی. دارند خارجی

 ما که دارد وجود انتزاعی مفاهیم عنوان تحت  دیگری مفاهیم ولی  .دارد وجود مصداق بیرون در مفاهیم این برای  ، ستاره ،

مشاهده نیستند. وقتی ما کلمه یادگیری را به کار میبریم م و قابل گیری می یاد تعریفشان راه از را اینها و ندارند خارجی ازای به

 وجود گیرییاد اسم به دقیقاً چیزی بیرون در ولی بزنیم هایی مثال برایش توانیممی میتونم  یادگیری در بیرون چیزی نیست.

ذهن ماست. همچنین مفاهیم دیگری  ساخته بلکه ندارد وجود بیرون در هوشی ، است انتزاعی مفهوم یک  هوش مثالً  یا  .ندارد

 .و اغلب کلماتی که در اینجا رد و بدل می شود انتزاعی هستند "انتزاعی"، "مفهوم"از قبیل آزادی ، استقالل ، خود کلمه 
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 طبقه بندی مفاهیم از دیدگاه برونر

 

ار کرده برونر خیلی روی مفاهیم ک  برایتان بیان شد.دسته دیگری از طبقه بندی مفاهیم توسط برونر انجام شد که قبال تا حدی 

 غیر یممفاه ، عطفی یا ترکیبی مفاهیم  :کند می تقسیم دسته سه به را مفاهیم او بود و یک طبقه بندی در این خصوص دارد.

 . ای رابطه مفاهیم و ، گسلی یا ترکیبی

رد خاص جمع شود تا آن مورد مو یک در باید مفهوم آن های صفت همه که هستند مفاهیمی آن  مفاهیم ترکیبی )عطفی(: 

. اشدب گرفته فرا آب را آن اطراف که است خشکی منظور یک ، جزیره گوییم می وقتی  مصداقی از آن مفهوم باشد، مثل جزیره.

 گرفتهن آب را آن اطراف اما است جزیره  گفت تواننمی مثالً  .باشد نداشته را صفات این که باشیم داشته ایجزیره توانیم نمی

 مساوی ضلع چهار و دارد قائمه زاویه چهار و است گوش چهار مربع: دیگر مثال  .ندارد وجود اصال جزیره مدل این   ت.اس

 .هستند عطفی یا ترکیبی مفاهیم اینها بنابراین  .باشد مربع تواند نمی این از غیر چیزی  .دارد

الزم نیست همه صفتهای شاخص در یک مصداق جمع شده باشد. مثالً وقتی میگوییم  مفاهیم غیر ترکیبی یا گسلی: 

 اشهب عالمت یک میتونه ؟ شویم ایست مفهوم این متوجه ما میشود باعث چیزی چه  .است مفهوم یک "ایست" خود  ،"!ایست"

را  لعملیا عکس آن کنه وادار را ما که که باشه ایست کلمه میتونه باشه گرفته قرار پلیس  یک دست در ایست تابلوی یک یا

 برای  را خاص یا شاخص صفت یک توان نمی اینجا در  نشان دهیم که در هنگام مشاهده آن عالمت از خود بروز می دهیم.

  .کرد بیان ایست مفهوم

این نوع مفاهیم روابط ویژه بین صفت های یک مفهوم م یا روابط بین مفاهیم مختلف را بیان می کند. در  مفاهیم رابطه ای: 

 ولط ، عرض ضربدر طول با است مساوی مربع مساحت میگوییم وقتی مثال برای  اصل مفاهیم رابطه ای همان قاعده ها هستند.

 راربرق را ای رابطه ها این بین ما  .هستند دیگری مفاهیم نیز مربع و ضرب همینطور و است مفهوم یک عرض ، ست مفهوم یک

   .ایمکرده
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 گفتیم  بحث اصلی این است که ما در حال آموزش مفاهیم هستیم. باید ببینیم از چه روشی میتونم به آموزش مفاهیم بپردازیم. 

 میدهد، را آموزش ماده میدهد، آموزش رو گاز و جامد، مایع، مفهوم ابتدایی دوم کالس در معلم. هستند مهم چقدرمفاهیم که

 می آموزش را مفاهیم داریم ما موارد این همه در واقع در  مختلف. های کالس در میدهد آموزش رو جرم میدهد، آموزش را فضا

 می آموزش را جزیره یا فالت مفهوم جغرافی معلم یک  دهد، می آموزش را جهانگرد مفهوم اجتماعی علوم معلم یک. دهیم

روش تدریس و مراحل خاصی  آیا  کنیم؟ کار چه باید مفاهیم آموزش برای ما. هستند مفاهیم آموزش حال در ها این همه  .دهد

 . رویم می مفاهیم آموزش سراغ به ابتدا ما علمی هر در. است مثبت جواب  دارد؟

 .تاکید یتربیت روانشناسی در که ام گفته بارها  را این  برای آموزش مفاهیم بایستی ابتدا اهداف آموزشی را بیان کنیم 

و همان هدف را برای  رای آموزش دهنده مشخص باشدب هدف بایستی ابتدا ، چیزی آموزش برای که است این بر

 واضح خیلی اهداف این که جاهایی در خصوص به هستیم چه دنبال به بپرسیم باید  یادگیرنده مشخص نماییم.

 خودمان برای هم دهیم آموزش را گاز و جامد،مایع، یعنی  ماده، های حالت خواهیم می وقتی مثال برای  .نیستند

  .م به شاگردان می گوییم امروز قرار است حالت های ماده را یاد بگیریمه و ست است مشخص

 آموزش برای که است این اهمیت حائز نکته  .رویم می مفهوم تحلیل و تعریف  بعد از مشخص کردن اهداف ، به سراغ 

د دارد یا حتی وجو جامعه خود و علمی جوامع در که بزرگی مشکالت از یکی. دهیم ارائه آن از تعریفی مفهوم، یک

 عبارت به  .است مفاهیم از فرد هر تعریف خاطر به  آیدسوء تفاهم هایی که در بین اعضای خانواده به وجود می

 گیزهان مورد در وقتی مثال عنوان به  .کنند می پیدا اختالف هم با نیست یکسان مفاهیم از افراد تعریف چون  دیگر،

 در. یکندم شرطی را فرد جایزه زیرا  ممکن است کسی بگوید الزم نیست، بدیم جایزه باید میگیم و میکنیم صحبت

 مشخص رسیدیم وافقت به  که بعد. نه یا کندمی ایجاد انگیزه جایزه ببینیم باید کنیم تعریف را انگیزه ابتدا بایستی اینجا

راک نظر ان بر روی مفاهیم به اشتآموز دانش با بایستی ابتدا در بنابراین  .است درست تنبیه یا تشویق آیا که میکنیم

 که است دهما از حالتی مایع  .کنیم تعریف را آن ابتدا بایستی کنیم می صحبت مایع اسم به مفهومی از وقتی  برسیم.

   .باشد دقیق خیلی بایستی تعریف این. ندارد خاصی شکل

  :تعریف مناسب بایستی دارای سه ویژگی باشد 

یعنی ماهیت آن چیزی را که میخواهیم تعریف کنیم نشان دهد یا یک طبقه باالتر از آن  تعریف خوب بایستی تحلیلگر باشد .۱

 االترب طبقه یک یعنی  م یک حیوان است،چیزی که هست را نشان دهد. مثال: وقتی میخواهیم انسان را تعریف کنیم می گویی

ک نوشت افزار است. در واقع می گوییم به کدام طبقه تعلق ی که گوییممی مداد تعریف در: دیگر مثال  .کنیم می بیان را آن از
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 شی آن ماهیت کار این  دارد و یک طبقه باالتر از خودش را بیان می کنیم. این ماهیت تحلیلگر بودن تعریف را نشان می دهد.

 .میدهد نشان را

یعنی همه مصداق ها یا مثال های آن مفهوم را شامل باشد. مثال: در بیان مفهوم مایع ، اگر  تعریف خوب بایستی جامع باشد. ۲

بگوییم هر چیزی که شکل خاصی ندارد مایع است مواد دیگری از قبیل گاز، قیر، و آرد نیز شکل خاصی ندارند. پس در اینجا 

 د.وان به این تعریف اکتفا نمونمی ت

برای مفهوم صندلی چه تعریفی ارائه دهیم که   :مثال  باشد یعنی غیر مصداق ها را دربر نگیرد. خوب بایستی مانع تعریف. ۳

 می اننش را آن ماهیت فقط تعریف این  .است نشستن جای یک صندلی گوییممی مثالً همه صندلی های دنیا را در بر بگیرد.

 آن  مل نشودشا را هاصندلی غیر و بگیرد بر در را دنیا های صندلی تمام که دهیم ارائه آن از تعریفی بخواهیم اگر ولی  .دهد

  .ایم داده ارائه دارد را بودن مانع ویژگی که آن از مناسبی تعریف وقت

خودمان تعریف دقیقی از آن مفهوم داشته بنابراین وقتی می خواهیم مفهومی را به دانش آموزان آموزش دهیم بایستی ابتدا  

 .باشیم و آن را برای دانش آموزان بیان کنیم

  مثال: وقتی در مورد حالت های ماده صحبت می کنیم اگر کسی پیش نیاز هایی برای یادگیری هر مفهوم وجود دارد .

بود. بنابراین در این مرحله به سراغ مفهوم خود ماده را بلد نباشد مسلماً یادگیری حالت های آن برایش دشوار خواهد 

آموزان آن پیش نیازها را یاد پیش نیاز های هر مفهوم میرویم تا ببینیم هر مفهوم چه پیش نیازهایی دارد و آیا دانش

 .گرفته اند یا خیر. در صورتی که یاد نگرفته باشند بایستی دوباره آنها را آموزش دهیم

  ،هایی مثال که است این ما کار  نیازها، پیش از آموزان دانش آگاهی از اطمینان و ، مفهوم تعریف  بعد از بیان هدف 

 مفهوم این در قطعاً  که زنیم می مثال را هایمصداق  نخست  ای مثال ، در تعریف مایع،بر. دهیم می ارائه مفهوم آن از

. ردآ یا قیر مثل داریم شک آنها به که کرد استفاده هایی مثال از آغاز در توان نمی  .نفت یا آب مثل گیرند می قرار

  .از غیر مثال ها تشخیص دهد را آنها آموز دانش تا کنیم بیان را مختلفی های مثال و ها مصداق بایستی

  و پاسخ های درست  به دانش آموزان فرصت می دهیم تا مصداق ها را از غیر مصداق های آن مفهوم تشخیص دهند

 کنیمآنها را تقویت می

   و به آنها بازخوردهای الزم را می دهیم. در این جا مصداق های را که در یادگیری دانش آموزان را ارزشیابی می کنیم

 و است مایع مواد این از یک کدام شود می متوجه آموز دانش مثالً ببینیم تا  دهیمکالس بحث نشده است ارائه می

  .داق ها تشخیص می دهد یا خیرمص غیر از را ها مصداق واقع، در  .نیست یک کدام

 جلسه هفتادم 

ی یکی از فرایندها  برای شما بیان کردیم.  ما مبحث مفهوم )مفهوم سازی و مفهوم آموزی( را از فرایند شناختی به صورت اجمالی

ه دد حل مسئلو فکری مهم که حائز اهمیت فوق العاده زیادی می باشد و با پیشرفت علم بر اهمیت آن افزوده می گر  شناختی

 .می باشد

 حل مسئله 

برای تعریف حل مسئله ، بایستی ابتدا خود مسئله را تعریف کنیم. مسئله چیست ؟ وقتی کلمه مسئله را میشنویم فوراً به یاد  

که به عنوان مسئله ترجمه شده است چه چیزی   problem کلمه  مسائل ریاضی می افتیم. آیا مسئله فقط به این معناست ؟

 ی خواهد بیان کند ؟را م
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یعنی   با موقعیت روبرو می شویم که با اطالعاتی که در ذهن داریم نمی توانیم به آن موقعیت پاسخ دهیم،  وقتی  تعریف مسئله: 

توانیم به سوال و موقعیت پیش آمده پاسخ دهیم یا نمی  سریع و خیلی آماده  اطالعاتی از گذشته در ذهن داریم ولی  در واقع،

  .یا اینکه هدفی داریم ولی راهی برای رسیدن به آن هدف پیدا نکرده ایم ، با یک مسئله مواجه شده ایم  واکنش نشان دهیم،

  تفاوت سوال ، مسئله ، و مشکل 

جواب می دهیم. سوال موقعیت مبهمی نیست که نتوانیم با  فوراً  آن چیزی را که قبال یاد گرفته ایم و کسی از ما بپرسد سؤال:

با استفاده از اطالعات موجود می توانم سریع به آن جواب   اطالعات موجود به آن جواب دهیم. مثال: دو ضربدر دو چند میشود ؟

 ایران کجاست؟  پایتخت  مثال: اسمت چیست؟  بدهم. پس این یک سوال است.

یا هدفی داریم که هنوز راه رسیدن به آن هدف را یاد   توانیم به آن جواب بدهیماطالعات موجود نمیموقعیتی که با   مسئله:

  .نگرفته ایم

در صورتی که دلیل بروز این   اشکالی است که در روند یک کار به وجود آمده است ولی هنوز آن را تعریف نکرده ایم. مشکل: 

  .این مشکل یا اشکال را تعریف کنیم در واقع وارد مبحث مسئله شده ایم
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 دسته بندی مسائل 

مشخص و قاطع برای آنها وجود  مسائلی که یک راه حل خوب سازمان یافته: مسائل کامل تعریف شده کامل شده یا. 1

یعنی همه افراد وقتی با این مسائل مواجه می شوند می دانند از چه راهی باید بروند و به چه جوابی برسند مثل مسائل  دارد.

اختالفی به   . همه می دانند برای حل این مسئله از چه روشی بروند یا همه به یک جواب خاص برسند. اینجا۲۱÷۳ریاضی. ......=

در صورتی که قبالً با آنها مواجه نشده باشیم   آیا این یک مسئله است؟. 7یا  ۴است یا  ۵ب و کسی نمی گوید جوا  آیدوجود نمی

مثالً برای بچه ای که هنوز تقسیم را یاد نگرفته است این یک   و نتوانیم با اطالعات قبلی به آن جواب بدهیم پاسخ مثبت است.

 .وال داردمسئله است. ولی برای کسی که آنها را یاد گرفته است حالت س

کامالً برای ما هنوز مشخص نشده است و  مسائلی که هدفش: مسائل ناقص تعریف شده یا دارای سازماندهی ناقص. 2

اطالعات الزم برای پاسخ دادن به آن ها در دسترس نیست و یک جواب مشخص هم ندارند و ممکن است هر کس به یک جواب 

ت در انشا ممکن اس ریاضی که اکثر جواب هایش مشخص است  رعکس امتحانب  مثل اکثر مسائل علوم انسانی. متفاوت برسد

ایش کنیم برای افزیا مثالً وقتی سوال می  به شکل متفاوتی آن را بنویسد. در اینجا دیگر جواب مشخصی وجود ندارد.  هر کس

پیشنهاد می کنید در اینجا ممکن است جوابی وجود نداشته باشد   انگیزه دانش آموزانی که اختالل یادگیری دارند چه راه هایی

یا افراد جواب های مختلفی برای آن پیدا کنند. برای کاهش آلودگی شهرها چه کار کنیم ؟ این سوال جواب های بسیار متعددی 

 .می تواند داشته باشد. اکثر مسائل علوم انسانی از نوع ناقص تعریف شده هستند

 

 حل مسأله

تشخیص و کاربرد دانش و مهارت هایی که منجر به پاسخ درست یادگیرنده به موقعیت یا رسیدن او به   :ریف حل مسألهتع

  هدف مورد نظرش می شود.

مهارت هایی که منجر به پاسخ درست می شود تشخیص دهیم یا به کار   ما برای حل مسئله بایستی اوالً دانش و .۱

 ببریم.
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موقعیت تازه مواجه هستیم. اگر موقعیتی باشد که قبالً به آن پاسخ داده باشیم دیگر از حالت معموالً در حل مسئله با  .۲

برای کودکی که ضرب و تقسیم را یاد نگرفته است مسئله است ولی وقتی یاد گرفتم  ۲۱÷۳......=  مسئله خارج میشود.

می تواند حالت شناختی   اده نشوددیگر مسئله نیست. وقتی معمای مطرح می شود تا هنگامی که به آن جوابی د

پس در یک موقعیت تازه   داشته باشد ولی وقتی به آن جواب داده شود دیگر حالت سوال دارد و دیگر مسئله نیست.

 ،است یا اینکه

یک هدف خاص همیشه برای مسئله وجود دارد. آن هدف خاص عبارت است از فاصله ای که بین وضعیت موجود تا   .۳

 د دارد. وضعیت مطلوب وجو

خود را با هم ترکیب می کنیم. از ترکیب دانش های قبلی یا تجزیه و تحلیلی   ما در حل مسئله ، دانش های قبلی .۴

کشف شود یا پاسخی به ذهنمان   روی دانش ها و یادگیری های قبلی خود انجام می دهیم ممکن است یک قاعده  که

 برسد که

 .ی باشداین به نوبه خود می تواند یک نوع یادگیر  .۵

اشد که یکی از بزرگان روانشناسی تربیتی می ب گانیه بحث خواهیم کرد.  در مورد اینکه آیا حل مسئله، یادگیری است یا نیست 

یکسری قاعده های سطح   از ترکیب قاعده های ساده،گوید که او می  نام گذاری کرده است. قاعده سطح باالترحل مسئله را 

یعنی از  .حل مسئله. باالترین نوع یادگیری از نظر گانیه عبارت است از باالتر به وجود می آید که به آن حل مسئله میگوییم

 همه انواع یادگیری قبلی اهمیت بیشتری دارد.

 

 جلسه هفتاد و یکم

ین مرحله تشخیص مسئله بود. تشخیص مسئله یا وار گفتیم. اولدر قسمتهای قبل مراحل حل مسئله را به صورت فهرست

اش متوجه بشود که مسئله وجود دارد. مسائل خیلی زیادی وجود دارد که افرادی که یابی. این که دانش آموز در زندگیمسئله

لی وشوند. حتی گاهی اوقات  مسایل مشکلی ایجاد نکرده حساسیت زیادی نسبت به محیطشون ندارند متوجه این مشکالت نمی

شوید.  این مدرسه همه چیزش مرتب و روال روید در یک مدرسه، مدیر میتواند یک بهبودی در اوضاع حاصل شود. شما میمی

شود. دانش آموزان یادگیری خوبی دارند. در اینجا امکان دارد فردی بگوید من هیج کاری الزم مدرسه به خوبی دارد طی می

تواند باشد؟ بله. انسانها در گذشته از جایی به شوند. مسایل از این بهتر میی دارند انجام میندارم انجام دهم. همه کارها به خوب

ود شای که یک سری از حیوانات را میرفتند و بعد از مدتی یاد گرفتند یک عدهخواستند مسافرت کنند پیاده میجای دیگر می

 شدند. دیدندخیلی کارشان راحت شد. یک مسیری را خسته می سوار شد و رامشان کرد و از جایی به جای دیگر مسافرت کرد.

گذاشتند آیا اختراع یا کشفیات بهتری صورت توانند همان مسیر را طی کنند. اگر دست روی دست میدر مدت زمان کمتری می

ازنده از ی نارضایتی سگرفت؟ نه. ولی این ناراضی بودن از وضعیت موجود به این معنا نیست که شکایت و غرغر کنیم. به نوعمی

 وضعیت است. پس چه کار کنیم که اوضاع از این بهتر شود؟ مشکل یا مانع بزرگی سر راه ما قرار نگرفته.

گاهی اوقات وضعیت ظاهرا مناسب است ولی ما می خواهیم بهتر شود. وضعیت مطلوب تر مد نظر ما است. برای این که مسئله  

در کتاب روانشناسی تربیتی آمده. جالب است. عده ای در آپارتمانی بودند و همیشه به مدیر  را بهتر متوجه شویم مثالی می زنم.

ساختمان شکایت می کردند که آسانسور کند حرکت می کند. مدیر ساختمان تعمیرکار آورد و دید که طبیعی است. فکر کرد 

ان زیاد حس می شود. آینه ای در آسانسور نصب چرا شکایت می کنند؟ متوجه شد که افراد توی آسانسور بیکارند و گذشت زم

کرد. اینجا مسئله کندی آسانسور نبود. پس چه بود؟ بیکاری افراد بود. پس ما باید مسئله را درست تشخیص بدهیم. در این 

وی صورت حل مسئله ساده است. ما معموال از این قسمت ها سریع رد می شویم. سریع می رویم دنبال جواب. هر چه بیشتر ر

تشخیص و تعریف مسئله وقت بگذاریم، بهتر به جواب می رسیم. و این هنر مهمی است. ما باید از همان دوران خردسالی، 

تحصیل، دبیرستان، و حتی پیش دبستانی باید به کودکان آموزش دهیم مسئله را پیدا کنند. سوال کردن. دانش آموز، فرد و 



117 
 

ند، هر چه کنجکاوی بیشتری به خرج بدهد، این عادی که خوشبختانه در بچه ها کودک باید سوال کند. هر چه بیشتر سوال ک

وجود دارد و ما متاسفانه آنها را سرکوب می کنیم. بچه ها باید سوال کنند و در سوال کردن، آن ناراضی بودن سازنده است که 

 می توانند مسائلشان را پیدا کنند.

ص مسئله. به آن می گویند روش پنج چرا. با مسئله ای که مواجه می شوی پنج روشی وجود دارد برای مسئله یابی یه تشخی 

تا چرا از خودت بپرس.  برای مثال می گوییم: دانش آموزان من عالقه ای به این درس ندارند. می گوییم چرا دانش آموزان عالقه 

است؟ به چراهای بعدی می رسیم. چون ای به این درس ندارند؟ چون این درس خیلی مشکل است. چرا این درس خیلی مشکل 

محتوای مشکلی دارد. کتابی که برای درس در نظر گرفته شده، مفاهیم خیلی مشکلی دارد. چرا مفاهیم این کتاب مشکل است؟ 

ی خوبی صورت نگرفته. پس ما رسیدیم به جایی. پس مسئله چه بود. مسئله این نبود که عالقه و انگیزه ندارند. چون ترجمه

لی ی خیه اصلی در اینجا این است که محتوای مناسبی برای این درس وجود ندارد. به این می گویند تشخیص مسئلهمسئل

اساسی. پس ما وقتی با یک مسئله و مشکلی مواجه می شویم پنج تا چرا از خودمان می پرسیم تا با مسئله اصلی مواجه شویم. 

ه شود که بیماری فرد چیست، بعد بروند دنبال درمان. تشخیص از درمان مثل پزشکی. در پزشکی اول باید تشخیص درستی داد

مهمتر است. ما بعد از این که یک مسئله را به خوبی تشخیص دادیم، وارد گام و مرحله دوم می شویم. در قسمت بعد، تعریف و 

 بازنمایی مسئله را خدمتتان توضیح می دهیم. 

 

 جلسه هفتاد و دوم

کردیم. انواعش را گفتیم. حل مسئله را تعریف کردیم. نکات مهمی که در مسئله وجود داشت را خدمتتان ما مسئله را تعریف 

گفتیم. حاال یک نکته بود در آن نکاتی که در آن مسئله نوعی یادگیری است. آیا واقعا حل مسئله نوعی یادگیری است؟ در اینجا 

ود دارد که شاید خیلی با آن مواجه شده باشید: که در این شکل چند دهم. معمای معروفی وجمن با یک مثال به شما جواب می

ا رسیدید؟ ها را شمردید به چند تبینید. حاال که تحمل کردید و اینبینید؟ بشمارید ببینید چند تا مربع در این شکل میمربع می

هایی تا از مربع ۱۶دی که نشان داده شده بینید. در شکل بعتا مربع کوچک می 8دهیم. شما در اینجا اینجا به معما جواب می

شود که آنها را با رنگ آبی دیدند. دوباره از ترکیب آن دو مربع اول که وجود داشتند دو مربع دیگر درست میکه همه آنها را می

این طرف سبزها  توانند یک مربع تشکیل دهند. باز ازها با هم میتا از این 9گفته شده  ۴نشان داده در قسمت سوم. در قسمت 

دهند. هایی که گذاشته شده وسط آن هم یک مربع وجود دارد. چهار مربع هر چهار مربع با هم یک مربع را تشکیل میو نقطه

تا مربع قابل شناسایی  ۴۰تا مربع وجود دار.د یعنی در این شکل قبلی که ما دیدیم  ۴۰ها بینیم در جمع ایندر مجموع می

ها را شناسایی کنند. حاال این موقعیت حل مسئله بود. ما این را حل کردیم و به جواب توانند این مربعنمی هستند. خیلی از افراد

بینید. اگر فردی اولین بار با این مسئله مواجه رسیدیم. حاال اگر دوباره با این مسئله مواجه شویم در این شکل چند مثلث می

ه باشد ها را حل کردکسی مسئله قبلی را حل کرده باشد، دیده باشد، آن مربع شده باشد این مسئله برایش سخت است ولی اگر

ه تواند ببیند به چشود. مسئله است ولی نوعی یادگیری از مسئله قبلی وجود دارد. دیگر حاال میاین شکل برای او ساده می

مسئله نوعی یادگیری است. یک دانش یا  توانیم از یک نظر بگوییم حلتواند پیش برود تا این را حل کند. پس میروشی می

ای که معتقدند حل مسئله نوعی توانیم کارهای جدیدی را انجام بدهیم. ولی بر خالف دستهای برای ما حاصل شده که میقاعده

 دای دیگر معتقدند حل مسئله نوعی یادگیری نیست بلکه یک انتقال یادگیری است. یعنی شما چیزی را یایادگیری است، عده

اید. دو نوع انتقال داریم. انتقال مثبت و منفی. انتقال مثبت: یک یادگیری اید و حاال آن را در موقعیت دیگری به کار بردهگرفته

خواهید یاد بگیرید تصحیح شود. طبق تعریف: وقتی تجارب ناشی از شود مطلب جدیدی را که میاز قبل دارید که باعث می

ر همان مهارت یا مهارت دیگر داشته باشد. مثال: کسی که موتورسواری را یاد گرفته و قبل از آن یادگیری مهارت، اثری مثبت د

شود انتقال کند. این به نوعی انتقال مثبت است. برعکس این میسواری را یاد گرفته، مهارت اول به دومی کمک میدوچرخه

یم و حاال که افی صورت گرفته. یعنی ما قبال چیزی را یاد گرفتهمنفی. اگر تجارب قبلی ما مانع یادگیری جدید ما شود انتقال من
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شود یا اثر منفی دارد. مثل تجربه رانندگی در ایران و انگلستان. خواهیم چیز دیگری را یاد بگیریم، یادگیری قبلی مانعش میمی

ری شود و برعکس. کمتمشکل مواجه میدر رانندگی چپ و راست داریم. کسی که در ایران رانندگی یاد گرفته، در انگلستان با 

ند هایش بیشتر باشایم. هر عددی که تعداد رقمها گفتهدهیم. اعداد صحیح را برای آنو بیشتری را برای دانش آموزان توضیح می

قم گوید یکی دو ر. می۳۳بیشتر است یا  ۳/7۴رسیم به اعداد اعشاری: بزرگتر است. ولی وقتی می 7۴از  ۳7۴بزرگتر است. 

کنند. چرا؟ چون یادگیری اعداد صحیح مانع ها معموال اشتباه میداشت یکی سه رقم. پس سه رقمی بزرگتر است. نه. بچه

ر تگویند شنا بلدی یا نه؟ اگر کسی شنا بلد نباشد راحترود شنا یاد بگیرد، میشود. یا وقتی فردی مییادگیری اعداد اعشاری می

ای را یادگرفته باشد. تا آن عادت خارج شود از ذهنش و درست دست و پا بزند، آن خودآموختهگیرد تا کسی که شنای یاد می

شود. پس دو نوع انتقال داریم، انتقال مثبت و انتقال منفی. در حل مسئله، انتقال مثبت اتفاق یادگیری مانع یادگیری جدید می

انی ها همه مباند. اینهای روانشناسی آمدهپردازیم چون در کتابنمیها خیلی افتد. انتقال مثبت انواع مختلفی دارد که به آنمی

و مقدمات هستند تا برسیم به اصل مسئله: چگونه حل مسئله را آموزش بدهیم یا مسائل را حل کنیم؟ حل مسئله، پنج مرحله 

چهارم، عمل کردن بر روی راه دارد. مرحله اول، تشخیص مسئله. دوم، تعریف و بازنمایی مسئله. سوم، کشف راه حل مسئله. 

( به IDEALهای انگلیسی هم )ها. آن سرواژهبینی نتایج. پنجم، نگاه به عقب و ارزشیابی نتایج فعالیتشده و پیشهای کشفحل

 همین نکات اشاره دارند:

Identify 

Describe 

Explore 

Act out 

Look back 

ی ها اهمیت خاص خودشان را دارند. بخصوص آن سه مرحلههر کدام از ایناند. در حل مسئله ها مراحل حل مسئله را گفتهاین

ها خیلی مهم هستند. این بحث ما دو قسمت دارد. یکی این است اول. تشخیص مسئله، تعریف و بازنمایی، و کشف راه حل. این

ئله برای آموزش استفاده کنم. آموز آموزش بدهم. یا از روش حل مسخواهم حل مسئله را به دانشکه من به عنوان معلم می

مان. اگر ما یاد بگیریم از روش حل مسئله برای حل مشکالت خودمان محور باشم در کارهایم. و یکی هم در زندگی شخصیمسئله

یدا پایم. به مهارت مهمی دست تر خواهیم بود. کاری را یاد گرفتهمان موفقاستفاده کنیم، این فرایند را به کار ببریم، در زندگی

ها تکیه دارند که افراد یک جامعه حتما باید به این های آموزشی خیلی بر آنایم. جزو آن ده مهارتی هستند که سازمانکرده

 ها مجهز باشند. مهارت
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 جلسه هفتاد و سوم

تشخیص نمی دهند و عده گام دوم حل مسئله، تعریف و بازنمایی مسئله است. ما مسئله را تشخیص دادیم. عده ای مسائل را 

ای مسائل را  تشخیص می دهند، اما نمی توانند مسائل را به درستی تعریف کنند. مانند تحقیقاتی که گاهی انجام می شود و 

میگویند بیان مسئله، یا تعریف درستی از مسئله ای که میخواهی حل کنی باید اول ارائه بده. یا گاهی فردی می گوید فالنی 

یا خیر؟ اگر بالفاصله بگویید بد است یا خوب شما تعریف درستی از مسئله نداشته اید. ابتدا باید از او پرسید  آدم خوبی است

تعریف شما از خوبی چیست؟ این تعریف بسیار مهم است. برای چه کاری میخواهی خوب باشد؟ آیا می خواهد در یک تخصص 

خوب باشد و در تخصص دیگری خوب نباشد. آیا برای ازدواج داریم  خاصی مورد استفاده قرار بگیرد. ممکن است در یک تخصص

 می پرسیم و ...

در تعریف مسئله یکی از کارهایی که باید انجام بدهیم باید اطالعات مناسب رو در مورد آن مسئله پیدا کنیم و اطالعات نامناسب 

ال فیلم را متوقف کنید تا ببینید شما توانسته اید آن رو کنار بگذاریم. یک مثالی آمده در اینجا که شما برای پاسخ به آن سو

 مسئله ای که وجود دارد را به خوبی برای خودتان تعریف کنید یا اطالعات نامناسب آن را کنار بگذارید یا خیر.

بیرون  داگر در کشوی میز خود به نسبت چهار به پنج جوراب سیاه و سفید به طور مخلوط داشته باشید، چند جوراب بای مثال:

 بیاورید تا مطمئن شوید که یک جوراب همرنگ در اختیار دارید؟ 

جوراب سیاه پنج جوراب سفید وجود دارد.  ۴بدون اینکه ببینیم بتوانیم یک جفت جوراب همرنگ داشته باشیم وقتی به ازای هر 

ئله م، ضرب کنیم و ... . گفتیم در تعریف مسبسیاری از افراد بالفاصله به سراغ راه حل ها ریاضی مسئله رفته اند که آیا جمع کنی

جزئیات نامربوط و نامناسب را کنار بگذارید و به اطالعات و جزئیات مربوط و مناسب بپردازیم. دنبال آن ها باشیم. مثال این 

شته باشید در است اطالعات نا مربوط است. زیرا هیچ فرقی ندارد شما با هر نسبتی که جوراب دا ۵به  ۴اطالعاتی که نسبت آن 

جواب مسئله تفاوتی ایجاد نمیشود. شما سه لنگه جوراب که بردارید حتما یک جفت آن همرنگ است! شما فقط دوتا رنگ در 

اختیار دارید. در هر صورت یا دو تای اول سفید است، یا سیاه، یا یکی سفید بعدی سیاه است، که در مرحله بعد هم که برمی 

سفید که باالخره با یکی از قبلی ها جور می شود. پس غیر از این حالت ها نمی تواند باشد. نه حالت داریم هم یا سیاه است یا 

خاصی داشت که نیاز باشد شما به فرمول ها و ضرب و تقسیم و ... رجوع کنید. این جواب بسیار ساده ای داشت. پس دیدیم اگر 

آن ساده می شود. یک نقل قول خیلی جالبی از انیشتین هست که مسئله ای به خوبی تعریف شود پیدا کردن راه حل هم برای 
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می گوید اگر شما با مسئله ی حیاتی و مهمی روبه رو شدید که برای حل آن فقط یک ساعت وقت داشته باشید چگونه آن را 

ن صورت مسئله دقیقه را صرف فهمید ۵۵حل می کنید. برخالف جواب هایی که ممکن است به ذهن ما برسد  او جواب داد که 

دقیقه را صرف یافتن راه حل مسئله می کنم. واقعا هم همینگونه است. یعنی هرچه ما برای تشخیص و به خصوص  ۵می کنم و 

 تعریف و فهمیدن مسئله وقت بیشتری را اختصاص دهیم راه حل خودش به سراغ ما می آید!

ست. ابتدا کلمات و جمالت را بفهمیم و ترکیب همه جمله ها را ما در تعریف بازنمایی مسئله اول باید بفهمیم که آن مسئله چی

دریک بافت کلی آن ها ترکیب کنیم و کل مسئله را درک کنیم. مثال در این اسالید فردی رفته همه المپ ها رو عوض کرده 

اده است. چون چون فکر میکند المپ ها مشکل دارند. این روشن نشدن المپ ها دلیل دیگری دارد و او تشخیص درستی ند

منبع اصلی و سیم اصلی قطع است اگر سیم را وصل کند همان المپ اول جواب می دهد ! بنابراین در تعریف مسئله باید خیلی 

 وقت بگذاریم. 

یکی از سواالتی که خیلی مورد عالقه من است در آزمون بین المللی تینز وجود دارد که مورد عالقه من است. بیشتر آن ها 

 ستند که بیشترشان روی فهمیدن تاکید دارد. یعنی شما باید صورت مسئله را بفهمید تا بتوانید به آن ها جواب بدهید. سواالتی ه

 مثال :

دقیقه بعد به همدان می رسد. چه ساعتی قطار  ۱8صبح از تهران حرکت می کند. این قطار دو ساعت و  8:۴۵قطاری در ساعت 

 به همدان می رسد؟ 

۱۱:۱۵ 

۱۱:۱۳ 

۱۱:۰۳ 

۱۰:۵۳ 

 خیلی از دانش آموزان نتوانسته اند به آن پاسخ درستی بدهند! بسیار ساده است و به راحتی قابل حل است.

قسمت سوم کشف راه حل مسئله است. یعنی ما مسئله را تشخیص داده ایم و به خوبی تعریف کرده ایم و حاال می خواهیم برای 

آن راه حل پیدا کنیم. اگر قسمت های قبلی به خوبی انجام شده باشند دیگر کار ما در این قسمت مشکل کمتری خواهد داشت. 

 ه حل های مختلفی برای یک مسئله پیدا کنیم که در قسمت بعد به آن می پردازیم.  حاال به سراغ این می رویم که چگونه را

 

 جلسه هفتاد و چهارم

 کشف راه حل مسئله -3

 روش الگوریتم یا روش مراحل پیاپی

دارای شکل های مختلفی از جمله فرمول، دستورالعمل و آزمون  راهبردهایی که راه حل مسئله را تضمین می کنند»

 ثل حل مسائل ریاضیم «هستند.

توضیح: گام سوم حل مسئله کشف راه حل مسئله است. روش های مختلفی برای پیدا کردن راه حل وجود دارد. با توجه به 

مسائلی که موجه می شویم، پیدا کردن راه حل ها می تواند متفاوت باشد. با این همه دو راه حل اصلی داریم. یکی روش  الگوریتم 

در پی است. وقتی با یک مسئله مواجه می شویم، از قبل یک سلسله مراحلی برای حل آنها وجود دارد )مثل یا روش مراحل پی 
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کنید باید چه مراحلی را طی کنید. هر کسی این مراحل را درست  ۱۵را تقسیم بر  7۲۵مسائل ریاضی(. مثال اگر شما بخواهید 

 ئله می تواند به روش الگوریتمی باشد. انجام بدهد به جواب دست پیدا می کند. پس راه حل یک مس

 روش اکتشافی: 

 .روش کلی برای حل کردن دامنۀ وسیعی از مسائل مختلف است 

 روشی کلی برای حل مسائل ناقص تعریف شده یا نامشخص 

 یک شکل واحد ندارد و دارای فنون مختلفی است 

 راه حل را نشان می دهد اما آن را تضمین نمی کند 

توضیح: گفتیم اغلب مسائلی که داریم، مسائلی هستند که ناقص تعریف شده هستند. خوب سازمان دهی نشده اند. برای این 

قبیل مسائل دیگر نمی توانیم از روش الگوریتمی استفاده کنیم. هرچند که در بحث  خالقیت یک بحث تریزم داریم که چهل 

بردن انها دست به اختراع بزنیم. معموال در مسائل علوم انسانی روش خاصی وجود اصل پیدا کردند که می توانیم به وسیله کار 

ندارد. برای حل کردن  این مسائل از روش اکتسابی استفاده میکنیم. روش اکتشافی روشی کلی است که بتوانیم مسائل مختلف 

ها راه حل را به ما نشان می دهند ولی را حل کنیم. خود روش اکتشافی یک شکل واحدی ندارد. داری یک سری فنون است. این

اینطور نیست که حتما اگر از این روشها استفاده کنیم به راه حل می رسیم. چند تا از این موارد را بصورت فهرست وار می گویم 

 و بعد به تعریف آنها می پردازیم. 

 انواع روش اکتشافی شامل:

 هدف-روش تحلیل وسیله -۱

 راهبرد وارونه -۲

 یاسیروش استدالل ق -۳

 روش بارش فکری -۴

 

 هدف )استدالل استقرایی(:-روش تحلیل وسیله

  .معروفترین روش اکتشافی است 

 .در این روش از جزء به کل می رسیم 

  برشناسایی موقعیت مورد نظر، موقعیت فعلی، و انچه باید انجام گیرد تأکید داد تا فاصله بین دو موقعیت )مورد نظر و

 فعلی( را کاهش دهد.

توضیح درباره مورد سوم )برشناسی موقعیت(: در این روش باید موقعیت مورد نظر، آنجاییکه را که میخواهیم برسیم  را شناسایی 

کنیم. موقعیت فعلی یا وضعیت موجود خودمان هم را باید شناسایی کنیم. بعد بگردیم دنبال آن، اگر ما خوسته باشیم از وضعیت 

ه راهی را باید برویم، چه کاری باید انجام بدهیم. برای مثال فردی می پرسد چکار کنیم که فعلی به وضعیت مطلوب برسیم چ

مردم از وسایل نقلیه عمومی بیشتر استفاده کنند؟ اگر از همان اول بخواهید جواب بدهید، به جواب درستی نمی رسید. چیزهای 

خوب تشخیص دهید، خوب تعریف کنید. در مرحله تعریف ذکر میشود که به ذهن همه می رسد. بنابراین اول باید مسئله را 

کردن وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مشخص می شود. در کدام شهر است؟ در همه ی شهرهاست؟ در شهر خاصی است؟ 
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چقدر از مردم از وسیله عمومی استفاده می کنند؟ چند نقر از وسیله شخصی استفاده می کنند؟ می خواهید وضعیت مطلوب 

شد؟ چند درصد اضافه بشود؟ چون مسائل سیاه و سفید نیستند که بگویم یا همه استفاده می کنند یا استفاده نمی چقدر با

هدف -کنند. ده درصد هم در یک مسئله ای پیشرفت کنیم خودش به نوعی راه حل مسئله است. بنابراین در روش تحلیل وسیله

این مسائل بزرگ را در این روش به خورده مسائل تقسیم می کنیم.  موقعیت کنونی و موقعیت مطلوب باید حتما مشخص باشد.

افراد بیشتر از وسایل  %۵یک هدف بزرگی داریم که به اهداف کوچک تر تقسیم می کنیم. مثال چکار کنیم که در طول امسال  

علمی با  قتی می گویم مقالهنقلیه عمومی استفاده کنند. یا وقتی به یک فردی )دانشجو( می گویم یک مقاله علمی بنویسید. و

کلیت این بحث برخورد می کند که برای وی دشوار می نماید. ولی اگر مقاله علمی را تقسیم بندی کردیم کار راحتر می شود. 

مثال برای یک مقاله علمی ابتدا باید یک موضوع مناسب پیدا کنیم. ویژگی های موضوع را بر می شمریم. بعد موضوع یا مسئله 

ف می کنیم. مسئله را بیان می کنیم یا ضرورتی برای مسئله می نویسیم...همینطور گام به گام پیش می رویم و به یک را تعری

خورده هدف که رسید یک مقداری از آن راه صد در صد، پنج درصد یا ده درصد ان طی می شود. این می شود روش تحلیل 

سائل کوچک تر)خورده اهداف( تقسیم می کنیم و برای برای رسیدن به هدف که در آن مسائل پیچیده را به یک تعداد م-وسیله

 این خورده اهداف برنامه ریزی می کنیم. 

  برای حل مسئله هم می توان سیر آغاز تا هدف )کار به سوی جلو( را پیمود و هم از هدف )کار بسوی عقب( شروع

 کرد و به آغاز رسید.

افراد از وسیله نقلیه استفاده کنند چکار کنیم؟ اگر بخواهیم این درصد را  %۱۰۰شیم توضیح درباره مورد چهارم: اگر خواسته با

کمتر کنیم به این طریق جلو می رویم. یا وقتی می خواهیم بگویم که چقد وقت می برد از اینجا به خانه برویم؟ می توانیم از 

می توانیم برعکس از مقصد حساب کنیم و بگویم از آنجا اینجا حساب کنیم و بگویم  تا فالن جا  پنج دقیقه طول می کشد. و یا 

 تا اینجا)مسیر اول( چقدر وقت می برد. به این ترتیب به عقب بر می گردیم  تا ببینیم چقدر وقت می برد. 

 

 یک روش دیگری وجود دارد تحت عنوان روش استدالل قیاسی:

 روش استدالل قیاسی

 از کل به جزء رسیدن 

 عیت آشنای مشابه با مسئله برای حل مسئله حاضر استفاده می کندیادگیرنده از یک موق 

 همیشه قطعی نیست 

توضیح: در روش استدالل قیاسی از یک موقعیت آشنای مشابه با مسئله استفاده می کنیم برای حل مسئله. این روش همیشه 

لیه درست باشد می توانیم به جواب برسیم. قطعی نیست ولی می تواند ما را تا حدی به جواب برساند. اگر قواعد و مفروضات او

به عنوان مثال وقتی می گوییم چطور می توانیم انگیزه دانش آموزان را افزایش بدهیم، جستجو میکنیم در کجا این مشکل وجود 

ا کنیم. پید داشته و چطور به ان جواب داده اند. بنابراین از موقعیت های مشابه استفاده می کنیم تا برای موقعیت فعلی جوابی

 این می شود روش قیاسی. 

 جلسه هفتاد و پنجم

(. Brainstorming)است  مغزی بارش یا فکری بارش روش مسائل حل برای اکتشافی فنون یا اکتشافی روشهای از دیگر یکی

 پیدا حل اهر برای کنیم؛ پیدا حل راه مسائل از خیلی برای توانیممی ما بگیرد، قرار استفاده مورد درستی به اگر روش قدیمی این

 لفیمخت های ترجمه البته که مغزی بارش روش در. رسیم می نتیجه به بهتر خیلی کنیم استفاده ها روش این از ما اگر کردن
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 می کار چه ما  دیگر( مختلف اصطالحات از بسیاری و کاوی فکر مغزی طوفان جمله )از شده  Brainstorming لغت این از

 است؛ است قدیمی نیست، هم جدیدی روش که کرده ابداع۱9۶۳ سال در  را آن اسبورن الکس که مغزی بارش روش در کنیم؟

  کنیم. استفاده آن از توانیممی خیلی  هم هنوز اما

 این دارد؛ فرآیند کار این کنیم. می پیدا مسئله آن برای متفاوتی های حل راه آییم می شویم می مواجه مسئله یک با وقتی

 آییممی ما اول یعنی کنیم.جدا می حل راه یا ایده کردن پیدا فرایند از آییم می را ارزشیابی فرایند ما شود؛ طی باید فرایند

 مه فکری بارش روش این کلید. بعد مرحله برای گذاریم می را بودن بد و خوب ارزشیابی آن یا و ایده و میکنیم پیدا حلراه

 قضاوت ویقتع عبارتی به و نگیرد صورت قضاوتی هیچ اول مرحله در یعنی بگیرند. صورت ترتیب به مرحله دو این که است همین

 کنیم حل خوانیممی که را ای مسئله اوالً  کنیم؟ می کار چه ما اول مرحله در خب برویم. قضاوت سراغ ما بعد مرحله در و باشد

  داشتیم. هم مسئله حل در را اینها که کنیم می تعریف

 گفتیم نکهای بدون کنیم؛می پیدا مسئله این برای حل راه توانیم می که جایی تا کردیم تعریف را مسئله اینکه از بعد اینجا در

 ردیف صورت به البته که باشد فردی صورت به هم تواند می فکری بارش روش این بگیرد. صورت ها حل راه این روی ارزشیابی

 رد.گی می قرار استفاده مورد تیمی صورت به معموالً و دهد، می جواب خوب خیلی تیمی یا گروهی صورت به ولی است؛ ترسخت

 ردنک حل برای مختلف های ایده ارائه به کنند می شروع و نشینند می هم دور اندشده مواجه مشکلی یک با که افراد از تعدادی

 های ایده کمیت و ها حل راه چه هر گوید می که فکری بارش برای دارد وجود قوانینی که است ترتیب این به و مسئله. یک

 فرادا بگویید؛ آیدمی ذهنتان به که هرچه شود، نمی رد حلی راه هیچ هم اول مرحله در است. است بهتر باشد، بیشتر شده ارائه

 ایجاد آن رد تغییری کنند، اضافه آن به چیزی ببخشند، بهبود بگیرند، را داده ارائه آنها از قبل فردی که حلی راه یک توانندمی

 ارائه هب شروع نوبت به افراد بسازند. جدیدی حل راه و کنند، ترکیب باهم را دو ایده توانند بدهند. می ارائه را آن دوباره و کنند

 نه ند.ببین همه و باشد همگان دید معرض در که میشوند نوشته  تابلو روی را میشود جمع که مختلفی های ایده کنند، می ایده

 فایتک حد به ها ایده تعداد وقتی نیست. یا است عملی آن آیا که کندمی قضاوت یا میکند مسخره کسی  نه و خندد می کسی

 حل راه این مورد در بعد مرحله در آییم می حاال کردیم؛ پیدا حلراه تا ۳۰ مثالً جایی یک خواهیم. می حل راه یک ما رسید،

 یک هستند؛ تر صرفه به ها حل راه کدام هستند، تر عملی ها حل راه کدام کنیم می گیری تصمیم دهیم، می انجام داوری ها

 گوییم می و کنیم می بندی اولویت و کنیم می پیدا را نهایی حل راه ما بودن، صرفه به یا بودن عملی نظر از و داریم هایی معیار

 سئلهم داد، جواب اگر کنیم،می اقدام اولین از بگیرد صورت که بندیاولویت این است. این آن از بعد و است این حل راه بهترین

 حل راه کنیم، حذف را تکراری های حل راه توانیم می اینجا حاال رویم. می دومی سراغ به نداد، جواب اگر است؛ شده حل مان

 در گیرد می صورت که ابداعاتی اوقات از خیلی بیاوریم. دست به جدیدی های حل راه و کنیم ترکیب هم با را مشابه های

 یداپ محصوالتشان برای نویی های ایده که این برای شود. می استفاده روش این از مختلف، های شرکت و موسسات ها، کارخانه

 طرحم غیره و یابی ایده چون داد خواهم توضیح بیشتر خالقیت بحث در را اینها البته دارد. وجود که رقابتی بازار این در کنند

  گرفت. خواهند قرار بحث مورد آنجا در باز شد

 می آییم را حل راه این و کردیم پیدا را حل راه حاال چهارم گام در پنجم. گام چهارم، گام داشتیم: دیگر گام دو مسئله حل در ما

 اریمد قبل از نتایج بینی پیش شود؛می مشخص حدودی تا نتایج کردیم، اجرایی که را حلی راه این خودمان و کنیممی اجرایی

 کار هب را پنجم مرحله باید رسیدیم، هم جواب یک به ما حتی که این از بعد حاال میشود. مشخص نتایج شد، اجرایی هم وقتی و

 آیا ایم؟ فتهر جلو درست آیا ببینیم شود. انجام حتماً هافعالیت آن نتایج از ارزشیابی یک باید یعنی عقب به کردن نگاه ببریم:

 بودند مسئله حل مراحل کردم عرض خدمتتان که مراحلی این شد؟ می انجام باید کاری چه و باشد؟ هم بهتر وضعیت میشد

 ساده درق این مسئله حل اگر چرا شد، گفته مراحل اینکه از بعد ببینیم حاال شدیم. رد ها این از اختصار به گویم می هم باز که

 مسئله حل افراد اغلب دهیم، می آموزش آموزان دانش به دیدیم، آموزش اینجا در ما را مراحل است، این گرفتن یاد قابل و است
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 ائلمس توانند نمی افراد داد، آموزش شود می را اینها دارد، مرحله دارد، گام اگر چرا است؟ اینجوری چرا نیستند؟ خوبی کنندگان

 وجود موانعی یکسری دارد؟ وجود هنوز زیادی نشده حل مسائل چرا دارد؟ مشکل انقدر جامعه چرا کنند؟ حل خوبی به را شان

 عضیب و دادم توضیح بحث طول در را ها بعضی اختصار به باز را اینها مسئله. حل موانع گوییم می آنها به مسئله حل راه در دارد

  دهم. می توضیح حاال را

 خودش لح راه بشود تعریف خوب ای مسئله اگر که کردیم اشاره کنند. تعریف توانندنمی خوبی به را مسائل افراد از خیلی اوالً

 جودو مسئله حل برابر در که دومی مانع یا دوم مشکل دارند. مشکل مسائل کردن تعریف در افراد از خیلی ولی میدهد. نشان را

 کانشیت صورت به افراد اغلب باشیم. داشته زیادی تحمل که نیستیم تحملی هایآدم معموالً ما است. سریع گیری نتیجه دارد،

 راه ترین غالب ها بعضی دهند. می ارائه را رسد می ذهنشان به که حلی راه اولین ماها از بعضی میدهند. جواب حل مسائل به

 وقتی شما مسئله. آن برای میدهند ارائه سریع که دارند ای آماده قبل از و ایکلیشه هایحلراه ها بعضی و دارد وجود که حلی

 را الزم همطالع که گویند می ها خیلی و کردن فکر به میکنند شروع پرسید، می تخصصی جمع یک در را تخصصی مسئله یک

 آنها از اگر ندارند تخصص مسئله آن در که افرادی هستند، عامیانه افراد که جمعی در ولی این. کردن حل برای اند نداشته

 کرایه ویندگ می مثالً  دهند. می ارائه حل راه سریع کنند، استفاده عمومی نقلیه وسایل از بیشتر افراد که کنیم کار چه بپرسید

 از و ایشهکلی جواب یک سریع برند. نمی پی موضوع های جنبه همه به یعنی کنند؛ استفاده افراد تا بشود رایگان یا بشود ارزان

  دهند. می ارائه آماده قبل

 در وقتی نیست، سابق مثل شان خواندن درس مثال ها بچه چرا میگویند که شودمی مشاهده اوقات گاهی ها معلم از خیلی

 زایشاف حقوق اگر شود؛ می حل مسائل تمام بکنیم را کار این اگر گویند می ها بعضی سریع شود، می مطرح مدرسه های محیط

 برایشان یمختلف های حل راه و هستند بعدی چند مسائل اغلب نه؛ که بینیم می بعد کند؛ پیدا افزایش معلم قدرت اگر کند، پیدا

 است. همسئل حل موانع از یکی سریع گیری نتیجه این دارد. وجود ایمسئله هر پشت دلیل چندین  ندارند. دلیل یک دارد؛ وجود

 راهبردهای از یمباش خواسته همیشه را مسئله یک ما اگر گویدمی کارکردی تثبیت در است. کارکردی تثبیت یا تثبیت بعدی مانع

 دچار ام که شودمی باعث ندیدن جدیدی دیدگاه یا  زاویه از را مسئله ایم. شده تثبیت دچار کنیم استفاده حلش برای قبلی

 دارد مشکل این با و است کرده عادت مشکل یک عنوان به مسئله این به فرد و دارد وجود ایمسئله یک یعنی شویم. تثبیت

 وقتی از ؛است بوده شکل همین به و بوده گذشته از نیست، شدن حل قابل دیگر مشکل این که کند می فکر و کند می زندگی

 سپ بشود. تر حل قابل تا کند نگاه دیگری دیدگاه از را مسئله این آید نمی اند. بوده گونه این هم آموزاندانش یادمه من که

 چکش فقط که آدمی یک گویدمی داریم. را تثبیت این ما هم خالقیت بحث در است. مسئله حل موانع از دیگر یکی هم تثبیت

 ستفادها دهها است، میخ کوبیدن برای که چکشی همین از توانست اگر ولی شده. تثبیت دچار بیند، می میخ کوبیدن برای را

  است. مسئله حل موانع از دیگر یکی هم این بنابراین پس نیست. تثبیت دچار کند، پیدا دیگر

 طراباض دارد وجود که موردی آخرین وقت، تناسب به اینجا در ولی باشند، بیشتر توانندمی خیلی موارد این که، موردی آخرین

 بشود. بهینه عملکرد مانع میتواند زیاد اضطراب یا برانگیختگی که گفتیم شما خدمت برانگیختگی نظریه آن بحث در است. زیاد

 شانپای و دست دیگر انگار شود. می قفل ذهنشان انگار شوند، می مواجه که ایمسئله با افراد اغلب هم مسئله حل موقعیت در

 اما ارد،د بازی فکر خیلی که بیند می آدم یک شوند. می عاطفی مسائل شود،می شخصی مسائل وقتی خصوصا شود. می بسته

 کند. وردبرخ مسئله آن با محور تکلیف صورت به و هیجانی غیر صورت به را مسئله تواند نمی دیگر کرد، برخورد مسئله آن به

 راوانف مسئله حل موانع باز هستند. هیجانات روی از معموالً میگیرد که هم تصمیماتی کند. می برخورد آن با هیجانی صورت به

 و تخالقی بین اشتراکات این حدی تا خالقیت. موانع به کرد خواهیم اشاره باز خالقیت بحث در شده. اشاره آنها به که هستند

 کنیم. پیدا هاییحلراه مسئله یک برای توانیممی خالقیت دارد. ما با وجود مسئله حل موقعیت
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 جلسه هفتاد و ششم

 رغمعلی و گرفته قرار بحث مورد خیلی تربیتی روانشناسی در ویژه به و روانشناسی در که جدیدی و جدی های بحث از یکی

 هنوز خوبی به ولی دارند، وجود زمینه این در مدعی افراد شنویم می مختلف جاهای در و شود می صحبت زیاد موردش در اینکه

(  creativity) آفرینندگی همان یا خالقیت است. خالقیت مفهوم تربیت، و تعلیم امر در خصوص به نشده، شناخته مختلفش ابعاد

 این در خالقیت اهمیت چون را، خالقیت آییم می ما بپردازیم. آن به ما بیشتر چه هر است سزاوار که است مفاهیمی از یکی

 تفکر شده، اه انسان پیشرفت باعث که تفکراتی از یکی چون میبودند. جانوران سایر مثل انسانها بود، نمی خالقیت اگر که است

 جزء هم باز هم خالقیت اهمیت. است بودن نو های ایده یافتن دنبال به جدید، های حل راه آفریدن دنبال به همواره بوده. خالق

 ریفتع را خالقیت باید مان، اصلی بحث به بپردازیم اینکه از قبل ما خالق. تفکر است؛ مهارت مهم خیلی فکری های مهارت آن

 ساده شان تعریف خیلی که بینیمشویم، می می مواجه آنها با وقتی که انسانی علوم مفاهیم اکثر مثل چیست؟ خالقیت. کنیم

 است. گونه همین هم خالقیت تعریف نیست.

 خالقیت تعریف سر زیادی و جدی اختالفات هم با حوزه این دانشمندان ولی دانیم؛ می را خالقیت مفهوم میکنیم فکر همه ما

 مبنای بر تعدادی یک ،(person)فرد مبنای بر تعدادی یک اند. کرده بندی تقسیم دسته سه به را خالقیت تعاریف دارند.

 در  P حرف با کلمه ۳ و فارسی در ف حرف با کلمه سه .(product) فراورده مبنای بر تعدادی یک و ،(process)فرآیند

 خالقیت: از لفوردگی تعریف است، فرد برمبنای که تعاریفی از یکی کنند، می تعریف اینگونه را خالقیت فرد مبنای بر. انگلیسی

 آیدمی چیست، خالقیت پرسیم می ما وقتی شود. می خالق تفکر موجب که هاست خصیصه و هاتوانایی از ایمجموعه خالقیت

 ده.ش تعریف فرد مبنای بر خالقیت از باشد؛ داشته را ها صفت این که است آدمی خالق فرد گوید می و کند می اشاره فرد به

 خالقیت که هستند تعاریف دسته یک اند. شده گفته هم ها ویژگی این حاال که شوند، می خالق تفکر موجب که هایی ویژگی آن

 انجام دارد یا خالقانه کار کند، طی را فرآیند این هرکس و بشود طی باید برآیندی یک اندگفته اند،کرده تعریف فرایند بنای را

 هن دیگر این ارزیابی. و تخیل دانش، ازکنش است عبارت خالقیت است؛ نوع این از پارنز تعریف.  process همان یعنی میدهد،

 اشیمب خالق میخواهیم ما اگر یعنی شود. طی باید که فرایندی آن به آمده بلکه کرده؛ اشاره محصول به نه و کرده اشاره فرد به

 چه تعریف ینا در حاال خالقیت. شودمی این بشود؛ برقرار کنشی یک ارزیابی و تخیل ، دانش بین باید چیست خالقیت ببینیم و

 سوم قسمت سراغ به بعد و زنم می مثال یک است. خالقی آدم برود، را راه این هرکس نشود، چه و بشود منتهی محصول به

 ارک مختلف کشورهای در کرونا واکسن روی که االن بکنند، مثل کار اختراعی روی همزمان و باشند مخترع تا دو اگر میرویم.

 ساعت ۲۴ کسی اگر کند. حتی معرفی را آن بار اولین که شد خواهد شناخته دنیا در کرده ابداع را واکسن این کسی اگر میکنند،

 خواهدن ثبت آن اسم به چیزی دیگر دنیا در است، داده انجام ای خالقانه کار گوییم نمی دیگر کند معرفی و بسازد را آن هم بعد

 انجام کشف دیگه، نه نداشتم! خبر من اند. کرده درستش قبل ماه یک شده، درست شده، ابداع قبال این که گویندمی چون شد.

 یک بگیرند، یاد میخواهند ها بچه بعد سال که را ریاضی مسئله یک اگر نه؟ یا بوده خالق دوم فرد این آیا حاال اید! نداده

 گرا گوید می نیست؟ یا هست خالق این آیا باشد، آموخته جایی از اینکه بدون برود، را روش آن و بیاید قبل سال آموزدانش

 نرسند. جواب به اگر حتی بوده اند، خالق اند، رفته را فرآیند هردوشان چون فرد دو این بدانیم فرایند برمبنای را خالقیت تعریف

 می میرسم. جواب به بدهم انجام را این اگر بدهم؛ انجام نتوانستم را جایش این من فقط گوید می و رود می آخرش تا یکی

  نرسد. جواب به اگر حتی است؛ خالق فرد این گوییم

(  product) محصول یا فرآورده برمبنای اندآمده را خالقیت و گرفته قرار استقبال مورد بیشتر اتفاقاً  که سوم تعریف در ولی

 یکی دارد: تا آیتم ۲ حاال مفید، و تازه شود؛ می تعریف تازه چیز یک ایجاد خالقیت گفته اند، تعریف این در اند، کرده تعریف

 بر دیگر جااین نیست. خالقانه محصول باشد، نداشته را ویژگی دو این اگر باشد. مفید هم یکی و باشد جدید باشد، نو باید حتماً
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 اختراعی یک به یکی تصادفی صورت به است ممکن حتی ندارند. کاری را اید رفته شما فرآیندی چه اینکه است. محصول مبنای

 رفتهن را فرایند اگر ولی است؛ خالقانه ها این که گوییم می روش این در ایم. داشته خیلی تاریخ طول در که برسد ابداعی یا و

 متوجه آنجا و ببین را چیزی محصوالت نه، گویدمی اینجا رسیده. ولی این به تصادفی نبوده، خالق فرد قبلی دیدگاه طبق باشد،

 دبشو اگر خیر؟ یا شود می منتهی مفیدی و نو محصول به است؟ خالقانه کارش این آیا نه. یا است خالق فرد که شوید می

 یلفوردگ هوشی یا عقلی ساختار نظریه باشد، یادتان هوش بحث اگر ما خالقیت مورد در نیست. خالقانه نشود اگر است، خالقانه

 عروفم خیلی که برد نام را تفکر نوع دو شود، می انجام که هایی عملیات قسمت آن در گیلفورد که گفتیم گفتیم، می که را

  واگرا. تفکر یکی و بود همگرا تفکر یکی شدند: تر معروف تفکر انواع این هوشی، ساختار نظریه آن خود از حتی شدند.

 اب که همگرا تفکر هاست. این از یک کدام خالقیت حاال که این سراغ رویم می بعد میکنیم، مجدد تعریف یک حاال اینجا در

 وجود برایش مشخصی قبل از و مشخص جواب که شود می مطرح ایمسئلهشود،  می مطرح سوالی یک وقتی دارد، رابطه هوش

 که میکنیم سوال ما وقتی همگرا. تفکر شودنداد، می  جواب یا درست و داد جواب درست رفت که فرد بگوییم توانیممی دارد،

 یک ولی میخواهد، همگرا تفکر یک دیگر این دارد. وجود برایش غلطی و درست جواب یک این میشود، چند هفت عالوه به دو

 های جواب ندارد. وجود برایشان قطعی جواب که دارد وجود دیگر های موقعیت یکسری یا دارند وجود دیگری سواالت نوع

 مسئله یک مسئله هم گوییم می اینجا باشند، درست نوعی به شان همه توانندمی که دارد وجود مسائل این برای زیادی احتمالی

 شد حمطر خالقیت که هم باری اولین باشد. داشته متعددی های جواب میتواند ایم. گرفته قرار که موقعیتی هم و است واگرایی

 و کنید فکر خالقیت مورد در بیشتر باز حاال خالقیت. یا واگرا تفکر عنوان تحت و این مضمون همین با و بود گیلفورد توسط

 کنید. گوش حتما خالقیت مورد در ما بحث دنباله به و تماشا به و کنید عمل

 

 جلسه هفتاد و هفتم

برای اینکه به خوبی با خالقیت آشنا شوید و یا شاید به نوعی اول خودتان برآورد کنید، سئوالی مطرح میکنم که مایلم روی این 

د جواب آماده نرویگر خوبی باشید سریع سراغ جواب ها و پیدا کردن خواهید حل مسئلهسؤال تأمل الزم را داشته باشید. اگر می

 اش تأمل کنید.و کمی درباره

 

 سؤال خالقانه: 

 قسمت مساوی تقسیم کنید؟ ۴به چند روش می توانید یک مربع را به 

 

 

 

قبل از اینکه ادامه بدهیم، یک کاغذ بردارید و هر تعداد مرابع می خواهید در آن بکشید. روش های مختلفی را که می توانید 

 رسد را بکشید. ببینید به چند روش می توانید بکشید. آیا آدم خالقی هستید یا خیر؟دارد یا به ذهنتان میابداع کنید، وجود 

 در ادامه بحث به جواب ها می پردازیم و جوابهای خودتان را با این جوابها مقایسه کنید. 
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کنند بینند فکر میبه محض اینکه مسئله را میهای معمولی هستند. همه آدم ها های زیر به ذهنتان رسید، اینها جوابحلاگر راه

 رسند. اگر خالقیت کسی خیلی کم باشد ممکن است دیگر جوابی برای مسئله پیدا نکند.و به این چهار جواب می

 

 

 

هم  افرادیگیرید. در واقع تر هستند. حال که خودتان را محک زدید، ببینید در کدام دسته قرار میبعضی از افراد مقداری خالق

 های زیر:رسد. مثل شکلهای کمتر معمولی هم به ذهنشان میهستند که جواب

 

 

د ها رسیدیپس غیر از چهار تا جواب خواسته شده، چهار جواب دیگر هم پیدا کردند. هشت پاسخ. بنابراین اگر شما به این جواب

 . و دیگر جوابی به ذهنتان نرسید، از لحاظ خالقیت آدم معمولی هستید

ستید. در واقع تری هولی اگر توانستید بجای هشت پاسخ، شانزده پاسخ، یا حتی بیشتر بیست و پنج پاسخ پیدا کنید، آدم خالق

نهایت راه وجود دارد که بتوانید پنجاه پاسخ هم وجود دارد، صدتا روش هم وجود دارد، هزار پاسخ هم وجود دارد... . درواقع بی

های غیر های زیر جوابت مساوی تقسیم بندی کنید که هیچ کدام هم شبیه به هم نباشد. جوابیک مربع را به چهار قسم

  ها به ذهن خیلی از افراد نمی رسد.معمول هستند. این شکل
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 :در شکل بعدی جواب های بیشتری خواهید دید

 

 

 

 

 

 

 . 

 

به جای مثلث نیم دایره بگذارید، به جای یک مثلث  قسمت مساوی تقسیم شده است. مثالهمانطور که می بینید به چهار 

لف میهای مخت. حالت دندانه دار بگذارید. حالتکوچک که از هرجایی گرفته شده، دوتا بگذارید...سه تا بگذارید... ده تا بگذارید..

چهار قسمت  متعددی بههای شود یک مربع را به روشتوانید اعمال کنید. پس مییدا کرد. در واقع بینهایت روش میشود پ

 دهیم.مگرا از قبل مشخص به آن پاسخ نمیال هبندی کرد. این یک سؤال واگرا بود. بصورت سؤمساوی تقسیم

گویند تورنس پدر زرگان حوزه خالقیت. میرویم سراغ گیلفورد و تورنس، دو تن از ببا خالقیت مقداری آشنا شدیم، می حال که

این مفهوم را مطرح کرد و یکی از مفاهیم  ۱9۵۰ف مطالعه خالقیت کرد. گلیفورد هم از سال خالقیت است. بیشتر عمرش را صر

 هایی را برای تفکر واگرا یا خالقیت برشمردند. این مباحث را مرور می کنیم و بر مباحثویژگی اش شد. این افرادنظریهاصلی 

خواستید در کالس به خالقیت توجه کنید، روی اینها باید مانور  ها دقت کنید که اگرویژگیکنیم. به این تر بیشتر تمرکز میمهم

 بیشتری بدهید.

 های تفکر واگراویژگی

 (Fluencyی اندیشه در یک زمان معین )دتولید تعدا سیالی )روانی(:

   تری دارد.یت بیشتری داشته باشد(، ذهن سیالهای وی کمحلها و راهحل ارائه بدهد )ایدهفرد هرچه بیشتر راه

 (Flexibilityها و راحل های متنوع و غیر معمول برای یک مسئله )تولید اندیشه پذیری )نرمش(:انعطاف

 (Originalityهای منحصر به فرد و نو )حلاستفاده از راهتازگی )اصالت(: 

 (Elaborationتولید جزئیات و تعیین تلویحات و کاربرد ها ) گسترش )بسط(:

 اضافه کنیم.جزئیاتی به ایده اصلی 

 (Synthesizingهمخوان )های ناکنار هم قرار دادن اندیشه ترکیب:

 گیرند.در حالت معمول کنار هم قرار نمی هایی کهکنار هم گذاشتن ایده

 (Analyzing)  هشکستن ساختارهای نمادین به عناصر تشکیل دهند تحلیل:

 (Organizingها )ستفادهاها، کارکردها، و مورد شکل دادن طرحتغیر  سازمان دادن:
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 (Complexityهای مختلف و مرتبط به طور همزمان )یی برخورد کردن با تعدادی اندیشهتوانا پیچیدگی:

کر ، فنیستندتوانند همزمان روی یک مسئله و یا چندتا مسئله که ظاهرا به هم نامرتبط ای است که میذهن افراد خالق به گونه

 کنند. 

چهار های تورنس و گیلفورد بر مبنای سنجش ورد تأکید دارند.  اصال اساس تستم تورنس و هم گیلفروی چهار ویژگی اول ه

های تفکر معتقد است شوخ طبعی یکی از ویژگیاند. مثال تورنس ه کردههای دیگری را هم اضافویژگی اول است. البته ویژگی

 دهیم.واگرا است. در زیر چهار ویژگی اول را توضیح می

های خیلی زیادی برای حلو راه حل باشیم، اگر دنبال راهشویموقتی با یک مسئله مواجه می ویژگی سیالی است. در واقعاولین 

می یا بیان از سیالی کالمسئله پیدا کنیم دارای ذهن سیالی هستیم.  سیالی انواع مختلفی دارد. سیالی اندیشه، سیالی تداعی، و 

توانید )مثل بازی اسم فامیل( اسم م. اگر از شما بپرسند هرچه که میکنیتر مییالی را روشنس اند. با یک مثال مفهوماین جمله

در یک بازۀ زمانی مشخص هرکس  .کنداسم پیدا می ۲۰ یدیگراسم و  ۱۰شود. یکی شروع می« ف»پسر پیدا کنید که با حرف 

   های بیشتر پیدا کند، ذهن آن فرد از لحاظ تداعی سیال تر است.اسم

 توانیم برای کلمه خوب هم معنی پیدا کنیم )این میشود سیالی تداعی(. هر چه می

 .پیدا کنید )این میشود سیالی اندیشه( تمام اشیائی را که گرد و خوراکی هستند

م مشخص های زیاد است. به سیالی فراوانی هم گفته می شود. نمره فرد هسیالی مهم است پیدا کردن راه حل چیزی که در

 از این قسمت می گیرد.حل ها بیشتر باشد نمره باالتری است، هرچه راه

 

 

 جلسه هفتاد و هشتم

اییین تییازگی اصییالت یییا ابتکییار بییه خلییق ایییده هییای نییو و  ،اسییت ویژگییی دوم خالقیییت تییازگی اصییالت یییا ابتکییار

ولییی اگییر  ،دذهیین سیییالی دارییی میگیییماگییر شییما ایییده هییای زیییادی خلییق کردییید  .میشییودمنحصییر بییه فییرد گفییت 

عییالوه بییر سیییال بییودن شییما ذهیین مبتکییر هییم  اینجییا میگیییمایییده را خلییق کردییید کییه بییه ذهیین بقیییه نرسییید 

گیلفییورد   .در اینجییا مشییخص میشییه ایییده یییک ،نییو بییودن اصییالت داشییتن ،اییین ویژگییی ابتکییاری بییودن .ددارییی

 .نییده عنییوان پیییدا کنییی اد مییی خواسییت کییه بییرای اییین داسییتانکییه از افییر ردکییداسییتان را مطییرح مییییک  عنییوان 
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نمییره  کییار میگفییت اینهییا دپیییدا کننیی دسییت نتونسییتمیهرچییه افییراد بیشییتر بییه عنییوان هییای خالقانییه تییری 

 .گرفتندباالتری می ابتکاری

را ا هیییا اینهتییازگی بعضییدر  د،نییعنییوان داسییتان بییراش پیییدا کن ی نقییل میشییود و حییاال بیییانداسییتان کوتییاه یییک

خلییق کنییی اییین  تریعبییدی ایییده نییو تییریاگییر شییما اگییر هییر چییه بتییونی  .داننییدمیهییا مهمتییر از بقیییه آیتم

های منحصییر بییه فییردی خلییق کنیییم بییدون اینکییه ایییدهولییی دیگییران معتقدنیید شییما نمیتییونی خالقیییت همینییه 

ه میین مییی خییوام گیینویسیینده ب بییه یییک بییرای مثییال یییک فییردی نمییی تونییه .ایییده هییای زیییادی تولییید کییرده باشیییم

حیییاال هیییر کسیییی  .باشیییهبنویسیییم کیییه تیییا حیییاال هیچکسیییی ننوشیییته  میخوام شیییعر ییییک ،یسیییمییییه شیییاهکار بنو

کییه دیگیییه نمیییره سیییراغ  ابییداعی داشیییته باشییه ،هاینجییا کتییاب بنویسیییی خواسییت یییه همچیییین چیییزی بنویسییید

 ،فراوانیییی ، اییییناینهیییا داخیییل ،هکنیییهیییای زییییادی را تولیییید میچیییی ولیییی فیییردی کیییه داره تولیییید میکنیییه کتابهی

اییین ابتکییاری بییودن  .هییم پیییدا میشییه شییاهکار داخییل آن پیییدا میشییه و بییدیع و،بییه فییرد و نییمییوارد منحصییر 

جالبییه بییرای سیینجش  ؛براتییون میییگم کنییهمطییرح مییی ی کییه گیلفییرد هایحییاال یکییی از داسییتان .هخیلییی مهمیی

اینهییا را قبییول دییین بییاالخره کییه ه نییک میگییه یییه کشیشییی رفییت یییه جزیییره ادم خییوار کییه آنهییا را موعظییهعالقییه 

بیاندازنییید و تیییوی آب جیییوش  بلکیییه ایییین کشیشیییی رو میگییییرن و دیییین رو قبیییول نمیکننییید ، نیییه تنهیییاکنیییه

قبیییول داد و بییییداد میکنیییه و مواجیییه شیییده  گیلفیییرد میگیییه چیییون ایییین کشییییش چیییون بیییا کشیییتن .بسیییوزوننش

بییا میین ازدواج کنییی نمییی ذارم  اون منطقییه از اهییالی بییومی خوشییش میییاد از اییین و میگییه اگییر ملکییه ،نمیکیینن

اون ازدواج کنیییه بیییا  اونقبیییول نمیکنیییه بیییا  ایییین کشییییشولیییی  .نآبجیییوش بنیییدازو تیییو را در تیییو رو بسیییوزونن 

 .میشه کشتهواندازن آدم خوارا و زنده زنده در داخل آب جوش می  یا ملکه خوارها رئیس آدم 

 

 

 

 

 

همییون جوابهییایی کییه داخییل  د اگییر یکییی بگییه کشیییش بییدبختعنییوان پیییدا کنییی یییه حییاال میگییه بیییا و بییرای اییین

اگیییر ییییه کسیییی اومییید ولیییی  همیییه هیییم میرسیییهبیییه ذهییینم نیسیییت و خالقانیییه  گفتیییه کیییه اینهیییا مربیییع بیییوده و

حییاال اییین آبگوشییت کشیییش  زدنیید مییثالال مثییهایی کییه بییاز نمونییهخلییق کییرد حییاال  عیهییای خیلییی بییدیعنوانو

و میبینیییم حییرف  کنیم مییی بییه ذهیین میرسییه مییا خیلییی از فیییلم هییایی کییه نگییاه کمتییرجورعنییوان هییایی کییه 

کسییی بییه ذهیین تییا حییاال در اینهییا نیسییت ولییی یییه فییردی میییاد یییه مظنییونی رو خلییق میکنییه کییه کییه تییازه ایییی 

نیسییت کییه نییو خییارج میشییه دیگییه  اصییالتش حالییت آن دیگییر از  میرسییه  کسیییبییه ذهیین نرسیییده وقتییی هییم 

 ن خاصیییتش اولییی رو نییداره اونانجییام بشییه دیگییه او میین بعییدهییر کییار تقلیییدی  یعنیییمنحصییر بییه فییرد نیسییت 

فکییر کیینم  تصییویر فعالیییت میین دارم بییرای دانییش آمییوزانیییه اینجییا حییاال در ابتکییاری بییود ویژگییی  بییود کییه

 .ششم ابتدایی بوده کالس
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 هییاداریییم بییا این یییک ربییع سییاعت فرصییت یمگفتیی صییفحهدر طییول  .دو تییا دایییره کوچییک کنییار هییم گذاشییتیم

شییکل هییای مختلفییی بسییازیم اگییر کسییی تمییام اینییا رو پییر کییرده باشییه بییا همییه اییین دوتییا دایییره سییاخته باشییه 

اگییر کسییی یییه چیزایییی رو سییاخته باشییه کییه بییه ذهیین دیگییران نمییی رسییه اییین اصییالت یییا  .فراوانییی بییاالیی داشییته

اریییم یم کییه مییا را نگییه درا بییاز میکنییهییا  فیییلم فکییری حییاال بییاز میتییونیم از نظییر .تییازگی ابتکییار بییاالیی دارد

بعییدی یییا ویژگییی سییوم اینکییه  در مییوردبیشییتری داشییته  اصییالتبییه نظییر شییما  تحمییل کنیییم ببینیییم کییدام یییک

ارائییه دادنیید و گفتنیید اگییر مییا بتییوانیم پاسییخ  کییه از آنانعطییاف پییذیری تعریییف  در .اسییت وجییود انعطییاف پییذیری

 های مختلفییی بییهآییید و اییین مسییئله را از دیییدگاهبییه انعطییاف پییذیری بییر می اییین بییدهیمارائییه هییای متنییوع را 

اگیییر کسیییی بیییه اون دوتیییا داییییره بییییاد از ییییک طبقیییه چیزهیییایی رو بکشیییه  انعطیییاف پیییذیریدر  .نگیییاه کنییییم آن

بییه  را هییاولییی اگییه بیییاد طبقییات مختلفییی یکبییار مصییرف اینمیگیییم اییین انعطییاف پییذیریش خیلییی بییاال نیسییت 

بییه صییورت  ،ببینییهبییه صییورت شییکل ببینییه بییه صییورت نوشییته  ،ببینییهبییه صییورت حییروف  ،نییهببیصییورت کلمییات 

 .درپاسخ هاش وجود داره این تنوع زیادی میگیم ،ببینه عالئم ریاضی

 

بینیییید  تمیییام مثیییل همیییین مثیییالی کیییه در اینجیییا می .دیگراسیییتفاده کردنییید چییییزبیییرای سییینجش ایییین اومیییدن از

داریییید تمیییام  دقیقیییه فرصیییت ۲دقیقیییه ۵ .میرسییید فهرسیییت کنیییید را کیییه بیییه ذهنتیییان میییوارد اسیییتفاده از آجیییر

مثییل آن  اگییر کسییی دچییار تثبیییت کییارکردی شییده باشییه .جییر میشییود فهرسییت کنیییداسییتفاده هییایی کییه از آ

مثییالی کییه زدیییم در قسییمت حییل مسییئله بییا چکییش و میییخ اینجییا میگیییم اگییر کسییی دچییار تثبیییت شییده باشیید 

ایی کییه ذهیین انعطییا پییذیری دارنیید یییک راه حییل هییای زیییادی ولییی ادم هیی. خیلییی ذهیین انعطییاف پییذیری نییدارد

 .میتوانند ارائه بدهند که به ذهن دیگران کمتر برسد
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بسییط یییا گسییترش بییه تولییید جزئیییات و  .نجییا بحییث میکنیییم بسییط یییا گسییترش اسییتآخییرین ویژگییی کییه در ای

میگییه گییاهی وقتهییا یییک ایییده اصییلی خلییق میکنییید و اون تنیییه  .تعیییین تلویحییات کییاربرد هییا گفتییه میشییوند

اصییلی جوابتییون خیلییی خوبییه  ولییی بعضییی از افییراد هسییتند کییه عییالوه بییر اینکییه یییک ایییده خلییق میکننیید 

خیلیییی از افیییراد هسیییتند کیییه  .میتواننییید بیییرای اییییده هاشیییون تلویحیییات کاربردهیییای مختلفیییی در نظیییر بگیرنییید

خییودش یییک ابییداعی انجییام داده ولییی کییاربرد زیییادی نمیتونییه بییراش  ،میتواننیید در اییین قسییمت ضییعیف باشییند

آن محصیییول را میگییییره از  ،بیییاز بعضیییی از افیییراد هسیییتند ذهنشیییون ذهییین بسیییط دهنیییده اییییی اسیییت .پییییدا کنیییه

یییک داسییتان  ،شییاخ و بییال بهییش میدهیید ؛اون کسییی هییم کییه اختییراع کییرده بیشییتر بییرایش کییاربرد پیییدا میکنیید

نده رسیییده ولییی یییک نویسیینده دیگییر کییه قییدرت بسییط بییاالیی دارد اینقییدر اییین اون ایییده اصییلی بییه ذهیین نویسیی

 را شاخ و بال میدهد که اون ایده اصلی خیلی گستردگی زیادی پیدا میکند

 

و در اینجییا بییاز میتییونیم بگیییم عییالوه بییر اینکییه افییراد ایییده هییای فراوانییی افییراد خییالق پیییدا میکننیید ایییده هییای 

متنیییوعی پییییدا میکننییید بیییه اییییده هاشیییون جزئییییات  زییییادی بیییه اون اییییده نیییویی پییییدا میکننییید اییییده هیییای 

اییین قسییمت و حییاال جزئیییات وابسییته زیییادی اصییلی اضییافه میشییه یییا عناصییر فرعییی اصلیشییون اضییافه میکننیید 

کییه خالقیییت را بسیینجیم چییه کییار کنیییم کییه اگییر خواسییته باشیییم دهیم نشییان مییی شییمامییا هییم بییا یییک مثییالی بییه 

فییردی کییه ببینییید اییین تمرکییز کنییید  بییریم شییما روی بعییدی پقبییل از اینکییه بییه کلیییبییه اییین شییکل بییا دقییت و 

تییا دایییره  ۵نفییر هییم در اینجییا اییین شییکل رو کشیییدم گفییتم بییا اییین  ۵ هسییتند تییا فییرد ۵ حییاال اینییا رو کشیییده

 ی بسیییطپیییذیری بیشیییتری داشیییته کیییدام یکیییانعطاف بکشیییید ببینیییید کیییدام یکیشیییون شیییکل هیییای مختلفیییی

بییاالتر بییوده و بعییید  یشفراوانشیی دام  یکیییبیییاالتری داشییته  کیی اصییالت یییا ابتکییار م یکیییداشییته کییدا یبیشییتر

 .دقت کنیمبه آن هم یا مقایسه با هم انجام میدیم در فیلم بعدی  ون رادهی شمن نمره اینها راباز
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 هفتاد و نهمجلسه 

شتیم گفتیم  داتاکید ش تا ۴رو  .گفتیمن یتاابررا خالقیت ن یا هماا گرواتفکر ی یژگیهاومدیم اوقبل ی قسمت هادر خب ما 

نی یا سیالی  اوالیش فراوبشه ور ینکه مرای ابره و یژگی ساخته شدر وین چهای ابر مبنار گیل فوو نس رخالقیت توی هان موآز

ینکه انی صالت یعد اصالت بواباشه سومیش ع متنون هاتوه یدد ابوی پذیرف نعطاامی دو .تولید کنیمدی یای زهاه یداکه د بو

ها  دبررکات و تلویحات جزئیاودن فزل دادن اباخ و یعنی شاد بوش مین بسط یا گستررچهاو خلق کنید دی منحصر به فرو نو ه یدا

ین تصویر ابه ره بادوبا هم مقایسه کنید حاال رو ین ها ن اکشیدز موآنش داتا  ۵یم گفتیم ن آوردتواین مساله هم براصلی ه ایدابه 

 .قت کنیددین تصویر ابه و یم دبرمیگر

 

ی سالید بعداین ه در اشدم نجای اتقسیم بندو هی ه دنمره مداو ،یکار ،لندار ،رولکا ،بنیج ،ناآسم ابا اد فراین از ایکی وم کد

با  زه بسای تا تونسته شکلها ۵شته با هر داقت وقیقه که د ۲ده در تر بول همه سیااز هنش ذ .شتهرا دانی اوانا بیشترین فرآگفته 

از نسته اهیچکس نتوه و کشیدرا ین حالت ا ،دهیک تعجب کر ،غمگین د،نکه میخنده کشیدی هارت صوه مک کشیدن آدمشوه

گفته باالترین   ،دومنفر  ،ین بنیجیا .دههنش بیشتر بوذنی یا سیالی اواهمه فراز ین ده اکرده ستفاانا آکنه فقط ده ستفااتا  ۵ین ا

نا  آ ،لیهاون او .باشهع متنوو مختلف ی تو یه مقوله نباشه تو مقوله هان تورفکاایعنی شما ی پذیرف نعطاا ؛شتهی و داپذیرفنعطاا

ه کشیدن نسارت اتک یه صورمی یه صودوین الی و ،شتاندش هاه یداتو ع تنو ،شتاندی پذیرفنعطاه امک کشیدآدیگه همش د

ن نسارت ابدین صوی جارو ینااته میتونین سدسه ه در هم که کشیدو توپی اون حاال ه کشیدپ یه توه ماشین کشیدخ یه چر

خ تا چردوسومی رول کا.ده سته نبودسه وم در هیچکدده که مقایسه کردش ین خوی اپذیرف نعطااسته دین سه ا .پتوخ و چر

شه  باری بتکاایگه دقعا خیلی واکه ی تا چیزی دو پذیرف نعطاظ الحااز  ،همیگیره تا نمر ۳سیالی ظ لحاه از کشیدپ یه توه کشید

ده بوه سیداون رهن ذبه پ تود بوه سیدرین هم اهن ذبه خ چرد بوه سیدرمی دوهن ذبه ه باشه نکشیده نرسیدان یگردهن ذبه و 

ر بتکااین باالترین اگفت ه کنک کشیددیک باو  هها یک بمب کشیده یرداباید رم نفر چهارم نفر چهاده و بوه سیدرینم اهن ذبه 

بمب ش چیزدو هر ه چیز کشید ۲ینا بکشن پس اکنک با دباو بمب ن که بیاه نرسیدن وهنشذبه وم هیچکدن چوا شته چردا

و نیا دمرجع مقایسه میکنیم نه با کل وه بین پنج نفر ماهمیشه با گردر  .دهبود قعا منحصر به فروا ،هدامیخور بتکااصالت اخیلی 

را موها اع نوای ابره موهاشو کشیدداده لیه حالت وای ابره مداویگه ی دناف اولی برخاله وکشیدرت خر پنجمی سه تا صوآنفر 

در میبینیم  ؛ار دادهبه نحو خاصی قررا هایش وبرده است کردرعینک ده ست کردرسبیل و یش ه رکشیده کاله کشیداد فرای ابر

شته ش داگستر ین باالترین بسط یاامیگین ده ضافه کراینا ابه ت نقد جزییاا حاال .مهرت آدینه که صوه آیداخیر ت ینجا جزئیاا

روی جه میشیم حتما اسه با موقعیتهایی که مورمددر ینه که اما تاکید میکنیم ا یم چردارتاکید ن شوروخیلی رو ینا احاال که 
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خالقیت س برنامه کالق فوای نقاشی بری نگ هاای زبر .نقاشی نیستای ینا فقط برا درسهر در ما  .یژگی ها تاکید کنیموین ا

التی که می  اسو .بگیریمر به کاو ین خالقیت اسهایی ما میتونیم درتک تک ی نجا نه تواوسه واینا ابشه ار هد برگزاخاصی میخو

ی هاروش ین اگی زتاع و هیم همین تنودئه مین ارامادیسی که خورتدی هاروش هیم امی خوزان موآ ازبهایی که اپرسیم جو

فیا این جغراحاال  .میدیمدرس فیا ایم جغردارما مثال ی توه و یش بدافزاد افراخالقیت دش ین میتونه خواگرفتن ر به کاو مختلف 

برسن میتونه اد فراهایی که باید اردستاندن و اسماای درفی که براهداالیی که ما میپرسیم احتی سودر میدیم میتونه درس  کهرو 

و در نگ ها در زکه ما بیایم د ین نبوای اکه گفتیم فقط بررو ینا ابزنه پس ج موش توا گرواین تفکر اباشه  شتهد داجوع وین تنوا

باهم  رو ینا است که ممکنه م احتما بهش توجه کنید چندتا مفهواد ست که میخوردی اکنید یک موده ستفان اشوازخاصی ارد مو

ینکه از ایا همین خالقیته یکی هوشه یکی پیشرفته تحصیلیه تا قبل  فرینندگیآبه خوبی تمایز قائل نشیم یکی اری یک مقد

گفت که هر کس  ری ینجوامد اوند بعد دهم متمایز نبواز خیلی ش باهوق و خالاد فراکنه ا خالقیت جدش و از هود بیار گیل فو

ظ لحااز لی وهوشی ظ لحاز انابغه نباشن ن یم که ممکنه هوششادارما ی هاآدم خالقیه یه ه آدم بداب بیشتر جوت الاکه به سو

 .د دارهجوم وتا مفهو ۳بین ای  بطه راشته باشد ببینیم چه داموقعیت خوبی ه یداخلق 

 

 فرینندگی  آسایل سنجش ه از ومدآست دبه ات نمرش و هوی هان مواز آزحاصل ات فرینندگی گفتن بین نمرش و آبین هو

 

شته باشه حاال  داهم ی شته باشه خالقیت بیشتری داباالترش کی هونیست که هرری ین جوایعنی ارد ندد جووهمبستگی باالیی 

یگه قطع میشه ط دتبای ارباال میر ۰۲۱از یگه هر چی شما دبه باال  ۱۲۰میشه میگن ضریب هوشی ح ستانه مطرآیه نظریه 

که حتما باید  د اهنم میذینا همه باید نکاتی که به اقتی میگیم خالفیت وخالقیت باال ای باید برای ستانه ش آین یک هوایعنی 

creaviن یم یا همورگ داربز Cگفتن یک خالقیت با ن مداونگلیسی اقتی میگیم خالقیت تو وگفته بشه  t y ف اول که حر

خاصی  اع بدایه ه مددی آیعنی یه فررگ بزی هاCکوچک هستن ی هاcیم که دارخالفیت هم ی ها cگه یه ربز Cخالقیت با 

کسی  ده اون خالقی بوده آدم کراع خترر اکسی که ماشین بخاده اون بوق فظ خالحاده سی شاعر خالقی بودوخب فرم داده نجاا

 ده کراع خترو اکه تلفن 
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ندگی  در زهست که ما ای کوچک خالقانه ی هارکان کوچک یا هموی ها cاون لی وهستن رگ بزی ها Cین ها ده اخالقی بوآدم 

میچیند ای خالقانه و حسنت اشو به نحو دخونش خور کار کوددار قتی ما میایم یک خانم خانه ومیدیم یعنی م نجان اماه مرروز

گر  م داده نجااخالقانه ر کام داده نجاایس معمولش رتددر اون روش یک تغییر روش خالقیه یک معلمی که یک آدم ین م امیگیر

ای یم بردکرح مطر ۰۲۱ستانه آنجا تا نظریه اوین که میگیم ابنا بر ده و خالقانه بورش لی کاده ونبورگ بزی هاCنیا متوجه دچه 

و شته باشه بین پیشرفت تحصیلی ط داتباارمتوسط میتونه با خالقیت ش کوچک حتی هوی هاcین ای ابررگ بزی ها Cاون 

ند  دارضعیت خوبی وسی ظ درلحااز یم که اد را دارفراز ایعنی ما خیلی د بو فرینندگی هم کمترش و آهوط از تباارین اخالقیت 

مناسبه ن شواسه بررسهایی مددرین انا اونه اره ندرو ینااسه تحمل رخالقی که مدزان موآنشدایم دار نیستند برعکسشمق لی خالو

دل زده ینا خیلی سریع اکنیم رد برخوزان موآنش داین اغیر خال خالقانه با ش با نگرق با یه معلم غیر خالص هم به خصوز گر باا

ید که  دهید اشت خواهم گذاسالید خواین از ابعد ه ن کلیپ کوتایاکه من میگیم حاال و چیزاون میشن یه معلمی که فقط میگه 

ادی فرارد اند خالقیت باالیی نددارباالیی ش هستند که هوادی فراما میتونیم بگیم که پس دارد و نکته تاکید روی میبینیم که 

لی  دارن ولی باالیی هستن پیشرفت تحصیادی فرازه انداخیلی باال نیست ازه نداون ابه ن ند هوششودارهستن خالقیت باالیی 

د شاگرز موآنش داباال ه نیست که هر سه باهم برری ینجوت اتباطاارین الی پیشرفته نیستن یعنی وخالقن ی ادفرانیست ق خال

شته داهم میتونه خالقیت باالیی دی ینکه نباشه میتونه باشه یه فرانه د هد بوانخوزان موآنش داترین قما حتم ًا خالس کالاول 

یم  دکرح نر مطررگاش تو هوص شته باشه به خصوداباالیی ش نیست که هرکی هوری ینجواما الزالی وباشه شته داباالیی ش هوو 

از یگه کسی خالقیت دتا ممکنه دوین اشتند که داکالمی تاکید و بانی ش زهوو یاضی رمنطقی ش هورو ما بیشتر ارس که مد

 .هبدج به خردش خو

 

  جلسه هشتادم

 مشابه است. 8۱و  8۰های ویدئوی جلسه نکته:

سری ویژگی سائلی که تو بحث خالقیت خیلی مطرح میشه اینه که یک  اتی  مطالعن نسبت مید هایی را به افراد خالقیکی از م

و یژگیها ی وشتند یه سرن داندگیشوی زها تون موی آزخالقیت باالو هستند ق که خالادی فرابله  کهن داده نشاه شدم نجااکه 

نش  دابین ک یژگی مشتروچند تا ه شدم نجاد ایازخیلی ت گفتم تحقیقا. متمایز می کنداد فرابقیه را از نها اند که دارصیاتی خصو

 قت کنیددینجا ه افهرست شدن تواخیلی توجه بشه برن باید بهشوزان موا
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همش   صددریژگی ها حاال نه صد وین ام نو بشناسیاوشته باشیم ق داخالز موآنش داگه ما ن اچو،بگیریم د مهمه یارو ینا ا اچر

سمت ن ین ستواز اند دارپیشرفت سطح باالیی ه نگیزرا دارد ایژگی ها وسن ابیشتر ق خالاد فرالی وشته باشه د داجود ویک فردر 

ین اند وشتیم کنجکاداهم ش نگیزی اپیشرفت تو بحث هاه نگیزاین اپیشرفت هستند ل نباق دخالاد فرن اتواچپ می کنم بر

در سر ان میخو همه چیزاز ند واکنجکال سادخرن کادمثل کوان نشمندداین که ان انشمنددابا دی عای ماق ادفردن بوو اکنجک

ی هارکشواز یکی در  شما تعریف می کنم میگفتای خیلی به نظر من جالب برن چود ساتید یه جایی تعریف میکراز ایکی رن بیا

بیسیم به من  ن فوومیگفت یک جایی یک میکردم ندگی صحبت میکری زهات رمهارد مودر بچه ها ای که میرفتم بردی متعد

ن فونتووگفت میکرد و بلند کررا ستش دسطش وبچه ها از یکی دم ، بچه ها صحبت میکرای ها برر ین کشواز اند یکی دبوداده 

ر ینجوو امن فیزیک و نم ودندگی من گفتم نمیی زتهارمهاره باد در یگه بودبحث من یه چیز اره ،میکنه سیم ندر کاری چجو

ین اید دنکرال سون کسی تو عمرتو ازپرسید تا حاال ال سوز قیقه بعد بادسه و دو گفت بعد ساکت شد ارم ندع طالرواچیزها 

ن گساالرما بزره و بیادر ینا سر داره از است ر دوچقدوه کنجکار ین بچه چقداکه م مددم اوبه خودم میکنه یعنی خور کاری چجو

 ندوکنجکاق خالزان موآنش ق داخالاد فراحاال و یم رینها میگذر اکنا ازحت راچه 

در همه چیز سر اد از میزنیم میگیم خیلی فضوله میخواد فراین ای ابری ما حتی برچسب بدت قااومیپرسند گاهی د یاال زسو

اد فرب در ایژگی خوویک ان عنوبه وی را ین کنجکااتی که ما باید رصودر نه ، نی وبدرو نیست خب تو همه چیز زم یگه الره دبیا

لی  وند ارهستند که خیلی نظم ندادی فرق اخالاد فراینکه میگن اها علیرغم رکادر ترتیب و به نظم د یای زتقویت کنیم عالقمند

غ شلورو ناد اویاان زیگردند ممکنه داریه نظمی ن بی نظمیشووف در اون معرل ند به قون دارشادخور کان در شادیه نظم خو

ن شادکفا هستند خودهستند که خوادی فرق اخالاد فرد داره اجوونظم ن تو برنامه هاشون تو فکرشون شورنا تو کااولی وببینن 

ان یگری دحرفهااز شته باشیم اندور مونو بادگه ما خوایعنی د فرد شتن خوور داین بااند ور دارشونو بادنند خودوشایسته می را 

ن سر به سرشوان یگرن دممکنه بهش بخندان یگردینکه اغم رعلی اد فراین انیستیم خالقی د بترسیم فران یگری دنش هازسراز 

جالبی هم هست  ل نقل قووف جمله معر ند یکور داربان شودخوه  عقیده و یدابه ن چوارن میزن شودخوف هم حرز لی باارن وبذ

ان یگردمختلف ی هاآدمشتند اان دیگرن دکه تحمل مزحکه شده ست کسانی حاصل شددمع به اجوی غلب پیشرفتهاامیگه 

پشت سرما  ان یگردینکه حاال ن از انترسیددن نکرو خالی ان ینا خیلی میداشتند اگذن خیلی سر به سرشان خیلی خندیدن بهشو
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ار قران یگرا  دستهزه و اخندرد ینکه  موالی تحمل ن وند تحملشوداریژگی ر وینجوق اخالی هاآدم میزنن چی میگن نه ف حر

مها  ادیگه دحاال د بون که مد نظرشای چیزاع آن ختررا امیکنند ا ست پیدد دمقصواون نا  به اوقتی وخر در آلی وده یازبگیرند 

یگه به ن دخندیدن خیلی بهشون عشوابداز اقبل ت صف میکشن مدن پشت سرشون میان شووپیرن یگه میادحاال ن نمیخند

ن رو تواچرخه دومیگفتن برید بابا شما ن د خیلی میخندیدند میومدندکر پیماالین هواوند دبوز چرخه سادویت که ادران رابراون 

هستند  ادی فرق اخالاد فردن ابوری همینجواد فراز اند خیلی دکراع ختررا اپیما اهود و ینا باال بوالی تحمل ویم ر دارید چه کازبسا

ه باعث شدغ ین نبواکه د دارد جواد وفرا درما فکر میکنیم که یک نبوغی ت قااوگاهی ن چور ین پشتکااند دیار زپشتکادارای که 

ن هاشورکادر نضباطی هست که ر و اپشتکاش بیشترد داره جواد وفراین در اخالقیت که غ بر نبووه باشند عالق خالاد فراکه 

ئه  ارابحث خالقیت نظریه ی یم تودارنت میعالی زیک سیگ دن کرن عالقه شورد مور ین کاف اکه صردی یای زشتند ساعتهادا

ن مازمیشوند که حتی  گذشت ن شورکاق غرر نقدامیشن ق غرن شادخور کاق در خالاد فرامیگه  ن شدق غر یاو سم فلواه بداده 

نمیفهمن ارن قت میزومیکنند ر کادارن روش که ی چیزروی اون یک نوشته وژه روی پردی روی متمای ساعتها نمیکنندس حساا

ینها هست که  اخب دن ، بون شووژه اپرن و شوه ایداین دن روی اکرر اکل یشب مشغواز دینا ه ایک صبح شددنز که مثال ساعت

ن غشواسرن میومدد به خود ها خوه یدو اشتن داهن خوبی و ذبغ افقط نودی نمیشه که ما فقط بگیم فره میدای خالقانه ل محصو

بشه اد داده فراینها به زش اموآباید وباشند ری باید همینجوق خالاد فرق اخالزان موآنش ن داشورکاای شتن براقت میزوینا انه 

ی فکرل ستقالاد افراند دارهم ی فکرل ستقالاینها انه دکرش هش تالراکنیم ش باید تالزه تای فرینش هاآبه ن سیدای رکه بر

هم  دی نتقااتفکر ز نند طردوست می ن درشودخور کان میگن چون شوردمودر چی ان یگرارن دیگه توجه نددینکه خیلی ایعنی 

ند بهتر دارست د دوضعیت موجوونسبت به اره منتقد هستند همواره یم هم همودکه بحث کره ندزضایتی سارنااون ند گفتیم دار

مینه حرکت کنند  زیک ی نشدند فقط توه مینه خاصی کانالیززیک در ند یعنی فقط دارسیع هم ونش د دایای زهاه نگیزابشه 

غیر ن قت شخصیتشواوهستند گاهی ر مشتاقی نسبت به کای مهاو ادحساسی هستند اپر ی ماآدخیلی مختلفه ن ندیشه هاشوا

ارن ست نددوبسته نیستند اد وافراغلب ی ابند هاو خیلی به قید ن نو چوری اوینجواکنه که ه جلوان یگردنظر در ممکنه رف متعا

تفکر از ند دی داریازجتماعی حساسیت الی نسبت به مسائل وجتماعی کمه ابط روابه ن باشند عالقشوع جتمااهمیشه همرنگ 

هم ما  ن کالسهامودر که د بوه فرینندا ادفری ایژگی های وینها یه سراند ارتاثیر گذان یگرروی دبر و مند هستند ه بهردی شهو

ال یر سوب رو زمیبرند کتاال یر سوت زقااوگاهی رو نی که معلم زاموانش دامیکنیم رد ما برخووی کنجکازان موانش داقتی با و

ی یه چیزری ند همینجودعایت نکررو رجتماعی اداب اتلقی بشه که ری ینجواممکنه ت فااونی که خیلی گاهی زاومآنشدامیبرند 

شته باشه  د داجود وفررت در جساه اون بگیرار هم قرر ینا کنااگه مجموعه و اخالقیت باشه از ینا ممکنه ناشی اگفت میگیم رو 

نه تنها  و بشه ه یددباید زان موآنشداین د اجودر وینها  اریبی بپرسند غو عجیب ت الاخلق کنند سورا نو ی نو فکرهات محصوال

م در ئه میدن اراچند تا نکتهه خدمتتودر ین بحث خالقیت ایند آال برابشه که حاورش داده بلکه باید بیشتر پره نشدب سرکو

 کنه. خالقیت بیشتر کمکورش میتونه به پرر که معلم چطوی قسمت بعد

 

 مجلسه هشتاد و یک

یکی از مسییائلی که توی بحث خالقیت خیلی مطرح میشییه اینه که یه سییری ویژگی هایی رو به افراد خالق نسییبت میدهند. 

شون  سطح خالقیت باالیی توی آزمون ها و توی زندگی ستند،  شون داده که بله افرادی که خالق ه شده ن مطالعاتی که انجام 

شتند، یه سری خصوصیاتی دارند که اونها رو از ب قیه افراد متمایز می کنند. گفتم تحقیقات خیلی زیاد انجام شده، چند تا از دا

ویژگی های مشترکشون که باز بین دانش آموزان خیلی باید بهشون توجه بشه برایتان فهرست شده است. دقت کنید.چرا این 

. این ویژگی ها رو حاال نه صد درصد همه ها را مهمه که یاد بگیرند. چرا که  اگر دانش آموز خالقی داشته باشید او را بشناسید

 اش در یک فرد وجود داشته باشه ولی افراد خالق بیشتر این ویژگی ها رو دارند. 

سطح باالیی دارند شرفت  ستند. این انگیزه ی انگیزه ی پی شرفت ه سمت چپ میخونم براتون. افراد خالق دنبال پی ستون  . در

. این کنجکاو بودن فرق آدم های عادی با دانشیییمندان اینه که کنجکاوندم. پیشیییرفت رو توی بحث های انگیزش هم داشیییتی



139 
 

ساتید یه جایی تعریف می کرد.  سر  در بیاورند. یکی از ا سال کنجکاوند. از همه چیز میخواهند  شمندان مثل کودکان خرد دان

رهای متعددی می رفتم برای چون به نظرمن جالبه برای شییما هم تعریف می کنم. می گفت در یکی از کشییورها، من به کشییو

بچه ها در مورد مهارت های زندگی صیییحبت می کردم. یه جایی یک میکروفون بی سییییم به من داده بودند در یکی از این 

ستش رو بلند کرد بعد گفت که این میکروفونتون چه جوری کار می  سطش د صحبت می کردم. یکی و شورها ، برای بچه ها  ک

ن یه چیز دیگه بود در مورد مهارت های زندگی بود. بعد گفتم من نمیدونم من فیزیک و اینجور کنه سیییم نداره. میگه بحث م

چیزها را اطالع ندارم. میگه بعد ساکت شد و دوباره دو سه دقیقه بعد سوال پرسید که تا حاال کسی ازتون سوال نکرده این چه 

ه که میخواد از این سیردربیاره و ما بزرگسیاالن چه راحت از جوری کار میکنه. خودم به خودم اومدم که این بچه چقدر کنجکاو

کنار اینها می گذریم. حاال افراد خالق، دانش آموزان خالق کنجکاوند. سوال زیاد می پرسند. گاهی اوقات حتی ما برچسب بدی 

تو همه چیز رو بدونی. خب نه هم به این افراد می زنیم و می گوییم فضوله! از همه چیز میخواد سردربیاره دیگه الزم نیست که 

 در صورتی که ما باید این کنجکاوی رو به عنوان یک ویژگی خوب در افراد تقویت کنیم. 

علی رغم اینکه می گویند افراد خالق افرادی هسیییتندکه میگن خیلی نظم ندارند،  عالقه مندی زیاد به نظم و ترتیب در کارها.

شون دارند شون در کار خود ست بقیه ولی یه نظمی خود شان نوعی نظم وجود دارد. ممکن ا . به قول معروف در اون بی نظمی 

 افراد زیاد اونا رو شلوغ ببینند ولی آن ها در کارشان و فکرشان و روی برنامه هاشان نوعی نظم وجود دارد. 

سته می دانند. خودشان را باور دارند.افراد خالق افرادی هستندکه خودکفا هستند شای شتن خود فرد،  . خودشان را  این باور دا

ستیم. این افراد  سیم فرد خالقی نی سرزنش های دیگران بتر شیم، از حرفای دیگران، از  شته با یعنی اگه ما خودمون رو باور ندا

علی رغم اینکه دیگران ممکن است به آن ها بخندند و سربه سرشان بگذارند بازهم آن حرف خودشان را می زنند. گفتیم چون 

عقیده خودشان باور دارند. یک جمله ی معروف نقل قول جالبی هست که میگه اغلب پیشرفت های جوامع به دست  به ایده و

شته اند. آدم های مختلف دیگران به آن ها خیلی  ست دیگران را دا شدن به د ضحکه  ست که تحمل م شده ا صل  سانی حا ک

ند. نترسیدند که دیگران پشت سرشان چه می گویند. آدم خندیدند، خیلی سر به سرشان گذاشتند. اینها میدان را خالی نکرد

ست. ولی در آخر وقتی آنها به آن مقصود  ستهزاء و خنده دیگران زیاد ا سبت به ا شان ن های خالق این ویژگی را دارند که تحمل

شند. ف می کدست پیدا می کنند، به اون چیزی که مد نظرشان بود دیگر بقیه نمی خندند. حاال دیگه میان پشت سرشون ص

ساز بودند و اولین هواپیما را اختراع کردند خیلی به  شان خیلی به آنها خندیدند. برای رایت که دوچرخه  ولی مدتی قبل از ادعا

سازید. به هواپیما چه کار دارید! اما تحمل آن  سازید. دوچرخه تان را ب شما دوچرخه  آن ها می خندیدند و می گفتند: برو بابا! 

 و آن ها هواپیما را اختراع کردند. خیلی از افراد اینجوری بودند. ها باال بود. 

شتکار زیادند ستند که دارای پ شده . گاهی اوقات ما فکر می کنیم که افراد خالق افرادی ه نبوغی در افراد وجود دارد که باعث 

ست  ضباطی ا شتکار و ان شند. عالوه بر آن رگه های نبوغ و خالقیتی که در این افراد وجود دارد بیشترش پ ست آن ها خالق با ا

سیگزنت میحالی داریم که تو شان کرده اند. یک  صرف آن کار مورد عالقه  ساعت های زیادی که  شته اند.  شان دا  که در کارها

یا غرقه شیییدن که میگوید افراد خالق در کار « FLOW« »فلو» بحث خالقیت که نظریه ای رو ارائه داده به اسیییم نظریه ی 

ساعت های متمادی روی یک  ساس نمی کنند.  شت زمان را اح شوند که گذ شان می  شوند. آنقدر غرق کار شان غرق می  خود

شته یا چیزی که روی آن کار میکنند وقت م شب پروژه یا نو شده اینها از دی صبح  ی گذارند ولی نمی فهمند که مثال نزدیک 

مشیغول کار کردن روی ایده یا پروژه شیان بوده اند. اینها هسیتن که محصیول خالقانه ای می دهند. نمی توانیم بگوییم فردی 

برای کارشیییان وقت می فقط به خاطر نبوغ و ذهن خوب ایده ها و مطالب خود به خود به سیییراغشیییان می آمده اند. نه اینها 

سیدن به آفرنش های  شود. که برای ر شند. باید آموزش اینها به افراد داده  شته اند. دانش آموزان خالق هم باید همیجور با گذا

ست.  ستقالل فکری هم دارندتازه باید تالش کنید. راهش تالش کردن ا ستقالل فکری یعنی اینکه زیاد توجهی ندارند اینها ا . ا

. گفتیم آن طرز فکر انتقادی هم دارندیزی درباره ی آن ها می گویند. چون کار خودشییان را درسییت می دانند. دیگران چه چ

ضعیت  ست دارند و ضعیت موجود منتقدند و دو سبت به و سازنده ای که بحث کردیم اینها همواره منتقدند. همواره ن ضایتی  نار

شود سیعی هم دارندبهتر ب شده اند. یعنی فقط در یک . انگیزه های زیاد دانش و صی کانالیزه ن .  یعنی فقط در یک زمینه ی خا
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ان گاهی اوقا ت شخصیتشهستند.  آدم های پراحساس و مشتاقی نسبت به کارزمینه حرکت کنند. انگیزه هاشون مختلف است. 

نیسییتند. دوسییت ندارند خیلی زیرا آن ها به قید و بند های سییایر افراد وابسییته  ممکن اسییت برای دیگران نامتعارف جلوه کند

شند.  سیت زیادی همرنگ دیگران در اجتماع با سا سائل اجتماعی ح سبت به م ست ولی ن شان به روابط اجتماعی کم ا عالقه 

این ها یک سییری از ویژگی های افراد آفریننده و  تفکر شییهودی بهره مند هسییتند و روی دیگران تأثیر گذار هسییتند.د. از دارن

س هایمان هم وقتی با دانش آموزان کنجکاوی برخورد می کنیم که گاهی معلم یا کتاب را زیر سییوال می خالق بود که در کال

شود گفت که اینها  شود که خیلی آداب اجتماعی را رعایت نمی کنند، می ست به گونه ای تلقی  برند، دانش آموزانی که ممکن ا

ار می دهد که این جسییارت در اون فرد وجود داشییته باشیید که ممکن اسییت ناشییی از خالقیت او باشیید که اینها را کنار هم قر

محصییوالت و فکرها ی نویی رو خلق کنند. سییوال های عجیب و غریبی رو بپرسیین. اینها باید در وجود این دانش آموزان دیده 

دمتتان ش بعدی خشود و نه تنها سرکوب نشود بلکه باید بیشتر پرورش داده شود. که حاال برآیند این بحث خالقیت رو در بخ

در پرورش خالقیت بیشتر کمک کند. ارائه می دهم که معلم چگونه می تواند
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