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هقذهِ

فشآیٌذ یادگیشی با عَاهل هختلفی دس استباط است کِ ّش یک اص آى ّا دس چگًَگی ٍ تحمك اّذاف یادگیشی سْن بسضایی
داسًذ .استعذادّا ،تَاًاییّای فشد یادگیشًذُ ،هحتَا ،فضای یادگیشی ،هعلن ،سساًِّا ٍ ٍسایل کوک آهَصضی ،تعاهالت داًصآهَصاى
با یکذیگش ٍّ ...ش کذام دس جشیاى یادگیشی دخیل است .بٌابشایي بشًاهِّای آهَصضی با تَجِ بِ اّذاف بِ هٌظَس ًظن ٍ ساصهاى
بخطیذى بِ عَاهل هختلف یادگیشی هعٌا پیذا هیکٌٌذ تا بتَاًٌذ بِ آهَصش هْاستّای هَسد ًیاص دس کَدکاى بپشداصًذ .کَدکاى بٌْجاس
ًیاص بِ یادگیشی ایي هْاستْا سا بِ عَس سسوی ًذاسًذ ،صیشا آى ّا هیتَاًٌذ ایي هْاستّا سا اص عشیك تجشبِّای سٍصهشُ بِ دست
آٍسًذ .دس حالی کِ اگش ایي هْاستّا سا بِ کَدکاى کنتَاىرٌّی اص عشیك بشًاهِّای آهَصش سسوی آهَصش ًذّین ،آى ّا لادس بِ
یادگیشی ایي هْاستّا ًخَاٌّذ بَد .اص ایي سٍ لضٍم بشًاهِسیضی آهَصضی جْت آهَصش هْاستّای ساصضی ،اص اجضای هْن یک
بشًاهِسیضی جاهع ٍ کاسآهذ بشای کَدکاى کنتَاىرٌّی است .با ّویي اًذیطِ دسس هْاستآهَصی دس بشًاهِ آهَصضی پایِ ضطن
گٌجاًذُ ضذُ است تا اص عشیك یک بشًاهِ آهَصضی هذٍى ،ایي گشٍُ اص داًصآهَصاى بتَاًٌذ بِ هْاستّای الصم دست یابٌذ.
هحتَای آهــَصضی ایي دسس بــشاساس استاًــذاسدّای آهـــَصضی حیغِّـــای سضذ اجتواعی ـ ّیجاًی ،سضذ
حشکتی ،سالهت جسواًی ٍ هْاستْای سٍصهشُ صًذگی ،صبــاى ٍ تفکش کالهی ـ هٌغمی ٍ هفاّین هٌغمی ـ سیاضی تٌظین ضذُ است.
کِ بِ هٌظَس ّواٌّگی دس اهش آهَصش ٍ سَْلت یــادگیشی داًصآهَصاى اّذاف ّش حیغِ اسایِ گشدیذُ است .الصم بِ رکش است اص
هجوَعِی اّذاف تذٍیي ضذُ ،اّذافی داسای دستَسالعول آهَصضی ّستٌذ کِ دس سغح باالتشی اص دسجِی دضَاسی ٍ پیچیذگی
ًسبت بِ سایش ّذفْا لشاسداسًذ .بٌابشایي اص اسایِ دستَسالعول بشای سایش اّذاف خَدداسی ضذُ است.
اهیذ است با آهَصش گام ب ِ گام اّذاف تعییي ضذُ بتَاى بِ ّذف تَسعِ ،تعویك ٍ تثبیت یادگیشی ٍ ًیض تسلظ یافتي
داًصآهَصاى دس اّذاف فَق الزکش دست یابین .دس ضوي اص ّوکاساى هحتشم اًتظاس داسین ،پس اص استفادُ اص هحتَای ایـي کتاب ٍ
اجـشای فعالیتّای هـشبَط بِ آى ،اص تجاسب هفیذ ٍ اسصًذُ خَد ،ها سا بْشُهٌذ گشداًٌذ.

4

حیطِ هفاّین هٌطقی  -ریاضی

5

حل هسألِ

ٍلشی یبد گیشًذُ ثب هَلؼیشی سٍثِ سٍ هی ؿَد وِ ًوی سَاًذ ثب اػشفبدُ اص اعالػبر ٍ هْبسر ّبیی وِ دس
آى لحظِ دس اخشیبس داسد ثِ آى هَلؼیز ػشیؼبً دبػخ ثذّذ یب ٍلشی وِ یبدگیشًذُ ّذفی داسد ٍ ٌَّص ساُ سػیذى
ثِ آى سا ًیبفشِ اػز ،هی گَیین ثب یه هؼألِ سٍثِ سٍ اػز.
ثب سَجِ ثِ سؼشیف هؼألِ ،هی سَاى حل هؼألِ سا ثِ كَسر سـخیق ٍ وبسثشد داًؾ ٍ هْبسر ّبیی وِ
هٌجش ثِ دبػخ دسػز یبدگیشًذُ ثِ هَلؼیز ٍ سػیذى اٍ ثِ ّذف هَسد ًظشؽ هی ؿَد ،سؼشیف وشد .ثٌبثشایي،
ػٌبكش اػبػی حل هؼألِ وبسثؼز داًؾ ّب ٍ هْبسر ّبی لجالً آهَخشِ ؿذُ دس هَلؼیز ّبی جذیذ اػز.
حل هؼألِ ثِ ػٌَاى یه فؼبلیز رٌّی ًَػی یبدگیشی اػز وِ دس آى سؼشیف ٍ ؿشایظ یبدگیشی گفشِ ؿذُ
اػز .ثٌبثشایي ،یبدگیشی حل یه هؼألِ ثِ وؼت داًؾ ٍ هْبسر سبصُ هٌجش هی ؿَدّ .وبًغَس وِ دیگش اًَاع
یبدگیشی ثِ وؼت داًؾ یب هْبسر سبصُ هٌجش هی ؿًَذ.

شٌاخت

1

اصغالح ضٌاخت بِ فشآیٌذّای دسًٍی رٌّی یا ساُ ّایی کِ دس آى ّا اعالعات پشداصش هی ضَد ،یعٌی
ساُ ّایی کِ ها بِ ٍسیلِ آى ّا اعالعات ساهَسد تَجِ لشاسهی دّین،آى ّا ساتطخیص هی دّین ٍ بِ سهض
دس هیآٍسین ٍدس حافظِ رخیشُ هی ساصینٍّ،ش ٍلت کِ ًیاص داضتِ باضین آى ّا سا اص حافظِ فشا هی خَاًین
ٍهَسد استفادُ لشاس هی دّین،گفتِ هی ضَد.
سثش 2ؿٌبخز سا اكغالح ٍػیؼی هیداًذ وِ ػوذسبً دس اسجبع فؼبلیزّبی رٌّی هثل سفىش ،ادسان ٍ
اػشذالل هَسد اػشفبدُ لشاس گشفشِ اػز .دغ هیسَاى گفز دس صثبى سایج ،ؿٌبخز ثِ هؼٌبی داًؼشي اػزٍ .لی
دس صثبىؿٌبػی ؿٌبخز ثِ جشیبى سفىش ،یبدگیشی ،چگًَگی ػبصهبى دادى  ،رخیشُ ػبصی ٍ ثِ وبسگیشی
اعالػبر اعالق هیؿَد.

cognition
- Reber
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1
2

ػیفشر )1991( 1هی گَیذ :ثِ عَس خالكِ ،ؿٌبخز یؼٌی داًؼشي ٍ وؼت ؿٌبخز دسثبسُی جْبى ّؼشی
یؼٌی داًؼشي جْبى ّؼشی.
فراشٌاخت

2

اكغالح فشاؿٌبخز ثِ داًؾ هب دسثبسُی فشآیٌذّبی ؿٌبخشی خَدهبى ٍ چگًَگی اػشفبدُ ثْیٌِ اص آى ّب
ثشای سػیذى ثِ ّذفّبی یبدگیشی گفشِ هیؿَد .ثبیلش ٍ اػٌَهي )1993( 3هؼشمذًذ فشاؿٌبخز سٍؽ یب
آگبّی فشد اص ًظبم ؿٌبخشی خَد اٍ ٍ یب داًؼشي دسثبسُی داًؼشي اػز.
ثشاٍى 4فشاؿٌبخز سا ثِ دٍ كَسر صیش هؼشفی وشدُ اػز:
 -1آگبّی فشد اص فؼبلیزّب یب فشآیٌذّبی ؿٌبخشی اٍ
 -2سٍؽّبی هَسد اػشفبدُ فشد ثشای سٌظین فشآیٌذّبی ؿٌبخشی خَدؽ
ثِ ػخي دیگش فشاؿٌبخز اص یه ػَ ؿبهل داًؾ سٍؽّب ٍ فشآیٌذّبی ؿٌبخشی یبدگیشی ٍ اصػَی
دیگش ؿبهل سٍؽّبی وٌششل ٍ ًظبسر ثش یبدگیشی اػز.
فالٍل هؼشمذ اػز ساّجشدّبی ؿٌبخشی جْز سؼْیل یبدگیشی ٍ سىویل سىلیف ثِ وبس هیسٍد ٍ هؼوَالً
سثظ هؼشمینسشی ثِ سىلیف ّذف داسد .ساّجشّبی فشاؿٌبخشی فؼبلیز ثیؾسشی سا هیعلجذ .ساّجشدّبی
ؿٌبخز ٍ فشاؿٌبخز هـشول اػز ثش هْبسرّبی سأهل فشاگیش ثش ؿٌبػبیی سٍؽ چٌیي ساّجشدّب ،ػذغ
گضیٌؾ وبسآهذسشیي ساّجشد ثشای اًجبم سىلیف ّذفٍ ،اسػی هذاٍم ،سؼییي وبسآهذی ساّجشد اًشخبة ؿذُ
ٍ سغییش آى دس كَسر لضٍم ٍ .ثِ ایي جْز فشاؿٌبخز ًبهیذُ هیؿَد وِ « ؿٌبخز دس هَسد ؿٌبخز» اػز.
گبسًش )1990( 5ثشای سٍؿي ػبخشي سوبیض ثیي ساّجشدّبی ؿٌبخشی ٍ ساّجشدّبی فشاؿٌبخشی هثبل صیش سا
روش وشدُ اػز :فشم وٌیذ داًؾآهَصی لشاس اػز دس آیٌذُی ًضدیه دس اهشحبى دسع سبسیخ ؿشوز
وٌذ .ثشای آهبدُ ؿذى ثِ هٌظَس ؿشوز دس ایي اهشحبى ،وشبة دسػی خَد سا وِ لجالً دس عَل ثلث یب سشم
سحلیلی هغبلؼِ وشدُ ثبصخَاًی هیوٌذ ٍ دسثبسُی ًىبر هْن وشبة ،ثشای هشٍس وشدى دس ؿت اهشحبى
3- Zifert
2
- Metacognition
3
- Biyler & Snowman
4
-Brown
5
- Garner
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یبدداؿز سْیِ هیًوبیذ .ثبصخَسد هغبلت وشبة دسػی ٍ یبدداؿز ثشداسی دٍ ًَع ساّجشد ؿٌبخشی ّؼشٌذ.
صیشا داًؾآهَص اص عشیك آىّب اعالػبر هشثَط ثِ دسع سبسیخ سا هیآهَصد ٍ ثِ حبفظِ هیػذبسد .حبل اگش
داًؾآهَصهَسد ًظشهب دغ اص خَاًذى ٍ یبدداؿز ثشداسی ثىَؿذسب ثبجَاة دادى ثِ ػؤالّبی آخشفللّبی
وشبة ،آهَخشِّبی خَد سا اسصؿیبثی وٌذ .ایي اسصؿیبثی ؿخلی یه ساّجشد فشاؿٌبخشی ثِ حؼبة هیآیذ .
اگش ًشیجِ ایي اسصؿیبثی ًـبى دّذ وِ داًؾآهَص ثشای اهشحبى دسع آهبدگی وبهل وؼت ًىشدُ اػزّ ،وبى
ساّجشد ؿٌبخشی یب ساّجشدّبی ؿٌبخشی دیگشی سا ثِ وبس خَاّذ ثؼز سب ایي وِ ثبالخشُ اعالػبر الصم سا
دسثبسُی وشبة وؼت ًوبیذ.
خَدآهَزی

1

یىی اص سٍؽ ّبی ؿٌبخز ٍ فشاؿٌبخز سٍیِ خَدآهَصی اػز .آهَصؽ خَدآهَصی ًبظش اػز ثش
هجوَػِای اص سٍؽّب وِ ثِ هٌظَس آهَصؽ داًؾآهَصاى دس وؼت وٌششل ؿخلی آگبّبًِ ثش سىلیف
یبدگیشی ٍ ثب اػشفبدُ اص خَدگَیی ثشای ساّجشدّبی فشآیٌذ هؼألِ گـبیی سذٍیي ؿذُ اػز .وبسثؼز آى اص
آهَصؽ هْبسرّبی سحلیلی ثِ عیف ٍػیؼی اص للوشٍّبی یبدگیشی ؿبهل هْبسرّب دس للوشٍ ؿٌبخشی ٍ
ػبعفی ثؼظ یبفشِ اػز.
آهَصؽ خَدآهَصی ثش سذسیغ هؼشمین هجوَػِای اص دػشَسالؼولّبی خَد ساٌّوب 2دس هَسد ًحَُی
اًجبم یه سىلیف سوشوض داسد ٍ ثب ثبصثیٌی ٍ ّوبٌّگی یه فؼبلیز ،ووه ثِ وَدوبى سا هَسد سأویذ لشاس
هیدّذ .ایي دػشَسالؼولّبی خَد ساٌّوب اغلت ثِ ؿىل گفشبس دسًٍی ؿذُ دس هیآیٌذ.
سٍیِ خَدآهَصی ثشاػبع ًظشیِّبی لَسیبٍ ٍ )1967( 3یگَسؼىی

4

( )1962ثِ ًمل اص ولِ ٍ چبى ،5

( ، )1990هبّش )1372( ،اػشَاس اػز وِ هذػی ثَدًذ صثبى ًمؾ اػبػی دس سؿذ ولی ؿٌبخشی ثِ ػْذُ داسد.
دسایي اسسجبط ادػب هیؿَدوِ ػِ هشحلِ ٍجَد داسد وِ وَدوبى اص آى عشیك ثِ سفشبس خَد وٌششل دیذا هیوٌٌذ.

1

- Self – instructional training
- Self Guidance
3
-Luria
4
- vygotsky
5
- Cole & Chan
2
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اثشذا اص عشیك گفشبس ثیشًٍی ٍ ثضسگؼبالى ،ػذغ گفشبس آؿىبس وَدوبى ٍ ػشاًجبم گفشبس دٌْبى آىّب ،آخشیي
هشحلِ یب گفشبس دسًٍی ،داسای هىبًیؼوی اػز وِ وَدن سا دس اًجبم ػولیبر ؿٌبخشی سَاًب هیػبصد.
سٍؽ ؿٌبػی وبس هؼشلضم هجوَػِای اص سٍؽّبی هذلػبصی ٍ سوشیي ثش اًشمبل ثیشًٍی دس ساػشبی سغییش
خَدآهَصی آؿىبس ثِ خَدآهَصی دٌْبى اػز .دس ایي گًَِ ثشًبهِّبی « سفىش ثب كذای ثلٌذ» سَالی آهَصؽ
ؿبهل چٌذ هشحلِ اػز:
-1الگَػبصی ؿٌبخشی :1هؼلن اص عشیك سىشاس دػشَسالؼول ثب كذای ثلٌذ دس ٌّگبم اًجبم سىلیف ثِ
الگَػبصی هیدشداصد.
 -2ساٌّوبی ثیشًٍی آؿىبس :2داًؾآهَص سفشبس هؼلن سا سملیذ هیوٌذ دس ایي هشحلِ داًؾآهَص ٍ
هؼلن ،ثب اػشفبدُ اص ساّجشد خَد آهَصی ثِ اسفبق ّوذیگش سىلیف سا اًجبم هیدٌّذ.
 -3خَد ساٌّوبیی آؿىبس :3داًؾآهَص دس حبلی وِ دػشَسالؼولّب سا ثب كذای ثلٌذ سىشاس هیوٌذ ثِ
اًجبم سىلیف هیدشداصد.
 -4خَد ساٌّوبی وبٌّذُ :4داًؾآهَص دس حبلی وِ دػشَسالؼولّب سا ثب خَد ًجَا هیوٌذ ثِ اًجبم
سىلیف هیدشداصد.
 -5خَدآهَصی ًْفشِ :داًؾآهَص ثب اػشفبدُ اص خَدآهَصی دٌْبى ثِ اًجبم سىلیف هیدشداصد.
حل هسألِ ریاضی
آهَخشي سیبضیبر یه فشآیٌذ اجشوبػی اػز وِ اص عشیك آى داًؾآهَصاى ثب ّوىبسی ٍ ثِ عَس گشٍّی
داًؾ ٍ هْبسرّبی سیبضی خَدسا هیػبصًذ ٍفشكزّبی یبدگیشی اصساُ گفزٍگَی جوؼی،سَضیح ،سَجیِ
ٍ هزاوشُ دسثبسُ هؼٌب ٍ هفَْم دذیذ هیآیذ.
اگش ّذف سیبضیبر سا وؼت سَاًبیی سیبضی دس داًؾ ٍ هْبسرّبی آى هحؼَة داسین ثبیذ ثشای سجلی
ایي سَاًبییّب دس داًؾآهَصاى اص فٌَى ٍ سٍؽ هشٌَع ثْشُ جؼز.
فشآیٌذ حل هؼألِ دس سیبضیبر ثب عی چْبس هشحلِ كَسر هیدزیشد:.
 -1فْویذى هؼألِ
 -2عشاحی هؼألِ
1

- cognitive modeling
- dvert guidance
3
- overt self guidance
4
- faded self-guidance
2
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 -3حل هؼألِ
 -4وٌششل دسػز ثَدى ػولیبر
دس ایي هشحلِ هؼألِ دٍ ثبس خَاًذُ هیؿَد سب هؼلَم گشدد وِ جَاة هؼمَل ٍ هؼٌیداس اػز یب خیش
( كفَی  )79،ثشسػیّبی هًَشبگَ )1990( 1دس صهیٌِ حل هؼألِ سیبضی ًـبى هیدّذ وِ افشاد هَفك ثِعَس
آگبّبًِ یب ًبآگبّبًِ ،ثؼشِ ثِ ًَع سىلیف اصساّجشدّبی فشاؿٌبخشی ّوبًٌذخَددشػی،خَدآهَصی ٍ خَد ثبصثیٌی
دس حل هؼألِ اػشفبدُ هی وٌٌذ .اهب ثؼیبسی اص وَدوبى ػمت هبًذُ رٌّی ثِ دلیل هـىالسی اص لجیل ًبوبفی ثَدى
اًگیضًُ ،بسَاًی دس ًبدیذُ گشفشي اعالػبر غیش هشسجظً ،بسَاًی دس ػبصهبى دادى ٍ فْن هؼألِ ،دؿَاسی دس سَجِ
ثِ جضئیبر هؼألِ ٍ ًگْذاسی اعالػبر ،ضؼف دس عشاحی سٍؽّبی هٌبػت ٍ اػشفبدُ غیش هؤثش اص ساّجشدّب اص
حل هَفمیز آهیض هؼألِ ثبص هیهبًٌذ ( ؿَاسسض ٍ سیذػل .)1994 ،1993 2ثِ اػشمبد هًَشبگَ ٍ ثبع )1990 ( 3ایي
داًؾآهَصاى فبلذ داًؾ فشاؿٌبخشی دسثبسُی ساّجشدّبی حل هؼألِ سیبضی ّؼشٌذ ٍ ػولىشد ضؼیف آىّب دس
سیبضی سٌْب حبكل هـىالر هحبػجِای ًیؼز .دس ٍالغ داًؼشي ایيوِ چگًَِ ثبیذ ایي وبس سا اًجبم دٌّذ ثِ
اجشای دلیك ػولیبر هشثَط اػز.
هشخللبى سؼلین ٍ سشثیز ثب ثشسػی هَضَع آهَصؽّبی ؿٌبخشی ٍ فشاؿٌبخشی ٍ اثؼبد گًَبگَى آى دس
ػشكِ ّبی آهَصؿی ػؼی دس یبفشي سٍیىشدی هغوئي ٍ اثشثخؾ ثشای فشاگیشاى اص جولِ داًؾآهَصاى ػمت
هبًذُرٌّی ٍ ثِ وبس ثؼشي ایي ساّجشدّب دس ثشًبهِّبی آهَصؿی آًبى داسًذ.
ثِ ثیبى دیگش آىّب هی آهَصًذ چگًَِ یبد ثگیشًذ ،چگًَِ ثِ یبد آٍسًذ ،چگًَِ سفىش ػومی ٍ سحلیلی سا
وِ ثِ یبدگیشی ثیؾسش هیاًجبهذ ،اجشا وٌٌذ ٍ دس ایي فشآیٌذ آىّب ثِ عَس فضایٌذُای اص سَاًبیی
«خَدآهَصی» یب حشی آى چِ سا وِ هیسَاى آى سا «یبدگیشی هؼشمل» ًبهیذ ثشخَداس هیؿًَذ ٍ
هْبسرّبی ثیؾسشی سا ثشای ًظندّی فشآیٌذّبی دسًٍی خَیؾ وؼت وٌٌذ.

1

- Montague
-Schwartz & Riedesel
3
- Montague & Bos
2
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

خشدُ حیغِ :هٌغك ٍ اػشذالل

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی اعالػبر دس حل هؼألِ ثِ سٍؽ خَدآهَصی

هؤلفِ :حل هؼألِ
پایِ  :ؿـن

هرحلِ اٍل :تشریح راّبرد ٍ اّویت بِ کار بستي آى

ثشای داًؾآهَصاى سَضیح دادُ هیؿَد وِ چٌبىچِ ٌّگبم حل هؼألِ اص سٍؽ هؼیٌـی اػشفبدُ ًوـبیٌذ
هیسَاًٌذ هؼبیل سیبضی سا ثِعَس كحیح حل وٌٌذ ٍ ًوشار خَثی ثگیشًذ.
هرحلِ دٍم :آهَزش شٌاسایی کلوات کلیذ درهسایل ریاضی

دس ایي هشحلِ ثشای داًؾآهَصاى سَضیح دادُ هیؿَد اگش ثخَاّین هؼبیل سیبضی سا دسػز حل وٌین
ثبیذ ثِ كَسر هؼألِ ثِ دلز سَجِ وشدُ چَى دس ّش كَسر هؼألِ ،ولوبسی ٍجَد داسد وِ هب سا ثشای حل
كحیح هؼألِ ساٌّوبیی هیوٌٌذ وِ هب ثِ ایي ولوبر ،ولوبر ولیذ حل هؼألِ هیگَیین.
دس یه جلؼِ ولوبر ولیذ جوغ (ثبّن ،سٍی ّن ،ایي دٍ ، ٍ ،دس هجوَع) دس جلؼِ آهَصؿی ثؼذی
ولوبر ولیذ سفشیك (هبًذُ ،ووشش اص ،ثبلی هبًذُ) ٍ ثِ ّویي سشسیت دس جلؼبر ثؼذی آهَصؽ ولوبر ولیذ
ضشة (ووشش سا دادُ ٍ ثیؾسش سا هیخَاّذ) ٍ ولوبر ولیذ سمؼین (ثیؾسش سا دادُ ٍ ووشش سا هیخَاّذ)
آهَصؽ دادُ هیؿَد.
هرحلِ سَم :آهَزش رٍیِ خَد آهَزی در پٌج گام

گام اٍل :هذل سازی شٌاختی :دس ایي هشحلِ هؼلن ثب جلت سَجِ داًؾآهَصاى ،چگًَگی حل هؼألِ سا ثب
اػشفبدُ اص دفششچِ ولیذ ( وِ اجضاء  6گبًِ ساّجشد ثِ صثبى ػبدُ ٍ ثِ سٍی ّش ثشگِ ًَؿشِ ؿذُ اػز) ثِ ػٌَاى
یه ٍػیلِ ووه وٌٌذُ ثِ حل هؼألِ هیدشداصد .الجشِ دس هَسد ایي دفششچِ ولیذ ٍ ًحَُ ووه آى ثِ هب دس
حل هؼألِ لجالً ثشای داًؾآهَصاى سَضیح دادُ هیؿَد .اثشذا هؼلن هیگَیذ « حبال ثجیٌن ایـي دفششچِ ولیـذ
چِعَس هشا ساٌّوبیی هی وٌذ وِ هؼألِ سا دسػز حل وٌن .آى گبُ ؿشٍع ثِ خَاًذى سه سه دػشَسالؼولّب
هیوٌذ.
 خَاًذى باصذای بلٌذ :هؼلن ثبكذای ثلٌذ اٍلیي دػشَس الؼول یؼٌی « اص سٍی هؼألِ ثب كذای ثلٌذ ثخَاى» سا سىشاسهیوٌذ ٍ هیگَیذ « خت ایي دفششچِ ولیذ ثِ هي هیگَیذ ثبیذ اص سٍی هؼألِ ثب كذای ثلٌذ ثخَاًن» ٍ ػذغ
ثب كذای ثلٌذ ؿشٍع ثِ خَاًذى كَسر هؼألِ هیوٌذ.
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

خشدُ حیغِ :هٌغك ٍ اػشذالل

هؤلفِ :حل هؼألِ

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی اعالػبر دس حل هؼألِ ثِ سٍؽ خَدآهَصی

-

پایِ  :ؿـن

پیذا کردى اعذاد ٍ کلوات کلیذ هسألِ :هؼلن دغ اص سىشاس دٍهیي دػشَسالؼول ثب كذای ثلٌذ یؼٌی « صیش اػذاد ٍ

ولوبر ولیذ خظ ثىؾ» هیگَیذ :دغ حبال ثبیذ صیش ّوِی اػذاد ٍ ولوبر ولیذ خظ ثىـن ٍ ضوي ًـبى
دادى ثب دلز ،ثِ كَسر هؼألِ آى سا ثِ خَثی ثشسػی وشدُ ٍ صیش هَاسد خَاػشِ ؿذُ خظ سًگی ثىـن.
-

بازًوایی هسألِ :ػَهیي دػشَسالؼول دفششچِ ولیذ دس ثشگِی ػَم ػجبسسؼز اص « اػذاد ٍ ولوبر ولیذ»سا

ثٌَیغ وِ هؼلن دغ اص سىشاس آى هیگَیذ « :خت حبال ثبیذ اػذاد ٍ ولوبر ولیذی سا وِ دسكَسر هؼألِ
دیذا وشدُام ٍ صیش آى خظ وـیذُام سا ثشای خَدم دس صیش كَسر هؼألِ ثٌَیؼن ».آىگبُ هؼلن ؿشٍع ثِ
ًَؿشي اػذاد ٍ ولوبر ولیذ دس صیش كَسر هؼألِ هیوٌذ ( الجشِ هؼلن هشست ًَؿشي اػذاد یؼٌی اثشذا ػذد اٍل
ٍثؼذ ػذد دٍم هؼألِ سا یبدآٍسی هیوٌذ).
 تشخیص هحاسبِ صحیح :دس ایي هشحلِ هؼلن چْبسهیي دػشَسالؼول دفششچِ ولیذ یؼٌی « فىش وي ٍػالهز هٌبػتولوِی ولیذ سا ثگزاس» سا ثب كذای ثلٌذ هیخَاًذ ٍ ػذغ هیگَیذ « ثبیذ ثِ ولوِی ولیذ ًگبُ وٌن سب ثفْون
چِ ػالهشی ( جوغ ،سفشیك ٍ یب ضشة ٍسمؼین) ثگزاسم»  .آىگبُ ثب ًـبى دادى ولوِی ولیذ ٍ سىشاس آى هثالً
هیگَیذ :ولوِی ولیذ « سٍی ّن» اػز .دغ هي دس همبثل آى ػالهز جوغ هیگزاسم ٍ ػالهز جوغ سا سٍ
ثِ سٍی ولوِی ولیذ هیًَیؼن.
 ًَشتي جولِی ریاضی ٍ حل آى :هؼلن ثب خَاًذى دٌجویي دػشَسالؼول دفششچِ ولیذ « حبال هؼألِ سا ثب دلز حل وي»سا سىشاس هیوٌذ ٍ هیگَیذ « :ثشای ایي وِ ثشَاًن هؼألِ سا دسػز حل وٌن اٍل ثبیذ ػذدّب سا ثِ سشسیت صیش
ّن ثٌَیؼن» ٍ ؿشٍع ثِ ًَؿشي اػذاد ثب سشسیت كحیح دس صیش ّن هیوٌذ .آىگبُ ػالهز ولوِی ولیذ سا ّن
دس وٌبس جولِی سیبضی هیًَیؼذ ٍ اداهِ هیدّذ « دغ ثبیذ ایي ػذدّب سا ثب ّن جوغ وٌن» .
 بازبیٌی :هؼلن ثب سىشاس آخشیي دػشَسالؼول یؼٌی « ثِ دلز ثبصثیٌی وي» هیگَیذ :حبال ثبیذ ثجیٌن هؼألِ سادسػز حل وشدُام یب ًِ؟ « دغ ثشای ایي وِ ثفْون هؼألِ سا دسػز حل وشدم یه ثبس دیگش ًگبُ هیوٌن سب
هغوئي ؿَم اؿشجبُ ًىشدُام ٍ یب هشحلِای سا فشاهَؽ ًىشدم»آىگبُ ،هؼلن ثب كذای ثلٌذ ؿشٍع ثِ ثشسػی سه
سه هشاحل هیوٌذ دغ اص اعویٌبى اص اًشخبة كحیح اػذاد ٍ ًحَُی ػولیبر ،سلوین دسػز دس اًشخبة
12

حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

هؤلفِ :حل هؼألِ

خشدُ حیغِ :هٌغك ٍ اػشذالل

پایِ  :ؿـن

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی اعالػبر دس حل هؼألِ ثِ سٍؽ خَدآهَصی

ًَع هحبػجِ ٍ كحز ػلویبر ،دس وٌبس دبػخ ًْبیی یه ػالهز «  » هیگزاسد ٍ دٍس آى خظ هیوـذ ٍ
اداهِ هیدّذ آفشیي ثِ خَدم هؼألِ سا دسػز حل وشدم.

« هذلی اس دفتزچِ راٌّوا در  6هزحلِ»
اٍل

دٍم

اص سٍی هؼألِ ثب كذای ثلٌذ ثخَاى

صیش اػذاد ٍ ولوبر ولیذ خظ ثىؾ

سَم

چْارم

اػذاد ٍ ولوبر ولیذ ساثٌَیغ

فىش وي ٍ ػالهز هٌبػت ولوِ ولیذ سا
ثگزاس

پٌجن

ششن

حبال هؼألِ سا ثب دلز حل وي

ثِ دلز ثبصثیٌی وي

گام دٍم :راٌّوایی بیرًٍی آشکار :هؼلن دس ایي هشحلِ اص داًؾآهَصاى هیخَاّذ سب ّش وذام دس دبی
سخشِ ضوي اػشفبدُ اص دفششچِ ولیذ،سفشبس هؼلن سا دس حل هؼألِ سملیذ ًوبیٌذ ٍ داًؾآهَصاى دیگش اٍ سا
هـبّذُ هیوٌٌذ.
گام سَم :خَد راٌّوایی آشکار :دسایي هشحلِ داًؾآهَصاى ثِ اًجبم سىبلیف حل هؼألِ ثب كذای ثلٌذ
هیدشداصًذ .دس حبلی وِ هؼلن ثِعَس هؼشمین آىّب سا ساٌّوبیی ًویوٌذ ٍ سٌْب دس هَاسد جضئی ثِ سىویل
هشاحل هیدشداصد.
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

خشدُ حیغِ :هٌغك ٍ اػشذالل

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی اعالػبر دس حل هؼألِ ثِ سٍؽ خَدآهَصی

هؤلفِ :حل هؼألِ
پایِ  :ؿـن

گام چْارم :خَد راٌّوایی کاٌّذُ :دس ایي هشحلِ اص داًؾآهَصاى خَاػشِ هیؿَد سب ثِ ٌّگبم
حل هؼألِ دػشَسالؼولّب سا ثب كذایی آّؼشِ ثخَاًٌذ(هؼلن دس ایي صهیٌِ ثِ ػٌَاى الگَ ػول هیوٌذ)ّ .نچٌیي
ثشای آىّب سَضیح دادُ هیؿـَد وِ ػؼی ًوبیٌذ اص دفششچِ ولیذ ووشـش اػشفبدُ وٌٌذ .ثٌبثشایي اص آىّب خَاػشِ
هیؿَد اص دفششچِ ولیذ اػشفبدُ ًىٌٌذ هگش دس هَاسدی وِ دس عی هشاحل ثب هـىل هَاجِ ؿًَذ ٍ یب هشحلِای
سافشاهَؽ وٌٌذ.
گام پٌجن :خَدآهَزی ًْفتِ :دس اثشذای ایي هشحلِ اص داًؾآهَصاى خَاػشِ هیؿَد سب ثِ ٌّگبم
حل هؼألِ اص دفششچِ ولیذ اػشفبدُ ًىٌٌذ هگش دس هَاسد ضشٍسی.
الصم ثِ سَضیح اػز دس سوبهی هشاحل،هؼلن ثش ًحَُی ػولىشد داًؾآهَصاى ثبیذ ثِ عَس وبهل
ًظبسر داؿشِ ٍ اؿشجبّبر سا سلحیح وٌذ.
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

خزدُ حیطِ :هٌغك ٍ اػشذالل

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی ،اعالػبر دس اًجبم ػولیبر سفشیك ثب اًشمبل

هؤلفِ :سفشیك ثب اًشمبل
پایِ  :ؿـن

هرحلِ اٍل :تشریح راّبرد ٍ اّویت بِ کار بستي آى

ثشای داًؾآهَصاى سَضیح دادُ ؿذُ وِ چٌبىچِ ٌّگبم اًجبم ػولیبر سفشیك ثب اًشمبل اص سٍؽ هؼیي اػشفبدُ
ًوبیٌذ ،هیسَاًٌذ سوشیيّبی سفشیك سا ثِعَس كحیح حل وٌٌذ ٍ ًوشار خَثی ثگیشًذ.
هرحلِ دٍم :آهَزش ًَشتي اعذاد بِ صَرت ستًَی

دس اًجبم ػجبسرّبی سفشیك دس ایي هشحلِ ثشای داًؾآهَصاى سَضیح دادُ هیؿَد اگش ثخَاّین دبػخ
ػجبسرّبی سفشیك سا ثِ دسػشی ثِ دػز ثیبٍسین ،ثبیذ اثشذا ػجبسر سفشیك سا ثخَاًین ٍ ثِ ػالهز هٌْب ثِ دلز
سَجِ وٌین.
هرحلِ سَم :آهَزش رٍیِ خَد آهَزی

گام اٍل :هذل ػبصی ؿٌبخشی .دس ایي هشحلِ هؼلن ثب جلت سَجِ داًؾآهَصاى چگًَگی اًجبم ػول سفشیك سا
ثب اػشفبدُ اص دفششچِ ولیذ ( وِ اجضاء  8گبًِ ساّجشد ثِ صثبى ػبدُ ٍثِ سٍی ّش ثشگِ ًَؿشِ ؿذُ اػز)ثِ ػٌَاى
یه ٍػیلِ ووه وٌٌذُ ثِ اًجبم سفشیك هی دشداصد .اثشذا هؼلن هیگَیذ « حبال ثجیٌن ایي دفششچِ ولیذ چِعَس
هشا ساٌّوبیی هیوٌذ،وِ سب ایي سفشیك سا دسػز حل وٌن .آىگبُ ؿشٍع ثِ خَاًذى سه سه دػشَسالؼولّب
هیوٌذ.
 .1خَاًذى با صذای بلٌذ

هؼلن ثب كذای ثلٌذ اٍلیي دػشَسالؼول یؼٌی« ػجبسر سفشیك سا ثب كذای ثلٌذ ثخَاى» ساسىشاس هیوٌذ ٍ
هیگَیذ « :خت ایي دفششچِ ساٌّوب ثِ هي هیگَیذ ثبیذ اص سٍی ػجبسر سفشیك ثب كذای ثلٌذ ثخَاًن» ٍ ػذغ ثب
كذای ثلٌذ ؿشٍع ثِ خَاًذى ػجبسر سفشیك هیوٌذ.
ًَ .2شتي اعذاد بِصَرت ستًَی زیر ّن

هؼلن ثب كذای ثلٌذدٍهیي دػشَسالؼول یؼٌی « دٍ ػذد سا ثِكَسر ػشًَی ثٌَیغ» سا سىشاس هیوٌذ
ٍ هیگَیذ «خَة ایي دفششچِ ولیذ ثِ هي هیگَیذ ثبیذ دٍ ػذد سا صیش ّن ثٌَیؼن » ٍ ػذغ ثب كذای ثلٌذ
ؿشٍع ثِ خَاًذى ػجبسر سفشیك هیوٌذ.
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

خزدُ حیطِ :هٌغك ٍ اػشذالل

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی ،اعالػبر دس اًجبم ػولیبر سفشیك ثب اًشمبل

هؤلفِ :سفشیك ثب اًشمبل
پایِ  :ؿـن

 .3قرار دادى عبارت تفریق در جذٍل ارزش هکاًی اعذاد

هؼلن دغ اص سىشاس ػَهیي دػشَسالؼول دفششچِ ساٌّوب « ػجبسر سفشیك سا دس جذٍل اسصؽ هىبًی
اػذاد لشاس ثذُ» هیگَیذ « :خت حبال ثبیذ دٍ ػذد سا دس جذٍل اسصؽ هىبًی اػذاد لشاس دّن ٍ ضوي ًـبى
دادى ٍ وـیذى خظ ،جذٍل یىی دُسبیی سا وبهل هیوٌذ.
 .4تفریق اعذاد ستَى یکیّا با قرض گرفتي از ستَى دُتاییّا

دس ایي هشحلِ هؼلن چْبسهیي دػشَسالؼول دفششچِ ساٌّوب یؼٌی « اػذاد ػشَى یىیّب سا ثب لشم
گشفشي اص ػشَى دُسبیی ّب هٌْب وي» سا ثب كذای ثلٌذ هیخَاًذ ٍ ػذغ هیگَیذ « :ثبیذ ثِ اػذاد ػشَى یىیّب
ًگبُ وٌن ٍ ثشای سفشیك اص ػشَى دُسبییّب لشم ثگیشم » .آىگبُ دس ػشَى دُسبییّب یه دػشِ ثِ ػشَى
یىیّب لشم دادُ ٍ ثب سَجِ ثِ ػذد ثِدػز آهذُ دبػخ سفشیك سا ثِدػز هیآٍسد.
 .5تفریق اعذاد ستَى دُتایی ّا با قرض گرفتي از ستَى صذتاییّا.

دس ایي هشحلِ هؼلن ثب خَاًذى دٌجویي دػشَسالؼول دفشش چِ ولیذ « اػذاد ػشَى دُسبییّب سا ثب لشم
گشفشي اص ػشَى كذسبییّب هٌْب وي»،ثب كذای ثلٌذ هیگَیذ« :حبال ثبیذ ثِ اػذاد ػشَى دُسبییّب ًگبُ وٌن ٍ
ثشای سفشیك اص ػشَى كذسبییّب لشم ثگیشم» .آىگبُ دس ػشَى كذسبییّب یه دػشِ ثِ ػشَى دُسبییّب لشم
دادُ ٍ ثب سَجِ ثِ ػذد ثِدػز آهذُ دبػخ سفشیك سا هیًَیؼذ.
 .6پاسخ تفریق ستَى صذتاییّا

هؼلن ثب خَاًذى ؿـویي دػشَسالؼول دفششچِ ولیذ « اػذاد ػشَى كذسبییّب سا هٌْب وي» ثب كذای
ثلٌذ هیگَیذ « :خت حبال ثبیذ ثِ اػذاد ػشَى كذسبییّب ًگبُ وٌن ٍ هٌْب وٌن » .آىگبُ دس ػشَى كذسبییّب
دبػخ سا هیًَیؼذ.
 .7خَاًذى حاصل تفریق

دس ایي هشحلِ هؼلن دػشَسالؼول ّفشن سا ثِ ایي سشسیت هیخَاًذ « :حبكل سفشیك سا ثخَاى» ٍ ثؼذ
هیگَیذ « :خت حبال ثبیذ جَاة ثِدػز آهذُ سا ثخَاًن .آىگبُ دبػخ ثِدػز آهذُ سا ثبكذای ثلٌذ
هیخَاًذ.
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حیطِ :هفبّین هٌغمی -سیبضی

هؤلفِ :سفشیك ثب اًشمبل

خزدُ حیطِ :هٌغك ٍ اػشذالل

پایِ  :ؿـن

ّذف کلی :ثِ وبسگیشی ،اعالػبر دس اًجبم ػولیبر سفشیك ثب اًشمبل
 .8بازبیٌی

هؼلن ثب سىشاس آخشیي دػشَسالؼول یؼٌی « ثِ دلز ثبصثیٌی وي» ،هیگَیذ « :حبال ثبیذ ثجیٌن سفشیك سا
دسػز حل وشدُام یب ًِ؟» دغ ثشای ایي وِ ثفْون سفشیك سا دسػز حل وشدم ،یهثبس دیگش ًگبُ هیوٌن سب
هغوئي ؿَم اؿشجبُ ًىشدُام ٍ یب هشحلِای سا فشاهَؽ ًىشدم» .آىگبُ هؼلن ثب كذای ثلٌذ ؿشٍع ثِ ثشسػی سه
سه هشاحل هیوٌذ .دغ اص اعویٌبى اص ًحَُی كحیح ٍ كحز ػولیبر ،دس وٌبس دبػخ ًْبیی یه ػالهز
«  » هیگزاسد ٍ دٍس آى خظ هیوـذ ٍ اداهِ هیدّذ آفشیي ثِ خَدم سفشیك سا دسػز حل وشدم.

« هذلی اس دفتزچِ راٌّوا در  8هزحلِ»
اٍل

دٍم

ػجبسر سفشیك سا ثبكذای ثلٌذ ثخَاى

اػذاد سا صیش ّن ثِكَسر ػشًَی ثٌَیغ

سَم

چْارم

ػجبسر سفشیك سا دس جذٍل اسصؽ هىبًی

اػذاد ػشَى یىیّب سا ثب لشم گشفشي اص

اػذاد لشاس ثذُ

ػشَى دُسبییّب هٌْب وي

پٌجن

ششن

اػذاد ػشَى دُسبیی سا ثب لشم گشفشي اص

اػذاد ػشَى كذسبیی سا هٌْب وي

ػشَى كذسبییّب هٌْب وي
ّفتن

ّشتن

حبكل سفشیك سا ثخَاى

ثِ دلز ثبصثیٌی وي
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حیطِ زباى ٍتفکر کالهی  -هٌطقی
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حیطِ :صثبى ٍ سفىش والهی -هٌغمی

خزدُ حیطِ :صثبى ٍ ثشلشاسی اسسجبط

ّذف کلی  :ػبصهبى ثٌذی ٍاطگبى ٍجوالر

هؤلفٍِ :اطگبى ٍ جوالر
پایِ :ؿـن

تکویل فزم هشخصات فزدی :

دس ایي فؼبلیز هؼلن فشم وبهل ( سبیخ ؿذُ) سا دس اخشیبس داًؾآهَصاى لشاسهیدّذ سب ثب اػشفبدُ اص وذی
كفحبر ؿٌبػٌبهِ ٍ وبسر هـلی ،هـخلبر فـشدی سا سىویل ًوبیـذ .هـخلبر فـشدی ؿبهـل هـَاسد صیـش
هیثبؿذ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ............................. :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ............................. :

ًبم دذس................................................ :

ًبم دذس................................................ :

ًبم هبدس.............................................. :

ًبم هبدس.............................................. :

سبسیخ سَلذ........... /......... /........ :

سبسیخ سَلذ........... /......... /........ : :

ؿوبسُ ؿٌبػٌبهِ ...................................:

ؿوبسُ ؿٌبػٌبهِ...................................:

وذهلی .............................................. :

سبثؼیز.............. :

هشَلذ ؿْش........................................ :

هزّت................... :

كبدسُ اص......................................... :

هیضاى سحلیالر............................... :

ػي................................................ :
جٌؼیز :صى ○

سؼذاد خَاّشاى ٍ ثشادساى.................. :

هشد○

آدسع ........................................... :

وذدؼشی........................................... :

سلفي............................................. :

ثشای اًجبم ایي فؼبلیز ،الصم اػز هؼلن سوبم هـخلبر ّش داًؾآهَص سا ثِعَس هىشَة ًضد خَد داؿشِ ثبؿذ
سب ثشَاًذ فؼبلیز روش ؿذُ سا ثب داًؾآهَصاى سىشاس ٍ سوشیي ًوبیذ.

*

* سَضیح :ضشٍسی اػز آهَصگبس ثشای سىویل فشآیٌذ یبدگیشی دس خلَف ایي ّذف ثِ وشبة ساٌّوبی هؼلن هْبسر آهَصی دبیِ دٌجن ف 90
هشاجؼِ ًوبیذ.
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حیطِ :صثبى ٍ سفىش والهی -هٌغمی

خزدُ حیطِ :صثبى ٍ ثشلشاسی اسسجبط

ّذف کلی  :ػبصهبى ثٌذی ٍاطگبى ٍجوالر

هؤلفٍِ :اطگبى ٍ جوالر
پایِ:

ؿـن

بیاى کزدىًَ -شتي

ثشای آهَصؽ ایي ّذف هؼلن داًؾآهَصاى سا سشغیت هیًوبیذ سب ثب ثِ خبعش آٍسدى فؼبلیزّبی وَسبُ
سٍصاًِی خَد ثِعَس وبهل فؼبلیزّبیی ًظیش خَسدى سغزیِ ،ثبصی دس صًگ سفشیح،فؼبلیزّبی یبدگیشی ٍ
سوبم فؼبلیزّبیی وِ دس هٌضل اًجبم هیؿَد ٍ  ...سا ثِ صثبى خَد ثیبى وشدُ ٍػذغ آى چِ سا وِ ثیبى وشدُ ثِ
كَسر هىشَة ثٌَیؼٌذ.
گَش کزدى -بیاى کزدى – ًَشتي -خَاًذى

ثشای آهَصؽ اّذاف  3سب : 6هؼلن داػشبىّبی وَسبّی سا اًشخبة هیوٌذ .داػشبى سا چٌذ ثبس ثشای
داًؾآهَصاى ثبصگَ هیوٌذ ٍ .اص آىّب هیخَاّذ ثِ دلز گَؽ دٌّذ .دغ اص اسوبم داػشبى ،هؼلن اص ّش یه
اص داًؾآهَصاى هیخَاّذ سب ثِ همبثل ػبیش داًؾآهَصاى آهذُ ٍ ّش آى چِ ساوِ اص داػشبى ًمل ؿذُ سَػظ
هؼلن ،ثِ خبعش آٍسدُ ٍ ثیبى وٌذ.
دس ایي جب الصم اػز هؼلن ّش داًؾآهَص سا ّذایز ٍ ساٌّوبیی وٌذ سب لؼوزّبیی اص داػشبى سا ّن وِ
فشاهَؽ وشدُ ،ثِ خبعش آٍسدُ ٍ ثیبى وٌذ.
دغ اص ایي وِ سوبم داًؾ آهَصاى ایي وبس سا اًجبم دادًذ ٍ داػشبى هَسد ًظش سا سؼشیف وشدًذ ٍاسد
هشحلِی ثؼذی فؼبلیز هیؿَین .دس ایي لؼوز هؼلن اص ّش وذام اص داًؾ آهَصاى هیخَاّذ سب ّوبى داػشبى
سا ثٌَیؼٌذ .دس دبیبى اصداًؾ آهَصاى خَاػشِ هیؿَد سب ثِ ًَثز ّش وذام ثِ همبثل افشاد والع آهذُ ٍ داػشبى
خَد سا ثخَاًٌذ.
یىی اص فؼبلیزّبی جٌجی هْن دس ایي هشحلِ هیسَاًذ اػشفبدُ اص ًمبؿی ثبؿذ .ثِ ایي سشسیت وِ دغ اص
ًَؿشي یه داػشبى ثش سٍی وبغز یب دفشش ،الصم اػز وِ ّش داًؾآهَص دس دبییي وبغز یب دس كفحِی دیگشی
ثِ ًمبؿی وشدى ٍ ثِ سلَیش وـیذى آى ثذشداصد .اػشفبدُ اص ًمبؿی ًِ سٌْب ثبػث سمَیز یه جٌجِی دیگش ثیبًی
هیؿَد ،ثلىِ هیسَاًذ ثبػث گؼششؽ خاللیز ٍ ًیض ایجبد اًگیضُ دس داًؾآهَصاى ؿَد .آهَصگبساى هحششم
ثبیذ سَجِ داؿشِ ثبؿٌذ وِ دس چٌیي فؼبلیزّبییً ،مبؿی داًؾآهَصاى ًجبیذ هَسد اًشمبد لشاس گیشد ٍ آًچِ سا
وِ داًؾ آهَص ثِ سلَیش وـیذُ اػز ثبیذ هَسد دزیشؽ ٍ سـَیك لشاس گیشد ،صیشا دس غیش ایي كَسر ثبػث
هحذٍد ؿذى خاللیز هیؿَد.
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حیطِ رشذ اجتواعی ّ -یجاًی
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حیطِ  :سؿذ اجشوبػی ّ -یجبًی

خزدُ حیطِ  :سؿذ اجشوبػی

ّذف کلی :هـبسوز دس اًجبم وبسّبی گشٍّی

هؤلفِ :سؼبهل ثب دیگشاى
پایِ  :ؿـن

فعالیت ّای گزٍّی را اس فعالیت ّای اًفزادی تفکیک هی کٌذ

ثشای آهَصؽ ایي لؼوز ،هؼلن هیسَاًذ ثِ سٍؽ صیش ػول وٌذ:
هؼلن سٍی سبثلَ دٍ ًَع فؼبلیز سا سحز ػٌبٍیي فؼبلیزّبی گشٍّی ٍ فؼبلیزّبی فشدی هیًَیؼذ ٍ اص داًؾ-
آهَصاى هیخَاّذ سب اص ثیي فؼبلیزّبی هخشلف اسائِ ؿذُ فؼبلیزّبی گشٍّی سا اص فؼبلیزّبی اًفشادی جذا
وٌٌذٍ.دس هَسد ٍیظگی ّشیه اص فؼبلیز ّب ثِ ثحث ٍگفشگَثذشداصًذ.
 -سْیِ سٍصًبهِ دیَاسی

باسی ّا ٍ فعالیتّای گزٍّی

باسیّا ٍ فعالیتّای اًفزادی

 -ثبصی فَسجبل

سْیِ سٍصًبهِ دیَاسی

اًـب ًَیؼی

 -اًـب ًَیؼی

ثبصی فَسجبل

ثبصیّبی سایبًِای

 -ثبصیّبی سایبًِای

هٌچ ثبصی

دٍچشخِ ػَاسی

 هٌچ ثبصیاس قَاًیي ٍ هقزرات گزٍُ پیزٍی هیکٌذ

هؼلن هیسَاًذ آهَصؽ ایي ّذف سا ثب ثیبى داػشبًی دس والع ؿشٍع وٌذ.
صًگ ٍسصؽ اػز ثچِّب هیخَاٌّذ ثب ّن فَسجبل ثبصی وٌٌذ .لجل اص ؿشٍع ثبصی،هْذی ثِ سٌْبیی سَح سا
ثشداؿشِ ٍ ثِ ػوز دسٍاصُ همبثل حشوز هیوٌذ .ثچِّب اص ایي وبس اٍ ًبساحز هیؿًَذ هیداًیذ چشا؟
 هؼلن دغ اص ؿٌیذى دبػخّبی داًؾآهَصاى آىّب سا ثِ ػَی دبػخ كحیح ّذایز هیوٌذ (لجل اصؿٌیذى ػَر ؿشٍع ثبصی ًجبیذ سَح سا ثِ ػوز دسٍاصُ حشوز داد) .
دغ اص ایي وِ هْذی هشَجِ اؿشجبُ خَد ؿذ ثچِّب ثبصی سا ؿشٍع وشدًذ .دسحیي ثبصی ػلی وِ
دسٍاصُ ثبى ثَد جبی خَد سا ثشای خَسدى آة سشن وشد ٍلشی دسٍاصُ خبلی هبًذ سین آىّب گل خَسد .فىش
هیوٌی چِ چیضی ثبػث ؿذ سب آىّب گل ثخَسًذ؟
 هؼلن دبػخّبی داًؾآهَصاى سا ؿٌیذُ ٍ آىّب سا ثِ ػَی دبػخ كحیح ّذایز هیوٌذ ( دس ٌّگبمثبصی فَسجبل ّیچوغ ًجبیذ جبی خَد سا سشن وٌذ)
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حیطِ  :سؿذ اجشوبػی ّ -یجبًی

خزدُ حیطِ  :سؿذ اجشوبػی
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ثِ سشسیت هؼلن ثب دشػؾ ٍ دبػخ داػشبى خَد سا سوبم وشدُ ٍ اص آىّب هیخَاّذ سب دس هَسد دیبهذّبی ػذم
سػبیز لَاًیي ٍ همشسار گشٍُ گفزٍگَ وٌٌذ ٍ اّویز آى سا ثشای داًؾآهَصاى ثیبى هیوٌذ.
دس هشحلِی ثؼذی هؼلن اص داًؾآهَصاى هیخَاّذ سب خَد سا ثشای یه ثبصی گشٍّی ثِ ػٌَاى هثبل ثبصی
ٍػغی آهبدُ وٌٌذ .لجل اص ؿشٍع ًحَُی ثبصی ٍ لَاًیي آى سا ثشای داًؾآهَصاى سَضیح هیدّذ ٍ اص آىّب
هیخَاّذ وِ ثِ ٌّگبم ثبصی لَاًیي سا سػبیز وٌٌذ سب ثشَاًٌذ ّن ثبصی خَثی داؿشِ ثبؿٌذ ٍ اص آى لزر ثجشًذ ٍ
ّن دس هؼبثمِ ثشًذُ ؿًَذ .ػذغ ثِ حیبط هذسػِ سفشِ ٍ ثش ثبصی گشٍّی آىّب ًظبسر هیوٌذ ٍ دس حیي ثبصی
لَاًیي سا ثشای ثچِّبیی وِ دیشٍی ًویوٌٌذ ،گَؿضد هیوٌذ.
هسٍَلیت ٍظایف در گزٍُ را هی پذیزدٍدر اًجام فعالیت ّای گزٍّی هشارکت هی کٌذ

هؼلن آهَصؽ ایي اّذاف سا ثب ثیبى داػشبًی دس والع ؿشٍع هیوٌذ.
ّفشِ لجل آهَصگبس داًؾ آهَصاى والع سا ثشای سْیِ سٍصًبهِ دیَاسی ثِ چٌذ گشٍُ سمؼین وشدُ ثَد.
هشین ٍ آسصٍ لشاس ثَد هغبلت خَاًذًی هٌبػت سْیِ ًوبیٌذ .هظگبى چیؼشبى ثیبٍسد ،ػذیذُ ًمبؿی ثىـذ ٍ صّشا
همَا ٍ چؼت ٍ هذاد سًگی ثیبٍسد .ثب ٍسٍد آهَصگبس ّش یه اص ثچِّب وبسّبیی سا وِ سْیِ وشدُ ثَدًذ ،اسایِ
ًوَدًذ .هشین ٍ آسصٍ هغبلت صیجبیی سْیِ وشدُ ثَدًذ .هظگبى یه چیؼشبى ًَؿشِ ثَد .ػذیذُ یه ًمبؿی صیجب
وـیذُ ثَد.ػذغ آهَصگبس ثِ ثچِّب گفز وِ هَلغ آى اػز وِ هغبلت سا ثِ سٍی همَا ثٌَیؼین ٍ ثچؼجبًین ٍ
ثِ صّشا گفز وبغز همَا ٍ چؼت سا ثیبٍسدً .بگْبى ثچِّب هشَجِ ؿذًذ وِ صّشا فشاهَؽ وشدُ وِ همَا ٍ
ٍػبیل الصم سا ثیبٍسد ٍ .ثذیي سشسیت آى سٍص آىّب ًشَاًؼشٌذ سٍصًبهِ دیَاسی خَد سا وبهل وٌٌذ .ثچِّب خیلی
ًبساحز ؿذًذ ٍ ثِ صّشا گفشٌذ :چشا وبسی وِ ثِ ػْذُ سَ ثَد سا اًجبم ًذادی؟
 فىش هیوٌیذ چشا ثچِّب ًبساحز ؿذًذ؟آهَصگبس دغ اص ؿٌیذى دبػخّبی داًؾآهَصاى ،آىّب سا ثِ ػَی دبػخ كحیح ّذایز هیوٌذ ( ّش یه
اص اػضبی گشٍُ یه هؼٍَلیز دس گشٍُ داسد ٍ اگش ثِ هؼئَلیز خَد ػول ًىٌذ ،وبسگشٍّی ثب هـىل
هَاجِ هیؿَد) .صّشا ثؼیبس ؿشهٌذُ ؿذ ٍ اص آهَصگبس ٍ دٍػشبًؾ هؼزسر خَاّی وشد ٍ لَل داد وِ ّفشِ
ثؼذ حشوبً ٍػبیل هَسد ًیبص سا ثِ ّوشاُ ثیبٍسد.
 ثِ ًظش ؿوب چشا صّشا هؼزسر خَاّی وشد؟23
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هؼلن دغ اصؿٌیذى دبػخّبی داًؾآهَصاى آىّب سا ثِ ػَی دبػخ كحیح ّذایز هیوٌذ ( ّش یه اص
اػضبی گشٍُ ثبیذ هؼئَلیز وبسّبیؾ سا ثذزیشد ٍ اگش اؿشجبُ وشد اص ّوِ هؼزسر خَاّی وٌذ ٍ اؿشجبّؾ سا
ًیض ججشاى ًوبیذ).
دس هشحلِ ثؼـذ آهَصگبس یه فؼبلیز گشٍّـحی (هبًٌذ ػبخز یه وبسدػشی) سا ثـشای داًؾآهَصاى
دیؾثیٌی ًوَدُ ٍ هؼٍَلیز ّش یه سا هـخق هیوٌذ ٍ ثشهؼٍَلیز دزیشی افشاد ٍ اًجبم ٍظبیفـبى دسگشٍُ
( ثِ هَلغ ٍ ثِ ؿىل كحیح) سأویذ هیوٌذ.
بِ باسی دًٍفزُ هی پزداسد

ثشای اًجبم ثبصیّبی دٍ ًفشُ ضشٍسی اػز وِ ثِ هَاسد صیش سَجِ ؿَد:
 -1دس والع،فضب ٍ سجْیضار الصم ثشای اًجبم ثبصی سا فشاّن ًوبئیذ.
 -2داًؾآهَصاى سا ثب سَجِ ثِ ًَع ثبصی گشٍُثٌذی وٌیذ.
 -3گشٍُّب سا ثِكَسر ًب ّوگَى ( لَی -ضؼیف) ( هشَػظ -لَی) ٍ ...اًشخبة وٌیذ.
 -4لَاػذ ثبصی سا ثشای گشٍُّب سَضیح دّیذ.
 -5دس سوبم عَل ثبصی ًظبسر داؿشِ ثبؿیذ ٍ دس كَسر اؿشجبُ آى سا اكالح وٌیذ.
 -6دغ اص اسوبم ثبصی گشٍُ ثشًذُ سا سـَیك وٌیذ.
 -7احشوبالسی سا وِ ثبػث ثبخز گشٍُ همبثل ؿذُ سا ثب آىّب ثشسػی وٌیذ.
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آهَسش اّذاف شوارُ یک تا سِ:

اثشذا آهَصگبس ثشای داًؾآهَصاى سَضیح هیدّذ وِ سلوین چیؼز؟ سلوین یؼٌی اًشخبة ثیي دٍ یب
چٌذ چیض .هثال ٍلشی ثِ فشٍؿگبّی هیسٍین ٍ اص ثیي دٍ یبػِ ًَع خَدوبس ،لجبع یب ٍػیلِ ٍسصؿی ،یىی سا
اًشخبة هیوٌین ،یه سلوین گشفشِاین .هب دس عَل سٍص سلوینّبی صیبدی هیگیشین وِ خَدهبى ّن هشَجِ
ًویؿَین وِ سلوین گشفشِاین .هثالً كجح جوؼِ ٍلشی اص خَاة ثیذاس هیؿَیذ ٍ ثؼذ ػشیغ سلوین هی گیشیذ
وِ سلَیضیَى سا سٍؿي وٌیذٍ .لشی وَدن ّؼشین ثیؾسش سلوینّب سا ثضسگششّب ثشای هب هیگیشًذ ٍلی ّش چِ
ػي هب ثیؾسش هیؿَد خَدهبى ون ون سلوین هیگیشین .سلوینگیشی ،یه هَضَع ثؼیبس هْوی اػز.
ثؼضی اص سلوینّب ػبدُ ٍ ون اّویز ثَدُ ٍ هوىي اػز سأثیش صیبدی سٍی صًذگی هب ًذاؿشِ ثبؿذٍ .لی
ثؼضی اص آىّب هْن ّؼشٌذ ٍ هیسَاًٌذ اثش خیلی صیبدی سٍی صًذگی هب ثگزاسًذ.
ثشای هثبل :اگش ث ذٍى سَجِ ثِ سزوش ٍالذیي خَد سلوین ثگیشیذ سشلِ ثبصی وٌیذ ٍ ًبگْبى یىی
اصسشلِّب هٌفجش ؿَد ٍ ثِ یىی اص اػضبی ثذًشبى كذهِ ثضًذ ،چِ اثشی سٍی صًذگی ؿوب هیگزاسد؟ یب اگش
سلوین ثگیشیذ خَة دسع ثخَاًیذ ایي سلوین چِ اثشی سٍی صًذگی ؿوب هیگزاسد؟
ثشای ایي وِ ثفْوین اصثیي اًشخبةّبی هخشلف وِ دس یه هَلؼیز ٍجَد داسد وذاهیه سا اًشخبة
وٌین سب سلوینگیشی خَثی اًجبم دادُ ثبؿین .ثبیذ دیبهذّبٍ ًشیجِی ّش اًشخبة سا دیؾثیٌی وٌین.
سلوینّبی خَةً ،شیجِ خَة ٍ سلوینّبی ثذً ،شیجِی ثذ خَاّذ داؿز .ثشای اًجبم ایي وبس
هیسَاًیذ اص سٍؽ اگش  ...آى ٍلز اػشفبدُ وٌیذ .یؼٌی خَة فىش وٌییذ ٍ ثجیٌیذ اگش ایي سلوین سا ثگیشیذ
آى ٍلز چِ اسفبلی خَاّذ افشبد.
ًتیجِ یعٌی

 اگش ثب دٍػشن ثشٍم ،آى ٍلز دیش ثِ خبًِ هیسػن ٍ هبدسم ًگشاى ٍ دلَادغ هیؿَد.ًتیجِی هثبت

 -اگش ثب دٍػشن ثشٍم ،آى ٍلز دٍػشن خَؿحبل خَاّذ ؿذ.
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 ثشای آهَصؽ خشدُ حیغِ فؼبلیزّبی سٍصهشُ صًذگی اص حیغِ سؿذ حشوشی ،ػالهز جؼوبًی ٍهْبسرّبی سٍصهشُ صًذگی ،ضشٍسی اػز آهَصگبساى هحششم فؼبلیزّبی یبد ؿذُ سا ثِ گبمّبی وَچه-
سشی سحلیل ٍ گبمّبی هـخق ؿذُ سا ثِ سشسیت آهَصؽ دادُ سب سفشبس ًْبیی ایجبد ؿَد.
 ثِ هٌظَس سثجیز جشیبى یبدگیشی فؼبلیز ّبی ایي حیغِّ ،وبٌّگی ثب اٍلیبء اجشٌبة ًبدزیش اػز .لزاّوىبساى هحششم دغ اص آهَصؽ فؼبلیز ّب ،هَاسد سا ثِ اعالع ٍالذیي سػبًذُ ٍ اص آًبى خـَاػشِ ؿَد سب
فؼبلیزّبی ایي حیغِ دس هٌضل ثب داًؾآهَصاى سىشاس ٍ سوشیي ًوَدُ ٍ هَجت سؼْیل ٍ سؼویك یبدگیشی سا
فشاّن آٍسًذ.
 دس اػشفبدُ اص ٍػبیل ثشلی سَكیِ هیؿَد سَجِ داًؾآهَصاى سا ثِ سػبیز هَاسد ایوٌی جلتًوَدُ ٍ اص آًبى ثخَاّین دس اًجبم ثشخی فؼبلیزّب هبًٌذ اػشفبدُ اص وششی ثشلی ثِ سٌْبیی الذام ثِ سیخشي آة
جَؽ ًٌوبیٌذ.
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