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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش 
از  اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی  با درک مفاهیم  تربیت یافتگانی است که 
طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف 
بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین 
سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« 

به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است.
بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی،  برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه  در 
خانواده،  پایه ای  نقش  اعتبار  هنرآموز،  مرجعیت  نقش  اعتبار  یادگیرنده،  نقش  اعتبار 
و  مشارکت  جلب  مادام العمر،  یادگیری  تعادل،  فردی،  تفاوت های  به  توجه  جامعیت، 
تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری به آموزش 
ثروت،  تولید  و  فقر  کاهش  و  پایدار  توسعۀ  حرفه ای،  اخالق  کار،  بازار  نیاز  اساس  بر 

شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
در  تغییر  و  کشور  داخل  کار  بازار  نیاز  و  فناوری  تغییرات  باالدستی،  اسناد  مطالبات 
استانداردها و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی 
شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین 
شوند. تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل حرفه و توجه به 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های 
مشترک و غیرفنی در تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی 
است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 
در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و 
بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل 
دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله 
از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر  متأثر 

می باشد.
توصیه سند تحول بنیادین و برنامۀ درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت 
تسهیل و تعمیق فعالیت های یاددهی ـ یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت 

مقدمه



با تأکید بر برنامۀ  تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری 
درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص 
بستۀ آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با 
اجرای  برای  توصیه هایی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  در  تحولی  به چرخش های  توجه 

مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است 
که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم 
و مهارت های اساسی و چکونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را 

شامل می شود.
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، 
پیامدهای یادگیری، ایده های کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و 
تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین 

روش های ارزشیابی را شامل می شود.
به اهمیت آموزش  با توجه  همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز 
شایستگی های غیرفنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر 

و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
هنرآموزان  ویژه  توجه  و  مساعدت  نیازمند  درسی،  برنامه های  مطلوب  اجرای  مسلماً 
عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان 

می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





فصل 1

کلیات
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  مقدمه

اسالمي ایران  جمهوری  تربیت  و  تعلیم  نظام  کالن  اهداف  از  هدف  نخستین   
تربیت انسانی موحد، مؤمن، معتقد به معاد، متعهد به مسئولیت ها و وظایف در 

برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت می باشد. 
است.  معرفت  و  علم  گرو  در  طبیعت  و  دیگران  خود،  خدا،  برابر  در  وظایف  انجام 
اما  نیازمندیم.  طبیعت شناسی  و  مردم شناسی  خودشناسی،  خداشناسی،  به  بنابراین 
بشر با گذشت چند هزار سال از تولید علم تا چه اندازه خدا، خود و طبیعت پیرامون 

خویش را شناخته است؟ )به این پرسش پاسخ خواهیم داد.(
امیرالمؤمنین  دارد.  محوری  جایگاه  خودشناسی  معرفت ها  و  دانش  این  میان  در 
علیه السالم می فرماید: » ال تَجَهل نَفَسَك َفاّن الجاهَل َمعرَفه�َ نَفِسِه جاِهٌل بُكلِّ َشيٍء: به 
خویشتن جاهل مباش، زیرا کسي که به خود جاهل باشد به همه چیز جاهل است.« 

)غررالحكم،ج6،ص304(
انسان  انسان شناسی مهم ترین و ضروری ترین موضوع زندگی  موضوع خودشناسی و 
بوده و فقط در این صورت است که روابط انسان با خدا، دیگران و طبیعت در مسیر 

درست قرار می گیرد.
در یك تقسیم بندی انسان موجودی است که دارای دو بعد جسم )طبیعی و دنیایی( و 
روح است که هر یك احكام، اقتضائات، نیازها و قوانین خاص خود را دارد و سعادت انسان 

در گرو شناخت این ابعاد است.
حیوانی  و  گیاهی  ابعاد جمادی،  دارای  دنیایی اش  و  طبیعی  بُعد  در  هر چند  انسان 
انسان که می تواند مظهر  به عنوان یك  او  ویژه  او و کماالت  می باشد، ولی حقیقت 
خدا و خلیفه او باشد، نه از سنخ کماالت جمادی از قبیل وزن، حجم، بدن، رنگ، بو 
و ... می باشد و نه از سنخ کماالت گیاهی از قبیل رشد، تغذیه، قدرت بدنی و ... است 
و نه از سنخ کماالت، غرایز و عواطف حیوانی از قبیل انواع شهوات حیوانی، تشكیل 
خانواده و تشكیل اجتماع و طی مدارج اعتباری در اجتماع، کار، تفریح، مسكن گزینی 

و ... می باشد. بلكه حقیقت او و کماالت ویژه او غیر از اینها و فوق این کماالت است.
انسان موجودی بسیار با عظمت و گرانقدر است که ارزش وجودی او را جز خداوند و 

 

�
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فصل اّول: کلیات

معصومین علیهم السالم و تعداد محدودی از پرورش یافتگان مكتب آنها هیچ کس 
به درستی و به طور کامل نمی داند. این موجود باعظمت، خود هدف خلقت بسیاری 
از مخلوقات ارزشمند خداست، به طوری که خداوند که خالق آدمی و جهان هستی 

است، در این باره می فرماید:
﴿ُهَو الَّذی َخلََق لَُكم ما فِی االَْرِض َجمیعاً * اوست کسی که تمام آنچه را که در 

زمین است، برای شما خلق کرد﴾. )29 بقره(
خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داد و به فرشته ها امر کرد تا بر او سجده کنند 

و فرشتگان را خادم او قرار داد.
ولی متأسفانه در مباحث انسانی اعم از مباحث دینی و غیر دینی به معرفت انسان 
که محور خلقت همۀ اشیاء است و تا شناخته نشود سایر چیزها شناخته نمی شود، 
توجه نمی گردد. از این رو پیشرفت علوم و دانش انسان ممكن است در پاره اي از 
صحنه هاي زندگي آسایش را براي او فراهم کرده باشد، اما هرگز آرامش مطلوب 
پیشرفت  وجود  با  گفتیم  قباًل  که  همان طور  است.  نیاورده  ارمغان  به  او  براي  را 
علمي بشر مشكالت و مفاسد و ناهنجاري هاي زندگي انسان در سراسر جهان بیشتر 
شده است. جهان هیچ گاه به اندازه کنوني دچار جنگ، ظلم، قتل، خودکشي، فقر 
این همه  نبوده است علت   ... بیماري و  از گرسنگي،  و گرسنگي،مرگ ومیر ناشي 
نه  قرار گرفته که  انساني  ابزاري در خدمت  به صورت  این است که علوم  مصایب 
تنها خود حقیقي را نمي شناسد، بلكه اساساً خود را فراموش کرده و دچار بیماري 
خطرناك »فرار از خود« شده است. بنابراین هیچ یك از دانش هاي او در حقیقت 
به کار او نمي آید و در حقیقت جهل به خود موجب شده که او با وجود پیشرفت هاي 
علمي همچنان مانند جاهالن عمل کند. آنچه جهان امروز شاهد آن است تمدن 
انسان به معناي حقیقي نیست بلكه توحش پیشرفته است که در آن علم، ابزاري 
براي باال بردن کمّیت و کیفیت این همه مشكالت و ناهنجاري است. بنابراین بدون 
شناخت نفس و بدون شناخت قیمت و ارزش حقیقي آن، سایر دانش ها کمكي به 
خوشبختي حقیقي انسان نمي کند و به عبارت دیگر جاهل به خود جاهل به همه 

چیز است.
در توضیح بیشتر پیرامون انسان شناسی امیرالمؤمنین علیه السالم می فرمایند:

ُ اْمِرءاً َعلَِم ِمْن اَیَْن َو فی اَیَْن َو اِلی اَیَْن: خدا رحمت کند کسی را که بداند  »  َرِحَم اللَّ
از کجا آمده در کجا هست و به کجا می رود«. )اسفار اربعه ج 8ص355(

پس همه رحمت خدا برابر است با این سه علم که با آنها می توان به جوار رحمت 
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الهی رسید و بدون این سه معرفت پیمودن راه سعادت امكان پذیر نیست.

که چرا غافل از احوال دل خویشتنمروزها فكر من این است و همه شب سخنم

بود؟ چه  بهر  آمدنم  آمده ام؟  کجا  وطنمز  ننمایی  آخر  می روم؟  کجا  به 

اّما سؤال اساسی این است که انسان چگونه می تواند به این سه مرحله، علم پیدا کند؟
دو مرحله از این سه مرحله مربوط به ماورای طبیعت و یك مرحله آن، مربوط به عالم 
طبیعت است. شناختی که برای مرحله طبیعت به آن، نیاز داریم، خود به پنج مرحله 

مهم تقسیم می شود که عبارت اند از:
3 شناخت رابطه جسم و روح و نوع  2 شناخت روح انسان.  1 شناخت جسم انسان. 

5 شناخت رابطه  4 شناخت عالم طبیعت بدون انسان.  تأثیر متقابل آنها بر یكدیگر. 
طبیعت با انسان )یعنی مجموع روح و بدن او( و کیفیت تأثیر متقابل بین طبیعت و 

انسان.
هر مكتبی که بخواهد همه مصالح انسان را تأمین و تضمین کند و او را به خوشبختی 
نیز شناخت های  و  فوق طبیعی  مرحله  دو  در  انسان  بر شناخت  مبتنی  باید  برساند، 

پنج گانه مربوط به عالم طبیعت باشد.
حال باید دید که خود انسان به تنهایی به کدام یك از این علوم هفت گانه مجهز و 

مسلّح است؟
به هیچ کدام. اگر مجموعه دانش بشری درباره پنج مرحله طبیعت را  و یقیناً  قطعاً 
مالحظه کنیم، خواهیم دید که بشر با همه پیشرفت هایی که کرده، به دانش اندکی 
از هر یك از این علوم پنج گانه رسیده است. از دانشمندان علوم مرتبط به این پنج 
مرحله طبیعت نیز هیچ کس چنین ادعایی نكرده است که به تمام دانستنی ها، دست 
یافته است، بلكه به عكس بسیاری از دانشمندان بزرگ در هر یك از این رشته های 
پنج گانه به عجز و اندکی دانش خود در برابر همه آن چه که باید و می خواهند بدانند، 

اعتراف نموده اند.
که  همان طور  او  سعادت  و  دارد  نیاز  اطالعات  دسته  هفت  این  به  انسان  که  حال 
در  علوم  این  طرفی  از  و  آنهاست  معرفت  گرو  در  فرمودند  امیرالمؤمنین علیه السالم 
دسترس هیچ انسانی وجود ندارد، پس چه کسی آنها را در اختیار بشر قرار می دهد و 

اساساً باید به سراغ چه کسی رفت؟
پاسخ بسیار روشن و بدیهی است. باید به سراغ کسی رفت که انسان را با تمام ابعاد 
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وجودیش و برای رسیدن به هدفی بس بزرگ و عالی خلق کرده و نیز تمام سه 
مرحله عالم وجود را نیز ایجاد نموده است. آری باید به سراغ خداوند علیم و حكیم 

رفت، چرا که غیر از او هیچ کسی این سه مرحله را به طور کامل نمی شناسد.

 اصل اصالت تخّصص

اصل اساسی و فطری پذیرفته شده در بین همه انسان ها، تبعیت محض و بی چون 
و چرا از متخّصص در هر کاری است. همه انسان ها فطرتاً و عقاًل به این قانون الهی 
مجهز هستند که در هر کاری که خود درباره آن، آگاهی و تخّصصی ندارند، به سراغ 
متخّصص آن کار می روند. لزوم پیروی از متخّصص که اصلی عقلی و ثابت است، 
در مورد مهم ترین حرکت و عمل انسان یعنی حرکت به سوی ابدیت و کمال الیق 

انسانی و تأمین سعادت دنیایی و ابدی او نیز جریان دارد
حال باید دید که خداوند چگونه انسان را هدایت نموده و اطالعات مربوط به پیمودن 
مسیر دنیا تا آخرت )ابدیت( را چگونه در اختیار وی قرار داده است؟ خداوند بزرگ 
و مهربان هدایت خود را از طریق انسان های برگزیده ای که دارای علم الهی الزم 
برای هدایت بشر و نیز عصمت هستند، انجام داده است. علم و عصمت همان دو 
چیزی است که همه انسان ها بدان نیازمندند و عقل نیز ضرورت آن دو را حكم 
که  است  باعظمت  و  پیچیده، حساس  بسیار  انسان  وجود  از طرفی  زیرا  می کند، 
نزدیك شدن به آن و دستكاری کردن آن و تعیین بایدها و نبایدها برای آن، نیاز 
به تخصص و علم الهی دارد و از طرف دیگر در رساندن این علم به سایر انسان ها 
و به دست گرفتن جریان هدایت مردم نباید هیچ گونه خطا و لغزشی صورت گیرد 
که در صورت وقوع هر گونه خطا و لغزش جریان هدایت مختل می شود. پس در 
حقیقت هدایت انسان فقط و فقط به دست خداوند است و معصومین علیهم السالم 

مجرای این هدایت می باشند.
رابطه ما با معصومین علیهم السالم صرفاً یك رابطه حقوقی امام و ملت نیست بلكه 
یك رابطه وجودی است. آنها همان روح خداوند و مثل اعلی هستند که در همه 
انسان ها پرتو و تجلّی دارند و همه ما ذاتاً سهمی از وجودمان از سنخ وجود آنها و 

تابش و تجلّی آنهاست. در زیارت جامعه کبیره می خوانیم:
اَنُْفُسُكْم فِی النُُّفوِس: روح های شما در روح ها و جان های  »اَْرواُحُكْم فِی االَرواِح َو 

شما در جان هاست«.
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امام باقرعلیه السالم می فرمایند:
ا َخلََقنا َو َخلََق اَبْدانَُهْم ِمْن ُدوِن  »اِنَّ اللَ َخلََقنا ِمْن اَْعلی ِعلِّییَن َو َخلََق ُقُلوَب شیَعِتنا ِممَّ
ا ُخلِْقنا: همانا خدا ما را از اعلی علیین آفرید  َّها ُخلَِقْت ِممَّ ذلَِك، َفُقُلوبُُهْم تَْهوی اِلَْینا، الَن
و دل های شیعیان ما را از آن چه ما را آفریده، آفرید و پیكرهایشان را از درجه پایینش 
آفرید. از این رو دل های شیعیان به ما متوجه است، زیرا از آنچه ما آفریده شده ایم، 

آفریده شده اند«.)اصول کافی ج1 ص390(
با خودشناسی است که انسان رابطه خودش با جهان، با الل، با معصومین علیهم السالم،با 

دیگران و با طبیعت را در مي یابد.

   ارتباط با دیگران

و  دنیایي  بُعدي  که  جهت  این  از  او  است.  اجتماعي  زندگي  مقتضي  انسان  طبیعت 
طبیعي دارد به ارتباط با دیگران نیازمند است. او در نظام خانواده و اجتماع و محیط 
کار به دالیل گوناگون ناگزیر از روابط با دیگران است. این روابط تأثیر عمیق و زیادي 
دقیق  شناخت  به  این جهت  از  دارد.  وي  شقاوت  یا  و  آخرت  و  دنیا  در خوشبختي 
روابط  برقراري  در  است.  نیازمند  به شدت  آنها  با  ارتباط  و کیفیت  و حدود  دیگران 
گوناگون انساني،کسي موفق خواهد بود که از روان شناسي درستي برخوردار باشد و 
بي شك کسي مي تواند دیگران را خوب بشناسد، که خود را خوب شناخته باشد. کسي 
که نسبت به خود و حاالت گوناگون نفس، و حرکات و پیچیدگي هاي آن در درون 
به  نگاهي  بشناسد؟!  دیگران  در  را  حاالت  همین  مي تواند  چگونه  نیست،  خود  آگاه 
شكست هاي اقتصادي، سیاسي، فرهنگي و نیز درگیري ها، جدال ها و حتي جنگ هاي 
انسان ها  به خطر مي اندازد؛ نشان مي دهد که  را  انسان  گوناگون که جان میلیون ها 

چقدر در شناخت دیگران ضعیف و تا چه میزان به آن محتاجند.
پس ازکشف لزوم ارتباط با معصوم و انواع آن تازه می فهمیم که رابطه مان با بقیه مردم 

چگونه است؟
انسان با سایر مردم رابطه وجودی و حقیقی دارد یعنی؛ مردم همه همجنس یكدیگرند 

نه از نظر جنسی و بدنی بلكه از نظر روحی.

که در آفرینش ز یك گوهرندبنی آدم اعضای یكدیگرند
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دراین جا شخص به حرمت خودش و به حرمت اصل و ریشه معصومش مردم را 
مثل خود دوست دارد.

 و سعی مي کند آنها را با چشم خدا ببیند و مانند خدا به آنها محبت کند و نسبت
 به نیازها و سرنوشت هیچكس بی تفاوت نیست.در این نگاه یك نفر دیگر یك نفر
 نیست بلكه یك نفر معادل همه است؛ ))من احیا الناس فكانما احیاالناس جمیعا:
 هرکس یك نفر را زنده کند مانند این است که همه مردم را زنده کرده است.((
مائده /32

 سه قاعده معجزه انگیز برای کنترل ارتباطات انسان

1 قاعده »هَو أنت«: شخص مقابل ما، در حقیقت خوِد ماست. هر گونه رفتار و تفكری 

که ما در برخورد با او از خود صادر می کنیم، یقیناً به خودمان باز خواهد گشت. اگر از ما، 
احترام، امداد، رحمت، محبت و ... صادر می گردد، به یقین تمام اینها به سوی خودمان 
باز خواهد گشت. و اگر دیگران را تنها گذاشته، و دست یاری شان را نفشاریم، خودمان 

نیز در زماِن الزم تنها خواهیم ماند.
ما  به سوی  یا کمكی  و  برای حاجتی  انسانی که  َرسولُ الل«: هر  قاعده »ُهو    2

می آید، در حقیقت فرستاده خداوند است، و احترام و تكریِم او، در حقیقت احترام 
و تكریم خداوند است.

3  قاعده »ُهَوالل«: تنظیم ارتباطات انسان با دیگران، براساس آنچه که خداوند 

می پسندد، یقیناً انسان را در کنِف احتراِم الهی قرار خواهد داد. هر انسان، حقیقتاً 
نفخه ای از خداست، و اگر در ارتباطمان با دیگران این حقیقت را مورد توجه قرار 
از  را  آنان  توقع جبران،  بدون  قطعاً  روبه رو هستیم،  الل  با  تنها  بدانیم که  و  داده 
صورتی،  چنین  در  نكنیم  فراموش  نمود.  خواهیم  سیراب  رحمت مان  سرچشمه 

خداوند از رحمت واسطه خودش، به ما خواهد بارید.
مقام  در  را  خداوند  نیز   ... و  آزار  خدعه،  ظلم،  حرمت شكنی،  هرگونه  بالعكس  و 

انتقام جویی از ما قرار خواهد داد. 
ادراك کامل این سه قاعده، دایره بسیاری از توهمات شیطانی را در ارتباطاِت ما 
با دیگران، محدود خواهد کرد. به طوری که شیطان، تواِن زیادی برای بر هم زدن 

ارتباطات ما با دیگران نخواهد داشت.
غالِب کینه ها، اختالفات، مشكالت خانوادگی و ... ریشه در عدم ادراك صحیِح این 
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سه قاعده و عدم مهارت یابی در ارتباط صحیح با دیگران دارد. به طوری که درست در 
لحظه ای که به مهارت مورد نظر نیازمنداند، اّما آن را نیاموخته اند، راه را برای شیطان 
باز می گذارند و فكر و قلب خود را اسیر توهّمات شیطانی می کنند، و بدین ترتیب 

اختالفات را به روابط خود وارد می کنند.
و  خودبینی ها  در  ریشه  که  کودکانه  چشم هم چشمی های  و  رقابت ها  انواع 
خودشیفتگی های انسان ها دارد، از نمونه های عدم ادراك صحیح سه قاعده قبل است.

احساس شرافت خواهی کرد، اگر خوِد حقیقی ات را بشناسی  ...
امام علی »علیه السالم« می فرمایند:

»َمْن َکُرَمْت َعَلْیِه نَُفُسه هانَْت َعَلْیِه َشَهواتُه؛ اگر نفس کسی در نزد او بزرگ شد، 
شهوات در نگاه او کوچك می شوند«. )نهج البالغه حكمت 449(

کسانی که حقیقت وجودی خود را شناخته اند و به کرامِت نفس خود یقین دارند، خود 
را بزرگ تر از آن می بینند، که به انواع شهوات پست و توهّمات شیطانی آلوده کنند.

چنین کسانی َمحال است به دلیل سبك زندگی الهی خود، احساس شرم و حقارت 
کرده، و به سبك زندگی غیرالهی تن دهند. 

پس از این مقدمه الزم و مهم به سراغ کتاب الزامات محیط کار مي رویم. ما در محیط 
کار با فضای فیزیكی محل کار، اشیاء، ابزارآالت، همكاران، مراجعین و سایر مردم در 
ارتباط هستیم. نحوه تعامل ما با هر یك از این موارد چگونه باید باشد تا سعادت دنیا 
و آخرت را پیش رو داشته باشیم؟ کتاب الزامات محیط کار درصدد است تا حد امكان 

به اختصار پاسخگوی این سؤال اساسی و مهم می باشد.
اهمیت و ضرورت توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي به عنوان یكي از شاخه هاي توسعه و 
ابزارهاي تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور برکسي پوشیده 
نیست. تأمین نیروي متعهد، متخصص و ماهر براي اجراي هر برنامه، ضرورتي امكان ناپذیر 

است که بدون توجه به آن سرمایه گذاري هاي مادي و انساني به هدر خواهد رفت.
به همین دلیل از عواملي که سال هاست مانع تحقق واقعي اهداف برنامه هاي اقتصادي 
و اجتماعي شده، فقدان یا کمبود نیروي متعهد متخصص و ماهر متناسب با نیازهاي 
و  آموزش  وزارت  البته  که  است  بوده  آن  میاني  بخش  در  به خصوص  برنامه ها  اجرایي 

پرورش تربیت و تأمین آن را به طور گسترده به عهده دارد.
تحول در نظام آموزشي دوره متوسطه به رغم اهداف متعددي که براي آن منظور شده، 
در نهایت متوجه تأمین و پرکردن خأل نیروی کار ماهر و متخصص در بخش میاني بازار 
کار با نگرش اقتصادی خواهد بود. که هر روز متفاوت تر از پیش است. امروزه کشورها 
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سخت در تالش هستند تا با ایجاد نظام هاي آماده سازي افراد براي اشتغال، منابع خود 
را مورد استفاده بهینه قرار دهند. در حقیقت همه افراد حتي مردم کشورهاي در حال 
توسعه به شرطي مي توانند در بازار کار رقابت کنند که در تكنولوژي هاي نوین مهارت 

داشته و از مهارت هاي تخصصي برخوردار باشند. 
معمواًل نظام آموزش حرفه اي هر کشور مانند یك نهاد، مسئول آماده سازي افراد براي 
در کشور،  عمراني  توسعه سرمایه گذاري  برنامه هاي  با  قلمداد مي شود. هم زمان  کار 
توجه به منابع نیروي انساني ماهر از اولویت خاصي برخوردار مي باشد. از آنجایي که 
آموزش متوسطه منبع اصلي تربیت نیروي انسانی شایسته و نیمه ماهر به شمار مي رود 
اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  برنامه هاي  موفقیت  درمیزان  ویژه اي  تأثیر  رو  این  از  و 
ميگذارد که این مهم با آموزش در شاخه فني وحرفه اي امكان پذیر شده است. اکنون 
لزوم ارتباط و هماهنگي آموزش و پرورش با نیازهاي بازار کار و تلفیق آموزش با کار 
این  در  کرده اند  کوشش  آموزشي  برنامه ریزان  لذا  مي گردد،  احساس  پیش  از  بیش 
خصوص به نحوه مطلوبي برنامه ریزي کرده و در سطح وسیعي آن را اجرا کنند. در نظام 
جدید آموزش متوسطه در کنار شاخههاي نظري براي تربیت نیروي انساني متخصص 
وماهر در بخش هاي مختلف اقتصادي، شاخه فني وحرفه اي ایجاد گردیده است. انتظار 
رود که فراگیران با استعداد و توانمند و با عالقه فراوان به این شاخه گرایش پیدا کنند 
تا بتوان از طریق آن به هدف راهبردي یعني ایجاد اشتغال از راه آموزش رسید. واضح 
است عالوه بر آثار مهمي که این آموزش ها براي ایجاد اشتغال مولد دارد آثار فرهنگي 

و تربیتي براي پرورش افراد متكي به خود و مستقل نیز به دنبال دارد. 
دسته  دارد.  وجود  شایستگی  دسته  دو  فنی و حرفه ای  آموزش  درسی  برنامه های  در 
اول شایستگی های فنی که به صورت مشخص برای هر رشته تحصیلی و هر موقعیت 
آموزشی به تناسب مكان یادگیری )کالس و کارگاه( در قالب پودمان های کالن در 
کتاب  دارای  آنها  از  مجموعه  دو  و  مي شود  ارائه  دوازدهم  و  یازدهم  دهم،  سال های 

درسی است.
برای  و  نیست  خاصی  رشته  به  متعلق  که  فنی  غیر  شایستگی های  دوم  دسته 
باید  رشته  و  گروه شغلی  و  تحصیلی  از سال  نظر  فنی و حرفه ای صرف  دانش آموزان 
برنامه ریزی و اجرا شود. این شایستگی ها اگرچه برای همه توصیه مي شود ولی اهمیت 
آن نه تنها کمتر از شایستگی های فنی نیست بلكه تسهیل کننده و جهت دهنده است 
و در سرنوشت شغلی و کاری و مسیر زندگی افراد نقش تعیین کننده دارد این دسته 
اول  ارائه مي شود. بخش  از شایستگی ها در دو بخش در آموزش های فنی و حرفه ای 
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است  تأکیدی  به صورت  فنی  با شایستگی های  همراه  غیرفنی  اجرای شایستگی های 
که در تمام مراحل آموزش به صورت تلفیقی جریان دارد و در هر تكلیف کار تحت 
عنوان های ایمنی و بهداشت، توجهات زیست محیطی، نگرش مرتبه ای از شایستگی های 

غیرفنی خاص با هر تكلیف کاری است.
بخش دوم محتوای نظری و شایسته آموزش به صورت خاص است که به صورت درس 
جداگانه در برنامه درسی تمام رشته ها دیده مي شود. از این گونه درس ها، دو عنوان 
الزامات محیط کار و اخالق حرفه ای است. که الزامات محیط کار در سال دهم برای 
سال  در  و  ساعت  دو  هفته ای  کاردانش  و  فنی و حرفه ای  شاخه  تحصیلی  رشته های 
و  شایستگی  بر  مبتنی  درس ها  این  ماهیت  که  شد،  خواهد  ارائه  ساعت   60 حدود 
پودمان یادگیری است و باید به صورت فعالیت های یادگیری ساخت یافته طراحی و 
اجرا شود. این برنامه درسی مربوط به درس الزامات محیط کار است که با همین هدف 

تهیه شده است. 

    الزامات محیط کار چیست؟

الزامات محیط کار به مجموعه ای از شایستگی های عام و غیرفنی گفته می شود که هر 
هنرجو برای یافتن شغلی مناسب، حضور مؤثر و بقاء و توسعه جایگاه شغلی، پیشگیری 
کارآمدی در  و عزت نفس و خود  به نفس  اعتماد  افزایش  و کنترل مخاطرات شغلی، 
محیط کار، نیاز به فراگیری و به کارگیری آنها در محیط کار دارد. بدیهی است الزامات 
محیط کار مجموعه ای از شایستگی هاست که شاغالن در محیط کار باید در آن به 
تسلط رسیده باشند و جزء عادات کاری آنان شده باشد. بنابراین عادات کاری1 با تسلط 
در شایستگی ها ارتباط تنگاتنگ دارد و در جریان آموزش به این مهم باید توجه شود.

یكی از بزرگ ترین مشكالت فارغ التحصیالن مدارس و حتی دانشگاه ها، آشنا نبودن 
آنها با تفاوت های محیط کار با محیط تحصیل و خانواده می باشد. در جدول صفحۀ 

بعد برخی تفاوت های این دو محیط نشان داده شده است:

Habit ـ1
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فصل اّول: کلیات

محیط کارمحیط تحصیلویژگی

پروژه همكاری تیمی انجام  مانند  محدود  موارد  برخی  در 
ورزشی و  نیاز همیشگیدرسی 

در حد شرایط عمومي که در خانه یا کوچه ایمنی و بهداشت
و خیابان به آن نیاز است

بسیار  شرایط  کار،  محیط  نوع  به  بسته 
خاص و قوانین سخت گیرانه حاکم مي شود.

حدوداً یك ماه در سالحدوداً 4 ماه در سالتعطیالت

پس از مدتی یكنواخت و تكراریمتنوع )بسته به دروس در حال فراگیری(نوع فعالیت

یك اتفاق تقریباً روزانهبیشتر در امتحان پایان ترماسترس

جدی و نسبتاً خشكدوستانه و مفرحمحیط

محدوده سنی 
تنوع بازه سنیتقریباً همه هم سن و سال هستندهمكاران

بسته به شرایط زن و مرد با هم کار مي کنند.هم جنسجنسیت همكاران

نتیجه بی دقتی 
و اشتباه

کم شدن نمره امتحان و در بدترین حالت
مردودی

جریمه های  یا  کار  از  اخراج  است  ممكن 
باشد. داشته  پی  در  را  مالی 

همان گونه که در جدول مشاهده مي کنید تفاوت های بسیاری بین ویژگی های محیط کار و محیط 
مدرسه وجود دارد. از این رو فارغ التحصیالن پس از ورود به محل کار با چالش های متعددی مواجه 

مي شوند. 
در این کتاب سعی شده است با استفاده از تجارب مدیران با تجربه صنعت، روان شناسان خبره، و نیز 
متخصصین ایمنی و بهداشت به صورتی مختصر ولی نسبتاً جامع مهم ترین شایستگی های غیر فنی 

الزم برای کسب موفقیت در محیط کار به هنرجویان عزیز آموزش داده شود.
قبل از ورود به ادامه بحث یادآور مي شود به دلیل آنكه تاکنون کتابی به زبان فارسی با این عنوان و با 
این نگرش تألیف نشده است، از همكاران محترم تقاضا دارد کتاب های کمكی منبع های پیشنهادی 

معرفی شده جهت افزایش دایره آگاهی های خود حتماً مطالعه فرمایند.
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فصل اّول: کلیات

چارچوب مفهومي الزامات محیط کار
درس الزامات محیط کار از پنج شایستگی شامل مهارت کاریابی، محیط کار و ارتباطات 
شده  تشكیل  بهداشت  و  و ایمنی  قوانین  و  کار  محیط  کار،  محیط  و  فناوری  انسانی، 
است که هر کدام از این شایستگی ها نیز دارای زیر مجموعه هایی هستند که به صورت 

درهم تنیده، تعاملی و حرفه ای با یكدیگر ارتباط دارند.

       

 الزامات 
محیط کار

حلیل محیط 
ت

ط کار
و رواب

مهارت های ارتباطی 

شفاهی و کتبی

  مهار کردن رفارهای بیهوده 

و منجر به شكست قابلیت 

سازگاری با مشاغل توسعه پایدار 

ارتباط مؤثر

مهارت مصاحبه و مذاَکره و به کارگیری 

فناوری و اطالعات کارتیمی توانایی حل 

مشكالت و  مدیریت خودآگاهی تحلیل 

عالیق کسب وکار محیط کار و 
ارتباطات انسانی

مهارت های 
کاریابی

  ایمنی و بهداشت 
کار

 فناوری در محیط 
کار

محیط و قوانین کار

ت 
طرا

خا
م

لی
شغ

اطالعاتفناوری و 

ق و 
حقو

یا و 
مزا

رداد
قرا

ی 
شك

 پز
ه و

ولی
ی ا

ك ها
کم

ل 
نتر

و ک
ی 

زیاب
، ار

می
ونو

ارگ
لی

شغ
هه 

واج
ت م

طرا
خا

م

  یادگیری با فناوری تفكر و 

نگرش سیستمی

کار 
قانون 

  
وادث

ه ح
بیم

 بیمه اشخاص
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مدل فوق از دو چرخه تشكیل شده است: چرخه داخلی و چرخه بیرونی، 
شایستگی های موجود در چرخه داخلی به صورت منطقی در محیط کار 
با یكدیگر ارتباط دارند و فراگیری چرخه داخلی به صورت در هم تنیده 
و تلفیقی منجر به زیرساخت برای فراگیری شایستگی های چرخه بیرونی 
می شود. جدول زیر دسته بندی این شایستگی را به صورت تفكیكی همراه 

با زمان آموزش هر یك را نشان می دهد.

جدول محتوای شایستگی های الزامات محیط کار

زمان آموزشمحتوای پیشنهادیعنوان شایستگی های کلیدی

تحلیل محیط و روابط کار، توسعه پایدار، مهار کردن رفتارهای محیط کار و ارتباطات انسانی
20 ساعتبیهوده و منجر به شكست، قابلیت سازگاری با مشاغل

فناوری و اطالعات مرتبط با کار، یادگیری با فناوری، تفكر فناوری در محیط کار
6 ساعتو نگرش سیستمی

6 ساعتحقوق مزایا و قرارداد، قانون کار، بیمه حوادث، بیمه اشخاصمحیط و قوانین کار

ارزیابی و کنترل ایمنی و بهداشت کار مخاطرات شغلی، حدود مواجهه شغلی، 
پزشكی و  اولیه  ارگونومی، کمك های  18 ساعتمخاطرات، 

مهارت کاریابی
مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی، آگاهی تحلیل عالیق 
کسب و کار، توانایی حل مشكالت و مدیریت خود، کار تیمی، 

به کارگیری فناوری و اطالعات، مهارت مصاحبه و مذاکره
6 ساعت
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فصل اّول: کلیات

      

هر  برای  درونی  چرخه  در  شایستگی ها  جزء  از  درس  این  در  محتوا  سازمان 
دوم  چرخه  در  شایستگی  جزء  به  عمودی  به صورت  و  شروع  کالن  شایستگی 
متصل خواهد شد و در نهایت ترکیب جزء شایستگی در چرخه اول و دوم برای 

را شكل مي دهد.  آن  هر شایستگی محتوای 
تألیف کتاب درسی و تدریس هم با همین سلسله مراتب خواهد بود. نكته قابل 
توجه برای مؤلفان این کتاب تعیین نقطه شروع است که مي توان با وزن بندی 
محتوا )آسانی و مشكل بودن( و توالی منطقی تكالیف کاری )ارتباط( و یا منطق 
یادگیری آن را تأیید کرد. پیشنهاد نویسندگان این برنامه توالی به صورت زیر است: 

  

  سازماندهی محتوا

محیط کار و روابط انسانی 
)پودمان اول(

محیط کار و قوانین کار
)پودمان دوم(

فناوری در محیط کار )پودمان سوم(

ایمنی و بهداشت کار
 )پودمان چهارم(

مهارت کاریابی
)پودمان پنجم(
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   شیوه ارزشیابی
ارزشیابی برای هر شایستگی به صورت جداگانه و با تأکید هر فرایند و برونداد انجام 
خواهد شد، لذا هر شایستگی در طول اجرای آموزش به صورت فرایندی مورد ارزیابی  
قرار می گیرد و به صورت کلی با در نظر گرفتن استاندارد عملكرد به عنوان شاخص 
از طریق اندازه گیری برونداد مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت. نمره هر هنرجو 

میانگین پنج شایستگی کالن است و سطح مورد انتظار تسلط می باشد. 

         

          

          

   الزامات اجرا
1 آموزش مدیران و بازآموزي هنرآموزان جهت دستیابی به شایستگی های حرفه ای 

و تخصصی
2 فراهم نمودن منابع و رسانه یاددهی و یادگیری

هنرآموز  کارـ  روان شناسی  بحث های  به  متخصص  هنرآموز  ارگونومی  و  بهداشت   3

کار و محیط  فناوری  زمینه  در  متخصص 
بخش ایمنی،  به  مربوط  شایستگی های  آموزش  برای  موردنیاز  تجهیزات  تأمین   4

ارگونومی و  بهداشت 

   صالحیت مربیان
1  هنرآموز با مدرك تحصیلی فوق لیسانس

2 گذراندن دوره های ضمن خدمت مربوط به الزامات محیط کار، ایمنی و بهداشت، 

روان شناسی کار و فناوری و اطالعات در سازمان های مرتبط با وزارت آموزش و پرورش
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فصل اّول: کلیات

تعاریف و اصطالحات
  رویكرد برنامه  درسي مّلي

منظور از این اصطالح، جهت گیري آموزش هاي مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربیتي 
نظام حاکم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسي ملّي است. 
این رویكرد، رویكرد فطرت گراي توحیدي نام دارد که مقصد عالي آن، شكوفایي 

گرایش هاي الهي در انسان و تربیت انسان خلیفه ا ... است.

  دنیاي کار
زندگی  جنبه های  همه  در  زندگی  در  شغل  و  حرفه  پیگیری  مزدی،  کار  شامل 
اجتماعی است. دنیای کار از دنیای آموزش و زندگی شخصی متمایز است. دنیای 

کار شامل زندگی شغلی، بازار کار، محیط واقعي کار و بنگاه هاي اقتصادي است.

  محیط کار 
موقعیتي است که افراد در آن کار مي کنند و گستره ای وسیع از فضا ها از خانه تا 

کارخانه بزرگ را شامل مي شود. 

  بنگاه اقتصادي 

طبقه بندي  ملي  استاندارد  بر  مبتني  اقتصادي  فعالیت هاي  آن  در  که  محلي 
فعالیت هاي اقتصادي صورت مي گیرد. 

  صالحیت حرفه ای 

مجموعه ای از شایستگی هاي حرفه ای است که با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها 
به سطوح دیگر تقسیم خواهند شد.

)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي  

آموزش و تربیت در قلمرو دنیاي کار جهت زمینه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقاء 
شغلي و حرفه اي را گویند. آموزش و تربیت فني وحرفه اي واژه اي جامع است که 
علوم  و  فناوري ها  مطالعه  دربرگیرنده،  تربیتي،  و  آموزشي  فرایند  از  به جنبه هایي 
وابسته، کسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در 
بخش هاي گوناگون اقتصادي و زندگي اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و 
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اطالق مي شود. این واژه اعم از آموزش فني وحرفه اي رسمي، غیررسمي و سازمان نایافته 
است. همچنین این آموزش ها شامل طیف وسیعی از فرصت های توسعه مهارت ها است 
که با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. یادگیري براي یادگرفتن و رشد سواد 
از  نیز  شهروندی  مهارت های  و  )غیرفني(  عرضي  مهارت های  محاسبه،  مهارت های  و 

مؤلفه های جدایی ناپذیر آموزش و تربیت فني وحرفه اي مي باشند.

 )Job( شغل  

واژه شغل » استخدام شدن براي ارائه خدمت و یا براي مدتي خاص« مي باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد کارفرما است. شغل مجموعه از کارها و وظایف مشخص است 
تعریف مي شود. یك شخص ممكن است در یك حرفه در  که در یك جایگاه خاص 

باشد. داشته  متفاوت  مشاغل  گوناگون  زمان هاي 

)Occupation( حرفه  
مجموعه اي از مشاغل دنیاي کار است که شباهت معقوالنه اي از نظر کارها، دانش و 
توانایي هاي مورد نیاز دارد. حرفه مشغولیت اصلي فرد در طول زندگي است. استاندارد 
حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنیاي کار در یك حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط 
با فرد و نقش وي در بازار و دنیاي کار است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، 
مهندس ساختمان(. اکثر حرفه ها در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي که برخي از 
حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است. یك حرفه مجموعه اي از مشاغل 

است که شباهت معقوالنه اي از نظر کارها، دانش و توانائي هاي مورد نیاز دارد. 

 )Duty( وظیفه  
وظیفه عبارت است از مسئولیت و نقش اصلي مشخصي که در یك جایگاه شغلي یا 
حرفه براي شخص در نظر مي گیرند. براي مثال از وظایف اصلي یك تعمیرکار خودرو 
مي توان به تعمیر سیستم مولد قدرت، تعمیر سیستم انتقال قدرت و ... اشاره کرد. از 
تكنسین مكاترونیك انتظار مي رود نگهداري و تعمیرات سیستم هاي کنترل عددي را 

به عنوان وظیفه انجام دهد. 
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 )Task( تكلیف کاري  
یك تكلیف کاري فعالیت مشخصي است که داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل 
مراحل منطقي است. معموالً هر وظیفه به چندین تكلیف کاري تقسیم مي شود. 
تنظیم  قدرت«،  مولد  » تعمیر سیستم  وظیفه  کاري  تكالیف  از  یكي  مثال  به طور 

سیستم جرقه مي باشد.

)Competency( شایستگي  
انجام یك تكلیف  نیاز جهت  از دانش، مهارت و نگرش مورد  اثبات شده  مجموعۀ 
کاري، بر اساس استاندارد را، شایستگي گویند. شایستگي ها در حوزه آموزش هاي 
فني وحرفه اي به سه دستۀ شایستگي هاي فني, غیرفني و عمومي تقسیم بندي مي شوند.

   سطح شایستگي انجام کار
صرف نظر از اینكه یك تكلیف کاري در چه سطح صالحیت حرفه اي انجام مي شود، 
انجام هر کار ممكن است با کیفیت مشخصي در محیط کار مورد انتظار باشد. سطح 
کیفي شناخته شده از یك شخص در محیط کار را سطح شایستگي مورد انتظار 
و نیاز گویند. سطح شایستگي انجام کار معیار اساسي ارزشیابي مي باشد. در بین 
کشور هاي مختلف نظام سطح بندي شایستگي گوناگوني وجود دارد اما نظام چهار 

سطحي معمول ترین آنها به نظر مي رسد. 

)NQF(چارچوب صالحیت ملي  

چارچوبي است که صالحیت ها، مدارك و گواهینامه هاي در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه از معیار ها و شاخص هاي توافق شده به 
هم ارتباط مي دهد. در این چارچوب به مهارت و تجربه در کنار دانش ارزش ویژه اي 

داده مي شود. زمان و مكان یادگیري ارزش کمتري دارد.

)Level of Qualification( سطح صالحیت  

یا شغلي در چارچوب صالحیت هاي  از سطح حرفه  است  عبارت  سطح صالحیت 
حرفه اي ملي که تكالیف کاري باید در آن طراحي و تدوین گردد. نظام هاي سطح بندي 
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گوناگوني در بین کشورها وجود دارد، سطح صالحیت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر 
گرفته شده است که به طبع آن تكنسین فني یا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. 

صالحیت حرفه اي در اروپا EQF به 8 سطح تقسیم بندي شده است.

 برنامه درسي آموزش و تربیت فني و حرفه اي
برنامه درسي آموزش و تربیت فني و حرفه اي مجموعه اي ازاستانداردهای دنیاي کار، 
اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي یاددهيـ  یادگیري، تجهیزات، زمان، فضا، استاندارد 
شایستگي ها، مواد آموزشي، استاندارد ارزشیابي است که دانش آموز )هنرجو(، کارآموز 
فني و حرفه اي هدایت  آموزش هاي  در حوزه  اهداف  آن  به  رسیدن  براي  را  متربي  یا 
مي نماید. دامنۀ شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي، دنیاي کار و 

دنیاي آموزش را در بر مي گیرد. 
 معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي کشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:
صنعت،  متولیان  توسط  که  مهارت،  یا  شایستگي  حرفه اي؛  شایستگي  استاندارد   1
این استاندارد، وظایف، کارها و  ... تهیه مي شود. در  اتحادیه ها، صنوف و  بازار کار و 

صالحیت هاي هر شغل یا حرفه مورد توجه قرار مي گیرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شایستگي حرفه اي و دیگر عوامل مؤثر توسط 
گروه هاي مشترکي از حوزه هاي گوناگون تهیه مي شود و منجر به اعطاي گواهینامه یا 

مدرك صالحیت حرفه اي مي گردد. 
و  حرفه  شایستگي  استاندارد هاي  اساس  بر  درسي(؛  )برنامه  آموزشي  استاندارد   3
این  در  مي گردد.  تهیه  فني و حرفه اي  آموزش هاي  ارائه دهندگان  توسط  ارزشیابي 
آموزشي  یادگیري، تجهیزات  ـ  یاددهي  راهبردهاي  اهداِف دروس، محتوا،  استاندارد 

و ... در اولویت قرار دارد.

آموزش مبتني بر شایستگي
رویكردي در آموزش فني و حرفه اي است که تمرکز بر شایستگي هاي حرفه اي دارد. 
نیازسنجي،  فرایند  و  مي گیرد  نظر  در  آموزشي  پیامدهاي  عنوان  به  را  شایستگي ها 
طراحي و تدوین برنامه درسي و ارزشیابي بر اساس آنها انجام مي شود. شایستگي ها 
مي توانند به شایستگي هاي فني )در یك حرفه یا مجموعه اي از حرفه ها(، غیرفني و 
عمومي دسته بندي شوند. رسیدن فراگیران به حداقلي از همۀ شایستگي ها به عنوان 

هدف آموزش هاي فني و حرفه اي در این رویكرد مورد توجه قرار مي گیرد.
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استاندارد شایستگي حرفه 
ابزارها و شاخص هایي  استاندارد شایستگي حرفه تعیین کننده فعالیت ها، کارها، 

براي عملكرد در یك حرفه مي باشد. 

هویت حرفه اي
برآیند مجموعه اي از باورها، گرایش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. 
این مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هویت حرفه اي  بنابراین به دلیل تغییرات 

قابلیت تكوین در مسیر تعالي را دارد.

گروه تحصیلیـ  حرفه اي )چند رشته تحصیليـ  حرفه اي( 
چند رشته تحصیليـ  حرفه اي که در کنار هم قرار مي گیرند تا فراگیر را براي انتخاب 
مبتني بر عالئق، تصحیح در موقعیت بر اساس استعداد و حرکت در مسیر زندگي 
با توجه به استانداردهاي راهنمایي و هدایت تحصیلي ـ حرفه اي به صورت منطقي 
یاري مي رساند. چند رشته اي ها ممكن است با توجه به شرایط و امكانات منطقه اي 
هم خانواده، غیر هم خانواده، شایستگي هاي بزرگ مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه 
ـ حرفه اي باعث  و شایستگي هاي طولي براي کسب کار باشد. گروه بندي تحصیلي 

شكل دهي هویت حرفه اي و تكوین آن در طول زندگي خواهد شد.

رشته تحصیلی ـ حرفه اي 
مجموعه ای از صالحیت هاي حرفه اي و عمومي است که آموزش و تربیت بر اساس 

آن اجرا و ارزشیابي مي گردد.

اهداف توانمندسازي
و  عملكرد  استاندارد  شایستگي ها،  اساس  بر  که  است  اهدافي  توانمندسازي  اهداف 
اقتضائات یاددهي ـ یادگیري جهت کسب شایستگي ها توسط دانش آموزان تدوین 
مي گردد. اهداف توانمندساز با توجه به رویكرد شكوفایي فطرت شامل پنج عنصر: تعقل، 
ایمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با خود، خدا، خلق و خلقت است 
که با محوریت ارتباط با خدا تعریف، تبیین و تدوین مي شوند.ـ  باتوجه به این که آموزش 
و تربیت فني و حرفه اي و مهارتي فرایند تكوین و تعالي هویت حرفه اي متربیان است 
و هویت متربیان برایند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراین 
اهداف تربیت با توجه به این عرصه ها  قابل تبیین خواهد بود، این عرصه ها به گونه اي 
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جامع، یكپارچه و منطقي کلیه ساحت هاي تربیتي1 را دربرمي گیرد.

یادگیري یك پارچه و کل نگر
یادگیري همه جانبه، یادگیري یك موضوع از ابعاد مختلف. در برنامه درسي ملي به 

ارتباط عناصر اهداف درسي و تربیتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

یادگیري
فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده، یادگیري ممكن است از طریق 
تجربه عیني )از طریق کار، تمرین و ...(، به صورت نمادین )از طریق اشكال، اعداد و نمادها(، 
 به شیوه نظري )توضیحات کلي( یا به شیوه شهودي )ذهني یا روحاني( صورت گیرد.

فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته
راهبردهای  انتخاب  بر  حاکم  اصول  اساس  بر  یافته  ساخت  یادگیري  فعالیت هاي 
یاددهی ـ یادگیری در شاخه فنی و حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوین فعالیت هاي 
یادگیري در دروس مختلف شاخه فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ایران و 
حوزه یادگیري کار و فناوري، دیدگاه فناورانه حاکم خواهد بود. انتخاب فعالیت هاي 
یاددهی ـ یادگیری در فرایند آموزش به کمك مواد و رسانه های یادگیری به منظور 
تحقق شایستگی ها بر اساس اصولي از قبیل تقویت انگیزه دانش آموزان، درك و تفسیر 

پدیده ها در موقعیت های واقعی دنیاي کار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.

محتوا
یافته  توانمندساز و فعالیت هاي یادگیري ساخت  بر اهداف  محتواي آموزشي مبتني 
مي باشد. محتواي مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربیتی و سازگار با آموزه های دینی 
و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربیات یادگیری است که 
زمینه شكوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه ها را به صورت 
اساسی  ومهارتهای  مفاهیم  دربرگیرنده  محتواي  همچنین  مي آورد.  فراهم  پیوسته 
و ایده های کلیدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و برگرفته 
آینده،  و  نیاز های حال  با  تناسب محتوا  بشری مي باشد.  معتبر  علمي و  یافته های  از 

1ـ ساحت های تعلیم و تربیت براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای و 

علمی و فناورانه.
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عالیق، ویژگی های روان شناختی دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمي و زمان آموزش 
از الزامات محتوا است.

بسته تربیت و یادگیري
بسته تربیت و یادگیري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي 
برند  با نشان و  به صورت اجزایي هماهنگ  یا  اطالق مي شود که در یك بستۀ واقعي 
مؤسسه تولید کننده تهیه و براي یك یا چند پایه تحصیلي مورد استفاده قرار مي گیرد. در 
حال حاضر با گسترش فناوري هاي نوین و ICT، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، 
لوح فشرده و سایت هاي اینترنتي تكمیل مي شود. طراحي و تهیه بسته یادگیري بر اساس 
ماکت بسته تربیت و یادگیري انجام مي پذیرد. بسته تربیت و یادگیري مي تواند شامل 
گستره اي از منابع و رسانه هاي آموزشي یا حاوي تعدادي کتاب و کتابچه، برگه هاي کار، 
لوح فشرده، فیلم آموزشي و حتي برخي وسایل کمك آموزشي و ابزارها باشد. در کنار 
بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات نرم افزاري و اینترنت نیز مي تواند به تكمیل یك 

بستۀ آموزشي کمك کند.
مي توان بسته تربیت و یادگیري را به دو گروه کلي شامل منابع اصلي و منابع تكمیلي 
کار  کتاب  درسي،  کتاب  هنرآموز،  راهنماي  کتاب  شامل  اصلي  منابع  نمود.  تقسیم 

دانش آموز و کتاب ارزشیابي مي شوند.

استاندارد فضا 
درس ساخت مصنوعات فلزی سبك در کارگاه ورق کاری که داراي فضاي اختصاصی 

خود می باشد، اجرا می گردد. این فضا شامل موارد زیر است:
مناسب،  نور  جنبی،  تجهیزات  میزکار،  دستگاه ها،  چیدمان  برای  استاندارد  فضای 
فضاها  از  برخی  پیش بینی  که  و...  بهداشتی  سرویس  هنرآموز،  اطاق  درس،  کالس 
مانند سرویس بهداشتی، رختكن و... به عهده سازمان نوسازی مدارس می باشد ولی 
استاندارد کلی فضای مورد نیاز برای چیدمان تجهیزات باید توسط دفتر برنامه ریزی و 

تألیف کتاب درسی به سازمان مذکور اعالم شود.
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  مواد، رسانه ها، مراکز، مواد و منابع یادگیري
 مراکز یادگیري

 کارگاه
 مراکز مهارت آموزی و بخش خصوصی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش

 محیط های کار واقعی بر مبنی ایسكو
 رسانه هاي یادگیري

 کتاب همراه دانش آموز         کتاب راهنمای معلم
 پوستر                             نرم افزار

 نمونه مهارت                     انیمیشن
 شبیه سازها                       فیلم راهنمای معلم

 انجام تكلیف کاری              برنامه درسی
 منابع یادگیري

کتاب مرجع                      استاندارد های فنی
 استاندارد تحلیل و ارزشیابی حرفه

 مواد یادگیري
 مواد مصرفی 

 تجهیزات
 وسایل آموزشی
 ماکت آموزشی 

 ابزار 
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فصل 2
تدریس واحد های یادگیری
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روش های تدریس متداول عبارت اند از: برای آموزش مطالب به یادگیرنده با توجه به 
دارد.  وجود  مختلفی  تدریس  روش های   .... یادگیرنده،  گروه سنی  محتوی،  موضوع، 

برای آشنایی با روش های مختلف فعال و نوین به نمودار 1 توجه نمایید.

          
                           نمودار 1ـ روش های تدریس نوین

روش های نوین 
تدریس

  تلفیقی

  پروژه

 بحث گروهی

حل مسئله

  مشارکتی 

  گردش علمی ذهن انگیزی
   فهرست 

سؤاالت

ایفای نقش

 تدریس
 اعضای تیم

 همیاری

 آزمایشی
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

روش های تدریس متداول

1ـ روش گروهی یا مشارکتی 
است  و جمعی  فردی  یادگیری  برای  توصیه شده  راهبرد  یك  مشارکتی  تدریس 
یادگیری  مقابل  در  بلكه  است  مسئول  خود  یادگیری  مقابل  در  فرد  تنها  نه  که 
دیگران نیز مسئول است و معلم مي تواند با انعطافی که در ترکیب و اندازه گروه ها 
به وجود مي آورد به یك تدریس اثربخش دست یابد. به طوری که نه تنها هنرجویان 
بتوانند با هم کار کنند بلكه یادگیری خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این 
یادگیری لذت ببرند. فعالیت های گروهی، یادگیری را جذاب و پربار مي سازد و به 
رشد شناختی هنرجویان کمك مي کند. این روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان 
نیز تأثیرگذار است. هنرجویان در تعامل با یكدیگر یاد مي گیرند و همین ارتباط، 
توانایی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزایش مي دهد و همدلی و همكاری را در 

آنان تقویت مي کند.
برای اجرای درست فعالیت های گروهی و مشارکتی، توجه به نكات زیر، ضروری 

است:
1 ابتدا ضرورت و اهمیت مشارکت و کارگروهی را برای هنرجویان توضیح دهید 

تا آگاهانه در اجرای این روش، مشارکت کنند.
2    با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجویان در کالس، تعداد گروه های کاری را 

مشخص کنید. )3 یا 4 گروه و هر گروه 2 یا 4 هنرجو(
گزارشگر  یك  و  هماهنگ کننده  یك  خود  گروه  برای  بخواهید  هنرجویان  از   3
انتخاب کنند. وظیفه هماهنگ کننده،ایجاد نظم، رعایت نوبت در گروه و نظارت بر 
اجرای درست فعالیت گروهی است. وظیفه گزارشگر، یادداشت مطالب مطرح شده 
در گروه، تهیه گزارش از کار گروهی و ارائه آن در کالس است. این افراد نباید ثابت 
باشند. هر هنرجو باید تجربه کار هم هماهنگ کننده و هم گزارشگر را داشته باشد. 

قبل از شروع کار گروهی، این مطالب را برای هنرجویان توضیح دهید.
4 گروه بندی هنرجویان به گونه ای باشد که افراد هر گروه ثابت نباشند و تغییر 

کنند. برای این کار مي توانید از روش های زیر استفاده کنید:
ـ شمارش و تقسیم بندی هنرجویان بر اساس اعداد. به عنوان مثال اگر مي خواهید 
چهار گروه تشكیل دهید، از هنرجویان بخواهید از یك تا چهار بشمارند و آن را 
تكرار کنند. در پایان شماره های یك با هم، دو با هم، سه با هم و چهار با هم یك 

گروه را تشكیل دهند.
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ـ هنرجویان را به صورت تصادفی در کالس بنشانید و از آنان بخواهید از سمت راست 
یا چپ، هر چهار نفر یك گروه را تشكیل دهند.

ـ گاهی گروه ها را بر اساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشكیل دهید.
ـ گاهی خود شما، بر اساس توانمندی های هنرجویان آنها را گروه بندی کنید. در این 
روش توجه داشته باشید در هر گروه هنرجویان از نظر درسی، قوی، متوسط و ضعیف 

با هم باشند.
5  هرگز گروه ها را بر اساس هنرجویان قوی، متوسط و ضعیف تقسیم بندی نكنید. 
بهترین گروه مشارکتی، گروهی است که هنرجویان طیف های مختلف آموزشی )قوی، 
متوسط، ضعیف(، با هم باشند تا بتوانند به یكدیگر کمك کنند و همدلی و همكاری 

بین آنها ایجاد شود.
6  گاهی از هنرجویان بخواهید روشی برای گروه بندی ارائه دهند. با این کار، خالقیت 

و انگیزه آنان را در کارگروهی، تقویت مي کنید.
نظم،  مانند  کارگروهی  قواعد  از  خالصه ای  گروهی،  فعالیت  اجرای  هنگام   7
با هر  یا  بنویسید  تابلوی کالس  را روی   ... نوبت، همكاری،  مسئولیت پذیری، رعایت 
روش دیگر آن را نشان دهید و هنگام اجرای کارگروهی، توجه هنرجویان را به آن 

جلب کنید.
تدریس مشارکتی یك راهبرد تدریس در گروه های کوچك است اما هر تدریسی که 
با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوماً نمي تواند تدریس مشارکتی تلقی گردد. زیرا 
الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و تا زمانی که این  تدریس مشارکتی 
الزامات در جای خود و به صورت درست انجام نگیرد نمي توان گفت تدریس مشارکتی 

صورت پذیرفته است. 
وظیفه اصلی معلم ایجاد زمینۀ مشارکت، همكاری، و رفاقت گروهی میان هنرجویان 
می باشد. کار او ایجاد رقابت نیست، بلكه ایجاد رفاقت و همكاری و صمیمیت میان 
به  اگرچه،  است.  سبب  همین  به  دقیقاً  مشارکتی  تدریس  وجودی  فلسفه  آنهاست. 
خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های هوشی، شخصیتی، زمینه 
خانوادگی و ... رقابت میان هنرجویان ایجاد خواهد شد. اما وظیفه ما به عنوان یك 
معلم حرفه ای این نیست که به آن دامن بزنیم. بلكه همان طوری که در قبل آمد معلم 
باید تمام تالش خود را معطوف به این هدف نماید، که هنرجویان موفقیت خود را 
منوط به موفقیت دیگران بدانند. در واقع به این شعار اعتقاد پیدا کنند که یا ))همگی 
غرق مي شویم و یا همگی نجات پیدا مي کنیم((. در این صورت است که هنرجویان 
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قوی تر، دست دیگر هنرجویان را خواهند گرفت. 
براساس  هنرجویان  گروه بندی  معنای  به  مشارکتی  یادگیری  کوهن  اعتقاد  به 
توانایی های مشابه نیست، بلكه بر عكس هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر 
نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد کارایی رویكرد یادگیری 

مشارکتی بیشتر خواهد بود. 
       تعداد هنرجویان عضو هر گروه و ترکیب اعضای گروه: اولین وظیفه معلم 
آنچه  اما  است  کوچك  درگروه های  هنرجویان  گروه بندی  مشارکتی  تدریس  در 
را رعایت  قواعدی  بایستی،  این است که در گروه بندی هنرجویان  که مهم است 
نمود تا حداکثر نتیجه حاصل شود وگرنه ممكن است نتوانیم از تشكیل گروه به 
نتایج دلخواه خود دست پیدا کنیم. اعضای تشكیل دهندة هرگروه از قانون علمي 
» آستانه تحمل« پیروی مي کند. آستانه تحمل کودکان با نوجوانان و بزرگساالن 
دارند.  بزرگساالن  به  نسبت  کمتری  تحمل  آستانه  کودکان  است.  متفاوت  کاماًل 
زود خسته مي شوند، در یك زمان واحد نمي توانند با تعداد بیشتری از افراد رابطه 
برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ نمایند. لذا باید در گروه بندی هنرجویان، این 
عوامل را مورد توجه قرار داد. یعنی تعداد اعضای هر گروه، رابطه مستقیمي با سن 
هنرجویان دارد. هرچه سن هنرجویان کمتر، تعداد اعضای گروه نیز کمتر و هرچه 
سن فراگیران باالتر، تعداد اعضای گروه نیز مي تواند بیشتر باشد. بهتر است، تعداد 
اعضای گروه هنرجویان دورة ابتدایی 2 تا 3 نفر، هنرجویان دورة متوسطه اول 3 تا 

4 نفر و هنرجویان دورة متوسطه دوم و باالتر 4 تا 7 نفرباشد. 
الف( تا جایی که ممكن است اجازه دهید هنرجویان خود اعضای گروه را تعیین 
انجام نشد معلم حق دارد که درتعیین اعضای  این کار به درستی  اگر  اما  کنند. 

گروه دخالت کند. 
ب( معلم باید توجه داشته باشد که در هر گروه، هنرجویانی ازهر سه طیف ضعیف، 
متوسط و زرنگ حضور داشته باشند. اگر هنرجویان این گونه عمل ننمایند؛ معلم 

مي تواند با استفاده از روش هایی، آنها را سرو سامان دهد.
 2. روش ذهن انگیزی یا بارش فكری

ذهن انگیزی یكی از روش های آموزش خالق و مشارکتی است. در این روش، مسئله 
یا پرسشی در کالس مطرح مي شود و هنرجویان آزادانه نظرات خود را در مورد 

آن بیان مي کنند و در پایان، مطالب جمع بندی و مجدداً در کالس ارائه مي شود.
انتقادی، تفكر منطقی و تفكر خالق را در  ذهن انگیزی رشد شناختی به ویژه تفكر 
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هنرجویان تقویت مي کند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان کمك مي کند و جرئت ورزی و 
اعتماد به نفس آنها را افزایش مي دهد.

اجرای این روش مستلزم رعایت نكات زیر است:
برای  کنند.  گفت وگو شرکت  در  آزادانه  تا  شود  داده  فرصت  هنرجویان  همه  به   1
مشارکت هنرجویان، آنان را به پاسخ گویی مجبور نكنید، بلكه باایجاد انگیزه، آنها را به 

شرکت در گفت وگو تشویق کنید.
او  پاسخ  تصحیح  به  و  بپذیرید  را  آن  نداد،  ارائه  را  درستی  پاسخ  هنرجویی  اگر   2

نپردازید، زیرا سبب مي شود که هنرجویان در گفت وگو شرکت نكنند. 
3 هنگام جمع بندی پایانی بدون نام بردن از هنرجویان، به اصالح نظرات نادرست 

بپردازید.
4 نظم و نوبت مشارکت همه هنرجویان را در اجرای این روش، رعایت کنید.

5 در پایان، نظرات هنرجویان را اصالح و جمع بندی کنید و در اختیار آنان قرار دهید. 
مي توانید جمع بندی جلسات را هر بار به عهده گروهی از هنرجویان قرار دهید و نظرات 

اصالحی خود را ارائه دهید.
6 جمع بندی جلسات ذهن انگیزی را هر بار گروهی از هنرجویان، بر حسب محتوای 

آن، به صورت پوستر، بروشور، نمودار، ... در کالس ارائه دهند.

 چهار قاعده اساسي بارش مغزي 
1 انتقال ممنوع: این مهم ترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه کرده و 
بررسي و ارزیابي پیشنهاد را به آخر جلسه موکول کنند. ضمن اینكه مالحظه تبعیض آمیز 

پیشنهادات نیز ممنوع است. 
2  اظهار نظرآزاد و بي واسطه: این قاعده براي جرئت بخشیدن به شرکت کنندگان 
براي ارائه پیشنهاداتي است که به ذهن آنها خطور مي کند، به عبارت دیگر در یك 
جلسه بارش مغزي تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده باشند 
و بدون آنكه ترسي از ارزیابي و بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشند ؛ بتوانند پیشنهاد و 
نظر خود را بیان کنند. هر چه پیشنهاد جسورانه تر باشد نشان دهندة اجراي موفق تر 

جلسه است. 
3 تأکید بر کمیت: هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات مفید 
و کار سازتر در بین آنها بیشتر مي شود. موفقیت اجراي روش بارش مغزي با تعداد 
پیشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقیم دارد. در این روش این گونه عنوان 
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مي شود که هر چه تعداد پیشنهاد بیشتر باشد احتمال وجود طرح پیشنهاد کیفي 
بیشتر است. 

4 تلفیق و بهبود پیشنهادات: اعضا مي توانند عالوه بر ارائه پیشنهاد، نسبت به 
بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش مغزي این امكان را به اعضا مي دهد 
که پس از شنیدن پیشنهادات دیگران پیشنهاد اولیه بهبود داده شود. آنها همچنین 
و  بهتر  پیشنهاد  و  تلفیق کرده  پیشنهاد دیگر  با چند  را  پیشنهاد خود  مي توانند 

کامل تري را به دست آورند. 
3ـ روش فهرست سؤاالت

در این روش فهرستی از سؤاالت مختلف تهیه مي شود تا موجب برانگیختن قدرت 
انداختن قدرت تصّور فرد  برای به کار  این تكنیك راهی  تفكر و تصّور فرد گردد. 

شناخته شده است.
که  مسئله ای  یا  موضوع  ابتدا  که  است  گونه  این  به  عمل  شیوه  روش،  این  در 
مي خواهید درباره آن فكر کنید، مشخص مي کنید. سپس سلسله سؤاالتی درباره 

هر مرحله از موضوع یا مسئله مطرح مي کنید.
نقاط قوت: خالقیت هنرجویان را افزایش مي دهد. 

4ـ روش مسئله ای )حل مسئله(
این روش یكی از روش های فعال تدریس است، نوعی آماده کردن فراگیران برای 
مي شوند  تنظیم  به گونه ای  آموزش  فّعالیت های  روش  این  در  واقعی ست.  زندگی 
برای  عالقه مندی  با  او  و  شود  ایجاد  مسئله ای  )هنرجو(  فراگیرنده  ذهن  در  که 
حل مسئله تالش مي کند. این روش به صورت فردی یا گروهی اجرا مي شود و با 

روش های سنتی کاماًل فرق دارد.
یك ضرب المثل چینی مي گوید: »اگر به فردی یك ماهی بدهی، یك وعده غذای 
او را تأمین کرده ای، اّما اگر به او ماهی گیری بیاموزی، غذای یك عمر او را تأمین 
کرده ای«. بنابراین باید به دانش آموزان یاد دهیم تا به مقتضای زمان، اطالعات و 
آموخته های خود را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گستره 

زندگی به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند.
اجرای این الگو دارای مراحل زیر است:

1 مشخص کردن مشكل یا مسئله مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛
2 جست وجوی راه حل های متعدد؛

3 بررسی راه حل های متعدد؛
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4 انتخاب راه حل مناسب؛
5 اجرای راه حل مناسب؛

6 پیگیری نتایج به دست آمده.
هرچند روش حل مسئله دارای مدل های متفاوتی ست، اما همه در این اصل سهیم اند 
که به دانش آموزان یاد مي دهند به اهداف شان دست یابند و هرچه قدرت تصمیم گیری 
و گزینِش راه حل های مطلوب در دانش آموزان افزایش یابد، نیازهای روزمره خود را 
این روش،  فراگیرنده در  بود. شرایطی که  و موفق تر خواهند  راحت تر رفع مي کنند 
باید داشته باشد عبارت اند: توجه به مسئله، قدرت درك مسئله، تشخیص ویژگی های 
مسئله، آمادگی برای حل مسئله، قدرت تنظیم راه حل های احتمالی، قدرت گردآوری 
آنها، قضاوت در مورد اطالعات گردآوری شده و تعمیم و کاربرد  اطالعات و تحلیل 

مسئله.
محیط و شرایط آموزشی باید به گونه ای تنظیم گردد که فراگیرنده با مشكل مواجه 
نشود، آن را درك کند و از طریق تفكر برای تمامي رویدادها، راه حلی جست وجو نماید.
کمبود و نارسایی: این روش، نسبت به روش های دیگر، به زمان بیشتر و به معلمان 
با تجربه و آشنا با روش تحقیق احتیاج دارد. اجرای آن در کالس نیز با بیش از بیست 

نفر به سختی انجام پذیر است و امكانات زیادی مي خواهد.
مرتبط  دانش آموزان  واقعی  زندگی  با  را  مدرسه  فّعالیت های  روش  این  قوت:  نقاط 
مي سازد و از بهترین روش های تربیتی برای ایجاد تفكر علمي در آنان است. همچنین 
باعث برانگیختن عالقه طبیعی آنان به درس مي شود و روحیه پژوهش، انتقادگری و 
احساس مسئولیت را در آنان تقویت مي کند. این روش به یادگیری پایدار آنان نیز 

منجر مي گردد و باعث شكوفا شدن استعدادها و توانایی های آنان خواهد شد.
 5  ـ روش ایفای نقش

یكی از روش هایی که در تكوین شخصیت فردی و اجتماعی هنرجویان سهم زیادی  
ایفای نقش های زندگانی  از  نمونه های کوچكی  ایفای نقش است« زیرا  دارد » روش 
است و بهتر از بقیه روش ها هنرجویان را در عرصه زندگی مي آزماید. این روش، به 

عنوان یك الگوی تدریس، از دو بُعد مورد توجه قرار دارد: بعد شخصی و اجتماعی.
در این الگو، سعی برآن است که به یادگیرندگان کمك شود تا مفهوم وجود خویش 
را، در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی مي کند بیابد و نكات مثبت تصورات 
خود را درباره خودش، با کمك گرفتن از گروه های اجتماعی، روشن کند. در جریان 
ایفای نقش، نمونه زنده ای از رفتار انسان مهیا مي شود که به مثابه ابزاری در اختیار 
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دانش آموز قرار می گیرد و چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد 
است به یادگیری بهتر و مؤثرتر مي انجامد. اجرای این الگو طی مراحل زیر صورت 

می گیرد:
1  آماده کردن گروه )با آشنا کردن دانش آموزان با مسئله، آماده سازی گروه، طرح 

سؤال برای برانگیختن تفكر(
2 انتخاب شرکت کنندگان 

3 صفحه آرایی 
4 آماده کردن تماشاگران

5 اجرای بازی
6 ارزشیابی و بحث

7 اجرای دوباره
8 بحث و ارزشیابی

9 تقسیم تجارب
کمبود و نارسایی ها: برای تحقق هدف های پیچیده آموزشی نیست و یك روش 
جّدی تلقی نمي شود و اجرای آن، به هزینه و تجهیزات الزم نیاز دارد و هم وقت 

گیر است.
نقاط قوت: کمك مي کند دانش آموزان احساسات خود را بروز دهند از بینش خود 
در نگرش ها، ارزش ها و برداشت های خود سود جویند، نگرش ها و مهارت های حل 
مسائل را به وجود آورند و گسترش دهند، از راه های مختلف مواد درسی را بررسی 
کنند، زمینه بحث گروهی را فراهم سازند و کم رویی برخی دانش آموزان خجالتی 
را درمان کنند. همچنین به ایجاد شور و شوق و انگیزه درونی در فراگیران، افزایش 
مهارت های روانی ـ حرکتی هنرجویان، تقویت نگرش ها و طرز تفكر جدید و قبول 
سازماندهی  و  مدیریت  قدرت  تقویت  و  هنرجویان  توسط  اجتماعی  ارزش های 

هنرجویان در کالس و آینده شغلی آنها کمك مي کند. 
6  ـ تدریس اعضاي تیم 

همان گونه که از عنوان طرح بر مي آید، مدیر یادگیري، موضوع درس را بین اعضاي 
تیم تقسیم مي کند، هر عضو، متن اختصاص یافتۀ خود را به دقت مطالعه مي کند و 
آن را به اعضاي تیم خود تدریس مي کند، یعني هر دانش آموز هم معلم است و هم 
یادگیرنده. متن باید قابل تقسیم باشد، در غیر این صورت مدیر یادگیري مي تواند 

موضوع درس را با سازماندهي مجدد به قسمت هاي مختلف تقسیم کند. 
بعد از تدریس هر بخش توسط اعضا، آزمون جامع از تمامي بخش ها برگزار مي شود 
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و سپس کلید سؤاالت در اختیار هنرجویان قرار گرفته و هنرجویان کار خود را ارزیابي 
مي کنند و به این دو سؤال پاسخ مي دهند: 

الف( هر کدام تا چه حد موضوع را خوب یاد گرفته اند و به دیگران تدریس کرده اند؟ 
ب( براي مؤثر بودن کار خود در تیم چه پیشنهادهایي دارند؟ 

در این طرح به هنرجویان کمك مي شود تا در مورد بخش تعیین شده مسلط شوند و 
به طور مؤثر به دیگران تدریس کنند. 

طرح هاي تدریس اعضاي تیم و کارایي تیم ممكن است هم زمان استفاده شوند. استفادة 
نوبتي هم مي تواند ضمن ایجاد تنوع در رشته ها، مهارت هاي مختلفي را آموزش دهد. 
نكتۀ قابل توجهي که در این طرح وجود دارد، بررسي و تحلیل نمرات هنرجویان در 
هر سؤال است.طبیعي است که هر دانش آموز در سؤاالت مربوط به بخش خود نمرة 
باالتري داشته باشد، ولي نمرة دیگر سؤاالت در بررسي عملكرد دیگر اعضا در فرایند 

تدریس نیز قابل تأمل است.
7ـ بحث گروهی

روش تدریس به شیوه بحث گروهی، گفت وگویی سنجیده و منظم دربارة موضوعی 
خاص و مورد عالقۀ مشترك شرکت کنندگان در بحث است. در این روش، هنرجویان 
قرار  بحث  مورد  را  مسئله  یك  مختلف  ابعاد  کالمي  فعالیت های  در  فعال  با شرکت 
همچنین  مي آورند.  به دست  عمیق تری  شناخت  آن  به  نسبت  پایان  در  و  مي دهند 
درك مي کنند که دیگران نیز نظریاتی دارند و باید به نظریات آنان احترام گذاشت. 
استدالل کردن و گوش دادن به حرف های دیگران را مي آموزند و دارای روحیۀ تحمل 
آرا مي گردند. همچنین از طریق بحث گروهی، روابط گروهی را تمرین مي کنند. در 
این روش، وظیفۀ اصلی معلم تحلیل و ارزشیابی جریان بحث، منطق، سازمان و صحت 
مطالب گفته شده است. البته او مي تواند نقش هدایت کنندة بحث را داشته باشد و هر 
جا که بحث به بن بست برسد یا از مسیر اصلی خارج شود، آن را به مسیر اصلی هدایت 
کند. همچنین باید مراقب باشد که افراد به خصوصی، بحث را به خود اختصاص ندهند. 
ـ موضوع هایي که بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد. فراگیران درباره 
موردعالقه  موضوع  کنند.  کسب  بتوانند  یا  باشند  داشته  را  الزم  اطالعات  موضوع، 

مشترك شرکت کنندگان در بحث باشد.
)در این روش، هنرجویان بیش از استفاده از کتاب یا معلم، خود مؤلف به یافتن نتایج، 
اصول و راه حل ها هستند و این در صورتي است که هنرجویان به موضوع عالقه مند 

باشند.( 
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موضوعاتي چون ریاضیات، علوم طبیعي، مهندسي و ... براي بحث گروهي کارآیي 
ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسي 

و روان شناسي و جامعه شناسي با این روش قابلیت تدریس دارند. 
درباره موضوعاتي که هنرجویان کمتر به آن عالقه مند هستند معلم باید به نوعي 
در هنرجویان ایجاد عالقه کند و در آنها حساسیت به وجود آورد مثاًل با طرح سؤال، 

پخش یك فیلم و ...
به  بستگي  زیادي  اندازه  تا  گروهي  بحث  روش  مطلوب  اجراي  دیگر،  عبارت  به 
شخصیت معلم دارد. معلمي که از این روش استفاده مي کند باید قدرت تصمیم گیري 

داشته باشند. و طوري بحث را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود. 

مراحل اجراي روش بحث گروهي
 

مرحله اول: آمادگي و برنامه ریزي
1 انتخاب موضوع: موضوعات و عناوین روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، 

باید در قالب کلمات و جمالت صریح و روشن بیان شود. 
2  فراهم کردن زمینه هاي مشترک 

اطالعات هنرجویان درباره موضوع  از شروع بحث گروهي، الزم است سطح  قبل 
یكسان شود.

نشستن  و  قرارگرفتن  ترتیب  ارتباطي:  شبكه هاي  آرایش  نحوه  تعیین   3
فراگیران، در نوع ارتباط مؤثر است. 

ـ رهبر گروه 
ـ هنرجویان

ـ شخص مهمان 
ـ ناظر یا ارزیاب

مرحله دوم: روش اجراي بحث گروهي
1 وظایف معلم در روش بحث گروهي

الف( فراهم کردن امكانات 
ب( شرکت در بحث 

معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهي 
را شرح دهد و باید نقش خود را در جریان بحث تا حد یك شنونده کاهش دهد. 

ج( کنترل و هدایت بحث 
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2 وظایف هنرجویان در جریان بحث گروه
معلم باید نقش هنرجویان را به دقت به آنان بیاموزد. هنرجویان باید درباره موضوع 
به  نكنند، کاماًل  با یكدیگر صحبت  نپرند.  از قبل، مطالعه کنند وسط حرف دیگران 
صحبت هاي دیگران گوش کنند، انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذیرفته شود.

نقاط قوت: با اجرای این روش، افراد مي توانند در عقاید و تجربیات یكدیگر سهیم 
شوند و خود را ارزیابی کنند، هراس افراد خجالتی کاهش مي یابد و قدرت مدیریت و 
رهبری دانش آموزان تقویت مي شود. مفهوم مشارکت و تالش برای هنرجویان روشن 
دیدگاه های  به  پایان  در  فعال مي کند، هنرجویان  و  پویا  را  فراگیران  مي شود، ذهن 
مشترك مورد توافق مي رسند. همچنین در این روش معلم نقش راهنما و کنترل کننده 
را دارد، عالقه و انگیزه هنرجویان افزایش یافته و تدریس کسل کننده نخواهد شد، با 
مشاهده رفتارها و بحث ها مي توان توانایی های هنرجویان را سنجید، عواطف دوستی 
انتقادی در آنان تقویت  یافته وبهتر همدیگر را مي شناسند، تفكر  هنرجویان تقویت 
مي شود، سایر توانایی های شناختی رشد مي یابد، توانایی سخن گفتن و مهارت های 
کالمي پرورش مي یابد و آموزش و یادگیری بر استدالل و توجیه منطقی استوار است.

8  ـ همیاری
ویژگی  دارند.  تدریس درس شرکت  در  معلم  به جای  هنرجویان  کلیه  روش  این  در 
سایر  به  درسی  مطالب  و  مفاهیم  انتقال  در  هنرجویان  مشارکت  روش  این  اصلی 
کارآمد  باعث  گروه  افراد  تفاوت  همیاری  طریق  از  دریادگیری  می باشد.  هنرجویان 
شدن یادگیری مي شود. یكی از هدف های یادگیری از طریق این روش این است که 
هنرجویان یاد بگیرند با هر کسی کار کنند و از این طریق موجب باال رفتن پیشرفت 
تحصیلی فراگیران، ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آنها مي شود که برای توسعۀ 
اجتماعی، روانی و شناختی سالم به آن نیاز دارند. روش یادگیری از طریق مشارکتی با 
روش همیاری کاماًل متفاوت است. ترغیب هنرجویان به فعالیت در گروه های کوچك 
این  تمامي  مشترك  فصل  درسی  مطالب  یادگیری  در  یكدیگر  به  کمك  به منظور 
روش هاست. برای اینكه گروه های همیار موفق شوند معلم سه چیز را باید رعایت کند: 
رفتار همه هنرجویان را زیر نظر داشته باشد نتایج حاصل از مهارت های اجتماعی ای را 
که هنرجویان به کار مي برند به آنان بگوید. در مواقع مناسب برای آموزش مهارت های 

ضروری در کار گروه ها مداخله کند.
بعضی از روش های همیاری را چنین مي توان بیان کرد 
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الف( گروه های پیشرفت تیمي هنرجویان
در این روش هنرجویان به گروه های یادگیری 4 نفری تقسیم مي شوند هنرجویان 
از حیث سطح کارایی، جنس و نژاد به شیوه ای همگن مختلط مي شوند پس از ارائه 
درس توسط معلم به منظور حصول اطمینان از یادگیری تك تك اعضا هنرجویان به 
فعالیت های درون گروهی مي پردازند در پایان تمامي هنرجویان باید در آزمون های 
انفرادی که نمي توانند در آنها به یكدیگر کمك نمایند. نمرات هنرجویان با میانگین 
نمرات قبلی آنها مقایسه مي شود تا عملكرد و میزان پیشرفت آنان تعیین گردد 
این روش در تدریس موضوعاتی نظیر ریاضیات، زبان، علوم اجتماعی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ب( رقابت و مسابقه تیمی

روش تدریس معلم و کار گروهی در این روش،کاماًل مشابه روش قبلی است با این 
تفاوت که هنرجویان به جای شرکت در آزمون در مسابقات شرکت مي کنند. 

پ( یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم
در این روش نیز تیم های چهار نفره از دانش آموزانی که در سطح کارایی متفاوت 
داشته اند گواهینامه  تیم هایی که عملكرد مطلوب  به  و  هستند تشكیل مي شوند 

اعطا مي شود و در این روش یادگیری مشارکتی با آموزش فردی در مي آمیزد.
ت( تقسیم موضوع به بخش های مختلف 

هنرجویان برای کار روی موضوع درس که به بخش های مختلف تقسیم شده است 
تیم های شش نفره تشكیل مي دهند برای مثال زندگی نامه را مي توان به بخش های 
گوناگونی از قبیل سال های نخستین زندگی، نخستین موفقیت ها، مسائل باقیمانده 
سال های عمر و نقش آن در تاریخ تقسیم کرد. انگیزه توجه به مطالب و کار همه 

تیم ها در سایرین تقویت مي شود.
ث( پژوهش گروهی

در حقیقت یك طرح عمومی، اداره کالس است که طبق آن هنرجویان در گروه های 
انتخاب عنوان مطالب مورد  با  کوچك در برنامه ریزی مشارکتی فعالیت مي کنند 
مطالعه هر گروه آن را به بخش های کوچك تر تقسیم مي کند و هر بخش را یكی 
از اعضا مطالعه مي کند و در آخرین مرحله هر یك از گروه ها مجموعه آموخته ها و 

یافته های خودرا به صورت یك کار گروهی به بقیه کالس ارائه مي دهد. 
ج( طرح کارایی تیمی

در این روش هر یك از اعضای تیم، دانش خود را قبل از بحث تیمي ارزیابی مي کند 
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بعد از یك مرور اولیه هر فراگیر به یك سری سؤال که قرار است آموخته شود پاسخ 
مي دهد سپس اعضا تیم در مورد هر یك از پاسخ ها با یكدیگر بحث مي کنند تا به 
توافق برسند. از آنجایی که اعضای تیم باید در مورد بهترین پاسخ به توافق برسند 
شرکت کنندگان این فرصت را پیدا مي کنند تا اطالعات رد و بدل کنند و دالیلشان را 
توضیح دهند دالیل و شواهد را با دیگر دالیل اعضا ارزیابی مي نمایند در این روش 
کلید پاسخ ها باید دلیل درست و نادرست بودن هر جواب را توضیح دهند تا اعضا تیم 
بتوانند درك عمیقی از بهترین پاسخ به دست آورند در این طرح در فراگیران ایجاد 
انگیزه مي شود کنجكاوی ذاتی فراگیر در این است که چرا دیگران به این صورت فكر 
مي کنند و فراگیر را مشتاق مي سازد تا دیگر اعضای تیم را عالقه مند نموده و یا حتی 

تحت تأثیر قرار دهد. 
9ـ روش گردش علمی

این روش گاهی برای مطالعه جامعه است که با توجه به هدف های معّین آموزشی از 
طرف معلم و شاگرد طراحی و تنظیم مي شود. اولین مسئله در استفاده از این روش 
میزان ارزش، ظرفیت و کیفیت گردش علمي ا ست. این روش مي تواند در محدوده 
زمانی از یك ساعت تا یك ماه اجرا شود. اگر انتظار داشته باشیم که از این روش نتایج 
خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی بپردازیم تا در کسب هدف های آموزشی 

به اطمینان بیشتری برسیم.
کمبود و نارسایی: این روش برای همه دروس، قابلیت اجرایی ندارد. همچنین از نظر 
رفت وآمد و بیمه و تغذیه هزینه های مالی زیادی دربردارد که جز در شرایطی مقرون 

به صرفه نیست.
نقاط قوت: با برنامه ریزی و مشخص کردن هدف در برنامه ریزی برای بازدید.

10ـ روش واحد طرح )پروژه(
مسئله  یك  از  عبارت  عموم  نزد  در  .م   1900 سال  تا  )طرح(  پروژه  کلمه  مفهوم 
وسیع و مهم بود که صرفاً جنبه عملی داشت. ولی بعدها به موضوع هدف و الهامات 

دانش آموزان، بیش از جنبه عملی آن، تأکید شد.
این روش در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبه تجربی آن زیاد است. زیرا 
مهارت های موردنظر را نحو شایسته ای تقویت مي کند. این روش در کسب مهارت های 
اساسی زندگی فراگیران نقش اساسی دارد درجوامع پیشرفته »یكی ازاهداف برنامه های 
تعلیم و تربیت« تكوین شخصیت افراد برای کسب مهارت های اساسی زندگی است.در 
این زمینه »  ارتقای قدرت مدیریت« برنامه ریزی و کنترل »  از محورهای مهم به حساب 
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مي آید و در جهت نیل به این اهداف انتخاب روش های فعال تدریس زمینه های 
فراهم  را  الزم  مقدمات  فراگیران  پروژه  روش  در  آورد.  خواهد  فراهم  را  مناسب 
مي آورند و برای انجام دادن پروژه برنامه ریزی مي کنند و برای اجرای صحیح آن به 
سازماندهی مي پردازند و طبق اهداف و برنامۀ زمانی« موضوع واگذار شده راشرع 

مي کنند و به اتمام مي رسانند.
انجام دادن  برای  و  فراهم مي کنند  را  این روش، دانش آموزان مقدمات الزمه  در 
سازماندهی  به  آن  صحیح  اجرای  برای  ادامه  در  و  مي نمایند  برنامه ریزی  پروژه 
مي کنند  شروع  را  نظر  مورد  موضوع  زمانی،  برنامه  و  اهداف  طبق  و  مي پردازند 
در  آن  قرارگرفتن  استفاده  مورد  روش،  این  در  مهم  نكته  مي رسانند.  پایان  به  و 

موقعیت های خارج از کالس، یعنی در فضای زندگی واقعی ست.
ویژگي های روش پروژه

با  ارتباط آن  اول  مانند واحد کار هنرجویان است ولی در پروژه  1 روش پروژه 
عواملی که باید مورد مطالعه قرار گیرد معین مي شود.

2 مرحله به مرحله بودن کار موجب نظم کنترل مرحله ای مي شود.
3 یادگیری بسیار عمیق است و پیشرفت هنرجویان بسیار زیاد و کاماًل محسوس 

است.
4 هنرجویان اعتماد به نفس پیدا مي کنند و بین آنها و معلم رابطۀ صحیح آموزشی 

برقرار مي شود.
انضباط  مسئولیت«  »  احساس  تعاون  »  همكاری«  مانند  اجتماعی  رفتارهای   5

درکارها »  فعالیت« صبر و تحمل عقاید مخالف در هنرجویان تقویت مي شود.
6 مهارت های تحقیق و پژوهش را مي آموزند.

7 توانایی های گوناگون در هنرجویان بروز مي کند.
8 فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام مي شود و تحمیلی نیست.

9 بسیاری از دشواری های تربیتي به دلیل فعال بودن هنرجویان در ضمن اجرای 
این روش از بین مي رود.

مراحل این پروژه عبارت است از:
1 تعیین موضوع و هدف: موضوع و هدف باید با استفاده از اصول روان شناسی 

و عالقه مندی دانش آموزان تعیین شود.



40

2  ارائه طرح: با بحث وگفت وگو طرح مشخص شود، سپس به دانش آموزان فرصت 
طراحی مي دهند.

3  اجرا: نقش معلم تهیه کردن وسایل الزم و مورد نیاز است و دانش آموزان، با توجه 
به عالقه مندی و توانایی، فّعالیتی را برعهده مي گیرند تا آن را در زمان تعیین شده 

ارائه دهند.
4 قضاوت و ارزشیابی: ارزشیابی صحیح و انتقادات سازنده در اصالح و تكمیل پروژه 

تأثیر بسزایی دارد.
و  دارد  نیاز  پروژه  کارهای  در  مسلط  و  باتجربه  معلمان  به  نارسایی:  و  کمبود   5

زمان گیر است.
6 نقاط قوت: روحیه مسئولیت پذیری را در دانش آموزان مي پروراند و جنبه عملی و 
اجرایی را محور فّعالیت هایشان قرار مي دهد، انگیزه درونی آنان را تقویت مي کند و اعتماد 

به نفس را در آنان افزایش مي دهد.
) Integrated Curriculum(11ـ روش آموزش تلفیقی

روش آموزش تلفیقی، محیط را برای یادگیری پرانگیزه و فّعال مي سازد. بنابراین برای 
تأمین نیازهای جامعه امروز، که عصر پیشرفت سریع فناوری است، بسیار ضروریست. 
و  گوناگون  اطالعات  موضوع درسی،  از یك  استفاده  با  تا  فرصت مي دهد  این روش 
گسترده ای را پیرامون ابعاد مختلف آن به دست آوریم و با تلفیق این اطالعات، یاددهی 
و یادگیری را به صورت یك کل بنگریم؛ همان طور که مصداق آن در زندگی واقعی 
نیز مي گویند  تلفیقی که به آن »  برنامه میان رشته ای«  فراوان است. روش آموزش 
گوناگون،  از روش های  استفاده  با  و  کار مي کند  انجام  درگیر  را مستقیماً  فراگیرنده 

مفاهیم را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار مي دهد.
در آموزش یك مفهوم به کودکان، به دلیل محدودیت هایی که در درك کامل موضوع، 
روش  از  استفاده  دارند.  آموزشی  ریزی های  برنامه  برای  کوتاه  تمرکز  و  زمان  مدت 
تلفیقی الزم است. زیرا زمانی که مي خواهیم به کودکی، به طور مثال ساعت را آموزش 
دهیم، باید بین آموزش اعداد، حرکات، صدا و نمایش هنر تلفیق ایجاد کنیم. امروزه، 

توجه به هوش چندگانه و به کارگیری آن در آموزش بهتر، این تلفیق ضروری ست.
 12ـ روش آزمایشی

مستقیماً  روش  این  در  است.  استوار  اکتشافی  یادگیری  اصول  بر  روش  این  اساس 
چیزی آموزش داده نمي شود بلكه موفقیت و شرایطی فراهم مي شود تا شاگردان خود 
از طریِق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند. این روش نیازمند 
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امكانات خاصی نیست و برای موضوعات علوم تجربی و روان شناسی و سایر علوم 
روشی مفید است.

بنابراین روش آزمایشی در آموزش کودکان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است 
و جایگاه ویژه ای در روش های آموزشی دارد. اما باید به چند نكته مهم توجه داشت:
انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعیین شده )وسایل، مواد و محل دقیق(؛

برنامه ریزی صحیح برای اجرای گام به گام تدریس؛
آمادگی معلم برای پاسخ گویی به سؤاالت )توضیح نكات ضروری و جلسات بحث و 

گفت وگو بعد از آزمایش(.
کمبود و نارسایی: این روش به معلمان با تجربه و آگاه نیاز دارد، محدودیت زمانی 
دارد، دسترسی نداشتن به امكانات مانع از کارایی آن مي شود و اطالعات کمتری در 

اختیار دانش آموزان قرار مي دهد.
بسیار  عامل  یك  و  مي دهد  افزایش  را  یادگیری  کیفیت  روش  این  قوت:  نقاط 
تقویت  و  کنجكاوی  ارضای حس  برای  است.  آموزشی  فّعالیت های  در  برانگیزنده 
نیروی اکتشاف و اختراع و پرورش تفكر انتقادی شاگردان بسیار مفید است. نظر 
به اینكه یادگیری از طریق تجارب مستقیم حاصل شده، یادگیری آن باثبات تر و 
مؤثرتر است. همچنین انگیزه مطالعه و تحقیق روی دانش آموزان را افزایش مي دهد 
و اعتماد به نفس را در آنها ایجاد مي کند. ضمن اینكه فّعالیت های آموزشی را برای 
فراگیران جّذاب و شیرین مي نماید و بازده یادگیری آن، نسبت به سایر روش ها، 

بسیار باالست.

طرح درس
هنرآموزان  است  می باشد، الزم  تدریس  راه گشای  ارائه طرح درس  اینكه  به  نظر 
محترم برای اجرای هر چه مطلوب تر فرایند یاددهی ـ یادگیری به برنامه ریزی در 
این زمینه بپردازند. به طور کلی فعالیت هایی که الزم است برای تدریس انجام شود 

در سه بخش زیر خالصه می شود:

الف( فعالیت های قبل از تدریس
1  طراحی آموزشی

1ـ1ـ تعیین هدف های کلی آموزش
2ـ1ـ تعیین هدف های توانمندساز
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3ـ1ـ تعیین پیش نیازهای درس
4ـ1ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی تشخیصی

5  ـ1ـ تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا
6  ـ1ـ تعیین الگوی تدریس )روش تدریس(

7ـ1ـ تعیین رسانه
8  ـ1ـ تعیین نظام ارزشیابی

2  پیش بینی ایجاد محیط متناسب آموزشی
ب( فعالیت های ضمن تدریس

1  فعالیت های آغازین درس
2  فعالیت های ارائه درس

3  فعالیت های تكمیلی درس
4  فعالیت های پایانی درس

پ( فعالیت های بعد از تدریس
1  بررسی میزان پیشرفت دانش آموزان

2  بررسی میزان موفقیت تدریس در رسیدن به هدف ها از نظر محتوا، روش و رسانه
ارائه  آموزشی  جلسه  یك  برای  پیشنهادی  درس  طرح  جدول  نمونه  یك  خاتمه  در 

گردد. تكمیل  محترم  هنرآموزان  تجربه  و  تبحر  به  توجه  با  می تواند  که  می شود 
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          طرح درس پیشنهادی برای یک جلسه آموزشی

تعداد هنرجو: پایه: موضوع درس: نام درس:
نام واحد یادگیری: شماره طرح درس:

لی
ت ک

صا
شخ

م

کالس:  صفحات:

هنرآموز
واحد: مدت اجرا:

تاریخ اجرا:         دقیقه:
منطقه:

استادکار مدرسه

1ـ هدف کلی:

س
دری

ز ت
ل ا

 قب
ای

ت ه
الی

فع

2ـ اهداف توانمندساز:

3ـ روش های تدریس:

4ـ رسانه های آموزشی:

5ـ ابزارهای آموزشی:

6ـ فضاهای آموزشی:

1ـ پیام روز:

س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

الی
فع

زمان به دقیقه 2ـ فعالیت های اولیه: )سالم و احوال پرسی ـ حضور و غیاب ـ بازدید تكالیف و ...(

3ـ ارزشیابی تشخیصی:

زمان به دقیقه انتظارات 4ـ آماده سازی )زمینه سازی(:
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س
دری

ن ت
ضم

ی 
ت ها

الی
فع

فعالیت های فراگیران 1ـ ارائه درس: فعالیت های معلم
)فردی ـ گروهی(

زمان به دقیقهانتظارات

2ـ جمع بندی و نتیجه گیری:

س
دری

ز ت
د ا

 بع
ای

ت ه
الی

فع

1ـ ارزشیابی تكوینی )مرحله ای(:

2ـ تعیین تكلیف
فردی:

گروهی:

3ـ معرفی سایر منابع مرتبط با درس:

4ـ موضوع جلسه آینده و اقدامات الزم:
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جدول بودجه بندی )هر جلسه 2 ساعت می باشد(

جلسهموضوعواحد یادگیریفصل

اول

محیط کار و ساختار آن

1مفهوم محیط کار

2سلسله مراتب در محیط کار

3واحد های محیط کار

مهارت های برقراری ارتباط

4اصول برقراری ارتباط

5مهارت های برقراری ارتباط 1و2

6مهارت های برقراری ارتباط 3، 4 و 5

7مهارت های برقراری ارتباط 6، 7 و 8

استرس در محیط کار
8استرس و دالیل ایجاد آن 

9راه های کنترل استرس

10ارزشیابی نهایی

فناوری در محیط کاردوم

11فناوری و تغییرات آن

12فناوری های تولید محصول

13فناوری اطالعات

14ارزشیابی نهایی

محیط و قوانین کارسوم

15تعاریف و قرارداد کار

16انواع قرارداد کار و دستمزد

17ساعات کار و بیمه

18ارزشیابی نهایی
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چهارم

19مخاطرات شغلیمخاطرات شغلی 

20عالئم ایمنیعالئم ایمنی

عوامل زیان آور و کمك های 
اولیه مربوطه

21عوامل زیان آور)صدا و مواد شیمیایی(

22عوامل زیان آور )برق و کار درارتفاع(

23عوامل زیان آور)آتش و انفجار(

24عوامل زیان آور)اجرای اطفاء حریق، گرما و سرما(

25تجهیزات حفاظت فردیتجهیزات حفاظت فردی

26ارگونومي کار و وضعیت های صحیح بدنارگونومی

27ارزشیابی نهایی

مهارت کاریابیپنجم
28مهارت های کاریابی 1

29مهارت های کاریابی 2

30ارزشیابی نهایی
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مشروح جدول 
بودجه بندی برای 

هر جلسه
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جلسه اول           

فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار
مقدمه

ـ آشنایی با مفهوم الزامات محیط کارهدف

رئوس مطالب بیان شده

ـ کار تیمی
ـ تعاریف و مشخصات محیط کار

ـ الزامات در محیط کار

نتایج مورد انتظار از 
هنرجو

ـ بیان دالیل نیاز انسان به زندگی اجتماعی و کار گروهی
ـ تشریح مفهوم محیط کار و ویژگی های آن

ـ توان ذکر مثال و آنالیز محیط های کار گوناگون مرتبط با رشته تحصیلی

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
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فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار
مقدمه

توضیحات 
هر مطلب

گروه

در این بخش تفهیم شدن سه مطلب دنبال می شود:
ـ اهمیت کار تیمی

ـ ارتباط اجزاء گروه با هم
ـ اهمیت شناخت همكاران و مسئوالن مستقیم.

در توضیح این بخش بسته به شرایط کالس، رشته تحصیلی، شهر و فرهنگ 
کتاب،  مثال های  بر  عالوه  دیگری  متنوع  مثال های  از  هنرآموزان  محلی 

کنید.  استفاده 
در این بخش پیشنهاد می شود موضوع را با طرح پرسش و پاسخ هنرجویان 

و بحث بر روی آن پیگیری کنید. 

محیط کار

در این بخش بر پایه های سه گانه محیط کار تأکید گردد.
همچنین به ارتباط تنگاتنگ این سه رکن به یكدیگر اشاره نمایید. مثال ها 
را در نهایت با تمرکز بر روی محل های کاری مرتبط بر رشته هنرآموزان 
بسط و شرح بیشتری دهید. در توضیحات خود بر رکن نیروی انسانی تأکید 
بیشتری داشته باشید و با مقایسه دو محیط کار یكسان، دالیل موفقیت یك 
محیط نسبت به دیگری را بررسی کنید. در این مقایسه سعی بر آن داشته 

باشید از مثال های محلی و ملموس برای هنرآموزان استفاده شود. 
پیشنهاد می شود ابتدا به صورت سخنرانی و ارائه مثال درس را به پیش برید 
البته  نمایید.  را در بحث داخل  آنان  از هنرآموزان  با طرح سؤال  و سپس 
برخی پاسخ ها را می توانید به تحقیق میدانی وابسته کرده و در جلسه بعدی 

به پاسخ آن بپردازید.

ویژگی های 
محیط های 

مختلف

در این بخش به متفاوت بودن شرایط محیط های کاری مختلف بپردازید. 
با ذکر مثال از محیط های گوناگون قوانین و الزامات آن محیط ها را برای 

نمایید. تشریح  هنرآموز 
بر  نهایت  بزنید و در  از محیط های ملموس مثال  ابتدا  در مثال های خود 

کنید. تأکید  هنرآموز  رشته  به  مربوط  کاری  محیط های  الزامات 
هنرآموز باید بتواند تفاوت الزامات محیط های مختلف را بایكدیگر تشریح 

نماید. 
الزامات بیان شده می تواند حول این محورها باشد:

ـ ساعت کاری
ـ نحوه دریافت حقوق

ـ خطرات فیزیكی و روانی 
ـ مهارت ها و هنرهای مورد نیاز

ـ و...
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                        جلسه دوم 
                         فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

                          )نقش نیروی انسانی+ مفهوم سلسله مراتب محیط کار(

-  آشنایی با نقش نیروی انسانی در محیط کارهدف
 - مفهوم سلسله مراتب محیط کار

رئوس مطالب بیان شده
ـ نقش فردی و اجتماعی نیروی انسانی در محیط کار

ـ مفهوم سلسله مراتب محیط کار
ـ قوانین سلسله مراتب محیط کار

نتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ تشریح تفاوت و نقش ویژگی های نیروی انسانی

ـ تشریح مفهوم سلسله مراتب در محیط کار
ـ تشریح قواعد سلسله مراتب در محیط کار

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 
ـ پرسش و پاسخ
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توضیحات هر 
مطلب

ویژگی های 
نیروی 
انسانی

در این بخش به دنبال آن هستیم تا هنرآموز متوجه گردد ویژگی های 
اجتماعی نیروی انسانی برای موفقیت در محیط کار اهمیت بیشتری 

نسبت به ویژگی های فردی او دارد.
برای تفهیم این مطلب از مثال های گوناگونی می توانید استفاده نمایید. 
مثال ها باید از رفتار افرادی باشد که در محل تحصیل هنرآموز مشهور 

به افراد با روابط عمومی  باال می باشند.
می توانید تمرین با محوریت تحقیق در زندگی افراد موفق )کسبه محلی، 
تعیین  برای هنرجویان  و...(  روحانیون، صنعت گران  و  وعاظ  معلمین، 
در جمع بندی  را  آنها  موفقیت  دالیل  بخواهید حتماً  آنها  از  و  نمایید 

بنویسند. سپس در مورد آن با هنرآموزان مباحثه کنید. 

ساختار 
محیط کار

در این بخش بر اهمیت سلسله مراتب سازمانی تأکید می شود. 
اولین  مراتب در هر محیط کاری،  از سلسله  آگاهی  بداند  باید  هنرجو 

می باشد. استخدام  تازه  انسانی  نیروی  عهده  بر  که  است  وظیفه ای 
در کتاب، معرفی سلسله مراتب از هنرستان آغاز شده است زیرا برای 
هنرآموز محیط ملموسی است. لیكن تأکید می شود اگرچارت سازمانی 
هنرستان محل کار شما متفاوت است چارت سازمانی ذکر شده در کتاب 

را تغییر داده و بر روی چارت اصالح شده مفاهیم را آموزش دهید.
در بخش فعالیت ها، پیشنهاد می شود تعدادی سؤال اضافه تر برای تفهیم 

بهتر قواعد سلسله مراتب برای هنرآموزان طراحی کنید. 
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                     جلسه سوم 
                    فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

                        )واحدهای محیط کار(
ـ آشنایی با مفهوم واحد در محیط کار و وظایف و ارتباطات آنها با یكدیگرهدف

رئوس مطالب بیان شده
ـ بررسی چارت سازمانی و مفهوم آن

ـ بیان وظایف، مسئولیت ها و ارتباطات در محیط کار 

نتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ تشریح مفهوم چارت سازمانی در محیط کار

ـ شناخت وظایف و مسئولیت های واحدهای محیط کار 

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی و استفاده از پرده نگار
ـ ارائه درس با بیان مثال

ـ ارائه فعالیت کالسی 
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

واحد هاي 
محیط کار و 

ارتباطات آن با 
یكدیگر

در این بخش به دنبال هدف درك مفهوم چارت سازمانی و ارتباطات 
اداری در محیط کار هستیم.

است.  تولیدی  کارخانه  نمونه چارت عمومی  از یك  مثال کتاب یك 
در کنار این چارت، چارت هایی از محیط های کاری ساده تر مثل یك 
کارگاه کوچك یا مغازه ذکر کنید تا ذهن هنرجویان چارت سازمانی 

کتاب را راحت تر درك کند.
در فعالیت های طراحی شده در کتاب بهتر است شما ابتدا محیط ها را 

مشخص کرده و سپس هنرجویان را به چند گروه تقسیم نمایید. 
تا به صورت  را مأمور کنید  برای استخراج چارت هر محیط، 3 گروه 
جداگانه به تحقیق میدانی بپردازند. جلسه آینده و هنگام ارائه نتایج 
توسط هنرجویان، بین آنها مقایسه انجام دهید. در این صورت درك 

برای هنرجویان ها ساده تر می شود.  مفهوم چارت سازمانی 
به  توجه  با  را  دیگری  سؤاالت  کتاب،  در  مطروحه  سؤاالت  بر  عالوه 
ارائه  دیگر  محیط های  از  که خودتان  چارت هایی  یا  )و  کتاب  چارت 

نمایید. مطرح  هنرجویان  برای  کرده اید( 
همچنین پیشنهاد می شود هنرجویان را به چند گروه تقسیم کرده و 
عالوه بر فعالیت های قبل، از آنها بخواهید تا هر گروه راجع به یكی 
از واحدهای نوشته شده در چارت سازمانی موجود در کتاب، تحقیق 
نوشته شده است، در  آنچه در جدول  از  بیشتری  کرده و توضیحات 

ارائه دهند. کالس 
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جلسه چهارم 
 فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

)مفهوم ارتباط + اصول برقراری ارتباط(

ـ آشنایی با مفهوم ارتباط و اصول برقراری آنهدف

رئوس مطالب بیان شده

ـ تعریف ارتباط
ـ ارتباط کالمی

ـ ارتباط غیر کالمی
ـ ارتباط موفق

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ تشریح مفهوم ارتباط و اهداف آن
ـ شناخت تفاوت های ارتباط کالمی  و غیرکالمی 

ـ شناخت درهم تنیدگی ارتباط کالمی  و غیر کالمی  برای حصول ارتباط 
موفق

نحوۀ ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك اجرای نمایشی مفاهیم

ـ مشارکت هنرآموزان در اجرای نمایش ها
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

مفهوم ارتباط و 
اصول برقراری 

ارتباط

توجهی  تاکنون  شاید  ولی  آشنا هستند،  ارتباط کالمی  مفهوم  با  هنرآموزان 
ارتباطاتشان  بودن  موفقیت آمیز  بر  کالمی(  غیر  )ارتباط  بدن  زبان  تأثیر  به 
نداشته اند.بهترین روش آموزش مفاهیم این بخش اجرای نمایش برای هنرجویان 
است. شما می توانید چند سناریو طراحی کنید تا طبق آنها، هنرجویان چند 
نمایش از ارتباطات صحیح و ناصحیح را اجرا نمایند. در پایان از ایشان بخواهید 
افزایش  برای  می شود  بنشینند.پیشنهاد  بحث  به  هم  با  و  کرده  نتیجه گیری 
 )body language( آگاهی خود کتاب ها یا سمینار های مرتبط با زبان بدن

را در اینترنت جست و جو کرده و مطالعه نمایید.
بدن  زبان  کوچك  کتاب  رابطه  این  در  مفید  و  مختصر  کتاب های  از  یكی 

است. شده  فارسی ترجمه  به  که  می باشد  کومار  ویجیا  تألیف 
مطالعه کتاب هوش هیجانی تألیف دانیل گولمن که به فارسی نیز ترجمه 

شده است، توصیه می شود. 
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                        جلسه پنجم 
                        فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

 
                         )مهارت های برقراری ارتباط: نوع اول ودوم(

ـ آشنایی با نكات کلیدی در اولین برخورد با همكاران و برخورد با مقام هدف
مافوق

ـ نكات کلیدی در برقراری اولین ارتباط در محیط کاررئوس مطالب بیان شده
ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط با مقام مافوق

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری اولین ارتباط
ـ درك اهمیت اولین ارتباط

ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری ارتباط با مقام مافوق
ـ درك نقش مقام مافوق در محیط کار

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك اجرای نمایشی مفاهیم

ـ مشارکت هنرآموزان در اجرای نمایش ها
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

نوع اول و دوم 
ارتباط

تمامی  موارد بیان شده در کتاب، جزء الزامات برقراری نوع اول و دوم ارتباط 
است.

در  را  نكات  موارد  تمامی   هنرجویان،  بهتر  برای درك  پیشنهاد می شود 
حالت عكس نیز بررسی کنید. مثاًل اگر گفته شده باید کاری انجام شود، 

اثر منفی انجام ندادن آن کار را نیز بحث کنید و بلعكس.
بهتر است موارد دیگری را با توجه به شرایط محلی و قومیتی هنرجویان، 
به موارد مذکور در کتاب اضافه نمایید. فقط متذکر شوید که موارد اضافه 
شده برای همان محل یا قوم است و ممكن است برای بقیه نقاط کشور 

قابل استفاده نباشد. 
با  نمایشی  به صورت  را  آنها  مطالب،  بهتر  درك  برای  می شود  پیشنهاد 
کمك خود هنرآموزان اجرا نمایید. برای این منظور، در جلسه قبل بچه ها 
بخواهید  آنها  از  و  نموده  تقسیم  آنها  بین  را  موارد  کرده،  گروه بندی  را 

ارائه دهند. نمایش  به صورت  را  نكات  از  بخشی 
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جلسه ششم 
 فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

)مهارت های برقراری ارتباط: نوع سوم، چهارم و پنجم( 

ـ آشنایی با نكات کلیدی در برخورد عمومی  و به هنگام همدردی و کمك هدف
به همكاران و ارائه درخواست به مقام مافوق 

رئوس مطالب بیان شده

ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط عمومی  با همكاران
ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط با مقام مافوق هنگام ارائه درخواست 

ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط با همكاران هنگام کمك به رفع مشكالت 
آنها

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری ارتباط عمومی  با همكاران
ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری با مقام مافوق هنگام ارائه درخواست

ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری ارتباط با همكاران هنگام کمك به 
رفع مشكالت آنها

ـ آشنایی با اصول نامه نگاری اداری

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك اجرای نمایشی مفاهیم

ـ مشارکت هنرآموزان در اجرای نمایش ها
ـ پرسش و پاسخ
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توضیحات 
هر مطلب

نوع سوم تا 
پنجم ارتباط

تمامی  موارد بیان شده جزء الزامات برقراری نوع سوم تا پنجم ارتباط است.
را در  بهتر هنرجویان، در تمامی موارد نكات  برای درك  پیشنهاد می شود 
حالت عكس نیز بررسی کنید. مثالً اگر گفته شده باید کاری انجام شود، اثر 

منفی انجام ندادن آن کار را نیز بحث کنید و بلعكس.
بهتر است موارد دیگری را با توجه به شرایط محلی و قومیتی هنرجویان، 
به موارد مذکور در کتاب اضافه نمایید. فقط متذکر شوید که موارد اضافه 
نقاط کشور  بقیه  برای  یا قوم است و ممكن است  برای همان محل  شده 

نباشد.  استفاده  قابل 
پیشنهاد می شود برای درك بهتر مطالب، آنها را به صورت نمایشی با کمك 
را  بچه ها  قبل  جلسه  در  منظور،  این  برای  نمایید.  اجرا  هنرآموزان  خود 
گروه بندی نموده، موارد را بین آنها تقسیم کرده و از آنها بخواهید بخشی از 

نكات را به صورت نمایش ارائه دهند.
بررسی  و  اینترنت  در  وجو  جست  با  می توانید  نامه،  نوشتن  بخش  در 
کتاب های مرتبط با نامه نگاری اداری، چند نمونه نامه و درخواست، عالوه بر 

توضیح دهید.  برای هنرجویان  را  است  آمده  کتاب  در  آنچه 

                        جلسه هفتم 

فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

)مهارت های برقراری ارتباط: نوع ششم، هفتم و هشتم(

آشنایی با نكات کلیدی در ارتباط با همكاران هنگام تذکر اشتباه، حین هدف
وجود تعارض و متقاعد کردن همكار یا مقام مافوق 

رئوس مطالب بیان شده

ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط با همكاران هنگام تذکر اشتباه یا ایجاد 
ناراحتی

ـ نكات کلیدی در برقراری ارتباط با همكاران و مقام مافوق حین وجود 
تعارض

ـ نكات کلیدی در حین متقاعد کردن همكار یا مقام مافوق
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نتایج مورد انتظار از هنرجو

با همكاران هنگام تذکر  ارتباط  برقراری  نبایدهای  و  بایدها  با  ـ آشنایی 
ناراحتی ایجاد  یا  اشتباه 

ـ آشنایی با بایدها و نبایدهای برقراری ارتباط با همكاران و مقام مافوق 
حین وجود تعارض

ـ درك مزایای کنترل تعارض با نتیجه برد ـ برد
ـ آشنایی با تكنیك های متقاعد نمودن همكار یا مقام مافوق

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك اجرای نمایشی مفاهیم

ـ مشارکت هنرآموزان در اجرای نمایش ها
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

نوع ششم تا 
هشتم ارتباط

ارتباط  تا هشتم  برقراری نوع ششم  الزامات  بیان شده جزء  تمامی موارد 
است.

در  را  نكات  تمامی  موارد  هنرجویان،  بهتر  برای درك  پیشنهاد می شود 
حالت عكس نیز بررسی کنید. مثاًل اگر گفته شده باید کاری انجام شود، 

اثر منفی انجام ندادن آن کار را نیز بحث کنید و بلعكس.
بهتر است موارد دیگری را با توجه به شرایط محلی و قومیتی هنرجویان، 
به موارد مذکور در کتاب اضافه نمایید. فقط متذکر شوید که موارد اضافه 
شده برای همان محل یا قوم است و ممكن است برای بقیه نقاط کشور 

قابل استفاده نباشد. 
با  نمایشی  به صورت  را  آنها  مطالب،  بهتر  درك  برای  می شود  پیشنهاد 
کمك خود هنرآموزان اجرا نمایید. برای این منظور، در جلسه قبل بچه ها 
بخواهید  آنها  از  و  کرده  تقسیم  آنها  بین  را  موارد  نموده،  گروه بندی  را 

ارائه دهند. نمایش  به صورت  را  نكات  از  بخشی 
در بحث تعارض، حداقل دو مثال دیگر عالوه بر مثال کتاب بیابید و نتایج 
به بحث  با هنرجویان  را  تعارض  با  برخورد  از شیوه های متفاوت  حاصل 

بنشینید.
در بحث تكنیك های متقاعد کردن، چند مثال ذکر کنید و از هنرجویان 
بخواهید آنان نیز موارد موفقیت آمیزی را که در متقاعد نمودن دیگران 
به  تا  کنید  کمك  آنها  به  نیز  شما  کنند.  مطرح  کالس  در  داشته اند، 
تعارضاتی که در زندگیشان پیش آمده فكر کرده و نوع برخورد خود را 
تشخیص دهند. سپس از آن از آنها بخواهید فكر کنند آیا راه بهتری برای 

حل آن تعارضات به ذهنشان می رسد.
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                        جلسه هشتم 
                        فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

                          فشار روانی درمحیط کار )مفهوم، نشانه ها، دالیل تشكیل و اثرات( 

ـ آشنایی با مفهوم فشار روانی و دالیل وقوع آنهدف

رئوس مطالب بیان شده

ـ تعریف استرس )فشار روانی(
ـ مراحل ایجاد فشار روانی
ـ دالیل ایجاد فشار روانی

ـ مشكالت جسمی  ناشی از فشار روانی
ـ مشكالت روحی ناشی از فشار روانی

نتایج مورد انتظارازهنرجو
ـ شناخت فشار روانی و نحوه  ایجاد آن

ـ شناخت عوارض جسمی  ناشی از فشار روانی
ـ شناخت عوارض روحی ناشی از فشار روانی

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك پرده نگار

ـ نشان دادن فیلم آموزشی تهیه شده در این زمینه
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

مفهوم، 
نشانه ها و 

دالیل تشكیل 
فشارروانی

موکداً پیشنهاد می شود این قسمت از درس، توسط یك روانشناس ویا 
حداقل با کمك او ارائه گردد. دلیل آن هم ظرایف علمی  روانشناسانه در 
موضوع استرس می باشد.البته از مشاور هنرستان، اگر در رشته روانشناسی 

یا روانپزشكی تحصیل نموده است نیز می توانید استفاده نمایید.
در صورتی که تحقق پیشنهاد باال میسر نشود می توانید از فیلم آموزشی 

که در این زمینه طراحی شده است کمك بگیرید.
را  آن  خود  درون  در  انسان ها  همه  که  مفهومی است  روانی  فشار  البته 
احساس کرده اند. برای موفقیت در ارائه این بخش از یادآوری حالت های 
روانی که فرد در حالت استرس، درون خود تجربه کرده است، استفاده 
کنید؛ تا هنرجویان بتوانند ارتباط نزدیك تری با مفهوم استرس داشته 

باشند. 
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

جلسه نهم   
 فصل 1ـ ارتباطات انسانی در محیط کار

فشار روانی درمحیط کار )راه های کنترل(
 

ـ آشنایی با روش های کنترل و مدیریت فشار روانی در محیط کارهدف

ـ روش های کاهش و مدیریت فشار روانی در محیط کاررئوس مطالب بیان شده

ـ آشنایی و استفاده از روش های کنترل فشار روانینتایج مورد انتظار از هنرجو

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی 
ـ ارائه درس با کمك پرده نگار

ـ نشان دادن فیلم آموزشی تهیه شده در این زمینه
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
کنترل استرسهر مطلب

موکداً پیشنهاد می شود این قسمت از درس، توسط یك روانشناس و یا 
حداقل با کمك او ارائه گردد. دلیل آن هم ظرایف علمی  روانشناسانه در 

موضوع کنترل استرس می باشد.
البته از مشاور هنرستان، اگر در رشته روانشناسی یا روانپزشكی تحصیل 

نموده است نیز می توانید استفاده نمایید.
در صورتی که تحقق پیشنهاد باال میسر نشود از فیلم آموزشی که در این 

زمینه طراحی شده است کمك بگیرید.
البته روش های کنترل استرس را می توانید به صورت اجرای نمایشی و با 
کمك هنرجویان ارائه دهید. توصیه می شود همانند بخش انواع ارتباطات 
)جلسات 5 تا 7( عمل نكردن به توصیه های ذکر شده را نیز بررسی کنید. 
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                        جلسه دهم
                        ارزشیابی از فصل اول

                       
 

          

عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
نتایج استاندارد عملكرد )کیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققموردنظر

فصل 1

1ـ تحلیل محیط کار

مراتب  سلسله  و  وظایف  تحلیل 
و  مؤثر  ارتباط  برقراری  سازمانی، 
کنترل استرس در شرایط بحرانی در 

کار محیط 

باالتر از 
حد انتظار

مراتب،   سلسله  تعیین 
ارتباط  وظایف،  تحلیل 
استرس کنترل  و  مؤثر 

3

مؤثر  ارتباط  برقراری  2ـ 
در  استرس  کنترل  و 

کار محیط 

درحد 
انتظار

مراتب،  سلسله  تعیین 
ارتباط  وظایف،  تحلیل 

ثر مؤ
2

پایین تر از 
حد انتظار

مراتب،  سلسله  تعیین 
وظایف 1تحلیل 

نمره واحد یادگیری از 20:نمره یادگیری از 3:نمره مستمر از 1:

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره در آزمون پایانی هر پودمان را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند. )کسب نمره 2 از 3 در ارزشیابی 
پایانی(

انتهای هر پودمان )فصل( ارزشیابی انجام شود، برای هر پودمان یك نمره ـ به طور کلی 5 نمره برای این درس باید درنظر 
گرفته شود.

اگر در پودمانی هنرجو قبول نشود، مجدداً باید ارزشیابی از همان پودمان انجام شود تا به شایستگی برسد.

نمره قبولی در هر پودمان در صورت 20 نمره ای بودن، 12 از 20 است.

برای تبدیل نمره سه سطحی به 20 نمره ای: 20=4*5 - تعداد پودمان 5، ارزشیابی پایانی 3 نمره، ارزشیابی مستمر 1 
نمره
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه یازدهم 
فصل 2ـ فناوری در محیط کار

)مفهوم فناوری+ سرعت تغییر فناوری(

ـ آشنایی با مفهوم فناوری و تغییرات آن هدف

ـ مفهوم فناوریرئوس مطالب بیان شده
ـ سرعت تغییر فناوری

ـ تعاریف متفاوت از فناوری را بتواند بیان کند.نتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ مفهوم تغییر در فناوری و اثر آن بر زندگی و کار را درك کند.

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

مفهوم فناوری

بر مفهوم  فعال  را  فناوری ذهن هنرجو  به  راجع  با پرسیدن چند مطلب   
کنید.  متمرکز  فناوری 

با مثال هایی نزدیك و قابل لمس، مفهوم افزایش کیفیت زندگی، به عنوان 
مانند:  نمایید.  متبلور  هنرجو  ذهن  در  را  فناوری  توسعه  نتیجه  مهم ترین 

خوردو، هوافضا، فناوری های ارتباطی، رایانه، لوازم خانگی و ... . 

سرعت تغییر 
فناوری

مثال مذکور در این بخش از کتاب، به روند تغییرات فناوری اطالعات به 
از  می توانید  شما  بخش  این  در  دارد.  اشاره  ذهن  به  قریب  مثالی  عنوان 

کنید. استفاده  متعددی  مثال های 
مثل فناوری حمل و نقل )از اسب و گاری تا هواپیما(، فناوری گرمایشی ـ 
سرمایشی )بادگیر و هیزم تا کولر گازی و تهویه مطبوع( و بسیاری مثال های 
دیگر.در نهایت با توجه به رشته تحصیلی هنرجویان، از مثال های فناوری 

در رشته آنها بهره گیرید.
هنرجو باید با ذکر مثال ها و فشردگی تغییرات در زمان های نزدیك به زمان 
حال، به این مسئله توجه کند که تغییر سریع در فناوری، سبب آن است 
که برای کسب موفقیت در کار، باید همواره دانش و مهارت های خود را به 

روز گردانیم.
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                        جلسه دوازدهم 
                        فصل 2ـ فناوری در محیط کار

                         )فناوری تولید محصول(

ـ نقش فناوری در تولید بهینه محصوالتهدف

رئوس مطالب بیان شده
ـ نقش فناوری در افزایش کیفیت و کمیت تولید محصول

ـ روش های فراگیری فناوری های جدید.
ـ روش های آگاهی از فناوری های در حال ظهور

نتایج مورد انتظار

ـ نقش فناوری در افزایش کیفیت و کمیت تولید محصول را درك نماید.
ـ روش های فراگیری فناوری های جدید مرتبط با رشته تحصیلی را نام ببرد 

و با یكدیگر مقایسه نماید.
ـ به کمك روش های گوناگون و قابل استفاده، چند فناوری در حال شكل گیری 

در رشته تحصیلی خود را نام ببرد.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ تحقیق میدانی و تحقیق در فضای مجازی
ـ مباحثه کالسی 

ت  ضیحا تو
مطلب هر 

فناوری تولید 
محصول

در  موفقیت  که  نمایید،  نشان  خاطر  هنرجو  به  کنید  سعی  بخش  این  در 
رشته تحصیلی، نیازمند یادگیری مادام العمر می باشد. روش های متداول را 
تشریح نمایید، سپس بخواهید با جست جو در فضای مجازی و منابع مكتوب 
)مجالت، کتب و...( چند مورد فناوری جدید یا در حال شكل گیری مرتبط 

با رشته تحصیلی خود را استخراج و در کالس راجع به آن بحث نمایند. 
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه سیزدهم
  فصل 2ـ فناوری در محیط کار

)فناوری اطالعات(

ـ آشنایی با اهمیت فناوری اطالعات در بهبود کیفیت کارهدف

رئوس مطالب بیان شده

ـ انواع فناوری های اطالعاتی مورد استفاده در محیط کار و موارد کاربردهای 
آنها 

ـ اینترنت
ـ شبكه های مجازی

office ـ نرم افزارهای
ـ شبكه های پیام رسان داخلی

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ انواع فناوری های اطالعاتی مورد استفاده در محیط کار و موارد کاربردهای 
آنها تشریح نماید.

ـ با جست جو در اینترنت از محتویات خدمات یكی از شرکت های مرتبط 
با رشته تحصیلی خود، اطالعات جمع آوری نماید.

ـ چند کانال و صفحه در شبكه های مجازی، مرتبط با رشته تحصیلی خود 
را بیابد و محتوای اطالعات رد و بدل شده را تشریح کند.

ـ با کمك نرم افزار word یك نامه اداری تایپ کند.
 ـ با کمك excel یك جدول تولید کند.

با کمك powerpoint یك ارائه از کاربرد فناوری در رشته خود ارائه 
 دهد.

در صورت امكان با شبكه داخلی مدرسه کار نماید.

ـ سخنرانی با استفاده از پرده نگارنحوه ارائه بحث
ـ تمرین عملی

توضیحات 
هر مطلب

ویژگی های 
نیروی انسانی

در بخش توانمندی اشاره به صورت کامل است. 
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عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
نتایج استاندارد عملكرد )کیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققموردنظر

فصل 2

1ـ تحلیل عملكرد 
فناوری در محیط کار

انتخاب فناوری بر اساس شرح 
وظایف و کاربرد آن در انجام کارها

باالتر از 
حد انتظار

انتخاب فناوری، 
یادگیری فناوری، 
به کارگیری فناوری

3

2ـ کار با فناوری

درحد 
انتظار

انتخاب فناوری، 
2یادگیری فناوری

پایین تر از 
1انتخاب فناوریحد انتظار

نمره واحد یادگیری از 20:نمره واحد یادگیری از 3:نمره مستمر از 1:

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره در آزمون پایانی هر پودمان را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند. )کسب نمره 2 از 3 در ارزشیابی 
پایانی(

انتهای هر پودمان )فصل( ارزشیابی انجام شود، برای هر پودمان یك نمره ـ به طور کلی 5 نمره برای این درس باید درنظر 
گرفته شود.

اگر در پودمانی هنرجو قبول نشود، مجدداً باید ارزشیابی از همان پودمان انجام شود تا به شایستگی برسد.

نمره قبولی در هر پودمان در صورت 20 نمره ای بودن، 12 از 20 است.

برای تبدیل نمره سه سطحی به 20 نمره ای: 20=4*5 - تعداد پودمان 5، ارزشیابی پایانی 3 نمره، ارزشیابی مستمر 1 
نمره

جلسه چهاردهم
 ارزشیابی از فصل دوم
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه پانزدهم 
 فصل 3ـ محیط و قوانین کار

)تعاریف + قرارداد کار(

ـ آشنایی با مفهوم قانون کار و تعاریف آنهدف
ـ آشنایی با قرارداد کار و جزئیات آن

رئوس مطالب بیان شده

ـ تعاریف در قانون کار
ـ جزئیات یك قرارداد کار

نتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ مفاهیم به کار رفته در قانون کار را تشریح کند )مانند: کارگر، کارفرما، 

کارگاه و...(
ـ یك قرارداد کار را آماده کند.

ـ سخنرانینحوه ارائه بحث
ـ تحقیق

ت  ضیحا تو
مطلب هر

قانون کار

اهمیت وجود قانون برای محیط کار را با ذکر چند مثال توضیح دهید. 
از مثال هایی که موارد اختالفی بین کارگر و کارفرما را قانون کار مرتفع 

نموده است، استفاده نمایید.
سپس با استفاده از مثال های گوناگون و ایجاد پرسش تعاریف به کار رفته 

در کتاب را به دقت تشریح نمایید.
سر کالس آخرین چاپ کتاب قانون کار را بیاورید تا هنرجویان از نزدیك 

کتاب را مشاهده نمایند.  

قرارداد کار

یك نمونه قرارداد کار برای هنرجویان پر نمایید. و در مورد هر بند، توضیحاتی 
ارائه دهید. سپس از هنرجویان بخواهید برای موضوعات کاری مختلفی که در 
رشته آنها منجر به قرارداد می شود، قرارداد بنویسند. می توانید از نمونه فرم 

قراردادی که در کتاب آمده است استفاده نمایید.
موضوعات قرارداد را خودتان طرح نمایید. سپس ایرادات احتمالی را که 

هنرجویان در تنظیم قرارداد داشته اند به آنان گوشزد کنید. 
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                         جلسه شانزدهم 
                         فصل 3ـ محیط و قوانین کار

                         )انواع قرارداد و دستمزد(

ـ آشنایی با انواع قرارداد کارهدف
ـ آشنایی با روش های پرداخت دستمزد.

رئوس مطالب بیان شده
ـ توضیح قراردادهای کاری مختلف

ـ شیوه اتمام یافتن قرارداد کار
ـ شیوه های دریافت و پرداخت دستمزد

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ قراردادهای کاری مختلفی را که در محیط های کاری مربوط به رشته 
تشریح  آن را  انعقاد  موارد  و  ببرد  نام  را  است  متداول  هنرجو  تحصیلی 

نماید.
ـ روش های پایان یافتن کار و شروط آن را بیان کند.

ـ شیوه های متداول دریافت و پرداخت دستمزد در رشته تحصیلی خود 
را تشریح نماید.

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 
ـ تحقیق توسط هنرجو 

توضیحات 
هر مطلب

انواع قرارداد 
کار و شیوه های 

اتمام

در این بخش پس از توضیح روش های مختلف انعقاد قرارداد به مدل هایی 
نمایید.  اشاره  مثال  با ذکر  است  متداول  که در رشته تحصیلی هنرجو 

شیوه های اتمام نیز تشریح شوند. 

انواع دستمزد

به  دستمزد  پرداخت  مختلف  روش های  تشریح  از  پس  بخش  این  در 
مدل هایی که در رشته تحصیلی هنرجو متداول است با ذکر مثال اشاره 

نمایید. 
به هنرجویان کار تحقیقی دهید تا راجع به روش های متعارف انعقاد قرارداد 
و پرداخت دستمزد در رشته تحصیل خود به تحقیق میدانی بپردازند، و 

نتیجه را در کالس مطرح کنند.
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه هفدهم 
 فصل 3ـ محیط و قوانین کار

)ساعات کاری + بیمه(

ـ آشنایی با ساعات کار، مرخصی و تعطیالت براساس نوع کار در قانون کارهدف
ـ آشنایی با بیمه، انواع آن و خدمات قابل ارائه

رئوس مطالب بیان شده

ـ انواع ساعت های کاری، مرخصی و تعطیالت رسمی  و غیر رسمی
ـ بیمه و لزوم آن

ـ انواع خدمات بیمه های اجباری
ـ بیمه های اختیاری و تكمیلی 

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ ساعت های کاری، مرخصی و تعطیالت رسمی  و غیر رسمی که کارگر باید 
از آنها اطالع داشته باشد را بیان کند.

ـ بیمه و لزوم استفاده و عضویت در آن را بیان نماید.
ـ انواع خدمات بیمه های اجباری را تشریح نماید.

ـ انواع بیمه های اختیاری و تكمیلی را بشناسد.

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

ساعات کار
در این بخش بیشتر به صورت سخنرانی مطالب باید ارائه شود البته بهتر 
است انواع ساعت های کاری و مرخصی و مباحث مربوطه به صورت جدولی 

ارائه شود، تا بتواند قابلیت مقایسه را برای هنرجو فراهم آورد. 

بیمه 
در این بخش پیشنهاد می شود از افرادی که در اداره بیمه محل کار شما 
آن صحبت  قواعد  و  لزوم  بیمه،  مورد  در  تا  شاغل می باشند دعوت شود 

نماید. 
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عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
نتایج استاندارد عملكرد )کیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققموردنظر

فصل 3

1ـ تكمیل نمونه 
قراردادهای کاری

تحلیل قراردادهای کاری به منظور 
تعیین حوزه شغل و شرایط قرارداد

باالتر از 
حد انتظار

تحلیل قرارداد، تكمیل 
قرارداد، بیمه کردن، 

گرفتن مرخصی
3

2ـ به کارگیری قوانین 
مربوطه به مرخصی، 

بیمه و ... در محیط کار

درحد 
انتظار

تحلیل قرارداد، تكمیل 
2قرارداد، بیمه کردن

پایین تر از 
حد انتظار

تحلیل قرارداد، تكمیل 
1قرارداد

نمره واحد یادگیری از 20:نمره واحد یادگیری از 3:نمره مستمر از 1:

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره در آزمون پایانی هر پودمان را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند. )کسب نمره 2 از 3 در ارزشیابی 
پایانی(

انتهای هر پودمان )فصل( ارزشیابی انجام شود، برای هر پودمان یك نمره ـ به طور کلی 5 نمره برای این درس باید درنظر 
گرفته شود.

اگر در پودمانی هنرجو قبول نشود، مجدداً باید ارزشیابی از همان پودمان انجام شود تا به شایستگی برسد.

نمره قبولی در هر پودمان در صورت 20 نمره ای بودن، 12 از 20 است.

برای تبدیل نمره سه سطحی به 20 نمره ای: 20=4*5 - تعداد پودمان 5، ارزشیابی پایانی 3 نمره، ارزشیابی مستمر 1 
نمره

جلسه هجدهم 

ارزشیابی از فصل سوم
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه نوزدهم 
 فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

)مقدمه+ مخاطرات شغلی(

ـ آشنایی با مفهوم ایمنی و بهداشت و اهمیت آنهدف
ـ شناسایی مخاطرات شغلی و راه های کنترل آن

ـ معرفی مفهوم HSEرئوس مطالب بیان شده
ـ مخاطرات محیط های کاری مختلف

ـ تشریح مفهوم HSE و بیان اهمیت آننتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ تشخیص مخاطرات در یك محیط کار و راه های رفع یا کنترل آن

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 
ـ پرسش و پاسخ

توضیحات 
هر مطلب

مفهوم ایمنی

در این بخش بر اهمیت مفهوم ایمنی، سالمتی و محیط زیست باید تكیه 
شود. با ذکر چند مثال ملموس مانند: کار با وسایل برنده، کار با وسایل 
قابل اشتعال و انفجار، حرکت در مكان های خطرناك و...، ذهن هنرجو را 
آماده ورود به فصل 4 نمایید. پرسش و پاسخ و برانگیختن تفكر هنرجویان 
راجع به سوایق رعایت یا عدم رعایت ایمنی و عواقب آن در زندگیشان 

توصیه می شود.

مخاطرات 
شغلی

در بیان مخاطرات از ذکر مثال هایی استفاده کنید که هنرجو تجربه آنها 
کوه،  خیابان،  مدرسه،  در  مخاطرات  مثاًل  است.  داشته  خود  زندگی  در 
آشپزخانه، یك روز برفی و... . پرسش و پاسخ و برانگیختن تفكر هنرجویان 

راجع به سوابق مخاطرات مواجه شده در زندگیشان توصیه می شود.
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                        جلسه بیستم
                         فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

                         )عالئم ایمنی(

ـ آشنایی با عالئم ایمنی و مفهوم آنهاهدف

ـ معرفی و کار با عالئم ایمنیرئوس مطالب بیان شده

ـ عالئم ایمنی را بشناسدنتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ عكس العمل یا توجهات مناسب را هنگام مواجهه با هر عالمت بیان کند.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ تحقیق میدانی

توضیحات 
عالئمهر مطلب

با  را  ملموس هنرجویان  بیان مصداق های  و  تصاویر عالئم  دادن  نشان  با 
کنید.  آشنا  آن  کاربردهای  و  عالئم 

در این راستا می توانید از فیلمی که در اختیارتان قرار می گیرد نیز استفاده 
به  که  صورت  بدین  دهید.  تحقیق  چند  هنرجویان  به  پایان  در  نمایید. 
چندین محیط از پیش تعیین شده بروند و در مورد عالئم موجود در آنجا 

نمایند.  تحقیق 
البته بازدید از یك محیط کاری بزرگ که عالئم به دقت در آن استفاده 

شده است نیز در این راستا مفید خواهد بود.
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه بیست و یکم 
 فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

)عوامل زیان آور: صدا+ مواد شیمیایی(

ـ آشنایی با زیان های ناشی از صداهدف
ـ آشنایی با زیان های ناشی از کار با مواد شیمیایی

رئوس مطالب بیان شده

ـ صدا و حدود مواجهه با آن
ـ وسایل حفاظت شخصی در برابر صداهای زیان آور

ـ مواد شیمیایی و مخاطرات آن
ـ تشریح مفهوم لوزی خطر

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ زیان های صدای زیاد و حدود مواجهه با آن را تشریح نماید.
ـ وسایل حفاظت شخصی در برابر صدای زیان آور را بشناسد و از آنها استفاده 

کند.
ـ مواد شیمیایی و مخاطرات آن را نام ببرد.

ـ برای چند ماده شیمیایی که در رشته تحصیلی خود از آنها، لوزی خطر 
رسم کند )با کمك جست وجو در اینترنت یا منابع مكتوب(

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ تحقیق

توضیحات 
هر مطلب

صدا

با ارائه جداول و مقایسه آنها، هنرجویان را با شدت صداهای خطرناك آشنا 
به وجود  کار هنرجو  در محیط  که  است  بیان صداهایی  به  کنید.  ترجیح 

می آید.
سپس شیوه استفاده از وسایل محافظت گوش را با ایشان تمرین کنید. 

مواد شیمیایی

با ذکر چند مثال از مواد شیمیایی مورد استفاده در رشته هنرجو، لوزی خطر آنان 
را تشریح نمایید. انتظار می رود با دیدن هر لوزی خطر، هنرجو بتواند تكلیف خود 
را از بابت شرایط احتیاطی و موارد مواجهه و نیز وسایل ایمنی مورد نیاز تشخیص 

دهد.کار با وسایل حفاظتی را به هنرجویان به صورت عملی آموزش دهید.
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                        جلسه بیست و دوم 
                         فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

                         )عوامل زیان آور: برق + کار در ارتفاع(

ـ آشنایی با خطرات ناشی از کار با برق هدف
ـ آشنایی با خطرات کار در ارتفاع

رئوس مطالب بیان شده

ـ خطرات برق
ـ راه های حفاظت در برابر برق گرفتگی و کمك به فرد مصدوم

ـ مالحظات حضور در کنار خطوط برق فشار قوی
ـ نكات ایمنی کار در ارتفاع

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ خطرات برق را تشریح کند و موارد ایمنی کار با برق را نام ببرد.
ـ راه های حفاظت در برابر برق گرفتگی و کمك به فرد مصدوم را بیان 

کند.
ـ مالحظات حضور در کنار خطوط برق فشار قوی را نام ببرد.

ـ نكات ایمنی کار در ارتفاع را به صورت عملی انجام دهد.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ فعالیت های عملی

توضیحات 
هر مطلب

برق

با سایر  برق و جایگاه خطرناك تر آن در قیاس  با  احتیاط کار  اهمیت 
عوامل زیان آور را توضیح دهید. سپس نكات ایمنی کمك به مصدوم را 

به صورت عملی تمرین کنید.
در این بخش با توجه به هنرجو مالحظات خاص تری را اگر مورد نیاز 

نمایید.  تشریح  است، 

پس از ذکر نكات ایمنی، به صورت عملی باال رفتن از نردبان و پوشیدن هارنس، کار در ارتفاع
با هنرجویان تمرین شود. 
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه بیست و سوم 
فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

)عوامل زیان آور: آتش و انفجار(

ـ آشنایی با خطرات آتش و انفجارهدف

رئوس مطالب بیان شده
ـ مواد آتش زا

ـ خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار
ـ نكات ایمنی

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ مواد آتش زا را نام ببرد. مواد مورد استفاده در رشته تحصیلی که مستعد 
آتش و انفجار هستند را شناسایی کند.

ـ خطرات ناشی از آتش سوزی و انفجار را برشمرد.
ـ نكات ایمنی در مواجهه با آتش را شرح دهد.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ فعالیت های عملی

توضیحات 
آتش و انفجارهر مطلب

این بخش باید به صورت عملی و در محیط مناسب )مانند یك محیط باز( 
آموزش داده شود.

در هنرستان، مكان های مستعد ایجاد آتش و انفجار را از نزدیك به هنرجویان 
نشان دهید و راجع به آنها با ایشان مباحثه نمایید. می توانید شناسایی برخی 

از موارد را به آنان واگذار نمایید. 
البته اکیداً توصیه می شود آموزش این بخش را با نزدیك ترین مرکز آتش 

نشانی، مطرح نموده و این جلسه را بر عهده آنان بگذارید. 
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                        جلسه بیست و چهارم 
                        فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

                         )عوامل زیان آور: اجرای اطفاء حریق + گرما و سرما(

ـ تمرین عملی اطفاء حریق هدف
ـ شناخت گرما و سرما و مشكالت ناشی از آن

رئوس مطالب بیان شده

ـ تمرین عملی اطفاء حریق 
ـ گرما و زیان های ناشی از آن 

ـ کمك به فرد گرمازده
ـ سرما و زیان های ناشی از آن

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ اطفاء حریق را به صورت عملی انجام دهد.
ـ گرما و زیان های ناشی از آن را برشمرد.

ـ روش های کمك به فرد گرمازده را توضیح دهد.
ـ سرما و زیان های ناشی از آن را برشمرد.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ تمرین عملی

توضیحات 
هر مطلب

اطفاء حریق

در محیطی باز مانند حیاط در یك ظرف فلزی بزرگ آتشی ساده با چوب 
یا کاغذ ایجاد کنید، و به صورت عملی به اطفاء حریق بپردازید.

البته اکیداً توصیه می شود اجرای این بخش را با نزدیك ترین مرکز آتش 
نشانی، مطرح نموده و آموزش این جلسه را بر عهده آنان بگذارید. 

 روش های مقابله با گرما زدگی را به صورت عملی با هنرجویان تمرین نمایید. گرما و سرما
از فیلم های آموزشی موجود نیز می توانید استفاده کنید.
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه بیست وپنجم
 فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

 )تجهیزات حفاظت فردی(

ـ آشنایی با تجهیزات حفاظت فردیهدف

رئوس مطالب بیان شده
ـ معرفی و نمایش تجهیزات حفاظت فردی و موارد مصرف

ـ تمرین عملی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
ـ معرفی تجهیزات حفاظت فردی خاص رشته تحصیلی هنرجو

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ تجهیزات حفاظت فردی و موارد مصرف آن را بشناسد و بتواند از آنها 
نماید. استفاده 

ـ تجهیزات حفاظت فردی خاص رشته تحصیلی خود را نام برده و بتواند 
از آنها استفاده نماید.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ تمرین عملی

توضیحات 
هر مطلب

تجهیزات 
حفاظت فردی

عالوه بر معرفی تجهیزات حفاظت فردی، مشكالت ناشی از عدم استفاده 
را نیز با کمك عكس، فیلم و یا سایر موارد برای هنرجویان تشریح کنید. 
سپس روش استفاده از کلیه تجهیزات حفاظت شخصی مورد استفاده در 

رشته تحصیلی هنرجو، با او تمرین شود.
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                         جلسه بیست وششم 
                         فصل 4ـ ایمنی و بهداشت محیط کار

                         )ارگونومی(

ـ آشنایی با ارگونومی  و اهمیت آنهدف

رئوس مطالب بیان شده

ـ فلسفه علم ارگونومی 
ـ ارگونومی کار با رایانه

ـ شیوه صحیح نشسستن، ایستادن، خوابیدن
ـ شیوه صحیح حمل اجسام

ـ ارگونومی تخصصی در رشته 

نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ اهمیت علم ارگونومی  را بیان کند.
ـ ارگونومی کار با رایانه را به صورت عملی نشان دهد.

ـ شیوه صحیح نشستن، ایستادن، خوابیدن را عماًل اجرا کند.
ـ شیوه صحیح حمل اجسام را نشان دهد.

ـ ارگونومی تخصصی در رشته خود را بیان و اجرا کتد.

نحوه ارائه بحث

ـ سخنرانی
ـ مشارکت هنرآموزان در بحث 

ـ پرسش و پاسخ
ـ تمرین عملی

ـ تحقیق 

توضیحات هر 
مطلب

ارگونومی
با  وسایل  شدن  ارگونومیك  از  مثال  ذکر  و  تصاویر  دادن  نشان  با 
شكل  تغییر  مانند:  دهید.  انجام  را  بحث  به  ورود  زمان،  گذشت 
صندلی خودرو، گوشی تلفن، میز و صندلی، مبل و... در طول زمان.  

شیوه صحیح 
حاالت بدن 

را  اجسام  کشیدن  و  ایستادن  نشستن،  خوابیدن،  صحیح  شیوه 
توجه  راستا مشكالت عدم  این  در  نمایید.  تمرین  به صورت عملی 
به ارگونومی حاالت بدن را با ذکر مثال یا عكس نشان دهید. توصیه 
می شود از یك متخصص فیزیوتراپی در تشریح مشكالت و تمارین 

ببرید. بهره  عملی 

ارگونومی تخصصی
همدیگر،  با  مشورت  و  پرس وجو  با  بخواهید  هنرجو  از  پایان  در 
ارگونومیك  نكات  مربوطه،  کارگاه  سرپرست  و  رشته  استادکاران 

دهند. توضیح  را  خود  رشته  با  مرتبط  کارهای 
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

 جلسه بیست و هفتم 
ارزشیابی از فصل چهارم

          

عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
نتایج استاندارد عملكرد )کیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققموردنظر

فصل 4

1ـ کنترل مخاطرات 
شغلی در محیط کار

تعیین مخاطرات شغلی با استفاده 
از استاندارد محیط کار و انتخاب 

ارگونومی مناسب

باالتر از 
حد انتظار

تعیین مخاطرات، 
کنترل مخاطرات، 

ایمنی در کار، انتخاب 
ارگونومی

3

2ـ به کارگیری ایمنی 
وارگونومی حین کار

درحد 
انتظار

تعیین مخاطرات، 
کنترل مخاطرات، 

ایمنی در کار
2

پایین تر از 
حد انتظار

تعیین مخاطرات، 
1ایمنی در کار

نمره واحد یادگیری از 20:نمره واحد یادگیری از 3:نمره مستمر از 1:

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره در آزمون پایانی هر پودمان را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند. )کسب نمره 2 از 3 در ارزشیابی 
پایانی(

انتهای هر پودمان )فصل( ارزشیابی انجام شود، برای هر پودمان یك نمره ـ به طور کلی 5 نمره برای این درس باید درنظر 
گرفته شود.

اگر در پودمانی هنرجو قبول نشود، مجدداً باید ارزشیابی از همان پودمان انجام شود تا به شایستگی برسد.

نمره قبولی در هر پودمان در صورت 20 نمره ای بودن، 12 از 20 است.

برای تبدیل نمره سه سطحی به 20 نمره ای: 20=4*5 - تعداد پودمان 5، ارزشیابی پایانی 3 نمره، ارزشیابی مستمر 1 
نمره
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جلسه  بیست و هشتم           

 فصل 5ـ مهارت کاریابی 

)مهارت های کاریابی 1(

ـ آشنایی با مهارت های پیدا کردن تقاضای کارهدف

ـ اهمیت آموختن مهارت های کاریابیرئوس مطالب بیان شده
ـ روش های پیدا کردن تقاضای کار

ـ بتواند با کمك یكی از روش های پیدا کردن کار، کار مناسبی برای خود پیدا نماید.نتایج مورد انتظار از هنرجو

ـ سخنرانی به کمك پرده نگارنحوه ارائه بحث
ـ ارائه پروژه و فعالیت کالسی

توضیحات 
هر مطلب

روش های 
یافتن شغل 

مناسب

با توجه به نوع رشته تحصیلی هنرجویان، با استفاده از تمامی  روش های بیان شده 
در کتاب، مهارت پیدا کردن شغل مناسب را به هنرجو بیاموزید.

با  تا هنرجویان  از مثال های فراوان( مناسب است  )با استفاده  ارائه مطالب  از  پس 
کمك روش های بیان شده شغل هایی که برای آنها )البته پس از فارغ التحصیلی(، در 
محل زندگی یا شهرهای همجوار وجود دارد را بیابند. سپس در کالس با هنرجویان 
به بحث بنشینید و بررسی کنید با توجه به رشته و محل زندگی هنرجویان، با چه 

روشی راحت تر می توان به شغل مناسب دست یافت. 
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فصل دوم: تدریس واحد های یادگیری

جلسه بیست  و نهم
 فصل 5ـ مهارت کاریابی 

)مهارت های کاریابی 2(

هدف
ـ توانایی تدوین کارنامك )رزومه(

ـ توانایی تدوین تقاضانامه کار 
ـ آشنایی با موارد معمولی که در مصاحبه ها مطرح می شود و توانایی پاسخ 

مناسب به آنان 

رئوس مطالب بیان شده
ـ تنظیم کارنامك )رزومه(

ـ اصول تنظیم تقاضانامه کار 
ـ مصاحبه موفقیت آمیز

نتایج مورد انتظار از هنرجو
ـ بتواند یك کارنامك )رزومه( برای خود تنظیم نماید.

ـ بتواند یك تقاضانامه کار برای خود تنظیم نماید.
ـ توانایی پاسخ مناسب به سؤاالت مطرح شده در مصاحبه ها را داشته باشد.

نحوه ارائه بحث
ـ سخنرانی

ـ استفاده از پرده نگار
ـ مشارکت هنرجویان در بحث

ـ اجرای درس به صورت اجرای نمایش هنرجو ـ هنرآموز

توضیحات 
هر مطلب

تنظیم کارنامك

نمونه کارنامك ارائه شده در کتاب می تواند به عنوان یك الگوی مناسب برای 
تنظیم کارنامك مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به رشته هنرجو، نكاتی را 
به الگوی ارائه شده اضافه یا حذف کنید. برای برخی رشته ها مانند رشته های 
هنری عالوه بر تهیه کارنامك نیاز به آماده سازی بسته ای شامل نمونه آثار 
متقاضی شغل نیز می باشد. از هنرآموزان این رشته ها تقاضا می شود در مورد 
آن نیز برای هنرجویان توضیحاتی را ارائه نمایند. سپس از آنها بخواهید برای 

خود یك کارنامك تنظیم نمایند و ایرادات آن را در کالس اصالح کنند.

تنظیم 
تقاضانامه کار

یك  عنوان  به  می تواند  است،  شده  ارائه  درکتاب  که  کار،  تقاضانامه  نمونه 
الگوی مناسب برای تنظیم تقاضانامه کار مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به 
رشته هنرجو نكاتی را به الگوی ارائه شده اضافه یا حذف کنید. سپس از آنها 
بخواهید برای یك محیط کار )که از طرف شما معرفی می شود( یك تقاضانامه 

کار تنظیم نمایند و ایرادات آن را در کالس با کمك شما اصالح کنند. 

مصاحبه 

این قسمت مناسب است به صورت اجرای نمایشی با کمك هنرجویان آموزش 
داده شود. پاسخ های مناسب به نمونه سؤاالت ارائه شده در کتاب را به هنرجویان 
)با توجه به رشته و محل زندگی( آموزش دهید. همچنین از آنها پاسخ های مناسب 
 دیگری را نیز طلب کنید تا با فكر، تحقیق و مشورت با دیگران بتوانند پاسخ گویند.
پیشنهاد می شود نمونه جلسه مصاحبه را به صورت نمایشی برای هنرجویان در 

کالس به تصویر بكشید.
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 جلسه سی ام
ارزشیابی از فصل  پنجم

          

عنوان 
فصل

تكالیف عملكردی 
نتایج استاندارد عملكرد )کیفیت()واحدهای یادگیری(

نمرهشاخص تحققموردنظر

فصل 5

1ـ تعیین موقعیت های 
شغلی مربوط 

تهیه رزومه کاری براساس نوع کار 
و تهیه نامه برای اشتغال به روش 

سابقه و تجربه

باالتر از 
حد انتظار

جستجو، تهیه رزومه، 
نوشتن نامه درخواست 

مصاحبه
3

2ـ تهیه مدارك 
موردنیاز درخواست 

شغل

درحد 
انتظار

جستجو، تهیه رزومه، 
2نوشتن نامه

پایین تر از 
1جستجو، تهیه رزومهحد انتظار

نمره واحد یادگیری از 20:نمره واحد یادگیری از 3:نمره مستمر از 1:

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره در آزمون پایانی هر پودمان را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند. )کسب نمره 2 از 3 در ارزشیابی 
پایانی(

انتهای هر پودمان )فصل( ارزشیابی انجام شود، برای هر پودمان یك نمره ـ به طور کلی 5 نمره برای این درس باید درنظر 
گرفته شود.

اگر در پودمانی هنرجو قبول نشود، مجدداً باید ارزشیابی از همان پودمان انجام شود تا به شایستگی برسد.

نمره قبولی در هر پودمان در صورت 20 نمره ای بودن، 12 از 20 است.

برای تبدیل نمره سه سطحی به 20 نمره ای: 20=4*5 - تعداد پودمان 5، ارزشیابی پایانی 3 نمره، ارزشیابی مستمر 1 
نمره
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