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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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مقدمه
دانش روان شناسی به واسطه یافته های جدید ،رشد چشمگیری داشته است.
به خصوص در بعد شناختی در مقایسه با دیگر ابعاد ،این تحول قابل توجه بوده است .یكی
از مهم ترین دالیل تألیف كتاب جدید روان شناسی ،به روز كردن محتوا و بهره گیری از
دستاوردهای جدید در این حوزه و متناسب سازی آن با نیازهای مخاطبان است.
در تألیف كتاب حاضر چند راهبرد اساسی مورد تأكید است .نخست اینكه هدف از
نگاشت جدید ،تدوین یك كتاب روان شناسی عمومی نیست .لذا بسیاری از مباحث آن
كه در یك كتاب روان شناسی دانشگاهی موجود است در كتاب حاضر دیده نمی شود.
مباحثی كه برای دانش آموزان مناسب است انتخاب گردیده است.
هدف دیگر از تألیف كتاب حاضر ترسیم یك كتاب مثبت ،كاربردی و سازنده است
فلذا از طرح بعضی مباحث مانند بیماری ها و اختالالت روانی كه بخش كوچكی از
دانش روان شناسی را تشكیل می دهد پرهیز شده است.
نكته مهم دیگر این بوده كه یادگیری مباحث این كتاب یادگیری دیگر دروس را
سهل و آسان نماید و دانش آموز بتواند یافته های خود در این كتاب از قبیل راه های
بهبود حافظه ،حل مسئله ،تصمیم گیری درست و ایجاد انگیزه های درونی به جای
انگیزه های بیرونی را به كار گرفته و كمك شایانی به یادگیری خود بنماید.
رویكرد غالب در تألیف اثر حاضر همسو با یافته های جدید دانش روان شناسی،
رویكرد شناختی است در این رویكرد بر كاركرد شناختی و عملكرد ذهنی تأكید می شود.
رویكرد شناختی كوشش می كند تا به این فهم نایل آید كه چطور مداخله های آموزشی
بر فرایند های شناختی همچون توجه ،حافظه و یادآوری اثر می گذارند و چطور این
فرایندها در اكتساب دانش جدید تأثیرگذار است و چگونه دانش جدید بر عملكرد
یادگیرنده اثر می گذارد.
رویكرد شناختی ،به تأثیر متقابل مداخله های آموزشی و خصوصیات یادگیرنده كه
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شامل كلیۀ دانسته های فرد در موقعیت یادگیری است ،توجه می كند و در عین حال به
فرایند یادگیری و بازده های یادگیری و عملكرد یادگیری می پردازد.
موضوع اصلی در این رویكرد ،دانش و چگونگی پردازش آن است و اینكه چه
تغییراتی در ذهن دانش آموز اتفاق می افتد .این دیدگاه با دیدگاه فراگیر فعال هم خوانی
دارد ،در خالل دروس سعی شده تا با انجام فعالیت های گوناگون و متنوع دانش آموز در
امر یادگیری خود سازنده دانش خود باشد .زیرا یادگیری امری فعال است.
در این رویكرد ،یادگیرندگان همچون پردازش كنندگان فعال اطالعات ،به حساب
می آیند و برای دانش و دیدگاه دانش آموزان به هنگام یادگیری ،سهم اساسی قائل
است .همچنین موضوع اصلی در آموزش ،فقط كسب اطالعات نیست ،بلكه چگونگی
به دست آوردن اطالعات ،انتخاب و سازماندهی مطالب و چگونگی ترکیب دانش جدید
با دانش كنونی اهمیت بسزایی دارد.
ارزشیابی این درس بر اساس این رویكرد به بازده های یادگیری كه در حین آموزش
اتفاق می افتد توجه دارد نه صرف ًا نتایج یادگیری در پایان آموزش .ارزشیابی براساس
یك سیستم فرایند مدار صورت می گیرد .عمده نمرات دانش آموزان نیز بر مبنای میزان
مشاركت دانش آموزان در بحث های كالسی و همچنین شركت فعال در فعالیت های
پیش بینی شده در كتاب و فعالیت های خارج از كالس به دست می آید.
این كتاب دارای هشت درس است كه هر درس با صالحدید معلم در دو تا چهار
جلسه ارائه می گردد .همچنین در انتهای هر درس جمع بندی درس ،توسط دانش آموز
با پاسخ به سؤاالت و یا فعالیت مربوط انجام می گیرد تا به نقاط قوت و ضعف خود
پی ببرد .این فعالیت می تواند مالکی برای ارزشیابی درس باشد.
به دبیران محترم توصیه می شود مطالبی كه تحت عنوان«برای مطالعه» نگاشته
شده است صرفاً جهت ارتباط بهتر مطالب و آشنایی بیشتر است لذا از این بخش در
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده نشود.
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