انجمنهاي علمي با آموزش عالي)
نویسنده :دكتر علي ذكاوتي قراگزلو

*1

 .1دانشیار دانشگاه تربیت معلم
*E-mail: zekavati.a@gmail.com

چکيده
هدف مقاله حاضر ،بررسي چگونگي ارتقاي كيفيي تيدر ر رناش اساسيي ااعیيا ي
است .انعظار از درس ،معیوالً رضه محعوي ن دانش سيازماش اتعيه رايعه میيي،
كیك به ارتقاي سطح ن تراز اكولوژي موم ،ارتقاي تواش سسجش ن بازخورد نسيتت
به تعاليت ها ،غسي سازي ترصت ها ن تعاليت هاي ادگيري دانشجو اسيت .در امير
آموزش به ن ژه مفاهيم ن سرتصلها ،رسالهها ،ناژگياش توصييفي ،مسياب ن م خي ،
هرگاه معكي بر ادراك محيطي ن پيوند معقابيل یيل ن نظير ن يادگيري یير پيیيا
(مادام العیر) بااد ،پژنهشزا ن موليد ،خواهسيد بيود .بيياش رن كردهيا ن د يدگاه از
رسد .با رن كرد تكورانه كسشگراش ،مجیو ه آموزاي بر نكات مهم تحيو ااعیيا ي،
هوايار مي اوند .در هیه حا  ،نقش تعيين كسسده از آش ،رابطه معفكرانه تراگيير بيا
خو شعن ،با درس ،با معمم  ،محيط ن با اهاش است .سعي اود؛ اخالق شق ،با تاكيد
بر محيط رسیي ن غير رسیي(انجین هاي میي) ار اش بيابد.
كليدواژهها :رناش اساسي ااعیا ي ،معرتت اساسيي ،سياخعدار -سيازي ،خيود ارزاييابي،
رن كرد هاي رنانشساسي ااعیا ي ،انجین هاي میي.

 .1نگارنده یادگیری عمرپیما را معادل  life long learningپیشنهاد میکند ،دیگران پیشتر ،مادامالعمر پیشنهاد کرده بودند.
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چگونگي ارتقاي كيفي عناصر برنامه

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)

مقدم

اژن مقاله كه در واقع یوامي اسوت در مسویر ارا وه

مفروض اصلي مقاله كه مي تواا ن را ا وژگیوي

طربي برای تسهیل اجرای درس روانشناسي اجتماعي به

های مهم تدرژس فعال روا شناسي اجتماعي دانسوت

بررسي روژكردهای مرتبط برناموه درسوي روا شناسوي

ساییری به سمت استقالل شخص فراییر  1اسوت كوه

اجتماعي مي پردا د :چه ارتباطي بین انسا  /ژادییرنده و

پاژه فهم عمیق پیشنیا خاد ار شیابي تاا منود سوا

ننچه ژاد یرفته مي شاد وجاد دارد؟ بورای ارتقوای اژون

ژادییری عمر پیما( مادام العمر) و تالید علم اسوت .بوا

درس مي تاا

استقالل و عمل فكارانه در اندژشه ها و روابط انتظوار

ژوواددهي–ژووادییری و ار شوویابي را بووه جووای اكتفووا بووه

اژن است كه با وام ییری ا تعبیر برونر علم نده(پاژا)

استاندارد وابد مطرح كرد.

بتااند جای علم مورده بنشویند .در درس روا شناسوي

ماترژس پیشنهادی :رابطه دژدیاه های فلسفي و معرفت

اجتماعي انتظار اژن اسوت كوه بخشوي ا ار شویابي و

شناختي با روژكرد های روش شناختي روانشناسي اجتماعي

با خارد نسبت به ن به وسیله خواد دانشو ا-محقوق
صارت ییرد .همچنین مدژرژت ما

مینوه ابتكوار و هنور معلموي در جرژوا

دژدیاه

جرژا عمل و نیز

های

ساختدارسا ی معرفت و دانش به وسیله خاد دانشو ا

فلسفي و

مارد تاجه بیشتری قرار ییرد .ا دژدیاه صواببنظراني

معرفت

چووا ارنسووا ( )1791اولووین روانشووناس اجتموواعي

پسا اثبات یراژي
اثبات
یراژي

روژكرد

روژكرد انتقادی

روژكرد

تأوژلي

رهاژي

(تفسیری

بخش

شناختي

ارسطا است  .ارسطا انسا را "بیاا اجتماعي" موي

روژكرده روژكرد روژكرد

نامیوود ] .[1در م مووام مووي توواا یفووت روانشناسووي

ای

اجتماعي عبارت است ا بررسي ماقعیت فرد در یوروه
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تاثیر یروه برفرد و نیوز كموب بوه سوا یاری درعوین
تاثیریذاری بهتر فرد در اجتمام.
دروسي نظیر روا شناسي اجتماعي را كه به دانوش
روش كاری و دانش بیاني هم قابل تاصیف اند موي

ژستي

روژكرد

رفتاری

روژكرد

روژكرد

روش

( با

روانكاوی

شناختي

شناسي-

روژكرد

(روانشناسي

روا

نظری

شكل /

شناختي

روانشناسي

با ه میدا /

تقاژت)

 /نقش)

تركیبي

روژكرد تركیبي (هنری)

تاا پل دوطرفه نظربوه عمول و تاانواژي اژ واد فهوم

ا عمدهترژن روژكردهای معرفت شناختي ميتاا بوه

مشترك و نمادیي برای ژادییری عمر پیما(مادام العمر )

چهووار روژكوورد:روژكوورد اثبووات یوورا ()17 1 -1711

فراژند بل مسئله و برقوراری ارتبواد دانسوت .ارتبواد

روژكرد تاوژلي تعبیری ژا تفسیری

كالمي و غیر كالمي برای تاثیر یذاری است ].[2هریواه

9

روژكرد انتقوادی 1و

رهاژي بخش اشاره كرد .روژكرد هوای پونگ یانوه روش

فراژند اجراژي و منطقي اژن دروس ا مفواهیم اساسوي

شناختي روانشناسوي اجتمواعي عبارتنود ا  :ژسوتي

درس فعالیت ها و فرصت های هدفمند و عملكورد ن

رفتاری روانكاوی شناختي و تركیبي.

تا ار شیابي كیفي و تاانمندسوا تحقوق نیابود دانوش

روژكرد اثبات یراژي به فرض وجواد قواانین كلوي

نماختگا به ژادییری واقعي و اثر بخش و مالد تافیق

علمي و ژادییری روشهای جمعي و بر اصال كاراژي در

نمي ژابند.

طرابي راهبردهای نما شي تاكید دارد پست پا ژتاژست
ها بیشتر بر امار باني تاكیود دارنود .نكوات بنیوادی در

1. Heutagogy
 .2نگارنده ترکیب ساختدار سازی را معادل اصطالح construction
پیشنهاد می کند .ساخت گرایی ،ساخت گیرری ،برر سراخت گرایری
ساخت ساز گرایی را دیگران پیشنهاد کرده اند.
3. Procedural knowledge
4. Declarative knowledge

5. Positivism
6. Hermeneutic
7. Interpretive Approach
8. Critical Theory
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بيان مسئل

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

مفروض امكا عینیت یراژي و باقبال وجاد دانش مستقل

تاجه به مطالعه قدرت ار ش رواژوت نیوا

ا ذهن شایرد تأكید مي كرد و بور اژون اسواس وهیفوه

به تفكر ناقدانه(پرهیز ا ساده سا ی و تب بعدی سا ی
امار)][3

بنابراژن روژكورد تواوژلي تعبیوری ژوا تفسویری و

و ار شیابي نیز بر اندا ه ییری میوزا دقوت اژون كسوب

باورهای معرفت شناختي ا قبیل ساختدارسا ی روشن

دانش مبتني بواد .روژكورد روا شناسوي موسثر در اژون

ساختن با كاربردی در ماقعیت های نما شي با ابهام

روژكرد روژكرد رفتاریراژي باد.

داژي ا اصطالبات تخصصي تاجه به عاامول مهوم

روژكرد رفتاری( 17 1تا  )1711شامل صواببنظراني

(تووارژخي محیطووي و شخصووي) در رمزیووذاری و

چا واتسا

پاولف ثرانداژب ث.ل .هوال و اسوكینر

رمزیشاژي مي پردا د .روژكرد معرفت شناسي انتقوادی

مي شاد .روژكردی با كاربرد رسانه های همچا رادژا و

با یسترش نظرژه های هن اری در مارد رسانه فناوری

تلاژزژا و نیز تاجه به راژانه در امر نما ش و ژوادییری

در نمووا ش و موودارس ار ش هووای اژ وواد ف وواهای

در امر تقاژت وپاداش] .[4در روژكرد تاوژلیرا بر تفاوت

دماكراتیب و یفتگا محار (ا  1771تواكنا ) تفكور

پیش فرض ها و رفتار ورودی و ت ارب افراد در تفسویر

خالق و تااناژي نقد دوری ا شیئي شودیي نموا ش

واقعیت و شناخت-تاجه بیشوتر بوه فراژنودهای درونوي

بانكي در محیط های نما شي كاربرد فناوری متفكرانه

نسبت به فراژندهای بیروني تاكید مي شاد.

پذژرش و بتي ترغیب یانایاني فرهنگي و هموه سوا

پیشینه روژكرد تاوژل انتقادی تا اندا ه ای در روژكرد

نگری نهاد های بكامتي و نهادهای نما شي اهتمام مي
ور د.

پدژدار شناسي دژده مي شا د .خاد فراژنود ذهنوي ژوب
منبع مطالعه است پدژدار شناختي غالبوا بوه اسوتفاده ا
روش تحقیق كیفي مي پردا د (بایدا و تیلار  179؛ و

در نما ش تكیه بر ادراك محیطي و پیاند متقابول

ت زژه و تحلیول یوروه هوای كاچوب ماقعیوت هوای

عمل و نظر و ژادییری عمرپیما (مادام العمور) تزهوای
قابل تاجهي انود .اهودا

اجتماعي و سا ما با استفاده ا تكنیب هوای مشواهده

تفكور محوار بول مسوئله

مستقیم (چهره به چهوره) عامول مشواركت كننوده موي

خادسن ي و ساختدارسا ی راه بول امیود بخشوي در

پردا ند ( Bruyn 1966؛  Psathasو ده  Have1994؛ ترنور

مینه مشكالت نهاد نما ش و پورورش و مسواژل فورا
نهادی جاامع مي باشد.

 .)179تحقیق قام نگاری غالبا متكي به بهوره ییوری ا
ابزارهوای پدژودار شوناختي 1988 .)Fieldingمصواببه

1

 .طبقووه بنوودی دورتیووه الگوواژي ا روش شناسووي

تحت فشار برای كشف جهت ییری ماضام و ژا خواد

و ژا "جها

روانشناسي اجتماعي به دست مي دهد كوه نشوا موي
دهد بر اساس نحاه بهوره ییوری مسسسوات نما شوي

هووای خاصووي ا پوواژش هووای خوورد نوودیي انسووا

روژكرد فلسوفي و روانشناسوي موسثر و دژودیاه هوای
معرفت شناختي ننا

ندیي" است  `\microdynamicsدربوا ه

نشكارسا .ی فعالیت های تشكیل دهنده نیاهي انسا مي

نظام نما ش را مي تاا در قالب

پردا د  .)177برای پدژده شناسوي جامعوه واقعیوت

چهووار روژكوورد تقسوویم كوورد :روژكوورد اول روژكوورد

اجتماعي نظم اجتماعي ماسسات سوا ما هوا در

ژستي(رواني -فیزژالوایی و ینتیوب) اسوت .سوابقه

ماقعیت ها تعامالت و اقدامات فردی ساخت به عناا

روژكرد فلسفي اثبات یراژي به نیاست كنوت درقور

نهادهای هاهر مي شاد .مثال :نیاهي ا افوراد دژگور (در

نا دهم وسابقه روژكرد روا شناسوي رفتواریراژي بوه

همدلي  intersubjectivityارتباد كالمي و باني (شامل
معني ارتبواد درك دژگورا ) تعامول اجتمواعي (ا
جمله اقدام جمعي) و فعالیت هوای رو موره دراطورا

1. Dortier,Jean Francois
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گستردگي رویکردها

لینكلن  .)1771 177محققا پدژدار شوناس غالبوا بوه
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روژكرد های پست پا ژتاژستي عبارت است ا  :مفهام
یفتما

سال های 1711تا  17 1بر مي یوردد .اژون روژكورد بوا

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)

intentionalit .ا جملوه

شاد .هرچند وجاد بحرا در "عقل مطلق" مشهاد است

نیت مندی ا
چالش اصلي تئارژب و ساالهای مهیگ مرباد به

اما شراژط یفتگاژي مشترك میا انسوا هوا بور اسواس

ن ا راه روش منطقي -قیاسوي روش علموي بدسوت

مشتركات استداللي دور ا ذهن و دور ا عمول نیسوت.

ادیار مار تكیه و بهره مندی ا "اندژشه پیچیودیي" را

نمي نژد بلكه اژن فراژند به تخیل هنوری شوباهت دارد.

انشتین در باره رابطه تخیل و علوم موي یاژود " مون

تاصیه مي كند كه راه را بر اندژشه واقعي مي یشاژد ].[6

ابساس مي كردم ساار بر اشعه مهتواب موین را موي

و روژكرد انساني وجهاني به اژن دلیل مهم اسوت

اهدا

نگرم"[2].

كه ارتباطات باژد برابریراژانه و بدور ا هر یانوه جهوت
دهي دستاما یرانه و خالي ا ساییری مبتني بور تحقیور

علم پيچيدگي

سیستماتیب فرژب ور و استثمار باشد  ...تا بتواا بوه

در قر ه دهم صاببنظراني سرنمد همچا یاته و

شیاهای اژ وابي و سوا نده بوهدور ا ان وباد خشون و

فا هم بالت كاشیدند كه در برابر بینش مكانیكي كوه

ترذژلي و فوار ا انطبواق اقتباسوي كارانوه و خوالي ا

علام طبیعي بر همه جا باكم مي كرد مقاوموت كننود.
بعد ها نظرژه سیستم ها همچا

خشانت و با پرهیز ا عمل دیي به تااناژي «بل مسوئله»

ژست شناسي انودام

پرداخوووت (ذكووواوتي قرایزلوووا  1 1صوووص 11

وار روانشناسووي یشووتالت و بووام شناسووي نظووری

17و  .)17سده بیستم سده رشد سرژع علوام بوه وژوگه

"پیچیدیي سا ما ژافته " را مارد مطالعه قرار دادنود

علام ت ربي و پیامدهای فني ن ژا فناوری است و نثوار

به با رژاضي بیا كند پس ا جنوگ جهواني دوم د

ن به صارت اكتشافات و اختراعاتي نظیر كشف نیوروی
اتم و امكا مهار ن پس ا شكافتن اتم ون ادسا ی نیرو

اما اژن یراژش به سبب اژن كه نتاانست مفاهیم خاد را
ربرابر

روند های علمي بواكم عقوب نشویني كورد
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)Capra؛ 177؛

(  )17كاربرد هااپیموا در عرصوه نیا هوای عموامي

cited in Spritnak؛1999: 22).

تلاژزژا ( )17 1در نیمه دوم قر ترانزژستار و كشوف

پست پا ژتاژست ها یر چه معتقد نیستند كوه موي

لیزر ( )17 9سفر به ف ا ( )17 9و مهار بیمواری هوای

تاانند همه داده ها را برای رسوید بوه ژوب بقیقوت

واییر اژن تحاالت كه به برخي ا ننها اشاره شد و بیشتر

"جامع" تركیب كنند اما اژن موانع ا ن نیسوت كوه

در غرب و به دست غربیا صوارت یرفتوه ایور بیشوتر

ماضع سیاسي ژا اخالقي را ر هوا كورده باشوند ژوا ا

نباشد به اندا ه همه پیشرفت های علمي و فني است كوه

عمل بگرژزند .بلكه بدژن معنا است كه ننها پیچیودیي

عالم بشری طي قرنها به ن نا ل شده است ] .[7بوه اژون

بافت ندیي و ت ارب را مي شناسوند یور چوه ننهوا

فهرست كه اسوتاد محقوق مطورح كورده انود موي تواا

یراژانه پرهیز دارند .بوه قوالي :در روش شناسوي ا

نیرومندشوود الزامووات تعلوویم وتربیووت عمووامي و نیووز

تحاالتي را افزود چا "انقوالب سوبز دركشواور ی"

قدری ماضع بكمیت مي نشوینند اموا ا ارشواد جوزم
تقرب به بقیقت و ابتمال صحت 1سوخن موي رود(در

دژمترژا

11

"تروژگ" و كاربرد علام و نمارش عمامي رشد فاراني

)[5].

و انف وواری جمعیووت و در عووین بووال تهیووه و تووروژگ

روژكرد روژكرد شناختي وتابدی هم انتقادی تحت

كنتراسوويتیاها ابوودام راژانووه و اژنترنووت (بووه ترتیووب ا

17و  177به بعد ) "انقالب افزاژش سطح تاقوع" و

تاثیر هاش مصناعي مطرح موي شواد و جورم برونور
كارت لاژن و ن وبول ا صواببنظرا اژون روژكورد

مهمتر ا ن ابیای هاژت های دژني ملي وقامي وانقالب

هستند؛ اژن روژكرد برن است كه طرح تفكر انتقوادی

های اجتماعي را افزود كوه روانشناسوي اجتمواعي را ا

مستقل من ر به ن ادی و رهاژي افراد ا عقاژد نسون یده

1. Versimilitude
2. Demetrion. G

3 . Revolution of Rising Expectations
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ندیي در ژب فرهنگ خوا

و جزم اندژشانه و غلبه بر سوتم دژودیي و سوتم پیشوگي

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

و اصالبات رو به روكرد.

رود و بر ن است كه رفتار های نشكار و هاهرا نیاهانه
تحت تاثیر نیروهای ناخادنیاه هستند.بال در ادامه بوه

رفتاریراژا به چشم انودا هوای كوال نیوز موي
پردا ند ..در سطح اجتماعي رفتاریراژا نظام اجتمواعي
را به دلیل دوری ا كاربرد شیاههای سا نده و كمبواد

هوش مصنوعي

تقاژت رفتارهای مطلاب و فاصله ماني بوین رفتوار و

صنعتي شد پدژده ای اسوت كوه ادراك محیطوي و

تقاژت نارسا مويژابنود ] .[8درسوطح فوردی تاجوه و

منطق ندیي انسا را به سای منطق جواری در سوخت

اهمیت نهاد به فردی باد فراژنود ژوادییری در بوین

افزارها تغییر جهت و تغییر معنا مي دهد .اصالي همچا

رفتاریراژا (ثارنداژب مواورر اسوكینر توالمن) بوه

منطق سخت افزار برنامه رژزی عقالنیوت تقسویم كوار

شیاه های یانایا مارد تاجه واقع شد ] .[8بعودها ا

ماشیني و خادكار شود اموار و ا هموه مهمتور ابودام

منظری شناختي تر بحث های استقالل اندژشوه و سويس

سیستمي همچا كواميیاتر بورای سواده سوا ی و فهوم

تاسعه روش -مدارانه تفكر انتقادی را مینه سا ی كرد.

فرنژندهای شناختي و پیچیده ذهني انسا  .خاشبینا موي

روژكرد های انتقادی مبتني به اصالت انسا و ادراك او

یاژند كه انسا به سای استقالل و ن ادی كامول وسوبب

شار وجادی و اساس انتخاب نه تنها شوق بهتور بلكوه

های شناختي در فراژند ژاددهي-ژادییری ره موي سويرد.

انتخاب بهترژن است ] .[9روژكردهای انتقادی و تأوژلي

اژن نكات در مبابث محتااژي كواربرد فنواوری در دوره

بیشتر بر تحلیل های كیفي و بر محار تحلیل های باني

دوم خاد را در قالب هدفهای نما شي و ار شوي نشوا

تأكید دارد؛ اژن تأكید در مقاژسه با تأكید اثبات یراژوي
بر پدژده های مشاهده پذژر در تقابل قرار مي ییورد .بوا

دادند.
ا نن ووا كووه پوواراداژم توواوژلي تفسوویری بوور عااموول

اژن تعارژف و مطابق نظرژه با تواب (الكسواندر ) 11
مي تاا نظام نما ش اثبات یرا و نیز شناختي را واقعا

دارد فقط به مشكالت مرباد به برقراری تفاهم و ارتباد

باصوول و پیاموود جامعووه صوونعتي دانس وت .اسووكینر و

كه تنها شامل دسته بندی پیامهاژي كه تاسط رسانه هوای

همفكرا او در والد 1و درپوي مهندسوي اجتمواعي

یانایا فرستاده مي شاند نمي پردا د بلكه شامل رموز

ژب جامعه سالم بر مي نژند.

یشاژي و تفكیب تصاژر ا واقعیت نیز مي شاد .بر همین

در دورا روژكرد دوم نظام نما ش كوه در بوا ه

اساس متناسب با ابزارهای فناورانه و پشتیباني كننوده و

تفكر و عمل نظام ها و روژكردهای مختلف نودیي ا

رسانه ا جمله تأثیرات راژانه وسيس وب و سیستم هوای

جمله نظام نما شي و روژكرد روا شناسي اژون دورا

ارتباطات

تأثیرات ژادی ب ا نهاد و من ر به شوكل ییوری نظوام

معرفت شناسي ژا فلسفه دانش چگانگي ساختن دانوش-

نما ش با روژكرد معرفت شناختي تاوژلي ژا تفسویری

نه رسید به دانش و نه كشف دانش -است.

(هرمناتیب ) مي باشد .ننچه به شوكل ییوری پواراداژم
تاوژلي كمب كرد مقاژسه نما ش و پورورش سونتي و

رویکرد زیستي-فيزیولوژیک ،ژنتيک و رفتارگرا

ناژن و تحقیقاتي باد كه در خالل اواخر  17 1و اواژل

ا منظر اژن روژكرد شناخت در هر ماضاعي تنها ا

 17 1در اژن مینه صوارت یرفوت مطالعوه فرنژنود

طرژق كار بندی در شراژط كامال كنتورل شوده امكانيوذژر

تعامل در كالس درس اسوتفاده ا شوناخت محتواای
نما ش ف ای كالس و نظاژر ن است

روژكورد راژوگ بواده اسوت ] .[11تاضویح

است .مي تاانیم ماهیت واقعیوت را ا راه بررسوي ژافتوه

[10].

های ت ربي محققا و تفسیرهای ننا درك كنیم .ننچه در

روژكرد روانكاوی  .-روانكاوی تنهوا نظرژوه روا

تحقیقات باژد به دنبال ن رفت خصاژص و وژگیي هوای

نیست بلكه عالوه بر روش تحلیول خاابهوا در تحلیول

عیني استقرا و نتی ه ییری ها در مارد واقعیت بور پاژوه

تالیدات و نثار فرهنگي و هنری تبیین تحواالت عظویم

داده های ت ربوي اسوت كوه موي تواا
599

انودا ه ییوری
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تبیین مختصر اژن روژكردها پرداخته مي شاد.
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هرجهت با پیچیدیي تغییرها تعارض ها والزام به تحال

تارژخي وبتي شاخي ها ژا اشتباهات فردی به كار موي

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)
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وپردا ش پاراداژم نظام نما ش برنامه رژزی شده مبتني

در ماندیي ستم وشیئ شدیي ژااسارت انسوا

بوه نقود

بر محرك-پاسخ تقاژت شرطي سا ی تشو یع كورد.

ماضاعاتي كه در فرهنگ بدژهي تلقوي موي شواند-موي

باورهای اژد الایژب مانند تأكید بر اهمیت نموا ش و

پردا د.

پرورش در مسا ل اجتمواعي وجواد امكوا شوناخت

نكات نما شي -ژكي ا متغیرهای ماثر در چگانگي

مطلق و ژقیني ا طرژق روش ت ربي تاجه به جنبه ها و

اجرای درس درجه تااناژي استادا راهنمای درس هاست

مرابل برنامه رژزی صنعتي برنامه رژزی عقالني عینیت

كه یروه های  -1-1نفری دانش اژا برای یذراند اژن

یراژي تأكید بر نما ش و پرورش عمامي تالش بورای

وابد درسي به ننا معرفي مي شواند .بع وي اسوتادا

تكاژن قاانین عام تأكید بر تسلط فرهنگ فناوری تأكید

لزوما تخصص وژگه در اژون موارد ندارندوشواژد دارای

بر تسلط فرهنگي غالب در روژكرد مدرنیسم(بوه وژوگه

تخصووص در یووراژش هووای مختلووف علووام تربیتووي

ماج اول ن ) فرصوت ژافتنود بورای پاسوخگاژي بوه

روانشناسي و علام انساني هستند .در اژن ف ای متفواوت

نیا های نما شي دورا خاد روژكرد اول نظام نما ش

تخصصي نباد برنامه و دستارالعمل اجراژي تفكر انگیوز

را پدژد نورند .

ومالد برای درس نیز خاد ممكون اسوت ا اثور بخشوي
مارد انتظار دروس بكاهد.

مبنای معرفت شناختي تفسویری  -دارای وژگیوي
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های ذژل است :اعتقاد به اصالت انسوا و ادراكوش؛

روژكردهای ماثر دارای وژگیي های مشتركي به شرح

تاكید بر تحلیل های كیفي و بواني؛ تاكیود بور درك و

ذژل مي باشند :شوایرد محواری؛ معلوم تسوهیل كننوده

فهم ب ای تبیین به عناا هد علم.
دژدیاه تاوژلي هرمناتیب با تكیوه بورفهم درادراك

ژادییری؛ تاكید بر پویش فهوم هوا در كسوب معرفوت و
ژادییری؛ تأكید بر لوزوم مشواركت هموه ذی نفعوا در

محیطي و با تمركز عمیق برمفروضوات و معواني مواج

مرابل یام های مختلف؛ تأكید بر روش هوای ار شویابي

نسای ندیي است ژب مربي هرمناتیب -محار در پي

كیفي وتاانمندسا ؛تأكید بر برقراری رابطه های غیرنمرانه؛

تفسیر معنای اعمال تربیتي و قااعود مربواد بوه فهوم

تاجه به نما ش به عناا ابزاری رهاژي بخش؛ تاكید بور

عمل ت ربه و مشاركت در اعمال تربیتي است.

تربیت شهروند فكار انتقادی و انتخابگر؛ انتقادها تاصویه
ها و راهكارهای روژكرد انتقادی با اكالایی نما ش.

روژكردهووای جدژوود كاشوویدند تووا كارنموودتر
باشندمدترباشند و خاستگاه های نظری ننها پرایماتیسم

روش

مكتووب فرانكفووارت وایزژستانسیالیسووم اسووت اولووین

1

با نظر بر اژنكه علام اجتمواعي سرشوار ا محویط و

مقاالت وژلیام جیمز كونش متقابول نموادژن (هربورت

نظرژه ربط است محویط را بوا تاجوه بوه نظرژوه هوای

بلامر) راجر فرانكل ومكتب فرانكفارت مانند ارژب
فروم و دژدیاه پیشرفت یراژا

روانشناسي محیط در نظر یرفت .به اژن ترتیوب دروس

روانشناسي انسا یورا

باژد با اكالایی علم پیاند برقورار كنود .بنوابراژن روش

ماسام به نیروی سام مي باشود .روژكورد تعبیوری ژوا

تحقیق عبارت است ا  :تركیبي ا كاربرد نظرژه های مهم

تفسیری بوا م وامیني چوا  :نظرژوه انتقوادی پورویه
عقالنیت دكارتي درمارد امكوا

روانشناسي اجتماعي كه در اژن ناشته به انها اشاره شوده

شوناخت بور اسواس

است؛ و روش جمع نوری اطالعات شناخت انگیزه هوای

سیطره عقالنیت ژكخطي و كنترل جها رابا نقد جودی

ا طرژق شناخت كنش(و نه فقط شناخت رفتار) ميباشد.

ن رابه عناا تنها سكه راژگ ا رواج انوداخت.نظرژوه
انتقادی فكر و تصار و استدالل محض را نمي پذژرد و
به فرهنگ و تارژخ تاجه دارد .نظرژه انتقادی بور جنبوه
های عملي بیش ا جنبه های نظری تأكید مي كند.

1. Rich environment.
2. Relavance
 .3در اینجا محیط فقط به معنای محیط سازمانی نیسرت بکهره اسرتعاره
اکولوژی به عمل نیز است.
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كرد] .[12اژون دژودیاه رفتوار یراژوا را بوه تصورژح

نظرژه انتقادی بر ن است كه بورای درك پیچیودیي

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

موضوعات اصلي درس روان شناسي اجتماعي

(برای شناخت رفتار طرابي فعالیت ها و فرصوت هوای

اهم مفاهیم مبابوث درس روانشناسوي اجتمواعي

ژادییری انگیزه معلما و دانش نما ا ) تربیت سیاسوي

عبارتند ا  :فرنژند ههار روا شناسي اجتماعي شناخت
اجتماعي ارتبواد خاد ادراك رشود بافظه محورك

نما ش و پرورش)؛ و نیز بررسي نرای نظرژوه پردا انوي

انگیزه نقش مشاركت اجتماعي نانوری تنش و در هم

نظیر ارژكسا

تنیدیي(استرس) جذابیت شخصیت تقاژت تقلیود

كارل راجر (روانشناس كمال)؛ هربرت اسينسور (ا نظور

نقش افكار قالبي و پیشداوری ها اسناد تغییر رفتوار

اژشا جامعه به مثابوه ماجوادی نوده اسوت)؛ هنوری ن

اژ اد نمادیي كسب مهارت و نشوناژي بوا شاژسوتگي

.ماری (بنیانگذار نظرژه نیا ها باالخص نظرژه نیوا بوه

های برفه ای ال م برای قبال مسوئالیت هوای شوغلي
علمي و عملي در فرنورده و خروجي اژن فراژند

پیشرفت بهتر و سرژعتر در امار؛ اژن نظرژه را مب كللند

[13 /

و ج .و .اتكینسا ادامه دادند و مزلا هوم در هموین راه

]4؛ شاژسته نماد فراژند تودرژس و پگوهشوها بهبواد
مسا ل رواني – عاطفي تودرژس مسوا ل مربواد بوه
روابط انساني در دانشگاه ها و سا ما هوا

یام د)؛ ماكس ورت هاژمر كارت كافكا ولف یانوگ
كهلر (روانشناس یشتالت)؛ دوركیم (انس ام اجتمواعي و

شاژسوته

الزام اجتماعي را مارد تاجه قرار داده و سعي در خارج

نماد ارتباد بین دانش ا و استاد و محویط اجتمواعي

شوود ا روانشناسووي درو نگوور)؛ وژلیووام جیمووز و النگ

دانش ا با تاجه به ماقعیت های فرهنگوي مختلوف و

(نظرژه مرباد به هی انها در ندمي؛ كه بعد ا اژن افرادی

مقاطع تحصیلي مختلف تعوالي فرهنگوي دانشو ا در

چا و .ب  .كانا و استانلي شاختر نظرژوه هی انهوا را
ادامه دادند)؛ داما ژا و دانیل یلمن (نظرژه پردا ا بهوره

دانشگاه ها نشنا سا ی دانش اژا با استلزات فرهنگي
دانشگاه ها و محیط های فرهنگي جدژد بل تعوارض
هووا دانشو ا و اسووتاد( الووف :تعووارض درو فووردی

هی اني)؛ فروژود ژانوگ و نلفورد ندلور (نظرژوه پوردا
كارت لاژن (نظرژه پردا شناختي دربواره انگیوزه هوا و

های محیط فرهنگي تعالي عشق و رغبت دانشو ا بوه

سووبب هووای فرمانوودهي و پاژوواژي یروهووي)؛ یووارد

علم اصالح پاژه هوای اجتمواعي اندژشوه و رفتوار و

نليرت(نظرژه پردا شخصیت كه شخصیت را دارای سوه

تسهیل و تنظویم رابطوه هوای و رفتارهوای

بعد ذهني عاطفي و رفتواری شوامل رفتارهوای سولبي

انساني مدژرژت اندژشه ها و رفتارها فهم چگوانگي

وجلبي مي داند)؛ لئا فستینگر(نظرژه پوردا ناهمواهنگي

تاثیر یذاری افكار بر رفتار 1تعالي وجادی افراد  .بوه

شناختي).

اژن فهرست مي تاا اژن مفاهیم را با تاكید بر كواربرد
ها افزود :عشق شخصیت تقاژت تقلید نقش افكوار

منابع تعيين اهداف درس روانشناسي اجتماعي

قالبي و پیشداوری ها اسناد تغییور رفتوار "مهندسوي

جهت تعیین هد های كلي روانشناسي اجتماعي چند

اجتموواعي" نفوواذ بیووا هی انووات سووالمت هاش

منبع اطالعاتي مطالعه ميشاند .اژن مطالعه هرقدر عمیقتر

مصناعي جنسیت پیری ناجااني فراژند بل مسئله

صارت ییورد شوناخت برناموه رژوزا درسوي ا منوابع

چراژي و ضرورت بحث؛ بررسي دژدیاه مهم اشاره بوه

اطالعاتي تقاژت ميیوردد و اهودا

سه دسته نظرژه (نظم نظرژه تغییر نظوم پاژوا)؛ پوارداژم

مناسوبتور تعیوین

مي شاند .اژن منابع عبارتند ا « :نظام اعتقادی و ار شي»

های ماجاد (اثبات یراژي انتقادی و تاوژلي)؛ تشورژح

"ماهیت ژادییرنوده» ماهیوت جامعوه ماهیوت دانوش و

مزاژا و محدودژت های هر كدام ا پواراداژم هوا؛ روش

ماهیت ژادییری.

های كیفي و نظرژه داده مبنا اعتبار روش های كموي

2. Wygotsky, Lews
3. Henry I. murray

 .4به نقل از نظریات راتر( )1991آتهینسون([14]. )1914
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روانكاوی)؛ سالما اش(نظرژه پردا مكانیزم های نفاذ )؛

تعارض برو فردی تعارض میا فردی)؛ بل تعارض

هداژت ن

وژگاتسكي پیایه (روانشناسوا رشود)؛
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فااژد تدرژس روا شناسي اجتماعي در مدرسه و كالس

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)

درس روا شناسي اجتماعي در برنامه تفصیلي مصاب
دوره كارشناسي رشته اهدا
الف :دو هود

رواشناسي اجتماعي

ذژل پیش بیني شده است:

الف :انتخا

مشوابه بورای روا شناسوي اجتمواعي

انتخاب محتای ا مرابل اساسي فراژند برنامه رژزی

شامل :اجرای عملوي نماختوه هوای دوره بوه صوارت

اسووت در انتخوواب محتووای برنامووه درسووي روانشناسووي

(فردی) و اژ اد مهارت های ال م بورای شوروم كوار
برفه ای؛ ب -ژوب هود

اجتماعي باژستي مالفه هواژي چوا معیارهوای انتخواب

برتور بورای روا شناسوي

محتاا وژگیي های ساختاری و ژبواژي شوناختي  ....را

اجتماعي شامل :تقاژوت بوس تعواو و همكواری در

مارد تاجه قرار داد.

كارهای یروهي
در متن برنامه مصاب عالوه بر هد

ا معیار های انتخاب محتاا مي تاا به مااردی چا

هوای بواال و

تناسب با عاامل و ار ش های اجتماعي؛ تناسب وژگیوي

دو سطر تاضیح هیچ یانه دسوتارالعمل ژوا راهنموا ی
هد

های محتواا و وژگیوي هوای ژادییرنودیا ؛ تناسوب بوا
قانانمندی های برنامه درسي][15؛ اهمیت محتواا(درجوه

های اجراژي و مربلوه ای دژگوری كوه پشوتیبا

اجرای برنامه روا شناسي اجتماعي باشود دژوده نموي

اهمیت محتاا)؛ اعتبار؛ عالقه(ا نظر بامیا طورح هوای

شاد و در اژن مینه استاد و دانش ا اختیار كامول داده
شده است .نباد شیاه نامه و راهنمای كار بخصا

فراییر مدار ی دانش ا محار به عناا ژب معیار اساسي

در

و كلیدی)؛ سادمندی؛ قابلیت ژادییری؛ انعطا

شراژط فقر علموي و تخصصوي و دوری ا اسوتاندارد
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اهدا

میراث فرهنگي و نظام ار شي؛ اژ اد و تقاژت پاژه علمي
برای نما ش مداوم و خاد راهبری؛ ارتباد بوا نودیي و

منابع به شمار نژد.بدژن منظوار

ت ربیات رو مره و مسا ل رو ؛ اژ واد فرصوت مناسوب

مربله ای (عملكردی) قابل بصوالي پیشونهاد

مي شاد .اژن اهودا

برای فعالیت ها و مهوارت هوای ژوادییری؛ و تاكیود بور

جز وي (مربلوه ای) درس روا

فرنژند ار ژابي تاثیر محیط اجتماعي بر فرد اشاره نماد.

شناسي اجتماعي به شرح ذژل موي باشود :نشوناژي بوا
مفاهیم و اصال نظری و هد

در مارد وژگیي هوای سواختاری محتواا موي تواا

های درس روا شناسي

مااردی را بور شومرد ا جملوه :ین انود مالفوه هوای

اجتماعي(عملیاتي و تحقیقاتي)؛كسوب نموادیي بورای

نما ش مستقیم نظیر بیا هد

تدوژن و اجرای ژب طورح پگوهشوي مورتبط بوا روا

جووذب ژووادییری فرصووتها و فعالیووت هووای ژووادییری؛

كووار برفووه ای و تحقیقوواتي؛ توودوژن و طرابووي ژووب

ین اند مالفه های نما ش غیر مسوتقیم نظیور فرصوت

راهكار مرتبط با روا شناسي اجتماعي فردی ژا یروهي

تفكر غیر انتقادی خالقیت بینش؛تاكید بور مالفوه هوای

(نمانه)؛ اجرا و طرح با ماضاعیت مساژل روا شناسي

ساختاری نظیر طرح تصاژر جدول طرح كلي؛ متناسب

اجتماعي؛كسب ت ربوه در هوم اندژشوي بوا اسوتادا

با رشد شناخت و نیا های فوردی و اجتمواعي متربیوا ؛

صاببنظرا و همكارا یروه؛تقاژت هوم –

متناسب با واقعیت های جامعه ماقعیوت هوای مواني و
مكاني متناسب و نخرژن تحقیقات؛ منبع و مرجعي جهوت

كاشي بس تعاو و همكاری در یروه كسب تاانواژي
در نقد و ار شیابي مبابث روا شناسي اجتماعي؛ تهیه

طرح ساال –مسئله-؛ فصول یشوا فصول بنود عناصور

و تدوژن یزارش هاژي روا شناسي اجتماعي نشوناژي

كمكي باشیه برجسته كرد

با ان من های علموي و فراژنود چگوانگي را بطوه بوا
ان من های علمي و ان ام فعالیت هاژهای هد

ها مرور مهوارت قبلوي

نما ش مهارت جدژد نما ش مهوارت جدژود پرسوش

شناسي اجتماعي؛ نشناژي با محیط ها و ف اهای واقعي

متخصصا

پوذژری؛

تاجه به ساختار دانش؛ تاجه كامل بوه بفوو و اشواعه

من ر به بي برنامگي و عدم نمادیي نظری و عملي شده
كه مي تااند نمانوه ای ا اخوتالل در فراژنود تصومیم
ییری و عمل و اتال

موتوا

اصطالبات كلیدی مقدمه

و خالصه سوا ی رووس مطالوب پرسشوهای كواناني

منود

اهدا

در اژن ان من ها.

ژادییری اجزای یرافیكي نقل قالها یزژن یانوه

ها دارای متن و تصاژر استنتاج خالصه فهرست واره
020

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 5:31 IRST on Tuesday October 16th 2018

Daneshvar (Raftar)/Education and Society/ Shahed University / 17 th Year / 2010 / No.42

اما جهت تدوژن هود

هوای جز وي (مربلوه ای)

انتخهها  ،سههازماندهي و ارزشههيابي موتههوي

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

اژنترتي واییا كلیدی تعادل كمي و كیفي وضواح

افكار ابساسات را.

درو متني نظیر وایه های قیدی ارجاعات درو متني

غیر كالمي :با بیانگرها خیره شد ها و اژموا و اشواره

نورد عباراتي و اصطالباتي ژادنوری عناانهای فرعي

ها؛اسناد :درك علل رفتار دژگرا ؛شكل ییری برداشت و

تثبیت شده بیا وقواژع طورح پرسوش ژورای نقوادی

مدژرژت برداشت :چگانه اطالعات اجتماعي را ژكيارچوه

قاانین ژادنوری (به با دژگر با رعاژت فاصله) .داشتن

مي كنیم؛نگرش ها؛ ار شویابي جهوا اجتمواعي؛ شوكل

كادرهای مصناعي تصاوژر.

ییری نگرش :نگرش ها چگانه اژ اد مي شاند؛ ژادییری

در مینه وژگیي های ساختاری نیز مي تاا به بواال

اجتماعي :كسوب نگورش هوا ا دژگورا ؛ كاركردهوای

برد هرفیت ان ام فعالیت های یروهوي بورای تعمیوق

نگرش :چرا ما اصاال نگرش پیدا مي كنویم؛ نقوش بافوت

«ژادییری عمرپیما»( مادام العمور) در امور ژوادییری

اجتماعي در پیاند بین نگرش هوا و رفتوار؛ كوي و چورا

اشاره نماد.

نگرش ها بر رفتار تاثیر مي یذارند؛ نگورش هوا چگانوه
رفتار را هداژت مي كنند؛ هنور هرژوف متقاعود سوا ی :

 :سازماندهي موتوي

نگرش ها چگانه تغییر مي كنند؛

در سا ماندهي محتای باژستي مالفوه هواژي نظیور

مقاومووت در برابوور تووالش هووای متقاعوود سووا ی؛

تاالي؛ استمرار؛ وسعت؛ تعادل برنامه درسي را رعاژوت

ناهماهنگي شناختي چیست و چگانه ن را كواهش موي

نماد].[16
جنبه های اساسی در ارزشیابی روانشناسي اجتماعي
در ار شیابي درس روانشناسي اجتماعي باژد نكاتي

دهیم؛فهمید اژنكه مون كوي هسوتم؟؛ خواد؛ اندژشوید
درباره خاد :هاژت شخصي در برابور هاژوت اجتمواعي؛

ا قبیل مواارد ذژول را در نظرداشوت:تودوژن طورح

عزت نفس :نگرش ها نسبت به خاد؛ مقاژسوه اجتمواعي:

اصالبي ا

نتاژگ ار شویابي مشواركت كلیوه افوراد

پیش داوری؛ علت ها معلال ها و درما ها؛ ماهیت

كلي و وژوگه برناموه درسوي عینوي

و منشاو تصار قوالبي پویش داوری و تبعویض؛ پویش

انطباق با اهدا
باد ].[15

داوری و تبعیض :ابساسات و اعمال نسبت به یروه های

محتاا و دانش سا ما ژافتوه؛ بوا ه روا شناسوي

اجتماعي؛ چرا پیش داوری غیر قابل اجتناب نیست فنا

اجتماعي؛ چگانه درباره دژگرا فكر مي كنیم و چگانه
با دژگرا تعامل مي كنیم؟؛ تعرژف عملي روا شناسوي

خواش نمود

نشنا شد ؛ تعیین كننوده هوای درونوي جاذبوه نیوا بوه

اجتماعي؛ ماضام اصلي روا شناسي اجتماعي؛ پاسخ

دلبستگي و نقش اساسي عاطفه؛ تعیین كننده های بیرونوي

به پرسش های مربواد بوه رفتوار اجتمواعي و اندژشوه

جاذبه :م اورت و وژگیي های قابل مشاهده؛ تعیین كننده

اجتماعي :روش های تحقیق در روا شناسي اجتماعي

های تعاملي جاذبه شباهت و دوسوت داشوتن دوجانبوه؛

دانش پگوهي و بقاق افوراد جسوت ای ژوب تعوادل

روابط نزدژب؛ خانااده دوستا عشاق و همسرا ؛ روابط

مطلاب؛ شناخت اجتمواعي؛ اندژشوید دربواره جهوا

وابستگي متقابل با خوانااده و دوسوتا دربرابور تنهواژي؛

واقعي؛ طربااره هوا چهوارچاب هوای ذهنوي بورای

روابط عاشقانه و عاشق شد ؛ ا دواج :با خاشي تا نخور

سا ماندهي و كاربرد -اطالعات اجتماعي؛اثر طربوااره

عمر -و شكل دژگور؛نفواذ اجتمواعي؛ تغییور داد رفتوار

ها بر شناخت اجتماعي :تاجه رموز یردانوي با ژوابي؛

دژگرا ؛ عااملي كه بر همرنگي اثر دارند :متغیرهاژي كوه

منابع بالقاه خطا در شناخت اجتمواعي :چورا عقالنیوت

میزا راه نمد ما را تعیین مي كننود؛ مقاوموت در برابور

كامل كمیاب تر ا ن است كه فكر مي كنید؟؛ عاطفه و

فشار برای همرنگي :چرا بع ي اوقوات موا تصومیم موي

مقابله با اثرات ن ؛ جاذبه متقابل؛ دژود

ییرژم كه راه نیاژیم؛ تسلیم خااستن -یاهي – به دسوت

022
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ار ژابي(ا

جمله اهدا

و مكانیزم ها) تاكید بور بعود

شناختن خاد؛ خاد به عناا هدفي برای پیش داوری؛
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ژكدستي انس ام اژ وا تاكیودات عناصور ثابوت

ادراك اجتماعي؛درك كرد و فهمید دژگرا ؛ارتباد
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پرسشهای مروری خاد ن ما مطالب كاربردی كارهای

شناخت :چگانه ابساسات افكار را شوكل موي دهنود و

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)
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دژگرا ب ار ندارند تحت تواثیر دژگورا قورار موي

و رفتاری و فنا ار شیابي ابزاری روژكردهوای توأوژلي

ییرژم؛ اطاعت ا مراجع قدرت :ایور بوه شوما دسوتار

تفسیری و شناخت یورا و فنوا ار شویابي نظوام هوا و

بدهند باضرژد به ژب غرژبه بي یناه نسیب وارد كنیود؛

روژكردهای انتقادی و ساختدار -سا ی و فنا ار شیابي

نفاذ اجتماعي در عمل :راهكارهای نفاذ در محیط كار؛

كیفي طبیعت یراژانه و تاانمند سا معیار تقسیم بنودی

رفتار جامعه پسند؛ كمب كرد به دژگرا ؛ پاسوخ داد

و مر بندی روژكردها را به دست مي دهنود .نشوناژي بوا

به ژب ماقعیت اضطراری :نژا نواهرا كموب خااهنود

مباني و منطق روژكرد ها بوه جوای اكتفوا بوه اسوتاندارد

كرد؟؛عاامل بیروني و درونوي مواثر بور رفتوار كموب

وابد تالش های یانایا مستمر را كار نمد مي سا د .
در بخش تبیین روژكرد هوای تودرژس بوا بررسوي

كرد ؛ تعهد درا مدت به عمل جامعه پسوند و اثورات
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مارد كمب واقع شد ؛ انگیزه اساسي برای دسوت د

یفتارها و رفتارهای فراییرا مي تاا سطح تحلیل اژشا

به اعمال جامعه پسند؛ پرخاشگری؛ دژدیاه های نظوری

را تا بدودی تعیین كرد .شرح یسترش و سيس تحدژد

در باره پرخاشگری :در جست ای رژشه های خشوانت؛

دامنه مفاهیم اصلي ماضام درس نه تنها طوي جلسوات

علل پرخاشگری انسا  :اجتماعي فرهنگي شخصوي و

اول بلكه تا لحظات نخر ترم تحصیلي موي تاانود موارد

A

بررسي و تعمیوق موداوم قورار ییورد .روش تودرژس و

خادشیفتگي ابساس جاژي و تفاوت هوای جنسوي؛

ار شیابي و ما و سبب با تاجه به ماضام و انگیوزش

تعیین كننده های ماقعیتي پرخاشگری اثرات دمای باال

دانش اژا تا بد ممكن تاسط اژشا تعیوین موي شواد؛

و مصر الكل؛ پرخاشوگری در روابوط درا مودت
وریاژي و خشانت درمحل كار؛ پیش ییری و كنتورل

همچنین ا مهم ترژن وهاژف مدرس مي تاا به نظوارت
و راهنماژي و تسهیل بحث استرس داژي ن ما تعمیق

پرخاشگری :برخي فنا سوادمند؛ یوروه هوا و افوراد؛

مداوم سا ه های نظری و عملي ا طرژق بكارییری مثوال

پیامدهای تعلق داشتن؛ چرا به ننها مي پیانودژم و چورا

های عینوي و كواربردی ا

نودیي رو موره یرفتوه توا

ننها را تورك موي كنویم؛ در یوروه هوا :همكواری ژوا

باادث مهم جهاني و توارژخي ژوادییری مشواركتي بوا

تعارض؟؛ ادراك شده در یروه ها :ماهیت و اثرات ن ؛

همراهي ژا روژاروژي استاد(مثال پرسش های عمیق اسوتاد

پادما الف :روا شناسي اجتماعي درعمل؛ كاربردهای

ا دانش اژا ) طي اجورای بریوزاری سومینار تاسوط

ن در بقاق و بهداشت؛ روا شناسي اجتماعي و نظام

دانش اژا و  ...مي تاا اشاره كرد.

موواقعیتي؛ علوول شخصووي پرخاشووگری  :نووام

1

روش تدرژس و ار شیابي سوبب تغییور تاقعوات

بقاقي؛ روا شناسي اجتمواعي و بهداشوت شخصوي؛

برخي دانش اژاني شد كه" خاد ناتاا سوا " بادنود

پادما ب :روا شناسي اجتماعي وارد كار مي شواد؛
نگرش های مرباد به كار :ماهیوت و اثورات رضواژت

اژن دانش اژا بدوا مخالف اژن روش بادند ولي پس ا

شغلي؛ رفتار شهروندی سا ماني :رفتار جامعه پسوند در

استرس داژي در درا مدت ماافق مي شدند و عااطوف

عمل؛ رهبری :نفاذ در مینه های یروهي؛ روانشناسوي

و هی ا های مثبت به اژن درس و بول علموي مسواژل

اجتماعي كارنفرژني.

انساني شكل مي یرفت .جدی ترژن مخالفوا اژون روش
مدژرا نما ش و استادا دانشكده بادند استدالل اژشا

بوث و نتيج گيري

اژن باد كه اژن ژب تغییر نسی یده اسوت كوه ایور ژوب

منظار ا روژكردهای روشي روانشناسي اجتمواعي
مر بندی به معنای تاهم تماژز كامل و خلوا

یاشه كار (امر تدرژس) را درست مي كند دارای كاركرد
ناخااسته" یسترش بي نظمي"است.

ن هوا

نیست .معیار ترجیح ژب روژكرد روش شناختي روا
شناسي ژادییری روا شناسي اجتمواعي و نیوز فنوا

 .1سفر زیارتی یهی از دانشجویان به پیشنهاد استاد موضرو پایران نامره
ایشان انتخاب شد.
2 . Self-handicapped

ار شیابي به كار رفتوه در سیسوتم نظوام نموا ش هور
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نورد است؛ نفواذ اجتمواعي نموادژن :چگانوه وقتوي

روژكرد مي باشد .در محدوده روژكردهای اثبات یراژوي

دکتر علی ذکاوتی قراگزلو

اجرایي

نشناژي شهروندا دانشوگاهي بوا ان مون هوای علموي؛
بررسي میزا مافقیت استاد و دانش ا در بل تعارضات

ا محدودژت هوای ناشوتار باضور موي تواا بوه
مااردی چا  :كمباد پگاهش در مینوه مبواني نظوری

بررسي میوزا رضواژت ذی نفعوا مختلوف فراییورا و

پ گوهش اشاره كرد .پیشنهاد مي شاد اقدام به پوگوهش

معلما و ژوا اسواتید و محویط هوای شوغلي تخصصوي

در مینه میزا بهره ییری كمي و كیفي دروس مختلف

وخانااده ها ا وضوعیت درس روا شناسوي اجتمواعي

ا درس روا شناسي اجتماعي با تكیه بر برنامه درسي

صارت پذژرد.

و خروجي و پیامد؛ بررسي دژدیاه هوا پیشونهاد هوا و
افكار مدژرا

و سیاستگذارا نما شوي متخصصوا

همچنین در مینه پیشنهادات اجراژوي موي تواا بوه

و

مااردی نظیر اژنكه  :در كالس ها ا هر یانوه ان وباد

نما شووگرا كشووار در بوواره درس روا شناسووي

خشن (شامل ان باد خشتن دروني مانند ابساس یناه

اجتموواعي؛ مقاژسووه بهووره ییووری درس روا شناسووي

ابساس كهتری و به طار كلي هی ا های منفي و ژوا

اجتماعي با نمانه های كشوارها ی دربوال تاسوعه و

تنبیه های بیروني) پرهیز شاد و ف ای رواني كالسها

پیشرفته؛ بررسي امكانوات و محودودژت كواربرد درس

با تاجه به منطق ماقعیت نكنده ا رضاژت باشد و بتي

روا شناسي اجتماعي در مقاطع و رشته هوا؛ بررسوي

خشكي ساختار ها و باور ها را با فعوال سوا ی شوار و

مباني فلسوفي درس روا شناسوي اجتمواعي؛ بررسوي

هی ا های مثبت و اژ اد محیط پر انگیزش برای پیاند

مینه هوای پیوداژش و پیشورفت درس روا شناسوي

بین نیا های فردی جمعي (كالس و مدرس و خانوه )...
و اجتماعي  -انساني انعطا پذژرتر نمواد ا سوای

اجتماعي و ارا ه راهكارهاژي برای كاربرد عاامل مثبوت
برای ارتقای فرهنگ و اندژشه؛ بررسي میزا نشوناژي و
بهره ییری ا فناوری هوای نما شوي بوین فراییورا و

دژگر خرد و هنر را ژك ا به كار ییرد.
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مودودیت هها و پيشهنااد ههاي پهوهشهي و

كاربرد ن در درس روا شناسي اجتماعي؛ بررسي میزا

چگونگی ارتقای کیفیت عناصر برنامه درسی روانشناسی اجتماعی (پیوند انجمنهای علمی با آموزش عالی)
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