
 

 روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش 

 استاد: دکتر علی سعیدی

 

 (شانزدهم جلسات اول تا -)توضیحات استاد به انضمام اسالیدها

 

 

 

  ( ١۳۹۹تهیه و تدوین: دبیرهای محترم. )پودمان اول بهار



 

 صحبتی دوستانه با خوانندگان عزیز و محترم:

تهیه و تنظیم شده است. )تمام توضیحات  ،١۳۹۹دبیرهای محترم در پودمان اول این جزوه با تالش و همت -١

 تایپ شده است(.  ،شانزدهاز جلسه اول تا روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش در کلیپ های درس 

م نمیتوانی بعد )اگر وجود داشته باشد( ١۶به از جلسات  ،متاسفانه به علت کمبود وقت و نیروی کم برای همکاری -٢

برای روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش از دوستان تقاضا داریم جزوه جدید درس  ،آماده کنیم. بنابراین

 به همین روش آماده کنند.به بعد ) اگر وجود داشته باشد(  ١۶جلسات 

غیر شرعی است. دبیرانی از نشر این جزوه به نام خودتان یا به نام و آدرس هر کانال یا پیجی کامال ممنوع و  -۳

 از انتشار این جزوه به نام هر کانال و پیجی ناراضی هستند )مانند عکس زیر(. ،که در تهیه این جزوه تالش کردند

 

 

تمامی دوستانی که در تهیه این جزوات سهم بزرگ و کوچکی داشتند و از تالش و همکاری دریغ نکردند از  -۴

 برای شادی، موفقیت، سالمتی و سربلندی آنها دعا کنید. دعای خیر خوبتان فراموش نکنید. و

 

 سپاس فراوان!!!



 جلسه اول درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن:

عرض سالم دارم خدمت مهارت آموزان عزیزی که بیننده و شنونده ی سلسله مباحث درس های روانشناسی تربیتی خواهند بود. 

درسی که من در خدمت شما هستم، درس روانشناسی تربیتی است. در درس روانشناسی تربیتی قبل از اینکه ما به بحث درمورد 

هد شد بپردازیم میخواهم آن سرفصل هایی که در این درس رو که در طول دوره شاهد مطالبی که در این سلسله درس ها ارائه خوا

 خواهیم بود، خدمتتان ارائه بدهم. 

 عناوین و سرفصل های دوره

 )تعریف، موضوعات، رویکردها و کاربرد( آشنایی با روانشناسی ❖

 )تعریف، مفاهیم، معلمان اثربخش، روش های پژوهش(روانشناسی تربیتی  ❖

 )رشد شناختی، رشد اجتماعی و عاطفی، رشد اخالقی(سان رشد ان ❖

 )نظریه های رفتاری و شناختی(مروری بر نظریه های یادگیری  ❖

 )عوامل موثر بر رفتار، احساس و ادراک، هوش(تفاوت های فردی  ❖

 ) سبک های تفکر و یادگیری، انگیزش(تفاوت های فردی  ❖

 ) توجه، مفهوم آموزی(فرایندهای شناختی  ❖

 )حل مساله، خالقیت(ای شناختی فراینده ❖

 )رفتارهای هنجار و نابهنجار(مدیریت کالس درس  ❖

 )اختالالت یادگیری، رفتاری(دانش آموزان با نیازهای ویژه  ❖

همانطور که مشاهده می کنید عناوین و سرفصل های دوره، برنامه ریزی و طراحی که شده اند این موارد می باشند. یکی آشنایی با 

تربیتی را خواهیم داشت که در این قسمت به تعریف، موضوعات، رویکردها و کاربردهای روانشناسی می پردازیم، چون روانشناسی 

دوستانی که ما در خدمتشان خواهیم بود از گروه های مختلف هستند یعنی ممکنه بعضی ها در مقطع دوره ابتدایی تدریس کنند، 

تدریس خواهند داشت، بهتر است که اول با خود روانشناسی، یک علم آشنا بشوند. بعضی در دوره متوسطه و در رشته های مختلفی 

 تعریف را تربیتی روانشناسی ِدر درس بعدی ما به رواشناسی تربیتی و معرفی درس های رواشناسی تربیتی خواهیم پرداخت و خود

دازیم و همچنین روش های پر می کارآمد آموزش و اثربخش معلمان بحث به کنیم می عرض شما خدمت را مفاهیم. کنیم می

پژوهش در روانشناسی تربیتی را مورد بررسی قرار می دهیم. رشد انسان، سومین بحثی هست که در خدمت شما خواهم بود که در 

 قسمت رشد، ما به رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی و همچنین رشد اخالقی می پردازیم. از آنجایی که روانشناسی رشد، یکی از

موضوعات اصلی روانشناسی است و خودش یک کتاب جدا و موضوع جدایی هست، دانشجویان در یک درس با روانشناسی رشد آشنا 

می شوند ولی در اینجا که درس روانشناسی تربیتی در خدمت شما هستیم، ما بیشتر روی رشد شناختی که از جمله مباحث اصلی 

ما در دنباله بحثهایمان مروری بر نظریه های یادگیری خواهیم داشت که در نظریه های روانشناسی تربیتی هست، متمرکز می شویم. 

یادگیری دو دسته نظریه های رفتاری و نظریه های شناختی را بیشتر مدنظرمان خواهد بود. باز هم خدمت شما عرض می کنم، چون 

توانیم همة نظریه ها را یکجا بگیم ولی در اینجا به صورت  روانشناسی یادگیری، یکی از مباحث اصلی روانشناسی تربیتی است، ما نمی

مروری به این موارد خواهیم پرداخت. در بحث بعدی به تفاوت های فردی خواهیم پرداخت. عوامل مؤثر بر رفتار، احساس، ادراک و 

ای فردی تحت عنوان سبک به ویژه هوش یکی از مباحث اصلی ما در این سلسله بحث ها خواهد بود. در درس بعدی به تفاوت ه



های تفکر یادگیری و همچنین انگیزش می پردازیم. انگیزش یکی از موضوعات اصلی روانشناسی تربیتی هست که همة معلمان با 

این موضوع سر و کار دارند. مشخص شد که بدترین شرایطی که برای یک معلم می تونه ایجاد استرس کند، شرایطی هست که معلم 

نی سر و کار داشته باشد که انگیزة پایینی داشته باشند. خب، معلم باید ایجاد روش های انگیزه در دانش آموزان بداند با دانش آموزا

و در این درس با ما با نظریه های مختلف و راهکارها و راهبردهای مختلف راجع به ایجاد انگیزه وجود داره، آشنا می شویم. فرآیندهای 

فهوم آموزی را ما در یک بحث باز خدمت شما ارائه خواهیم داد که بحث مفهوم آموزی یا مفهوم سازی شناختی تحت عنوان توجه، م

از جمله پایه های تفکر و درس های روانشناسی تربیتی محسوب می شود. حل مساله ، خالقیت که این روزها روی آنها تأکید زیادی 

د که مورد توجه قرار خواهند گرفت. و باالخره مدیریت کالس درس، می شود در آموزش و پرورش از جمله مباحث بعدی خواهد بو

در بحث مدیریت کالس درس مشخص شده که انتظاری که اغلب به دانشجویان و یا کسانی که در دوره های روانشناسی تربیتی 

شخص شده در بعضی کالس ها شرکت می کنند، دارند اینه که شیوه ها و فنون مدیریت کالس را یاد بگیرند. خب، باز هم معلمان م

% وقت معلم صرف مدیریت کالس درس می شد، کنترل، نظم. و ما در این بحث ها خواهیم داشت این 50و تحقیقات نشان داده که 

مبحث را که چگونه می توانیم مدیریت بهتری بر کالس درسمان داشته باشیم. و در آخرین بحث، بحث اختالالت یادگیری و رفتاری 

. حاال این اختالالت فراتر از اختالالت یادگیری و رفتاری هستند، ولی چون وقت ما شاید بیشتر اجازه نده، به این بحث را داریم

 خواهیم پرداخت. 

 فهرست کلیپ های درس روانشناسی تربیتی

 موضوع عنوان کلیپ شماره درس
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 چند نکته روانشناختی راجع به آموزش مجازی -عنوان دوره –معرفی خود  مقدمه درس روانشناسی تربیتی 1

 مرور مختصر عنوان ها و سر فصل های دوره روانشناسی تربیتی معرفی اهداف و سرفصل های دوره 2

 ارگانیسم(-رفتار-توضیح اصطالحات مهم تعریف)علم -تعریف روانشناسی تعریف روانشناسی 3

اولین -تغییر موضوعات مورد مطالعه-جدایی فلسفه-از موضوعات فلسفه روانشناسیتاریخچه مختصر  4

 آزمایشگاه روانشناسی

 توضیح رویکرد زیستی و رفتاری-بیان نام رویکردها-معرفی رویکرد رویکردهای مختلف روانشناسی )قسمت اول( 5

 پدیدار شناختی-روانکاوی-شناختیتوضیح رویکرد  رویکردهای مختلف روانشناسی ) قسمت دوم( 6

 معرفی مختصر رشته ها، گرایش ها و موضوعات مختلف روانشناسی شاخه ها و موضوعات روانشناسی 7

تشریح اهداف چهارگانه علم روانشناسی )توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل  اهداف روانشناسی 8

 رفتار(

را در یک سلسله درس ها و بخش های کوچکتری ارائه می دهیم خدمتتان قبال  من هم هر کدام از این مباحثی که خدمتتان گفتم

برنامه ریزی و طراحی شده اند. به عنوان مثال در درس اول، ما با روانشناسی تربیتی به عنوان مقدمه خدمتتان عرض می کنم، اهدف 

ای روانشناسی رو خواهیم داشت و شاخه ها و و سرفصل ها را گفتیم، تعریف روانشناسی، تاریخچة مختصر روانشناسی، رویکرده

 موضوعات روانشناسی و اهداف آن را با هم بررسی می کنیم.

 چند نکته راجع به یادگیری مجازی

 ( محیط یادگیری مناسب۴( مدیریت زمان ۳( مطالعه منابع ٢( فعال ساختن خود ١

ث اصلی بپردازیم، ذکر چند نکته الزمه راجع به یادگیری مجازی. ولی قبل از اینکه من خواسته باشم درس را شروع کنیم و به مباح 

ما در حال یادگیری مجازی هستیم. یعنی دوره ای که دارد ارائه می شود، هدفش این است که جایگزین مناسبی برای یادگیری های 

روانشناسی تربیتی دقت داشته باشیم حضوری بشه. هر چند این ممکنه خیلی امکان پذیر نباشد ولی اگر به چند نکته از آموزه های 



می توانیم این بحث و درسمان را اولین درس را تا حد ممکن بهتر و بهینه تر بسازیم. اول اینکه در یادگیری های کالسی معموال 

یان یادگیری معلم و فراگیر به صورت فعاالنه با همدیگر تعامل دارند. این تعامل باعث می شود که خیلی از نقایصی که ممکنه در جر

وجود داشته باشه، برطرف بشه. اما چون این تعامل وجود ندارد در یادگیری مجازی و آموزش مجازی، شما باید حتما خودتان را به 

صورت فعاالنه درگیر موضوع بسازید. یکی از کارهایی که شما می توانید به صورت فعال، درگیر موضوع باشید این هست که یادداشت 

داشته باشید و در حین ارائه درس یک توقف های کوتاهی داشته باشید و بعد از دیدن هر مبحث کوتاه، یک تأمل و برداری هایی 

تعمقی در بحث های ارائه شده داشته باشید تا درگیری ذهنی بیشتری با موضوع به وجود بیاید. منابع مختلفی، ما در این دوره معرفی 

ما توصیه می کنیم حتما این منابع مورد مطالعه قرار بگیرد. حاال یک سری منابع برای خود خواهیم کرد خدمتتان که این منابع را 

درس هست که من خدمتتان معرفی می کنم. مدیریت زمان باید داشته باشیم. باز یکی از مشکالتی که در یادگیری مجازی  وجود 

یا اون فیلم ها را مشاهده کند، محدودیت زمانی وجود ندارد،  داره اینه که فرد هر زمان خواسته باشه اون یادگیری را انجام بدهد

ممکنه که در دام خطاهای مدیریت زمان بیفته. یعنی اینقدر کارها را به تعویق بیندازد که فرصت ها را از دست بدهد. بنابراین یک 

آخرین مورد این هست که یک محیط یادگیری برنامه ی منظم روزانه میتونه خیلی به ما کمک کنه تا یادگیریمان بهتر اتفاق بیفتد و 

مناسبی برای خودمان فراهیم کنیم. فراهم کردن محیط یادگیری مناسب، به این معناست که ما باید یک اتاقی، یک محل مناسبی 

وبایل ممکنه و یا برای مطالعه داشته باشیم و تنها کاری که انجام می دهیم در این محل، مطالعه و یادگیری باشه. باز ما معموال با م

 موبایل با همزمان وقتی فعالیت چندین. باشند ما تمرکز برای مانعی توانند می اینها ِبا کامپیوتر این سلسله درس ها را ببینیم. خود

 من مبحث، دنباله در. باشیم دشته دقت باید را مورد این که هست یادگیری مانع خودش شود، می انجام کامپیوتر با میشه، انجام

ین درس را خدمتتان معرفی می کنم. منابع روانشناسی تربیتی متعدد هستند ولی چند تا از مهمترین ها ا اصلی منابع از تا چند

کتاب روانشناسی پرورشی نوین، تالیف عبارتند از: یکی از منابعی که جزو سرفصل ها و جزو منابع اصلی درس به شمار می رود، 

هست که سلسله مباحث مختلفی که سرفصل ها ما داریم، اغلب و اکثرش در این کتاب وجود دارد. کتاب دیگری که باز  دکتر سیف

که خیلی با زبان ساده و  روانشناسی تربیتی اسالوین ترجمه یحیی سید محمدیمیتونه خیلی کمک کننده باشد باز کتاب 

تاب های بیشتری را ک آینده های بحث در ما که است شده پرداخته دنبو خوب ِشیرین به بحث های روانشناسی تربیتی و معلم

 خدمتتان معرفی خواهیم کرد. 

 

 جلسه دوم درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن:

 افراد گفتیم و است روانشناسی های شاخه از یکی تربیتی ِدر اینجا ما با روانشناسی به عنوان یک علم آشنا میشویم چون  روانشناسی

 دنباله این در ما بنابراین. نباشند آشنا روانشناسیِ علم ِباشند ممکنه با خود شاهد را درسها این ممکنه مختلفی های رشته و فمختل

 طوالنی ی تاریخچه این در که داره طوالنی تاریخچه روانشناسی.میکنیم معرفی علم یک عنوان به را روانشناسی ِخود مطلبمون،

وضوعات مختلفی در روانشناسی پرداخته شده. به م ی مطالعه به ابتدا در. رسیده اینجا به تا داشته هم خاصی سرگذشت خودش،

عنوان مثال در اوایل در روانشناسی مطالعه ی روح مدنظر بود یعنی روانشناسی در واقع روح شناسی بود به عبارت دیگر در روانشناسی 

(Psychologyبه دنبال این بودند که چون انسان دو)  بعد دارد یک بعد جسمانی داره و یک بعد غیر جسمانی داره میخواستند اون

بعد غیر جسمانی یا روح انسان را بشناسند و مورد مطالعه قرار بدهند و تا مدتها و سالهای زیادی، روانشناسی با فلسفه یک علم بودند. 

تند و میخواستند ذهن را مورد مطالعه قرار دهند شناختها در سالهای بعد و در دهه های بعدی روانشناسان به مطالعه ی ذهن پرداخ



رفتاری در بیاد  ِرا مورد مطالعه قرار دهند. مطالعه ی هشیاری موضوع دیگری بود که تا قبل از اینکه روانشناسی به عنوان یک علم

 مطالعه ی هشیاری و یا آگاهی انسان خیلی رایج بود.

 تکامل روانشناسی:

 مطالعه روح ▪

 ذهنمطالعه  ▪

 مطالعه هشیاری ▪

 درون نگری ●

 علم رفتار ▪

 1913جان بی واتسون  ●

در این مطالعه افردا بصورت درون نگری میخواستند جنبه های هشیاری انسان را مورد مطالعه قرار بدهند. و باالخره اون چیزی که 

مطلوب دربیاد و در جای جای زندگی خیلی باعث شد روانشناسی از یک علم نامحبوب و یک علم نامقبول بصورت یک علم مقبول و 

 سال در واتسون که خواند خواهیم مباحثمون دنباله در. دادند شکل آنرا رفتارگرا ِانسانها گسترش پیدا کنه، کاری بود که روانشناسان

 ِقابل. است همشاهد قابل که چیزیه اون رفتار خب. کرد معرفی رفتاری ِعلم یک عنوان به را روانشناسی ای، بیانیه یک طی 1913

 مطالعه در میتونیم حاال ما. بگیره قرار تجربی ِع روانشناسی در دسترس مطالعه ی روانشناسانموضو که شد باعث رفتار ِبودن مشاهده

 خیلی رفتار، ی مطالعه جریان این در. بدهیم قرار مطالعه مورد را هستند مشاهده قابل که را مختلفی رفتارهای بیاییم روانشناسی ی

که همه افراد میتونن روی روانشناسی مثل علوم فیزیک و شیمی که  باشیم داشته نکته این روی تاکید میتونیم ما اوقات از

 موضوعاتشون قابل مشاهده و در دسترس همگان است بیان مطالعه داشته باشن و نتایج را بصورت علمی گزارش کنند. 

 

گفتیم که روانشناسی تعاریف و تاریخچه مختلفی .علم مطالعه رفتار ارگانیسم هان: ما تعریفی از روانشناسی داریم در اینجا به عنوا

 تعریف تا دو. میدونن ها ارگانیسم ِرفتار ی مطالعه ِداشته ولی در اینجا االن مرسوم هست و خیلی رایج هست روانشناسی را علم

م ها ارگانیس رفتار ی مطالعه ِعلم عنوان به رواشناسی یعنی میکنید مشاهده که تعریفی همین یکی: داره وجود روانشناسی در رایج

هست. علم  واژه اولین:  داره وجود تعریف این در مهم واژه تا سه. ذهنی فرایندهای و رفتار ی مطالعه ِیا روانشناسی به عنوان علم



 روانشناسی در که هایی داده اینکه یعنی ، علم. میشه قلمداد تجربی ِروانشناسی را علم میدونن. روانشناسی را به عنوان یک علم

وش علمی بدست آمده اند. تمام داده ها یا تمام دانشی که در روانشناسی وجود داره و روانشناسی تربیتی یکی از ر از دارن وجود

 یا برآمد سلیم ِشاخه های اون قلمداد میشه از روش علمی بدست اومدن. پس بنابراین اگر گزاره ای یا چیزی در روانشناسی، از عقل

ممکنه تجربه هم اونو ثابت کنه ولی جزو داده های اکتسابی از روانشناسی نیست و نمیتونه  هرچند برآمد، تجربی غیر استداللهای از

 روانشناسی محسوب بشه.

اعمال داریم : یکی  میپردازه. ما سه نوع رفتار مطالعه ی رفتاردومین نکته ای که در این تعریف وجود داره اینه که روانشناسی به 

اون حرکات قابل مشاهده ای که در انسان. یعنی هر حرکتی از انسان سر بزنه ما میتونیم بهش اعمال بگیم(. عالوه بر اعمال =هستند )

هم میپردازد. ) مطالعه ی فرایندهای شناختی یعنی اینکه ما موقعی  فرایندهای شناختیقابل مشاهده، روانشناسی به مطالعه ی 

که تفکر میکنیم یا موقعی که تخیل میکنیم، هر چند اینا دیده نمیشن، ولی روانشناسی به این موارد هم میپردازد(. و سومین مورد 

 حث روانشناسی مورد توجه قرار بگیرن. هستن مثل غم، شادی که میتونن در سلسله مبا حالت های عاطفی و هیجانیاز رفتارها، 

هاست. ارگانیسم به هر موجود زنده اطالق میشود که انسان هم یکی از ارگانیسم  ارگانیسمگفتیم که روانشناسی علم مطالعه ی 

ات بویژه هایی است که مورد مطالعه در روانشناسی قرار میگیره. پس ما عالوه بر انسان در روانشناسی، به مطالعه ی سایر موجود

جانوران خواهیم پرداخت. در طول تاریخ روانشناسی، حیواناتی مثل کبوتر، سگ، میمون، مورد مطالعه قرار گرفتند ولی عمده بحثی 

 که باید صورت بگیره و اون نتیجه ای که باید حاصل بشه این هست که اون نتایج باید تعمیم داده بشن به رفتارهای انسان. 

 

 ناسی تربیتی و کاربرد آن:جلسه سوم درس روانش

ما رویکردهای مختلفی در روانشناسی داریم، وقتی شما میخواهید یک انسان را مطالعه کنید اگر از یک پزشک بپرسید انسان چیست، 

استخوان دارد، گوشت داره،  -معموال به این نکته اشاره میکنه که انسان یک موجودی است که یک سیستم هایی در بدنش دارد

به اینجور مواردی اشاره میکند. اگر از یک فیلسوف بپرسید انسان  -داره،سیستم عصبی داره، سیستم عضالنی داره، قلب دارهپوست 

کیست؟ میگه انسان یک موجودی است که صحبت میکنه، میخنده، و به دنبال پاسخ دادن به اون سواالت اساسی است که در 

پرسید انسان کیست، به اهداف اقتصادی انسان اشاره میکند. میبینیم که انسان یک زندگیش وجود دارند. اگر از یک اقتصاددان ب

موجو هست ولی از جنبه ها و وجهه های مختلف و گوناگون مورد مطالعه قرار میگیرد. حاال اگر از روانشناسی بپرسیم انسان کیست؟ 

کنه، میتونه از جنبه های مختلفی به این سوال پرداخته یا در مورد موضوعات مختلفی که وجود داره، ازش خواسته بشه که مطالعه 

 بشه. به اینها ما میگوییم دیدگاه ها یا رویکردهای مختلفی که در روانشناسی وجود داره.

  

 

 

 

 

رویکردهای 

 روانشناسی

 پدیدار شناختی

 زیست شناختی

 روانکاوی

 شناختی

فتاریر  



( ۳( رویکرد رفتاری ٢( رویکرد روانکاوی ١روانشناسی وجود داره که این رویکردها عبارتند از پنج دیدگاه عمده یا رویکرد عمده در 

( رویکرد زیست شناختی. این رویکردها تقدم و تاخری نسبت به هم ندارند. یکی ۵( رویکرد پدیدار شناختی و ۴رویکرد شناختی 

 یکی این رویکردها را خدمتتون معرفی میکنیم.

در رویکرد زیستی، نگاه به انسان، بر اساس فعالیتهای زیستی و عصبی انسان است. بر اساس در این رویکرد،  (رویکرد زیستی:١

زیستی صورت میگیره یعنی وقتی این رویکرد، یه موضوعی مثل -بر اساس فعالیت های عصبی شکل گیری رفتار، فکر و احساس

ه قرار بده به این میپردازه که چه اتفاقاتی در مغز یا در اعصاب یا در عصبانیت، مثل خشمگین شدن رو میخواد در انسان مورد مطالع

بدن انسان رخ میده که انسان دچار عصبانیت میشه یا چه تغییرات شیمیایی یا چه تغییرات هورمونی یا چه تغییرات عصبی رخ میده 

داره با مغز افرادی که آرامتر هستند. این رویکرد  که این عصبانیت کاهش پیدا میکنه. آیا مغز افرادی که بیشتر عصبانی میشوند فرق

 زیستی، در همه ی موارد، به این نکته ها توجه داره.

 

 

 

 

 

 

 

میخواد بپردازه، کنش های زیستی اصلی ترین موضوعی است که در اون مورد توجه قرار  توصیف و تببین رفتار انسانوقتی به 

هم در این رویکرد با مغز و سیستم فیزیولوژیکی مغز،  انگیزش، هیجان و حتی سالمت و بیماری . رفتار، تفکر، احساس،میگیره

در کودکان مورد مطالعه  adhdدر ارتباط هستند. یعنی وقتی که ما بیماری ها رو داریم مطالعه میکنیم مثال بیماری پیش فعالی 

د وجود داره پرداخته میشه، مغز، ژن ها و اون ارتباطاتی که بین نورن قرار میدیم، در رویکرد زیستی به تفاوت هایی که در مغز افرا

 های مختلف ممکنه وجود داشته باشه. هر دو سیستم عصبی و هورمونی در این رویکرد بر رفتار تاثیر دارند.

کرد زیستیروی  
شکل گیری 

رفتار، فکر و 

احساس، بر اساس 

عصبی  فعالیتهای

  تیزیس -

تاکید بر تاثیر دو 

سیستم عصبی و 

 هورمونی بر رفتار

توصیف و تبیین 

رفتار انسان از 

طریق کنش های 

 زیستی

ارتباط رفتار، تفکر، 

احساس، انگیزش، 

هیجان، سالمت و 

بیماری با ساختار 

 فیزیولوژیکی مغز



رویکرد دوم، رویکرد رفتاری است. در رویکردرفتاری یا رفتارگرایی که گفتیم از زمان واتسون به عنوان موضوع  (رویکرد رفتاری:٢

است. خب، در رویکرد قبلی دیدیم که مغز بیشترین  تاکید بر عوامل محیطی در شکل گیری رفتاراصلی روانشناسی دراومد، 

ان رو شکل میده. چرا انسان اینجوری رفتار میکنه؟ چون محیط از اون خواسته. تاثیر رو داشت ولی در رویکرد رفتاری، محیط داره انس

ترتیبات محیطی طوری بوده که ما اینی که هستیم باشیم، ما اینجوری که هستیم رفتار کنیم. چرا یکدفعه آدم خشمگین میشه؟ اگر 

عصبانیت ممکنه محرک هایی باشند که در محیط وجود از دیدگاه )یا رویکرد( رفتاری خواسته باشیم به این موضوع نگاه کنیم: علت 

دارند. این محرک ها میتوانند رفتارهای طرف مقابل باشند، محرک های فیزیکی باشند، شلوغی باشه، ازدحام باشه، و... اینها میتوانند 

 موثر بر رفتار باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هستند. هیچ آموخته ی فطری در انسانها وجود  لوح سفیددر دیدگاه رفتاری، اعتقاد بر این است که انسانها هنگام تولد مثل یک 

است. میگویند  تاکید بر رفتار قابل مشاهدههستند. و گفتیم که در این رویکرد،  رفتارهای اکتسابینداره. همه رفتارهای ما، 

ی مثل فرایندهای ذهنی، هیجانات و امثال اینها، یا وجود ندارند یا خیلی اهمیتشون کمه در تاثیرگزاری رفتارهای غیر قابل مشاهده ای

است. در این رویکرد، انسان خیلی  دیدگاه مکانیکی یا مکانیستیبر روی رفتار انسان. و در رفتارگرایی، رویکردش نسبت به انسان، 

محیط قرار دارد. محیط هست که میگوید انسان چکاری انجام دهد، چه جور  ِزنداناراده و اختیاری نداره بلکه در جبر محیطی یا 

دو جین بچه به من دهید و به من بگویید که اینها چه جور اینها را تربیت کنم،  "باشد یا نباشد. جالبه گفته ی واتسون که میگفت : 

ه، برای هر کسی هر تربیتی در آینده مدنظر است، من کدامیک میخواهد پزشک بشه، یکی میخواد کشیش بشه، یکی میخواد دزد بش

میتونم اون رو همونجوری تربیتش کنم. خب، در این دیدگاه وقتی ما اینجوری به انسان نگاه میکنیم، متوجه میشویم که در این 

  .دیدگاه، در انسانها فطرت، سرشت و حتی ویژگیهای وراثتی، )خیلی( اهمیتی ندارند

رویکردی ماشینی است 

چون به آگاهی، ذهن، 

تجربه و هیجان توجهی 

 ندارد

تاریکرد رفروی  

تاکید بر عوامل 

محیطی در شکل 

 گیری رفتار

تاکید روی رفتار قابل 

مشاهده و عدم توجه 

 به ریشه ی رفتار

معتقدند تمام 

رفتارهای ما 

لوح ) اکتسابی است

(سفید  

 

عدم تمرکز بر پدیده 

که در درون انسان  هایی

  اتفاق می افتد



 .ه عمده در روانشناسی بودند که در دنباله ی بحث به دیدگاه بعدی میپردازیماین ها از دو دیدگا

 

 

 جلسه چهارم درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن:

  رویکرد بعدی روانشناسی، رویکرد شناختی است. (رویکرد شناختی:۳

 

 

 

 

 

کردن، فرایندهای شناختی مثل فکر  .رفتارها برحسب فرایندهای شناختی تفسیر و تعبیر میشونددر رویکرد شناختی،  

همه رویکردهای شناختی هستند. با توجه به این فرایندها هست که  تخیل، توجه، ادراک، حتی یادگیری زبان، حل مساله،

که اطالعات را از محیط میگیره و اونها رو  ذهن مثل یک کامپیوتر یا رایانه تلقی میشهرفتارها، تفسیر میشوند. در این رویکرد، 

ری میکنه، اطالعات تفسیر میشوند، ذخیره میشوند و موقع لزوم یادآوری میشوند. از وقتیکه کامپیوتر در ذهن پردازش میکنه، کدگذا

و این فناوریها بوجود اومد، رویکرد شناختی، جان تازه ای پیدا کرد. تمثیل خیلی جالبی پیدا کردند، بدینصورت که گفتند انسانها 

ند. در کامپیوتر ما درونداد داریم یعنی یکسری اطالعات وارد کامپیوتر میشه، در چگونه هستند؟ گفتند انسانها مثل کامپیوترها هست

CPU  کامپیوتر پردازش میشوند و باالخره یکسری برونداد داریم که میتونه بصورت نمایشگر باشه یا مانیتور باشه یا یکسری خروجی

های دیگه که ما میتونیم داشته باشیم. انسان ها هم همینجوری تلقی میشوند. انسانها اطالعاتی رو از محیط میگیرن. یکسری 

غز میشوند. این تحریکها همان دروندادهایی هستند که در مغز ما بجای پردازشگر کامپیوتر، محرکهایی هستند که باعث تحریک م

ذهن، شبیه یک رایانه 

اطالعات را گرفته، 

پردازش کرده، 

کدگذاری، تفسیر، ذخیره 

بازیلبی میکند و از و 

این طریق منشا رفتار 

.میشود  

کرد شناختیروی  

تفسیر رفتارها 

برحسب 

فرایندهای 

 شناختی

 

 زبان

 یادگیری

 حافظه

 حل مساله

 ادراک وتفکر



پردازش میشوند. و باالخره رفتارهای ما همان بروندادهایی هستند که وجود دارند. رویکرد شناختی، در گذشته وجود داشته، یعنی 

شناسی بصورت علم مطالعه ی رفتار دربیاد، اینجور نگاهی به انسان ما در مطالعه ی ذهن،گفتیم خدمتتون که حتی قبل از اینکه روان

  به انسان نگاه میکنه یعنی از راه مطالعات تجربی. علمی بصورت فعلی، ِشناختی ِوجود داشت ولی خیلی علمی نیود. رویکرد

 

 

 

 

 

رویکرد سوم، ) حاال رویکرد سوم معرفی میشه ولی از اولین مکاتب مهم روانشناسی محسوب میشه(، رویکرد  (رویکرد روانکاوی:۴

، به عنوان یکی از مکاتب قدرتمند ١۹١٢-١۹١۳روانکاوی است. رویکرد روانکاوی، همزمان با رفتارگرایی حدود همان سالهای 

ما داریم. یکسری امیال، نگرش ها، افکار  امیال ناپذیرفتنیاین رویکرد، اعتقاد بر این هست که یکسری روانشناسی مطرح شد. در 

و ... هستند که ما در گذشتمون، در کودکیمون،  آنها مورد سرکوب قرار گرفتند و از طرف والدین یا از طرف جامعه، تابو تلقی میشدند 

قی میشدند و سرکوب میشدند(، و اینها در ناهشیار ذهن ما رفتند. در ناهشیار ذهن ما، اینها ) همان امیال و خواسته هایی که تابو تل

این افکار، این نگرشها، از دسترس ما خارج شدند و ما به آنها دسترسی نداریم. ولی در عین حالی که ما به اینها دسترسی نداریم، 

یعنی  م.این تکانه ها، امیال، انگیزه ها، هیجان ها، باورها، ترسها و ... همه تاثیر میگذارند بر رفتار هایی که ما فعال داری

مثال اگر بپرسند چرا ما عصبانی میشویم؟ در این رویکرد، ممکن است عصبانیت نتیجه ی این ناهشیار ذهن ما باشد. خودمون خبر 

نداریم چرا عصبانی میشویم ولی یک محرک بیرونی ، باعث و شروع کننده ی این رفتار ) عصبانیت ( بوده ولی در واقعیت، اگر ما 

حرفی زد که تا حدودی برای ما ناخوشایند بود و ما عصبانی شدیم، در رویکرد روانکاوی، اینجوری برداشت  دیدیم که یک فردی یک

میشه که ما در ناخوداگاه ذهنمون، در گذشته یا درکودکی، مشابه این حرف رو شنیدیم و خیلی برای ما گران تمام شده و آنرا سرکوب 

از اون حرف رو شنیدیم، و باعث این رفتار )عصبانیت( ما میشود ولی خودمون متوجه کردیم، حاال دوباره اون حرف رو و یا قسمتی 

بخش عمده ای از رفتارهای انسان، نتیجه ی ناهشیار ذهن دلیل این عصبانیتمون را متوجه نمیشویم. پس در این رویکرد، 

 .هستند

بخش عمده ای از 

رفتار از فرایندهای 

ناهشیار سرچشمه 

 می گیرد

امیال ناپذیرفتنی از قبیل امیال 

منع شده یا تنبیه شده، دوران 

کودکی از حیطه آگاهی هشیار 

رانده شده و جزو ناهشیاری 

 شده

کرد روانکاویروی  

افکار، نگرش ها، تکانه 

ها، امیال، انگیزه ها، 

هیجان ها، باورها، ترس 

ها و خواسته هایی که 

شخص از وجود آنها آگاه 

نیست اما بر رفتارش اثر 

.ارندمیگذ  

 



 

یدگاه روانکاوی مثل یک کوه یخ هست. کوه یخی که خب ناهشیار، مثل تصویری که )باال( مشاهده میکنید، شخصیت انسان از د 

قسمت اعظمی از این کوه یخ، زیر آب قرار گرفته است و فقط قسمت کمی از آن، باالی آب است.  طبق این رویکرد یا دیدگاه : 

نه خودمون  شخصیت انسان که دو قسمت دارد، اون قسمت آگاه و هشیارش، خیلی کم هست و خیلی ) درصد باالیی( از شخصیتمون،

خبر داریم و نه دیگران بهش دسترسی دارند. پس چه جوری ما میفهمیم که شخصیت ما دو قسمت داره؟ گاهی اوقات بوسیله ی 

لغزش های کالمی، گاهی اوقات بوسیله ی تعبیری که از رویاهای فرد صورت میگیره،  بوسیله ی تداعی آزاد و یا بوسیله ی سایر 

به ناهشیار افراد دست پیدا کنیم. این رویکرد، هم نظریه ی شخصیت داره، هم در انگیزش میتونه برای ما فنون دیگر، ما میتوانیم 

حرف داشته باشه، هم در روانشناسی رشد، بحث های عمده ای راجع به روانکاوی صورت میگیره و یکی از رویکردهای خیلی تاثیرگذار 

 خدمات زیادی به روانشناسی کرده.در روانشناسی است که هم قدمت طوالنی داره و هم 

 

 

 

 

  

 

کرد پدیدارشناختیروی  
توجه انحصاری به تجربه 

های شخصی حاصل لز 

 رویدادها
واکنشی به رویکرد ماشین 

انگارانه سایر دیدگاه ها در 

 روانشناسی

رویکرد پدیدار شناختی را 

انسان گرایی نیز نامیده اند 

زیرا این نظریه ها بر 

خصوصیات تمایز دهنده 

انسان از حیوان، مانند تالش 

در جهت رشد و خودشکوفایی 

  نیز تاکید میکنند



توجه، منحصرا به تجربه ، رویکرد آخر، رویکرد پدیدار شناختی است. در رویکرد پدیدار شناختی(رویکرد پدیدار شناختی: ۵

است. اگر  رویکرد انسان گراییمیشود. اون تجربه هایی که حاصل از رویدادها هستند. اسم دیگر این رویکرد،  های شخص

رویکردهای ) یا روانشناسان( قبلی را مدنظر قرار دهیم، میبینیم که در یک رویکرد : انسان اسیر محیط بود، در یک رویکرد: انسان 

انه هایی که در انتهای ذهن یا در ناخوداگاه ذهن قرار دارند، رفتا ما را شکل میدادند(، در اسیر ناهشیار ذهنش بود ) انگیزه ها و تک

حتی رویکرد شناختی هم که مقداری به انسان بیشتر توجه میشه، حتی آن فرایندها و برداشتهای فرد هستند که باعث شکل گیری 

اشند یا ممکنه منطقی نباشند. ولی در رویکرد انسان گرایی که رفتار میشوند، اون پردازش هایی که فرد داره که ممکنه منطقی ب

رویکرد پدیدار شناختی هم نام دارد، در این رویکرد، انسان به عنوان یک موجود متعالی، به عنوان یک موجود برتری در نظر گرفته 

دیگر یک سایر رویکردها هست. یعنی میشه که قادر به پیشرفت و تعالی هست و میتواند به شکوفایی برسد. این رویکرد، برخالف 

رویکرد پدیدار شناختی یا انسان گرایی، مخالف رویکرد روانکاوی و رویکرد رفتار گرایی  دیدگاه مکانیستی نسبت انسان نداریم.

 است و انسان را یک موجود ارزشمند و متعالی و قابل پیشرفت میدونه.

 

 

 م درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن:پنججلسه 

ای از روانشناسی به ذهن ما برسد و روانشناس وقتی می گوییم روانشناسی چیست و چه شاخه هایی دارند ممکن است تصویر کلیشه

کند و مشاور و روانشناس را فردی بدانیم که در اتاق نشسته و یک مراجعه کننده دارد و مراجعه کننده از مشکالت خود صحبت می

که به رفع و درمان مشکالت مراجعه کننده می پردازد.  این رایج ترین دیدگاه نسبت به روانشناسی  هم دارای دستورالعمل هایی هست

هست . ولی روانشناسی فقط این نیست که یک فردی به درمان اختالالت بپردازد و فقط در یک مکان خاصی، در اتاق در بسته به 

حرفهاست. روانشناسی در طول زمان تخصصی شده است مثل پزشکی در روانشناسی بپردازد بلکه روانشناسی بسیار وسیع تر از این 

گذشته حکیمی داشتیم که همه دردها را درمان می کرد. اگر سردردی داشتند یا شکستگی داشتند به هر حال همان حکیم مشکالت 

ستره علم پزشکی بسیار زیاد شده کرد، حتی اختالالت درمانی را هم انتظار داشتند که یک حکیم درمان کند.  اما االن گرا حل می

 تواند یک پزشک متخصص را داشته باشد. است .  هر قسمتی از بدن می

در مورد روانشناسی نیز همین حالت به وجود آمده است. روانشناسی را اگر یک درخت بدانیم که تنه اصلی آن را خود رشته  

یش و رشته خاصی از روانشناسی را در بر دارد. هر کدام از این روانشناسی تشکیل دهد، شاخ و برگهای این درخت هر کدام گرا

ها که بزرگ می شود، یعنی نظریه ها و اصول و قواعد مختلفی در آن زمینه  کشف شده تا توانسته است به عنوان یک علم شاخه

 مستقل قلمداد شود. حاال به این می پردازیم که چه شاخه های روانشناسی داریم.

تواند به ما کمک کند. می تواند به ما در درمان کمک کند. در یک سازمان یا یک شرکت روزه در موضوعات گوناگون میروانشناسی ام 

موثر به ما کمک میکند که انگیزه افراد را بررسی کنیم. در فرزند پروری کمک کننده است. همچنین در ورزش و در تیم های ورزشی 

نند. در امر تحصیل حتما یک روانشناس داریم که روانشناسی مدرسه را به عهده دارد. حتی امروز حتماً یک روانشناس استخدام میک

دهد که چطور مشکالت و جرم ها را مورد بررسی ها روانشناسی بسیار به ما کمک کننده است و این الهام و ایده را به ما میدر دادگاه

 قرار دهیم.



 

 

 :شاخه های مختلف روانشناسی

 

 

 به دو قسمت تقسیم شده است:روانشناسی 
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روانشناسی رشد

عمومی

رشد

اجتماعی 

شخصیت

کودکان استثنایی

روانشناسی 
کاربردی

بالینی

نظامی

ورزشی
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نظامی
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 روانشناسی کاربردی مثل اینکه گفتیم در ورزش به ما کمک می کند یا در مدرسه یا در کارخانه ها.

 شوند . یک سلسله رشته هایی هم هستند که روانشناسی محض یا نظری تلقی می 

 زیرمجموعه این دو نوع روانشناسی شامل موارد زیر است :  

 روانشناسی محض شامل

روانشناسی عمومی، روانشناسی آزمایشی، روانشناسی رشد،  روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی کودکان  

 استثنایی

 روانشناسی کاربردی شامل   

 روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی، روانشناسی ورزشی، روانشناسی سیاسی، روانشناسی جنایی، روانشناسی تربیتی 

این رشته ها بسته نیستند و در آینده مواردی پیش خواهد آمد که به این رشته ها اضافه خواهد شد. روانشناسی بالینی به درمان  

ها کاربرد دارد روانشناسی  تربیتی یکی از و روانشناسی نظامی در موسسات نظامی و ارتش پردازداختالالت عمیق روانی افراد می

 شاخه های کاربردی روانشناسی که کالً بحث ما در این مورد خواهد بود.

لبته بین توانیم مثل سایر علوم اهدافی را دنبال کنیم.  اروانشناسی در هر زمینه ای چه نظری یا محض و چه کاربردی باشد  می  

توان به طور کامل آنها را از هم تفکیک روانشناسی کاربردی و روانشناسی محض خیلی مرز مشخصی وجود ندارد و  و گاهی اوقات نمی

کرد. خیلی از چیزهایی که به صورت نظری مثل پژوهش های بنیادی نتایجی حاصل می شود، مدتی بعد می توانند کاربرد آن را هم 

توانیم اهدافی را ز خیلی مشخص و دقیق نیست ولی به هر حال در هر کدام از این گرایش ها که باشیم میمشخص کنند. این مر

 دنبال کنیم.

 

توصیف رفتار

بیان دقیق و روشن پدیده ها یا ماهیت یا چیستی یک 
رفتار چیست؟

تبیین رفتار

چرا این رفتار بروز . کسب روابط علی بین متغیرها
می کند؟

پیش بینی رفتار

چه هنگامی. پیشگویی یک متغیر از روی متغیر دیگر
این رفتار بروز خواهد کرد؟

تغییر رفتار

دستکاری در یک متغیر برای ایجاد تغییر در یک 
عمل در جهت افزایش رفتارهای مطلوب . متغیر دیگر 

.و کاهش رفتارهای نامطلوب

اهداف روانشناسی



 

 هدف عمده وجود دارد: ۴در روانشناسی  

های مختلفی را که وجود دارند توصیف می کنیم. بیان دقیق و روشن پدیده هست. در توصیف، پدیدهتوصیف رفتار اولین هدف   

ها یا ماهیت یک رفتار را تعیین می کنیم.  روانشناسان خیلی از اوقات به مشاهده رفتار در موقعیت های طبیعی می پردازند تا بتوانند 

 توصیف دقیقی از رفتار داشته باشند در سایر علوم این توصیه وجود دارد ولی در روانشناسی به توصیف رفتار می پردازیم. 

هست در تبیین رفتار ما به دنبال این هستیم که علت رفتارها را مشخص کنیم یعنی هر یین رفتار تبدومین هدف روانشناسی 

رفتاری چه علتی دارد. بین متغیرهای مربوط به رفتار یک روابط علی وجود دارد  که هدف روانشناسی این هست که دلیل این رفتارها 

 و چرایی آنها را مشخص کند. 

بعد از اینکه ما بتوانیم توصیف دقیقی از رفتار داشته باشیم و علت آن رفتار را نیز بیان کنیم، اگر این دو قسمت به خوبی صورت  

بزنیم.  یعنی اگر متغیر الف تاثیرگذار بر متغیر ب باشد و رابطه این دو را بیابیم، هرجا متغیر  پیش بینیتوانیم دست به بگیرد می

 بینی کنیم.توانیم متغیر بعدی را از روی آن پیشباشد می الف وجود داشته

هست. ما به دنبال این هستیم که وقتی یک رفتار را توصیف کردیم و دالیل آن رفتار را  کنترل یا تغییر رفتارباالخره هدف آخر 

قعیت را جوری ترتیب دهیم که بیان کردیم و توانستیم رفتارها را پیش بینی کنیم، دست به کنترل موقعیت ها بزنیم. یعنی مو

تغییرات مد نظر ما صورت بگیرد. یعنی رفتارهای مطلوب ایجاد شوند و رفتارهای نامطلوب از خزانه رفتاری فرد هست بشود اینها 

نجا رویکردهای مختلفی بود که در روانشناسی وجود دارد. البته رویکرد های جدید تری هم  مثل رویکرد تکاملی وجود دارد که در ای

 به آن پرداخته نمی شود.

 

 

 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: ششمجلسه 

ما روانشناسی را با عنوان یک علم خدمتتون معرفی کردیم و گفتیم که یکی از شاخههای کاربردی روانشناسی، روانشناسی تربیتی 

تربیتی چه تعریفی دارد ؟و چه موضوعاتی را مورد مطالعه است. حاال میخوایم به خود روانشناسی تربیتی بپردازیم و ببینیم روانشناسی 

 قرار میدهد؟.

 روانشناسی تربیتی
در اصل از بهم پیوستن دو تا رودخانه 

تعلیم و تربیت و روانشناسی به وجود آمده 

 است

 یها افتهیکاربرد و اصول و  یبررس

 یاموزش یها تیرا در موقع یروانشناس

که خودش یک شاخه مستقلی از روانشناسی 

های مخصوص به دارای روش ها و نظریه

خودش است. که موضوع آن در درجه اول 

 یادگیری آموزشگاهی و آموزش هست

 



 روانشناسی تربیتی :

در اصل از بهم پیوستن دو تا رودخانه تعلیم و تربیت و روانشناسی به وجود آمده است. یعنی ما یک کاری داریم به اسم، رشته و 

اسم آموزگاری و آموزش دادن و یک روانشناسی هم در کنار قرار داشته و خیلی از آموزههایی که در روانشناسی وجود  شغلی داریم به

دارد میتواند به معلمان و آموزش و پرورش کمک کند. تا آنها آموزششان را بهتر ارائه بدهند.  بنابراین از ترکیب دو رشته آموزش و 

ربیتی به وجود آمده است. روانشناسی تربیتی تعاریف متعددی ازش شده. بعضی ها گفتن کاربرد پرورش و روانشناسی، روانشناسی ت

 روانشناسی در آموزش و پرورش می دانند و بعضی ها به عنوان یک علم مستقل تعریف می کنند.

ه روانشناسی تربیتی های مخصوص به خودش است. موضوعی ک یک شاخه مستقلی از روانشناسی که خودش دارای روش ها و نظریه 

دنبال می کند. موضوعات و سواالت متعددی در روانشناسی تربیتی پرداخته می شود و بهش پاسخ داده می شود. ولی دوتا موضوع 

اولویت بیشتری دارند. بیشتر از همه به آنها پرداخته شده است. یکی خود یادگیری است. فرایند یادگیری، یادگیری آموزشگاهی 

 نشناسی تربیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و یکی هم آموزش است.خیلی در روا

 اهداف روانشناسی تربیت 

 چگونه دانش آموزانی بپروریم که یادگیرنده موفق و ماهری باشند -1

 چگونه معلمانی بپروریم که اثر بخش و موفق باشد-2

یادگیری از جانب یادگیرنده  و آموزش از جانب معلم. در واقع ما در روانشناسی تربیتی به دنبال دو هدف هستیم. اول اینکه میخواهیم 

بدانیم ما چطور معلم بهتر یا آموزش دهنده بهتری باشیم. روانشناسی تربیتی می خواهد به ما کمک کند که ما بتوانیم آموزش بهتری 

 ه یادگیرندگان ما هم می خواهد کمک کند که یادگیرنده بهتری باشند. ارائه بدهیم و ب

 رابطه بین آموزش پرورش و روانشناسی

 « معلمی که می خواهد ریاضی را به رضا بیاموزد باید هم ریاضی را بشناسد و هم رضا را.»  

 شناخت دانش آموز             ✔

 شناخت توانمندی ها و استعداد ها  ✔

 یادگیریکنترل محیط  ✔

 شکل دادن تجارب یادگیری ✔

هر دو عنصر فرایند یادگیری: یعنی معلم و دانش آموز می تواند کمک کند. در روانشناسی تربیتی یک رابطه گفتیم بین آموزش و 

اید هم معلمی که می خواهد ریاضی را به رضا بیاموزد ب»  خود روانشناسی وجود دارد. یک جمله جالبی اینجا نوشته شده است. گفته

 «ریاضی را بشناسد و هم رضا را.

 

 



 

خیلی از اوقات ما اون رشتهای که میخواهیم را تدریس کنیم ممکنه اطالعات زیادی در مورد اون رشته داشته باشیم. یک معلم 

اگر این معلم  شیمی ممکنه شیمیدان خیلی خوبی باشه. با نظریه ها و اصول و قوانینی که در رشته شیمی وجود دارد آشنا باشد ولی

طریقه انتقال دادن این مطالب و آموزش دادن آنها را بلد نباشد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کارش را به درستی انجام بدهد. 

خیلی از ماها با معلمانی با اساتیدی مواجه شدیم که در رشته خودشون علم خیلی زیادی داشتند ولی معلم و استاد خوبی نبودند. 

ه خوبی نمی توانستند مطالب مدنظرشان را به دانش اموز یا دانشجو منتقل کنند. پس صرف داشتن علم در یک رشته نمی چون ب

تواند به ما کمک کند که ما معلم خوبی باشیم. همزمان باید این دو مورد باشد. خب در روانشناسی تربیتی ما به دنبال شناخت دانش 

ا بحث رشد را پیگیری می کنیم در بحث رشد ما به جنبههای مختلف انسان می پردازیم و این اموزان هستیم. دانش اموزان وقتی م

به شاخت بهتر ما از دانش اموزان در سنین و دوره های مختلف کمک می کند. باز در همین بحث دانش اموزان. ما می توانیم 

ل این هستیم که عالوه بر اینکه سبک های یادگیری مختلفی توانمندیها و استعدادهای دانش  اموزان را بشناسیم و حتی ما به دنبا

که ممکنه دانش اموزان داشته باشند. تفاوت های فردی زیادی که بین دانش اموزان وجود دارد ما می خواهیم اینها را بشناسیم. ما 

است. در رواانشناسی تربیتی ما  می خواهیم دست به کنترل محیط یادگیری هم بزنیم گفتیم یکی از اهداف روانشناسی کنترل رفتار

می خواهیم ترتیباتی در محیط یادگیری به وجود آوریم تا یادگیری بهتر اتفاق بیوفتد. و همچنین ما می خواهیم تجارب یادگیری 

مناسبی را برای داش اموزانمون فراهم کنیم. اینکه چینش محیط فیزیکی کالس باشد . کالس چه ترتیباتی داشته باشد. کالس 

طوری باشه که بهتر باشه معلم درس را ارائه بدهد. چطوری ایجاد انگیزه در دانش اموزان بشه. اینها همه می توانند بگوییم پیوندی چ

هست که بین آموزش و پرورش و روانشناسی می تواند وجود داشته باشد . حاال چه مباحثی در روانشناسی تربیتی وجد دارد. مباحث 

سی تربیتی وجود دارد با توجه به همان سه تا مولفه یعنی معلم و دانش اموز و فرایند یادگیری. در قسمت عمده ای که در روانشنا

دانش اموز یا یادگیرنده ما  مثل رشد و تحول را داریم. هوش را داریم و انگیزش را داریم و سبک های دیگر یادگیری را داریم. و 

د تا طراحی آموزشی مناسبی را داشته باشند. طراحی اموزشی مناسب به این معناست روانشناسی تربیتی به معلمان می تواند کمک کن

که ما بتوانیم برنامه ریزی درستی برای کالسمون داشته باشیم. وقتی شما می خواهید یک درسی را ارائه بدهید در طول یک ترم در 

ه ریزی داشته باشیم. روانشناسی تربیتی به ما کمک می طول  یکسال تحصیلی یا حتی یک هفته و یک روز و یک جلسه ما باید برنام

کند تا برنامه ریزی بهتر صورت بگیرد. روانشناسی تربیتی به مدیریت کالس بهتر کمک می کند. خیلی از اوقات مشکالتی که معلمان 



ا بتوانید بهتر کالستونو کنترل دارند راجع به مدیریت کالس است. شما انتظار دارید بعد از این دوره فنونی به شما آموخته شود ت

کنید. فضای مناسبتری برای یادگیری در کالستون برای دانش اموزان فراهم شود. اینا جز مباحث و مواردی است که می تواند در 

قسمت معلم، روانشناسی تربیتی کمک کند. روش های اموزشی مناسب را باز به ما میگه. هر چند ما در بحث هایی مثل روش ها و 

فنون تدریس این مباحث را داریم ولی بحث های مشترکی هستند که در روانشناسی تربیتی هم دنبال می شود. در قسمت فرایند 

 یادگیری ما با نظریات مختلف یادگیری آشنا می شویم. وقتی ما از بیرون به یادگیری نگاه می کنیم

مفاهیمی که اول انسان به آنها می پردازد می بیند خیلی ساده یادگیری و اموزش دادن یک پدیدة ساده جلوه می کند. مثل همه 

هستند و هیچ پیچیدگی در آنها نمی بیند وقتی خوب  به آنها می پردازیم می بینیم چقد پدیده هایی به ظاهر ساده می توانند 

ان مطلب رو ارائه می دهید  پیچیده باشند.وقتی کسی می گوید معلمی خیلی کار دشواری نیست. شما یک مطلبی را که یاد دارین

و افراد هم یاد می گیرند. خب می گوییم یادگیری چیه؟ وقتی به یادگیری بپردازیم یه تعریف ساده از یادگیری داشته باشیم با 

 مشکالت کار ما مواجه می شویم. و عالوه بر آن به بحث تفکر و سنجش  و ارزشیابی و سایر بحث های که می تواند در قسمت فرایند

 یادگیری قرار داده باشند ما خواهیم پرداخت. اینا مباحث اساسی روانشناسی تربیتی یا روانشناسی پرورشی را تشکیل می دهند.

 

 

 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: هفتمجلسه 

ما وارد مباحث یک سری اصطالحاتی در روانشناسی پرورشی وجود دارند که اینها اصطالحات مهمی هستند یعنی قبل از اینکه 

 اصلی روانشناسی تربیتی بشیم خوبه با این اصطالحات و تعابیر مختلفی که این اصطالحات دارند آشنا بشیم.



 

 این مفاهیم در دو دسته قرار می گیرند

 یک دسته برای یاددهی یا اموزش هستند. -2یک دسته برای یادگیری هستند                        -1

گفتیم تعریفش تعریف خیلی ساده ای نیست تعاریف متعددی ازش شده بعضی ها یادگیری رو معادل کسب مهارت  گیرییاددر یادگیری، خود 

دانسته اند، کسب دانش دانسته اند، حفظ کردن یک سلسله مواردی رو یادگیری گفته اند، ولی خوب اینها تعاریف جامعی نیستند تعریف جامع 

یادگیری رو در بر بگیره و غیر یادگیری ها را در برنگیره. این تعریفی که توافق خیلی زیادی روش  اون تعریفی است که همه ی مصداق های

در این تعریف وجود داره تعریفی است که کیمبل از یادگیری ارائه داده است و مورد توافق هم رفتارگرایان و هم شناخت گرایان قرار گرفته. 

تغییر نسبتا پایدار یعنی حتما وقتی یادگیری حاصل میشه که رفتار ما تغییر کنه.  تار بر اثر تجربه استیادگیری ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رف

گوییم. این این تغییر در رفتار هم باید پایدار باشد یعنی یک ثانیه و چند ثانیه نباشه حاال مدتش از چند دقیقه باالتره این را تغییر پایدار می 

تجربه هم باشه بر اثر تجربه باشه یعنی یه سری تغییراتی در انسان ممکن است که بر اثر خستگی به وجود بیاد یک  تغییر گفته اند که بر اثر

فردی بر اثر خستگی زیاد ممکن است نتونه خشمش را کنترل کند و بیشتر عصبانی شود ایا این یاد گرفته بیشتر عصبانی بشه میگیم نه این 

موقتی هم که به وجود اومده میتونه برطرف بشه. بر اثر بیماریها و بر اثر داروها، این تغییرات هیچکدام خستگیش که برطرف بشه این تغییر

داریم.  یادگیری اتفاقیو یک  یادگیری عمدیکه بهش میگیم  برنامه ریزی شدهیادگیری تلقی نمیشوند. ما دو نوع یادگیری داریم یک یادگیری 

به وجود امده اند در دسته ی دوم یادگیری قرار داشته اند. یعنی فرد قصد نداشته چیزی را یادبگیرد با خیلی از یادگیری هایی که در انسان 

برنامه ریزی نبوده که بره جایی بنشینه و اموزشی به او داده بشه در کوچه، خیابان، محیط های مختلفی که فرد حضور پیدا می کنه اینجا 

ما رفتار رو گفتیم که هر عملی که از انسان سر می زند می تونیم بهش رفتار بگیم  رفتارتحت عنوان یادگیری حاصل میشه. تعریف دیگری داریم 

اصطالحات مهم روانشناسی

یادگیری

ایجاد تغییر نسبتا پایداردر رفتار: یادگیری-1

عمدی

اتفاقی

رفتار-2

بیرونی .آشکار

درونی. نهان 

رفتار قایل مشاهده از یادگیری:عملکرد -3

آموزش

فعالیت طراحی شده توسط معلم برای تسهیل :آموزش-1
یادگیری

فعالیت های کالسی و عمدتا کالمی معلم در کالس:تدریس-2

هدایت رشد همه جانبه :پرورش-3
شخصیت

کسب 
معارف

جامعه پذیری

شکوفایی و 
رشد استعداد

برای ایفای یک :کارآموزی-4
تکلیف یا ایفای شغل

دانش 

نگرش

مهارت



. رفتار اشکار قابل مشاهده برای دیگران است. اون رفتارهای نهانداریم و یکی رفتار  اشکاررفتار اینجا باز دو دسته تقسیم بندی داریم یکی رفتار 

رهای نهان هم یا رفتارهای درونی رفتارهایی هستند که گفتیم مثل تفکر،تخیل، هیجانات مختلفی که ما تجربه بیرونی است که ما داریم. و رفتا

هم داریم عملکرد رو  عملکردمی کنیم قابل دیدن نیستند. اون واکنش های درونی که از انسان سر می زند. و در همین قسمت یادگیری ما یک 

ی گفته اند. ما قبال هم گفتیم که روانشناسی به رفتارهای قابل مشاهده و حتی در دیدگاه شناختی به رفتارهای قابل مشاهده ی حاصل یادگیر

فتار رفتارهای غیر قابل مشاهده مطالعه اینها هم می پردازد. ولی فرق عملکرد با رفتار این است که در رفتار هر عملی که از انسان سرمی زد ر

باید حاصل ومحصول یادگیری باشد نشات گرفته از یادگیری باشد. این ها در قسمت یادگیری این سه تا تلقی میشد ولی در عملکرد حتمارفتار 

اصطالح مهم بودند. و در قسمت اموزش چند تا اصطالح داریم که ممکن است در دیدگاه عامه خیلی تفکیکی بین این ها وجود نداشته باشد. 

. اموزش فعالیت هایی گفته شده که توسط معلم طراحی میشه برای تسهیل فرایند اموزشمثل  ولی در دیدگاه تخصصی این ها با هم فرق دارند.

یادگیری. یعنی همه ی اون فعالیت هایی که معلم قبل از شروع کالس انجام می دهد تا هنگام حضور در کالس و حتی ارزشیابی های بعد از 

. تدریس تدریسانجام می دهد اموزش هستند. اصطالح دیگری داریم تحت عنوان  کالس، برنامه ریزی هایی که انجام می دهد فعالیت هایی که

به فعالیت های کالسی معلم اطالق میشه که عمدتا به صورت کالمی و درحضور دانش اموز ارائه می شوند. خوب فرق اموزش با تدریس اینجا 

های بعد از شروع کالس اموزش تلقی می شدند وجزء اموزش بودند  متوجه میشوید که در اموزش اون فعالیت های قبل از شروع کالس و فعالیت

ولی اون قسمتی که معلم در کالس حضور داره و با چند نفر داره تعامل میکنه اینجا میگیم تدریس. اصطالح گسترده تری از این اصطالحات 

پرورش است .پرورش را بعضی ها تربیت گفته اند و شاید گسترده ترین و جامع ترین اصطالحی که ما داریم  پرورشوجود دارد تحت عنوان 

بعضی ها هم اکثرا ان را پرورش گفته اند. در پرورش ما به دنبال رشد همه جانبه ی شخصیت فرد هستیم. حاال چرا بعضی ها میگن تربیت و 

دهیم. ولی در تربیت این تعریفی که ما بعضی ها میگن پرورش. تربیت مختص انسان است ولی ما یک اسب و یا یک گل را هم میتوانیم پرورش ب

ارائه می دهیم مختص انسان است. در این تعریف یک فرایند منظم و مستمری که به دنبال هدایت رشد همه جانبه ی شخصیت است. اون فراگیر 

: اوال ما به دنبال کسب معارف و یا یادگیرنده را می خواهیم در همه ی ابعاد شخصیتی رشد پیدا کنه. در سه جهت این رشد باید صورت بگیرد

ذیر بشری هستیم. پس یادگیریها اون مطالب مختلفی که بشر تونسته تا حاال علم های مختلفی که اونا رو یاد بگیره. هم چنین به دنبال جامعه پ

ان پرورش شکوفا بشه. پس میبینیم کردن افراد هستیم. یعنی اون ارزش های اجتماعی رو بپذیرند و استعدادهای اونها هم رشد پیدا کنه و در جری

که پرورش خیلی جامع است. اموزش را در برمیگیرد، تدریس را در برمیگیرد، حتی اصطالح بعدی کاراموزی هم جزیی از پرورش میتونه تلقی 

توضیح می دهم  بشود. در پرورش معموال سیستم اموزش و پرورش جامعه به دنبال پرورش است. و اخرین اصطالحی که در اینجا خدمتتون

است. ماگاهی اوقات برای یک شغل معین یا برای تکلیف خاصی یک مهارتی را باید یاد بگیریم حاال این ما بهش کاراموزی میگیم. در  کاراموزی

ک دوره تایپ کاراموزی نگرش افراد، مهارت های افراد و دانش الزم برای انجام اون شغل یا اون تکلیف رو یاد می گیرد. مثل تایپ کردن که ی

شی کردن ممکن است برگزار بشود و افراد در یک ماه دو ماه تایپ کردن رو اموزش ببینند. این کاراموزیست دیگه به اون اهداف غایی نظام اموز

ش می و یا پرورش استعدادهای مختلف کاری ندارد. فقط در زمینه همون شغل معین داره برنامه ریزی میشه. کاری که ما در اموزش و پرور

 خواهیم انجام بدهیم در واقع پرورش یا اون تربیتی است که گفتیم بقیه در ذیل اون قرار می گیرند.

 

 

 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: هشتمجلسه 

 ،یست ؟خیلی از تحقیقات در گذشتهمیتونه به اونها پاسخ بده این هست:  که معلم خوب ک ،یکی از سواالتی که روانشناسی تربیتی 

 ،حول و حوش همین موضوع بودند که معلم خوب کی هست ؟ چه کسی میتواند بهترین معلم باشد ؟یا اگر ما میخواهیم معلم باشیم



، تا معلم خوبی باشیم .این سوال باید چه نکاتی را رعایت کنیم و یا چه روش ها و  راهکارها و راهبردهایی را در کارمان داشته باشیم

 یست  ! و براحتی نمیتوان به آن پاسخ داد .خیلی سوال ساده ای ن

ولی یک سری  مواردی وجود دارد . حاال اگر ما خواسته باشیم که معلمین را بسنجیم,  قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم که معلم 

بدیم معلم خوب کیه خوب کیست یا روانشناسی تربیتی چه جوابی برای این سوال داره,  بیایم ببینیم,  اگه خواسته باشیم تشخیص 

 چه راه هایی داریم ؟ )این قسمت میگه که قبل از سنجش معلمین باید راههای تشخیص معلم خوب را بدانیم (

 )معلم خوب کیست؟(ویژگی های معلم خوب

 ودسنجی   خ -3رضایت دانش اموزان و اولیا                       -2کارعملی                                            -1

 مشاهده کار در کالس -5پیشرفت دانش اموزان                              -4

یکی از راه ها ممکن هست این باشد که ما بیاییم پیشرفت دانش آموزان را مد نظر قرار بدهیم بگوییم معلم خوب اون معلمی هست  

رصد درستی ولی نمیتواند , مالک صد د ، آیتم خیلی مهم تلقی میشودین یک که دانش آموزانش بهتر درس را یاد میگیرند  .گرچه ا

ش درست صورت میگیرد و از معلمانی که این صفت را ندارند باشد .چرا ؟ چون گاهی اوقات آموز  ،برای تشخیص معلمان خوب

در یادگیرنده وجود نداشته ولی از طرف دیگر گیرایی و کششی   ،داشته باشد، زی الزم را,  برای دانش آموزانمعلم دلسو، ممکن است

و یا یادگیرنده یک مشکلی داشته باشد و یا محیط فیزیکی مشکلی داشته باشد در نتیجه ما میتوانیم بگوییم :  هر چند این ، باشد

 مالک مالکی هست که مورد استفاده قرار میگیرد,  ولی صد در صد درست نیست.

  ،معلم در حال تدریس را نگاه  کند گوییم به مشاهده کار معلم میپردازیم یعنی : یک فردی در یک کالسی بنشیند وممکن هست ما ب

یک رفتارهایی نشان بدهد ) مثال در آنجا  ،ت تصنعی پیدا کند . یعنی درآنجاحال ،یطب ممکن است رفتار آن معلم در آن محخ

عی که یک مشاهده گری در آنجا نباشد این رفتارها اینطور نباشند و به مهربانی آنچه مهربانی بیشتری از خودش نشان بدهد و در موق

 که در حضور مشاهده گر از خودش نشان میدهد نباشد (

آثار علمی خوبی داشته   ،یک معلمی ممکن هست  ،م,  که بازهم مالک صد درصدی نیستمیتونیم به آثار علمی معلم توجه بکنی 

 خیلی معلم موفقی نباشد. باشد,  ولی در کالسش

که هر معلمی ، دانیم همیشه هم مالک خوبی نیسترضایت دانش آموزان و اولیا را هم میتوانیم در سنجش معلم قرار بدهیم ولی می

م که دانش آموزان یا اولیا بیشتر از ایشان راضی باشند معلم بهتری هست  (میگه این مالک یعنی رضایت اولیا و دانش آموزان از معل

 همیشه مالک خوبی نمیتونه باشه. (

  ،را بسنجدو گاهی اوقات ممکن هست از خود معلم بخواهیم بیاید یک خودسنجی یا خودگزارشی انجام بدهد . یعنی خودش خودش 

ن هست در اینجا هم باز ممک خب،چقدر فاصله دارد . ،ی یک معلم در نظر گرفته شده استبرا  ،ند با آن مالک ها ی ایده الی کهببی

 یک خطاهایی رخ بدهد. پس میبینیم که سنجش این موضوع که معلم خوب , چه کسی هست,  خیلی کار ساده ای نیست. 

بیاییم بررسی کنیم که معلم چه نقشی در کالس دارد ؟ آیا معلم فقط در کالس   ،های معلم خوب را بگوییم حال قبل ار اینکه صفت

یک سری نقش های دیگری  ،ولی در کنار این آموزش دادن  ،در کالس آموزش دادن هست ی معلمانآموزش میدهد ؟ گرچه کار اصل

 را هم ایفا میکنند. 



  نقش معلم در کالس درس

 

 اینها نقش هایی هستند که به صورت سنتی برای معلم تعریف میشوند

 :نقش معلم و دانش آموز

، ر کند .  یعنی وقتی ما در گذشتهتغییراتی که در جامعه بوجود آمده است باعث شده است که انتظارات از معلم و دانش آموز هم تغیی

نشسته هست و معلم به او آموزش میدهد و  د،و در یک کالسی حضور پیدا میکن در یک جایی میگفتیم: دانش آموز کسی هست که

او مطالب را یاد میگیرد ) این تعریف دانش آموز خوب در گذشته هست (. و معلم خوب هم کسی هست که  دارد کالس را بخوبی 

 هم دانش آموز تغییرات زیادی کرده اند .نقش های هم معلم و   ،ولی   ،یکند )تعریف معلم خوب در گذشته( کنترل م

فرد پرسشگری  ،خودش بسازد  ،شد و دانش خودش رابعنوان مثال :  از دانش آموز انتظار میرود که خودش یادگیرنده ی فعال با

 ر دیدگاههایدولی ،نمیگفت دانش آموز خوب تلقی میشد باشد. یک فردی که در  گذشته ساکت در یک جا نشسته بود و هیچی 

 فردی علمی هست که خودش بدنبال کسب دانش رفته است   ،نش آموزی هست که :  اهل پرسش هستدا ،جدید دانش آموز خوب 

. طرایح و اجرای آموزش 1  

. طرایح و سازماندیه کالس درس 2  

ی 3 . مدیریت و رهبر  

ش4 ز . ایجاد انگب   

ل 5 . نظارت و کنبر  

. ایجاد انظباط 6  

. ارتباط با والدین  7  



.  

به  یک تسهیل گر, به یک   ،تبدیل شده است   ،از یک ارایه دهنده ی صرف درس  ،که در نگاه به معلم بوجود آمده  و باز تغییراتی

ناظر,  به یک بازخورد دهنده و بطور کلی به یک مرشدی,  که میخواهد یک دانش آموز را به سمت  راهنما,  به یک مشاور  به یک

 یادگیری هایی که مد نظرش هست هدایت کند .

 سختتر میکند.  ،ب این تغییرات مختلفی که در نگاه به معلم بوجود امده است   بازهم کار ما را  در تعریف یک معلم خوبخ

هیم برویم سراغ اینکه معلم خوب کیست و چه ویژگی هایی دارد؟  باید به این نکته توجه داشته باشیم که : پاسخ حاال وقتی ما میخوا

میگه هایی که گفتیم را داشته باشد. ) دادن به این سوال خیلی کار ساده ای نیست !  که کسی همه ی این مواردی و صفات و ویژگی

 این صفاتی که گفتیم رو دارا هست یا نه (دشوار هست که تعیین کنیم یه معلم همه ی 

ولی  به هر حال روانشناسی تربیتی میتونه به این سوال ما تا حدی پاسخ دهد که ما چه کارهایی را انجام بدهیم که معلم بهتری  

 باشیم .
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 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: نهمجلسه 

فکرمی کنم که انگیزه الزم در ما به وجود امده باشدکه ببینیم روانشناسی تربیتی در مورد اینکه معلم خوب کیست ،چه پاسخی   بخ

تامل   ما داده است .خودتان قبل از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم چند لحظه در مورد معلمانی که تا به حال داشتید  به این سوال

بدترین معلمانی که تا به حال داشته اید فکر کنید ،چه در دوره دانش آموزی مدرسه و چه در دانشگاه ،ببینید کنید ، به بهترین و 

افتید خاطرات کدام یک از آن ها اثر ماندگاری در ذهن شما بر جای گذاشته اند؟ کدام معلمان هستند که هر وقت به یادشان می

می تواند به ما کمک می کند تا خود ما معلم   علمان و تفکر و تأمل درباره آنهاخوشی در ذهنتان زنده میشود؟ شناخت این نوع م

ها پرسیده شده است ساله انجام شده است و از آن ١۷تا  ١۳ای بین دانش آموزان بهتری باشیم . تحقیق زمینه یابی خیلی گسترده

گی هایی داشته اند ؟و اینها آمدند و پاسخها را اولویت بندی به نظر شما بهترین و بدترین معلمانی که تا االن داشته اید چه جور ویژ

 کردند ببینید در این جدول که آمده ویژگی های بهترین و بدترین معلم ها چه هستند ؟

 تصویر دانش اموزان از بهترین و بدترین معلمان

  ویژگی های بدترین معلمان 

 درصد ویژگی ها 

 6/79 داشتن یک کالس خسته کننده 1

 2/63 عدم ارایه توضیحات روشن 2

 7/52 استثنا قایل شدن بین دانش اموزان 3

 8/49 طرز برخورد بد 4

 1/49 انتظارات خیلی زیاد از دانش اموزان 5

 2/46 ارتباط برقرار نکردن با دانش اموزان 6

 2/44 دادن تکالیف بسیار زیاد 7

 6/40 سخت گیری زیاد 8

 5/40 فردی به شاگردانکمک نکردن و عدم توجه  9

 9/39 فقدان نظارت و کنترل بر کالس 10

 

 

 

 



  ویژگی های بهترین معلمان 

 درصد ویژگی ها 

 2/79 داشتن حس شوخ طبعی 1

 7/73 جذاب کردن کالس درس 2

 1/70 تسلط بر موضوع مورد تدریس 3

 2/66 توضیح روشن مطالب 4

 8/65 وقت گذاشتن برای دانش اموزان 5

 8/61 عادالنه رفتار کردن با دانش اموزان 6

 4/54 با دانش اموزان مثل بزرگ ترها رفتار کردن 7

 2/54 ارتباط مطلوب با دانش اموزان 8

 9/51 توجه کردن به احساسات دانش اموزان 9

 6/46 استثنا قایل نشدن بین دانش اموزان 10

  دقت نداشته باشیم و  ها را داشته اند ، اواًلعلیرغم اینکه ممکن است ما خیلی، این ویژگی  بهترین معلمان از دیدگاه دانش آموزان

درصد دارای حس شوخ طبعی بودند آدم های شوخ طبعی  ۷۹خیلی برای مان مهم نباشد گفته معلمان خوبی که ما تا االن داشتیم 

دادند ،برای دانش ،مطالب را به خوبی توضیح میبودند ،کالس جذابی داشتند، بر موضوعی که داشتند درس می دادند تسلط داشتند 

کردند ،خوب میبینیم همه این موارد که گفته شده همه آن آموزان به صورت عادالنه رفتار میگذاشتند ،با دانشآموزان وقت می

ان چنین نظری دارند، خواهید معلم خوبی باشید دانش آموزچیزهایی است که روانشناسی تربیتی می تواند به ما بگوید. اگر شما می

ایجاد یک کالس جذاب ،ایجاد یک کالسی که دران رابطه درست و صحیح با دانش آموزان به وجود بیاد، معلمی که کالس خشک و 

، نداشته باشد اینها می تواند به ما کمک کند، حاال ما چگونه میتوانیم  کالس مستبد، کالسی که جذابیت نداشته باشد یا یکنواخت

جذابیت را ایجاد کنیم ،روشهای مختلفی وجود دارد که ما به آنها خواهیم پرداخت. اینکه انتظارات مناسبی از دانش آموزان داشته این 

آموزان انتظارات معقول و باشیم ،در عین حالی که آنها را دست کم نگیریم وآنها را خیلی کم براورد نکنیم ولی در عین حال از دانش

بشود و بین آنها ما استثنایی قائل نشویم   م ،مثل بزرگترها مورد احترام ما قرار بگیرند و به احساسات آنها توجهمناسبی داشته باشی

،اینها ویژگی هایی بوده از دیدگاه دانش آموزان ،که برای بهترین معلمان برشمردیم ما هم وقتی تامل میکنیم و نگاه می کنیم واقعا 

یا قسمتی از این ویژگی ها را در کارشان داشته اند.   ممکن است همه این ویژگی ها  ا ماندگار بودندمعلمینی که ما داشتیم و برای م

  و باز بدترین معلمان کدام ها بودند؟ حاال شاید این اصطالح زیاد مناسب نباشد ولی معلمانی هستند که خاطره خوشی از خودشان

انش آموزان معلمان برعکس این گروه بودند .یک کالس خسته کننده داشتند، در ذهن دانش آموزان بر جای نگذاشتند ،از دیدگاه د

درصد معتقد بودند معلمی که خاطره خوبی از او نداشتند و تحت عنوان بدترین معلمان تلقی کردند کالس خسته کننده ای  ۷۹

دانش آموزان استثنا قائل می شدند ،با آنها دادند یا توضیحات روشنی ارائه نمی دادند ،بین داشتند، مطالب را به خوبی توضیح نمی

به طرز بدی برخورد می کردند ،انتظارات فراتر از حد توان از آن ها داشتند ،نمی توانستند ارتباط موثری با دانش آموزان برقرار کنند، 



که به احساسات    ان قبلیمعلم  آموزان کمک نمی کردند که مانندتکالیف زیادی می دادند ،سخت گیری زیادی می کردند به دانش

  توجه داشتند باید به تک تک دانش آموزان توجه کنند ،بالخره نظارت و کنترلی بر کالسی درسشان نداشتند .از دیدگاه دانش آموزان

رین های بهترین معلمان درس بگیریم ، ولی بدتتوانیم از ویژگیدیدید که بهترین و بدترین معلمان کدام ها هستند . گرچه ما می

را ما تکرار   هم که در اینجا توصیف شدند می توانند باز برای ما درس آموز باشند .این رفتارهایی که در اینجا وجود داشت  معلم ها

 درباره معلمان خوب به ما چه می گویند:  نکنیم .حاال این دیدگاه دانش آموزان بود ببینیم تحقیقات روانشناسی

 (اموزش اثر بخش )معلمان کارامد
          ب: تعهد                  الف: مهارت ها و دانش های حرفه ایی معلم 

 .دلسوزی و عالقه به کار خود1                                 .تسلط بر مطالب مورد تدریس1

 .مسیولیت پذیری2.راهبردهای اموزشی                                                  2

 ج: رشد و توسعه ی حرفه ایی . مهارت های هدف گذاری و برنامه ریزی اموزشی             3

 .رشد و توسعه ی حرفه ایی1.مهارت های انگیزشی                                               4

 معلمان با تجربه.مشورت با 2.مهارت های ارتباطی                                                5

 .متوقف نکردن یادگیری3.مهارت های کنار امدن با دانش اموزان مختلف                6

 .فراهم کردن منابع خوب و جلب حمایت دیگران4                                   .مهارت های تکنولوژیکی7
ها و دانش های حرفه ای اوالً یکسری از موارد مربوط به مهارتمعلم کارآمد یا آموزش اثربخش، باید سه دسته ویژگی داشته باشد :

معلم ،مورد بعدی تعهدی است که معلم دارد ،باالخره رشد و توسعه حرفه ای که یک معلم باید داشته باشد تا بتواند آموزش اثربخشی 

تر داشته باشد .به عنوان مثال معلم خوب را داشته باشد .بعضی از این موارد واضح هستند اما بعضی ممکن است نیاز به توضیح بیش

تسلط داشته باشد .ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم یک فردی به عنوان یک معلم خوب تلقی شود   باید بر مطالب مورد تدریسش

بلد نباشد ،این بدیهی ترین چیزیست که از ما یک معلم خوب می سازد .ولی   آن موضوعی را که میخواهد تدریس کند خودش  اما

این تسلط به تنهایی کافی نیست عالوه بر تسلط ،معلم باید راهبردهای آموزشی مناسب برای انتقال مطالب به دانش آموزان داشته 

مهارت های هدف گذاری و برنامه ریزی آموزشی باشد این طوری نباشد که فقط معلم مطالب را صرفاً ارائه دهد ،معلم خوب باید 

و کالس خود داشته باشد، ایجاد انگیزش را گفتیم، مهارت های ارتباطی را   داشته باشد ،بتواند طراحی آموزشی مناسبی برای دوره

اید دقت کنیم با گفتیم ،مهارت کنار آمدن با دانش آموزان مختلف ،یعنی تفاوت های فردی بین دانش آموزان وجود دارد که ما ب

داشته باشند، فرهنگ های مختلفی داشته باشند، ممکن است از لحاظ   مختلفی  دانش آموزانی که ممکن است سبک های رفتاری

یادگیری با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند .چگونه باید با این ها کنار بیاییم ؟ما خواهیم آموخت که معلمان خوب می توانند با 

 .ی یادگیری و دانش آموزان متفاوت کنار بیایندانواع سبک ها

 

 

 

 



 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: دهم جلسه

 .یکی دیگر از مهارتهای معلمان مهارت های تکنولوژیکی هست

 آموزش اثربخش )معلمان کارآمد(

 

 الف :مهارتها و دانش های حرفه ای معلم

مهارت های هدف گذاری-3راهبردهای آموزشی              -2تسلط بر مطالب مورد تدریس           -1  

مهارت های کنار امدن با دانش آموز-6مهارت های ارتباطی                 -5مهارت های انگیزشی               -4  

مهارتهای تکنولوژیکی -7                                                    

 

 ب:تعهد

مسوولیت پذیری -2ه به کار خود                                    دلسوزی و عالق -1  

 

 ج:رشد و توسعه حرفه ای 

مشورت با معلمان با تجربه 2رشد و توسعه حرفه ای                                         -1  

     ابع خوب و جلب حمایت دیگرانفراهم کردن من -4متوقف نکردن یادگیری                                         -3

 
در این دوره ای که فناوری به سرعت در حال رشد است معلمان کارآمد باید بتوانند از فناوریهای الزم برای آموزش خودشان بهره 

از ابزارهای  ای،  استفاده معلمبگیرند . فناوری فقط تسلط بر کامپیوتری نیست، تسلط به فناوری یعنی قدرت جستجوگری، سواد رسانه

 مختلف برای تدریس بهتر و انتقال بهتر مطالب به دانش آموزان.

در کنار همه این موارد که گفته شد از جمله قدرت توضیحی معلم، دسته دیگر مهارت ها، می تواند از قبیل تعهد و دلسوزی معلم  

باشد، معلمان ماندگار و معلمان اثربخش معلمان دلسوز و متعهد به کار خود بوده اند. ما باید به دانش آموز در وهله اول به عنوان یک 

هر کسی در کالس ما حضور پیدا کرده علیرغم ویژگی های فردی و خانوادگی و قومی و نژادی خود یک انسان است  انسان نگاه کنیم.

 که مورد احترام است.

دانند و حتی از بدترین دانش آموزان، دانش آموزان خوبی ساخته اند. رفتار معلم باید طوری باشد معلمان خوب این را همیشه می 

ز را تشدید نکند.  وقتی به دانش آموزی توجه شود دانش آموز احساس تعلق بیشتری به کالس خواهد کرد و آموکه رفتار بد دانش

 برای یادگیری انگیزه بیشتری خواهد داشت.  

عالوه بر این موارد که گفته شد معلمان خوب به دنبال رشد و توسعه حرفه ای خودشان هستند،  نباید با فارغ التحصیلی از دانشگاه 

کند و به دنبال رشد و توسعه خود هست. او جستجو یان یادگیری به اتمام برسد.  معلم خوب معلم است که همیشه خود را بروز میجر

می کند منابع آموزشی را که به او کمک می کند معلم بهتری باشد. معلمان خوب می توانند منابع مختلفی را به صورت فیزیکی و 

 اهم کنند و  باعث رشد خود شوند.        صورت جلب حمایت دیگران فربه

 



 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: یازدهم جلسه 

در روانشناسی تربیتی ما روش های پژوهش متعددی داریم گفتیم که روانشناسی پرورشی یک علمی است که علم تجربی تلقی 

داده های مختلفی و نظریه های متفاوتی که در  میشه و داده هاش رو از روش علمی به دست می اورد این مباحث مختلف و

 روانشناسی تربیتی به دست آمده از کجا امده است

 دسته تقسیم می شوند: 2روش های پژوهش در روانشناسی  تربیتی به 

 روش های کمی 2روش های کیفی                                      1

 سرکار نداریم و بیشتر به توصیف دقیق پدیده ها پرداخته می شود   در روش های کیفی ما با اعداد و اراقامکیفی : 

در روش های کمی ما با  استفاده از اعداد و ارقام و گروهای کنترل و گروه ازمایش و نمونه  گیریهای خاص ما به مطالع  کمی:

 میپردازیم

 

              

 

 

کسی که می خواهد این روشها رو فرابگیرد باید درس های مثل  روش های تحقیق کیفی یکی یکی بررسی مختصری میکنیم حتما

 روش تحقیق مطالعه کند 

مورد پژوهی: در مطالعه موردی ما وقتی یک شخصی داریم یا یک موقعیتی داریم که  امکان تکرار آن موقعیت وجود ندارد بنابرین  

ه ای که باید مورد نظر ما باشه نتایج حاصل از مورد به صورت  عمیق اون شخص یا موقعیت رو مورد مطالعه قرار میدهیم نکت

 پژوهی همیشه قابل تفسیر و تعمیم نیستند خیلی نمیتوانیم بگوییم در بقیه افراد و بقیه موقعیت ها همین شرایط حاکم است 

رد ویژگی های قوم نگاری:این روش از مردم شناسی برگرفته شده است که هدف این روش این است که بررسی های عمیقی در مو

یک گروه را. در روانشناسی تربیتی گاهی یک کالس یا یک موقعیت مورد بررسی عمیق قرار گرفته به عنوان مثال  وقتی می می 

خواهیم ببینیم نژادهای مختلف در یک کالس حضور دارند  یا قومیت های مختلفی که هستند چطور می توانند با همدیگر تعامل 

روش کیفی 

مورد پزوهی

بررسی میدانی

قوم نگاری

زمینه ای
مصاحبه

پرسشنامه
اقدام پژوهی

روش کمی 

روش 
همبستگی 

روش آزمایشی
تک امزمودنی

گروهی



یانی که سال اول وارد محیط دانشگاه بشوند و در کالس حضور میابد و به مطاله رفتار و تعامل و واکنش داشته باشند یا دانشجو

 های که افراد با هم دارن بپردازند

بررسی میدانی:در این روش فرد در موقعیت طبیعی قرار میگیرد و از مشاهده طبیعی استفاده میکنه و گفتیم که مثل روش قوم 

 می توانیم به عنوان یک پژوهشگر در محیط حضور داشته باشیم نگاری در اینجا هم 

زمینه یابی: ما به دنبال این هستیم که نگرش و باورها و ارزش های افراد رو بسنجیم در مورد موضوعی  می خواهیم ببینیم 

دانشجویان چه نظری داشتند  مثل همون مورد مطالعه گسترده  ویزگی های بهترین و بدترین معلمان رو داشتیم برمیشمردیم 

و افراد از طریق مصاحبه یا پرشنامه میان نظر خودشون در مورد یک موضوعی ابراز  گفتیم که یک تحقیق زمینه یابی اجرا شد

میکنند البته این روش ها همه مختص روانشناسی تربیتی نیستند و در بقیه موارد )رشته ها ( هم  مورد استفاده قرار میگیرند ولی 

 در روانشناسی تربیتی ما میتوانیم  از این روش ها استفاده کنیم 

چه در زمینه یابی ما نتایج رو به صورت اعداد گزارش و کمی گزارش میکنیم ولی چون فقط صرف درصدها و نتایج به صورت گر

 کمی هستند در رده روش کمی قرار نمی گیرند

 

 

از روش گاهی اوقات  معلم در کالس خود با مشکالتی مواجه میشود که میخواهد اون مشکل رو به صورت علمی حل کند و در اینجا 

 پزوهش در عمل یا اقدام پژوهی استفاده میکند 

بررسی میدانی

در موقعیت واقعی کالس درس

عمدتا استفاده از فنون مشاهده طبیعی

حضور پزوهشگر به عنوان یک دانشجو در کالس 

مورد پزوهی

بررسی عمیق یک شخص یا موقعیت،-1

عدم تکرار شرایط خاص به دالیل اخالقی و عملی -2

احتیاط در تفسیر و تعمیم نتایج-3

زمینه یابی 

دشواری مشاهده مستقیم

مشاهده غیر مستقیم از طریق مصاحبه و پرشسنامه 

سنجش عقاید یا نگرشهای مردم در موضوعات مختلف

گزارش نتایج به صورت کمی

قوم نگاری

روشی برگرفته از مزدم شناسی

بررسی عمیق ویزگی های یک گروه از مردم

هدف حمع آوری اطالعات جامع در یک موضوع به منظور 
توصیف عمیق و درک کامل

مشاهده طبیعی و مصاحبه ، درازمدت

روش های کیفی



 

 

وقتی شما با مشکلی مواجه می شوید اول باید مسئله رو به درستی تشخیص بدیم اون وضع موجود رو باید توصیف کنیم و وضع مطلوب رو به 

درستی مشخص کنیم و فاصله ای که بین اینها هست و چه راهکارهای میشه به کارگرفت و چه پیشنهاد های وجود داره که میتواند این مشکل 

 برطرف کند 

اوتی که اقدام پژوهی با سایر روش های پژوهشی داره این است که ما در اقدام پژوهی  به دنبال حل مشکلی هستیم که برای فرد به وجود تف

آمده است برای معلمی که دارای دانش آموزان کم انگیزه است و یا معلمی که دنبال روش تدریس بهتری است اقدام پژوهی می تواند کمک 

 ین فرد داشته باشدخیلی خوبی به ا

 روش های کمی:

ما  روش همبستگی: ما گاهی وقت ها می خواهیم به مطالعه و ارتباط بین دو متغییر بپردازیم ببینیم چه رابطه ای بین دو تا متغییر وجود دارد 

تا متغییر،  2و تعیین کنیم بین این جا از روش همبستگی استفاده میکنیم در روش همبستگی ما میتوتنیم رابطه زمانی یا رابطه پیش بینی ر

کوچک انگلیسی نشان داده می شود و به ان ضریب همبستگی می  rیک ضریب همبستگی به وجود میاد در پایان  تحقیق همبستگی که با 

 است  1گوییم که بین مثبت و منفی 

ن بیان یا میتواند یکی باال برود یکی پایین بیاد که میگیم دو متغییر می توان حالت های مختلفی داشته باشد می توانند هر دو باال بروند یا پایی

رابطه مستقیم یا معکوسی بین متغیییر ها به دست می اید،ما با توجه به این موارد می توانیم تا حدودی به توصف بپردازیم و همبستگی رو 

ش دلیل پیشرفت تحصیلی هست یا برعکس ایا توجه زیاد بسنجیم ولی نمیتونیم بگوییم این دو تا متغییر کدوم یکی دلیل دیگری است  آیا هو

باعث پیشرفت تحصیلی میشه یا نه ادم های که پیشرفت تحصیلی دارن خود این پیشرفت تحصیلی  باعث میشه که توجه به محرک های کالسی 

 بیشتر بشود 

اقدام پژوهی

تشخیص -1
مسئله

برنامه -2
ریزی

ارزشیابی-4اقدام-3

یادگیری -5
و اصالح



ارزش  -5است  rعالمت ضریب همبستگی -4ستگی ضریب همب-3رابطه زمانی و رابطه پیش بینی-2رابطه بین دو متغییر -1پزوهش همبستگی :

عدم تعیین رابطه علیت بین متغییر -7در ضریب همبستگی هم میزان و هم جهت رابطه دیده می شود -6است  -1+تا 1عددی ان همیشه بین 

 متغییر مورد نظر است  2مجذور ضریب همبستگی نشان دهنده درصد مشترک بین  -8ها 

 

 

 ناسی تربیتی و کاربرد آن:درس روانش دوازدهم جلسه

 روش های تحقیق کمی

   

 

 

 روش آزمایشی

روش تحقیق دیگری که جزو روشهای کمی محسوب می شود روش آزمایشی است. روش ازمایشی معتبرترین و دقیق ترین روشی 

است که وجود دارد در این روش ما یک یا چند عامل را دستکاری می کنیم و بقیه عوامل و متغیرها را ثابت نگه میداریم. ما در 

ات توصیفی و صرفا به توصیف و پیشبینی بین متغیرها می توانستیم بپردازیم. ولی در تحقیقاتی که گفتیم همبستگی و سایر تحقیق

تحقیقات آزمایشی عالوه بر توصیف و پیش بینی می توانیم روابط علی و علت و معلولی بین متغیرها هم تعیین کنیم. در این روش 

 به دو صورت گروهی و انفرادی است. 

روش آزمایشی

واملدستکاری یک یا چند عامل و ثابت نگه داشتن بقیه ع•

لی عالوه بر توصیف و پیش بینی به رابطه علت معلو•
بپردازد

دقیق ترین و معتبرترین نوع پژوهش یادگیری•

ایر امکان کنترل دقیق متغییر ها تفاوت این روش با س•
روشهای علمی

اصل مهم دیگر انتخاب تصادفی است •

متغییر مستقل و متغییر وابسته•

انجام به دو صورت گروهی و انفرادی•

وجود دو گروه آموزش و کنترل در پزوهش گروهی•

روش همبستگی

رابطه بین دو متغییر•

یرابطه زمانی و رابطه پیش بین•

ضریب همبستگی•

r))عالمت ضریب همبستگی •
است -1تا +1ارزش عددی ان همیشه بین •

در ضریب همبستگی هم میزان و هم جهت رابطه دیده می •
شود

عدم تعیین رابطه علیت بین متغییر ها •

مجذور ضریب همبستگی نشان دهنده درصد مشترک -•
متغییر مورد نظر است  2بین



 

 پزوهش آزمایشی

 چند عامل و ثابت نگه داشتن بقیه عواملدستکاری یک یا  ⮚

 عالوه بر توصیف و پیش بینی به رابطه علت معلولی بپردازد ⮚

 دقیق ترین و معتبرترین نوع پژوهش یادگیری ⮚

 امکان کنترل دقیق متغییر ها تفاوت این روش با سایر روشهای علمی ⮚

در موردش انجام بدهیم انتخاب می کنیم و اینها را به دو  در روش گروهی ما بصورت تصادفی نمونه را ازجامعه که میخواهیم تحقیق

گروه آزمایشی و کنترل تقسیم بندی میکنیم و یک مداخله ای در گروه آزمایش انجام میشود و در گروه کنترل مداخله ای دریافت 

به این روش میتوانیم به تبیین  نمی کند و بعد نتایج مداخله خودمان را میسنجیم. این روش آزمایشی که گفتیم میتوانیم با توجه 

رابطه علی و معلولی بپردازیم. در اینجا خوبی روش آزمایشی این است که ما با توجه به این میتوانیم بعد به کنترل یا تغییر رفتار 

ند بهتر یاد دست بزنیم. یک مثالی از روش آزمایشی: می خواهیم ببینیم آیا دانش اموزان با روش معمولی که خودشان مطالعه میکرد

میگیرند یا اگر ما بهشان اموزش بدهیم که نقشه ی مفهومی را ترسیم کنند برای متنی مه میخوانند با توجه به اون ترسیم نقشه 

مفهومی، ببینیم درک مطلبشان چطوری است. خب ما دانش اموزان جامعه را یک گروهی را از داخل نمونه گیری تصادفی در ان 

گیری تصادفی یعنی همه اعضا شانس مساوی برای قرار گرفتن در نمونه را دارند. این نمونه را به دو گروه تقسیم انجام میدهیم. نمونه 

می کنیم یک گروه آزمایش میشود یک گروه کنترل. در گروه آزمایش از انها میخواهیم یادگیری انها با استفاده از نقشه های مفهومی 

م نمیشود و با روش قبلی خودشان جلو میروند. بعد میسنجیم ایا میزان درک مطلب این گروه باشد، و گروه دیگر هیچگونه کاری انجا

تفاوتی دارد یا خیر. آیا یادگیری در گروه ازمایش بیشتر بوده یا در گروه کنترل یا تفاوتی نداشت. خب با یافتن نتایج پژوهش ما 

 بر متغیر واسته که درک مطلب بوده تاثیری داشته یا خیر.متوجه میشویم که ایا آن متغیر مستقل که ما دستکاری کردیم 

تا حد امکان ما باید بدنبال یافتن نتایج از روش ازمایشی باشیم. چون معترترین روش است که هم در علوم تجربی و هم علوم دیگر  

وه از یک فرد برای انجام آزمایس هست.عالوه بر روش آزمایشی گروهی، ما روش آزمایش انفرادی هم داریم، در این روش بجای دو گر

استفاده میکنیم، آن فرد دو نقش بازی میکند هم نقش گواه یا کنترل و هم نقش آزمایش. معروفترین طرحی که جزو طرحهای 

در مرحله اول روی فرد خط پایه را میسنجیم، وضعیتش از نظر  ababانفرادی هست طرح بازگشتی هست یا معروف است به طرح 

متغیری که مورد پژوهش قرار میدهیم چطوری هست، خب  یک خط پایه ی ترسیم میشود ویک ارقامی بدست بیاید وضعیتش 

ینیم چه تاثیری بر بعد از مداخله اندازه گیریها و بخشهای الزم انجام میشود بب bمشخص میشود. یک مداخله انجام می شود یعنی 

متغیر وارد شده. بطور مثال: اگر کودکی سروصدا میکند و خانواده را اذیت می کند، ببینیم چه آزمایشی متغیری وارد بشود که آن 

مشکل برطرف شود اول خط پایه را مشخص میکنیم چندبار در روز یا هفته دچار این مشکل می شود بعد یک متغیر را که فکر 

واند متغیری را تغییر بدهد اعمال میکنیم بطور مثال بهش پاداش بدهیم خب میبینیم بعد پاداش چه تغیری در رفتار میکنیم که میت

فرد ایجاد شده. اگر کاهش پیدا کند می گویم این تاثیر عاملی بوده که وارد کرده ایم و اگر تغیری نداشت ان عامل تاثیری نداشته 

یر دارد ما دوباره ان عامل را حذف میکنیم اگر رفتارش به مرحله قبل برگشت می گویم تاثیر است. برای مطمئن بشویم ان عامل تاث

دومی  چون متغیر مداوم باشد و دوام داشته باشد. حاال از مجموعه موارد bنتیجه همین مورد بوده باز دوباره اعمال میکنیم یعنی 

اده های روانشناسی تربیتی داشته باشیم بعد این محبث میخواهیم گفته شده که ما میتوانیم یک دید کلی نسبت به روشهای که د



دست خود سنجی بزنیم آیا این مفاهیم که گفتیم متوجه شدیم یا نه یادگیریمان چقدر بود؟ اگر این موارد بتوانیم بررسی کنیم به 

 اهداف این قسمت دست پیدا کرده ایم.

 خودسنجی

 همه این تعریف را توضیح دهید.روانشناسی را تعریف کنید؟ و واژه های  (1

 رویکردهای مختلف روانشناسی را توضیح دهید. (2

 شاخه های مختلف روانشناسی را از نظر عوامل مورد توججه در هر شاخه با یکدیگر مقایسه کنید. (3

 روانشناسی تربیتی را تعریف کرده و کاربردهای ان را بیان کنید. (4

 معلمان خوب چه ویزگی های دارند؟ (5

 ا تعریف کنید و ویزگی های انرا با ذکر مثال توضیح دهیدیادگیری ر (6

 اصطالحات آموزش، تدریس، پرورش و کاراموزی را تعریف کرده و باهم مقایسه کنید. (7

 روش های پژوهش در روانشناسی تربیتی را توضیح دهید. (8

 سه دسته ویزگی های معلمان اثربخش را تشریح کنید. (9

 

 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: سیزدهم جلسه

یکی از مواردی که در کار معلمی خیلی اهمیت دارد، و نشانه معلم خوب بودن اینکه ما مخاطب خودمان را خوب  رشد انسان:

حال میخواهیم  بشناسیم. کسانی که مخاطب خود را از جنبه های مختلف خوب می شناسند می توانند آموزش بهتری ارائه بدهند.

 ببینیم رشد چه کمکی می تواند به معلمان داشته باشد:

 سناریوی اول:

 



 روانشناسی تربیتی و نظریه های یادگیری می توانند این مساله را توضیح بدهند.  چرا این اتفاق افتاده است؟

 سناریوی دوم:

 

 پاسخ  خواهد داد.روانشناسی رشد به خوبی به این سواالت  چرا دانش آموز از این خبر خوش ناراحت شد؟

 .تحولو دیگری  رشد یکی ما با دو واژه سر و کار داریم.:

 در گذشته بیشتر روی روانشناسی رشد تاکید می شد ولی امروزه بیشتر بر روی تحول تاکید می شود.

 

 رشد و تحول

 

تحول

روانشناختی•

کیفی کمی ،اندازه گیری دشوار•

پیچیده•

تغییرات کارکردی•

ادامه دار ، تا زمان مرگ ادامه می یابد •

رشد

فیزیکی•

کمی ، قابل اندازه گیری•

ساده•

تغییرات ساختاری•

ادامه دار نیست و با رسیدن به رسش •
متوقف



 تغییرات ساختاری: یعنی تغییرات فیزیکی رخ می دهد مانند بلند شدن قد انسان.

 که به پختگی کامل دست پیدا کرد متوقف می شود ولی تحول تا زمان مرگ ادامه پیدا می کند.رشد در جایی 

ما وقتی از رشد صحبت میکنیم) رشد جسمانی( انگار همه چیز رو به باال حرکت می کند ولی در تحول اینگونه نیست. انسان تا یک 

)قد، وزن، میزان هوش و میزان شناخت انسان بیشتر می شود سنی هم از لحاظ شناختی و هم از لحاظ جسمانی رشد پیدا میکند 

ولی در یک جایی متوقف می شود(. اما در تحول حتی زمانی که انسان به سنین پیری هم که می رسد یک تغییرات کیفی در فرد 

 وفتد.رخ می دهد. این تغییرات کیفی میتوانند در نحوه ی فکر کردن، نحوی حفظ کردن و چیزهای دیگر اتفاق بی

رشد جنبه های مختلفی دارد. پدر و مادرها بیشتر جنبه ی فیزیکی رشد را مد نظر میگیرند ولی معلم باید به همه ی ابعاد رشد 

 همزمان توجه کند.

 .تغییرات منظم و سازگارانه است که از هنگام انعقاد نطفه تا هنگام مرگ در انسان روی می دهد تعریف رشد:

 

 

 فرآیندهای جدا از هم نیستند و همگی به هم وابسته هستند و بسیار از یکدیگر تاثیر می پذیرند.این ابعاد 

رشد جسمانی: در ماهیچه ها، استخوان ها و سیستم عصبی فرد یک سری تغییراتی ایجاد می شود و در چگونگی استفاده از بدن نیز 

 تغیراتی ایجاد می شود مانند تغییرات در مهارت های حرکتی.

رشد شخصیت: درک فرد از خود در طول زمان تغییر می کند. همچنین هیجانات و خلقیات فرد نیز تغییر می کند. یک قسمتی از 

 روانشناسی به روانشناسی شخصیت می پردازد که در آنجا جنبه های رشدی شخصیت مورد توجه قرار می گیرد.

 ار میگیرد.در روانشناسی تربیتی بیشتر رشد شناختی مورد مطالعه قر



 درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن: چهاردهم جلسه

 رشد شناختی:

از جمله ابعادی از رشد بود که در روانشناسی تربیتی مورد توجه قرار می گیرد. ما اگر بخواهیم بدانیم شناخت چیست، شناخت 

سپردن و یاآوری، به اینها مجموعا فرایندهای  معموال به فرایندهای شناختی که ما داریم نظیر توجه، ادراک و یادگیری و بخاطر

 شناختی  می گوییم. زبان و تفکر نیز جز فرایندهای شناختی هستند.

 نظریه شناختی پیاژه

 در سوییس و عالقمند به زیست شناسی  1896متولد   ●

 شروع تحقیقات اختصاصی در زمینه هوش با کار در آزمایشگاه بینه در پاریس ●

 یکنواختی در اشتباهات و پاسخ های نادرست  کودکان )تشابه اشتباهات کودکان هم سن(کشف نوعی نظم و  ●

 می کند بسیار متفاوت است. رروشی که کودک دنیا را احساس و تفسی ●

پیاژه می خواست منشا چگونگی تکامل دانش در نزد نوع بشر را مطالعه کند و بدین منظور رشد شناخت را در  ●

 کودکان وسیله قرار داد.

تغییراتی که در این قسمت رخ می دهند را در حوزه رشد شناختی مورد مطالعه قرار می دهیم. ما برای اینکه بیاییم تغییرات شناختی 

را مورد مطالعه قرار دهیم یا رشد شناختی را مورد مطالعه قرار دهیم، بایستی از نظریه ها استفاده کنیم. چندین نظریه معروف در 

وجود دارد که معروفترین آن نظریه معروف رشد شناختی پیاژه است. پیاژه، یک روانشناس سوئیسی بود که زمینه رشد شناختی 

سال از ارائه این نظریه گذشته، یکی از معتبرترین نظریه ها در زمینه  70یا  60نظریه ای را بنا نهاد که هنوز هم بعد از اینکه بیش از 

کار می کرد. بینه، در قسمت هوش خواهیم گفت که می خواست یک تست هوش بسازد  نهبیرشد شناختی است. پیاژه در آزمایشگاه 

و از کودکان زیر سنین دبستان شروع کرد. او سواالتی را می پرسید تا ببیند هر سنی به چه سواالتی می توانند پاسخ دهند. مثال بچه 

دهند. ولی یرای پیاژه برعکس بود. او در حین آزمایشات متوجه های پنج ساله به چه تعداد و به چه سواالتی می توانند پاسخ درست ب

شد که بچه ها در یک سن خاص، همه یک سری سوال را اشتباه جواب می دهند. برایش جالب بود که چرا همه بچه ها این سواالت 

ها پایه گذاری شد. پیاژه یک را اشتباه جواب می دهند و بعدا خود آن نظریه رشد شناختی بر مبنای همین پاسخ های اشتباه بچه 

هدفی که داشت این بود که می خواست ببیند منشا دانش در نزد بشر چه بوده؟ و چگونه دانش در انسان ها تکامل پیدا کرده؟ و 

را گفت ما که به انسانها دسترسی نداریم تا برویم از اول تاریخ بررسی کنیم ببینیم که از آن اوایل انسانهای اولیه چگونه دانش 

فراگرفته اند، علم را فراگرفته اند. ولی می گفت اگر ما بتوانیم بفهمیم این بچه های کوچک، بچه هایی که تازه بدنیا می آیند چطور 

محیط اطرافشان را می شناسند، چطور دنیای بیرونی را وارد دنیای ذهنی خودشان می کنند می توانیم پی ببریم به اینکه به چه 

 نهای اولیه شکل گرفته است. در واقع، پیاژه بدنبال معرفت شناسی بود. نحوی دانش در انسا

ه چی گفته است. ژدر نظریه پیاژه، ما چندتا مفهوم اساسی داریم که این مفاهیم را اگر متوجه شویم بخوبی می توانیم بفهمیم پیا

رد بوجود می آید ولی میتوانیم به زبان ساده اینها گاهی برای دانشجویان ابهاماتی درباره این نظریه پیاژه و اصطالحات خاصی که دا

 را بیان کنیم. 



 مفاهیم اساسی نظریه پیاژه

 عالقه ذاتی انسان به درک چگونگی کار جهان و نیاز به نظم ساختار و قابلیت پیش بینی در تجربه های خود

 هایمانحالت توازن شناختی بین درک ما از جهان هستی و تجربه تعادل:  تعادل یابی: .1

 الگوهای سازمان یافته اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط بکار می رود. طرحواره: .2

 فرایند دمساز کردن تجربه های تازه با طرحواره های موجود سازگاری: .3

کوشش برای فهم یک چیز جدید از طریق جای دادن آن در درون طرحواره هایی که از قبل در ذهن خود  جذب: .4

 داریم.

  فرایند تغییر ساختارهای شناختی پیشین به گونه ای که با آن چه درک می شود متناسب شود. انطباق: .5

است. تعادل یابی به عالقه ذاتی انسان به درک چگونگی کار تعادل یابی مفهومی که در نظریه پیاژه وجود دارد، مفهوم  مهمترین

ن چه بزرگساالن دوست دارند بفهمند دنیا چگونه کار می کند و در این جهان گفته می شود. یعنی می گوید همه آدمها چه کودکا

فهمشان باید یک نظم وجود داشته باشد، یک ساختار وجود داشته باشد و یک قبلیت پیش بینی وجود داشته باشد. یعنی وقتی شما 

دوباره ابر سیاهی می بینید، زمستان هم  متوجه شدید که مثال وقتی یک ابر سیاهی می آید شروع می کند به بارش باران، وقتی شما

باشد و کامال به شکل تجربه بارش قبلی باشد، انتظار دارید، یعنی پیش بینی می کنید که دوباره باران بیاید و اگر دیدید باران نیامد 

یم که یک تعادلی داشته بازهم پیش بینیتان دارد به هم می خورد یعنی  آن تعادل به هم می خورد. پس ما همواره بدنبال این هست

 باشیم. به این می گویند فرایند تعادل یابی. 

مبنای نظریه پیاژه هم بر همین اصطالح تعادل یابی بنا شده است. ما تعادل هم داریم. تعادل آن حالت توازن شناختی بین درک ما 

از جهان هستی و تجربه هایمان. پس ما یک درکی داریم بر مبنای تجربیات اولیه ای که داشتیم دنیا را درک کردیم. در ذهنمان یک 

تیم. اون برداشت شخصی خودمان اینجوری بوده که یک دنیایی در ذهن داریم که مطابق اون دنیای بیرونی دنیایی برای خودمان ساخ

می تواند باشد. حاال اگر آنچه در بیرون اتفاق می افتد همواره آن برداشت های ذهنی ما را تایید کند، اون الگوها و ساختارهایی که 

ت تعادل برقرار است. منظور از این تعادل، تعادل شناختی است. اگر نه، تجربه های در ذهن ماشکل گرفته، ما می گوییم اینجا حال

بیرونی ما، رویدادهایی که در بیرون اتفاق می افتند این تجربه ی ما را تایید نکنند، تعادل بوجود نمی آید این تعادل به هم می خورد 

انگیزشی حالت بدی است، یعنی آدمی دوست ندارد در این حالت  دچار عدم تعادل شناختی می شویم. عدم تعادل شناختی، از لحاظ

باشد. مثل وقتی که یک معمایی مطرح می شود و به آن جواب نمی دهند و ما مدام بدنبال یافتن پاسخ آن هستیم حتی اینقدراذیت 

سریعتر به جواب برسیم. حتی می شویم و تا وقتی اون معما را فردی که مطرح کرده جواب نمی دهد ما ناراحتیم و دوست داریم 

ممکن است بخاطر آن معما بی خواب شویم چون جوابی برای آن معما نداریم. یا آخر سریال ها و فیلم هایی که از یک جایی یهویی 

قطع می شود و زمانی دیگر مثل شبی دیگر یا هفته بعد پیگیری کنیم همین حالتی که مدام در فکرش هستیم چون تعادل شناختی 

 م خورده است. به ه

فکر می کنیم برای قهرمان فیلم یا داستان نیمه تمام چه اتفاقی رخ داده است. اینجا عدم تعادل بوجود می آید. حاال پیاژه می گوید 

اگر تجربه های بیرونی ما با برداشت ذهنی ما یا الگوهایی که در ذهن شکل گرفته مطابقت نداشته باشند ما دچارعدم تعادل شناختی 

شویم. برای اینکه دوباره این حالت تعادل شناختی بوجود آید باید از مکانیسم سازگاری استفاده شود. پس سازگاری یعنی دمساز می 



کردن اون تجربه های تازه با اون طرحواره هایی هست که ما در ذهنمان از قبل داریم. سازگاری خیلی امر مهمی است و خیلی مفهوم 

 و دو مولفه دارد که به آن می پردازیم. مهمی است در نظریه پیاژه 
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 انطباق- 2                                                           جذب-1     سازگاری دو جنبه دارد:

اگرتجربه ای که ما در بیرون داشتیم تجربه ی جدیدی که داشتیم به وسیله ی طرح واره ی موجود تایید شود یک مقداری می 

 تواند تفاوت داشته باشد ولی ما این تجربه را در این طرح روارهای قبلی را جذب می کنیم 

 

فرا گرفته ایم مثال می زنم خیلی ملموس باشد.یک کودکی  این می گوییم تجربه ی جدید اون رویداد جدید از طریق جذب ما آن را

که برای اولین بار یاد می گیرد دری را که می خواهد باز کند باید به سمت در برود ودستگیره را به پایین فشار دهد ودررا هل بدهد 

الگویی شکل گرفته است. چند بار این در باز می شود. خوب این طرح واره ی در باز کردن در ذهن این کودک شکل گرفته است.یک 

این کاررا تکرار کرده. دیده،دستگیره را به پایین فشار داده دررا هل می دهد در باز می شود.حاال با یک دری مواجه شده که درب 

ی باز جدیدی است.آن درب قبلی خودشان نیست.باز هم  دوباره می بیند آن دستگیره با آن دستگیره فرق داره با آن روش قبلی ول

هم  دستگیره را به پایین بیشتر فشار بدهد درب باز می شود.می گوییم این تجربه ی جدید از طریق جذب اتفاق افتاده است.یعنی 

در همان طرح واره های موجود جذب شده.ولی گاهی اوقات این تجربه به قدری جدید است که در داخل آن طرح واره های موجود 

ن مثال تا حاال کودک هر دری دیده دستگیره داشته است.حاال با یک دربی مواجه شده ،رفته به جای دیگر جای نمی گیرد.به عنوا

می بینه اصال درب دستگیره نداره ،از این دستگیره های گرد داره.باید با پیچاندن دستگیره باز شود حاال فکر می کند چه طوری 
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تعادل حالت توازن شناختی بین درک ما از جهان هستی و تجربه هایمان:تعادل یابی

عالقه ذاتی به درک چگونگی کار جهان و نیاز به نظم و ساختار و قابلیت پیش بینی 
در تجربه های خود

الگوهای سازمان یافته اندیشهو عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار :طرح واره
می رود 

فرایند دمساز کردن تجربه های تازه با طرحواره های موجود:سازگاری

کوشش برای فهم یک چیز جدید از طریق جای دادن آند:جذب

: به فرایند  تغییر ساختارهای شناختی پیشین به گونه ای که با آنچه درک:انطباق 
می شود متناسب شود



ایی در این درب وجود ندارد.یا با یک دربی مواجه می شود که به صورت  است؟ چه اتفاقی می خواهد بی افتد؟ اینکه اصال دستگیره

الکتریکی یک نوری باید به درب بخورد تا در باز شود.این جا دیگر نمی توانیم ما بگوییم بر مبنای همان طرح واره های موجود که 

ود. کودک مجبور است طرح واره را تغییر دهد. این همه ی درب ها یک دستگیره دارند به پایین فشار داده می شوند و این باید باز ش

جا دیگر تجربه راتغییر نمی دهد. طرح واره رابر مبنایی تجربه های جدید تغییر داده. اینجا می گوییم سازگاری از طریق انطباق افتاده 

مکانیسم داریم تغییر می کنیم چون است. ما همواره در دنیا از همان کودکی حاال در دوران کودکی بیشتر ما همواره بین این دوتا 

داریم با تجربه های جدید مواجه می شویم. مکانیسم جذب وانطباق مرتبا دارد اتفاق می افتد.یا ما طرح واره ها را گسترش می دهیم 

نیسم تعادل یا آن تجربه ها را می گذاریم داخل طرح واره های موجود.پس با استفاده از این مکانیسم هایی که خدمتتان گفتم،مکا

یابی است.که شامل سازمان و سازگاری می شود که آن نظم وقابلیت پیش بینی و داشتن ساختار آن سازمان ذهنی ما بود وسازگاری 

آن تعادل از طریق تعادل بیرونی کسب می شود با تجربه های بیرون اتفاق می افتد.ما همواره در این فرایندها و در این موارد گفته 

نیا را تجربه می کنیم.انسان های اولیه هم همین جوری بودند.آیا حتما باید طرح واره های ما منطبق بر واقعیت های شده داریم د

بیرونی باشد.طرح واره آن چیزی است که ما را به تعادل شناختی می رساند ما را راحت می کند به سواالت ما جواب می دهد.به 

ابرها باران می آید یا رعد وبرق می شود می گفتند خدایان در آسمان ها با هم دعوا می  عنوان مثال در گذشته فکر می کردند وقتی

کنند واین دعوایشان میگفتند سر وصدا همان سر وصدای به هم خوردن ابزاز آالت جنگی آنهاست.حاال یکی که پیروز می شود ویکی 

باران می آید .تا مدتها آدم با همین نظریه ی پیش شکست می خورد وکسی که شکست می خورد شروع می کند به گریه کردن و 

پا افتاده راحت بودند فکر می کردند دنیا را شناختند.دنیای بیرونی را شناختند تا اینکه یکی آمد وگفت این طوری نیست چرا این 

ان دارد اتفاق می افتد.؟این خدایان مثال زمستان دعوا می کنند؟گاهی اوقات برف می آید این دیگر چه اتفاقی برای خدایان در آسم

بود که این برداشت ها این طرح واره های جمعی به هم می خورد.و آدم ها دنبال توجیهات جدیدی می گردند برای آن اتفاقات 

ه ورویدادهایی که در دنیای بیرون اتفاق می افتد.بعد از این اصطالحات ما در نظریه ی پیاژه می رویم سراغ مراحل رشد شناختی.نظری

، ته اند که می توانند یک تغییراتی پیاژه یک نظریه ی مرحله ای است.در نظریه ی مرحله ای چندین مرحله پشت سر هم قرار گرف

 یک تفاوت های کمی و کیفی هر مرحله با مرحله ی بعد دارد.

 مراحل رشد پیاژه

 .از هنگام تولد تا یک دو سالگی استحرکتی-(مرحله ی حسی 1.

 از دو تا هفت سالگی است عملیاتی(مرحله ی پیش 2.

 از هفت تا یازده سالگی است (مرحله ی عملیات عینی3.

 است که از یازده سالگی ودوازده سالگی به بعد است (عملیات صوری یا انتزاعی4.

به مرحله ی انتزاعی کودکان وانسان ها همه ی این مراحل را طی می کنند تا دورانی که بعد از دوازده سالگی به قول پیاژه می رسند 

وتفکر آنها مثل تفکر بزرگساالن می شود.ما می خواهیم ببینیم این مراحل در این مراحل کودکان چه ویژگی هایی از لحاظ شناختی 

 دارند.هر مرحله با مرحله ی بعد میتواند متفاوت باشد.
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یک مقداری این مراحل رو بیشتر باز می کنیم.یعنی در هر کدوم از این مراحل ویژگی  حرکتی -حسی مرحلهمرحله اول گفتیم 

 های این افراد چیه؟

 ویژگی ها سن تقریبی مرحله رشد

 سالگی 2-0 حرکتی-حسی
 کسب بقاء شئ ●

 توانایی استفاده از حواس و اعمال خود برای درک جهان ●

 سالگی 7-2 پیش عملیات

 خودمداری ●

 جاندارپنداری ●

 ناتوانی در نگهد اری ذهنی ●

 سالگی11-7 عملیات عینی

 درک مفهوم بقاء ●

 طبقه بندی کردن ●

 ردیف کردن ●

 این همانی،جبران،عدم تمرکز،بازگشت پذیری ●

 عملیات صوری
سالگی به 12

 بعد

 کسب توانایی تفکر بر حسب امور انتزاعی ●

 تسلط بر قوانین منطق صوری ●

 و فرضیاندیشیدن به موارد احتمالی  ●

 آرمان گرا وناسازگار  ●

مرحله اول: در مرحله حسی حرکتی که از از هنگام تولد تا دو سالگی کودکان می توانند از حواسشون استفاده کنند. اسمش هم 

مشخصه، حسی هست. حواس مختلفشون استفاده کنند یه حرکاتی انجام می دهند و دنیا رو به این وسیله درک می کنند و واکنش 

هم که نشون می دن بر مبنای همین درکیه که از جهان به دست میارن یعنی خیلی پیچیده نیستهر محرکی اونها رو تحریک هایی 

کنه واکنشی همون موقع نشون می دن. اینکه دیگه در مورد آینده باشه فکر باشه و خواسته باشن بکنناینها در نظریه پیاژه وجود 

اینها دارن که الزم نیست اینجا گفته بشهیه توفیقی که کودکان تو این مرحله به دست میارند ندارد. البته یک زیر مرحله هایی هم 

اسمش رو گذاشتن بقاع شیء. بقاع شیء به این نکته اشاره می کندکه کودکان قبل از حدود هشت ماهگی، اگر شما یک کودک قبل 

 وتهای فردی یه مقداری بستگی دارند.از هشت ماهگی، هفت ماهگی، این ها تا حدودی تقریبی هستن به  تفا



قبل از این سن اگر شما یک شیء رو از کودک مخفی کنید یه دسته کلیدی دارید به کودک نشون می دید کودک می خواد اون رو  

ن سن بگیره. جلو خود کودک این رو زیر مثال یک پارچه ای قرار می دیم، تو جیبتون می ذارید دیگه دنبالش نمی گرده. قبل از ای

انگار دیگه براش وجود خارجی ندارد اون. ولی اگه بعد از حدود هشت ماهگی شما همین کار را با کودک انجام بدید دیگه داره دنبالش 

می گرده. داره تو جیبتون می خواد، می دونه که اون هست زیر پارچه رو می خواد کنار بزنهاون شیء خواستنیش رو می خواد برداره 

به بقاع شیء رسیده از لحاظ شناختنی این توفیق خیلی مهمیه. خب این درکش هم خیلی سخت  بوده برا، چرا این  میگیم در اینجا

 بچه ها دنبال این نمی گردند تا پیاژه این مفهوم رو مطرح کرده.

خاصی کودکان دارند مرحله ی دوم : مرحله پیش عملیاتیه در مرحله پیش عملیاتی که از دو تا هفت سالگی یه سری ویژگی های  

یعنی بچه ها تقریبا در سنین پیش از دبستان این ویژگی ها رو دارند. اوال کودکان خودمدارند یا خودمحور یا خودمرکز، بین اینها 

اصطالحاتیه که ترجمه شده، خودمداری  یا خودمحوری کودکان همه دنیا رو از دید خودشون می بینند. خودشون رو مرکز تمام دنیا 

ین سن می بینند. انگار دنیا داره به خاطر اونها می چرخه ابر و باد و خورشید و فلک به خاطر اون دارند کار می کنند. از کجا می در ا

فهمیم کودکان خودمحورند. خودمحوریشون اینه که وقتی خوشون مشکلی دارند فکر می کنند همه دنیا همون مشکل رو داره و 

همه خوشحالند. وقتی خودش چیزی رو می خواد دیگه به عوامل بیرونی کار نداره نصف شب از  وقتی خودش خوشحاله فکر می کنه

خواب بیدار شده کیگه بریم پارک. خب چرا بریم پارک االن که موقع نه چون من دیگه دوست دارم برم  پارک یا یه فصل سردیه 

یا مناسب نیست، اون دیگه درک نمی کنهاین جوریه میگیم  مثال هوای بستنی می کند هر چی میگیم تو این برفا مثال بستنی نیست

کودک خودمحوره. این خود محوری تا جایی که پیاژه از کودکان می پرسید که چرا خورشید در اومد میگه چون من به اندازه کافی 

 ه حرکت می کنه.خوابیدم چرا خورشید رفت چون دیگه خسته شدم می خوام بخوابم  انگار خورشید  هم به فرمان اون دار

یه آزمایش جالبی پیاژه انجام داد برای درک خودمحوری کودکان و شاگردان پیاژه یه میزی میومدن می چیدن، روی این میز ماکتی  

قرار داشت که دو طرف این ماکت کوهی بود یک طرف این کوه ماکت یه سری درخت بود یه طرفش مثال یه خونه ای یه گلهایی 

. یه تصویری رو خودش این ور میز می نشت این آزمایشگر و از کودک می خواست اون طرف میز بشینه بعد یه چیزای متفاوتی بود

تصاویری بود از این ور و اون ور میز به کودک می داد می گفت کدوم عکسا مال ماکته جالبه کودک نگاه می کرد عکس هایی که 

این ماکته خب تا اینجاش مشکلی نیست بعد میومدن جاهاشون رو عوض خودش االن داشت می دید جدا می کردمی گفت اینها مال 

می کردن ازمایشگر می رفت جای کودک می نشست کودک میمد جای آزمایشگر دوباره همون عکس ها رو می دادمی گفت کدوم 

ایشگر می گفت این عکس عکس ها مال این ماکته جالبه اون عکس هایی که قبال بود االن نمی دید رو جدا می کرد می داد به آزم

هایی که دارم می بینم جای دومی اینجا مال ماکته. تا این حد کودکان دنیا رو از دیدگاه خودشون می بینند خیلی از نظر پیاژه این 

حله یک نوع ناپختگی بود البته نظریه پردازان دیگه ای هستند که بعدا خواهیم گفت تفسیر دیگه ای از این موضوع دارند. در این مر

کودکان، جاندار پندارند. جاندار پنداری یعنی همه ی اشیاء حتی بیجان را هم جاندار می بینند. می بینیم با عروسکاش صحبت می 

کنه با وسایلش صحبت می کنه حتی اونها رو مقصر می دونه. دوچرخش چرا من تو مسابقه مثال با دوستش برنده نشده چون 

صر می دونه، با کفش هاش صحبت می کنه که کفشهای خوبی داشتم من که برنده شدم. دوچرخش کمکش نکرده دوچرخش رو مق

و به خورشید به ماه همه چیز حالت جاندار پنداری اتالق می کنه. می بینیم برنامه هایی هم برای کودکان تو این سن ساخته میشه 

 خل این تصاویرچشم گذاشته میشه و حالت دهانی دارند. عموما اشیاء، جاندارند. حتی تصاویری که برای اون ها ترسیم می کنند دا

خورشیدی که براشون نقاشی میکنند در نظر ما بزرگساالن اینا دیگه خیلی واقعی نیست. ممکنه ناپختگی تلقی کنیم. این ها رو ولی 

ب ترین نکته و اون موضوع ، ویژگی کودکان در این سن یکی دیگش جاندار انگاری یا جاندار پنداری همه موجودات بود و شاید جال



موضوعی که وجود داره کودکان در این سن نگهداری ذهنی ناتوانند، نگه داری ذهنی، ما یه نگه داری رو در باال گفتیم نگه داری 

شیء یا بقای شیء اینجا نگه داری ها یه مقداری متفاوت میشن. در نگه داری ذهنی اگر یک کودکی شما نگه داری یعنی اینکه 

رغم اینکه شما در یک چیزی تغییری ایجاد کنید.تغییر ظاهری ایجاد بشه ولی چیزی به اون اضافه نشه یا چیزی از اون کم نشه، علی

ما می گوییم این به نگهداری رسیده مقدارش تغییر نکرده ولی اگه یه چیزی رو ظاهرش رو تغییر دادیم و فکر کرد که در مقدار اون 

شده می گیم به نگهداری نرسیده. چند تا از مصداق های نگهداری ذهنی رو خدمتتون می گم. معروف و کمیت اون تغییری حاصل ن

ترینش نگه داری مایع که حاال یه کلیپی هم داریم در دنباله این قسمت خواهیم گذاشت. نگهداری مایع پیاژه از کودک می خواست 

کرد می گفت کدوم یکیش بیشتر آب داره کودک نگاه می کرد میدید مثل  دو تا لیوان هم اندازه رو پر مایع می کرد، پر آب میوه می

 همه، می گفت فرقی ندارند. می گفت اندازه همه اون آب میوه شون، بعد میومد یکی رو می ریخت توی لیوانی که یه کم بلند تربود.

حاال از سر اون لیوان یک مقداری کم میشه کودک دیگه نمی گه که میگه کدوم بیشتر آبمیوه داره. ممکنه کودک به این ور نگاه  

کنه به بزرگی لیوان نگاه می کنه اینجا دیگه متوجه نمیشه که یا میگه این یا میگه اون بیشتره یا اگه توی ظرف پهنی بریزیم ممکنه 

ه بگه این بیشتر مایع داره اون آبمیوه داره در مقدار هم ما داریم که میان دو تا گلوله خمیری به شکل دایره به اون پهناش توجه کن

گرد داشته باشین یکیش رو بیاین لوله ای کنین کودک ممکنه بگه این بیشتر شد مقدار اون مادش بیشتر شد. مثال میزنیم که در 

ته پدر و مادر رو عموما با بچه هایی مواجه هستند که شکایت دارن، دو تا بچه اگه زندگی شخصی مون خیلی از این اتفاق ها میاف

پیش دبستانی در یه جایی باشن میگه ساندویج اون بیشتره، میگه هر دوتا یه اندازه هست، میگه نه اون بزرگتره بعد ازش ساندویج 

ودش میگه حاال هم اندازه شدن یا کیکی رو به سه قسمت رو می گیره یه کم لوله ترش می کنه قدش بلندتر میشه همون ساندویج خ

برای دوتا رو برای اندازه کیک داره یکیش رو به سه قسمت تقسیم کرده یکی رو به دو قسمت. کودک میگه اون که سه قسمته اون 

ون ناراحتیش تموم بیشتر داره بعد کیک خودش رو جلو خودش میای سه قسمت می کنی میگه حاال هم اندازه شدن دیگه گریه و ا

 میشه اینا مصادق هایی از نگهداری ذهنی هستند. 

 مرحله سوم: )جلسه بعد(

 

 


