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 پیشگفتار
 

 نظرياله  و پ وهشالگران  توجاله های  حوزه از پرورش و آموزش، (1998 دهه) اخیرهای  دوره تا گتزلز باور به

 از پالرورش  و آمالوزش  پالايین  اهمیالت  معنی به امر اين اما. است بوده خارج اجتماعیشناسی  روان پردازان

 ديگالر  چندگاناله  روابالط ، يادگیرنالده  و معلالم  روابالط ، مدرساله ، کالس. نیست اجتماعی شناسان روان ديد

هالا   کالنش  مستلزم، جامعه کالن ساختارهای و ديگر اجتماعی یهانهاد با مدرسه روابط، مدرسه در موجود

 روان و اجتمالاعی ، تربیتالی  گالران  کالنش  توجه مورد گذشته از آن اهمیت که است اجتماعی فرايندهای و

 و روشالها  باله  رجالوع  بالدون  هم موجود اين آموزش و است اجتماعی موجودی انسان. است بوده شناختی

 ماهیتالا ، کالالن  و خالرد  سالح   در تدريس و آموزش فرايند. نیست پذير امکان مرتبط اجتماعی مداخالت

 باله  کاله  ايالم  کرده دريافت یآموزش آنجا در و ايم گذاشته پا مدرسه به ما همه. شود می محسوب اجتماعی

 لالذا . اسالت  کالرده  هزينه آن برای و داده تشخیص ضروری را آن وجود جامعه و شده فراهم جامعه وسیله

 نهالاد  يالک  مدرساله ، رو پالیش  کتالاب  نويسالنده  بالاور  باله . گیرد قرار بررسی مورد علمی طور به است الزم

 و جالوان  نسالل  باله  "دادن آمالوزش  " و "دادن تعلالیم  " آن اصلی هدف. شود می محسوب مهم  اجتماعی

 ای دوگاناله  نقش معلمان. است مفید و خوب "شهروند" يک به شدن تبديل برای آموزان دانش سازی آماده

 نقالش ، حالال  عالین  در و شالناختی  قابلتهالای  دهنده افزايش و دهنده تعلیم نقش، معلمان. کنند می ايفا را

 و آمالوزش  و درس کالالس  اجتماعیشناسی  روان، رو پیش کتاب موضوع، کنند می ايفا را کننده اجتماعی

 بالر  حالاکم  اجتمالاعی  نیروهالای  و فراينالدها ، شالود  کمالک  معلمالان  به که بوده اين بر تالش. است پرورش

 اجتمالاعی  روانالی  ابعالاد  باله  نسالبت ، بشناسند بهتر را مدرسه و درس کالس شامل آموزشی خرد نظامهای

 مالديريت  را درس کالالس  بتواننالد  بهتالر  و، کنند پیدا آگاهی معلم - آموز دانش تعامالت در آشکار و نهان

 .  کنند

 داخالل  در حالوزه  اين در کمی آثار، پروش و آموزش اجتماعیشناسی  روان توجه قابل اهمیت علیرغم

 اجتمالاعی شناسالی   روان" کتالاب ، موجالود  اثالر  تنهالا  جهاتی از وترين  مهم. دارد وجود کشور خارج حتی و

 تربیالت  وهالا   دانشالگاه  درسیهای  برنامه در. است( 1363) کريمی ترجمه، فلدمن اثر، "پرورش و آموزش

 از يکالی  خوشالبختانه . اسالت  شالده  واقال   غفلالت  مورد مهم حوزه اين نیز دبیری تربیتهای  برنامه و معلم

 اهمیالت  بالا ايالن وجالود،   . است تربیت و تعلیم اجتماعیشناسی  روان، تربیتی علوم کارشناسی دوره دروس

. اسالت  داشالته  دنبال به را متعددی مداخالت و هشهاپ و شناختی روان فرايندهای و رفتار اجتماعی مبانی

، اجتمالاعی  شالناخت  حوزه در متعدد تحقیقات گسترش، اجتماعیشناسی  روان کاربردیهای  حیحه ظهور

 یگسالترده  تالشالهای  اسالت  امیالد . اسالت  کالرده  بیشالتر  را حیحه اين در عمل و پ وهش و توجه اهمیت

 دکتالر ، کالاردان  دکتالر  چون بزرگانی مدد به کشور داخل در اجتماعیشناسی  روان حوزه در گرفته صورت



 تاسالیس  و اجتمالاعی شناسالی   روان زمیناله  در ارزشالمندی  آثار تالیف و ترجمه در فکوهی دکتر و کريمی

شناسالی   روان خصالوص  باله  و آن مختلالف های  حوزه به توجه بر آغازی سر، اجتماعیشناسی  روان انجمن

 .  باشد پرورش و آموزش اجتماعی

 ارتبالاط  کاله  پالرورش  و آمالوزش  اجتماعیشناسی  روان حوزه از برخی کرده سعی حاضر کتاب

 قلمالرو  ،کتاب معرفی ضمن کتاب اول بخش. دهد قرار بررسی مورد دارد درس کالس با بیشتری

گیالری   انالدازه  روشالهای ، دوم بخالش . کنالد  مالی  محالرح  را درس کالس اجتماعیشناسی  روان کلی

 و يادگیرنالده  - معلالم  تعامالل  :سالوم  بخش در ادامه در، کند می پیشنهاد را درس کالس اجتماعی

 در معلمالان  افتراقالی  رفتالار ، معلالم  سوگیری و معلم انتظارات پديده برتأکید  با معلم انتظار اثرات

 غیرکالمی رفتار، کالسی مديريت. گیرد می قرار توجه مورد معلم نورچشمی پديده و درس کالس

 قرار توجه مورد ششم تا چهارم فصول در نیز يادگیرندگان رفتار تغییر و پرورش، درس کالس در

 . است گرفته

 انتشالارات تالرين   محالرح  از يکالی  توسط که است زمینه اين در کمیاب کتابهای جمله از کتاب

 روان از سالوری  علالی  و آزاد نالادر  آقالای  توسالط  فصالول  اکثالر  اولیه ترجمه. است شده منتشر دنیا

 مناسالبی  ترجماله  شالده  زيالادی  تالالش . اسالت  گرفته صورت دار آينده و جوان و توانمند شناسان

 مثالهالا  برخی. باشد نويسنده توسط شده نوشته محالب همان، شده ترجمه محالب و گیرد صورت

، معلمالان  و استادان توجه مورد اثر اين است امید. است کرده تغییر محدودی شکل به مصاديق و

 قالرار  معلالم  تربیالت  و ، روانشناسیتربیتی علوم، پرورش و آموزش حوزه پ وهشگران و کارشناسان

 اسالتفاده  مالورد  درسالی  کمالک  يالا  و درسالی  منبال   يک عنوان به تواند می همچنین اثر اين. گیرد

 اجتمالاعی شناسالی   روان و تربیالت  و تعلیم ماعیاجتشناسی  روان دروس در دانشجويان و استادان

 را خالود . گیرد قرار اسینش روان و تربیتی علومهای  رشته ارشد کارشناسی و کارشناسیهای  دوره

 و دانالیم  نمالی  گرامی معلمان و دانشجويان، پ وهشگران، استادان پیشنهادات وها  توصیه از نیاز بی

 .  (kareshki@um.ac.ir) هستیم نظرات نقحه پذيرای مشتاقانه

 كارشکی حسین
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