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 پیشگفتار
 

کاال  در  و سااير   اقتصادی زياادی  و اجتماعی، فرهنگی،  -وامل و فرايندهای روانیع

قرار مای   های آموزشی را تحت تاثیرها و برنامههای تعلیم و تربیت و اثربخشی روشنظام

                                                           شناسی يکی از مبانی مهم تعلیم و تربیات و تادريس  اثاربخ     روان دهند. از اين حیث،

کال  در  الگويی از روابط باین  شود. محیط تعلیم و تربیت و به خصوص محسوب می

ها و انتظاارات   های روانی و شخصیتی از يك طرف و نق  پديدهت.  و شخصیت اس نق 

اهمیات  اجتمااعی شاده اسات کاه      -روانیداي  نظامی خاص از طرف ديگر منجر به پی

های آموزشی را برجسته کارده اسات. تادريس و تربیات     روان شناسی تربیتی در محیط

                            های مورد نیاز معلمی و صرفا  ای و بدون تسلط بر مهارت                            معلم در گذشته عمدتا  غیرحرفه

دساتخوش تیییار و   بر اسا  تسلط مربی بر محتوای درو  بود. با اين وجود، همه چیز 

تحول قرار گرفته است و امروزه يك معلم عالوه بر تسلط کافی بر محتاوای درو ، باياد   

ها مجهز باشد، و نسبت به اصاول و روش هاای ناوين    ها و توانايیبه انواع و اقسام مهارت

اجتماعی در کاال  در  آگااهی کامال داشاته      -های روانیتدريس، و همچنین پديده

ساازی  های مورد نیاز به دان  آموزان و آمااده بتواند انتقال دان  و مهارتباشد تا اينکه 

آنها برای تبديل شدن به يك شهروند موفق را به بهترين نحو ممکان باه انجاام برسااند.     

ی شخصی کسب می شاود، اماا   گرچه بخشی از توانمندی و مهارت معلم از طريق تجربه

تواند حاداکرر اثربخشای و   معلم چگونه می شناسی به ما نشان می دهد که يكعلم روان

شناسی تربیتی مانند علوم تجربی ديگار، متکای   موفقیت را در کار خود حاصل کند. روان

آزمايی از طريق آزمايشات است تا بر مبنای  های کمی و کیفی دقیق و فرضیهبه پژوه 

هاای  حاوزه ی فرآيندهای ذهنای اراهاه دهاد.    بینشی دقیق و عینی در خصوص نحوه آن

هاای يادگیرناده هماواره    نظری و کاربردی همچون انگیزش، يادگیری، تحاول و ويژگای  

شناسان تربیتی و معلمان بوده است و اماروزه اهمیات آن فزونای يافتاه     مورد توجه روان

هاای آموزشای   هاا و  بساته  های موجاود، پاژوه   است. بر اين اسا  و بر مبنای نظريه

ا مورد ارزيابی قرار داده شاده اسات. عاالوه بار گساترش      زيادی طراحی و سودمندی آنه

شناسای  هاای مهام ديگاری همچاون خاود، تااب آوری، روان       های مورد نظر، حوزهحوزه

                                                                                مربت، اختالالت يادگیری، اختالالت هیجاانی  معطاوف باه محایط ياادگیری، مشااوره،       

اند. اين کتاب ی آن با شناخت، و شناخت اجتماعی مورد توجه قرار گرفتههیجان و رابطه



هاای مختلاف مای تواناد نقا  مهمای در       با تاکید بر مباانی و اصاول کااربردی حاوزه    

هاايی  ی ساطوح داشاته باشاد. حاوزه    شناسان تربیتی و مربیاان هماه  توانمندسازی روان

ها، خالقیات، هیجاناات،   های خويشتن و ذهنیت همچون حافظه و درك، شناخت، نظريه

تواناد در درك و  مستقل در اين کتاب مطرح شده که مای آوری، انگیزش و يادگیری  تاب

مديريت کال  در  توسط مربیان، معلمان و استادان مفیاد واقاش شاود. ويژگای مهام      

                                                                                 کتاب اين است که ضمن طرح مبانی نظاری  موضاوعات شاناختی ياا هیجاانی ماوثر در       

و در انتهاا  کال  در ، در هر مبحث اصول کاربردی مورد نیاز را استخراج و اراهاه داده  

ی اين اثر توسط يکی از استادان های کاربردی موضوع پرداخته است. ترجمهنیز به جنبه

ی دانشگاه فرهنگیان مشهد و دو تن از دانشاجويان توانمناد دانشاگاه    برجسته و باتجربه

فردوسی مشهد صورت گرفته است که برای آنها آرزوی توفیاق دارم و از تاالش آنهاا در    

 شناسی آموزش سپاسگزارم.    ی مبانی رواننابش ارزشمند در زمینهی مجهت توسعه
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 سخن مترجمین
 

حارف زياادی در   آياد،   ناپذير از تعلیم و تربیت به حساب مای  شناسی بخشی جدايیروان

بديل آن در اين حوزه انکارناپاذير   ی آموزش و يادگیری برای گفتن دارد و نق  بی زمینه

های تربیات معلام باياد باا     است. بر اين اسا ، ترديدی وجود ندارد که دانشجويان دوره

ی معلمای شاوند.   ی مبانی روانشناسی تعلیم و تربیت وارد حرفهدان  و آگاهی در زمینه

های تربیت معلم باياد  شناسی برای دانشجويان دورهيگر، درو  مبتنی بر رواناز سوی د

ی نظاری داشاته باشاد. از ايان رو،     ی کاربردی داشته و کمتر جنباه هر چه بیشتر جنبه

تواند به باال بردن آگاهی معلمان  وجود منابش جديد، غنی، و کاربردی در اين خصوص می

شناختی آماوزش و   م و تربیت در خصوص مبانی روانی تعلی اندرکاران حوزه و ساير دست

 يادگیری کمك کند و راهگشای آنها در شیل حسا  و بسیار مهم آنها باشد.

ی بخ  زياادی از آن چیازی اسات     کتابی که پی  روی شما قرار دارد در بر گیرنده

را از شناسای  ی روان های جديد در زمینه که معلمان نیاز دارند بدانند. اين کتاب پژوه 

ی تعلیم و تربیت کرده و باا                                                  ی ديد معلمان  باتجربه و پژوهشگران بزرگ وارد حوزه دريچه

توانناد آماوزش را    شناختی چگونه می دهد که مفاهیم روان زبانی روان و شفاف نشان می

تواناد   متحول ساخته و يادگیری در کال  در  را تحت تأثیر قرار دهند. اين کتاب مای 

ی ايان کتااب،    دهنده و مفید واقش شود. باا مطالعاه   ن و معلمان آگاهیی مربیا برای همه

ی علام ياادگیری بیان  کساب کنناد، عوامال        توانناد در زمیناه  مخاطبان محتارم مای  

هاا و راهبردهاای ما ثر را باه      ی يادگیری را بشناساند، تکنیاك  کننده و بازدارنده تسهیل

های پژوهشی در اين خصاوص  افتههای خود اضافه کنند، به جديدترين ي ی دانسته خزانه

شده را در کال  در  بکار ببندند. افازون بار ايان،     های اراههدسترسی پیدا کنند، و ايده

کند که تفکر خود را به ورای دان  و يادگیری گساترش   اين کتاب معلمان را ترغیب می

 هايی مرل انگیزش و هیجانات را درك کنند. دهند و اهمیت حیطه

ی مفیدی طراحی شده است. در قالب هشات فصال، ايان     نیز به شیوهساختار کتاب 

هااای خويشااتن، خالقیاات،  کتاااب موضااوعاتی شااامل حافظااه و درك، شااناخت، نظريااه

آوری و سارزندگی، انگیازش، و ياادگیری مساتقل را تحات پوشا  قارار        هیجانات، تاب

ای روان و  هاای مربوطاه را باا باه شایوه      ها و پژوه دهد. هر فصل جديدترين نظريه می

پردازد. در  مند اراهه داده و سپس به مضامین و کاربردهای آنها برای کال  در  مینظام
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ی هار  ای از اطالعات کلیدی اراهاه شاده اسات. پاس از مطالعاه      انتهای هر فصل، خالصه

ايد و هام اکناون    فصل، شما احسا  خواهید کرد که به بین  جديدی دست پیدا کرده

 ايد. کاربردی برای ايجاد تیییرات اساسی در کال  در  شده مجهز به راهبردهايی

تاوان گفات کاه کتااب پای  رو يکای از ارزشامندترين و جديادترين          به جرأت می

آياد کاه از ساوی     ی روانشناسی تعلیم و تربیت به حساب می های موجود در زمینه کتاب

ای  ماان باتجرباه  يکی از معتبرترين انتشارات دنیا منتشار شاده اسات، و م لفاان آن معل    

ی روانشناسی تعلیم و تربیات تخصاد دارناد و بار اساا  تجاارب        هستند که در حوزه

آموزان را  های آموزشی و نیازهای معلمان و دان  فراوان خود در اين حوزه، بخوبی شکاف

ی روان اين اثر صورت گرفتاه اسات،    های مضاعفی در جهت ترجمه کنند. تالش درك می

ی علمای  ی اين اثر ارزشمند به جامعهشده در جهت اراهه های انجام شبا اين امید که تال

هااای تربیاات معلاام، اساااتید، بتوانااد مااورد توجااه و عناياات معلمااان، دانشااجويان دوره

ی تعلیم و تربیت و حتی والادين   اندرکاران حوزه ی دست کارشناسان، پژوهشگران، و همه

ی ما را در جهت تعلایم و تربیات صاحی     عزيز قرار بگیرد، و حتی به مقدار ناچیزی همه

تواند به عنوان يك کتاب درسای و   سازان کشور عزيزمان ياری رساند. اين کتاب می آينده

های تربیات معلام، و همچناین    ی استادان و دانشجويان دورهکمك درسی مورد استفاده

ای نظارات و  ی روانشناسی تربیتی قرار بگیرد. مشتاقانه پاذير استادان و دانشجويان حوزه

ی تعلیم و تربیت در باب ايان اثار   ی صاحبنظران و انديشمندان حوزهپیشنهادات سازنده

ی مناات خااواهیم گذاشاات  هااای آنهاا را بااه ديااده ارزشامند خااواهیم بااود و روشاانگری 

(azad.nader8133    @gmail.com.) 

 

 سید نادر آزادصفت
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد(نا  ارشد روان)کارش

 فرح انگیز نادمی
 )مشاور و استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد( 

 طلیعه سعیدی رضوانی
 شناسی تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد()دانشجوی دکتری روان 



 

 چارچوب کتاب پیش رو
 

 ی حااوزهتحرياار درآماده اساات کااه در   ی رشااتهکتااب پاای  رو از سااوی معلماانی بااه   

 ی حاوزه اصاول کلیادی روانشناسای در     روانشناسی تخصد دارند. اين کتاب به توصیف

وش قارار  و کاربرد آنهاا در تادريس و ياادگیری را ماورد کاا      پردازد میآموزش و پرورش 

جدياد بهاره    هاای  پاژوه  کالسیك و هام از   های پژوه . افزون بر اين، هم از دهد می

کاه،   دهاد  مای کاربردی در خصوص مفاهیمی اراهه  هايی توصیه، و بر مبنای آنها گیرد می

ياا   شاوند  مای ناديده انگاشته        معموال علیرغم دخیل بودن در بروندادهای تحصیلی مربت، 

. هدف کتاب پی  رو اين است که ارزش روانشناسای را  شوند میمورد سوء برداشت واقش 

در توانمند کردن معلمان جهت اتخاذ و توجیه تصمیمات کالسی روزماره باه مخاطباان    

 نشان دهد.

طراحای شاده اسات تاا اينکاه معلماان را باه         ای گونههر يك از فصول اين کتاب به 

را  آماوزان  دانا  ناسايی و رفش مساهل متداولی که يادگیری موردنیاز جهت ش های مهارت

پژوهشای مهام را برجساته     هاای  حاوزه ، مجهز کند. هار فصال   دهند میقرار  تأثیرتحت 

در  و طراحای مطالاب از    ريزی برنامهدر  توان میکه چگونه  دهد میو توضی   سازد می

ياادگیری ضاروری   مهمای کاه بارای بهباود      هاای  حوزهمفاهیم روانشناسی بهره گرفت. 

 از: اند عبارتهستند 

 حافظه و درك؛ 

 شناخت؛ 

 ها؛خويشتن و ذهنیت های نظريه 

 خالقیت؛ 

 هیجانات؛ 

 ؛آوری تاب 

 انگیزش؛ و 

 يادگیری مستقل. 

و هام معلماان    کاار  تاازه و راهبردها بوده و هم معلماان   ها توصیهاين کتاب مملوء از 

از اصاول   توانناد  مای ابتادايی، متوساطه و حتای تحصایالت بااالتر       های دورهباتجربه در 

و شاواهد   هاا  نظرياه بار درك   تأکیداراهه شده در اين کتاب بهره بگیرند. با  شناختی روان



18    شناسی يادگیری و آموزشروان 

زيربنايی رفتار انسان، اين کتاب به شما امکان خواهد داد نگاهی نقادانه به روش خاود در  

در عین حال ارزشامند در کاال  در  خاود    کال  در  بیندازيد، و تیییراتی ساده و 

 ايجاد کنید.

مستقل، روانشنا  خبره و عضو جامعاه روانشناسای    ی نويسندهيك  اسمیت مارک

دوم در شمال انگلستان مشایول   ی متوسطهدر مدار   1888انگلستان است. او از سال 

بااه  The Psychologistو  The TESهمچااون  هااايی نشااريهتاادريس بااوده اساات و در 

 .پردازد میويسندگی ن

معلم، پژوهشگر و يك روانشنا  خبره است. او چندين کتاب درسی  جاناتان فیرث

اسات، و هام اکناون در مرکاز      درآوردهتحرير  ی رشتهروانشناسی مدرسه به  ی زمینهدر 

تربیت معلم دانشگاه استرثکاليد مشیول به کار است، و همچناین در حاال کاار بار روی     

 حافظه در يادگیری است. های پژوه کاربردهای  ی زمینهد در دکترای خو ی رساله



 

 مقدمه
 

هاای ماورد عالقاه آن شاامل     ی ذهن و رفتار انسان است. حاوزه روانشناسی علم مطالعه

هاای  و پاژوه   ها نظريه ها است.ها و گروهافراد در جفت بررسی ذهن فرد و شیوه رفتار

مرال  و تفکر، و همچنین موضاوعات هیجاانی    پردازش از جمله حافظه های توانايیآن به 

 زنند.نیز گريز می ،و کنجکاوی 1انگیزش

در  روانشناسای تاوان از اصاول   ای از عمل و تعامل انساان، مای  بنابراين، در هر زمینه

آماوزش و پارورش يکای از ايان      دنیاای روی افراد اساتفاده کارد.   پی  مساهلخصوص 

در کال  در  را بر مبناای   افرادتوان نحوه رفتار و يادگیری چگونه می – است ها زمینه

-تحلیل و تبیین کرد. هدف کتاب پی  رو کمك به معلمان تاازه  روانشناسیهای فرايند

ها ، تا بدين وسیله بهتر بتوانند از آندر راستای شناخت اين فرآيندها است باتجربهکار و 

و کارآمااد در کااال  در  اسااتفاده کاارده و تفاااوت مربتاای در   ماا ثرهااای بااه شاایوه

 ايجاد کنند. يادگیرندگان

 فرضایه هاای عملای و   ، روانشناسای متکای باه پاژوه     ی علمیبه عنوان يك حوزه

هاا تصاويری عینای در خصاوص نحاوه      مبناای آن  از طريق آزمايشات است تا بر آزمايی

. درست همانند ساير علوم، چنین چیزی باه معناای   دهد اراههعملکرد فرآيندهای ذهنی 

مسیر را         نهايتا  عوامهای ها فرضهايی وجود خواهد داشت که در آنآن است که موقعیت

ی هاای پژوهشای باه فاراهم آور    سازد. گراي  يافتهای از شواهد هموار میبرای مجموعه

 -تقوياات مبنااای پژوهشاای آمااوزش و پاارورش   -هااای تاادريسمبنااايی باارای شاایوه 

تمايل روز افزون به بررسی دقیق وضاعیت کناونی آماوزش و پارورش،      ی کننده منعکس

های متداول تدريس به منظور انتقال دانا  و درك،  ارزيابی مناسب بودن يا نبودن روش

العمار، و القاای رفتارهاای    ماادام  ر وپايادا  جهات ياادگیری   يادگیرندگانانگیزه دادن به 

هاای معاروف در خصاوص    اياده  تاوان  مای يادگیری مربت است. اين بدان معنا است که 

را به دقت مورد بررسای   -از جمله برخی از نظريات علمی قديم- ی يادگیری و رفتارنحوه

تواناد  مای های کنونی مقايسه کرد. ايان فرآيناد   های پژوه ها را با يافتهقرار داده و آن

ی ايان  طرياق مطالعاه   از ی يادگیری و تفکر را توساعه دهاد.  شما در زمینه شیلیدان  

توانیاد  مای  ،ی روانشناسای آماوزش و پارورش   زمیناه های موجود در کتاب و ساير کتاب

                                                           
1. motivation 
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ريزی و تفکر خود فراهم آورياد. چناین چیازی    مبنای پژوهشی نیرومندتری برای برنامه

کنیاد  تان که فکر میهای شخصیشما جهت اجرای ايده شیلیآزادی  وجهنبايد به هیچ 

تواناد  آموزانتان هستند را سلب کند. در واقش، يك معلم آگاه و دانا بهتر مای به نفش دان 

 و لزومای نادارد کاه همیشاه    ها را توجیه کند، به اتخاذ تصمیمات آموزشی بپردازد و آن

رخی معلمان احسا  کنند که آنقادر  ممکن است ب های تحمیلی را به اجرا بگذارد.روش

ی روانشناسی مطالعه داشته باشند، و ايان احساا    توانند در زمینهمشیله دارند که نمی

حاال  ، شرايط سخت و در عین مس لیتشیل معلمی با بحران سنگینی  قابل درك است.

که هزاران معلم خاوب در حاال رهاا کاردن شایل خاود       حقوق پايین روبرو است، بطوري

شاود فکار نداشاتن    ها باعث مای . با اين وجود، دو چیز وجود دارد که دانستن آنهستند

 ی روانشناسی را از سر خود بیرون کنید:وقت جهت مطالعه

 تر کرده و اساتر  را  های اراهه شده در اين کتاب کار تدريس را راحتبسیاری از ايده
تر در يك مدت زماان  بهتر به معنای دريافت اطالعات بیش           . يادگیری دندهکاه  می

بهتر باعث کااه  میازان               کند. نتايج افزاي  پیدا می کارايیمعین است، و در نتیجه 

تااب  بااساتعداد، بااانگیزه و    يادگیرندگانشود. در  دادن به استر  معلمان نیز می

نسبت به فرآيندهای يادگیری خود  يادگیرندگانتر و دلپذيرتر است. وقتی آسان 1آور

ی بااليی برخوردار باشند و بصورت مستقل کاار کنناد،   آگاهی داشته باشند، از انگیزه

 دهد.ی خود بار کاری معلم را کاه  میچنین وضعیتی به نوبه

 فرآيندهای کال  در  برای شیل معلمی حاهز اهمیت است نسبت به عمیق آگاهی. 

ياادگیری يکای از    ی زمیناه در  شاده  انجاام هاای  وه دان  عمیق و مبتنای بار پاژ   

ساازد، و آن  ای را از ساير معلمان متمايز میچیزهای مهمی است که يك معلم حرفه

هاای مهام در خصاوص    چیزی است که معلام را در جايگااهی بارای انجاام انتخااب     

دهاد. در عاین حاال، بهباود ساط  مهاارت       قرار می 1ی درسیو برنامهيادگیرندگان 

تواند رضايتمندی شخصای و تقويات   ای خود و مديريت م ثرتر کال  در  میحرفه

در  متبحار اعتماد به نفس را در پی داشته باشد. افزون بر اين، ياك معلام توانمناد و    

 .گیرد میجايگاه بهتری جهت بحث در خصوص اوضاع و شرايط کاری قرار 

 

                                                           
1 . resilient 

2 . curriculum 
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 این کتاب برای چه کسانی است؟

نگاشته شده است، بدون توجه به اينکه آنها در چه بخشی از مان کتاب پی  رو برای معل

از شیل معلمی مشیول فعالیات هساتند. عاالوه بار      ای مرحلهآموزش و پرورش و در چه 

آل بسیاری از اصول روانشناسی اراهه شاده در ايان کتااب را    که يك معلم بصورت ايدهاين

ی ياك  تن در خصاوص توساعه  های زياادی بارای گفا   فگیرد، کتاب پی  رو حرياد می

ی معلمای دارد. ايان کتااب    رويکرد متفکرانه و مبتنی بر شواهد در مسیر گذراندن حرفه

آورد و شاما را نسابت باه    ی مالحظات کلیادی بسایاری فاراهم مای    اطالعاتی در زمینه

سازد، اما بهترين شیوه جهت فهم عمیق مسااهل ايان   ها و مفاهیم بسیاری آگاه مینظريه

ی روانشناسی آماوزش  های جديد در حوزهها و يافتهبطور منظم همگام با بحثاست که 

-. کتاب پی  رو دسترسی سريش و آسان شما به جديادترين يافتاه  برويدو پرورش پی  

هاای آموزشای   آورد، و شما را نسابت باه سابك   های پژوهشی در اين حوزه را فراهم می

 کند.مردد می 1زودگذر

ها و شواهد باشد که کتاب پی  رو بر فهم نظريهشده مشخد برايتان بايد به وضوح 

ی کاه تجرباه  مانیم از اينکند، اما ما يك لحظه غافل نمیمی تأکیدرفتار انسان  زيربنايی

تارين  ، يکای از برجساته  1کال  در  نیز حاهز اهمیت است. همانطور که ويلیاام جیماز  

 د:کنی روانشناسی، بیان میپژوهشگران اولیه در حوزه

ی شما سخت در اشتباه هستید اگر فکر کنید که روانشناسی، به عنوان علام مطالعاه  

آن دل های آموزشی معینای را از  ها و روشتوانید برنامهقوانین ذهن، چیزی است که می

روانشناسی يك علم است، و تدريس ياك   در مدرسه استنباط کنید. برای کاربرد بالفصل

 گار و واساطه  د بطور مستقیم هنر را تولید کنند. ذهن خاالق تواننهنر؛ و علوم هرگز نمی

 (.13، ص 1899)جیمز، کاربرد پی ببردبه  نوآوریبايد با استفاده از 

ی کارکرد ذهن حااهز اهمیات اسات، اماا ايان      به عبارت ديگر، آگاهی نسبت به نحوه

اين دان  بايد توسط شما به عنوان يك معلم در  –آيد شروع به حساب می ینقطهفقط 

آموزشی خاص بکار گرفته شود. بناابراين، فهام عمیاق ذهان بخشای از کاار        محیطيك 

هاای  شود. آگاهی پیادا کاردن نسابت باه پاژوه      ای يك معلم در نظر گرفته میحرفه

نجاام  عمال کناد و امکاان ا    کنناده  تقويتتواند در نق  نیرويی و تربیتی می روانشناسی

هاای  مبنای حقايق و هم مبتنی بر موارد عدم قطعیات در پاژوه    های قاطش برقضاوت
                                                           
1 . educational fads 

2 . William James 
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ی آورد. از اين رو، کتاب پای  رو قصاد نادارد نحاوه    حال حاضر را فراهم می روانشناسی

 شاناختی  رواندر  دادن به کال  را به شما بگويد، بلکه هدف  اين اسات کاه مباانی    

. بنابراين، ما داشتن دانا   در اختیار شما قرار دهدرا موجود در کال  در   رويدادهای

-معلمای الزم اماا ناکاافی مای     "هنر"های روانشناسی را برای معقول در خصوص نظريه

 دانیم.

 

 ی استفاده از کتاب پیش رونحوه

توان فصول را شود و در نتیجه میمجزا تقسیم می       نسبتا کتاب پی  رو به هشت موضوع 

تواند به عناوان ياك راهنماای مجازا در نظار      مطالعه کرد. هر فصل میبه ترتیب دلخواه 

ای طراحی شده است که مرتفش کردن مساهل را يکای پاس از   گرفته شود. کتاب به گونه

بندی موضوعات آن مبتنی بر بیشاترين میازان   اولويت        احتماال کند، و ديگری تسهیل می

ول ايان کتااب بار مبناای پیشارفت      ارتباط با بافت تدريس شما است. با اين وجود، فصا 

شاود و  ی تفکر و استدالل افراد شروع مای اند، بطوريکه با مبانی نحوهمنطقی مرتب شده

 درازمادت ی هايی که ارتباط بیشتری با تعامل اجتماعی و حافظهدر ادامه به سمت حوزه

سات کاه   ها را به خاطر بیاورياد، بهتار ا  ی بخ خواهید همهرود. اگر میدارند پی  می

 ها را به ترتیب اراهه شده مطالعه کنید.آن

باین   تاوجهی  قابال ای در روانشناسای، همپوشاانی   ، مشابه با هار حاوزه  افزون بر اين

ای در خصاوص حافظاه و   موضوعات مختلف وجود دارد. به عنوان مرال، فصول جداگاناه 

ب آن ومطلا هاا( متاداخل هساتند.    خالقیت وجود دارد، اما اين دو حیطه )و ساير حیطه

، و ببیناد کاه موضاوعات    رجاوع کناد  ای به ساير فصاول  است که خواننده بصورت دوره

بگذارناد. باه عناوان مراال،      تاأثیر توانند در بافت تدريس بر يکاديگر  مختلف چگونه می

چه نقشی  1های شناختی مستقل دارد؟ محدوديتبر روی مطالعه تأثیراتیچه  1ذهنیت

هساتند   ایساازنده هاای  اين ارتباطات حیطه ؟آموز ايفا کنندتوانند در انگیزش دان می

ماورد   آنهاا  کند و شاايد بصاورت مساتقل    تأملها تواند در خصوص آنکه يك معلم می

 بررسی قرار دهد.

                                                           
1 . mindset 

2 . cognition 
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توانیاد از آن  خود، شما مای  ی معلمیحرفهعالوه بر استفاده از اين کتاب برای بهبود 

ه به عنوان ياك تایم اساتفاده کنیاد. يکای از      برای ايجاد ساختاری برای کارکنان مدرس

ها اين است که به صورت گروهی هر بخ  را در يك زمان معین مطالعاه کنیاد و   گزينه

در ادامه آن را در يك بحث گروهی مطرح کنید و در خصوص آن به اظهار نظر بپردازيد. 

نهادی ايان  توان جلسات ديگری را باه مناابش پیشا   اگر زمان کافی وجود داشته باشد، می

توانند مقاالت پژوهشی ديگری را بخوانناد و در  کتاب اختصاص داد، يا اينکه همکاران می

کنناد. الزم باه ذکار اسات کاه مناابش        رساانی  اطاالع ها به يکاديگر  خصوص مطالب آن

         لزوماا  هاا  آن -اناد خوبی ماورد پاژوه  قارار گرفتاه    پیشنهادی در دستر  هستند و به

ايم اطمینان حاصل ات ما نیستند! افزون بر اين، ما سعی کردهنقطه نظر ی کننده منعکس

ی آماوزش و پارورش و   هاا متمرکاز بار حاوزه    ای از انتخااب کنیم از اينکه بخ  عماده 

 .باشندروز ههمچنین ب

هر يك از فصول متشکل از سه بخ  است: يك مقدمه، ياك بخا  کاه باه      ساختار

-ر کال  در  به همراه يك يا چند نظريهها دی کاربرد آنمفاهیم نظری متعدد و نحوه

-کاه چگوناه مای   بحث در خصوص اين        نهايتا و  پردازد،ها میروانشناسی و مضامین آنی 

ريازی در  و  همچاون برناماه   هاايی در زمیناه اراهاه شاده    روانشناسیهای توان از ايده

 طراحی مطالب بهره گرفت.

 دهند:میات زير را تحت پوش  قرار فصول کتاب پی  رو موضوع

اطالعاات در حافظاه را    نگهداریی يادگیری و شیوه. اين فصل مبانی حافظه و درك .1

و همچناین بسایاری از    1درازمادت ی حافظاه  دهد. انواع اصالی مورد بررسی قرار می

بر حفظ يا عدم حفظ اطالعات و مفااهیم در حافظاه در ايان فصال      تأثیرگذارعوامل 

 شوند.تحت پوش  قرار داده می

 -افکناد نظر می لحظه،ی دريافت و بکارگیری اطالعات در . اين فصل به نحوهشناخت .1

در ايان فصال، نقا  کلیادی     . 1ی کاریموضوعات مربوط به تفکر، پردازش و حافظه

3کن  اجرايی"چه روانشناسان توجه و آن
شاود.  نامند مورد بررسی قرار داده مای می "

                                                           
1 . long-term memory 

2 . working memory 

3 . executive function 
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ايان   شوند.ترسیم می 1کاری بادلیی مبنای مدل حافظهکاربردها در کال  در  بر 

 کند.ی کاری را پويا اما محدود فرض میمدل حافظه

تحصایلی موجاود در درون فارد کاه     غیر هاای  م لفه. اين فصل 1های خويشتننظريه .3

، خاود  3نفاس  عزتگذارد. د را به بحث میندهقرار می تأثیريادگیری را تحت  برونداد

باه  آموزان کماك کنناد و هام    توانند به دان و باورها راجش به هوش هم می 8پنداره

گیاری  تواناد باعاث شاکل   ها مای و شناسايی اين ،شوندتبديل ها راه آنمانعی بر سر 

 تری در خصوص يادگیری شود.ديدگاه مناسب

تواناد در خصاوص   پاردازد کاه روانشناسای مای    . اين فصل به آن چیزی میخالقیت .8

، به ماا  8و تفکر واگرا 6، تفکر خودآگاه6گرا، شامل تفکر تداعی6فرآيندهای تفکر خالق

و  دهاد کاه مبتنای بار انتقاال دانا       بگويد و تصويری در خصوص خالقیت اراهه می

 جديد است. های محیطها به مهارت

پاردازد.  تحصایلی مای   بروناداد هیجاناات بار    تاأثیر . اين فصل باه بررسای   هیجانات .6

هاايی غیرمنتظاره ياادگیری را    توانند باه شایوه  هیجانات، هم مربت و هم منفی، می

 هیجاناات  تارين پرورش انطباقیآموزان جهت قرار دهند و کمك به دان  تأثیرتحت 

 ها شود.آن و بهبود برونداد يادگیری تواند باعث ارتقای بهزيستی کلیمی

شاکال بسایاری دارد.                 ای است کاه ا  آوری سازه. تاب9ثبات قدمآوری، سرزندگی و تاب .6

 بروناداد آوری که برای های تابکند آن دسته از جنبهمعلمان کمك میاين فصل به 

هايی که به ارتقای بهزيساتی کلای کماك    تحصیلی مفید هستند و آن دسته از جنبه

 کنند را شناسايی کنند.می

. اين فصل انواع مختلف انگیزش و چرايی شکست خوردن برخای ماداخالت   انگیزش .6

، ايان  11بار انگیازش درونای    تأکیاد دهد. در عین را مورد بررسی قرار می 18انگیزشی

                                                           
1 . Baddeley’sworkingmemorymodel 

2 . Self-theories 

3 . Self-esteem 

4 . self-concept 

5 .creative thinking 

6 . associative thinking 

7 . incubation thinking 

8 . divergent thinking 
9 . resilience, buoyancy and grit 

10 . motivational interventions 

11 . intrinsic motivation 
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آموزان باا اساتفاده از عوامال    ی انگیزه دادن به دان فصل در خصوص بهترين شیوه

 کند.بحث می بیرونی

هاای  . ايان فصال از طرياق شناساايی مفااهیمی در دل پاژوه       1يادگیری مساتقل  .8

از جهت ساختار دادن باه ياادگیری مساتقل،     م ثریهای ی شیوهبه اراهه روانشناسی

پردازد. افزون بار ايان، باه مبااحری در     ، میمنزل و تکالیفدرو   دوره کردن جمله

هايی مبتنای بار   کند و شیوهاشاره می 3و يادگیری اکتشافی 1خصوص يادگیری فعال

درگیار  جهات   ای پاروهه ی ساختار دادن و حمايت کردن از کارهاای  شواهد در زمینه

 کند.آموز اشاره میدان  8یفراشناخت هایختن توانايیسا

 

 کتاب مؤلفاندر باب 

ی روانشناسای مطالعاه   مارك و جاناتان هر دو معلماانی باتجرباه هساتند کاه در زمیناه     

هايی اند و مقاالت و کتابهايی انجام دادهاند و همچنین پژوه اند و تدريس کردهداشته

از طريق تدريس روانشناسی به عناوان يکای از موضاوعات     اند.ی تحرير درآوردهبه رشته

 -تفکار و رفتاار   -دوی ما نسبت به پیوندهای موجود بین محتوای اين موضوع درسی، هر

ی ها کار کردن در حوزهی معلم عالقمند شديم. ما احسا  کرديم که سالو نق  روزانه

ر اختیار ماا قارار داده   حاهز اهمیت برای معلمان د مساهلروانشناسی بینشی در خصوص 

ی تادريس ساودمند خواهاد    ها با همکارانمان در سراسر حرفاه است که سهیم کردن آن

معتبر کافی                                             که اطالعات موجود در اين زمینه در ساير منابش بود، بخصوص با توجه به اين

 نیستند.

 ی کناار آمادن  با عالقمندی به نحاوه  کار خود را (6 و 6، 3،6فصول ) 6اسمیت مارك

بلناد شادن متعاقاب    برخای ديگار در    تر باودن آموزان با شکست و چرايی توانمنددان 

آوری و هیجاناات  گیری مسیری شد کاه تااب  منجر به شکل اين امرشروع کرد.  شکست،

و  6تحصایلی  پیشارفت عاليق او به کند. آموزان را تلفیق میرين دان آورتمتداول در تاب

                                                           
1 . Independent learning 

2 . active learning 

3 . discovery learning 

4 . metacognitive abilities 
5 . MarcSmith 

6 . academic achievement 
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)فصاول   1فیارث  جاناتان ل اين دو، گسترش پیدا کرد.ی تعامآموز و نحوهبهزيستی دان 

ی اطالعات جهت باال بردن تواناايی  ی اراههی نظر افکندن به نحوهبواسطه (8، و 8، 1، 1

منجار باه    ايان امار  آموزان، به روانشناسی آموزش و پرورش عالقمند شد. آوری دان ياد

و رويکردهای جايگزين  1یاندازهای مبتنی بر کال  در  در خصوص اثر فاصلهپژوه 

 شد. منزل تکالیف برای

هاای ماورد   بنابراين، ما در قالب يك تیم شروع به نگاشتن کتابی کارديم کاه حاوزه   

بار          صارفا  کند: بارخالف برخای مناابش موجاود، کتااب پای  رو       ی ما را تلفیق میعالقه

ماورد عالقاه را   هاای  ها و ساير حیطهکند، بلکه اينبر هويت تمرکز نمی      صرفا شناخت يا 

ی ها تجربهی روانشناسی و همچنین سالکند و متکی به تخصد ما در زمینهترکیب می

دهنده و هم خیلی کاربردی باشد. امید است  تدريس است. هدف اين است که هم انگیزه

 لذت ببريد.خواندن کتابی که در دست داريد که از 

 
Reference 

James, W. (1899). Talks to Teachers on Psychology: And to Students on 

Some of Life’s Ideals. New York: Henry Holt. 

                                                           
1 . JonathanFirth 

2 . spacing effect 


