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 مقد  مه
 

             بالرای کسالب      س       مالدر         اسالت.           ه شالده            شناسی تهی       روان            رهای مهم                              کتاب حاضر با هدف معرفی متغی 

  .       باشالد                            العات و آگاهی الزم را داشته    اط   ،                 یادگیری و تربیتی       شناسی      روان        باید از        تدریس    در  ت     قی      موف 

            روش تالدریس    همچنالین   .               ت بسالیار اسالت       ی ال                    در تدریس حائز اهم              یادگیرندگان   از    س     مدر       شناخت 

                                هماهنگ باشد تالا بتوانالد ضالمن                 یادگیرندگان    های        و ویژگی       آموزش                     باید با اصول و اهداف    س     مدر 

                              اهداف تعلیم و تربیالت هالدایت        سوی      به   را              یادگیرندگان  ،               های آموزشی خود   ت     الی        به فع       دادن     جهت

       بایالد    ،       باشالد                                ت بیشالتری در تالدریس داشالته       قی        و موف         کارایی                 خواهان آن است که    س     مدر          کند. اگر 

                     شناسالی )یالادگیری و            اس روان                                            ط بر محتوای درسی باله نکالات ظریالف و حس ال           و تسل            ضمن مهارت

  .     ه کند          دقیق توج      طور    به        تربیتی( 

                               ت کالس و مفاهیم مربالوط باله آن               ل به مدیری                                       کتاب حاضر شامل شش فصل است. در فصل او 

                 خصالوص در مقطالع         باله   ،       مدرسان                       ت کالس بدین لحاظ است که          ت مدیری    ی           است. اهم      شده           پرداخته

                               کنند. برقالراری نظالم در کالالس          صرف می                                 ن خود را جهت ایجاد نظم و انضباط         بیشتر زما  ،        ابتدایی

           است. یکالی               یادگیرندگان                سازی جهت مشارکت                                         لین قدم جهت رسیدن به نتایج مطلوب و زمینه    او 

              است که در فصل              یادگیرندگان                     بحث نظارت بر یادگیری   ،      ت کالس                              دیگر از عوامل مرتبط با مدیری 

      بالر         دقیالق                     انالد کاله نظالارت                          های مختلالف نشالان داده             نتایج پژوهش     است.      شده           پرداخته  ن         دوم به آ

   و         مالدارس     از          کارآمالد        سالان      مدر    و         مالدارس          تشالخی          اصاللی        عوامل    از     یکی             یادگیرندگان        پیشرفت

        عناصالر    ،              یادگیرنالدگان                              هالای نظالارت بالر یالادگیری                        در این فصل باله روش   .    است          ناکارآمد     سان     مدر 

                   ی نظالارت اثالربخش       هالا                         در اجالرای نظالارت و روش         سالان      مدر         مهالارت    ،             های نظالارتی           متداول روش

             هالای اصاللی                                          ر انتقادی است. این مهارت یکی از مهالارت                    موضوع فصل سوم تفک       است.     شده           پرداخته

                                          بالرای مشالارکت عاقالناله در یالک جامعالۀ                      مهالارت اساسالی           منزلالۀ     به          ر انتقادی      تفک      است.     11    قرن 

     است.        حمایت      مورد              مهارت ضروری و        منزلۀ    به  ،      تجارت                       شده و در دنیای مدرن                   دموکراتیک شناخته

         باشالد و                            بالاالترین درك را داشالته    ،                                    شود که فرد از مدارك و شواهد موجالود                    ر انتقادی باعث می     تفک 

      آشکار   ،          وجود دارد                                                  سازد تا نظرات و معانی را که در ورای هر چیز مهم                 فرد را قادر می  ،     کردن     درك

                   ت و شکسالت در هالر         قی ال                       تفاوت واقعی میان موف   ،  ه           های روزمر    ت            ی در موقعی     حت               تفک ر انتقادی       سازد. 

                    صورت مشروح به بررسی                       رساند. در این فصل به         یاری می    او   ت    قی                   نمایاند و به موف     می     فرد          کار را به 

  ،        شناسالی       روان               هالای مهالم       فاله                       است. یکی دیگر از مؤل      شده           پرداخته          ر انتقادی                های مختلف تفک     جنبه

       اسالت.       شده         بررسی                            آید. این مفهوم در فصل چهارم        حساب می  به        یادگیری     مۀ                   انگیزش است که مقد 

           کاربرد این      است.      شده        مطرح                های اصلی انگیزش             یکی از نظریه       عنوان      به      مازلو     یۀ   نظر  ،           در این فصل



      مهارت   .    اند           قرارگرفته       بررسی      مورد    نیز                                      وپرورش و سایر مفاهیم مربوط به انگیزش                  مؤل فه در آموزش

            بایالد باله          سالان      مدر   .                    علالوم و هنالر اسالت     ،              مانند ریاضیات   ی        های دانش                یاد تمام زمینه  بن  ،      مسئله    ِّ حلِّ

          اقالدامات    ،      هالدف   ،           ت نخسالتین                                              کمک کنند تا فضای مسئله را از طریق کشف موقعی ال              یادگیرندگان

  ،          ق مسالئله      موف ال         کننالدۀ        حالل    .            تعریف کننالد   ،                   عوامل فوق حاکم است       که بر    یی  ها   ت   ی             مجاز و محدود

     باله    ،     شالد                مسئله سالاخته    ۀ    لی                 ازآنکه فضای او         ی پس      و حت      دهد   ی         ال قرار م ؤ س              العات را مورد           اعتبار اط 

      کنالد      مالی      درك         روشالنی       باله          همچنالین        . او   دهد                   العات معتبر ادامه می                         جستجو برای دسترسی به اط 

                 مسالئله در فصالل                 . مفهوم حل                                  العات واقعی و کدام قسمت برداشت است    اط   ،      مسئله    از         کدام بخش 

  ،                 ماننالد تعالاریف     ی       مسالئله                       مفاهیم مرتبط با حل    به                 است. در این فصل            قرارگرفته       بررسی      مورد    ششم 

                               است. در فصل آخر مفهوم مهالم       شده           پرداخته        وپرورش       آموزش                  ها و کاربرد آن در      نظریه  ،         رویکردها

زندگی اجتماعی و  روزافزونی ها یدگیچیپه به        با توج      است.    ه                    مورد بررسی قرار گرفت           خودتنظیمی

مسالائل و                  جوابگالوی حالل    یادگیرنالدگان العات باله                     دیگر انتقال صرف اط ، سرعت زیاد تولید دانش

  پرداختاله خالودتنظیمی   ینالۀ در زم                        به معرفی چند الگوی مهم  لنیست. در این فص ها آنمشکالت 

 است. شده

هالای  دانشالجویان رشالته  ، مقطالع ابتالدایی   آموزگالاران ، دانشالگاه  سالان     مدر مخاطبان این کتاب 

. بدون شالک کتالاب حاضالر خالالی از     هستند م    معل  تربیتدانشجویان  شناسی و علوم تربیتی و روان

خالود را در   ارزنالدۀ  هالای  پیشالنهاد نظالرات و  ، برای بهبود هرچه بهتالر ایالن اثالر         لطفا   .نیستایراد 

 اختیارمان قرار دهید.

 

 ر    تشک  با

 فان    مؤل 
 


