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پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

پودمان 1

کاربرد روان شناسی در آموزش  و پرورش کودک

علوم از  دانی  فضل  هزاران  َظلومصد  ای  ندانی  می  را  خود  جان 

ستقیمت هر کاله می دانی که چیست ابلهی  ندانی؛  را  خود  قیمت 

این است  این  علم ها  جمله  زمینجان  روی  کی ام  من  بدانم  که 

» مولوی«
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هدف توانمندسازی 1ـ 1: علم روان شناسی و موضوع آن را بررسی کند.

را خویش  خدای  مر  شناسد  کاو شناسد نفس و جای خویش راآن 

روان شناسی

فعالیت1:
  چرا گاهی هنگام نگاه کردن به یک فیلم، تمرکز خود را از دست می دهیم ؟

  چرا به هنگام صحبت در جمع خجالت می کشیم؟
  چرا مطالعة با فاصلة زمانی، بهتر از مطالعه بدون فاصلة زمانی است؟

  تماشای برنامه های محیط زیست در رسانه ها چه تأثیری بر کنترل و حفظ آن توسط کودکان دارد؟
  به نظر شما، پاسخ علمی به پرسش های باال، در قلمرو کدام علم می گنجد؟

با توجه به متفاوت بودن پاسخ ها در فعالیت باال، علم روان شناسی به دنبال پاسخ به این مسائل است. امروزه، با 
وجود تغییرات بنیادی در ارزش ها و تعاریف، » روح و روان« به مانند گذشته، همچنان اهمیت خود را حفظ 
کرده است و کمتر کسی را می توان سراغ داشت که از » علم روان شناسی« بی نیاز باشد. این علم با همة جوانب 
زندگی ما در ارتباط است. شیوه های تعامل والدین با فرزندان، شیوه های فرزندپروری، درمان مشکالت روانی 
و خانوادگی، گزینش افراد مناسب برای یک کار، تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی و ... همه نمونه هایی 

از مسائل مربوط به روان شناسی است )شکل 1(.
»ویلهم وونت1« بنیان گذار و پدر روان شناسی در سال 1879 میالدی اولین آزمایشگاه روان شناسی را رسماً 

در دانشگاه »الیپزیک« آلمان تأسیس کرد.
1ـ ویلهم وونت)Wilhem Wundt(پدر روان شناسی علمی 

شکل 1ـ علم روان شناسی

گفت      و  گو 
کنید



3

پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

تعریف روان شناسی1  : جامع ترین تعریف روان شناسی عبارت است از »علم مطالعة رفتار و فرایندهای ذهنی« 
با  یا  دیگر  جاندار  به وسیلة  که  است  جاندار  فعالیت های  از  دسته  آن  روان شناسی،  در  »رفتار«  از  منظور 
و  انسان ها  راه رفتن  برخی حیوانات،  باشد. النه سازی  اندازه گیری  و  قابل مشاهده  آزمایشگاهی  دستگا ه های 
بسیاری حرکات دیگر نمونه هایی از رفتار است. منظور از »فرایندهای ذهنی« آن دسته از فعالیت های جاندار 
است که قابل مشاهدة مستقیم نیست، ولی می توان آنها را از تأثیرشان در رفتار فرد استنباط کرد، مانند افکار، 

احساسات و انگیزه هایي که ما انسان ها در درونمان داریم.

Psychology ـ1

نکته

اهداف روان شناسی

رفتار،  دیگران، دگرگونی های  رفتار  پیش بینی  ادراک،  مانند چگونگی  گوناگون،  زمینه های  در  روان شناسی 
آشنایی با شیوه های حل مسئله، ترمیم آسیب های روانی و حل دشواری های زندگی، ما را یاری می دهد. به 

این ترتیب، هدف های مهم روان شناسی عبارت اند از:

انگیزه،  علم روان شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، 
کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهد.

نمودار 1ـ اهداف روان شناسی

اهداف 
روان شناسی

پیش بینی رفتار
تبیین رفتار

توصیف رفتار

کنترل رفتار

اصالح رفتار

توصیف رفتار: توصیف و سنجش رفتارها در شرایط مختلف؛
تبیین رفتار: توضیح علل رفتار و نتیجه گیری منطقی از چگونگی آن برای پی بردن به واقعیت ها؛

پیش بیني رفتار: پیش بینی نتایج رفتارها براساس اطالعات موجود از عملکرد گذشته؛
کنترل رفتار: مهار و کنترل رفتارها برای تسلط بر امور و دستیابی به موفقیت در کارها؛

اصالح رفتار: حل دشواری های رفتاری در زندگی فردی و اجتماعی.
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هدف توانمندسازی 2ـ1: رشته های روان شناسی را با هم مقایسه کند.

رشته های روان شناسی

فعالیت 2: در گروه های کالسی با کمک هنرآموز خود و با استفاده از تجربیات، نمونه هایی از اهداف 
روان شناسی را در جدول زیر بیاورید:

نمونة فعالیتاهداف

توصیف

تبیین

پیش بینی

کنترل

اصالح رفتار

فعالیت3: مربی برای آموزش وپرورش کودکان پیش از دبستان به چه نوع دانشی نیاز دارد؟ در مورد 
اهمیت آن گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

در این مبحث از بین رشته های گوناگون روان شناسی، چند رشتة رایج آنها به اختصار معرفی می شود:
1 روان شناسی کودک: این شاخه از روان شناسی، رفتار کودک را از مرحلة جنینی تا آغاز دورة بلوغ و نوجوانی 

بررسی می کند و به رشد و تحول بدنی، عاطفی، اجتماعی، اخالقی و عقلی کودکان می پردازد )شکل 2(. 

شکل 2ـ روان شناسی کودک

تمرین     کنید
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2 روان شناسی کودکان استثنایی: این رشته به مطالعة ویژگی های جسمی، روانی، حسی، حرکتی، شناختی 

بیماری  به  ناسازگار، مبتال  ناشنوا،  نیمه  ناشنوا و  نابینا،  نیمه  نابینا و  و اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی، 
صرع، کودکان معلول جسمی ـ حرکتی، دانش آموزان مبتال به اختالل خاص در یادگیری و کودکان و نوجوانان 
تیز   هوش و خالق می پردازد. این شاخة روان شناسی همچنین در زمینة علل مختلف معلولیت، راه های پیشگیری 

از معلولیت و اصالح و ترمیم نارسایی ها و اختالالت رفتاری مباحثی را مطرح می کند )شکل 3(.

3 روان شناسی اجتماعی: این رشته، دربارة ویژگی های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی از جنبه های 

گوناگون، بحث می کند و اثر متقابل فرد بر جامعه یا جامعه بر فرد را بررسی می نماید و چگونگی پیدایش 
دسته های اجتماعی را، که محصول رفتار جامعة بشری است، مطالعه می کند.

٤ روان شناسی تربیتی: این رشته، کوشش می کند اصول و قوانین روان شناسی را در آموزش وپرورش به کار 

برد. در این رشته، به هدف های تربیتی از دیدگاه های گوناگون )علل تفاوت ها، نقش عوامل ارثی و محیطی در 
تربیت افراد، چگونگی یادگیری، اندیشیدن و سنجش آنها( توجه می شود. روان شناسی تربیتی، از نظر ایجاد 

انضباط و عادت های پسندیده در کودکان و نوجوانان برای مربیان و والدین بسیار کارساز است.
رفتارهای  و  روانی  آسیب های  تشخیص  و  بررسی  به  روان شناسی  از  رشته  این  بالینی:  روان شناسی   ٥

نابهنجار و درمان آنها می پردازد.
در این حوزه از روان شناسی از تشخیص، طبقه بندی و درمان مشکالت هیجانی و روانی از قبیل ؛ اضطراب، 
این  است.  درمانی  مراکز  در  بیشتر  فعالیت شان  و  می شود  صحبت  و...  اعتیاد  اسکیزوفرنی1،  افسردگی، 
روان شناسان برای درمان از روش های غیردارویی استفاده می کنند و تجویز دارو برای مشکالت روانی در حوزه 

و صالحیت کاری روان پزشک است.
٦ روان شناسی شخصیت: این رشته از روان شناسی به مطالعة سازمان ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد 

می پردازد و به چگونگی سازگاری فرد با خود و محیط توجه دارد. این رشته، با روان شناسی بالینی و مرضی 
و اجتماعی ارتباط نزدیک دارد.

Schizophrenia ـ1

شکل 3ـ کودکان استثنایی
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روان شناسی شخصیت، ضمن تعریف ویژگی ها و صفات انسان و عوامل مؤثر بر فرایند های تفکر، هیجان و 
رفتار بهنجار و نابهنجار را تعیین می کند. موضوع روان شناسی شخصیت »تفاوت های فردی« است؛ موضوعی 

که حتی در میان دوقلوها هم صادق است.
٧ روان شناسی صنعتی: این رشته، به موضوعات مربوط به سازگاری فرد با کار، انطباق خصوصیات کاری با 

افراد، نحوة انتخاب افراد برای مشاغل، گروه های کاری در صنعت، دیدگاه های مردم دربارة چگونگی مصنوعات 
و مانند آنها، می پردازد.

٨ روان شناسی مرضی: در این شاخه از روان شناسی اختالالت عاطفی و رفتاری و بیماری های مختلف 

روانی مورد بررسی قرار می گیرد و روش های درمانِی متداول در جهت حفظ بهداشت روانی ارائه می شود.
٩ روان شناسی ورزش: این رشته به مطالعة ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی موقعیت های ورزشی و استفاده 

از اصول روان شناسی، به منظور بهینه سازی عملکرد و سالمت قهرمانان ورزشی و ورزشکاران، می پردازد.
روان شناسی  انجام می دهند که در  را  روان شناسان همان کاری  این شاخه  در  روان شناسی مشاوره:   10

بالینی انجام می شود. با این تفاوت که آنها با کسانی سروکار دارند که به روان درمانی نیاز ندارند. روان شناسان 
مشاور به افرادی کمک می کنند که در رفتار های خود اختالل ندارند، اما در زندگی خود با مشکالتی مواجه اند. 
تشخیص و درمان مسائلی نظیر مشکالِت تحصیلی، شغلی، اختالفات خانوادگی، تعارضات زناشویی در حوزة 

کاری آنان قرار می گیرد. روان شناسان مشاور، اغلب در مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات حضور دارند.

امروزه، رشته های تخصصی روان شناسی رو به گسترش است. از جمله روان شناسی تبلیغات، روان شناسی نکته
تجربی، روان شناسی فیزیولوژیک، روان شناسی پیری، روان شناسی انگیزه ها و هیجان ها، روان شناسی 

حیوانی و... .

فعالیت ٤: از خدمات رشته های روان شناسی در هنرستان خود گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه 
دهید.

فعالیت ٥: خالصه ای از آنچه را در این درس راجع به روان شناسی یاد گرفته اید، به شکلی خالقانه 
)نموداری، گزارشی، نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

گزارش 
تهیه کنید

تمرین     کنید
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را  روان شناسی  در  علمی  تحقیق  مراحل  ـ   1:  3 توانمندسازی  هدف 
طبقه بندی کند.

نمودار2ـ مراحل تحقیق علمی در روان شناسی

جمع آوری 
اطالعات

پاسخ موقتی به 
مسئله

نتیجه گیری و 
تدوین گزارش

تجزیه و تحلیل 
اطالعات

مراحل تحقیق طرح مسئله
علمی در روان شناسی

1 طرح مسئله: پرسشگری درخصوص موضوع یا مسئلة موردنظر است. در این مرحله باید مشخص کنید 

که دقیقاً دنبال چه هستید. مثال: آیا مطالعة مستمر باعث یادگیری بیشتر می شود؟
پاسخ های  مدارک،  و  اطالعات  جمع آوری  با  مرحله  این  در  فرضیه(:  مسئله)ارائة  به  موقتی  پاسخ   2

احتمالی و موقت برای سؤال خود پیدا می کنید )ارائة فرضیه(. مثاًلً فهرستی از عوامل مؤثر بر موفقیت درسی 
و یادگیری را تهیه می کنید و احتمال می دهید که مطالعه مستمر باعث یادگیری بیشتر می شود.

3 جمع آوری اطالعات و آزمایش فرضیه ها : در این مرحله برای جمع آوری اطالعات، به منظور اثبات 

پاسخ احتمالی خود، از روش های گوناگون )مشاهده، مصاحبه، تهیة پرسش نامه( استفاده می کنید سپس برای 
فرضیه های خود آزمایش طراحی می کنید، تا درستی و نادرستی فرضیه مشخص شود. 

مراحل تحقیق علمی در روان شناسی

شکل ٤ـ پژوهش در روان شناسی

هدف از تحقیق علمی پیداکردن جواب سؤاالت است )شکل 4(. برای دستیابی به این جواب ها الزم است 
مراحلی طی شود. نمودار 2 مراحل تحقیق علمی را نشان می دهد:
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مثاًلً با مشاهدة هنرجویان و مصاحبه با آنها روش های مطالعة موفق آنها را جمع آوری می کنید. سپس برای اطمینان 
از به کار بستن این روش ها آزمایشی برای مشخص شدن تأثیر مطالعة مستمر بر یادگیری طراحی می کنید.

آزمایش فرضیه هاست  از  به دست آمده  نتایج  ارزیابی  و  بررسی  این مرحله  تجزیه و تحلیل اطالعات:   ٤

تا دربارة تأیید یا رد فرضیه های خود بتوانید داوری کنید. در مثال باال به این نتیجه می رسید که گروهی 
از هنرجویان که به طور مستمر مطالب درسی خود را مطالعه کرده اند نسبت به گروهی که مطالعة مداوم 

نداشته اند، نمرات باالتری در امتحان کسب کرده اند.
٥ نتیجه گیری و تدوین گزارش: تنظیم گزارش تحقیق یکی از مهم ترین مراحل هر کار تحقیقی است، در 

مثال باال نتایج آزمایش خود را به صورت یک گزارش می توانید ارائه دهید.

موفقیت  بر  تخصصی،  کتاب های  مطالعة  »تأثیر  موضوع  به  راجع  کالسی  گروه های  در   :٦ فعالیت 
هنرجویان در اجرای فعالیت های درسی« تحقیق کنید و مراحل تحقیق علمی آن را مشخص کنید و 

گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

ـ   1: روش های تحقیق در روان شناسی را تحلیل کند. هدف توانمندسازی٤ 

روش های تحقیق در روان شناسی

روش های تحقیق به دو نوع کّمی1 و کیفی2 تقسیم بندی می شوند و هر کدام دارای زیرمجموعه هایی هستند. 
برخی از روش های تحقیق در روان شناسی در نمودار زیر نشان داده شده است:

1ـ تحقیق کّمی تحقیقی است که قبل از جمع آوری داده های تحقیق، محقق از ماهیت داده های خود آگاهی دارد و هدف از انجام دادن آن 
تعیین رابطة همبستگی یا رابطة علت و معلولی بین دو یا چند پدیده است.

2ـ تحقیق کیفی بازبینی عمقی موضوعات مورد مطالعه است، در اینجا محقق از موضوع تحقیق اطالعات بسیار کمی دارد و سعی می کند از 
طریق مشاهده و مصاحبه اطالعات دست اولی دربارة موضوع مورد تحقیق کسب نماید.

نمودار3ـ روش های تحقیق در روان شناسی

روش های تحقیق 
در روان شناسی

کیفیکّمی

موردیآزمایشهمبستگی

تمرین     کنید
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روش تحقیق همبستگی1: هدف عمدة تحقیق همبستگی این است که با مشخص کردن روابط بین متغیرها 
بدون دستکاری آن، فهم ما از پدیده های مهم، افزایش می یابد.

از پدیدة پیچیده ای مانند  مثاًل رابطه ای که بین مهارت خواندن و حافظة شنیداری وجود دارد، فهم ما را 
خواندن گسترش می دهد. در این گونه مطالعات، متغیرهایی2 که با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند مورد مطالعه 

قرار می گیرند.

فعالیت ٧: در گروه های کالسی در مورد موضوع »بررسی رابطة بین رشتة تخصصی مربیان و موفقیت 
در آموزش کودکان در مرکز پیش از دبستان« تحقیق کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

یادگیری کودکان« تحقیق کنید و  در گروه های کالسی درمورد موضوع »اثر تشویق در  فعالیت ٨: 
گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

Correlation Research ـ1
2ـ متغیر، عاملی است که محقق آن را بررسی می کند و به دو نوع متغیر مستقل )در طول آزمایش می توان آن را تغییر و دستکاری کرد( و 

متغیر وابسته )متغیری که تحت تأثیر متغیر مستقل است( تقسیم می شود.
Case Study ـ3

روش تحقیق آزمایشی: این روش به بررسی رابطة علت و معلولی رفتارها می پردازد. در این روش همة 
عوامل مؤثر بر رفتار به جز یک عامل )متغیر مستقل( را ثابت نگه می دارند و با ایجاد تغییرات بر این عامل، 
پاسخ ها )متغیر وابسته( را در هر بار می سنجند. با مقایسة نتایج، میزان تأثیر متغیر مستقل بر رفتار در شرایط 

مختلف به دست می آید.
در روش آزمایش، دو گروه با نام های گروه آزمایشی و گروه گواه را در نظر می گیرند. این دو گروه باید از 
نظر همة شرایط مانند سن، جنس، شرایط و امکانات تحصیلی یکسان باشند. گروه آزمایشی را برای مدتی 
در معرض عوامل خاصی مانند روش های مطالعه و یادگیری و نیز مطالعة مستمر در یادگیری قرار می دهند، 

سپس نتیجة گروه آزمایشی را نسبت به گروه گواه، که در معرض این عوامل نبوده اند، می سنجند.

روش مطالعه موردی3: مطالعات موردی، هنگامی انجام می شود که محقق نیازمند فهم یا تبیین یک رفتار 
است. این روش، روان شناسان را قادر می سازد تا بتوانند تصویر روشنی از خصوصیات رفتاری یک فرد را )مانند 
بررسی دالیل گوشه گیری یک کودک( ارائه دهند. گرچه مطالعات موردی می تواند در بعضی مواقع به توصیف 
رفتار کمک کند. ولی اطالعات به دست آمده از یک یا حتی چند فرد، همیشه قابل تعمیم به سایر افراد نیست. 

لذا از این روش، نمی توان به تنهایی استفاده کرد.

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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هدف توانمندسازی٥  ـ1: روش های جمع آوری اطالعات در روان شناسی 
را بررسی کند.

روش های جمع آوری اطالعات 

فعالیت ٩: جدول زیر را با کمک هنرآموز خود کامل کنید:

نوع روش تحقیق ویژگی

... مشخص کردن روابط بین متغیرها

... ارائة تصویر روشن از خصوصیات رفتاری یک فرد

آزمایش ...

فعالیت 10: یکی از کودکان مرکز در فعالیت های گروهی شرکت نمی کند. مربی برای حل این مشکل 
به دنبال راه حل است. برای جمع آوری اطالعات در مورد این مشکل چه پیشنهادی می دهید؟ پاسخ 

خود را با دیگران در کالس مقایسه کنید.

شکل ٥ ـ جمع آوری اطالعات

برای جمع آوری اطالعات از روش های زیر استفاده می شود:
1 اطالعات و مدارک موجود: در برخی تحقیقات، اطالعاتی که باید به عنوان »داده« مورد بررسی و تجزیه 

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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و تحلیل قرار گیرد از پیش آماده است. در این صورت محقق به دنبال اطالعات جدید نیست و الزم است به 
جمع آوری اطالعاتی که از قبل تهیه شده و در پرونده ها موجود است )درمانگاهی، بیمارستانی، ثبت احوال، 

دانشجویی، دانش آموزی و مراجعین به مراکز مختلف شهرداری ها و...( اقدام کند.
2 مشاهده: یکی از روش های جمع آوری اطالعات، مشاهده است. در این رفتار، موجودات زنده، مشخصات 

اشیا و پدیده ها با استفاده از ویژگی های گوناگون آنها مالحظه و ثبت می گردد.1 در این روش، رفتار موجود 
زنده در وضع کاماًل طبیعی مطالعه می شود. آزمایشگر نباید هیچ گونه مداخله ای در وقوع رفتار داشته باشد، 

بلکه باید مانند ناظری تیزبین، چگونگی و دگرگونی های رفتار و کردار را مشاهده و گزارش کند.
زمانی  گاهی  است،  طبیعی  موقعیت  در  رفتار  از  درست  برداشت  و  دقت نظر  مستلزم  مشاهده،  روش  چون 
طوالنی را به خود اختصاص می دهد، مانند مطالعه رفتار کودک در طی دوازده سال، یعنی از آغاز تا پایان 
دورة کودکی و گاه به زمان کمتری نیاز دارد، مانند خندیدن، نشستن یا راه افتادن کودک. اگر مشاهده با دّقت 

و بدون پیش داوری به عمل آید، می توان از آن فرضیه ساخت و نیز آن را در اوضاع مشابه تعمیم داد.

فعالیت 11: کودکی سه ساله را در زمان بازی یا نقاشی کشیدن به طور طبیعی مشاهده کنید و گزارش 
آن را بدون قضاوت، در کالس ارائه دهید.

آنچه در این روش اهمیت دارد دقت در مشاهده، بی طرفی و صداقت در تنظیم گزارش است.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب دانش فنی پایة سال دهم پودمان 5 مراجعه کنید.

3 مصاحبه: مصاحبه یکی از روش های جمع آوری اطالعات است که در آن به صورت حضوری یا غیرحضوری از 

افراد یا گروهی از آنان پرسش می شود. مصاحبه به دو صورِت مصاحبة »آزاد« و »سازمان یافته« انجام می شود.
اصول  برطبق  که  پرسش هاست  از  دسته ای  شامل  که  است  سازمان یافته  مصاحبة  همان  پرسش نامه:   ٤

خاصی تدوین گردیده است و به صورت کتبی به افراد ارائه می شود و پاسخگو براساس تشخیص خود، جواب ها 
یا  تکمیلی  )چندگزینه ای(،  بسته  پاسخ  باز)تشریحی(،  پاسخ  نوع:  چهار  به  پرسش نامه  می نویسد.  آن  رادر 

جاخالی و ترکیبی،تهیه می شود.

نکته

فعالیت 12: جدول زیر را کامل کنید:

نوع پرسش نامه سؤال

رابطة بین روان شناسی با آموزش وپرورش را توضیح دهید.  ..............................

کدام روش جمع آوری اطالعات، به دو صورت آزاد و سازمان یافته، انجام می شود؟    .............................
1ـ مشاهده         2ـ مصاحبه        3ـ پرسش نامه        4ـ اطالعات و مدارک موجود

پرسش نامه را همان ............... سازمان یافته هم می گویند.    .............................

تمرین     کنید

گزارش 
تهیه کنید
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هدف توانمندسازی٦  ـ 1: ضرورت و اهمیت روان شناسی کودک را بررسی 
کند.

ضرورت و اهمیت روان شناسی کودک

امام صادق  از پیامبر اکرم  روایت کرده اند: خداوند آن کس را که 
به فرزندش خیر رساند، می آمرزد.

فعالیت13: در گروه های کالسی روش های جمع آوری اطالعات را با هم مقایسه کنید و معایب و مزایای 
هر روش را توضیح دهید.

خالقانه  شکلی  به  گرفته اید،  یاد  روان شناسی  دربارة  درس  این  در  را  آنچه  از  خالصه ای  فعالیت1٤: 
)نموداری، گزارشی، نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت1٥: چرا یک مربی باید اطالعات کاملی دربارة آموزش وپرورش کودکان کسب کند؟ در مورد 
دالیل آن گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

یکی از مهم ترین تحوالت روان شناسی این است که اندیشمندان به اهمیت دوران کودکی پی بردند و کودک 
را نه به عنوان فردی دارای ویژگی ها و خصوصیات بزرگساالن، بلکه کودکی که در این دوران واقعاً »کودک« 
است و دارای مجموعه ای از صفات و خصائص منحصر به کودکی است، شناختند. دوران کودکي دوران کشف 
دنیاي تازه براي کودک است و از نظر روان شناسان یکی از دوره های بحرانی رشد است. محققان در مطالعات 

روان شناسي کودک به این نتایج رسیده اند:
 سال های اولیة کودکی نقش مهمی در پایه ریزی رشد و تحول کودکان دارد.

 در این دوران، یادگیری سریع تر و عمیق تر صورت می گیرد.
 توجه هماهنگ و یکپارچه به همة جنبه های رشد کودک بسیار اهمیت دارد.

 کودکان در این دوره الگوپذیرند و از رفتارهای بزرگساالن تقلید می کنند.
 کودک از هر محرکي براي یادگیری بیشتر استفاده مي کند و با سرعت زیاد رشد حسی ـ حرکتی خود را 

ادامه مي دهد. 
 در این دوره یادگیری و فرایندهای یادگیری مهم اند.

 ساختار رواني کودک ابتدا براساس احساس و ادراک است و باورها و شناخت هاي عمیق در او ایجاد نشده 
است.

بنابراین کودک در این دوره بسیار آسیب پذیر است و هر نوع رفتار فاقد ارزش تربیتي براي کودک موجب 
برهم خوردن تعادل عاطفي او در نوجواني یا حتي در کودکي مي شود. به همین دالیل مطالعة روان شناسی 

تمرین     کنید

گفت      و  گو 
کنید
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کودک برای مربیان کودکان پیش از دبستان، در جهت آموزش وپرورش صحیح و توجه به رشد همه جانبة 
کودک، الزم و ضروری است.

ـ  1: فهرستی از اهداف روان شناسی کودک را تهیه  هدف توانمندسازی ٧  
کند.

اهداف روان شناسی کودک
روان شناسی کودک، به عنوان یکی از زیرمجموعه های »روان شناسی رشد« با هدف نگاه دقیق و علمی به کودک 
و نیازهای او و یافتن شیوه های صحیح پرورشی و آموزشی کودک، از اولین سال های تأسیس روان شناسی 

علمی مورد توجه بوده است.  هدف روان شناسی کودک مطالعة موضوعات زیر و ارائة راهکار است: 

نمودار ٤ـ اهداف روان شناسی کودک

اهداف 
روان شناسی 

کودک

مطالعة 
جنبه های مختلف 

رشد کودک مطالعة نیازهای 
کودک در سنین 

مختلف

مطالعة شیوه های 
صحیح 

مطالعة مشکالت فرزندپروری
رفتاری ـ روانی 

دوران کودکی

توجه به آموزش 
همة کودکان

گسترش 
مطالعات علمی 

کودک

 مطالعه جنبه های مختلف رشد کودک: رشد یک فرایند چند بُعدی است که شامل رشد جسمیـ  حرکتی، 
کالمی، شناختی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی1 است. توجه به مطالعه دربارة تمام این جنبه ها یکی از اهداف 
روان شناسی رشد است که  آگاهی و شناخت متعادل و چند بُعدی در مورد کودک را در پی دارد و والدین و سایر 

افراد مرتبط با کودک را نیز در درک و رفتار صحیح با او، کمک می کند.
 مطالعة نیازهای کودک در سنین مختلف: کودکان نیازهای متعددی دارند و در سنین مختلف یک یا 
چند مورد، در مقایسه با سایر نیازها، در اولویت است. برای مثال، در مرحله شیرخوارگی، نیازهای جسمانی 
بیشتر در اولویت قرار دارد. در حالی که در دوران نوجوانی )سنین بعد از دوازده سالگی( نیاز به رشد اجتماعی 

و عاطفی در اولویت است.

1ـ برای اطالع بیشتر به کتاب های تخصصی پایة 10 و 11 و 12 مراجعه کنید.
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 مطالعة شیوه های صحیح فرزندپروری: شیوه های صحیح فرزندپروری و نیز نحوة تعامل و روابط مناسب 
با فرزندان از مهم ترین موضوعات برای روان شناسان کودک است. بیشتر پدر و مادرها فرزندپروری را کاری 
ساده تلقی می کنند و بر این باورند که هر کسی می تواند از عهدة این امر برآید. اما فرزندپروری نیاز به آگاهی و 
آشنایی با نحوة عملکرد و اصول آن دارد و یافته های تحقیقات در حوزة روان شناسی کودک، اصول و روش های 

متعددی را متناسب با سنین مختلف نشان می دهند.
 مطالعة روش های مواجهه با مشکالت رفتاریـ  روانی دوران کودکی: کودکان نیز همچون بزرگساالن 
دچار آشفتگی های روانی ـ رفتاری می شوند و این مسئله باعث تحقیقات و مطالعات دامنه داری در زمینة 
انواع این آشفتگی ها و تفاوت آنها با آشفتگی های رفتاری ـ روانی بزرگساالن و همچنین شیوه های درمانی این 
آشفتگی ها شده است. برخی از این اختالالت و آشفتگی های رفتاری ـ روانی کودکان عبارت اند از: اُتیسم1، 

اختالالت یادگیری، اختالالت توجه، اختالالت دفعی، اختالالت اضطرابی مانند ناخن جویدن و... .
 توجه به آموزش همة کودکان: روان شناسی کودک، راه را برای مطالعات بسیاری در زمینة کودک و 
با  از دبستان، کسانی که در مکان هایی مثل مهدکودک ها  ایجاد مراکز آموزش پیش  با  باز کرد.  او  شناخت 
کودکان برخورد داشتند مطالعاتی را انجام دادند و به تجربیات ارزشمندی دست یافتند و آنها را به دیگران 

منتقل نمودند )شکل 6(.
از  به مطالعه در زمینة کودکان دارای مشکل )مثل کم توان های ذهنی، محروم  را  نیز زندگی خود  عده ای 
به  می توان  افراد  این  جملة  از  آوردند.  پدید  خاصی  مدارس  و  دادند  اختصاص   )... و  معلوالن  مادر،  و  پدر 

فروبل2       )تأسیس کودکستان(٬ مونته سوری)تأسیس مهد کودک و مدارس خاص( و .... اشاره کرد.

Otism ـ1
Friedrich Frobel ـ2

 گسترش مطالعات علمی کودک: مطالعات در زمینة رشد ذهنی کودکان )ژان پیاژه(، رشد اجتماعی )اریکسون(، 
رشد اخالقی )کلبرگ(و غیر آنها انجام گرفت. این افراد هرکدام تحوالت بزرگی در نحوة نگاه به کودکان و نقش و 

جایگاه نهادها و مؤسسات تربیتی ایجاد کردند و بخصوص تربیت و آموزش را به شدت متحول ساختند.

شکل ٦ـ آموزش کودکان
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ـ     1 : نیازهای کودکان را در سنین پیش از دبستان  هدف توانمندسازی٨  
بررسی کند.

نیازهای کودکان در سنین پیش از دبستان

فعالیت1٦: با جست وجو در منابع علمی، دربارة اهداف روان شناسی کودک گزارشی تهیه کنید و آن را 
در کالس ارائه دهید.

فعالیت1٧: به نظر شما کودکان برای رشد طبیعِی همه جانبه1 و سالم به چه چیزهایی نیاز دارند؟ راجع 
به آنها در کالس گفت وگو کنید.

جست و جو 
کنید

برای پاسخ به این سؤال، از بین نیازهای متعدد کودکان، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1  احساس امنیت: منظور از احساس امنیت، احساسی درونی است که تعلق به فرد و داشتن جایگاه خاص 

و  مهم بودن  خواسته شدن،  داشته شدن،  دوست  و  عشق  احساس  از  برخورداری  جمله  از  می دهد،  نشان  را 
احترام داشتن در حد مطلوب.ایجاد این احساس به مهربانی والدین، مراقب، مربی و مربی یار بستگی دارد، زیرا 
در نتیجه این محبت است که کودک از خود تصّور خوبی پیدا می کند و احساس مهم بودن و مورد اعتماد 

دیگران واقع شدن در وی تقویت می شود.
2  خودشناسی و احترام به خود: احترام قائل شدن برای خود و رسیدن به تصور مثبت دربارة خود از طریق 

افرادی مانند والدین، مربیان، بزرگ ترها، همساالن و محیط پیرامون خود در سال های رشد ساخته و پرداخته 
می شود. کودک این احساس را از طریق مقایسة خود با مالک ها و معیارهای مختلف آنها کسب می کند بنابراین 
یکی از مسئولیت های مربیان آموزش وپرورش بنا نهادن معیارهای صحیح و متناسب با توانمندی های کودکان است.

با  برایشان واقعی،  برنامه هایی که  فعالیت ها و  را در  باید کودکان  3  کسب تجربه های امیدوار کننده: 

ارزش، مهم و جالب است شرکت داد. با درنظرگرفتن مالک های مناسب و صحیح برای فعالیت ها، ضرورت 
دارد به آنها فرصت دهیم تا تجربه بیندوزند، مشاهده کنند و دانسته های خود را به مرحله عمل درآورند و 

از آنها لّذت ببرند.
٤  نیاز به بزرگ ترها جهت درک بهتر تجربه ها: درِک انتظارات، خواسته ها و احساسات دیگران بخشی 

از نیاز های کودکان است و والدین و مربیان الزم است کودکان را در درک و فهم این خواسته ها و انتظارات 
کمک کنند. با یادآوری این نکته که عمل تفهیم به کودکان در ضمن آموزش و اجرای فعالیت های مختلف و 

در طی دوران رشد صورت می گیرد. 
٥  ارتباط با الگوهای مطلوب شخصیتی: داشتن صداقت، مهربانی و پذیرش دیگران به خصوص کودکان، 

عشق به یادگیری و کسب دانش، احترام به خود و دیگران و در کل انسان بودن از ویژگی های شخصیتی افراد 

گفت      و  گو 
کنید

1ـ منظور از رشد همه جانبة کودک، ابعاد رشد انسان است که به ابعاد جسمی حرکتی، عاطفی، اجتماعی، شناختی، زبانی و خالقیت طبقه بندی 
شده است. برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به پودمان 1 درس مراقبت از سالمت کودک پایة 10 مراجعه کنید.
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الگو است. کودکان در سنین پیش از دبستان نیاز دارند با افراد و مربیانی که دارای این صفات اند تماس داشته 
باشند، زیرا این افراد می توانند کودکان را به انضباط صحیح هدایت کنند.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به کتاب همراه هنرجو و کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی پایة 11 مراجعه کنید.
2ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حواس به پودمان دوم درس پرورش مهارت های شناختی و خالق پایة دوازدهم مراجعه کنید.

جامعه، نکته فرهنگ  و  ارزش ها  به  بسته  است،  ممکن  یاد شده  نیازهای  بر  عالوه  جامعه،  هر  در  کودکان 
نیازهای دیگری داشته باشند که باید در اولویت قرار گیرد. نیازهای جسمانی، عاطفی، داشتن خانواده 
سالم، پدر و مادر دلسوز و محیط تربیتی مناسب از مواردی است که تحقق آنها با پشتیبانی و حمایت 

از حقوق کودکان امکان پذیر خواهد بود.1

ـ    1: احساس و ادراک را تحلیل کند. هدف توانمندسازی٩

صدگوهر ناسفته پدیدار شوندادراک و خرد با تو اگر یار شوند
» رضا یغمایی«

احساس و ادراک 

فعالیت1٨: خالصه ای از آنچه را در این درس در مورد روان شناسی یاد گرفته اید، به شکلی خالقانه 
)نموداری، گزارشی، نمایشی، تصویری و ... ( یادداشت کنید و آن را در کالس ارائه دهید.

فعالیت1٩: تصور کنید در موقعیتی قرار گرفته اید که هیچ چیزی را نمی بینید، صدایی را نمی شنوید، 
قادر به لمس چیزی نیستید، نمی توانید چیزی را بچشید و قادر به بوکردن نیستید. در این شرایط چه 
فعالیت های روزانة خود چگونه رفتار می کنید؟ در  انجام دادن  برای  از خود نشان می دهید؟  واکنشی 

گروه های کالسی نظرات خود را ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید

شناخت و آگاهی از محیِط پیرامون از راه حواس پنج گانه آغاز و سپس در مغز ثبت می شود. حواس پنج گانه 
شامل حس بینایی، شنوایی، المسه، بویایی و چشایی است. هر حس دارای اندام حسی مخصوص به خود 
است. توان برخی اندام های حسی در بعضی موجودات زنده از توان انسان بیشتر است، مانند سگ که حس 
بویایِی قوی دارد. در روان شناسی، برخورداری از سالمت حواس برای ایجاد رفتار مطلوب، مسئله بسیار مهمی 

است.2
احساس از گیرنده های حسی آغاز می شود. این گیرنده ها، سلول هایی در اندام حسی هستند و اندام های حسی 
بخش ویژه ای از دستگاه عصبی است. وقتی اندام های حسی اثر محرک حسی را به صورت پیام عصبی به مراکز 

تمرین     کنید
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پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

عصبی منتقل می کنند، »احساس« پدید آمده است.1
وقتی »اثر محرک« به مغز منتقل می شود، در آنجا اثری از خود به جا می گذارد. اگر این اثر با اطالعات قبلی 
و آشنا تجزیه و تحلیل گردد و احساس دریافت شده، معنی شود، به آن » ادراک« می گویند. ادراک درست، 
برپایة بینش، اندیشه و خرد آدمی است. اما اگر این معنی کردن احساس، درست نباشد موجب اختالالت روانی 

و رفتاری، ستیزه جویی و تفرقه و سوءتفاهم خواهد شد )شکل 7(.

نکته

فعالیت20:  در گروه های کالسی، آیة شریفة زیر را به دقت بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.
¨ااْلَْفِئَدَه  لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن«. ْمَع َو ااْلَبْصاَر َو  »َواهلُل اَْخَرَجُکْم ِمْن بُُطوِن اُمَّهاتُِکْم ال تَعلَُموَن َشیئاً َو َجَعَل لَُکُم السَّ
و خداوند شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و 

دیدگان و دل ها قرار داد تا شکرگزار باشید.
سورة نحل، آیة ٧٨

1  براساس این آیة شریفه، بعد از معرفت و شناخت حقایق عالم هستی، وظیفة ما در مقابل خداوند 

بدون احساس، تماس خود را با واقعیت از دست می دهیم. برای آشنایی از دنیایی که بر حواس ما تأثیر 
می گذارد، به ادراک نیاز داریم.

1ـ محرک عاملی است که اندام حسی را وادار به بروز پاسخ می کند. پاسخ واکنش رفتاری موجود زنده در مقابل محرک است.

شکل ٧ـ حواس پنجگانه

گفت      و  گو 
کنید
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ـ   1: عوامل مؤثر براحساس و ادراک را بررسی کند. هدف توانمندسازی 10

عوامل مؤثر بر احساس

در ایجاد احساس، دو عامل مهم »  محرک حسی« و »  انتقال عصبی پیام های حسی«، تأثیر دارند:

 الف(محرک حسی 
ویژگی هایی که یک محرک دارد عامل بسیار مؤثری در ایجاد احساس است. به طوری که درصورت نبودن 
برخی از این ویژگی ها، احساسی به وجود نمی آید یا در صورت بودن محرک، احساس به وجود آمده متفاوت یا 
خفیف خواهد بود. برای مثال طول موج هایی که آدمی به صورت نور ادراک می کند بین 380 نانومتر تا حدود 
780 نانومتر است. در مورد شنوایی  انسان می تواند اصواتی با طول موج های 20 تا 20000 هرتز را بشنود و 
خارج از این حدود را احساس نخواهد کرد. زیر و بمی و طنین که فرایند احساس را تحت تأثیر قرار می دهند، 

از ویژگی های دیگر حرکات شنوایی است.

 ب( انتقال عصبی پیام های حسی 
از زمانی که ویژگی یک محرِک معین باعث تحریک گیرنده حسی می شود، پیام ایجاد شده در یک جریان 
عصبی به مغز منتقل می شود. عملکرد هر یک از مراحل انتقال پیام، عامل مهمی در انتقال پیام عصبی است. 
برای مثال نداشتن شنوایی، نقص عملکرد پردة صماخ است. آسیب  به این ناحیه، هرچند با عملکرد طبیعی 

سایر عوامل همراه باشد، احساس را دچار مشکل خواهد ساخت.1
عوامل مؤثر بر ادراک: در ایجاد ادراک دو عامل زیر تأثیر دارند:

آمادگی ها،  انگیزه ها،  تجربه ها، خاطره های گذشته،  یادگیری ها،  ویژگی ها شامل  این  ویژگی های فرد:   1

عادات و انتظارات فرد است.
2 ویژگی های محرک و شرایط ارائة آن: نوع متن، رنگ، روابط اجزای محرک با هم و...، بر چگونگی ادراک 

اثر می گذارند.
توجه به این نکته الزم است که اندام های حسی طوری آفریده شده اند که عمل خاصی را انجام دهند و در 
تفسیر و تعبیر نقش ندارند. بنابراین حس ها خطا نمی کنند، اّما تفسیر حسی، یعنی ادراک که عمل مغز است، 

امکان دارد دچار خطا2 شود.
1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در زمینة حواس و عملکرد آنها به پودمان 2 درس مهارت های شناختی و خالق پایة 12مراجعه کنید.

2ـ در ایجاد خطای ادراک عواملی مانند اطالعات قبلی،محرومیت های حسی، فرهنگ و آداب و رسوم،هیجان، تلقین، استدالل و توجه تأثیر دارند.

به عنوان خالق این نعمت ها چیست؟
2  شکر خداوند در مقابل نعمت هایی مانند چشم، گوش، زبان، دست و پا، دندان ها و ... چگونه است؟

3  با جست وجو در تفاسیر قرآنی و منابع معتبر، در رابطه با شکرگزاری از نعمت های خداوند، آیات مشابه 

و یا اشعار مرتبط را در کالس ارائه دهید.
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تفاوت احساس و ادراک

احساس، اولین گام برای ادراک است و مرحله ای است که اطالعاتی را برای فرد فراهم می آورد تا ادراک نکته
کافی صورت بگیرد. تمامی فرایندهای شناختی اطالعات خود را از مرحلة »   احساس« دریافت کرده اند.

فعالیت21: محرکی مانند رنگ، صدا، داغی، حرارت، بو یا مزه را در نظر بگیرید و فرایند احساس و 
ادراک آن را بررسی و نتیجه را  گزارش دهید.

فعالیت22: با جست وجو در منابع علمی راجع به عواملی که باعث ادراک نادرست می شوند، بروشوری 
تهیه کنید.

فعالیت23: در گروه های کالسی در مورد رابطة احساس و ادراک گفت وگو کنید.

فعالیت2٤: خالصه ای از آنچه را در مورد احساس و ادراک و عوامل مؤثر بر آن یاد گرفته اید، به شکلی 
خالقانه )نموداری، گزارشی، نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید.

گفت      و  گو 
کنید

احساس، و ادراک به دالیل زیر با هم تفاوت دارند:
 احساس، زمینة ادراک است و بدون آن ادراک رخ نمی دهد.

 احساس به سازمان فیزیولوژیکی انسان و اندام های حسی مربوط است.
 ادراک به یادگیری ها و تجربه های فرد وابسته است.

 احساس دو نفر از یک محرک، یکسان است، ولی ممکن است ادراک آن از سوی همان دو نفر متفاوت باشد.
 در انسان، احساس بدون ادراک کمتر وجود دارد )ادراک مخصوص انسان است(.

گزارش 
تهیه کنید

جست و جو 
کنید

تمرین     کنید
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یادگیری گران بها ترین هدیه الهی و یکی از مهم ترین توانمندی های اکتسابی انسان است که مایة رشد، ترقی 
و کمال او به شمار می آید، تا جایی که می توان گفت انسان همان چیزی است که آموخته است.

تعریف یادگیری1: به تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه که در نتیجة تمرین و تجربه رخ می دهد، یادگیری 
می گویند. بنابراین یادگیری همراه با »تغییر« است، به گونه ای که بعد از کسب یادگیری، فرد رفتارش به روش 
یا حالت جدیدی تغییر می یابد. انسان، در نتیجة تغییرات ناشی از یادگیری، قادر می شود مفاهیم، اندیشة 
درست، استدالل منطقی، فناوري هاي نوین آموزشي و آموزش الکترونیکي و سایر مهارت ها را در زمینه های 

علوم مختلف، فنون و هنرها، دقیق تر بیاموزد.

 عوامل مؤثر در یادگیری 
زندگی انسان در گرو یادگیری مهارت های مختلف است و برای اینکه بتواند خوب یاد بگیرد عوامل متعددی 

در یادگیری او مؤثرند. برخی از آن عوامل در نمودار زیر نشان داده شده است:

ـ  1: فهرستی از عوامل مؤثر در یادگیری را تهیه کند. اهداف توانمندسازی 11
مایة فکر و قدرت جان استیادگیری کمال انسان است

»  محمد پارسا«

یادگیری

پیامبر اکرم  می فرماید: نشاط زیاد همراه با قدرت نمایی و گاه سرکشی 
در کودکان، مایة فزونی عقل آنها در بزرگی است.)نهج الفصاحه(

فعالیت2٥: اگر شما قدرت یادگرفتن حروف الفبا، مهارت در راه رفتن، حرف زدن و مهارت های دیگر را 
نداشتید، زندگی شما چه تغییراتی می کرد؟ در گروه های کالسی در مورد نقش یادگیری در پیشرفت 

زندگی فردی و اجتماعی گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

نمودار٥ ـ عوامل مؤثر بر یادگیری

Learning ـ1

هدف

عوامل مؤثر بر 
یادگیری

رشد طبیعی

تجربیات انگیزه
قبلی

 تکرار و 
تمرین

آگاهی از 
نتیجة کار
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آنها  نتایج مطلوبی هستند که رفتار در جهت  انگیزه ها اشتباه می گیرند. هدف ها  با  گاهی هدف ها را 
هدایت می شود. تحقق یافتن هدف ها، مستلزم رفتار هدایت شده است. اما انگیزه ها، آن چنان که گفته 
تشخیص  کند.  هدایت  و  سازد  فعال  در جهت هدف ها،  را  رفتار  تا  دارد  اشاره  درونی  وضعی  به  شد، 

انگیزه ها از هدف ها مفید است.

1  رشد طبیعی: برای یادگیری هر چیزی، سن و توان ذهنی خاصی الزم است.در واقع رشد طبیعی یعنی 

اینکه یادگیرنده برای نوعی آموختن یا قبول مسئولیت، به آن درجه از رشد بدنی و روانی رسیده است که 
آمادگی دارد که کار خاصی را انجام دهد. مثاًل از لحاظ رشد عقلی هرچند بسیاری از کودکان در شش سالگی 
توان سوادآموزی دارند، ولی عدة کمی از آنها در چهار سالگی دارای این توان هستند یا برخی کودکان هرگز 

نمی توانند خواندن و نوشتن بیاموزند چون رشد طبیعی و عقلی الزم را ندارند.
برای  باشد و  2  هدف: هدف خواستة دقیق و روشن و وضعیتی است که فرد می خواهد در آینده داشته 

رسیدن به آن، مدام ذهن خود را درگیر می کند. هدف همان نتیجه ای است که در اثر برنامه ریزی، تالش و 
پشتکار فرد به دست می آید.

وقتی یادگیرنده به خوبی بداند که هدف از آموختن یک مادة درسی چیست، عالقة او به یادگیری افزایش 
می یابد و کوشش او دو چندان می شود. مشخص بودن هدف ها در هر مرکز آموزشی، سبب هماهنگی بیشتر 
یاددهنده و یادگیرنده می شود، آنان را به اجرای فعالیت های متنوع برمی انگیزد، جهت و میزان پیشرفت آنان 
را نشان می دهد، محیط آموزشی و کالس را آموزنده و نشاط آور می سازد، سطح یادگیری یادگیرندگان را 

گسترش می دهد و یادگیری را عمیق تر و مؤثرتر می کند.
3  انگیزه1: میل و رغبت یادگیرنده به آموختن است. انگیزه، نیروی فعالیت یادگیرنده را افزایش می دهد، 

باعث عالقة وی به یادگیری می شود و کوشش او را برای یادگیری بیشتر می کند. برای ایجاد انگیزه، الزم است 
مطالب و مفاهیم آموزشی براساس نیاز یادگیرندگان تنظیم  شود و به آنان در برخورد با محیط کمک کند. 

همچنین استفاده از تشویق، رقابت، امتحان و حتی اضطراب در ایجاد انگیزه مؤثر است.

1ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد انگیزه به قسمت بعدی همین پودمان مراجعه کنید.

نکته

٤  تجربیات قبلی)زمینة معلوماتی(: یادگیرنده زمانی می تواند مفاهیم و مسائل جدید را درک کند که از 

قبل، زمینه و معلومات الزم را داشته باشد. یادگیری مانند رشد فرد است. همچنان که رشد جریانی دائمی 
است، یعنی گذشته، حال و آیندة او با هم ارتباط دارند، یادگیری نیز جریانی است که تجاِرب گذشته، پایه و 
اساس وضع فعلی آن را تشکیل می دهد و آنچه کودک در آینده خواهد آموخت، باید متناسب با تجارب او در 
زمان حاضر باشد. همچنان که برای آموزش مفهوم عدد به کودک، ابتدا باید مفهوم طبقه بندی و ردیف کردن 

را یاد  گیرد.
تأثیر تکرار و تمرین در  بیانگر  از پرکردن است«  ضرب المثل قدیمي »کار نیکوکردن  ٥  تکرار و تمرین: 

حیطة  در  به ویژه  آن،  مختلف  حیطه های  و  یادگیری  فرایند  کل  در  تکرار  و  تمرین  تأثیر  است.  یادگیری 
ـ   حرکتی، انکارناپذیر است. درست نوشتن فقط در نتیجة تمرین و تکرار یاد گرفته می شود و اگر نوشتن  روانی   

حروف تکرار نشود، دیر یا زود به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
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کیفیت اجرای تمرین، مقدار و زمان آن نقش بسیار مهمي در تثبیت یا بی ثباتی رفتار یادگرفته شده دارد. 
آزمایش های متعدد نشان داده است شاگردی، موضوع یادگیری را در دو تمرین بیست دقیقه ای، زودتر از یک 
اندازه نیز باعث خستگی می شود و یادگیری را  از  تِکراِر بیش  تمرین چهل دقیقه ای یاد می گیرد. تمرین و 

کاهش می دهد.
٦  آگاهی از نتیجه کار: اطالع از نتیجة هر فعالیت و مشخص کردن هدف، برای یادگیرنده عاملی تشویقی 

است، باعث توجه بیشتر او به یادگیری می شود، خطاها را تصحیح می کند و پیوسته هدف نهایی مورد توجه 
قرار می گیرد. در این صورت یادگیری بهتر و مؤثرتر اتفاق می افتد )شکل 8(.

از جمله تشویق، تنبیه، آرامش روانی، خسته نبودن، طول دورة یادگیری، وجود نور و  عوامل دیگری 
گرمای مناسب، نبود عوامل مزاحم، فراهم بودن وسایل موردنیاز، نوع موضوع یادگیری و ... بر یادگیری 

تأثیر دارند.

نکته

بر  مؤثر  عوامل  از  بگیرید. گزارشی  نظر  در  را  مهارت های تخصصی رشتة خود  یادگیری  فعالیت2٦: 
یادگیری این مهارت ها تهیه کنید و در کالس ارائه دهید. نتیجة بررسی خود را با نظرات سایر هنرجویان 

مقایسه کنید.

شکلی  به  گرفته اید،  یاد  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  یادگیری  مورد  در  را  آنچه  از  خالصه ای  فعالیت2٧: 
خالقانه     )نموداری، گزارشی، نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید.

شکل ٨ـ یادگیری کودکان

گزارش 
تهیه کنید

تمرین     کنید
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ـ  1: نظریه های یادگیری را با هم مقایسه کند. هدف توانمندسازی 12

نظریه های یادگیری

فعالیت2٨: در گروه های کالسی در مورد سؤال زیر گفت وگو کنید و نظرات خود را با سایر گروه ها به 
بحث بگذارید.

تاکنون چگونه مهارت های مختلف مربی یاری را برای آموزش کودک، یاد گرفته اید؟

گفت      و  گو 
کنید

محققان روان شناسي تربیتي، یادگیري را از دیدگاه هاي گوناگون مورد بررسي قرار داده اند و یافته هاي آنها 
در تبیین  پدیدة یادگیري به ارائة نظریه هاي مختلفي منجر شده است که به توصیف و تبیین نحوة یادگیري 

افراد مي پردازند. نمودار زیر مهم ترین نظریه هاي یادگیري را نشان می دهد: 

نمودار٦   ـ نظریه های یادگیری

نظریه های 
یادگیری

شناخت گراییرفتارگرایی

شرطی سازی 
کالسیک

یادگیری 
گشتالت

شرطی سازی 
کنشگر

یادگیری 
مشاهده ای

 1ـ نظریه رفتارگرایی1 
رفتارگرایی، دیدگاهی است که می گوید رفتار، باید به وسیلة تجارب قابل مشاهده، تبیین شود، زیرا فرایندهاي 
ذهني را گرچه هر فردي مي تواند تجربه کند، دیگران نمي توانند ببینند.در این نظریه، رفتار آن چیزی است 
برای  مناسبی  انگیزه ها، موضوعات  و  احساسات  افکار،  و  است  قابل مشاهده  و مستقیماً  انجام می دهیم  که 
علم مطالعة رفتار نیستند، زیرا آنها را نمی توان مستقیماً مشاهده کرد. نظریه های شرطی سازی کالسیک و 

شرطی سازی کنشگر، دو نظریه مهم در این دیدگاه اند.
الف( نظریه هاي شرطي سازي کالسیک: شرطي سازي نوعي یادگیري است که خود، به دو دیدگاه عمدة 
روسي  زیست شناس  نظریه،  این  گذار  پایه  مي شود.  تقسیم  کنشگر  و شرطي سازي  شرطي سازي کالسیک 

1ـ. بنیان گذار مکتب رفتار گرایی جان. بی واتسون است. وی اعتقاد داشت روان شناسی برای اینکه به صورت علم درآید، به موضوعی نیاز دارد 
که به گونه ای با ثبات قابل اندازه گیری باشد و آن موضوع»   رفتار« است. 
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به نام ایوان پاولف1 است. وي زماني که ترشحات بزاق سگ را براي بررسي هضم غذا اندازه گیري مي کرد، 
مشاهده کرد بزاق حیوان با دیدن ظرف غذا یا صداي بازشدن دِر آن، ترشح مي  شود. از این رو، دریافت که 
تداعي سگ با این محرک هاي دیداري و شنیداري با نوعي یادگیري همراه است، که نام آن را شرطي سازي 

کالسیک گذاشت.
بنابراین، شرطي سازي کالسیک نوعي یادگیري است که موجود زنده مي آموزد چگونه محرک ها را با هم پیوند دهد.
ب( نظریة شرطي سازي کنشگر: یکی دیگر از رفتارگرایان به نام بی.اف اسکینر2 بود که نشان داد رفتارهای 
از رفتارهای آدمی است. کار اسکینر بر رابطة بین رفتار و نتایج آن  بازتابی، فقط بخش کوچکی  شرطی و 
بیشتری  بروز  امکان  رفتار  آن  بیاید،  رفتار  دنبال یک  به  رضایت بخشی  نتایج  اگر  او می گوید  است.  مبتنی 
می یابد و اگر آن نتایج رضایت بخش نباشد، رفتار مربوط به آن بروز پیدا نمی کند. همین نتایج رضایت بخش 
و غیررضایت بخش است که شرطی شدن عامل یا کنشگر، نامیده می شود. در آزمایش های اسکینر، موش ها 
و  می شدند  داده  قرار  کنترل شده ای  وضعیت  در  اسکینر«  »جعبة  به  معروف  محفظه های  درون  کبوترها  و 
دگرگونی های رفتاری آنان، که ناشی از تغییرات منظم در نتایج آن رفتارها بود، مورد مشاهده قرار می گرفت.

نام دیگر رفتار کنشگر، رفتار فعال است؛ زیرا برخالف رفتار پاسخگر در شرطی شدن کالسیک، ارگانیسم در 
انجام دادن این گونه رفتار، فعال است و بر روی محیط، عمل یا کنش می کند. از این رو، اسکینر آن رفتار را 

کنشگر نامید. در این نظریه تقویت یا پاداش عامل یادگیری است و نیازی به تکرار ندارد.

 2ـ نظریة شناخت گرایی
همه یادگیري ها را نمي توان با شرطي سازي تبیین کرد، بلکه باید به فرایندهاي ذهني، مانند ادراک، تفکر و 
ساخت شناختي نیز توجه شود. از این رو روان شناسان، نظریه هاي دیگري در زمینة یادگیري ارائه کرده اند که 
مهم ترین آنها نظریة شناختي است3. نظریة یادگیری گشتالت و نظریة یادگیری مشاهده ای دو نظریة مهم در 

این دیدگاه اند.
الف(یادگیري گشتالت: بنیان گذار روان شناسی گشتالت، دانشمند آلمانی ماکس ورتایمر4 است. منظور از 
گشتالت، شکل، انگاره یا طرح است. معنی گشتالت در این نظریه آن است که کل از اجزای تشکیل دهندة آن 
بیشتر است. یعنی کل، دارای خواص یا ویژگی هایی است که در اجزای تشکیل دهندة آن یافت نمی شود و از 

خیلی جهات، تعیین کننده  خصوصیات اجزاست.
یادگیری در این رویکرد، عبارت است از بینش حاصل از درک موقعیت یادگیری به عنوان یک کل یکپارچه که 
از طریق کشف روابط میان اجزای تشکیل دهندة موقعیت یادگیری حاصل می شود. مثاًل یک درخت از ریشه، 
شاخه، تنه و برگ تشکیل شده است. این اجزا جدا از هم دارای معنی درخت نمی شود، بلکه روابط این اجزا 
به شکل خاِص است که معنی درخت را می سازد. سه شرط مهم یادگیری گشتالت داشتن انگیزه، توجه به 

محیط خود و به کارگیری معلومات گذشته است.
ب(یادگیري مشاهده اي: بنیان گذار این نظریه، آلبرت بندورا5، روان شناس کانادایی است. او می گوید عوامل 

.Ivan pavlov ـ1
Burrhus Fredric Skinner ـ2

3ـ منظور از شناخت در یادگیري شناختي، جریان هاي فکري و ذهني، حاکم بر رفتار است و کمتر با رفتارهاي آشکار سرو کار دارد.
.wertheimer.Mـ4
Bandura.Albert ـ5
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شخصی نظیر باورها، انتظارات و نگرش ها، رویدادهای محیطی و رفتارهای فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و 
هیچ یک از این سه جزء را نمی توان جدا از یکدیگر به عنوان تعیین کنندة رفتار انسان به حساب آورد. به این 
معنی که رویدادهای محیطی بر رفتار تأثیر می گذارد، رفتار نیز محیط را تحت تأثیر قرار می دهد و »عوامل 

شخصی هم بر رفتار« اثر می گذارد و برعکس.
رفتار  یادگیرنده،  وقتی  یادگیری می پردازد.  به  رفتار دیگران  از طریق مشاهدة  یادگیرنده  نظریه،  این  طبق 
شخص دیگری را مشاهده می کند که آن شخص برای انجام دادن آن رفتار، پاداش یا تقویت دریافت می نماید؛ 

آن رفتار توسط فرد مشاهده کننده، آموخته می شود.

روان شناسي شناختي دو تفاوت اساسي با روان شناسي رفتارگرایي دارد:نکته
1  موضوعات روان شناسي شناختي، فعالیت هاي ذهني عالي، مانند ادراک، تفکر و تصمیم گیري است.

مانند  و موضوعاتی  تأکید مي شود  انساني  پژوهش  بر  از پژوهش حیواني  بیش  2  در شناخت گرایي 

زبان آموزي و خواندن از مواردي است که پژوهش انسانی آن بسیار آسان تر از پژوهش حیوانی است.

به  مربوط  نظریة  فراگرفته اید،  هفته  یک  در  خود  که  درس هایی  و  مهارت ها  به  باتوجه  فعالیت2٩: 
یادگیری هر کدام را مشخص و سپس جدول زیر را کامل کنید.

یادگیری مهارت ها و درس های من در یک هفته

نظریة مربوطیادگیری مهارت ها و درس ها

فعالیت30: دربارة نظریه های جدید یادگیری منابع علمی را جست وجو کنید و راجع به مهم ترین آنها 
گزارشی ارائه دهید.

فعالیت31:  خالصه ای از آنچه را درمورد نظریه های یادگیری یاد گرفته اید، به شکلی خالقانه )نموداری، 
گزارشی، نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

جست و جو 
کنید
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ـ   1: انگیزه و هیجان را بررسی کند. هدف توانمندسازی 13

 که انگیزة شر رساند عذابز انگیزة خیر رو برمتاب
»  محمد پارسا«

انگیزه و هیجان

فعالیت32: در گروه های کالسی راجع به دالیلی که باعث شده است رشتة تربیت کودک را برگزینید، 
گفت وگو کنید و دالیل خود را با دالیل سایر گروه ها مقایسه نمایید.

گفت      و  گو 
کنید

 انگیزه1   
عواملي وجود دارد که سبب می شود موجود زنده به رفتار خاصی یا فعالیت هدفمندی بپردازد یا از آن پرهیز 
کند.روان شناسان این عوامل را انگیزه مي نامند. بنابراین، انگیزه در زندگي موجود زنده، جایگاه بسیار مهمي 
دارد. انگیزه، هنرجویی را وادار مي کند تا ساعت ها به درست کردن کاردستی یا اجرای نمایش عروسکی بپردازد 
و هنرجوی دیگر را به نوشتن برنامة رایانه ای و ساخت فیلم های کوتاه یا به حسابداری یا به هنر سوق می دهد.
تعریف انگیزه: روان شناسان، کلیة عواملی را که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیتی وامی دارد و او را 

در جهت خاصی سوق می دهد، انگیزه می نامند. انگیزه، اولین عنصر تشکیل دهندة رفتار است.

Motive ـ1

نیازها مهم ترین عامل ایجادکنندة انگیزه ها هستند و شامل دو دستة بزرگ »   نیازهای بدنی« مانند نیاز نکته
به آب، غذا و »   نیازهای روانی« مانند نیاز به احساس ارزشمندی عزت نفس، قدرت طلبی،... است.

 انواع انگیزه ها
باتوجه به رفتارهاي گوناگون انسان، انگیزه ها را می توان به دو دستة کلي تقسیم کرد: )نمودار7(

انواع انگیزه

انگیزه های 
طبیعی

انگیزه های 
اکتسابی

نمودار٧ـ انواع انگیزه
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پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

1 انگیزه هاي طبیعي: انگیزه هایی هستند که از آغاز تولد، همراه آدمي بوده و به آموختن نیازي نداشته اند. 

اولیه،  انگیزه هاي  را  طبیعي  انگیزه هاي  آنهاست.  غریزي بودن  و  فطري  طبیعي،  انگیزه هاي  اساسي  ویژگي 
فیزیولوژیکي یا حیواني نیز مي نامند. گرسنگی، تشنگی و خوابیدن از مصادیق انگیزه هاي اولیه است.

2 انگیزه هاي اکتسابي: این انگیزه ها، ناشی از چگونگی اثرات عوامل محیطي و اجتماعي بر رفتارهای فرد 

است و یادگیري در ایجاد آنها نقش اساسي دارد. این انگیزه ها به دو دستة مهم انگیزه های شخصی مانند 
انگیزة پیشرفت و انگیزة کمال جویی و انگیزة اجتماعی مانند شرکت در مراسم سنتی و دوست داشتن ایران، 

حمایت از مظلومان، جهاد در راه خدا، حمایت از کاالی ایرانی و...  تقسیم می شود. 

فعالیت3٤: گزارشی در مورد تفاوت انگیزه های هنرجویانی که در انجام دادن فعالیت های خود، بیشتر 
تالش می کنند بنویسید و راجع به دالیل خود با سایر هنرجویان گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

1  می توان انگیزه ها را به دو دستة انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی نیز تقسیم کرد. منبع انگیزه نکته

بیرونی در پاداش و لذِت خارج از فرد قرار دارد؛ در حالی که در انگیزة درونی، منبع لذت در خود تکلیف 
است.

2  انگیزه و انگیزش، غالباً به صورت مترادف به کار می روند، در عین حال می توان گفت انگیزه »  عاملي 

دروني است که موجب رفتار فرد مي شود« و »   انگیزش حالت رواني انسان است که او را در جهت خاصي 
تجهیز و به انجام دادن رفتارهایي مشخص وادار مي کند.«. بنابراین، انگیزه، عاملي دروني است که انسان 

را به حرکت وامي دارد و انگیزش، حالتي است که در اثر دخالت انگیزه به انسان دست مي دهد.

فعالیت 33: فهرستی از رفتارهای روزانة خود را تهیه کنید. انگیزه های مختلف آنها را نیز در جدول 
زیر مشخص کنید.

نوع انگیزه)طبیعی،اکتسابی(رفتار

تمرین     کنید
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انسان ها در برابر اتفاقات زندگی و دریافت اخبار و اطالعات، دارای پاسخ های متفاوت اند، مانند زمانی که در 
یک مسابقه برنده می شوند یا به علت از دست دادن یک عزیز آرامش خود را از دست می دهند. این پاسخ ها 

را در روان شناسی»هیجان« می گویند.
تعریف هیجان: واکنش ناموزون، شدید و ناگهانی فرد را، به یک موقعیت غیرمنتظره که معموالً همراه با یک 
حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند است، هیجان می گویند. هیجان ها) احساسات و عواطف(، مهم ترین بخش 
شخصیت انسان است و به صورت طبیعی در همه انسان ها وجود دارد. احساسات به دو صورت مثبت )خوشایند( 

مانند شادی، محبت، امید و منفی )ناخوشایند( مانند غم، خشم، ترس بروز می کند.
روان شناسان در تعریف هیجان بر سه مؤلفة اصلی یعنی تغییرات در چهره، مغز و بدن، فرایندهای شناختی 

مانند ادراک و تفسیر رویدادها و تأثیرات فرهنگی که بر ابراز هیجان تأثیر دارند، تأکید می کنند )شکل 9(.2

فعالیت 3٥: تصور کنید در حالی که برای درس پرورش مهارت های شناختی در کارگاه به فعالیتی 
مشغول هستید، به شما اطالع می دهند که در جشنوارة قصه گویی رتبة برتر را کسب کرده اید. واکنش 

شما در این موقعیت چگونه است؟ واکنش خود را با واکنش هم گروه های خود مقایسه کنید.

 هیجان1   

Emotion ـ1
2ـ برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هیجان به کتاب پرورش مهارت های کالمی پایة11 و پرورش مهارت های عاطفی ـ اجتماعی در پایة12 

مراجعه کنید.

در روان شناسی، هیجان ها چه مثبت و چه منفی اگر در حد متعادلی باشند برای فرد مشکلی ایجاد نکته
بنابراین  ایجاد می کنند.  فرد  برای  را  باشند مشکالتی  بیشتر  یا  تعادل کمتر  از حد  اگر  اما  نمی کنند 
هیجان را می توان ریشة بسیاری از اختالل های روانی فرد یا تضمین کنندة بهداشت و سالمت روانِی او 
دانست. مثاًل ترس متعادل، باعث فرار از خطر و حفظ جان می شود و ترس نامتعادل، باعث ابتال فرد به 

برخی بیماری های روانی خواهد شد.

شکل ٩ـ هیجانات

فعالیت3٦: با مشاهدة رفتار اطرافیان خود، فهرستی از رفتارهای هیجانی آنها را تهیه، و خوشایند و 
ناخوشایند   بودنشان را مشخص کنید.

گفت      و  گو 
کنید

تمرین     کنید
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پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

ـ   1: عوامل مؤثردر شخصیت را تحلیل کند. هدف توانمندسازی 1٤

همه عمر زنده باشی به روان آدمیتاگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد 
»سعدی«

شخصیت2

ساله  پنج  کودک  برای  مختلف  موقعیت های  در  هیجان  ابراز  آموزش  موضوع  با  قصه ای  فعالیت3٧: 
بنویسید1 و به صورت نمایش اجرا کنید.

فعالیت3٨: خالصه ای از آنچه را در مورد انگیزه و هیجان یاد گرفته اید به شکلی خالقانه )نموداری، 
گزارشی، نمایشی، تصویری، ...( یادداشت کنید.

1ـ برای کسب اطالعات در مورد قصه نویسی، به پودمان 4 کتاب پرورش مهارت های کالمی پایة 11 مراجعه کنید.
Personality ـ2
3ـ از شخصیت تعاریف زیادی شده است. این تعریف ها غلط یا درست نیستند، بلکه در میزان هدایت انسان ها به شناخت جنبه های مختلف 

با یکدیگر تفاوت دارند.
بر چهره  تئاتر  بازیگران  قدیم،  روم  و  یونان  در  که  است  ماسکی  یا  نقاب  معنی  به  و  است  گرفته شده  پرسونا  کلمة  از  واژه شخصیت،  4ـ 
می گذاشتند. در حال حاضر، تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما می توانیم بگوییم که »شخصیت عبارت 

است از الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها، یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد.«

شخصیت، مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیرظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوة بیشتری دارد 
و تا حدی قابل پیش بینی است و باعث تمایز افراد از یکدیگر می شود. شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های 

فرد است که الگوهای ثابت فکری، عاطفی و رفتارِی او را شامل می شود.3
بنابراین هر فرد شخصیت خود را دارد، زیرا هر فرد ترکیبی از صفات و ویژگی هاست، که به طور پایدار و به 
صورت رفتارهایی بارز جلوه می کند. مانند فردی که همواره خنده رو یا مهربان است و گاهی ترش رو و سنگدل 

می شود. خنده رویی و مهربانی در چنین فردی از صفات شخصیتی اوست.4

 عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت 
شخصیت هر فرد حاصل تأثیر متقابل عوامل ژنتیکی و وراثتی، محیطی )فرهنگ، یادگیری، والدین، تجربة 

گروهی و تجارب شخصی،...( و تصورات فردی است.

فعالیت3٩: در گروه های کالسی راجع به سؤاالت زیر گفت وگو کنید و نظرات خود را با هم بسنجید.
به چه دلیل عده ای موفق و عده ای ناموفق اند؟ چرا عده ای دچار فشار روانی می شوند و بقیه مشکلی 

ندارند؟ چرا برداشت  افراد از امور متفاوت است؟

گفت      و  گو 
کنید

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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بر  ارثِی مؤثر  از مهم ترین عوامل  ارث منتقل می شوند.  از طریق  این عوامل  عامل ژنتیکی و وراثتی:   1

کرد.  اشاره  بدن، جنسیت  اندام های  و  غدد، شکل ظاهری  و  عملکرد دستگاه عصبی  به  می توان  شخصیت 
هزاران ژن برای ساختن سازمان بدنی فرد از طریق سلول های جنسی پدر و مادر در محیط قبل از تولد در 

برابر هم قرار می گیرند.
با  عوامل  این  احاطه می کنند.  را  فرد  تولد،  از  بعد  که  عواملی هستند  عوامل محیطی  عامل محیطی:   2

اثرگذاری در یادگیری ها و دستگاه عصبی فرد، در شکل گیری شخصیت وی مؤثرند. از مهم ترین این عوامل 
می توان به فرهنگ و آداب و رسوم فرد و جامعه، روش تربیتی خانواده، مدرسه، گروه همتایان، اقوام و دوستان، 

تعلیم و تربیت و اجتماع وسیعی که فرد در آن زندگی می کند، اشاره کرد.
رویدادهای اجتماعی مهم )مثبت و منفی( مانند استقالل کشور، دفاع مقدس و...، یا مشکالت و رکودهای 

اقتصادی می توانند انتخاب های زندگی ما را متفاوت کنند و بر شکل گیری شخصیت تأثیر بگذارند.
با هم متفاوت است، زیرا  تجارب کودکانی که حتی در یک خانواده پرورش می یابند  تصورات فردی:   3

هر یک در معرض تجربه های اجتماعی متفاوت و برداشت های شخصی قرار می گیرند. هر کودک با داشتن 
ساختمان وراثتی و محیط تربیتی متفاوت، دارای مجموعه ای از تجربه های منحصر به فردی است که کودک 

دیگر عیناً از آن برخوردار نیست. بنابراین شخصیت هر فرد نتیجة تعامل دو عامِل وراثت و محیط است.

فعالیت٤0: 
1  دربارة تفاوت شخصیت افراد، منابع علمی را جست وجو کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

2  در مورد نقش خانواده و همساالن در شکل گیری شخصیت، منابع علمی را جست وجو کنید و نتیجه 

را به صورت روزنامة دیواری در کالس ارائه دهید.

فعالیت٤1:خالصه ای از آنچه را در مورد شخصیت یاد گرفته اید به شکلی خالقانه )نموداری، گزارشی، 
نمایشی، تصویری،...( یادداشت کنید.

جست و جو 
کنید

تمرین     کنید
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پودمان اول: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک 

ـ  1: هوش را تحلیل کند. هدف توانمندسازی1٥

هر زمان بینی رضای کار خویشگر مراقب باشی و هشیاِر خویش 
» محمد پارسا«

هوش1

فعالیت٤2: در گروه های کالسی راجع به نقش هوش در یادگیری و حل مسائل روزانة خود گفت وگو 
کنید.

فعالیت٤3: در گروه های کالسی راجع به نقش هوش ذهنی و هوش عاطفی در موفقیت و سالمت روانی 
فرد از منابع علمی جست وجو کنید و نتیجه را در کالس به صورت بروشور ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید

)Intelligence)IQ ـ1
)Emotional Intelligence)EQ ـ2

3ـ این تعریف از کتاب دانیل گلمن)Daniel Golman( به نام هوش هیجانی گرفته شده است.
R.Bar.On ـ4

هوش ارزنده ترین نیروی روانی انسان و قابلیتی کم نظیر است که موجب اعتبار زیاد انسان در مقایسه با دیگر 
موجودات زنده است.

تعریف هوش: از هوش تعاریف گوناگونی شده است. در یکی از کامل ترین آنها، هوش را میزان درستی و 
توانمندی ادراک شخص از محیط تعریف کرده اند. در سال های اخیر نوع دیگری از هوش به نام هوش عاطفی 

یا هوش هیجانی2 مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است.
برانگیختن خود،  به عواطف خود، مدیریت عواطف خود،  فرد نسبت  از»آگاهی  هوش هیجانی عبارت است 
شناسایی عواطف دیگران و تنظیم روابط با دیگران«3. بنابراین هوش هیجانی توانایی شناخت و درک عواطف 

خود و دیگران، ابراز وجود و بیان درست آنها و کنترل و تنظیم آنهاست.
و  ندارند  قرار  یکدیگر  با  تضاد  در  هیجانی  و  ذهنی  هوش  که  است  داده  نشان  روان شناختی  بررسی های 
کاربرد درست آنها به سالمت جسمی و روانی فرد کمک می کند. برخی روان شناسان معتقدند هوش عاطفی 
آزمایی،  واقعیت  تکانه،  کنترل  استرس،  تحمل  جرئت ورزی،  عاطفی،  خودآگاهی  نفس،  عزت  بخش های  از 

انعطاف پذیری، حل مسئله، همدلی و روابط بین فردی تشکیل شده است.4
ادراک، استدالل، مهارت های کالمی، توان عددی،...  توانمندی های گوناگونی مانند حافظه،  از  هوش ذهنی 

تشکیل شده است.

جست و جو 
کنید
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ـ   1 : فهرستی از عوامل مؤثر بر هوش را تهیه کند. هدف توانمندسازی1٦ 

عوامل مؤثر بر هوش

در میزان هوش فرد )ذهنی و هیجانی( دو دسته از عوامل )ارثی و محیطی( تأثیر دارند:

 1ـ عوامل ارثی
همان طور که در قسمت شخصیت گفته شد، منظور از عوامل ارثی، ویژگی هایی مانند ساختمان مغز، دستگاه 
عصبی و حواس است، که از طریق ژن ها از والدین به فرزندان منتقل می شود. وزن و اندازة مغز در هنگام تولد، 
میزان چین خوردگی های سطح مغز، میزان نرمی و انعطاف پذیری مغز و چگونگی رشد مغز، در این دسته از 

عوامل قرار می گیرند.

 2ـ عوامل محیطی
روان شناسان به تأثیر عوامل محیطی در رشد مغز توجه خاصی دارند. منظور از محیط شامل محیط قبل از 

تولد )دوران بارداری مادر(، هنگام تولد و بعد از تولد است.
قبل از تولد: در محیط قبل از تولد عواملی مانند ضربه و آسیب های فیزیکی به جنین، کمبود تغذیه ای مادر، 
مصرف داروها، کشیدن سیگار، رادیولوژی و سونوگرافی و هیجان های مادر مانند ترس و اضطراب بر میزان 

هوش کودک تأثیرگذار است.
هنگام تولد: چگونگی تولد، اثر مهمی بر سالمت عمومی و عصبی کودک دارد. عواملی مانند نوع تولد )طبیعی، 
سزارین(، نرسیدن اکسیژن الزم به جنین، پاره شدن رگ های مغز، زایمان های زودرس و زایمان های دیررس بر 

میزان هوش کودک تأثیرات سوء دارد.
محیط پس از تولد: این محیط بیشترین تأثیر را در توان هوشی کودک دارد و شامل عوامل متعددی از جمله 
تعلیم و تربیت خانواده، آب و هوا، تغذیه، وضع اقتصادی و اجتماعی، دین و فرهنگ جامعه، آداب و رسوم، 

مؤسسات آموزشی، رسانه های گروهی،... است.
از کودک  ارثی خود می برد، موفق تر  از زمینة  را  بهره  امکانات محیطی، بیشترین  از  با استفاده  کودکی که 

دیگری است که دچار محرومیت های محیطی و آموزشی شده است.

نکته
هر نوع استعدادی در محیط های مناسب تر، پیشرفت بیشتری به دست می آورد.
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هدف توانمندسازی1٧ـ 1: ویژگی های گروه های هوشی را با هم مقایسه 
کند.

ویژگی های گروه های هوشی

فعالیت٤٤: جدول زیر را باتوجه به عوامل مؤثر بر هوش تکمیل کنید.

عوامل محیطیعوامل ارثی

فعالیت٤٥: با مطالعه در تاریخچة زندگی یکی از نوابغ، عوامل مؤثر بر هوش این افراد را بررسی کنید 
و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

متقابل، نکته ارتباط  و  همکاری  در  وراثت  و  محیط  که  دارند  توافق  نکته  این  بر  متخصصان  اغلب  امروزه 
توانمندی های  از  بهره گیری  با  بنابراین غنی سازی محیط کودکان  دارند.  نقش مهمی در رشد هوش 
ارثی شان می تواند استعدادهای هوشی آنها را شکوفا کند و پرورش دهد و موجب پیشرفت تحصیلی و 

موفقیت های فردی آنان شود.

فعالیت ٤٦: در گروه های کالسی:
الف( در مورد دالیل تفاوت عملکرد هنرجویان در درس های مختلف گفت وگو کنید.

ب( بر اساس پاسخ های خود، در مورد ویژگی های هوشی افراد گفت وگو کنید.

گفت      و  گو 
کنید

تفاوت استعدادهاي ذهني انسان ها بسیار زیاد است.برخي مي توانند اجزاي یک ساعت شکسته را جدا کنند و 
آنها را دوباره طوري پهلوي یکدیگر قرار دهند که بهتر از اول کار کند. برخي دیگر به دشواري مي توانند یک 

ساعت را جمع کنند اما مي توانند طوري آن را نقاشي کنند که طبیعي تر از ساعت دست شما به نظر برسد.
روان شناسان افراد را از نظر هوش ذهنی به سه دستة کلی تقسیم می کنند:

1 گروه تیزهوش؛

2 گروه بهنجار؛

3 گروه کم توان ذهنی.

گزارش 
تهیه کنید

تمرین     کنید
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 1ـ گروه تیزهوش
شامل کودکانی است که به تشخیص متخصصان روان شناسی، توانایی های برجسته ای دارند و قادرند امور 

خود را در سطح عالی انجام دهند.
برخی از این ویژگی های کودکان تیزهوش به شرح زیر است:

الف( ویژگی های شناختی
 حافظه قوی؛

 تعمیم پذیری مفاهیم در سطح باال؛
 قدرت فوق العادة پردازش اطالعات؛

 ارزیابی خود و دیگران؛
 تنوع در عالیق و کنجکاوی زیاد؛

 رشد زبانی و کالمی در سطحی باال؛
 راحتي در یادگیري سریع اطالعات تازه.

ب( ویژگی های عاطفی
 حساسیت به هیجان هاي دیگران؛

 شوخ طبعی تیزهوشانه؛
 آرمان گرایی و عدالت دوستی؛

 قضاوت اخالقی در سطحی عالی؛
 رشد کنترل درونی.

ج( ویژگی های اجتماعی
 داشتن انگیزة خودشکوفایی

 داشتن ظرفیت اجتماعی و عاطفی برای درک مسائل اجتماعی و ارائة راه حل.

فعالیت٤٧: با مطالعه اطرافیان تیزهوش خود، گزارشی از ویژگی های رفتاری و موفقیت های آنها تهیه 
کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت٤٨: با جست وجو در منابع علمی، فهرستی از افراد تیزهوش را که برای ایران افتخارات علمی، 
تحقیقی و ...کسب کرده اند جمع آوری کنید. با مطالعة تاریخچة زندگی فردی و علمی و اجتماعی دو 

فرد از این گروه، ویژگی های آنها را بررسی کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

 2ـ گروه بهنجار:
اکثر افراد هر جامعه را گروه بهنجار تشکیل می دهند. هوش بهر این گروه بین 109ـ90مشخص گردیده است. 
اتمام  به  را  آنها تحصیالت دبیرستانی  از  این گروه است. بسیاری  بیشتر فعالیت های عادی جامعه بر دوش 

می رسانند و شمار کمی از آنها به دانشگاه راه می یابند.

گزارش 
تهیه کنید

جست و جو 
کنید
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 3ـ کم توان ذهني
این گروه از کودکان از نظر سرعت عملکرد و توانایي ذهني، نسبت به گروه سنی خود ضعیف تر عمل می کنند.
کم توانی ذهنی وضعیت و حالت ذهنِی خاصی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد یا هنگام تولد یا بعد 
از تولد ایجاد می شود. کم توان ذهنی مانند دست و پایی است که خوب کار نمی کند. روان شناسان،افرادي را 

جزء این گروه طبقه بندي مي کنند که ضریب هوشي کمتر از70داشته باشند.
در جدیدترین راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های روانی، واژة عقب ماندگی ذهنی به کم توان ذهنی یا 
ناتوانی ذهنی تغییر نام داده شده است. ویژگی اصلی ناتوانی ذهنی وجود نقص هایی در توانایی های شناختی 
بر  معیارهای تشخیصی هم  است.  و عملکرد سازگارانه  قضاوت(  و  استدالل  برنامه ریزی،  ) مثاًل حل مسئله، 

اهمیت توانایی های شناختی و هم بر عملکرد شناختی تأکید دارد.

نکته

نکته

کودکان دیرآموز1: این گروه بین گروه بهنجار و کم توان ذهني قرار دارد. بهرة هوشی آنها بین 90ـ71 
است. از نظر تحصیلی و یادگیری مطالب ضعیف اند. ویژگی بارز این گروه این است که دیر می آموزند و 

زود فراموش می کنند. بیشتر آنها به فعالیت های غیرحرفه ای اشتغال دارند.

همة مربیان قبول دارند که کودکان، چه کم توان ذهنی و چه تیزهوش، باید متناسب با توانایي هاي خود 
آموزش ببینند.

1ـ مرزی
2ـ کودن
3ـ کالیو 

4ـ کانا یا کم هوش ترین ناتوانان ذهنی

افراد کم توان ذهنی براساس شدت ناتوانی آنها در زمینة فعالیت های اجتماعی و عملی به سه گروه زیر تقسیم 
می شوند:

آموزشِی  برنامه های  از  نمی توانند  و  این گروه 70ـ55 است  بهرة هوشی  کم توان ذهنی آموزش پذیر2:   1

کالس های معمولی بهرة الزم ببرند. آنها حداقلی از اطالعات عمومی، خواندن، نوشتن، حساب کردن و مهارت های 
شغلی را یاد می گیرند. با مشاوره می توانند در ادارة زندگی خود به خودکفایی اقتصادی و اجتماعی برسند.

مراکز  و  مؤسسات  در  55ـ40بیشتر  هوشی  بهرة  داشتن  با  گروه  این  تربیت پذیر3:  ذهنی  کم توان   2

غیرآموزشی نگهداری می شوند.این گروه به دلیل داشتن مشخصات بدنی از همان دوران نوزادی شناسایی 
می شوند و در کسب مهارت های کالمی و بدنی بسیار ضعیف اند. این گروه توان ادارة زندگِی مستقل ندارند و 

فاقد خودکفایی اقتصادی و اجتماعی الزم هستند.
3 کم توان ذهنی حمایت پذیر٤: این گروه به علت عقب ماندگی شدید ذهنی و بدنی قادر به یادگیری در 

امور مربوط به خود نیستند و نمی توانند با محیط انطباق و سازگاری داشته باشند. همچنین توان خودکفایی 
در امور اقتصادی و اجتماعی را ندارند. آنها به علت بهره هوشی پایین )زیر 40( نیاز شدید به حمایت دارند و 

بدون کمک دیگران قادر به ادامة زندگی نیستند.
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آموزش فراگیر1

آموزش فراگیر به عنوان فرایندی تعریف می شود که در آن دانش آموزان از هر سن و جنس با هر توانایی و 
محدودیتی که دارند، بدون توجه به زبان، مذهب، پیشینة اجتماعی، یا بیماری های خاص، در مدارس پذیرفته 

می شوند. یعنی براساس این برنامه، جامعه ای آزاد از نظر آموزشی در مدارس تشکیل می شود.
در آموزش تلفیقی دانش آموز استثنایی در مدارس عادی با همکاری معلم های رابط، که از سوی کارشناسان 

آموزش وپرورش استثنایی تعیین می شوند، به تحصیل می پردازند.
دانش آموزی که برای آموزش تلفیقی درنظر گرفته می شود، فردی است که محدودیت های جسمانی یا ذهنی 
یا هردو را دارد، اما درجة معلولیت او در حد خفیف است، بنابراین می تواند با استفاده از وسایل کمک آموزشی 

و توان بخشی و با راهنمایی معلم رابط در مدارس عادی تحصیل کند )شکل 10(.

فعالیت٤٩: ویژگی های گروه های مختلف کم توان ذهنی را با هم مقایسه کنید.

فعالیت٥0: اگر در اطرافیان خود یک نفر کم توان ذهنی می شناسید:
  ویژگی رفتاری او را بررسی و فهرست کنید.

  فهرست خود را با ویژگی های گروه های کم توان ذهنی مقایسه کنید.
  گروه او را مشخص کنید.

1ـ برای اطالع بیشتر به کتاب پرورش مهارت های اجتماعی ـ عاطفی کودک پایة 12 مراجعه کنید.

شکل 10 ـ آموزش فراگیر

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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هوش چندگانه انسان

فعالیت٥1: در مورد ضرب المثل»هر کسی را بهر کاری ساختند« گفت وگو کنید و در مورد منظور اصلی 
آن با سایر گروه های کالسی گفت وگو کنید.

شکل 11 ـ هوش چندگانه گاردنر

به  است.  اهمیت  گاردنر«1 )1993(، حائز  نظریة هوش چندگانه  »هاوارد  نظریه های مختلف هوش،  بین  از 
عقیدة گاردنر همة انسان ها دارای انواع مختلفی از هوش هستند. طبق نظریة او، برای به دست آوردن تمام 
قابلیت ها و استعدادهای یک فرد، نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت بلکه انواع هوش های دیگر او 
مثل هوش کالمی، هوش منطقی ـ ریاضی، هوش فضایی، هوش بدنی ـ حرکتی، هوش موسیقیایی، هوش 

میان فردی، هوش درون فردی، و هوش طبیعت گرانه نیز باید درنظر گرفته شود )شکل 11(.

گفت      و  گو 
کنید

هوش 
هوش های میان فردی

چندگانه هوش 
کالمی

هوش 
بدنیـ  حرکتی

هوش 
منطقی ـ ریاضی

هوش 
طبیعت گرا

هوش 
درون فردی

هوش 
تصویری ـ فضایی

هوش 
موسیقیایی

هوش کالمی2: این نوع هوش یعنی توانایی استفاده از کلمات و زبان که یادگیرنده های آن مهارت های شنیداری 
تکامل یافته ای دارند و معموالً سخنوران برجسته ای هستند. آنها به جای تصاویر، با کلمات فکر می کنند.

مهارت های آنها عبارتند از: گوش دادن، حرف زدن، قصه گویی، توضیح دادن، تدریس، استفاده از طنز، یادآوری 
اطالعات و تحلیل کاربرد زبان.

شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: مبلغ دینی، شاعر، روزنامه نگار، نویسنده، معلم، وکیل، سیاستمدار، مترجم

Howard Gardner ـ1
Linguistic Intelligence ـ Verbal ـ2
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هوش منطقی ـ ریاضی1: این نوع هوش توانایی استفاده از استدالل، منطق و اعداد است که یادگیرنده های 
آن به صورت مفهومی با استفاده از الگوهای عددی و منطقی فکر می کنند و از این طریق بین اطالعات مختلف 
رابطه برقرار می کنند. آنها همواره در مورد دنیای اطرافشان کنجکاو هستند، سؤال های زیادی می پرسند و 

دوست دارند آزمایش کنند.
مهارت های آنها عبارت اند از: مسئله حل کردن، تقسیم بندی و طبقه بندی اطالعات، کارکردن با مفاهیم انتزاعی 
برای درک رابطه شان با یکدیگر، به کاربردن زنجیره طوالنی از استدالل ها برای پیشرفت، انجام آزمایش های کنترل 

شده، سؤال وکنجکاوی در پدیده های طبیعی، انجام محاسبات پیچیده ریاضی، کارکردن با شکل های هندسی.
حسابدار،  پژوهشگر،  کامپیوتر،  برنامه نویس  مهندس،  دانشمند،  از:  عبارت اند  آنها  برای  مناسب  شغل های 

ریاضی دان.
هوش تصویریـ  فضایی2: این نوع هوش یعنی توانایی قدرت تشخیص تصویری و فضایی، که یادگیرنده های 
آن گرایش دارند با تصاویر فکر کنند. آنان برای به دست آوردن اطالعات،نیاز دارند یک تصویر ذهنی واضح 

ایجاد کنند و آنها از نگاه کردن به نقشه ها، نمودارها، تصاویر، ویدئو و فیلم خوششان می آید.
مهارت های آنها عبارت اند از: ساختن پازل، خواندن، نوشتن، درک نمودارها و شکل ها، حس جهت شناسی 
تجسمی(،  هنرهای  طریق  از  )احتماالً  تصویری  تمثیل های  و  استعاره ها  ساختن  نقاشی،  طراحی،  خوب، 

دستکاری کردن تصاویر، ساختن، تعمیرکردن و طراحی وسایل عملی، تفسیر تصاویر دیداری.
شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: دریانورد، مجسمه ساز، هنرمند تجسمی، مخترع، کاشف، معمار، طراح 

داخلی، مکانیک، مهندس.
آن  یادگیرنده های  بدن،که  ماهرانه حرکات  کنترل  توانایی  یعنی  نوع هوش  این  بدنی ـ حرکتی3:  هوش 
خودشان را از طریق حرکت بیان می کنند. آنها درک خوبی از حس تعادل و هماهنگی دست و چشم دارند 
فضای  با  تعامل  از طریق  آنها  دارند(  مهارت  تعادل  تیرهای  از  استفاده  یا  توپ،  با  بازی  در  مثال  )به عنوان 

اطرافشان قادر به یادآوری و فراوری اطالعات هستند.
مهارت های آنها عبارت اند از: هماهنگی بدنی، ورزش، استفاده از زبان بدن، صنایع دستی، هنرپیشگی، تقلید 
حرکات، استفاده از دست هایشان برای ساختن یا خلق کردن، ابراز احساسات از طریق بدن و حرکات موزون.

شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: ورزشکار، معلم تربیت بدنی، هنرپیشه، آتش نشان، صنعتگر.
هوش موسیقیایی٤: این نوع هوش یعنی توانایی تولید و درک موسیقی که یادگیرنده های آن متمایل به 
موسیقی با استفاده از صداها، ریتم ها و الگوهای موسیقی هستند. آنها بالفاصله چه با تعریف و چه با انتقاد، به 
موسیقی عکس العمل نشان می دهند. خیلی از این یادگیرنده ها بسیار به صداهای محیطی )مانند صدای زنگ، 

صدای جیرجیرک و چکه کردن شیرهای آب( حساس هستند.
آهنگین،  الگوهای  تشخیص  موسیقی،  آالت  نواختن  آواز خواندن، سوت زدن،  از:  عبارت اند  آنها  مهارت های 

آهنگ سازی، به یادآوردن ملودی ها، درک ساختار و ریتم موسیقی.
شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: موسیقی دان، خواننده، آهنگساز.

Mathematical Intelligence ـ Logical ـ1
Spatial Intelligence ـ Visual ـ2
Kinesthetic Intelligence ـ Body ـ3
Musical Intelligence ـ4
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هوش میان فردی1: این نوع هوش یعنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود که یادگیرنده های 
آن سعی می کنند احساسات درونی، رؤیاها، روابط با دیگران و نقاط ضعف و قوت خود را درک کنند.

از احساسات  از: تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، درک و بررسی خود، آگاهی  مهارت های آنها عبارت اند 
درونی، تمایالت و رؤیاها، ارزیابی الگوهای فکری خود، باخود استدالل و فکرکردن، درک نقش خود در روابط 

با دیگران.
شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: پژوهشگر، نظریه پرداز، فیلسوف.

هوش درون فردی2: این نوع هوش یعنی توانایی ارتباط برقرارکردن و فهم دیگران که یادگیرنده های آن 
سعی می کنند چیزها را از نقطه نظر آدم های دیگر ببینند تا بفهمند آنها چگونه می اندیشند و احساس می کنند. 
آنها معموالً توانایی خارق العاده ای در درک احساسات، مقاصد و انگیزه ها دارند. آنها سازمان دهنده هاي خیلی 
خوبی هستند و معموالً سعی می کنند که در گروه آرامش را برقرار کنند و همکاری را تشویق کنند. آنها هم 
از مهارت های کالمی )مانند حرف زدن( و هم مهارت های غیرکالمی )مانند تماس چشمی، زبان بدن( استفاده 

می کنند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند.
مهارت های آنها عبارت اند از: دیدن مسائل از نقطه نظر دیگران، گوش کردن، همدلی، درک احساسات دیگران، 
مشورت و همکاری با گروه، توجه به خلق وخو، انگیزه ها و نیت های افراد، رابطه برقرارکردن چه از طریق کالمی 

چه غیرکالمی، اعتمادسازی، حل و فصل آرام درگیری ها، برقراری روابط مثبت با دیگر مردم.
شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از : مشاور، فروشنده، سیاستمدار، تاجر.

هوش طبیعت گرا3: این هوش آخرین نوع هوشی است که گاردنر در نظریة خود به هفت نوع قبلی افزوده 
است. کسانی که دارای هوش طبیعت گرا هستند، با طبیعت سازگاری بیشتری دارند و معموالً به کشف محیط، 
یادگیری دربارة موجودات و یافتن الگوها و روابط از طبیعت عالقه مندند. این افراد به سرعت از جزئی ترین 

تغییرات در محیطشان آگاه می شوند.
جانورشناسی،  و  زیست شناسی  گیاه شناسی،  قبیل  از  موضوعاتی  به  عالقه مند  از:  عبارتند  آنها  مهارت های 
مهارت در رده بندی و فهرست بندی اطالعات، لذت بردن از باغبانی، کشف طبیعت، پیاده روی و چادرزدن در 

طبیعت، زیست شناس.
شغل های مناسب برای آنها عبارت اند از: حفاظت از محیط زیست، باغبان و مزرعه دار.

Interpersonal Intelligence ـ1
Subjectivity Intelligence ـ2
Naturalistics Intelligence ـ3
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راهبردهای کلی آموزشی مربوط به تقویت 8 نوع هوش گاردنر در جدول زیر آمده است:

جدول 1ـ راهبردهای کلی آموزشی مربوط به تقویت هشت هوش گاردنر
)به نقل از سانتراک2001 ص 1٨٧(

راهبردهای آموزشینوع هوش

مهارت های کالمی

ـ برای کودکان کتاب بخوانید و از آنها بخواهید برای شما کتاب بخوانند و خالصه کنند.
ـ با کودکان و هنرجویان از کتابخانه و کتاب فروشی ها بازدید کرده و از آنها بخواهید نشریات 

علمی را نگهداری کنند.
ـ در رابطه با نویسندگان کتاب ها با هنرجویان گفت وگو کنید.

مهارت های ریاضی
ـ بازی های فکری و فعالیت های ریاضی ترتیب دهید.

نمایشگاه های  و  کامپیوتری  آزمایشگاه های  از  بازدید  برای  کوتاه  اردوهای  هنرجویان  با  ـ 
الکترونیکی ترتیب دهید.

مهارت های 
تصویری ـ فضایی

ـ وسایل خالقانه را برای استفاده کودکان و هنرجویان فراهم کنید.
ـ نمایشگاه های هنری از آثار دستی کودکان و هنرجویان ترتیب دهید.

نقشه  و  تصویر  گذشته،  تجربیات  و  تصورات  براساس  بخواهید  هنرجویان  و  کودکان  از  ـ 
بکشند.

مهارت های 
بدنی ـ حرکتی

ـ فرصت هایی برای فعالیت های نرمشی، ورزشی و بازی ترتیب داده و آنها را به مسابقات 
ورزشی ببرید.

مهارت های 
موسیقیایی

ـ فرصت هایی برای استفادة کودکان و هنرجویان از آالت موسیقی فراهم کرده و آنها را به 
شعرخوانی تشویق کنید.

مهارت های 
ـ به احساسات کودکان گوش دهید و با حساسیت به آنها بازخورد دهید.میان فردی

مهارت های 
درون فردی

ـ کودکان و هنرجویان را تشویق کرده تا سرگرمی ها و عالیقی برای خود داشته باشند.
ـ آنها را به خاطر تصویرسازی ذهنی تشویق کرده و بخواهید نظرات و تجاربشان را مکتوب 

کنند.

مهارت های 
طبیعت گرایانه

ـ هنرجویان را به موزة آثار طبیعی برده و در کالس نیز یک هستة طبیعت گرایانه یادگیری 
ایجاد کنند.

ـ فعالیت های اردویی ـ صحرایی مانند پیاده روی در طبیعت و یا پرورش کاشت یک درخت 
را ترتیب دهید.

ـ از آنها بخواهید تا مجموعه ای از گیاهان و حیوانات منطقه خودشان را تهیه و طبقه بندی 
کنند.
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فعالیت٥2: 
1  جدول زیر را باتوجه به ویژگی هوش های گاردنرکامل کنید.

ویژگی هاهوش

هوش کالمی

هوش تصویری ـ فضایی

هوش منطقی ـ ریاضی

هوش بدنی ـ حرکتی

هوش موسیقیایی

هوش میان فردی

هوش درون فردی

هوش طبیعت گرا

2  در گروه های کالسی، هوش های چندگانه یکدیگر را مشخص کنید.

3  خالصه ای از آنچه در مورد هوش و انواع آن یاد گرفته اید به شکلی خالقانه )نموداری، گزارشی، 

نمایشی، تصویری، ...( یادداشت کنید.

تمرین     کنید
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تمرین کنید

1  رشته های روان شناسی را با هم مقایسه کنید.

2  فهرستی از اهداف روان شناسی کودک تهیه کنید.

3  فهرستی از روش های تحقیق در روان شناسی را تهیه کنید.

٤  یک فعالیت آموزشی برای اجرای مراحل تحقیق علمی طراحی کنید.

٥  باتوجه به نظریه های یادگیری، چند روش کاربردی برای تدریس مطالب به کودکان تهیه کنید.

٦  تأثیر انگیزه و هیجان را در بروز رفتارهای کودکان بررسی کنید.

٧  فهرستی از عوامل مؤثر در شکل گیری شخصیت را تهیه کنید.

٨  فهرستی از عوامل مؤثر بر هوش کودکان را تهیه کنید.

٩  انواع ویژگی گروه های هوشی کودکان را با هم مقایسه کنید.

10 انواع ویژگی ناتوان های ذهنی را بررسی کنید.

11 فعالیت هایی برای پرورش هوش چندگانه کودکان طراحی کنید.
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خودارزیابی پایانی پودمان 1

واحدیادگیری: کاربرد روان شناسی در آموزش و پرورش کودک

این کاربرگ برای ارزیابی دانش و مهارت شما در زمینة کاربرد روان شناسی در آموزش وپرورش کودک تهیه شده است. 
در هر سؤال بیشترین امتیاز سه و کمترین امتیاز یک است. بر این اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

321مواردردیف

تا چه حد می توانید تعریفی از روان شناسی و موضوع آن ارائه دهید؟1

تا چه حد می توانید فهرستی از اهداف روان شناسی را بنویسید؟2

تا چه حد می توانید روش های تحقیق در روان شناسی را طبقه بندی کنید؟3

تا چه حد می توانید یک فعالیت آموزشی برای اجرای مراحل تحقیق علمی طراحی 4
کنید؟

تا چه حد می توانید نقش انگیزه و هیجان را در رفتار کودکان بررسی کنید؟5

تا چه حد می توانید فهرستی از عوامل مؤثر در شخصیت را تهیه کنید؟6

تا چه حد می توانید انواع هوش را بررسی کنید؟7

تا چه حد می توانید انواع ویژگی گروه های هوشی را با هم مقایسه کنید؟8
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ارزشیابی پودمان 1

عنوان پودمان1
تکالیف 

عملکردی 
)شایستگی ها(

استاندارد 
عملکرد

 )کیفیت( 
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

کاربرد 
روان شناسی در 
آموزش وپرورش 

کودک

تحلیل روان شناسی 
کاربرد روان شناسی کودک

در آموزش  و پرورش 
کودک براساس 

منابع معتبر 
علمی و آموزشی 
سازمان بهزیستی 
و آموزش وپرورش 

پیش از دبستان

باالتر 
از حد 
انتظار

ـ به کارگیری فواید روان شناسی در آموزش 
کودک

ـ تحلیل رفتار کودک با استفاده از ویژگی های 
رفتار کودک با روش های خالق

ـ مقایسه نظریه های یادگیری کودکان
ـ اجرای تحقیق علمی در زمینة رفتار کودکان 

با نوآوری
از  استفاده  با  کودکان  هوش  طبقه بندی  ـ 

ویژگی ها برای آموزش

3

در حد 
انتظار

ـ به کارگیری فواید روان شناسی در آموزش 
کودک

ـ تحلیل رفتار کودک 
ـ مقایسة نظریه های یادگیری کودکان

ـ اجرای تحقیق علمی در زمینة رفتار کودکان

2

تحلیل رفتار 
کودک

پایین تر 
از 

انتظار
1توانایی انجام دادن یکی از شایستگی ها

نمرة مستمر از ٥

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20


