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میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:

انگیزش و  روان شناسیعنوان درس:   

                                         هیجان در تربیت   

كارشناسی  تحصیلی:  مقطع

  ارشد

           روانشناسی تربیتی تحصیلی: رشته

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ نظری:          عملی:                      2: تعداد واحد

 روانشناسی تربیتی و بررسی  نظریه ها و یافته های  انگیزش و هیجان در تربیت و  مطالعه هدف كلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

دانشجو نظریه ها ی انگیزشی را بشناسد و بتواند در 

 استفاده كند  از آنها محیط های آموزشی 

 

  

  

  

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
با  1جلسه  نایی كلی  فاهیم آشنن م

 اصلی
  معارفه و آشنایی

و   بحث های كالسی مقدمه و موضوع

 بعاارائه من

انگیزش و هیجان  و كاربرد آن در تعریف  

 تربیت 

   

 

موضو ع های  مطرح شده در هر جلسه 

 با همکاری دانشجویان به صورت 

ارائه در كالس توسننط آنها  اواهد بود و 

تاد درس و سنننایر  حث توسننط اسنن ب

 دانشجویان هدایت اواهد شد.

و پیشینه انگیزش  تاریخچه 2جلسه 

 و هیجان  
انگیزش و   نظریه های شکل گیری

  هیجان  در جهان و ایران

با   انگیزش و هیجان سوال هایی كه در  

  آن روبرو هستیم

 

 

انگیزش  راهبردهای تحقیق 3جلسه 

  و هیجان   
انگیزش و هیجان  و   راهبردهای تحقیق

  كاربرد آن در تربیت

 طرح های استفاده شده  آشنایی با

 

 

ظار  4جلسه  های انت ارزش  –مدل 

 در انگیزش
 ارزش در انگیزش –مدل های انتظار 

 مرور نظریه ها
 

اجتماعی  –نظریه شنااتی   5جلسه 

 در انگیزش

 اجتماعی در انگیزش –نظریه شنااتی  

 مرور نظریه ها
 

 نقش اهداف و هدف گزینی نقش اهداف و هدف گزینی 6جلسه 

 مرور نظریه ها
 

نظریه اسنادها و  نقش نظریه های انگیزه  نظریه اسنادها  7جلسه 

 پیشرفت در شکل گیری آن
 

 انگیزش درونی انگیزش درونی 8جلسه 

 مرور نظریه ها

 نظریه هارتر

 

 فرم طرح درس
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   کد فرم:
نظریه اهداف و جهت  9جلسه 

 (1) گیری های هدفی

 نظریه اهداف و جهت گیری های هدفی

 مرور نظریه ها
 

گیری نظریه اهداف و جهت  10جلسه 

 (2)های هدفی
 نظریه اهداف و جهت گیری های هدفی

 مرور نظریه ها
 

نقش عالقه و عاطفه در  11جلسه 

 انگیزه پیشرفت

  نقش عالقه و عاطفه در انگیزه پیشرفت

نقش معلم در انگیزش  12جلسه 

 دانش آموزان
  نقش معلم در انگیزش دانش آموزان

  در انگیزشنقش مدارس   نقش مدارس در انگیزش 13جلسه 

 هیجان های تحصیلی 14جلسه 
(1) 

 هیجان های تحصیلینظریه های 
  دیدگاه پکران

 

 هیجان های تحصیلینظریه های   (2)هیجان های تحصیلی 15جلسه 
 دیدگاه پکران

 

 پرسش و پاسخ دانشجویی و رفع اشکال پرسش و پاسخ دانشجویی 16جلسه 

در باره مسائل مطرح شده در جلسه های 

 قبل

 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 آزمون كتبی نوع ارزشیابی:
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