
 باسمه تعالی

شناسی تربیتی شناسی تربیتی :کارشناسی ارشد روان درس روان  

:آشنایی بیشتر دانشجویان با گرایشهای نو در روانشناسی تربیتی و تعمیق مفاهیم عمده در این زمینه هدف:  

 چگونگی بکارگیری مفاهیم روانشناسی تربیتی در بافتهای آموزشی

روانشناسی تربیتی در پژوهشکاربست سازه ها و نظریه های   

 سرفصل مطالب:

تحول رویکردها و جایگاه روانشناسی تربیتی در میان سایر شاخه های تاریخی سیر تعریف روانشناسی تربیتی:-

 روانشناسی

تفاوتهای فردی:  هوش و باورهای هوشی-  

نظریه هوش موفق استرنبرگ:چگونگی شکل گیری  -   

 تعریف هوش موفق و مولفه های آن    

 رابطه هوش موفق و بافت آموزشی

 هوش موفق و سبکهای تفکر

هوش های چندگانه گاردنر-  

 مبانی نظری هوش های چندگانه

 هوش های چند گانه و بافت آموزشی

 اصول بنیادین در مدارس مبتنی بر هوش های چندگانه 

 تفاوتهای فردی:تفاوتهای فرهنگی

فرهنگ و ابعاد فرهنگیتعریف  -  

هوش فرهنگی و مولفه های ان -  

 رابطه فرهنگ و ویژگی های شناختی

 هویت قومی و عملکرد تحصیلی



 آموزش و پرورش چند فرهنگی:تعریف و ابعاد آن

فرهنگی و یادگیرنده-زیست بوم احتماعی  

 تفاوتهای فردی :تفاوتهای جنسیتی

 تعریف جنس و جنسیت

اموزش)عملکرد تحصیلی،خودکارامدی و عالیق(کلیشه های جنسیتی در   

 تهدید کلیشه ای و کارکرد ان در آموزش

 مسیرهای پیشرفت در دو جنس:تناسب میان جنسیت و بافتهای آموزشی

 آموزش و پرورش فارغ از جنسیت

تنظیمی-تعیین گری :نیازها،خود-نظریه خود  

و مبانی نظری گری: تعریفنظریه خودتعیین   

وانشناختی و ارتباط با عملکرد یادگیرندهنیازهای اساسی ر  

 انگیزش خودمختار و خود تنظیمی در رویکرد خود تعیین گری

 ساختار کالس مبتنی بر خودتعیین گری: مولفه های آن

 بافت مدرسه

 جایگاه و کارکرد مدرسه در هزاره سوم

 مدرسه به عنوان بافت تحول انسان

 مدرسه و فرایندهای انگیزشی

 یاددهنده:ویزگی های معلم

بینی آموزشی باورهای معلم:باور کارآمدی و خوش  

 باور خودکارآمدی معلم: مبانی نظری، پیشایندها و پیامدها

های افزایش و پیامدهاباورهای کارآمدی جمعی معلم: مبانی نظری و راه  

بینی آموزشی معلم: معرفی یک سازه جدیدخوش  



مختلفدر رویکردهای  انتظارات معلم  

ارزش -انگیزش معلم در نظریه انتظار  

  انگیزش معلم در رویکرد اهداف پیشرفت

  گریانگیزش معلم در نظریه خودتعیین

 پیامدهای تحصیلی

در رویکردهای مختلف   درگیری مدرسه ای:مبانی نظری ،تعریف و ابعاد ان-

 عوامل موثر بر درگیری تحصیلی

نظری و تعریف :مبانیسرزندگی تحصیلی،تاب آوری تحصیلی  

 هویت تحصیلی:تعریف و مولفه های ان

 اشتیاق تحصیلی:یک سازه جدید انگیزشی 

 کار کالسی:

 پاسخگویی به سوالهای هر بخش

 نگارش یک مقاله مروری در باره  یکی از موضوعهای زیر:

 چگونگی ارتقاء مسئولیت پذیری در دانش اموزان

 راههای ارتقاء خالقیت در دانش اموزان

ادراک شده در کالس درس و راههای کاهش آن تبعیض  

 نقش معلم در ارتقاء اخالقی یادگیرنده

 ارزشیابی:

نمره 15نمره(، امتحان پایان ترم  3نمره(،ارائه مقاله)2حضور موثر و مشارکت کالسی)  

 منابع:

(.روانشناسی تربیتی در هزاره سوم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران1396حجازی،الهه.)  

(.روانشناسی پرورشی نوین:روانشناسی یادگیری و آموزش.تهران:نشر دوران.1397اکبر.)سیف،علی   
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