
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

علوم رتبیتیدانشکده روانشناسی و   

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
تحصیلی: کارشناسی  مقطع                                           شناسی تربیتیروانعنوان درس: 

 ارشد  

 شناسی تربیتی      روان  تحصیلی: رشته

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

 هدف کلی درس:
 

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:

 شناسی تربیتی و سیر تحولی آن کمک به دانشجویان جهت اتخاذ دیدگاه جدید در خصوص روان

 شناسی تربیتی و کاربرد آنها در محیط یادگیری.های روانارائه بینشی عمیق و درست به دانشجویان درباره نظریه

 21شناسی تربیتی در قرن حیطه های جدید علم روانآشنایی دانشجویان با برخی از 

 های عملیشناسی تربیتی در پژوهشهای روانها و سازهتشریح نحوه استفاده از نظریه

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سی تربیتی: دوره تکوین علم روانهای تاریخی دوره شناسی تربیتیای بر روانمقدمه 1جلسه  شنا
شناسی در آموزش های روانپایه گذاری، توسعه دیدگاه

 و یادگیری

 پرسش و پاسخ، بحث
 مشارکتی، یادگیری معکوس

 شناسی تربیتیدوره تثبیت و شهرت در روان 2جلسه 

 دوره مدرن 

از  -2تا جنگ جهانی دوم  1920از سااا   -1مرحله:  2

، نظریه های 1960تا ساااا   پایان جنگ جهانی دوم

 یادگیری

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

شی، نظریه تفاوت های  3جلسه  تنوع در نظریه های یادگیری، انگیز

 شناسی در دوره مدرنفردی و رویکردهای روان

تغییر در دیدگاه های نظریه های مذکور، معرفی دوره 

 سوم جهش و به روز آوری با ورود به هزاره 

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 ها در زمینه هوشسیر تحو  دیدگاه هوش  4جلسه 

های چندگانه گاردنر )انواع هوش در نظریه نظریه هوش

 گاردنر، کاربرد آن در بافت آموزشی(

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 نظرینظریه هوش موفق: تعریف و مبانی  هوش  5جلسه 
 های هوش موفقخرده نظریه

 نظریه هوش موفق و بافت آموزشی

 ابزارهای اندازه گیری هوش موفق

 پرسش و پاسخ، بحث
 مشارکتی، یادگیری معکوس

 باورهای ذاتی و افزایشی باورهای هوشی 6جلسه 
 باورهای هوشی و عملکرد

 باورهای هوشی و بافت آموزشی

 پرسش و پاسخ، بحث
 معکوسمشارکتی، یادگیری 

 رویکرد اهداف پیشرفت: مبانی نظری و سیر تحو  انگیزش پیشرفت 7جلسه 

 گیری هدفی و الگوی دو بعدیجهت

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 2*2اهداف پیشرفت با الگوی  الگوهای اهداف پیشرفت 8جلسه 
 3*2الگوی اهداف پیشرفت 

 پرسش و پاسخ، بحث
 معکوسمشارکتی، یادگیری 

 های پشرفتاهداف پیشرفت و سازه هیجان های انگیزشی و هیجانیاهداف پیشرفت و سازه 9جلسه 

 اهداف پیشرفت و سازه خودکارآمدی

 ارزش -اهداف پیشرفت و سازه انتظار

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

های : خودتعیین تعریف ساااازهنظریه خودتعیین گری،  گری و انگیزشنظریه خودتعیین 10جلسه 

 گری، خودتنظیمی، درونی سازی، یکپارچگی

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 

 فرم طرح درس
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شماره 

 جلسات
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 زادسیر تاریخی شکل گیری سازه انگیزش درون گریانگیزش در نظریه خودتعیین 11جلسه 

 انگیزش برون زاد

 نظری نظریه خودتعیین گری مبانی

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 شناختینظریه نیازهای بنیادین روان گریهای نظریه خودتعیینخرده نظریه 12جلسه 

 نظریه ارزیابی شناختی
 بافت مدرسه و انگیزش درون زاد

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 نظریه یکپارچگی ارگانیزمی گرینظریه خودتعیینهای خرده نظریه 13جلسه 

 های علینظریه جهت گیری

 ها و اهداف زندگینظریه آرمان

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 جایگاه و کارکرد مدرسه در هزاره سوم بافت مدرسه 14جلسه 
 مدرسه: بافت تحو  انسان

 مدرسه و فرایندهای انگیزشی

 پرسش و پاسخ، بحث
 مشارکتی، یادگیری معکوس

 بینی آموزشیباورهای معلم: باور کارآمدی و خوش معلم 15جلسه 

 باور خودکارآمدی جمعی

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 خوش بینی آموزشی معلم معلم: خوش بینی آموزشی -بافت مدرسه 16جلسه 

 خوش بینی آموزشی مدرسه
 خوش بینی آموزشی دانش آموز

 پرسش و پاسخ، بحث

 مشارکتی، یادگیری معکوس

 ارزیابی 17جلسه 

 

 یابی: شنوع ارز
 یابی پایانی تعلق می گیرد. شیابی به ارزشبا توجه به شیوه تدریس فعال و مشارکتی، ارزشیابی این درس عمدتاً به شیوه مستمر بوده و درصد کمی از نمره ارز

 

 منابع: فهرست 
 1396در هزاره سوم، تألیف: دکتر الهه حجازی، انتشارات دانشگاه تهران، شناسی تربیتی کتاب روان-

 مقاالت به روز این درس در منابع علمی معتبر -
 

 


