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 پیشگفتار

  
 جهـت  چنـد  از تربیتـی  علوم و شناسی روان هاي رشته دانشجویان براي یادگیري شناسی روان با آشنایی

 منـابع  نبودن پاسخگو و یادگیري زمینۀ در مدآروز و مناسب درسی کتابهاي بودن ناکافی :دارد ضرورت

 و ها نظریه این کارگیري به یادگیري، شناسی روان دیدگاههاي و ها نظریه در رده گست تغییرات موجود،
 در یادگیري از جامع برداشتی ارائه و جانبه همه و کلی چهارچوبی طرح سرانجام، و آموزش در دیدگاهها

  جدید الگویی قالب
 یـادگیري  حوزة در موجود منابع خرینآ مرور با حاضر کتاب ،فوق نیازهاي به پاسخگویی جهت در

 کتـاب  مباحـث  .آورد فراهم آن مندان عالقه براي کاربردي حال عین در و تخصصی نیمت است کوشیده

  :شود یم معرفی اختصار به یک هر که است فصل ده داراي
 مکاتبی مرور، این در .است شده پرداخته آن سنجش ايروشه و یادگیري تاریخچه به اول، فصل در

. نـد ا شـده  معرفـی  گشـتالت  شناسـی  روان و گرایـی  شناخت رفتارگرایی، کارکردگرایی، ساختارگرایی، نچو
 ترین عمده به یادگیري، شناسی روان در تحقیق روش به مربوط بحثهاي در و فصل این پایان در ،سرانجام

 .است شده توجه یادگیري مدهايپیا یا نتایج سنجش راههاي

 افالطـون، ( فالسـفه  دیـدگاههاي  مرور ضمن فلسفی، انداز چشم از گیريیاد مبحث در دوم، فصل در

 وجودگرایـانی  نظر از یادگیري ماده، و ذهن دوگرایی دربارة) دیگران و هیوم برکلی، الك، کانت، دکارت،

 .است شده بررسی جارویس و کلب چون

 در .اسـت  شناسی روان در علمی رویکرد اولین عنوان به رفتاري هاي نظریه رحط سوم، فصل موضوع

 اسکینر، و واتسون پاولف، ثورندایک، تحقیقات از مکتب، این مشهور پردازان نظریه معرفی ضمن ،فصل این

 .است آمده میان به سخن بیشتر، جزئیات با همراه

 یـادگیري  در بنـدورا  دیـدگاه  درباره و ردیدهگ طرحم ماعیاجت یشناخت هاي ظریهن هارم،چ صلف در

 .است شده بحث یادگیري در آنها کاربرد و انگیزش، و دوجانبه موجبیت اي، اهدهمش

 حافظه، مختلف الگوهاي آن، در و دارد اختصاص یادگیري در اطالعات پردازش الگوي به پنجم فصل

 .است گردیده طرحم یادگیري هاي شیوه و راهبردها پردازش، سطوح

 نظریـۀ  ماننـد  هـایی  نظریـه  و اسـت  شـده  پرداخته ريیادگی شناختی فرایندهاي به ششم، فصل در

 تفکـر  خالقیـت،  بـا  آن تفاوت و مسئله حل مفاهیم، یادگیري آزوبل، دار معنی یادگیري برونر، اکتشافی

 .است گرفته قرار توجه مورد یادگیري در آن کاربردهاي و فراشناخت انتقال، هاي نظریه انتقادي،

 جریانهـاي  کـودك،  مطالعـه  تاریخچـه  فصل، ینا در .دارد اختصاص رشد و یادگیري به هفتم فصل

 جدیدي هاي نظریه( رشد نظري اندازهاي چشم رشد، شناسی روان نوزدهم، و هجده هفده، قرون روشنگري

) برونـر  نظریـه  و یادگیري، به ژهپیا رویکرد اطالعات، پردازش الگوي چامسکی، نظریۀ ساختارگرایی، چون
 .است شده مطالعه

  شـناختی  فراینـدهاي  رسـای  بـا  آن طـه راب و افتـه ی تصـاص اخ گردانیخـود  وضـوع م بـه  مهشت فصل
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 خـود  گونـاگون  هـاي  نظریـه  شـرح  طـور،  همین. است گرفته قرار بحث مورد) ...و انگیزش فراشناخت،(

 در شـناختی  اجتمـاعی  ظریـه ن حـولی، ت انـداز  چشـم  روت،گـ  دي و پینتـریچ  هـاي  نظریـه  شامل گردانی،

 هاسن هاك و بوکارتس وین، و باتلر پینتریچ، الگوي زیمرمن، نظریه آن، از انگیزشی تحلیل گردانی،خود

 .است فصل این توجه قابل نکات از یادگیري با الگوها و ها نظریه این رابطه است آمده کول و

 آنها رابطه و انگیزش هاي نظریه اینکه ضمن دارد؛ اختصاص یادگیري و انگیزش مبحث به نهم فصل

 پیشـرفت،  انگیـزه  پیشـرفت،  گرایان، انسان هاي نظریه همچنین، .است گرفته قرار توجه مورد یادگیري با

 .است شده نقد و بحث یادگیري با آنها رابطه و هدف اسناد،

 سـان ان ذاتی تواناییهاي چون مسائلی و شده توجه یادگیري مهم مسائل از بعضی به ،دهم فصل در

 تحقیقـات  وضـعیت  یـادگیري،  بـر  سالمندي راث اقتصادي، تماعیاج افتب با یادگیري طهراب یادگیري، در

 یادگیري جدید رویکردهاي و تفکر سبکهاي و رهبري خود هاي نظریه فردي، تفاوتهاي آینده، در یادگیري

 .است گردیده مطرح تربیت و طبیعت نیز و

 و فارسـی  از اعـم  موجـود،  شدة شناخته منابع ترین عمده مرور از ستفاده ا با اثر این مطالب تدوین
 هـاي  رشـته  دانشـجویان  سؤالهاي از بخشی پاسخگوي بتواند که امید این به است؛ گرفته صورت التین

 شده سعی اعالم فهرست و نامه واژه دو تدوین با همچنین،. باشد یادگیري زمینۀ در انسانی علوم مختلف

 .شود تسهیل حاضر کتاب مختلف موضوعات به سی دستر تا است
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