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  اطلبوالعلم من المهد الي الحد

  )ص(پيامبر اسالم 
  

  مقدمه
ها و تجربيات نوين  سوم ميالدي، پيشرفتي  هبا ورود به هزار

آموزشي، اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم 
يادگيري «ت ديگر ، يا به عبار»زگهواره تا گور دانش بجوي«، )ص(

امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه . ، مصداق عملي يابد»العمر مادام
المللي  طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان محدود نمي

» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان ي  هدربار
)1995 ،Dolors (اي حيات انسان ه بيان شده است، يادگيري تمام جنبه

تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي . گيرد را دربرمي
هاي آن، بعيد  هاي نظام آموزشي و زيرساخت ساختارها و بازآفريني مؤلفه

  .نمايد مي
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
العات از طريق كتاب، يادگيري اط. هاي آموزشي هستند كشورمان، كتاب

گانيه . (عليرغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود  اي در سراسر نظام رسانهي  هيافت

  .قق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازندرا حفظ كنند و به تح
ريزي آموزشي وزارت  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و »وپرورش آموزش
هاي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب آموزشي كشور، در امر پژوهش، برنامه



4 

 

، عالوه بر ساماندهي امور توليد و اين سازمان. اي دارد آموزشي نقش عمده
اندركاران امور  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت نشر كتاب

هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  چاپ و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را برعهده  دانش
ضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي حاي  هآنچه در مجموع. دارد

ي  هاميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كلي. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

هاي متعالي و آرماني نظام آموزشي كشور  شوند و به سمت تحقق هدف
  .پيش روند

  
  كمك آموزشيدفتر انتشارات 
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  شناسي تعريف روان
در اين تعريف . شناسي علم مطالعه رفتار و فرايندهاي رواني است روان

اعمال رواني ي  هحركات، اعمال و رفتارهاي قابل مشاهده و كليي  هكلي
كه به طور مستقيم قابل مشاهده نيستند از قبيل احساس، ادراك، تفكر، 

  .ت لحاظ شده استيادگيري، زبان، انگيزش، هيجان و شخصي
  

  شناسي هاي روان شاخه
هاي  ها و زيرشاخه شناسي به دليل گستردگي زياد، به شاخه علم روان

شناسي  در دوره آموزش متوسطه به روان. متعددي تقسيم شده است
عمومي كه به بحث و بررسي رفتارهاي آدمي از يك ديدگاه كلي و جامع 

شناسي عمومي، رفتارهاي  روانالبته چون در . پردازد، توجه شده است مي
آدمي در ابعاد مختلف اعم از بعد يادگيري، شخصيت، انگيزش و هيجان 

اندركاران امر آموزش با  گيرد، لذا آشنايي دست مورد توجه قرار مي... و
  شناسي كه در ادامه خواهد آمد ضرورت دارد هاي ديگر روان شاخه
. پردازد مراحل آن مي فرايند رشد وي  هبه مطالع :شناسي رشد روان 

در اين شاخه، با توجه به نقش وراثت و محيط، بروز و ظهور هر يك از 
  .گيرد هاي رواني در مراحل متفاوت رشد انسان مورد بحث قرار مي ويژگي

به مطالعه و تحقيق پيرامون يادگيري در  :شناسي يادگيري روان 
وت يادگيري، چگونگي پردازد و با توجه به نظريات متفا انسان و حيوان مي

  .گيرند هاي مناسب يادگيري مورد بررسي قرار مي تحقق و شيوه
شناسي را  كوشد كاربرد اصول و قوانين روان مي: شناسي تربيتي روان 

هاي متفاوت يادگيري با  روشي  همطالع. در تعليم و تربيت بررسي كند
رد بررسي هاي رشد در سنين مختلف، از اهم موضوعات مو توجه به ويژگي

  .در اين شاخه است
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هاي رواني، علل به  ي بيماري  هبه مطالع :شناسي باليني روان 
  .پردازد ها مي هاي درماني آن وجودآورنده و شيوه

  شناسي اهميت آموزش علم روان
شناسي علم مطالعه رفتار و فرايندهاي  گونه كه اشاره شد، روان همان

ق و همه جانبه و علمي رفتار و شناسان با بررسي دقي روان. رواني است
نمايند رفتار و فرايندهاي رواني را توصيف و  فرايندهاي رواني تالش مي

تبيين نمايند و در شرايطي براساس توصيف و تبيين به عمل آمده، رفتار 
امروزه آگاهي . بيني كرده و به كنترل و تنظيم آن اقدام نمايند فرد را پيش

هاي مطالعه و  شناسي و روش ي علم روانهاي بنياد مختصري از واقعيت
شناسي  تحقيق رفتار حتي براي كساني كه در پي كسب تخصص در روان
  تواند اوالً نيستند، نيز ضرورت دارد، زيرا با آگاهي از اين اطالعات فرد مي

تواند  ها و رفتارهاي خود به دست آورد، ثانياً مي بصيرتي نسبت به نگرش
كند و ثالثاً  انديشد و عمل مي به شيوه معيني مي درك كند كه چرا هر فرد

شناسي  تواند نسبت به درستي يا نادرستي اطالعاتي كه در قالب روان مي
  .گردد نيز آگاهي به دست آورد مطرح مي

  
  شناسي با ساير علوم رابطه روان

شناسي،  هاي متعدد ديگري از قبيل زيست شناسي، رشته به جزء روان
. باشند مند مي ه نيز به مسائل ذهن و رفتار عالقهشناسي و فلسف زبان

گيرند تا رويكردهاي  شناسان قرار مي ها در كنار روان پژوهشگران اين رشته
  .شناسي به وجود آورند هاي روان اي جديدي براي مطالعه پديده ميان رشته

شناسي  هاي آن كمك زيادي به روان هايي كه يافته يكي از رشته
اي از  رشته(نگر  هاي علم عصب يافته. باشد شناسي مي نموده است، زيست

هاي  و آزمايش) شناسي با تمركز به مغز و دستگاه عصبي مركزي زيست
ها نموده و  انجام شده كمك شاياني در شناسايي رفتارهاي شناختي انسان
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ها، به مكانيسم شناختي  اند از طريق مطالعه اين يافته شناسان توانسته روان
  .ها بيشتر دست پيدا نمايند توجيه آن ها و انسان
  
شناسي سال سوم آموزش  هاي كلي برنامه آموزشي روان هدف

  متوسطه
  ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالميي  هرشت
  قلمرو شناخت) الف

  شناسي آشنايي با مقدمات علم روان. 1
  شناخت مفهوم رشد، عوامل، ابعاد و مراحل آن. 2
ي  ههاي گوناگون زندگي با تأكيد بر دور د در دورانآشنايي با رش. 3

  نوجواني
  آگاهي از فرايندهاي شناختي. 4
  كسب دانش در مورد سالمتي و بيماري رواني. 5
  شناخت مفهوم بهداشت رواني و انواع پيشگيري. 6
اي و  درماني و انواع خدمات مشاوره آشنايي با مفهوم مشاوره، روان. 7

  روان درماني
  

  ها و نگرشقلمر) ب
  شناسي ايجاد نگرش مثبت به علم روان. 1
شناسي رفتارها در زندگي فردي و  مندي به كاربرد روان عالقه. 2

  اجتماعي
  نوجوانيي  هايجاد نگرش مثبت نسبت به تغييرات دور. 3
مراقبت از خود به منظور حفظ و گسترش سالمت ي  هتقويت روحي. 4
  رواني
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  )مليذهني و ع(ها  قلمرو مهارت) ج
شناسي در  هاي روان كسب توانايي در به كارگيري بعضي از يافته. 1

  زندگي روزمره
  كسب توانايي تجزيه و تحليل رفتارهاي خود و ديگران . 2
  

  شناسي رواني  ههاي آموزشي در حوز انواع كتاب
  :توان به پنج گروه عمده تقسيم كرد ها را مي اين كتاب

  براي معلمان افزايي و مرجع هاي دانش كتاب. 1
  اي معلمان هاي حرفه هاي پرورش مهارت كتاب. 2
  آموزان افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب. 3
  آموزان هاي كار، تمرين و فعاليت براي دانش كتاب. 4
  آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 5

شود  توصيه ميشناسي  رواني  ههاي آموزشي در زمين در تأليف كتاب
هاي  كه نويسندگان، معيارهايي كه در ادامه خواهد آمد را در تدوين كتاب

  .آموزشي مطلوب رعايت كنند
  

  افزايي و مرجع براي معلمان هاي دانش كتاب. 1
معلمان ي  ههايي هستند كه براي افزايش دانش پاي كتاب :تعريف

ي  هبه پاي شناسي با توجه معلمان روان. شوند شناسي تهيه مي روان
ي  هتحصيلي نياز دارند كه دانش پايي  هتحصيالت خود و در ارتباط با پاي

خود را در اين موضوع خاص باال ببرند و سپس در بسط مفاهيم در كالس 
  .درس از آن استفاده كنند

  
  ها هدف

  هاي آن؛ شناسي و يا شاخه رواني  هاطالعات دانش پايه در حوزي  هارائ 
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شناسي و روزآمد  رواني  هاي علمي معلمان در حوزه بهبود صالحيت 
  كردن دانش معلمان؛

  كار؛ منابعي براي معلمان تازهي  هارائ 
  .شناسي رواني  ههاي درسي در حوز هاي برنامه بسط هدف 

  
  ها ويژگي

  برخورداري از اعتبار و صحت علمي؛ 
  شناسي؛ رواني  هها و مفاهيم اساسي برنام بسط و تكميل هدف 
  معرفي مواد و منابع تكميلي مورد نياز؛ 
  جذاب و گيرا؛ي  همطالب به شيوي  هارائ 
  .شناسي اي معلمان روان تناسب با نيازهاي علمي و حرفه 

  
  ها مصداق
ي  هها براساس دانش پاي هايي كه محتواي آن كتابي  ههم
شناسي و يا  هاي درسي و آموزشي روان هاي برنامه شناسي، هدف روان
زمينه : شوند از قبيل شناسي تدوين مي عات مورد نياز در مباحث روانموضو
ها، گسترش  هدف اين نوع كتاب... شناسي عمومي و شناسي، روان روان

شناسي و يا  رواني  هاطالعات تكميلي در حوزي  هدانش معلمان و ارائ
  .هاي آن است شاخه
  

  اي، معلمان هاي حرفه هاي پرورش مهارت كتاب. 2
اي معلمان در  حرفه  مهارتي  ههايي هستند كه به توسع كتاب :تعريف

  .كنند شناسي كمك مي يادگيري و تدريس رواني  هزمين
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  ها هدف
هاي ياددهي ـ  هاي معلم در هدايت فعاليت تقويت توانايي و مهارت 

درسي آموزش ي  ههاي برنام يادگيري با تأكيد بر رويكردها و هدف
  شناسي؛ روان
شناسي يادگيري، فناوري  معلمان به اهميت روانتوجه دادن  

هاي فردي و  آموزشي و فنون تدريس در آموزش مهارت) تكنولوژي(
  اجتماعي؛

ي  ههاي تدريس در حوز روزآمد كردن دانش معلمان درخصوص روش 
  .شناسي روان

 
  
  ها ويژگي

كمك به بهبود فرايند تدريس معلمان و تدريس مفاهيم درسي در  
  شناسي؛ نرواي  هحوز
هاي كالسي براي  افزايش توانمندي معلم به منظور طراحي فعاليت 
  آموزان؛ دانش

ي  ههاي برنام هاي تدريس، متناسب و مرتبط با هدف پشتيباني از روش 
  درسي؛

  درسي براي معلمان؛ي  هتبيين محتوا، اصول و مباني برنام 
راي آموزش اي و مورد نياز معلمان ب معرفي مواد و منابع حرفه 
  شناسي؛ روان
هاي فردي  هاي تدريس متناسب با تفاوت مطرح كردن روش 
  .آموزان دانش
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  ها مصداق
هاي روش تدريس، و نيز مباحث علوم تربيتي كه هدف آن  كتاب

هاي تدريس، طراحي و اجراي  تقويت توانايي معلم در به كارگيري روش
شناسي است، از  روانآموزش ي  ههاي ياددهي و يادگيري در حوز فعاليت

  .ها هستند هاي اين نوع كتاب جمله مصداق
  

  آموزان افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب. 3
اطالعاتي فراتر از ي  ههايي هستند كه به ارائ كتاب :تعريف

توانند به عنوان  پردازند و مي درسي ميي  ههاي كتاب و برنام چارچوب
ها  اين كتاب. آموزان قرار گيرند دانشي  هكتاب منبع و مرجع مورد استفاد

دانش مخاطبان ي  هخودآموز دارند و با هدف تكميل و توسعي  هعموماً جنب
  .شوند هاي برنامه و ترويج دانش توليد مي هدفي  هدر زمين
  
  ها هدف
شناسي به  رواني  هاي مدون از دانش در حوز مجموعهي  هارائ 

  مخاطبان؛
ها از اولويت اول و يا دوم  يادگيري آن هاي آموزشي كه بسط هدف 

  برخوردار است؛
  شناسي؛ رواني  هاي در حوز توجه به نيازهاي بومي و منطقه 
هاي تكميلي و جبراني و  فراهم كردن فرصت مجدد براي آموزش 

  پركردن خألهاي احتمالي كتاب درسي؛
  .هاي متنوع و متفاوت ها با روش بيان محتواي درس 

  
  ها ويژگي

  درسي؛ي  ههاي برنام تكميل و تقويت هدف 
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  هاي رسمي؛ تكميل آموزش 
  آموز؛ تعامل با دانش 
  .شناسي رواني  هآموزان در حوز تحريك كنجكاوي دانش 

  
  ها مصداق

ها بپردازد در  ها و محتواي درس هر كتابي كه عمدتاً به بسط هدف
آموزش يك  ها ترويج دانش و يا در اين كتاب. گيرد اين حوزه قرارمي

محتوا، مؤلفان ممكن است از ي  هدر ارائ. موضوع بر تمرين غلبه دارد
  .هاي متفاوتي مانند داستان و معما استفاده كنند قالب
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  آموزان هاي كار، تمرين و فعاليت براي دانش كتاب. 4
هايي هستند كه به منظور تعميق، توسعه و تثبيت  كتاب :تعريف

درسي و اصول ارزشيابي از ي  هرچوب برنامآموزان در چا يادگيري دانش
  .شوند هاي فراگيران تهيه مي آموخته
  
  ها هدف

ي  هآموزان در ارتباط با مطالب كتاب و برنام هاي دانش تعميق آموخته 
  درسي؛

هاي  هاي يادگيري و چيرگي در زمينه ايجاد زمينه براي تقويت مهارت 
  هاي آموزشي؛ مورد نظر هدف

ها و  تر، تمرين آموخته دد براي آموزش عميقايجاد فرصت مج 
  سازي آموزش و يادگيري مخاطبان؛ غني
هاي  هاي كاربردي در زندگي روزمره و پرورش مهارت استفاده از مثال 

  اجتماعي، هنري و خالق؛
  ؛...استمرار بخشيدن به فرايند يادگيري خارج از كالس درس، منزل و 
اي كه آموزش و يادگيري از  ا به گونهه تمريني  هايجاد تنوع در ارائ 

  .اي آن خارج شود حالت كليشه
  

  ها ويژگي
  درسي؛ي  هها و مفاهيم اساسي برنام هماهنگي با هدف 
  هاي گوناگون يادگيري؛ ها و هدف پيشنهاد تمرين و فعاليت براي حيطه 

هاي واگرا در جهت پرورش و تقويت خالقيت در  ارائه سؤال 
  آموزان؛ دانش
هاي علمي در ميدان  هايي براي كاربرد يافته فراهم آوردن فرصت 
  عمل؛
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هاي متنوع، از جمله رسم شكل، تكميل جدول  استفاده از انواع فعاليت 
  هاي عملي و هنري؛ و پازل و فعاليت

هايي براي انديشيدن و  هاي تفكر و فراهم آوردن فرصت تقويت مهارت 
  فكر كردن؛

  با معما، پرسش و مسئله؛مواجه ساختن مخاطبان  
  .هاي كتاب درسي هاي درست به فعاليت پاسخي  هارائ 

  
  ها مصداق
هايي مانند دفتر تمرين، كتاب  م هايي كه امروزه در بازار نشر با نا كتاب

درس ديده   شده به همراه خالصه بندي كار و فعاليت و سؤاالت طبقه
  .ها هستند هاي اين گونه كتاب شوند، مصداق مي

  
  آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 5

معلم در ارزشيابي از ي  ههايي هستند كه با هدف استفاد كتاب: تعريف
  .شوند هاي فراگيران در كالس درس توليد مي آموخته
  
  ها هدف

  سؤال؛ي  هخزاني  ههاي نمونه و مجموع توليد آزمون 
  ايي؛هاي داراي اعتبار و رو توليد آزمون 
هاي تكويني و پاياني توسط معلمان  ها در ارزشيابي گيري از آزمون بهره 

  .هاي درس در كالس
  

  ها ويژگي
  هاي گوناگون آموزشي؛ ها با هدف تناسب آزمون 
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هاي  ها با توجه به سطوح متفاوت يادگيري در حيطه طراحي آزمون 
  شناختي، مهارتي و نگرشي؛

  آموزان؛ هاي دانش توجه به توانايي 
  .آموز به فرايند حل مسئله به جاي ارائه مستقيم پاسخ هدايت دانش 

گيري از دو  شناسي با بهره رواني  ههاي آموزشي در حوز ارزشيابي از كتاب
بندي ميزان رعايت هر  درجه. ويژگي عمومي و اختصاصي صورت خواهد گرفت

  .اي خواهد بود درجه 5ده از مقياس ها با استفا يك از اين ويژگي
  

  ها مصداق
اين . شود هاي استاندارد منتشر مي هر كتابي كه تحت عنوان آزمون

هاي آموزش و  وپرورش، سازمان ها عمدتاً توسط وزارت آموزش نوع كتاب
  .شوند امتحانات توليد ميي  هپرورش، مراكز ارزشيابي و يا ادار

  
شناسي سال سوم  شي روانآموزي  هموضوعات و مفاهيم برنام

  متوسطه
  شناسي كلياتي از علم روان. 1

شناسي،  شناسي به عنوان يك علم تجربي، موضوع روان روان
شناسي، انواع راهبردهاي تحقيق در  رويكردهاي گوناگون در روان

هاي شغلي در  شناسي، حوزه هاي تحقيق در روان شناسي، حوزه روان
  .شناسي روان

  
  نرشد و فرايند آ. 2

هاي اصلي  هاي رشد، ويژگي مقدمه، مفهوم رشد، چگونگي رشد، هدف
رشد، خصوصيات رشد در دوران قبل از تولد و دوران كودكي، خصوصيات 
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رشد (نوجواني ي  هكودكي اول، خصوصيات رشد در دوري  هرشد در دور
  ).خود، رشد رواني ـ اجتماعيي  ه، رشد شناختي، تفكر دربار جسماني
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  ي شناختيفرايندها. 3
مقدمه، ادراك، ادراك بينايي و انواع آن، توجه و انواع  :ادراك و توجه 

  .آن عواملي كه در توجه و تقسيم آن نقش مهمي دارند
  

  حافظه 
ي  هكنند حافظه، مقدمه، مراحل اصلي حافظه، اصول و قوانين هدايت

  هاي حافظه حافظه، انواع سيستم
  

  زبان 
  .شنيدن، گفتن، خواندن، نوشتنزبان، مقدمه، اشكال زبان، 

  
  سالمت رواني و بيماري رواني. 4

شناسي سالمت، تعريف سالمت رواني، تعريف بيماري  تعريف روان
هاي بيماري رواني، استرس يا  رواني، معيارهاي سالمت رواني، مالك

فشار رواني، ناكامي، انواع واكنش در برابر ناكامي، تعارض، انواع تعارض، 
هاي رواني  بندي بيماري در برابر فشار رواني، طبقه انواع واكنش

هاي عاطفي يا خلقي،  اختالل افسردگي،  هاي اضطرابي، اختالل اختالل(
هاي رواني ـ  اختالل خلق دو قطبي، اختالل اسكيزوفرني، اختالل

، تعريف بهداشت رواني، انواع )هاي شخصيت فيزيولوژيك، اختالل
هايي كه در  ، موقعيت)، سطح سومسطح اول، سطح دوم(ها  پيشگيري

درماني، انواع  درماني، عناصر روان  بهداشت رواني نقش دارند، روان
درماني، مراكز مشاوره و  درماني، انواع مراجعان به متخصصان روان روان
  .درماني روان

  



18 

 

 شناسي رواني  ههاي آموزشي حوز هاي عمومي كتاب ويژگي
  

  بعد فيزيكي) الف
نده بودن شكل ظاهري و فيزيكي كتاب براي جذاب و برانگيز. 1

  مخاطب
  تناسب ابعاد و قطع كتاب با شرايط سني مخاطب. 2
  آرايي براي مخاطب برانگيزنده بودن نوع صفحه. 3
  هاي بصري استفاده از محرك. 4
  برخورداري از ساختار منطقي به لحاظ داشتن شناسنامه، مقدمه،. 5

بندي مناسب، منابع،  ها، فصل هدف معرفي اثر، بيان اهميت موضوع، بيان
  .نامه مĤخذ و واژه

  
  بعد نوشتاري) ب

  استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب. 1
  رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات. 2
  تر رساندن پيام از طريق واژگان كم. 3
  استفاده از زبان خاص هر موضوع. 4
  وپرورش وزارت آموزش الخط مورد قبول انطباق با رسم. 5
  

  هاي بصري بعد محرك) ج
  هاي بصري مختلف و مورد نياز مناسب از محركي  هاستفاد. 1
  ها رعايت مالحظات ارزشي در انتخاب محرك. 2
  توازن در توجه به جنسيت. 3
  بومي بودن تصويرها. 4
  ارتباط تصويرها با متن. 5
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  تنوع هنري. 6
  

  بعد محتوايي) د
  اي مخاطبارتباط با نيازه. 1
  صحت و اعتبار علمي. 2
  هاي پراكنده دادهي  هانسجام مطالب و پرهيز از ارائ. 3
  مورد نظري  هوپرورش در حوز هاي آموزش ارتباط با هدف. 4
  توجه به مسائل ارزشي. 5
  توجه به مسائل اجتماعي. 6
  

  بعد روشي) هـ
  هاي ارائه تنوع در روش. 1
  هاي فكري متنوع توجه به فعاليت. 2
  يادگيريي  هتسهيل و توسع. 3
  ها ها، شواهد و مقايسه استفاده از مثال. 4
  
ي  ههاي آموزشي حوز هاي اختصاصي در تأليف كتاب ويژگي
  شناسي روان
  ي متوسطه شناسي در دوره هاي آموزشي روان ارتباط محتوا با هدف. 1
  به روز بودن اطالعات و نو بودن محتوا. 2
  كاربردي بودن آني  هو جنبمفيد بودن براي خواننده . 3
شناسي به صورت  تبيين و تشريح مفاهيم و اصطالحات روان. 4

  منسجم
  مخاطبي  هتقويت دانش پاي. 5
  ها روشي  ههاي مناسب و تنوع در ارائ استفاده از مثال. 6
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شناسي به منظور  آموزش رواني  هفهرست موضوعي حوز

 هاي آموزشي انتشار كتاب
  

هاي  ويژگي :نوجواني شاملي  هي دورها خصوصيات و ويژگي 
  .، عاطفي، اجتماعي، اخالقي و شناختي جسماني

وراثت و نقش آن در رشد، محيط و : عوامل مؤثر در رشد شامل 
  .نقش آن در رشد، تأثير متقابل وراثت و محيط در رشد

هاي ذهني هيجان،  تجربه :عوامل مؤثر در پيدايش هيجان شامل 
هاي چهره،  رد هيجان و موقعيت مرتبط با آن، جلوههاي فرد در مو شناخت
هاي فرد به هيجان، پرخاشگري به عنوان واكنش هيجاني،  واكنش

  .يابي خصوص كاربرد انگيختگي در دروغ شناخت و هيجان و به
يابي مرتبط با احساس و ادراك  هاي بازشناسي و مكان نظام 

ادراك حركت،  يابي، ادراك فاصله، عناصر بازشناسي، مكان :شامل
  .بازشناسي، ثبات شكل و مكان، خطاهاي ادراكي

هشيار ـ ناهشيار، خواب و  :هاي دگرگوني آن هوشياري و حالت 
  .رؤيا، مراقبه، هيپنوتيزم، تلقين هيپنوتيزمي

هاي  شناخت انواع حافظه، عوامل مؤثر در گسترش حافظه، راه :حافظه 
  .جلوگيري از فراموشي

  .، هوش، خالقيت، هوش مصنوعيتفكر: تفكر و هوش 
شناختي،  رويكرد زيست 5شامل  شناسي رويكردهاي روان 

  .روانكاوي، رفتاري، شناختي، پديدارشناختي
هاي توصيفي،  شامل روششناسي  هاي تحقيق در روان روش 

  .همبستگي و آزمايشي
  .شامل شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن اشكال سيستم زبان 
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هاي اضطرابي،  شامل اختالل هاي رواني ريبندي بيما طبقه 
هاي رواني  هاي اسكيزوفرنيايي، اختالل هاي خلقي، اختالل اختالل

  .هاي شخصيت فيزيولوژيكي و اختالل
هاي  هاي بينشي، درمان شامل درمان هاي درماني بندي روش طبقه 

  .هاي پزشكي ـ زيستي درمان  رفتاري،
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  هاي آموزشي  مومي كتابهاي ع پرسشنامه ارزشيابي از ويژگي
  شناسي رواني  هحوز

  

  :كد:                ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

         بعد فيزيكي 1
جذاب و برانگيزنده بودن شـكل ظـاهري و فيزيكـي  1/1

 طبكتاب براي مخا
        

         تناسب ابعاد و قطع كتاب با شرايط سني مخاطب 2/1
         آرايي براي مخاطببرانگيزنده بودن نوع صفحه 3/1
         هاي بصري جذاب در طرح روي جلداستفاده از محرك 4/1

5/1  
شناسـنامه،:برخورداري از ساختار منطقي به لحاظ داشتن

وع، بيـان هـدف،   معرفي اثر، بيان اهميـت موضـ    مقدمه،
 .نامهبندي مناسب، منابع و مĤخذ و واژهفصل

        

         بعد نوشتاري 2
         استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب 1/2
         رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات 2/2
         تررساندن پيام از طريق واژگان كم 3/2
         ر موضوعاستفاده از زبان خاص ه 4/2
         وپرورشالخط مورد قبول وزارت آموزشانطباق با رسم 5/2

         هاي بصريبعد محرك 3
هـاي بصـريجـا و مناسـب از محـركبهيهاستفاد  1/3

 گوناگون و مورد نياز
        

         هارعايت مالحظات ارزشي در انتخاب محرك 2/3
         توازن در توجه به جنسيت 3/3
         ومي بودن تصويرهاب 4/3
         ارتباط تصويرها با متن 5/3
         رعايت تنوع هنري 6/3

         بعد محتوايي 4
         ارتباط با نيازهاي مخاطب 1/4
         صحت و اعتبار علمي 2/4
         هاي پراكندهانسجام مطالب و پرهيز ازداده 3/4
         موردنظريهوپرورش در حوزهاي آموزشارتباط با هدف 4/4
         توجه به مسائل ارزشي 5/4
         توجه به مسائل اجتماعي 6/4

         بعد روشي 5
         هاي ارائهجذابيت و تنوع در روش 1/5
         هاي فكري متنوعتوجه به فعاليت 2/5
         هاها، شواهد و مقايسهاستفاده از مثال 3/5

         جمع
 جمع كل
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  هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي شيابي از كتابرسشنامه ارز
  شناسي رواني  هآموزان در حوز دانش

  

  :كد:                ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

1  
شـيابي ازهاي سـنجش و ارزتدارك شيوهيهدر زمين

آمـوزان، مطالـب مناسـبي را     پيشرفت تحصيلي دانش
 .ارائه داده است

        

2  
هاي ارزشيابي را متناسب با موضـوعهر يك از شيوه

نمونـه  ي  هكالس درس مورد توجه قرار داده و به ارائ
 .سؤاالت گوناگون در مباحث درسي توجه كرده است

        

ــبي از پرســش  3 ــه مناس ــ مجموع ــا توج ــا را ب ــهه ه ب
 .هاي برنامه تدارك ديده استهدف

        

         .هاي خالق و واگرا استفاده كرده استاز پرسش 4
هــايي را تــدارك ديــده اســت كــه مســتلزمپرســش  5

 .اي استانديشيدن، كاوشگري و تطبيق كتابخانه
        

         جمع
 جمع كل

  
  

  معلمان افزايي و مرجع براي  دانشهاي  پرسشنامه ارزشيابي از كتاب
  شناسي رواني  هحوزدر 

  

  :كد:                ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ــ  1 ــه منظــور  معلمــان رواني  هدانــش پاي شناســي را ب
  .كند تدريس بهتر تقويت مي

          

            .اند هاي تازه و جذاب بيان شده شاطالعات با رو  2

شناسي  ها در ارتباط با نياز علمي معلمان روان موضوع  3
  .اند ارائه شده

          

درســي   هــاي برنامــه اطالعــات بــا توجــه بــه هــدف  4
  .شناسي ارائه شده است روان

          

            جمع
  جمع كل
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  راي افزايي و تكميلي ب دانشهاي  پرسشنامه ارزشيابي از كتاب
  شناسي رواني  هآموزان در حوز دانش

  

  :كد:                ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

درسـي را تكميـلهاي كتابمطالب ارائه شده، بحث  1
 .كنندمي

        

آمـوزانابل اسـتفاده بـراي دانـشمطالب ارائه شده ق  2
 .متوسط و ضعيف نيز هستند

        

ايـن مطالـب دريهآمـوز بـا مطالعـ   يادگيري دانـش  3
 .شودشناسي تقويت ميموضوعات روانيهزمين

        

4  
مطالـب ارائـه شـده از جـذابيت كـافي برخوردارنــد و

آمــوز بــه مباحــث  دانــشي  هموجــب افــزايش عالقــ
 .شوندشناسي ميروان

        

در...هاي متنـوع ماننـد مصـاحبه، گـزارش واز قالب  5
 .محتوا استفاده كرده استيهارائ

        

         جمع
 جمع كل

  
  اي معلمان  هاي حرفه هاي پرورش مهارت ارزشيابي از كتابپرسشنامه 

  شناسي رواني  هدر حوز
  

  :كد           :     ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

اطالعــات بــه بهبــود فراينــد تــدريس معلمــان  1
 .كندشناسي كمك ميروان

        

شناسـي را بـرايدرسي روانيهاصول و مباني برنام  2
 .كندمعلمان تفسير و تبيين مي

        

ن از طريـق مطـرحبه بهبـود فراينـد تـدريس معلمـا  3
 .كندهاي متنوع تدريس كمك ميكردن روش

        

هـاي يـادگيري را بـه منظـوربه معلم، برخي فعاليت  4
 .كندهاي برنامه پيشنهاد ميدرك بهتر هدف

        

         جمع
 جمع كل
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  آموزان  كار، تمرين و فعاليت براي دانشهاي  پرسشنامه ارزشيابي از كتاب
  سيشنا رواني  هدر حوز

  

  :كد:                ناشر    :     تأليف/ ترجمه:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـا در كتـاب    هاي مرتبط با مفاهيم و هـدف  از تمرين  1
  .استفاده شده است

          

            .شود ها تنوع و خالقيت ديده مي در طراحي تمرين  2

اند كـه بـه تبيـين مفـاهيم      هايي طراحي شده فعاليت  3
  .كنند شناسي به كار رفته در برنامه كمك مي روان

          

مناسـب كتـاب   ي  هآمـوزان را بـا روش مطالعـ    دانش  4
  .كند شناسي آشنا مي روان

          

آموزان را با طراحي مناسـب سـؤاالت از كتـاب     دانش  5
  .كند درسي آشنا مي

          

            .آموزان است ها متناسب با سطح توانايي دانش رينتم  6

كنند تا اطالعـات   آموزان كمك مي ها به دانش تمرين  7
  .وجو و پردازش كنند موجود را جست

          

هاي طراحـي شـده، بـر ارزشـيابي از سـطوح       فعاليت  8
  .متفاوت يادگيري تأكيد دارند

          

            جمع
  جمع كل

  
وپرورش، براي  هاي آموزشي وزارت آموزش بخشي كتاب طرح سامان

آموزان و معلمان و  روز و ايجاد ارتباط بهتر و دوسويه با دانش رساني به اطالع
 سامان كتابگاه ريزي، طراحي و اجراي وب ناشران سراسر كشور، اقدام به برنامه

  .استكرده  www.Samanketab.roshdmag.ir :به نشاني
  

هاي علمي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
هاي  بخشي كتاب ساماني  هنظران دربار هاي كليه صاحب كاربردي و ديدگاه

هاي  نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب  آموزشي را براي استفاده
  .آموزشي ارائه نمايد

  ريزي آموزشي ان پژوهش و برنامهسازم
  دفتر انتشارات كمك آموزشي

 هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان


