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تعاریف

روان شناسی پرورشی آموزش و پرورش انواع رفتار یادگیری

11--11- تعاریف- تعاریف

یادگیری
يادگیــري بــه فرآينــد ايجــاد تغییــِر نســبتًا پايــدار در رفتــار يــا تــوان رفتــاري کــه ناشــی از تجربــه اســت گفتــه مي شــود و متفــاوت از تغییراتــی 

ماننــد اثــر بیمــاري، خســتگي يــا مصــرف دارو می باشــد. ايــن رفتارهــا شــامل اعمــال مفیــد و همچنیــن مضــر می شــوند.
پس، يادگیري يعني ايجاد فرآينِد نسبتًا پايدار در رفتار بالقوۀ يادگیرنده، مشروط بر آنکه اين تغییر در اثر تجربه روی دهد.

تجربه: نوعی داد و ستد بین يادگیرنده و محیط اطراف او میباشد.

عناصر تشکیل دهندۀ تعریِف یادگیری و عواملی که باید در این فرآیند حضور داشته باشند:

تغییر + نسبتًا پايدار + توان رفتاری + تجربه

رفتار چیست؟
رفتار: اعمال و حرکات بیرونی و درونی فرد است که به دو دستۀ آشکار و نهان تقسیم می شود.

1- رفتار آشکار: اعمالي که به طور مستقیم قابل مشاهده هستند، مانند صحبت کردن، نوشتن، راه رفتن و ...

2- رفتار پنهان: اعماِل دروني مانند فکر و خیال که مستقیمًا مشاهده نمی شوند و از طريق مشاهدۀ رفتار آشکار استنباط می شوند.

مــا بــرای بررســی میــزان يادگیــري فــرد بــه رفتــار آشــکار يــا  عملکــرد او مراجعــه مي کنیــم. البتــه تفاوتــی بیــن رفتــار و عملکــرد وجــود دارد. 
رفتــار،  همــۀ اعمــال شــخص را دربرمی گیــرد، ولــی عملکــرد، بــه نتیجــۀ عمــل فــرد گفتــه می شــود.  پــس بــرای ارزيابــِی يادگیــری بــه عملکــرد 

مراجعــه می کنیــم زيــرا عملکــرد محصــول يادگیــری اســت.
تفــاوت يادگیــری و عملکــرد نیــز ماننــِد تفــاوت بیــن علــم بــه نحــوۀ انجــام کار و خــود انجــام دادن کار اســت. البتــه بــا توجــه بــه اينکــه عملکــرِد 
ــه آن را  ــوان همیش ــرد، نمی ت ــر مي پذي ــز تأثی ــاري نی ــرايط محیطــي، خســتگي و بیم ــزش، هیجــان، ش ــری همچــون انگی ــل ديگ ــرد از عوام ف

شــاخص قطعــی بــرای ســنجش يادگیــری دانســت.
نکته: هر يادگیری به تغییر می انجامد ولی هر تغییری يادگیری نیست. اگر پاِی فردی بشکند، تغییر است ولی يادگیری نیست.

آموزش و پرورش
ــه  ــا( ب ــم و يادگیرنده)ه ــن معل ــود و بی ــرا می ش ــی و اج ــری طراح ــازِی يادگی ــدِف آسان س ــا ه ــم ب ــوی معل ــوزش از س ــوزش: آم ــف آم تعری
صــورت کنــِش متقابــل جريــان می يابــد. توجــه کنیــد کــه فعالیت هــای آموزشــی بــا هــدف تســهیِل يادگیــری از ســوی معلــم انجــام می شــوند 
ــِت  ــزان هداي ــاک اثربخشــی او در می ــوده و م ــک تســهیل کننده ب ــا ي ــم تنه ــس معل ــود. پ ــده انجــام می ش ــًا توســط ياد گیرن ــری عم و يادگی

ــی اســت. ــری بیرون ــوزش، ام ــوز و آم ــی در دانش آم ــد درون ــک فرآين ــری ي ــب، يادگی ــن ترتی ــوزان اســت. بدي ــرِی دانش آم يادگی
نکتــه: آمــوزِش رو در رو در کاس از امتیــاِز کنــش متقابــل برخــوردار اســت، ولــی آمــوزش، تنهــا بــه محیــط کاس محــدود نمي شــود و ســاير 
ــیوه ها  ــن ش ــه اي ــوند. البت ــاي آموزشــي محســوب می ش ــز فعالیت ه ــه اي نی ــوزش مکاتب ــا آم ــن ي ــي و آناي ــای تلويزيون ــد روش ه ــیوه ها مانن ش

فاقــد کنــش متقابــل يــا رابطــۀ دو ســويه هســتند.
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آموزش نکته به نکته و مجموعه سواالت طبقه بندی شده آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی72

تدریــس: فعالیــِت کاســِی معلــم اســت، وقتــی موضوعــی را درس می دهــد و شــامِل اجــزای ديگــر آمــوزش ماننــد گزينــِش مــواد آموزشــی، 
ــود. ــره نمی ش ــدگان و غی ــازِی يادگیرن ــی، پیش آماده س ــرح آموزش ط

پــرورش: فرآينــِد منظــم و مســتمِر هدايــِت رشــد جســمانی، روانــی و همــه جانبــۀ شــخصیت فــرد در جهــت درک علــوم، هنجارهــای متــداول و 
کمــک بــه شــکوفا شــدن اســتعدادهای اوســت. 

کارآموزی: توسعۀ دانش، مهارت و الگوهای رفتارِی مورد نیاز فرد برای انجام شغلی معین است.

تفاوت های پرورش و کارآموزی:

1- حوزۀ پرورش گسترده است و تمام جنبه های زندگی را در برمی گیرد، ولی کارآموزی محدود است.
2- هدف های پرورش، کان و جامع هستند، ولی کارآموزی اهداف محدود و مشخص دارد.

3- دوره های پرورشی طوالنی هستند مانند مدرسه و دانشگاه، ولی کارآموزی کوتاه و مقطعی است مانند دورۀ فتوشاپ.
ــی،  ــات صنعت ــرکت ها، موسس ــط ش ــوزی توس ــی کارآم ــود ول ــام می ش ــگاه انج ــه و دانش ــد مدرس ــمی مانن ــای رس ــط نهاده ــرورش، توس 4- پ

ــد. ــاق می افت ــروی متخصــص اتف ــن نی ــرای تأمی ــی ب ــی دولت ــا حت ــی، ي خدمات
ــه در دورۀ  ــد، درحالیک ــرورش ده ــه اش پ ــۀ عاق ــر پای ــود را ب ــتعدادهای خ ــا اس ــود ت ــات داده می ش ــرد امکان ــه ف ــی ب ــای پرورش 5- در نظام ه
کارآمــوزی، فــرد موظــف اســت جــدا از اســتعداد يــا عاقــه اش، بــر اســاس اهــداف برنامــۀ کارآمــوزی حرکــت کــرده و مهارت هــای تعییــن شــده 
را يــاد بگیــرد. پــس نظــام پــرورش، تأمین کننــدۀ نیــاز يادگیرنــده اســت، ولــی دورۀ کارآمــوزی بــه دنبــال تأمیــن نیــاز برگــزار کننــدۀ دوره اســت.  

روان شناسی پرورشی
ــار اســت و شــاخه های  ــای رفت ــِی زيربن ــای شــناختی و ذهن ــن فرآيند ه ــار، و همچنی ــۀ رفت ــم مطالع ــی: روان شناســی، عل ــف روان شناس تعری

ــود.  ــامل می ش ــی و... را ش ــوژی روان ــردی، فیزيول ــای ف ــد، تفاوت ه ــد رش ــون مانن ــِی گوناگ تخصص
ــاخه های  ــترش ش ــا گس ــا ب ــد ام ــامل می ش ــی را ش ــات روان شناس ــۀ موضوع ــیس، هم ــاز تأس ــی: در آغ ــی پرورش ــف روان شناس تعری
روان شناســی و تخصصــی شــدن آنهــا، روان شناســی پرورشــی نیــز بــه مطالعــۀ ويژگی هــای يادگیرنــدگان، يادگیــری و آمــوزش محــدود شــد. بــه 
عبارتــی روان شناســان پرورشــی، ماهیــت يادگیــری و يادگیرنــدگان، ويژگی هــای آمــوزِش مؤثــر و چگونگــِی تأثیــر شــرايط کاس بــر يادگیــری 
را بررســی می کننــد. البتــه هنــوز در مــورد اينکــه روان شناســی پرورشــی يــک شــاخۀ مســتقل اســت يــا صرفــًا اصولــی از روان شناســی در رابطــه 

بــا آمــوزش، اختــاف نظــر وجــود دارد.

11--22- انواع روش های پژوهشی- انواع روش های پژوهشی

انواع پژوهش در روان شناسی پرورشی

اقدام پژوهی آزمایشی همبستگی کیفی وکمی توصیفی

پژوهش توصیفی
پژوهشــي اســت کــه در آن موقعیت هــا و رويدادهــا فقــط توصیــف مي شــوند. در پژوهــش توصیفــي از آزمــون، پرسشــنامه، مصاحبــه و مشــاهده 
اســتفاده مي شــود تــا چگونگــی يــا ويژگی هــای يــک موقعیــت يــا رويــداد توصیــف شــوند. پژوهــش توصیفــی دربــارۀ وضــع جــاری، اطاعــات 
ــوع از  ــن ن ــد.  اي ــری نماي ــا را نتیجه گی ــی آنه ــت و معلول ــتگی عل ــا وابس ــا ي ــن پديده ه ــط بی ــد رواب ــی نمی توان ــد، ول ــت می ده ــدی بدس مفی

پژوهــش بــه چهــار روش قابــل اجــرا اســت.


