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Abstract 

Criticism is judging the merits and demerits of something and showing its weaknesses and 

strengths. Textbook evaluation, as a small step in learning and teaching process, can help 

teachers and learners find books that suit their needs and likes. In the present article, the 

book ‘Educational Psychology’ (the 13
th
 global edition) authored by Anita Woolfolk 

(2016) is reviewed and evaluated.  This is a qualitative evaluation based on the writer’s 

experience in teaching this source in postgraduate classes for several years. To do so, the 

formal characteristics and the content of the book and the degree of its success in fulfilling 

the objectives, which are mentioned in the introduction of the book, are examined. 

Although this book, like any other book, is not flawless, it can surely be recommended to 

those who are interested in the learning-teaching process. It is hoped that, via this article, 

this book would be read and used by more people in the scientific community of Iran. 
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 چكیده

کردن خوب از بد و پرداختن به نقاط ضعف و قوو  یزو ی ا.ونق نقود و      معنای جدا نقد به
فراینود   یمرالو  و اجو ا   ةکووییی از زنیزور   ةعنووان لققو   آموزشی، بوه های  ارزیابی کتاب

ویوه  ا.وتادان و دانوویویان، بورای      هتواند به مخاطبان آثار عقموی، بو   آموزش و یادگزری می
 کتواب ویرا.ن .ز دهم  ،مقالهاین کمک کندق در  عالئقوانانتخاب کتاب متنا.ب با نزازها و 

ا.ونق ایون   شود   آنزتا وولفوک تحقزو  و ارزیوابی    ةتجهانی( نوش ة)نسخ یتزترب یشنا.روان
نویسوند  در   ة.وال  ینودین  ةبر تحقز  محتوا و برا.وا  تیربو   مقاله تحقزقی ا.ن کزفی مبتنی

تدریس این کتاب در مقاطع تحصوزال  تیمزقوی و برمبنوای برر.وی موخصوا  شویقی و       
هوا   ر آنبو کتواب   ةآن در ر.زدن به اهدافی که نویسند  در مقدمو  یابی کاممحتوایی اثر و مز ان 

مندان  هعالق شود به نتایج این تحقز  نقادانه، امزد ا.ن این نقد باعث کزد کرد  ا.نق باتوجهأت
 تر بهر  ببردقهاز آن ب عقمی ایرانو جامعة  تر آشنا شوند بزش این لوز  با این کتاب

 قشنا.ی تربزتی نقد کتاب، تهزه و تدوین متون در.ی، روان :ها ژهواکلید
 

 . مقدمه1

کوردن شود    کار خقو   به ای کهن داردق شاید بتوان ادعا کرد از زمانی که انسان د.ن نقد پزوزنه
توان برا.ا  معزارهای مختقفی یوون روش نقود، هودا ناقود،      نقد هم پدید آمدق نقد را می
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های آموزشی  و کاربرد آن به انواع متنوعی تقسزم کردق نقد و ارزیابی کتاب ،موضوع نقد
و معقمان همزوه موضوعی مهم بود  ا.نق انتخاب منوابع و متوون در.وی     اندابرای ا.ت

اطمزنان ای ا.ا.ی در فرایند آموزش و یادگزری ا.نق با  نیته نیادگزرندگا متنا.ب با نزاز
 ،ایون مقالوه   ایون انتخواب ا.ونق در    ةکنند .ازند  و باکزفزن تسهز توان ادعا کرد که نقد  می

 آنزتوا وولفووک   نوشوتة )ویرا.ون جهوانی(    شنا.ی تربزتوی  روانویرا.ن .ز دهم کتاب 
(Anita Woolfolkنقد و تحقز  می ) دق عقن انتخاب این کتاب برای ارزیوابی و تحقزو  در   شو

تخصصی خود ا.نق دلزو  دوم ایون کوار     ةاثر در زمزناین کزفزن و جامعزن  ،نخسن ةوهق
بودن نسبی آن در ایوران ا.ونق ییوی     این کتاب در .طح جهانی و ناشناخته فراوانمحبوبزن 

ها به مخاطبان التمالی ا.ونق امزود ا.ون ایون      های عقمی شنا.اندن آن از اهداا نقد کتاب
آن  ةا اثور و نویسوند  ابتود  ،باشدق در این مقاله هدااین به  مسزر ر.زدن مقاله گام کوییی در

 ارزیوابی   ،شد  و درنهایون شیقی و محتوایی ارزیابی نظر  ازاثر این  ،اند و درادامه معرفی شد 
 شد  ا.نق عرضهکقی اثر 

 

 سندهینومعرفی کلی اثر و . 2

نوام   ونود  پوس (، کوه در بعیوی از آثوارش بودون     Anita Woolfolk Hoyی )هو وولفوک تازآن
در  فرتوور   در 9191.ون، در .وا    اخانوادگی و با نام آنزتا وولفوک خود را معرفی کرد  

 و دکور  تودریس موی   کوودک  رشود شنا.ی  روان دانوگا  در مادرشق آمد ازدن به تگ ا ایالن 
شنا.وی در    روان ةرشوت  وولفووک (ق Woolfolk 2016کرد ) فعالزن می انهیرا صنعن در پدرش

تگو ا  در   دانووگا   در را شنا.وی تربزتوی در مقطوع دکتوری     روان ةشتمقطع کارشنا.ی و ر
 در شونا   عنووان روان  شودن از دانووگا ، مودتی بوه      زالتحصو  فارغ از بعداو ق کرد یطآ.تزن 
عنووان عیوو    بوه  9111از .ا   قکار کرد تگ ا  مناط  مختقف در متو.طه و ییابتدا مدار 

( و بعودتر  Rutgers Universityدانووگا  راجورز )  شنا.ی تربزتی وارد  ن عقمی گرو  روانئهز
عنووان ا.وتاد    ، بوه 6296دانوگا  ایالتی اوهایو شدق وولفوک از زمان بازنوستگی در .ا  وارد 

کنودق او تواکنون    ینان با دانوگا  اوهایو همیاری می (، همprofessor emeritaممتاز بازنوسته )
ینوزن، او مودتی رئوزس     ر.اند  ا.ونق هوم   یاپ مقاله و یا فص  کتاب را به و کتاب هوتاد

رئزس بخش آموزش  ( و نایبAPAشنا.ی آمرییا ) شنا.ی تربزتی در انیمن روان بخش روان
(ق Shaughnessy 2004) ا.ون بوود   ( AERAدر انیمن پهوهش تربزتی آمرییا ) و تربزن معقم 

در آمووزش،   شنا.ی تربزتوی  های پهوهوی پروفسور وولفوک شام  کاربرد اصو  روان لوز 
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آموزان و معقمان، و باورهای معقموان ا.ونق کتواب     دانش کارآمدی  انگز ش و شناخن، خود
شنا.وی   روان ةهوا در زمزنو   تورین کتواب   ترین اثر او و ییی از محبوب مهم زتیترب شنا.ی روان

 (قWoolfolk 2016تربزتی ا.ن )
شنا.وی تربزتوی    روان( global editionجهوانی )  ةکه ویرایش .وز دهم و نسوخ   ،کتاباین 

یواپ ر.وزد  ا.ونق ایون کتواب ییوی از        ( بوه Pearsonا.ن، تو.و  انتووارا  پزر.وون )   
موضوعا  متنوعی ماننود رشود   به شنا.ی تربزتی ا.ن که  روان ةها در لوز ترین کتاب جامع

ق پرداختوه ا.ون  گزوری   و .ونیش و انوداز    ،کودک، یادگزری، آموزش، انگز ش، رشد زبانی
 ةزمزنو  ایون کتواب نزوازی بوه داشوتن پوزش       ةکتواب، خواننود   ةیسند  در مقدمو بنابر ادعای نو
شنا.ی یا عقوم تربزتی نداردق هرینود، پوذیرش ایون     های روان از زمزنه یک هزچتخصصی در 

ینزن نویسند  توالش کورد  ا.ون تالود امیوان از وا گوان        موضوع اندکی دشوار ا.نق هم
ی را با زبان .اد  توضزح دهدق هودا اصوقی   های عقم تری ا.تفاد  کند و نظریه تخصصی کم

 ةکوردن نتزیو   شنا.ی تربزتوی، کواربردی   ها و مفاهزم روان کردن نظریه نویسند ، در کنار مطرح
هوای   هوای کواربردی، د.وتورالعم     ، مثوا  هدا همزن با ؛های این لوز  بود  ا.ن پهوهش

 بوارة واقعوی در  ةهوای کواربردی از طورا معقموان خبور      و توصزه ،اجرایی، مطالعا  موردی
جای کتاب گنیاند  شد  ا.نق مخاطبوان ایون    شد  در کتاب در جای مطرح مویال  فرضی 

عقووم   ةهای مختقف رشوت  شنا.ی تربزتی و گرایش های روان بر دانویویان رشته کتاب، عالو 
نووعی بوا    کوه بوه   هستندکسانی  ةهم ،کقی طور .طوح و به ةدر هم انداتربزتی، معقمان و ا.ت

 مندندق هد آموزش و یادگزری .روکار دارند یا به آن عالقفراین
 

 اثر نقد و تحلیل. 3

شکلیاثرنقد9.9
صوفحه در قطوع رلقوی و بوا      162بر .ه بخش و پان د  فص  ا.ن که در  این کتاب موتم 

لف و .وواب  او  ؤم ةینزن این کتاب توضزحاتی دربار یاپ ر.زد  ا.نق هم ری  به ققم نسبتاً
مختقفوی یوون هودا از     طالوب م تفصز  بهق در این مقدمه، نویسند  داردتخصصی  ةو مقدم

های پزووزن، اجو ا و محتووای     لزف کتاب و مخاطبان آن، تغززرا  این ویرا.ن با ویرا.نأت
ا.ونق او   توضوزح داد  و موواد آموزشوی میمو  کتواب را      ،فصو ، تارنمای مرتب  با کتواب 

اند نوام بورد  و     لزف این اثر همیاری داشتهأادی که در تفهر.ن بقندباالیی از افر در ینزن هم
 ها قدردانی کرد  ا.نق از آن
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هوای   ها و فص   نام بخش فق که در اولی  داردکتاب دو فهر.ن مطالب میم  و مفص  
هوا، عنواوین     بر نوام فصو    کتاب مطرح شد  ا.ن و در فهر.ن مفص ، در د  صفحه، عالو 

نز  ذکر شد  ا.نق اهمزن وجود این دو فهر.ون ایون   هر فص  های مختقف درون  قسمن
به لیم بسزار زیاد کتاب، ارزیابی و شناخن کتاب برای مخاطبی کوه اولوزن    توجه ا.ن که با

توانود   وجود فهر.ن میم  خواننود  موی   ةوا.ط هشود موی  ا.نق اما ب بار با آن مواجه می
بوا برر.وی و    ،درصوور  تمایو    .رعن بوا .واختار و مبالوث کقوی اثور آشونا شوود و        به

 زا  هرفص  و مبحث را درخواهد یافنقئدر فهر.ن مفص ، ج وجو  جسن
ای همیواران او در   لف و کار لرفهؤدقن م ةدهند های متعدد کتاب نوان برر.ی ویرا.ن

هوشوومندانه از اب ارهووای موجووود  ةیووک کتوواب و ا.ووتفاد هووای شوویقی  لفووهؤتوجووه بووه م
هوای   معنادار و زیبوا بورای ویرا.ون    و جقدهای متفاو   رحخصوص ا.نق انتخاب ط دراین

مختقف، رعاین اصو  نگارشی، دقون در اموالی کقموا ، کزفزون بسوزار خووب یواپ و        
و  ،ا.تادانه از اب ارهای مختقف انتقا  معنا ماننود عیوس، جودو ، نموودار     ةصحافی و ا.تفاد

ق نیود ایون ادعا.و   ؤم ،هوا   موتن  ةخصووص لاشوز   هب ،ثر از تمامی فیای صفحا ؤم ةا.تفاد
انتخاب قطع رلقی باعث شد  ا.ون کوه نویسوند  فیوای الزم بورای ا.وتفاد  از اب ارهوا و        

شوناختی بورای کموک بوه تفهوزم و تثبزون مطالوب آموزشوی و          هوای مختقوف روان   تینزک
 کقوی  نموای فصو ،   .ووم هور   ةدر صوفح  ؛ مثالًها را در اختزار داشته باشد کردن آن کاربردی

(outlineمطا )  مطالب آموزشوی   یده .ازمانتواند در  شد  ا.ن که می نوان داد لب آن فص
بعیی از صفحا  نیا  کقزدی بوا عنووان    ةثر باشد یا در لاشزؤآن فص  م ةدر ذهن خوانند

( وجوود دارد کوه   ®Connect and Extend to PRAXIS) «پرکسوزس  آزموون  به ارتباط و بس »
کنودق آزموون    موی  بزانکردن خوانندگان برای شرکن در آزمون پرکسزس  نیاتی را برای آماد 

دق متقاضوزان  کنو  ( برگو ار موی  ETS) ا  یتو  یامعوروا   ة.سو ؤم پرکسزس آزمونی ا.ن که
بور   آمرییا و در بسزاری از کوورهای دیگور، عوالو    ةاشتغا  به شغ  معقمی در ایاال  متحد

   (قPRAXIS® Test Info)نامه را نز  دریافن کنند  این گواهی دمدرک دانوگاهی مربوط، بای
 ة(، نمایو glossaryبر فهر.ن منوابع، فرهنوو وا گوان تخصصوی )     در انتهای کتاب، عالو 

 ةو بخوووی بووا عنوووان ضوومزم  ،(name indexا.ووامی ) ة(، نمایووsubject indexموضوووعی )
شورح ارتبواط بوزن مطالوب     ( وجود دارد که به licensure appendixای ) لرفههای  نامه گواهی
معقمی ماننود   ةهای تخصصی مربوط به لرف ها با آزمون های مختقف کتاب و ارتباط آن فص 

پردازدق در فرهنوو وا گوان تخصصوی، بورای بوزش از       ( میInTASCپرکسزس و این تسک )
شود    عرضوه  شد  در موتن کتواب، تعریفوی کوتوا      ا.تفاد  کقمه یا اصطالح تخصصی  پانصد
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کوافی   ة انوداز  بوه هوا   اند و تعاریف آن ازلد .اد  شد  د بعیی از این مفاهزم بزشا.نق هرین
 ،هوا دارنود   توری بوا ایون نظریوه     ها برای خوانندگانی که آشنایی کم گویا نزسن، مراجعه به آن

 گوا خواهد بودق موی زیادی  تالدشک،  بی
 بور عالو ق دارد را  هم به را مختقف یکاربرد یاب ارها و امیانا  از یجامع ةبست کتاب نیا
 ییو زالیترون متن شام  میموعه نیا ا.ن، بسته نیا یاصق ج ء که ،کتاب نیا یکاغذ ةنسخ

(etext )یابیو خودارز کوتا  های نآزمو: ا.ن آزمون و نیتمر نوع .ه بر موتم  خود که ا.ن 
(self-check quizzes)، کوواربرد هووای نیتموور (application exercises)،  یکوواربردنیتموورو 

 کتواب   ی یو زالیترون موتن  هودا (ق licensure practice exercise) ای لرفوه  هوای  هنامو یگوواه 
 بوا  ییآشونا  و کتواب  نیو ا از خوود  هوای آموختوه  یوابی زرابورای   خواننودگان  به کردن کمک

 یتارنموا  در اثور  ةسوند ینو بوه  مربووط  ةصوفح  در ن،یبورا  عوالو  ق ا.ن آن یعمق یکاربردها
 شوام   کوه  ا.ون  شود   گنیاند  کتاب یبرا یمتنوع یآموزش میم  مواد ر.ون،زپ انتوارا 

 بانوک  نن،یپاورپو یدهایا.ال ،(instructor’s resource manual) مدر.ان منابع ینما را  ةکتابچ
 منوابع  نیو ا از ا.وتفاد   البتوه ق ا.ون ( TESTGEN) .واز آزمون اف ارنرم و ،(test bank) .ئوا 
 ریپوذ امیوان  .وهولن  بوه  رانیو ا داخو   از هاآن به یر. د.ن و ا.ن نهیه  پرداخن مستق م

 قنود مقدور منابع نیا زنکم و نزفزک یابیارز ،یهزدرنت ،سنزن

 

اثرمحتوایینقد3.9
 ةکتابچو » نوام با قسمتی با   فص شد  دارندق هر های کتاب .اختاری ثابن و لساب فص  ةهم
شوودق در ایون قسومن، در قالوب یوک       ( شوروع موی  teachers' casebook) «معقموان  ینما را 

شوود و از مخاطوب کتواب      یوادگزری توصوزف موی   وو   موقعزن فرضی، یک موی  آموزشی
  انیوام  شود که او، برای ل  این موی ، در ینزن موقعزتی یه اقداماتی ممین بود .ئوا  می

شوود و از   مطورح موی   ا ؤ.و شدن ابعاد مختقف این موی ، ینود   ، برای روشندرادامه دهدق
 تفیر انتقادی بپردازدق  ها به ا ؤپا.خ این . بارةشود تا در خاطب خوا.ته میم

وجوود دارد کوه در آن    «معقوم  ینموا  را  ةکتابچ» در انتهای فص ، دوبار  قسمتی با عنوان
شد  در ابتدای فصو ، گنیانود     مطرح تیربه و خبر  به موی  آموزشی  پا.خ یندین معقم با

توانود بوه تحریوک     موقعزن فرضی آموزشی در ابتدای فص ، موی شد  ا.نق طرح مسئقه در 
 یوادگزری  و  ( مرتب  با فرایند آمووزش schemaی )ذهن یهاوار طرحشدن  مخاطب و فعا  ةانگز 
شود در زمان خواندن مطالب آن فصو ، ایون    ها باعث می وار  شدن این طرح شودق فعا  منیر

ذهنی خوانند  وجود داشته باشد و توجه خوانند  بوه ارتبواط مووی      ةزمزن مویال  در پس
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هوای عقموی    در ابتدای فص  با نظریوه  «معقم ینما را  ةکتابچ»شد  در قسمن  آموزشی مطرح
کتواب السوا     ةشودق این پدید  باعث خواهد شد خواننود  شد  در آن فص  معطوا  مطرح

هوای   پا.وخ  ةارائو ینوزن،   ی داشته باشدق هوم توانند کاربرد عمق می کند که مطالب نظری کتاب
پوردازان عقموی بوه     تیربه تو.  معقمان واقعی .طوح مختقف آموزشی، و نه نظریوه  بر مبتنی

واقعی معقموان در   ةهای عقمی و تیرب بزن نظریه ةدادن رابط همان موی  آموزشی برای نوان
 های در  به مخاطبان کتاب کمک خواهد کردق کال 

 «اهوداا  و اجموالی  برر.وی » محتوای اصقی فصو ، قسومتی بوا نوام    پزش از شروع 
(overview and objectivesوجود دارد که محتوای فص  را به )   و  کنود  موی  اختصوار توصوزف

شمردق وجود اهداا آموزشوی در ابتودای فصو  باعوث      اهداا آموزشی آن فص  را برمی
فصو  متوجوه    ةخواننود  خوانودن آن تغززور کنودق    ةشود نگرش خوانند  به متن و شوزو  می
یوه اهودافی را از   بایود  شود پس از خواندن فص  یوه انتظواراتی از او وجوود دارد و     می

ینوزن، پوس از    تور توجوه کنودق هوم     خواندن متن دنبا  و به یه مطالبی در آن فص  بوزش 
های خود را ارزیابی  اهداا آموزشی آموخته کردنتواند با مرور خواندن فص ، خوانند  می

(self-assessmentکندق ) 
هوای   پوزش از طورح نظریوه    (، که معموالstop and thinkً) «بزندیش و بایسن»در قسمن 

هوا   ن بوه آ  کوردن ا  وجوود دارد کوه فیر  ؤکوتا  و یند .و  ةعقمی آورد  شد  ا.ن، یند نیت
عقموی نزو     ةهوا باشودق بعود از طورح یوک نظریو       بابی برای ورود بوه آن نظریوه   تواند فتح می

کوردن،   ها در هر فص ، خالصه مختقف وجود دارد که هدا کقی از گنیاندن آنهای  قسمن
هوا در کوال  در  ا.ونق     کواربرد واقعوی آن   ةدادن آن نظریه بوا نحوو   و ارتباط ،کردنمرور

های عمقوی بوه    شد ، توصزه مطرح  ةنظری برا.ا (، guidelines) «نمودها ر » عنوان مثا ، در به
 شودق توصزه یند مثا  ذکر میشود و برای هر  معقمان می

( points/ counterpoints) «ردّ و دیزو أت نیا » فص  باید به های مهم دیگر در هر از قسمن
کنود   عقمی موردبحث مطرح می ةنظری ةالی دربارؤاشار  کردق در این قسمن، نویسند  ابتدا .

در انتهوای ایون    معمووالً کنودق   آن نظریه را بزان می ةیزدکنند  و نیا  ردکنندأو .پس نیا  ت
هوای   کند تا از داشتن نگوا  .وزا  و .وفزد بوه نظریوه      قسمن، نویسند  از مخاطبان دعو  می

 ها توجه کنندق های مختقف آن اجتناب کنند و به جنبه برانگز  یالش
طوالنی، در قالب پر.ش و پا.وخ،   ( بسزار خوب و نسبتاsummaryًی )اخالصهفص  با  هر

 connect and) «هوا  ناموه یارتباط با گوواه  و بس » (،key termsتخصصی ) اصطاللا  فهر.ن

extend to licensureمعقمان نمای را  ةکتابچ» (، و» (teachers' casebookخاتمه می ) یابدق 
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این کتاب از .ه بخش و پان د  فص  تویز  شد  ا.ونق   ،تر اشار  شد پزش طورکه همان
هوا در درون   فصو   ةبخوش او  شوروع شوود و همو    این ا.ون کوه کتواب بوا     منطقی انتظار 
اما فص  یک این کتاب پزش از بخوش یوک آمود  ا.ون کوه       ،های کتاب توزیع شوند بخش

ا.ون و   «تربزتوی  یشنا.و روان و آموزش یادگزری،»نمایدق عنوان این فص   اندکی عیزب می
انتظوارا   و پوردازد   موی آموزان در روزگار لاضور   در آن به توریح وضعزن معقمان و دانش

شنا.ی تربزتی وجود داردق درادامه، آمووزش خووب و نقووی     روان ةزیادی که امروز  از رشت
بوه محتووای فصو  یوک و      شنا.ی تربزتی در این کار دارد بحث شد  ا.نق باتوجوه  که روان

شنا.ی تربزتی، شواید بهتور بوود ایون فصو        مفاهزم کقی روان ةتوضزحا  مقدماتی آن دربار
 شد و نه فص  یکق نظر گرفته می مقدمه تخصصی در

هوای مختقوف    متوی  از پنج فص  ا.ون و بوه جنبوه    «آموزاندانش»بخش او  با عنوان 
دیگور و نقوش زبوان و فرهنوو در ایون مزوان        ها بوا یوک   های آن آموزان و تفاو  رشد دانش

از  (، که اولزن فصو  cognitive development) «شناختی رشد»پردازدق در فص  دوم کتاب،  می
شوود و .وپس    شنا.ی شناختی تعریف موی  بخش او  ا.ن، ابتدا مفهوم رشد از دیدگا  روان

اختصوار توضوزح داد     ها بوا فراینود رشود بوه     های مختقف مغ  و ارتباط آن کارکردهای بخش
(، Jean Piagetرشود شوناختی، آرای  ان پزوا   )    ةدربوار  مهوم هوای   شوودق از مزوان نظریوه    می

شنا.ی شوهزر رو ،   (، روانLev Vygotskyزسی، و لو ویگوتسیی )ئ.و ةشنا  برجست روان
های پزا   و ویگوتسویی   ها و کاربردهای عمقی نظریه اندق در انتهای فص ، تفاو  معرفی شد 

 در آموزش و یادگزری توضزح داد  شد  ا.نق
فصو    ( عنووان the self, social, and moral development) «خود و اجتماعی، اخالقی، رشد»

هویون و   زوری گ شوی  .وم کتاب ا.نق رشود فز ییوی، اهمزون بافون اجتمواعی در رشود،       
 نفوس  در.وی، اعتمادبوه   ةهای جنسوزتی در خودپنودار   (، نقش تفاو self-concept) «خودپندار »
(self-esteemو عوام  م ،)دربارة ندق فص  یهارم ا مبالث این فص  ةثر در رشد اخالقی ازجمقؤ
 (،learner differences and learning needs) «یوادگزری  نزازهوای  و یادگزرنودگان  یهوا  تفواو  »

بهورة  گزوری   هوای انوداز    آزمون ،هوشی افراد ةثر در بهرؤمفهوم هوش، انواع آن و عوام  م
ق کنود  موی نود بحوث   کنتوجوه   هوا  بوه آن که معقموان بایود در ایون زمزنوه      نیاتیو  ،هوشی
بوا نزازهوای    آمووزان    هوای افوراد، دانوش     تفیور، تفواو    های یادگزری و براین، .بک عالو 

 رشود »ندق فص  پنیم با عنووان  ا از دیگر مبالث این فص  و افراد تز هوش  ،آموزشی ویه 
 «مهواجران  آمووزش »و  ،(language diversity) «زبانی تنوع»(، language development) «زبانی

(immigrant educationبه ،)      ،اجما ، به مرال  رشد زبان از بدو تولد توا .ون مدر.وه، .وواد
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پوردازدق در فصو  شووم،     آموزان مهاجر موی  یادگزری زبان دوم، زبان اشار ، و آموزش دانش
که آخرین فص  بخش او  کتاب ا.ن، به ماهزون   ،(culture and diversity) «تنوع و فرهنو»

لاضر اشار  شد  و تالش شد  ا.ون توا   های در  در روزگار  متیثر و یندفرهنگی کال 
هوای   آموزان و نقش تبعوز   اقتصادی دانش و های اجتماعی توجه مخاطبان به اهمزن تفاو 

 و نهادی در آموزش جقب شودق ،جنسزتی، قومی
 «انگزو ش  و یوادگزری » هوای مختقوف   بخش دوم کتاب، در شش فص ، میاتب و نظریه

(learning and motivationرا مطرح می )       ،کندق در فص  او  ایون بخوش، یعنوی فصو  هفوتم
ها در کوال    یادگزری و کاربردهای آن بارة( درbehavioralشنا.ی رفتارگرا ) های روان دیدگا 

(، Thorndikeدانوومندانی یوون ثرنودایک )    یاهو شوودق ابتودا افیوار و نظر    در  بحث موی 
دراداموه،  شود  ا.ون و   اختصوار توضوزح داد     ( بوه Skinnerو ا.ویزنر )  ،(Pavlovپاوولوا )

شودن عامو ،    شرطی ةخصوص نظری هها، ب این نظریه بر یمبتن آموزشی یبردها را ها و  تینزک
 «یوادگزری  ةدربوار  شوناختی  یشنا.و  روان دیودگا  »شووندق فصو  هووتم     بزان موی  ز تفص به
(cognitive views of learning را )مخاطبوان کتواب    ،که در فص  دوم جایی کندق ازآن می مطرح

 بوارة تور در  انود، در ایون فصو ، بوزش     شنا.ان شوناختی آشونا شود     بعیی از روان یاهبا نظر
ها در کال  در  بحوث   لافظه و کاربردهای این نظریه خصوصهای این میتب در دیدگا 

شنا.ی شناختی، فص  نهم کتاب نز  بوه   گستردگی مبالث یادگزری در روان .بب شودق به می
شوناختی ماننود فراشوناخن     ةفراینودهای پزچزود   ،مربووط ا.ونق در ایون فصو     این دیدگا  

(metacognition را ،) ( بردهووای یووادگزریlearning strategies مهووار ،)   هووای لوو  مسووئقه
(problem-solving( خالقزن ،)creativity)، ( و تفیر انتقادیcritical thinking   مطورح شود )   انودق

 (، ابتودا learning sciences and constructivism) «یوی گرا زند .وا  و یوادگزری  عقووم »فص  دهم، 

گرایوی   های .ازند  ها و تفاو  شباهندرادامه و  کند را تعریف مییادگزری و فرضزا  آن  عقوم
را  (social constructivismگرایوی اجتمواعی )   ( و .ازند cognitive constructivism) شناختی
هوا را بورای    یون فصو  دیگور، کاربردهوای عمقوی ایون نظریوه      همدرانتها،  و دکن میتوریح 

 وو  هوای شوناختی   نظریوه »دهدق فص  یازدهم   معقمان در رفتارهای آموزشی روزانه توضزح می
کندق مطالب ایون فصو     میمطرح یادگزری و انگز ش را  بارة( درsocial cognitive) «اجتماعی

یوادگزری ا.ونق    بوارة او در ة( و نظریو Albert Banduraهوای آلبور  بنودورا )    بر اندیوه مبتنی
تنظزموی   د(، یوادگزری خوو  learning by observationموضوعاتی مانند یادگزری از را  مواهد  )

(self-regulated learning( مفهوم عامقزن ،)agency ( و خودکارآمودی )self-efficacy  و نقوش )
 انودق آخورین فصو  ایون بخوش      یادگزری در این فص  برر.ی شد و  ها در فرایند آموزش آن
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تورین عوامو  در یوادگزری، یعنوی انگزو ش،       ثزر ییوی از مهوم  أبه برر.ی ت (فص  دوازدهم)
های رفتارگرایی، شوناختی،   اختصاص یافته ا.نق در این فص ، ابتدا مفهوم انگز ش از دیدگا 

تعریوف  ( socioculturalفرهنگی )و  اجتماعی و اجتماعیو  (، شناختیhumanismگرایی )  انسان
گزوری و مزو ان    شوی   در عالئ ثزر عوامقی مانند نزازها، باورها، هزیانا ، و أشد  و .پس ت

 انگز ش برر.ی شد  ا.نق  
گذاری شد  ا.نق ایون بخوش    ( نامassessing) «ارزیابی و آموزش»بخش .وم این اثر 

 آموووزش و .وونیش و ارزیووابی دانووش  خصوووصدررا در .ووه فصوو  و ووایف معقمووان 
 یوادگزری  محز  خق  ق در اولزن فص  این بخش، فص  .ز د ،کند برر.ی مییادگزرندگان 

(creating learning environments    مثبن و لفظ آن بحث شد  ا.نق یگوونگی مواجهوه بوا )
مویال  انیباطی و اهمزن برقراری ارتباط کارآمد در کال  بزوان شود  ا.ونق در فصو      

ا.ونق   شود  کزود  أ( تteaching every studentآمووزان )  دانوش  ةآموزش برای همو بر یهارد ، 
( approachesآمووزش، روییردهوای )   بوارة خصوصزا  معقموان برتور، اهمزون پوهوهش در    

آموزان از دیگور موضووعا     های دانش و توانایینزازها مختقف آموزشی و انطباق آموزش با 
کتاب ا.ون، بوه .ونیش و    که آخرین فص   ،شد  در این فص  ا.نق در فص  پان د  مطرح
و پایوایی   ،(validityهوای کال.وی، روایوی )    آموزان، انواع آزمون های دانش یابی آموخته ارزش

(reliabilityدر آزمون ) های ا.تانداردشد  پرداخته شد  ا.نق ها و آزمون 
شنا.ی ا.ن و به موضوعا  مختقفوی   های عقم روان تربزتی ییی از شاخهشنا.ی  روان

هوای تودریس، انگزو ش،     ، روشنیادگزرنودگا هوای   تفواو  ش و یوادگزری،  ازجمقه آموز
 ;Anderman 2011پوردازد )  هوا موی   یابی آموختوه  و ارزش ،لافظه، میانزسم یادگزری انسان

Pintrich 2000تالود اثر، این عقمی، باید تصدی  کرد که  ةتعریف این شاخ نظرگرفتن دربا  (ق 
ر.د به بعیوی از   نظر می هریند به ،پوشش داد  ا.ن، موضوعا  اصقی این لوز  را زیادی

پرداختوه نوود  ا.ونق در    کوافی  ة انداز به یادگزریو  موضوعا  مهم مرتب  با فرایند آموزش
ه به ارزیوابی و .ونیش اختصواص    حصف .یلدود  فق صفحه، صد  هفنکتابی با بزش از 

مانند روایی و پایایی بسوزار کوتوا  و در    اصقیشد  برای مفاهزم  داد  یافته ا.ن و توضزحا ِ
تنزدگی .نیش و ارزیابی )ارزیوابی پویوا(    به درهم توجه با؛ مثالً پاراگراا ا.ن یک تا دو لد

به مفواهزم .ونیش و ارزیوابی،     بهتر آن بود که(، Poehner 2008یادگزری )و  با فرایند آموزش
هوای   .اخن و ا.وتفاد  از آزموون   ( و مرال dynamic assessmentخصوص ارزیابی پویا ) هب

 قشد میتری  کال.ی توجه بزش
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رشود   ةتوضوزحاتی دربوار   5وارد ا.نق در فص   2و  5های  انتقاداتی هم به مطالب فص 
هوای موجوود در    ییی از دیودگا   فق شد  ا.ن که بسزار کوتا  و ناکافی ا.ن و  داد زبانی 

 گورفتن ردرنظهوای دیگور نپرداختوه ا.ونق بوا       این زمزنه را پوشش داد  ا.ون و بوه دیودگا    
های متعدد و گا  متعارض در این زمزنه، بهتور   رشد زبانی و نظریه ةگستردگی مبالث در زمزن

، اختصواص صوفحا    ینوزن  هوم از این فص  لذا شودق کقی،  طور  به ا.ن این موضوع
 ةدر نسوخ جوو   آمووزان مهواجر و پنوا     بسزاری از کتاب به مبالث مربوط به آموزش دانش

تور در کووورهای    را ایون مووی  بوزش   زیو  ،ر.ود  مینظر  بهجهانی این کتاب غزرضروری 
هوای   کوه نسوخه   به این توجه خورد و با یوم می و ا.ترالزا به ،مانند کانادا، آمرییا رمهاجرپذی

جهوانی بوه    ةلزف شود  ا.ون، بهتور بوود در نسوخ     أخاصی از این اثر برای این کوورها ت
ید وجود بزش از ؤاین .طور م ةهای نگارند شدق برر.ی پرداخته میتر  موضوعا  ضروری

هوا   صد نسخه و ویرایش مختقف از این کتاب در جهان ا.نق بعیی از ایون ویورایش   یک
هوای مختقوف    انود )ماننود ویورایش    لزف شد أخاص ت یبه نزازهای آموزشی کوور توجه با

خاصوی از فراینود    ةکزود بور جنبو   أت کوورهای هندو.تان، ا.ترالزا، یا کانادا( و بعیی برای
((ق وجوود ایون   active learning edition) «فعوا   یادگزری ویرایش» یادگزری )مانندو  آموزش

کوشی، عالقوه، و   .خن ةدهند یک نویسند  نوان تو. تعداد ویرایش مختقف از یک کتاب 
 ، بنگریود بوه  کتواب های این  با بعیی از ویرایش ییتعهد نویسند  به این اثر ا.ن )برای آشنا

(https://www.goodreads.com/author/show/312393.Anita_Woolfolkق 

 ،خوبی رعاین شد  ا.نق در این کتواب  انسیام و تسقس  منطقی مطالب در ک  کتاب به
 زوزن تبشنا.ی تربزتی و ارتباط آن با یادگزری و آمووزش   موضوعی روان ةابتدا مفهوم و گستر

آموزان و موضووعا    دانشدربارة ترتزب،  کتاب، به ةگان ای .هه شد  ا.ن و .پس در بخش
 ا.نق شد ها، یادگزری و انگز ش، و درنهاین، آموزش و ارزیابی بحث  مرتب  با آن

طورکوه در هنگوام    نظر انسیام و تسقس  منطقی مطالب در هور فصو ، هموان    از
 هوا  دهنود   .ازمان فص  با نوعی از پزش هر شد، معموالً گفتههای کتاب  معرفی فص 

(advance organizersشروع می ) هوای کوتوا  و کقوی     موتن  ها عمومواً  دهند  .ازمان شودق پزش
توجوه    موردنظر، جقب .ازی ذهن مخاطب برای یادگزری موضوع  هستند که با هدا آماد 

هوا   دهنود   .ازمان روندق پزش کار می های پزوزن فرد به دادن مطالب جدید با آموخته او و ارتباط
شووند   ( تقسوزم موی  comparativeای ) ( و مقایسوه expositoryتوضزحی ) ةبه دو د.ت

(Mayer 1984 ق)      زیورا  ،رود شومار موی   ا.تفاد  از این عامو  از نقواط قوو  ایون کتواب بوه 
انود   کورد   ثابون  هوا را در یوادگزری   دهنود   .وازمان  های تیربی متعدد اثربخوی پزش پهوهش
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(Langan-Fox et al. 2000; Morin and Miller 1998ق در ادام)هوایی بورای    مبالث نظری، مثا  ة
 قا.ن شد  آورد  عم ْ دادن نظریه به نمودهای عقمی برای ارتباط تفهزم مطقب و درنهاین ر 

های اصقی و فرعوی در موتن    نودن .رخ  گذاری ضعف این کتاب شمار  طاز معدود نقا
مراتوب مفواهزم    واننود  بورای درک .قسوقه   ها.ن که ممین ا.ن باعث .وردرگمی خ  فص 

آیوا ایون   کوه  رالتوی تووخزد دهود     تواند بوه  شودق خوانند  با دیدن یک .رخ  فرعی نمی
خواننود    ،ق در ایون لالون  ا.ون  مطقب قبقی ا.ن یا موضوعی جدید ةموضوع زیرمیموع

 ،شود  ا.ون  آورد  .وم هور فصو     ةصفح  ةکه در لاشز ،میبور ا.ن به نمای کقی مطالب
جعه کند تا ارتباط بزن مطالب قب  و بعد را توخزد دهدق این کار باعث اییواد وقفوه در   مرا

 شودق خوردن تمرک  خوانند  می .زر خواندن و برهم
تموام   فقو  از نقاط قو  کتاب لاضر کمزن و کزفزن ارجاع به منابع عقموی ا.ونق نوه    

نمودارهوا،   ةهمو منبع ، بقیه ندا شد  در متن کتاب دارای ارجاع به منابع مرتب  ادعاهای مطرح
ق انود  ذکر شود  اند  عارین گرفته شد  هایی هم که در این اثر از منابع دیگر به ها و جدو  شی 

کتبی از صالبان آثوار   ةاجاز مطالبکتاب، برای ا.تفاد  از این  ةبنابر ادعای نویسند  در مقدم
در ایون اثور از بوزش از     دهود  اخذ شد  ا.نق برر.ی فهر.ن منابع در انتهای کتاب نوان می

او ،  هوا منوابع د.ون    و ا.ناد عقمی دیگر ا.تفاد  شد  ا.ن که اغقب آن ،کتاب، مقاله 9022
شود  در ویرا.ون شووم     بور روش توصوزه   ارجاع به منابع مبتنی ةروز هستندق شزو معتبر و به

منووابع از نظوور شوویقی  ة( ا.وونق همووAPA) آمرییووا یشنا.ووروان انیموون نمووای را  ةکتابچوو
 دقن رعاین شد  ا.نق بهکاررفته  به ةنام ند و شزو ا د.ن یک

هوای   معقمان و دانویویان رشته ةعنوان کتاب مرجع در.ی و برای ا.تفاد به مذکورکتاب 
 ةاثر تالش کرد  ا.ن تا همو  ةنویسند ،مختقف مربوط به آموزش نگاشته شد  ا.نق درنتزیه

شنا.وی   روان ةهوای موتقن در زمزنو    ف موجود و مبالوث و یافتوه  های مختق ها و نظریه میتب
نودق  کخواص اجتنواب    ةداری از یوک نظریو   .ووگزری و جانوب   کنود و از  عرضوه  تربزتی را

در این اثر گنیاند  شود  ا.ونق    برانگز  بحثبرانگز  و  تر موضوعا  یالش دلز ، کم همزن به
موافو  و   آرایتوا   کوشوزد  ا.ون  سوند   ناپذیر بود ، نوی اجتناب نظرها اختالاکه بزان  هرجا

ینوزن  بوه  و بدون تعصوب خواص انعیوا  دهودق      طرفی یبمخالف یک نظریه را با رعاین 
( points/ counterpoints) «رد یوا  دیزأت نیا » در بعیی از فصو  در قسمتی با عنوان یموارد

 اندق   اشار  شد 
اصواللا    دادن انیوام متعودد   ،در مقایسه با آثار موابه ،ییی از خصوصزا  بارز این اثر

در این مقالوه   شد مطالب ا.نق کتاب نقد روزکردن بههای عقمی جدید و  به یافته توجه الزم با
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ید اف ایش کمزون  ؤهای قبقی م آن با ویرا.ن ةویرا.ن .ز دهم از این کتاب ا.ن که مقایس
تور   بوزش  لدود صد صفحهویرا.ن این مثا ، لیم  ؛ برایها.ن و کزفزن مطالب و تحقز 

 داد ( ا.ن و در محتوای فصوو  هوم تغززورا  متعوددی     canadian editionویرا.ن دوم )از 
شود  ا.ون توا     .وبب شد  ا.نق جامعزن موضوعی این کتاب، در مقایسه بوا آثوار مووابه،    

نزاز شوودق اموا    آن از خواندن آثار موابه بی ةو خوانند شودا.تفاد  از آن مرجع  یعنوان کتاب به
 ةدیگر آثار شد  ا.ن، .واختار خالقانو   ازآن تمای  آشیار که باعث  ،بارز این کتاب ةموخص
 ا.نق آنمطالب 

یوادگزری و آمووزش هسوتند، .واختاری      ةهایی که دربار های عقمی، لتی آن اغقب کتاب
ها مرتب  کورد    ارتباط موضوعی آنبرا.ا   مطالب را یسند نو یعنی ؛شبزه کتاب رمان دارند

هوای   این کتاب .وعی کورد  ا.ون آموختوه     ة کندق نویسند می عرضهی مختقف ها و در فص 
 ،شنا.وی تربزتوی ا.ون    روان ةکوه دربوار   ،شنا.ی تربزتی را در .اختار این کتاب خود از روان

اشار  شد، میانزسوم یوادگزری،    تر پزشطورکه  شنا.ی تربزتی، همان کار گزردق موضوع روان به
کتواب، ماننود کوال  در ،     هور  و نظوایر آن ا.ونق خوانودن    ،های آمووزش  لافظه، روش

کوال  یوا توضوزحا  شوفاهی      ییادگزری ا.ن و صفحا  کتاب، مانند تابقوبرای  یموقعزت
ای کوه متخصود آمووزش و یوادگزری      دهدق نویسوند   می عرضهمعقم، محتوای آموزشی را 

هوای عقموی در    توه بور یاف  تنوی بای در.ون و م  شوزو   بایود از ایون موقعزون بوه     ا.ن قاعودتاً 
بزواموزدق ایون    تور  آ.وان کتاب مطالب آن را بهتر و  ةشنا.ی تربزتی ا.تفاد  کند تا خوانند روان

هوا   این کتاب تالش کرد  ا.ن با اییاد تغززراتوی در .واختار فصو     ةکاری ا.ن که نویسند
 آن برآمد  ا.نق ةخوبی از عهد انیام دهد و باید اذعان کرد که به

توجوه   ةدهند نوان «اهدااو  اجمالی مرور ،معقم نمای را  ةکتابچ» ب باهای کتا آغاز فص 
ها.نق هودا از   دهند  .ازمان ( و ا.تفاد  از پزشpre-readingخوانی ) پزش ةنویسند  به مرلق

خاطر.وپاری   هبو ترکوردن    آ.ان.ازی خوانند  برای مواجهه با متن و  خوانی، آماد  پزش ةمرلق
صوور  والودهای    ها، معقوما  در ذهون انسوان بوه    وار  طرح ةرا برا.ا  نظریزی ،آن ا.ن

مطالوب مورتب  قبقوی     دبایو  شود و برای آموختن مطالوب جدیود موی    مرتب  با هم ذخزر  می
کموک بوه    بورای مطالوب   کقی نمای (ق ا.تفاد  ازAnderson 1984ها( را فعا  کرد ) وار  )طرح

( و stop and think) «بزنودیش و  بایسن» قسمندر ذهن خوانندگان و گنیاندن  یده .ازمان
 بردهوای  را  از نویسوند   ةا.وتفاد  ةنووان  توانود موی  هوا نظریوه  زوان از ب پوزش  ا ؤ.طرح یند 

ینوزن، وجوود    (ق هوم Sanacore 1985) ( باشدSQ3Rمانند ) کارآمدتر نخواند یبرا شد  توصزه
دادن ارتباط بوزن نظریوه و    که برای نوان ،های دیگر ( و قسمنguidelinesنمودهای عمقی ) ر 
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معقموان هسوتند،    و اند، به مخاطبان این کتاب، که اغقب معقمان و دانویو عم  گنیاند  شد 
مسوتقزم   طوور  بقیه به ،های انت اعی صرا نزستند نوان خواهد داد که مطالب این کتاب نظریه

ا باعوث موفقزون   هو  کاربسوتن آن  های در  ارتباط دارند و به ها در کال  آن ةبه اعما  روزان
کتاب بورای   ةدر خوانند ز  انگ ایوان در شغقوان خواهد شدق درک این ارتباط باعث اف ایش

هوای   هوا بوا آزموون    شود  در موتن فصو     های مطرح دادن نظریه خواندن آن خواهد شدق بس 
ها در قالب پر.ش و پا.وخ )اشوار  بوه دیالیتزوک افالطوونی(،       کردن فص  ای، خالصه لرفه

و  ،انود  اختصار شورح داد  شود    گان تخصصی که در آن اصطاللا  تخصصی بهفرهنو وا 
 بوارة هوایش در  آموختوه  کاربسوتن  بوه  براینویسند   ةدغدغ ةدهند های دیگر همه نوان قسمن

 فرایند آموزش و یادگزری در .اختار این کتاب ا.نق
 فصوالن و بالغوون و .وادگی زبووان از نقوواط قوو  .ووبک نگارشوی نویسووند  ا.وونق    

هوای موجوود را    کتاب نز  ذکر شد، نویسند  .عی کرد  ا.ن تا نظریه ةدر مقدمطورکه  همان
با زبان .اد  و با لداق  ا.تفاد  از وا گان تخصصی توضزح دهد توا بورای خواننودگانی کوه     

بوودن   هریند باید اذعان داشن که پزچزد  ؛باشد .ودمندای در این رشته ندارند نز   زمزنه پزش
تور از زبوان یوک موتن مزو ان       شدن متن ا.نق عام  مهوم  فهم ییی از عوام  .خن فق زبان 

توالش   بواوجود  اموا آمادگی ذهنی خوانند  و داشتن معقوما  مرتب  با موضوع موتن ا.ونق   
عنووان   این مقاله در ا.تفاد  از این کتاب بوه  ةنویسند ةشدن متن، تیرب فهم نویسند  برای آ.ان

مقطع کارشنا.ی ارشد و دکتوری نووان داد  ا.ون کوه درک      منبع آموزشی برای دانویویان
شد  در این اثر، لتی بورای بعیوی از دانوویویان مقواطع تحصوزال        های مطرح نظریه ةهم

 ا.نق دشوارالزم را ندارند  ةزمزن تیمزقی که پزش
هوای   خصووص رشوته   هها و مقواطع تحصوزقی مختقوف، بو     توان در رشته این کتاب میاز 
 ،شوود  شوروع موی   «آموزش» وند زشپها با  هایی که عنوان آن عقوم تربزتی، رشتهشنا.ی،  روان

هوای مراکو  تربزون     رشوته  ةآموزش زبان انگقزسی یا آموزش ریاضی، و البته همو  ةمانند رشت
های کتاب کوه مفواهزم    ا.تفاد  کردق بعیی از فص عنوان منبع در.ی اصقی و میم   بهمعقم 

نزازهوای  )، فصو  یهوار   (رشدشناختی) مانند فص  دو ،کنند می های مقدماتی را بزان و نظریه
بندی و .ونیش   ارزیابی کال.ی، درجه)، و فص  پان د  (های یادگزرندگان یادگزری و تفاو 

گزوری در مقطوع    برای ا.تفاد  در درو  روش تدریس یوا .ونیش و انوداز     (ا.تانداردشد 
و   هوای شوناختی     یوازد ، دیودگا   فصو  هوای کتواب، موثالً    ندق اغقب فص ا کارشنا.ی منا.ب

 اجتماعی یادگزری و انگز ش، یا فص  دوازد ، انگزو ش در یوادگزری و آمووزش، بوا .وطح     
دانویویان کارشنا.ی ارشد تنا.وب دارنودق مبالوث بعیوی از فصوو  پزچزودگی        تحصزقی
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 ةزمزنو  هوا بایود پوزش    منودی از مطالوب آن   بهر  برایتری دارند و خوانندگان این فصو   بزش
و  (شوناختی  ة فرایندهای پزچزد)ه های نُ منا.بی از معقوما  مرتب  در ذهن داشته باشدق فص 

انود کوه بهتور ا.ون در مقطوع دکتوری        از این د.ته (گرایی عقوم یادگزری و .ازند )  فص  دَ
هوا   های مرتب  تدریس شوندق البته ناگفته پزدا.ن که .طح عقمی دانویویان در رشوته  رشته

که یه فصقی در یه مقطعوی تودریس شوود     قف متفاو  ا.ن و توخزد اینو مقاطع مخت
ی ا.ن که شناخن کافی از .طح عقمی و نزاز آموزشوی دانوویویان خوود دارنودق     اندابا ا.ت

دانوش خوود از فراینود     روزآمودکردن  بوه و معقمانی که  انداا.ت ةتوان ادعا کرد هم یقزن می به
 ةند از خوانودن ایون کتواب بهور    مند هعالقخود  یادگزری و بهبود عمقیرد آموزشیو   آموزش

 بسزار خواهند بردق
 

 نهادها یشپگیری و  نتیجه. 4

خصووص وقتوی بوا اثوری      ، بوه .ون ا غایون دشووار   و مسئوالنه عمقی به ،نقد منصفانه، دقز 
های بسزاری با عنووان   به اهمزن آموزش و تربزن، کتاب زمق باتوجهیکزفزن روبروبالیم و پر

و دیگوور  ،، دانووویویاناندار  ا.ووت هووای موووابه در د.وون تربزتووی یووا عنوووانشنا.ووی  روان
المققی فروش آنالین کتاب، ماننود   های بزن اثر، برا.ا  آمار .ایناین مندان قرار داردق  هعالق

معتبرتورین،   ةها تودریس ایون کتواب، از جمقو     نگارند  در طو  .ا  ةو تیرب ،.این آمازون
 ها در این لوز  ا.نق کتابترین  و پرفروش ،ترین جامع

کوردن   بور کواربردی  آن کزد أبودن و ت او  جامع ةترین نقاط قو  این کتاب در وهق مهم
در ایون بحوث نوا ر بور دو      «کوردن  کاربردی»شد  ا.نق منظور از  مطرح های عقمی  نظریه

های عقمی درخصوص آموزش و یوادگزری   دادن نظریه موضوع ا.ن: از یک جهن، ارتباط
از  ؛هوای در  ا.ون   های انت اعی برای معقموان در کوال    ردهای عمقی این نظریهبا کارک

 ةشنا.ی تربزتی و تیربو  ها از روان یه در طو  .ا  ا.ن آن کوشزد  جهن دیگر، نویسند 
مطالوب عقموی در ایون کتواب      عرضةنحوة عنوان معقم آموخته ا.ن در .اختار و  خود به

 ا.تفاد  کندق
شود ،   دادن بوه منوابع ا.وتفاد     مطالب، رعاین اخالق عقمی در ارجواع روزبودن منابع و  به

و  ،مواد و منابع میم  در قالب تارنموا  ةرعاین اصو  نگارشی و شیقی، .ادگی زبان، و تهز
 الیترونزیی از دیگر نقاط قو  این اثر ا.نق ةنسخ

نفوی نزو    م ةتووان بوه ینود نیتو     می ،این کتاببارة در ذکرشد  های مثبن ویهگی بر عالو 
ناکافی بعیی از موضوعا  ماننود .ونیش   تبززن و پرداخن ها  آن  ترین اشار  کرد که از مهم
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هوا،   هوای فرعوی در فصو     نوودن .ورخ    گوذاری  .وازی، شومار    و ارزیابی دانش و آزموون 
رشود  بوارة  توضوزحا  در  بوودن  مخاطبان، ناکافی ةهمنبودن منابع تیمزقی برای  ر  درد.ن

مطالوب غزرضورور   وجود (، و 5بار  )فص   های متعارض دراین به نظریه نیردن زبانی و اشار 
 ( اشار  کردق2آموزش برای مهاجران و فرهنو )فص   بارةدر

تووان   ن موی ئو جر شوک و بوا   این اثر، بی ةنیا  منفی و مثبن دربار همةبا درنظرگرفتن 
منودان   همعقمان، و عالقو های مرتب ،  دانویویان رشته ةمند را به هم خواندن این کتاب ارزش

 تعقزم و تربزن توصزه کردق
 

 نامه کتاب
American Psychological Association (2010), Publication Manual of the American Psychological 

Association (6th ed.), Washington, DC: Author. 

Anderman, E. (2011), “Educational Psychology in the Twenty-First Century: Challenges for our 

Community”, Educational Psychology, no. 46, doi: 10.1080/00461520.2011.587724. 

Anderson, G. S. (1984), A Whole Language Approach to Reading, Lanham, Md.: University 

Press of America. 

Langan-Fox et al. (2000), “Linear and Graphic Organizers: Properties and Processing”, 

International Journal of Cognitive Ergonomics, vol. 4, no.1.  

Mayer, R. E. (1984), “Twenty-Five Years of Research on Advance Organizers”, Instructional 

Sciences, no. 8. 

Morin, V. A. and S. P Miller (1998), “Teaching Multiplication to Middle School Students with 

Mental Retardations”, Education and Treatment of Children, no. 21. 

Pintrich, P. R. (2000), “Educational Psychology at the Millennium: A Look Back and a Look 

Forward”, Educational Psychology, no. 35. 

Poehner, M. E. (2008), Dynamic Assessment: A Vygotskian Approach to Understanding and 

Promoting Second Language Development, Berlin: Springer. 

PRAXIS® Test Info (2020/19/3): <https://www.teacherstestprep.com/Praxis_exam>. 

Sanacore, Joseph (1985), “Metacognition and the Improvement of Reading”, The Education 

Digest, no. 50. 

Shaughnessy, M. (2004), “An Interview with Anita Woolfolk: The Educational Psychology of 

Teacher Efficacy”, Educational Psychology Review, vol. 16, no. 2. 

Woolfolk, Anita (2016), Educational Psychology (13th ed.), Boston, MA: Pearson. 



 


