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 ختةى بابةتثو



دةزونصاني ثةزوةزدةييبة لقيكي ثساكحيكي دةذميردزيد و طسنطي و كازيطةزي لة ناو 
 ضوازضيوةي ثسؤسةي ثةزوةزدةو فيركس

 

Educational psychology- 1889-Hopkins 

Psychology in classroom 1891 Baldwin 

History of Psychology start with history of 
education  

 ثيشةكي 

Introduction  



ليكولينةوة لة هةمووبابةثةكاني دةزوونصاني  دةكات وة هةول دةدات جي بة جييان بكات. 

 دةزوونصاني ثةزوةزدةيي(Educational Psychology)  دةدات ديراسة  هةول

 .لة بارودؤخ و شيوازي وانةووثنةوةو فيربوون بكات وةكو

.I جياوازي ثاكايةجيIndividual difference  

.II ئاطاداربوون لة ثرؤسةي وانةوثنةوة فيربوون لة كالسدا 

.IIIشارةزا بوون لة ريطاكاني وانة وثنةوةي كاريطةر 

 

 

 

 طسنطي دةزوونصاني ثةزوةزدةيي 

The important of educational psychology  



 

دةزوونصاني ثةزوةزدةيي يازمةجي ماموسحا دةدات ليكؤلينةوةو دزاسة بكات لة: 

  The ability and intelligentثواناو شيسةكي  1.

 حةشو ئازةشووةكان 2.

 ثيوستي و زاهاثن لة ضةند ثةكنيكيكي جياواش لة وانة ووثنةوة 3.

 



Educational Psychology:  is the branch of psychology 
that studies human behavior in the field of educational 
settings  

 ثوويرينةوة بة طسنطيدةدات دةزوونصاني لقةكاني لة لقيكة ثةروةردةيي دةروونزانى
 و شانسخيكة ,قوثابخانة لة ثايبةجي بة  ثةزوةزدةيي اليةني لة مسؤظ زةفحازي  كسدني شسؤظة لة

 لة كة دةكات ثيشكةش ثيوزيمان و ئةشمووني زيطةي بنةماو و ضةمك و شانيازي  ضةندان
   .دةكات شياثس شانيازييةكان و دةدات يازمةثيمان فيركازيدا و فيربوون كسدةي

  Definition of Educational Psychology 
 ثيناسةي دةروونزانى ثةروةردةيي



     بةالم ,ثةزةزدةيية دةزوونناساني سةزةكي طسنطيداني ثةوةزةي فيركسدن و فيربوون كسدازي 
 بوازي  لة ئةوانةي سةزجةم بؤ سةزةكية طسنطيداني بابةجي فيربوون واثا كسدازة ئةم يةكةمي بةش ي

 شاناياني و دةزوونناس ي شاناياني سةزةكي ئامانجي هةزضةندة .كازدةكةن فيربووندا سايكؤلؤذيايي
 دةكةن شسؤظةي شانا كؤمةلة هةزدوو  مةسةالنةي ئةو بةالم ئامانجة يةك فيربوون سايكؤلؤذيياي

  .جياواشن  يةكتر لة ئاسخيك ثا

 :ثيكواتةكانى دةروونزانى ثةروةردةيى
The content of educational psychology  

 



 :شاناياني فيربوون جةخد لة سةز

 .دؤشينةوةي سسوشتي فيربوونو ئةو هؤكازانةي كازيطةزييان بة سةزييةوة هةية1.

دؤشينةوةي ئةو هؤكازانةي دةبنة هؤي باشتركسدني ثواناكاني فيربوونو 2.
 .ضازةسةزكسدني طسفحةكان

دؤشينةوةي ئةو سيفةثة كةس ي و مةعسيفييانةي فيرخواش كة كس لة ثسؤسةي 3.
 .فيربوون دةكات

دؤشينةوةي زيطةي طونجاو بؤ زيكخسخنو ثيشانداني مادةكاني فيربوونو 4.
 .ئازاسحةكسدنيان بؤ وةديهيناني ئامانجي ديازيكساو



 :شاناياني سايكؤلؤذيايي ثةزوةزدةيي جةخد لة سةز
 
 

 .ديازيكسدني جؤزي خويندن1.
 .زيكخسحني مادةي فيربوونو ثسؤطسامةكاني خويندن2.
 .ووزذاندن و سةزنج زاكيشان3.
 .زةخساندني ثالنةى4.
 .طوثنةوةو خسخنةزووي بابةت5.
 .  طةشةثيداني ضؤنيةجي ضازةسةزكسدني طسفحةكان6.
 .دؤشينةوةي شيواشي ثؤشيظو نةطةثفي فيربوون7.
 .ديازيكسدني ثةيوةندي نيوان مامؤسحاو قوثابي8.
 .  زيطةكاني ثيوان و هةلسةنطاندنةكان9.

 :جياواشي دةزوونناس ي ثةزوةزدةيي لة طةل دةزوونناس ي فيركسدن


