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جنبه های  تمام  در  کشور  یک  توسعه  عامل  مهم ترین 

این  کــه  اســت  انسانی  نــیــروی  مــهــارت هــای  توسعه  آن، 

مهم در سایه آموزش و تربیت، امکان پذیر است. کتاب 

»کاربرد روان شناسی در تئوری های مدیریت« که نویسنده 

حسین  »دکتر  ترجمه  با  و  است  »دیوید.آ.استات«  آن 

جلیلوند« توسط انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار 

منتشر شده، خواننده با تعاریف عملیاتی از کارآموزی و 

فرآیندی  را  کارآموزی  این کتاب،  آموزش آشنا می شود. 

برنامه ریزی شده می داند که برای اصالح دانش، نگرش و 

رفتار الزم است تا انسان به عملکرد مؤثرتر، دست یافته 

و نیازهای جاری و آتی سازمان را برآورده سازد. نویسنده، 

بــرای  تکنیک هایی  و  ــا  روش هـ بــر  مبتنی  را  کــارآمــوزی 

بین فردی  تفاوت های  که  می داند  گروه  ظرفیت  افزایش 

را کاهش می دهد. برخالف آموزش که به ادراک و فهم 

را  فردی  بین  تفاوت های  نتیجه،  در  و  دارد  تأکید  فردی 

به  کارآموزی  و  آمــوزش  نحوه  اهمیت  می دهد.  افزایش 

اجتماعی  شناس  انسان  که  »گافمن«  که  اســت  حــدی 

آن  از  بعد  و  نامید  کارآموزی  را  ابتدا سخن وری  اســت، 

به عنوان  را  انحصاری  و  استاندارد  آموزشی  برنامه های 

کارآموزی معرفی کرده است.

پیشبرد  در  مربی  نقش  اهمیت  به  کتاب  از  بخشی  در 

اهداف سازمان اشاره شده و برای مربی30نقش از مدیریت 

باید  مربی  یــک  می کند.  تعریف  را  فنی  کارشناس  تــا 

روان شناس شخصیت، روان شناس اجتماعی، روان شناس 

ــردم شــنــاس، جــامــعــه شــنــاس و متخصص  تــربــیــتــی، مـ

علوم اجتماعی و یک تسهیل کننده فوق العاده در آموزش 

دروس تخصصی خود باشد. در این کتاب وظایف مربی 

را در سه گروه کلی بیان می کند:

1.کــارشــنــاس مــوضــوع بــاشــد. 2. کــارشــنــاس روش هـــای 

آموزشی باشد. 3. مدیرگروه باشد و بداند چگونه افراد را 

در یادگیری،  فعال، حفظ کرده و با کار عاطفی و احساسی 

خود، زمینه موفقیت کارآموزان را فراهم کند. همچنین با 

تقسیم کار به جزییات ساده، مهارت را آسان سازی کند. 

مربی باید مدیری باشد که با سازماندهی و کنترل و نظارت 

صحیح، جلوی اتالف انرژی و ناکارآمدی را بگیرد و با تالش 

سازنده به بهبود وضعیت، سرعت دهد.

خالصه ای ازکتاب
»کاربرد روان شنایس درتئوری های مدیریت«
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و  یادگیری  را  روان شناسی  بخش  مهم ترین  کتاب  ایــن 

فرآیندهای تفکر و حافظه می داند و آموزش و گسترش 

رفتارهای سالم در جامعه را تشویق می کند و بیان می دارد 

بوده،  خوشایند  شرایط  که  شلوغ  جای  در  انسان ها  که 

خوشایندتر عمل می کنند، اما در صورت گسترش رفتار و 

شرایط ناخوشایند در جامعه، ناخوشایندتر عمل خواهند 

کرد. پس باید به دنبال نظم و الگوی سالم در جامعه باشیم. 

فرد هویت می بخشد،  به یک  که  تمام عواملی  مجموع 

تغییراتی  نیز  یادگیری  و  اوست  رفتار  و  احساس  تفکر، 

نسبتاً پایدار در این عناصر انسان ساز محسوب می شود.

روانی  یکپارچه شخصیت در سالمت  و ساختار  هویت 

فرد تعیین کننده است. اضطراب، تعارض و فشار روانی 

شخصیت  تخریب  باعث  که  است  عواملی  فیزیکی،  و 

می شود. زندگی انسانی آنقدر پیچیده است که نمی شود 

فقط با توسل به تئوری خاصی مانند روانکاوی، رفتارگرایی، 

تمایالت  و  آرزوهـــا  به  صفاتی،  رویــکــرد  یا  انسان گرایی 

رسید، لذا تنها و بهترین امید، استفاده از رهنمودها و 

الگوهای درست است تا به درک بخشی از دگرگونی های 

اجتناب ناپذیر زندگی برسیم و برکشمکش ها چیره شویم. 

برای موفقیت باید تغییر کرد و برای تغییر نیاز به الگوی 

مناسب داریم. 

در بخش دیگری از کتاب برای حفظ و بیان دوباره اطالعات 

و بهره گیری از آن در آموزش و کارآموزی، روش های زیر 

را ذکر می کند:

تکرار: مؤثرترین شیوه یادگیری است و هر چه انگیزه  	

کارآموز برای یادگیری بیشتر باشد، نیاز به تکرار کمتر 

می شود، لذا مربی باید روی انگیزه های متعالی انسانی 

سرمایه گذاری کند.

دیدن: یک ضرب المثل چینی، ارزش یک تصویر را برابر  	

هزار کلمه می داند، بنابراین مربی بهترین تصاویر را باید 

خلق کند چه در اسالیدهای آموزشی و چه در کارآموزی.

ارتباط دادن اطالعات به زندگی خود،  	 خود مرجعی: 

یعنی مِن امروز به اضافه تجربیات قبلی، باعث افزایش 

قدرت حافظه و یادآوری و یادگیری بهتر می شود. مربی 

باید از گذشته، نردبانی برای پیشرفت در آینده بسازد.

مربیان  	 کدگذاری:  با  یادسپاری  فن  یا  تقویت حافظه 

با گروه بندی و دسته بندی اطالعات، کلیدهایی برای 

بازکردن حافظه هستند.

با  	 مطالب جدید  یادگیری  اطالعات:  کردن  دار  معنی 

پیوند دادن آن به یادگیری های منطقی و منظم قبلی، 

آموختن را معنی دار می سازد. مربی در واقع باید به این 

طرح واره ها و شکل های سازمان یافته، ضربه بزند تا با 

اطالعات جدید به سازماندهی بهتر مطالب، دست یابد.

الگوسازی: در این نوع یادگیری، افراد، رفتار دیگران را  	

مشاهده می کنند و سپس از آن ها به عنوان الگوهایی 

برای رفتار خود استفاده می کنند.

دوران  	 در  چرخه  ایــن  کـُـلــب:  یادگیری  چرخه  تــئــوری 

نمایش درمــی آیــد که نشان  به  کــارآمــوزی بطور مکرر 

می دهد، چگونه افراد گروه در یادگیری هم، مؤثر هستند. 

این چرخه با انجام عینی و واقعی یک رفتار آغاز می شود. 

در مرحله بعد به تفکر درباره جنبه های آن رفتار پرداخته 

می شود. در مرحله سوم نیز به تجزیه و تحلیل منطقی 

در خصوص رفتار پرداخته می شود تا جنبه های صحیح 

آن درونی سازی شود. در مرحله آخر، رفتار جدید در 

موقعیت های جدید به کار گرفته می شود.

کارآموزان کمک  به  از سوی مربی  که  بسیار مهم است 

شود تا انرژی شان را تا حد امکان به شکل سازنده و خالق 

و در جهت اهداف سازمان به کار برند و انگیزه و پویایی 

کافی را در محیط کاری خود حفظ کرده، با آموزش بهتر و 

معنی دارتر به پیشرفت مداوم مردم، سازمان و کشور، کمک 

کنند. بدین سان از کسالت مشاغل پرزحمت با دستمزد کم 

درآیند و با اجرای آموزش های حضوری، نشاط و عزت نفس 

گروهی را در جامعه گسترش دهند. حتی در شرایط بحران 

با رعایت پروتکل های  از همه گیری کووید 19 نیز  ناشی 

بهداشتی به اهمیت بحث و آموزش گروهی، پایبند بمانیم.
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