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1

سخن نخست

پیام تبریک دکتر درتاج به مناسب آغاز سال تحصیلی
بار دیگر ماه «مهر» از راه رسید و صحیفه نورانی دانش با انگشت تکاپو و تالش دانشجویان و صاحبان کسب
علم و کمال ورق خورد .آغاز سال تحصیلی جدید و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به دانشجویان عزیز،
صمیمانه تبریک عرض نموده و برای همگان ،دستیابی به مدارج عالی علمی ،دینی و اخالقی ،تواًم با موفقیت،
بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

2

اخبار انجمن

تور یک روزه دریاچه سقالکسار و شهر ماسوله (تیر )79
تور یک روزه دریاچه سقالکسار و شهر ماسوله (ویژه بانوان) به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن
روان شناسی تربیتی ایران در تاریخ  15تیرماه برگزار شد.

3

برگزاری مسابقه گرامیداشت روز ملی اهدای خون
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت گرامیداشت روز ملی اهدای
خون مسابقه ای با عنوان " ایده های روان شناسانه بکر و بدیع نهادینه کردن و ترویج فرهنگ اهدای خون در
ایران" در تیرماه  97برگزار نمود و در پایان خانم شیما ابراهیمی به عنوان برگزیده مسابقه معرفی و
جایزه ای به ایشان اهدا گردید.

4

برگزاری پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در  79بهمن ماه به همت انجمن
روان شناسی تربیتی ایران و همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور
چهارمین همایش ملی روان شناسی مدرسه با تأکید بر روی آورد تحولی به روان شناسی تربیتی ،با همت
انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران و همکاری وزارت آموزش و پرورش در تارخ  27بهمن  1397برگزار
خواهد شد.
محورهای پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه عبارتند از:
 -1صالحیت های حرفه ای معلم و شیوه های آموزش خالقانه
 -2انطباق آموزش های مدرسه ای با نیازهای جامعه
 -3نظام استعدادیابی ،هدایت تحصیلی و مشاوره شغلی
 -4نظام ارزشیابی اصیل و عملکردی
 -5یکپارچه سازی ،عادی سازی و انطباق مدارس (عادی و تیزهوش)
 -6آسیب شناسی مدارس و هویت یابی دانش آموزان
 -7شادکامی و ارتقاء سالمت روانی در مدارس
 -8نظام آموزشی پیش از دبستان و اهمیت آموزش از طریق بازی

5

اطالع رسانی پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در سایت همایش نیوز

6

نمایه شدن پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در سایت پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ()ISC
به اطالع پژوهشگران محترم می رساند ،پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ( )ISCنمایه شد .برای اطالعات بیشتر می توانید به لینک http://sp.iepaconf.ir/fa
مراجعه نمایید.

7

نمایه شدن پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در پایگاه sivilica

به اطالع پژوهشگران محترم می رساند ،پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در پایگاه  sivilicaنمایه
شد .برای اطالعات بیشتر می توانید به لینک  http://sp.iepaconf.ir/faمراجعه نمایید.
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دکتری در رشته روان شناسی تربیتی ،از دانشگاه

روان شناسان معاصر

ایالتی فلوریدا گردیدند .همچنین ایشان دارای
سابقه تدریس در دانشگاه های آمریکا با سمت
مربی رتبه اول هستند.
سوابق شغلی:
از پیشینه های کاری دکتر کریمی می توان به
آموزگاری و مدیریت دبستان روستایی ،ریاست
کتابخانه دانشگاه ابوریحان از سال  1352تا
 1352و استادیار روان شناسی تربیتی در این

دکتر یوسف کریمی

دانشگاه از سال  1356تا  1359اشاره کرد.

دکتر یوسف کریمی در سال  1323در شهر قزوین

از سال  1359تا هنگام بازنشستگی ایشان با

متولد شدند .دکتر کریمی نامی آشنا برای اساتید

سمت های استادیار ،دانشیار و استاد به تدریس

و دانشجویان روان شناسی به شمار می آیند.

در دانشگاه عالمه طباطبائی پرداختند .از دیگر

بسیاری از روان شناسان کنونی یا دانشجویان در

مسئولیت ها و سوابق اجرایی ایشان در دانشگاه

دوران تحصیل خود با شماری از تألیفات ایشان

عالمه طباطبائی می توان به مدیریت گروه

مانند کتاب روان شناسی اجتماعی ،نگرش و تغییر

روان شناسی تربیتی در سه دوره پیاپی و نیز

نگرش و ...آشنا گردیده اند.

معاونت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی اشاره کرد.

سوابق تحصیلی:
ایشان مدرک کارشناسی خود را در سال 1352

آثار:

در رشته آموزش ابتدایی ،از دانشگاه ابوریحان

دکتر کریمی صاحب آثار علمی متعددی هستند.

بیرونی (سابق) دریافت کردند.

کتاب های ایشان شامل  11عنوان تألیف و 9

بعد از مدتی برای ادامه تحصیل عازم کشور آمریکا

عنوان ترجمه می باشد ،همچنین  24مقاله فارسی

شدند و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته

و  2مقاله انگلیسی از دیگر سوابق کارنامه ارزشمند

روان شناسی تربیتی در سال  )1974( 1353از

علمی -پژوهشی ایشان است.

دانشگاه ایالتی بال در ایالت ایندیانا دریافت کردند
و در سال  )1977( 1356موفق به اخذ درجه
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 -7بررسی و مقایسه رابطه بین ابعاد کمال

مقاالت علمی و پژوهشی

گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی

 -1اثر آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی

تحصیلی در دانشجویان دانشگاه عالمه

و فراشناختی) بر عملکرد حافظه فعال دانش

طباطبائی  -دوفصلنامه پژوهش های

آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران -

روانشناسی بالینی و مشاوره  -دوره  ،4شماره

فصلنامه روان شناسی تربیتی  -دوره ،6

 ،2سال .1393

شماره  ،18سال .1389

 -8پیش بینی عضویت نوجوانان و جوانان در

 -2ارتباط عاطفه مثبت ،شرایط کاری و

گروه های معتاد و غیرمعتاد براساس حمایت

حمایت از هدف با رضایت شغلی :بررسی نقش

اجتماعی ادراک شده ،سبک های دلبستگی،

میانجی خودکارآمدی و پیشرفت در جهت

سبک های هویتی و صفات شخصیتی -

هدف  -فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی

درمانی  -دوره  ،4شماره  ،15سال .1392

کاربردی  -دوره  ،13شماره  ،3سال .1391

 -3ارزیابی جو روانی -اجتماعی کالس درس

 -9تأثیر چارچوب بر انتخاب :تعامل بین

در شناسایی ساختار درونی مدرسه و ارتباط

درگیری هیجانی و خطرپذیری  -فصلنامه

آن با خالقیت دانش آموزان  -فصلنامه ابتکار

روان شناسی تربیتی  -دوره  ،6شماره ،19

و خالقیت در علوم انسانی  -دوره  ،3شماره

سال .1389

 ،2سال .1392

 -12تأثیر حضور مأموران راهنمایی و رانندگی

 -4بررسی آزمایشی اثر تلقین بر ادراک

بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر -

بویایی :پژوهشی در روان شناسی اجتماعی

فصلنامه علوم اجتماعی  -دوره  ،7شماره ،12

ادراک حسی  -فصلنامه علوم اجتماعی  -دوره

سال .1379

 ،5شماره  ،9سال .1376

 -11تبیین عوامل روان شناختی و اجتماعی

 -5بررسی تأثیر همنوایی در تخلف از عالیم

بر نوع دوستی خیرین مدرسه ساز  -فصلنامه

چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در

روان شناسی تربیتی  -دوره  ،12شماره ،39

شهر تهران  -فصلنامه علوم اجتماعی  -دوره

سال .1395

 ،19شماره  ،56سال .1391

 -12رابطه کیفیت زندگی والدین باعملکرد

 -6بررسی شاخص های روان سنجی

مدرسه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر

پرسشنامه ادراک از کالس  -فصلنامه اندازه

اصفهان  - 1385 -1386فصلنامه دانش و

گیری تربیتی  -دوره  ،1شماره  ،1سال
.1389
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پژوهش در روان شناسی کاربردی  -دوره ،9

از دیگر پیشینه های علمی ایشان عضویت در:

شماره  ،33سال .1386

انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ،انجمن روان شناسی

 -13مطالعه بسترهای طالق در افراد مطلقه:

اجتماعی ایران و انجمن روان شناسی آمریکا

پژوهشی پدیدار شناسانه  -فصلنامه مطالعات

) (APAمی باشد .عالوه بر این عضویت در هیأت

روان شناسی بالینی  -دوره  ،7شماره ،25

تحریریه نشریات علمی مانند مجله روان شناسی و

سال .1395

علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی ،مجله

 -14مقایسه ابعاد کم الگرایی (خودمدار،

روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و مجله

دیگرمدار و جامعه مدار) و مکان کنترل در

روان شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از

میان دانشجویان با اضطراب امتحان باال و

دیگر سوابق استاد است .ایشان هم اکنون استاد

دانشجویان عادی دانشگاه عالمه طباطبائی -

تمام وقت گروه روان شناسی در واحد علوم و

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی -

تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی هستند.

دوره  ،3شماره  ،9سال .1391
 -15مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی در
نوجوانان بزهکار ونوجوانان عادی شهر تهران -
فصلنامه روان شناسی تربیتی  -دوره ،12
شماره  ،42سال .1395

مقاالت کنفرانسی
 -1روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش
مصرف کنندگان انرژی  -پنجمین همایش
ملی انرژی – .1384
 -2تبیین عوامل اجتماعی مؤثر بر تمایل
زنان متکدی به ترک تکدی  -اولین همایش
نقش زن در سالمت جامعه – .1394
Effect of CeO2 on thermal and -3
structural properties of MAS
 - glassکنفرانس بین المللی مهندسی
معدن ،فلزات و مواد – .1394
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بار یک  CSبا یک  USهمراه می شود .در مرحله
 ،3وقتی که حیوان ها مجدداً پاسخ وسیله ای یا
کنشگر را انجام می دهند CS ،مرحله  2ارائه
می شود و تأثیر آن بر نرخ پاسخدهی تعیین
می گردد .بسته به اینکه چگونه در مرحله  CS 2و
 USجفت شوند ،معلوم می شود که ارائه  CSدر
مرحله  3نرخ پاسخ وسیله ای یا کنشگر را تسهیل
یا بازداری می کند یا بر آن تأثیر ندارد.

دایرة المعارف روانشناسی1

 شرطی سازی اجتنابی
()avoidance conditioning
تدابیر آزمایشی که به وسیله آن ارگانیسم از راه
انجام یک رفتار مناسب می تواند از یک محرک
آزار دهنده اجتناب کند.

 پاسخ شرطی
()CR( )conditioned response

 ناکامی انتظاری شرطی
(

anticipatory

(همچنین بازتاب شرطی نیز نامیده می شود)
پاسخی که به محرکی که در اصل با آن همراه
نبوده نیز داده می شود .برای مثال ،ترشح بزاق در
حضور یم صوت یک پاسخ شرطی است زیرا یک
ارگانیسم به طور معمول به یک صوت پاسخ ترشح
بزاق نمی دهد.

conditioned

)frustration
خرده واکنش های انتظار ( )rFو محرک های آنها
( )sFکه به رویدادهای محیطی شرطی شده اند و
به ناکامی نخستین وابسته اند.

 پاسخ هیجانی شرطی
(

emotional

 محرک شرطی

conditioned

()CS( )conditioned stimulus

)CER( )response

محرکی که پیش از شرطی شدن موجب نمی شود
که ارگانیسم پاسخی را که پس از شرطی شدن
انجام می دهد ،انجام دهد .پیش از شرطی شدن،
محرک یک محرک خنثی است .اما پس از شرطی
شدن محرک شرطی یک پاسخ شرطی را موجب
می شود .در ظرطی سازی کالسیک ،بازداری
شرطی آن نوع شرطی است که وقتی همراهی
 CS-USپاسخی را واپس می زند مشاهده
می گردد.

روشی که برای تعیین نیرومندی رابطه بین  CSو
 USبه کار می رود و در آن شرطی کردن کنشگر
و کالسیک ترکیب می شوند .در مرحله  ،1حیوان
ها یک پاسخ وسیله ای یا کنشگر را تا درجه ای
می آموزند که با نرخ ثابتی داده می شود .در
مرحله  ،2مرحله شرطی شدن کالسیک ،چندین

منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر
سیف)
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 منع شرطی

در ارگانیسم می شود .شیئی که موجب بروز درد
در بخش معینی از بدن می شود و پاسخ دور
شدن از منبع درد را به وجود می آورد .بنابراین،
درد یک محرک غیر شرطی است .تاباندن نور به
چشم سبب می شودکه مردمک چشم تنگ شود.
بنابراین نور هم یک محرک غیر شرطی است.

()conditioned suppression
بازداری یک پاسخ شرطی که به وسیله پاسخ های
هیجانی شرطی ( CERها) ایجاد می شود.

 شرطی سازی ،شرطی شدن ،شرطی
کردن
()conditioning
یک شیوه آزمایشی مورد استفاده برای تغییر رفتار.
غالب نظریه پردازان یادگیری بر این باورند که دو
نوع شرطی سازی وجود دارد – کالسیک و وسیله
ای_ و همه یادگیری ها مستلزم شرطی شدن اند.
برای این روان شناسان ،یادگیری اصطالحی است
که برای معرفی خالصه وار تعداد زیادی از
پاسخ های شرطی به کار می رود.

 پاسخ غیر شرطی
()unconditioned response
()UR
پاسخ طبیعی و خودکاری که پس از ارائه محرک
غیر شرطی به ارگانیسم ظاهر می شود .پس
کشیدن دست بر اثر فرو رفتن سنجاق به آن،
ترشح بزاق پس از قرار گرفتن غذا یا اسید در
دهان ،و تنگ شدن مردمک چشم پس از تابش
نور همه مثال هایی از پاسخ غیر ظرطی هستند.

 محرک غیر شرطی
()unconditioned stimulus
()US
محرکی که سبب بروز یک پاسخ طبیعی و خودکار
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که می بیند بیدار شود می تواند موقعیت خود را

یادداشت ها

در اتاق بیابد و رویا و واقعیت را از هم تشخیص

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

دهد .همچنین اگر در باز باشد .او کمتر احساس

قسمت اول:

جدایی و تنهایی می کند.
بعضی از کودکان هراس شدیدی نشان داده به

وقتی چراغ ها خاموش می شوند ،همه جا تاریک

طوری که عالئم وحشتزدگی در آنها چند برابر

می شود .گاه این تاریکی بسیار ترس آئر و وحشت

تاریکی دیده می شود .ولی برخی کودکان با فرار

انگیز است خصوصاً برای کودکانی که به تازگی در

از تاریکی اضطراب ناشی از آن را در خود خنثی

اتاق خودشان خوابیده و از مادر جدا می خوابند.

می کنند.

ترس از تاریکی به عنوان یک ترس طبیعی

کودکان وقتی وارد سن  4یا  5سالگی می شوند

شناخته شده که همواره با نوع بشر همراه بوده

قدرت تخیلشان رشد کرده و گذشته از تفکر

است .انسان از همان نخستین ایام هنگام شب یا

درباره موجودات خارق العاده و عجیب و غریب

قرار گرفتن در تاریکی غارها گاه صدایی می شنید

بسیار به دنبال داستان های ترسناک و تخیلی

که منشأ اصلی آن را ندانسته و چون همه جا

هستند .بنابراین والدین گاه در این سن متوجه

تاریک بود ترس از تاریکی به یک واکنش

واکنش متناقض کودکشان به تاریکی می شوند .تا

همیشگی در او تبدیل شد .بنابراین کودکان نیز

حدی که شب ها از خوابیدن در اتاق تاریکشان

گاه از تاریکی دچار هراس می شوند.

وحشت دارند.

بزرگترین اشتباهی که والدین مرتکب می شوند،

ترس های وقت خواب (ترس های شبانه) از

نامحترم دانستن ترس کودک از تاریکی و مسخره

تاریکی ،هیوالی زیر پتو و تنها خوابیدن در سنین

کردن اوست ...

پیش از دبستان و سال های آغازین پس از آن
معمول هستند .این ها سال هایی هستند که در

کودکی که از تاریکی می ترسد

آن قدرت تخیل کودک شما به طرز فوق العاده ای

اکثر کودکان دوست ندارند در تاریکی کامل و یا

گسترش پیدا می کند ،این به آن معنی است که

در اتاقی که درش بسته است بخوابند .هیچ فایده

او می تواند چیزهای جدید و ترسناکی را در تصور

ای هم ندارد که ما به کودکمان بیاموزیم که در

خود بگنجاند که از آن ها واهمه دارد.

تاریکی کامل بخوابد .بهتر است که به هنگام

بخش قابل توجهی از روز او غوطه ور در بازی های

خواب ،اتاق خواب او را با چراغ کم نور روشن نگه

تخیلی همراه با انواع اژدها ،دایناسور و آدم بدها

داریم؛ بدین ترتیب هر گاه کودک بعد از خوابی

(قهرمان های منفی) می گذرد .در هنگام خواب
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متوقف کردن این تخیالت و به خواب رفتن برای

می افتد و آن گاه خواب از سر او می پرد و شروع

او مشکل می شود .به دلیل تخیالتی که در طول

به خیال پردازی مجدد می کند.

روز کودک ذهن خود را با آن درگیر کرده ناگهان

در بعضی موارد ،حتی فکر تنهائی در یک اتاق

حتى اشیای آشنا که قبالً هرگز ترسناک نبوده اند

تاریک کودک را می ترساند .کودکانی که از

 -مثل اتاق خواب تاریک  -وحشت آور به نظر

تاریکی و تنهائی ،شدیداً دچار ترس ،دلهره و

می رسند؛ و از آن جا که کودک شما در این سن

اضطراب می شوند و از آن فرار می کنند ،بیش از

هنوز در حال آموختن تمایز بین خیال و واقعیت

هر چیز نیازمند احساس امنیت و آرامش خیالی

است احتمال وجود موجودی نامرئی در زیر پتو یا

هستند که والدین و اعضای خانواده می توانند به

تخت برایش کامالً واقعی به نظر می رسد.

آنها ببخشند .تعدیل وحشت زدگی کودکان و

کودکی که در مرحله رشد تصورات خیالی است،

ترس آنها از تاریکی راه های بسیار متفاوتی دارد

به راحتی می تواند از هر چیزی در تاریکی برای

یکی از این راه ها ریلکس کردن کودکان در این

خود هیوالئی بسازد و از آن هیوالی خیالی خود

شرایط است.

بترسد .گاهی ترس از تاریکی صرفأ معمول این

کودکان کوچک تر با برخی قصه ها و شعرها

نکته است که کودک نمی داند در تاریکی چه باید

آرامش پیدا کرده و برخی دیگر اگر کمی از

بکند .گاهی نیز عادت ترس کودک از تاریکی آن

تاریکی اتاقشان کمتر شود و یک چراغ کم نور

است که نمی تواند مادر ،پدر و یا شخص مراقب

روشن باشد احساس امنیت بیشتری کرده و راحت

خود را ببیند .در صورتی که اگر این فرد دستش

تر به خواب می روند.

را به کودک بدهد ،ترس کودک از بین خواهد

تحقیقات دانشمندان استرالیایی نشان داده است

رفت.

کودکانی که شب ها در اتاق نیمه تاریک

در برخی موارد ،ترس کودک از تاریکی ،ناشی از

می خوابند یا حداقل یک المپ کم نور در اتاقشان

تصورات ذهنی او درباره دزد و موجودات

روشن است با آرامش بیشتری می خوابند و کمتر

خیالی ای است که از اطرفیان خود می شنود و یا

کابوس می بینند.

گاهی خواب می بیند .از نظر یک کودک  6ساله،

گذشته از آن کودکانی که در کنار تخت خوابشان

تاریکی مظهر هیوالها ،غول ها ،دزدها و  ...است

یک چراغ خواب دارند احساس امنیت باالتری

که می توانند به او صدمه بزنند .برای مثال ،زمانی

داشته و استرس کمتری دارند.

که کودک به رختخواب می رود به یاد موقعیت

این کودکان صبح ها عالمت خواب آلودگی

ترسناکی که شب پیش در خواب دیده است،

کمتری نیز دارند و به هنگام بازی و تکالیف عملی
تمرکز بیشتری از خود نشان می دهند ،البته
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روان شناسان معتقدند رنگ اتاق خواب کودک اگر

انجام دهید تا به او کمک کنید که بر ترس های

همراه با نور مناسب شود در احساس شادمانی او

خود غلبه کند و خیلی راحت به خوب برود .در

تأثیر زیادی دارد .بنابراین کودکانی که اتاقی با نور

ساعات پیش از خواب ،کودک را با داستان ها یا

بیشتر و رنگ روشن دارند خلقیاتی شادتر و

فیلم های شاد و غیرخشونت آمیز آماده کنید و از

احساس آرامش بیشتری نیز دارند.

تعریف کردن قصه ها و افسانه های ترسناک و

پاتریشیا شیتز استاد آموزش مشاوره در دانشگاه

ناراحت کننده یا پخش کارتون های این چنینی

آالباما در بیرمنگام می گوید« :ترس های وقت

پرهیز کنید .برای موقع خواب نیز یک روند ثابت و

خواب  -از تاریکی ،از جدایی از والدین ،از صداها،

مشخص و مسالمت آمیز که هر شب بتوانید آن را

از آدم های بدی که آسیب جسمی وارد می کنند

اجرا کنید در نظر بگیرید .برای مثال می توانید از

 -یک مرحله طبیعی در روند رشد است و اغلب

برنامه پیشنهادی زیر به عنوان برنامه قبل از خواب

بیش از آنچه که والدین انتظار دارند به طول

کودک کمک بگیرید .یک حمام گرم ،یک داستان

می انجامد ،این مرحله در حدود سن دو سالگی

مالیم ،یک الالیی آرام و چند دقیقه در سکوت

آغاز می شود و تا حدود هشت  -نه سالگی ادامه

کنار رختخواب کودک ماندن.

می یابد ».عالوه بر این کودکان در سنین پیش از

آرامش مراسم قبل از خواب می تواند مثل نوعی

دبستان شروع به درک این نکته می کنند که

ورد جادوبی عمل کند و افکار و آدم های بد را از

چیزهایی در دنیا وجود دارد که می تواند به آن ها

ذهن کودک دور کند و مرحله گذار از هوشیاری

آسیب بزند .کار شما در طی ده سال آینده (و

کامل به خواب عمیق را آسان کند .وجود یک یا

حتی بیشتر) این است که به کودک تان کمک

دو چراغ خواب در اتاق خواب کودک می تواند

کنید تا تفاوت بین خطر واقعی (مثل سوار شدن

احساس امنیت بیشتری به او بدهد .نیمه باز

به ماشین شخص ناشناس) و چیزهایی که تنها

گذاشتن در اتاق خواب کودک ،پخش کردن یک

تصویری در ذهن هستند که به نظر می رسند

نوار قصه یا الالیی و تشویق کودک به خوابیدن با

(مثل وجود یک جادوگر بین دیوار و رختخواب) را

عروسک با پتوی مورد عالقه اش نیز می تواند

درک کند.

مفید باشد .اگر کودک خواهر یا برادری دارد،

شاید شما هم اکنون نتوانید به کودک کمک کنید

اجازه دهید با هم در یک اتاق بخوابند ،این کار

که به طور کامل ترس خود را از بین ببرد ،چون

می تواند باعث شود ترس های وقت خواب به

همچنان که اشاره شد او در روند رشد خود مجبور

همان سرعتی که پدیدار شده اند ناپدید شوند .اگر

به از سر گذراندن این دوره و این تجربه ها است.

کودکتان از تنها ماندن وحشت دارد و تنها با

اما کارهای زیادی هم هست که شما می توانید

تماس با شما احساس راحتی می کند .اگر برایتان
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مساله ای نیست که کودک مدتی با شما بخوابد

در رختخوابش نمی ماند و نمی تواند به خواب

تا زمانی که ترس های وقت خواب او کمرنگ

برود (البته نه فقط به این دلیل که دوست دارد تا

بشود و وارد مرحله رشدی دیگری بشود از این کار

دیروقت بیدار بماند!) ممکن است مسائل عاطفی

دریغ نکنید.

اساسی داشته باشد که نیاز به بررسی دارد ،هر

اگر شما هر کاری که می توانسته اید برای قوت

چند ممکن است شما در ابتدا احساس کنید

قلب دادن به کودک انجام داده اید و او هنوز هم

نیازی به مشاوره ندارید .اما در این زمینه یک

شدیداً هراسناک است ،ممکن است ترس های او

مشاور می تواند به شما کمک شایانی بکند .اکثر

از حد نرمال گذشته باشد و مشکل فوبیا یا

کودکان از تاریکی هراس دارند و همواره والدین

اضطراب داشته باشد .نشانه های وجود فوبیا

آنها ،با مشکالتی از این قبیل همچون ترس کودک

(ترس های بی اساس) عبارت اند از گریه و تکرار

از حیوانات ،ترس کودک از غریبه ها ،ترس کودک

مداوم آن به حدی که بیش از چند دقیقه طول

از تاریکی و  ...مواجه هستند و البته در بیشتر

بکشد و بیش از حد یک ترس معمولی طبیعی (از

مواقع هم نمی دانند که چه رفتاری را باید در

«من از تاریکی می ترسم» تا «همه چراغ های

مقابل این ترس ها از خود نشان دهند .ترس

خانه را روشن کن تا دزدها نتوانند ما را بکشند)».

کودکان معموالً در برابر پدیده هایی رخ می دهد

باشد .ترس فوق العاده زیاد یا مداوم وقت خواب

که اغلب بزرگساالن آنها را ترسناک نمی دانند و

می تواند ناشی از یک اتفاق ناراحت کننده یا

این در حالی است که ترس کودک برای خود او

مشوش کننده در خانه یا مدرسه یا محیط های

کامالً واقعی است.

بزرگتر باشد .باید دانست که حتی بچه های

ترس در مفهوم کلی به معنای واکنشی است

خیلی کوچک نیز استرس های ناشی از طالق یا

طبیعی و الزم و البته مهم و مفید .در صورتی که

مرگ در خانواده ،بیکار شدن یکی از والدین،

ترس به طور کامل کنترل و به طور منطقی تعبیر

اسباب کشی به خانه جدید ،تغییر پرستار یا مربی

شود ،باعث می شود که شخص در مواجهه با

یا معلم کودک ،خشونت یا فجایع طبیعی را درک

مشکالت بیشتر احتیاط کند.

می کنند .الزم به تذکر نیست که ترس های شبانه

از دیرباز عامل به وجود آورنده ترس در کودکان

ناشی از آزار جسمی یا فیزیکی نیز می باشند (در

مورد توجه محققان بوده و البته جواب های

چنین حالتی واقعاً یک هیوال ممکن است در اتاق

بسیاری هم به آن داده شده است .گروهی ،عوامل

کودک باشد).

زیستی را به عنوان عامل برخی از ترس ها در

اگر کودکتان به این دلیل که واقعاً هراسان است؛

کودکان عنوان کرده اند و برخی دیگر ،عوامل روان

هر کاری می کند که با ترس مواجه نشود و اگر

شناختی همچون تغییر در محل سکونت ،جدا
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شدن از والدین و ...را باعث به وجود آمدن ترس

کردن اوست .ترس بچه ها از تاریکی ،نشانه

در کودکان می دانند .یعنی کودک ترس را از

خالقیت و هوش آنهاست .وقتی شما ،او را مسخره

والدین و اطرافیان خود فرا گرفته است .مثالً اگر

می کنید یا با الفاظی مانند ترسو و بی عرضه

مادر از عنکبوت می ترسد ،این ترس ناخواسته به

خطابش می کنید ،نه تنها ترسش را از بین

کودک منتقل می شود.

نمی برید ،بلکه باعث می شوید خجالت بکشد و

از عوامل دیگر که در ایجاد ترس در کودکان

احساس گناه کند.

تأثیرگذار است ،می توان به اتفاقات و حوادث
محیط پیرامون کودک اشاره کرد .مثالً کودک با

قدم دوم :آرام بمانید و آرامش کنید

مشاهده صحنه تصادف و یا تماشای فیلم های

وقتی بچه ها ترسیده اند ،به همدردی شما نیاز

ترسناک و وحشت انگیز دچار ترس و اضطراب

دارند .پس حتی اگر از ناراحتی فرزندتان معذب

می شود.

شده اید ،سعی کنید با چهره و صدایی آرام

«یکی توی کمدم قایم شده ،چشماش توی

صحبت کنید .الزم نیست در همان لحظه ،درباره

تاریکی برق میزد!»« ،اجازه بده امشب توی اتاق

اینکه «تاریکی اصال ترس نداره» یا «هیوال و غول

شما بخوابم»« ،میشه پیشم بمونی تا خوابم ببره؟»

مال قصه هاست» با او حرف بزنید .این کار را به

و . ...

روز موکول کنید و به جای آن ،از فرزندتان

همه والدین ،در دوران خردسالی فرزندشان ،با

بخواهید درباره چیزی که باعث ترسش شده

چنین جمالتی مواجه می شوند .گاهی قضیه ،به

صحبت کند.

هیوالی زیر تخت مربوط است و گاهی هم غول
پشت پنجره ،من و شما می دانیم که در تاریکی

قدم سوم :با ترس بچه ها بازی نکنید

هیچ خبری نیست و خانه ،در سیاهی شب ،به

شاید بردن کودک به تخت خواب نرم و گرم

اندازه روشنایی روز ،در امن و امان است ،ولی یک

خودتان ،راحت ترین راهی باشد که ساعت دو بعد

کودک دو  -سه ساله که ترسیده ،می تواند این

از نیمه شب ،به ذهن تان می رسد ،ولی این کار،

قدر منطقی باشد؟ به نظر شما ،بهترین راه برخورد

انتخاب درستی نیست .برای دادن توانایی مقابله با

با ترس از تاریکی در بچه ها چیست؟

ترس به دختر یا پسرکوچولوی وحشت زده تان،
چند دقیقه از خواب نازتان بزنید ،کنارش بمانید و

قدم اول :به ترس کودک احترام بگذارید

دستش را بگیرید .حتی می توانید از او سوال

بزرگترین اشتباهی که والدین مرتکب می شوند،

کنید که دوست دارد هر چند دقیقه یک بار به

نامحترم دانستن ترس کودک از تاریکی و مسخره
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اتاقش سر بزنید .ممکن است بگوید هر پنج دقیقه
یک بار .سخت است اما ارزشش را دارد.

برگرفته از مقاله :

برای اینکه فرزندتان آرام شود ،الزم نیست در

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

اتاقش راه بیفتید و زیر تخت ،پشت پنجره یا هر
جای دیگری را کنترل کنید و بگویید «اینجا هیچ

جستجو و آماده سازی :مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
کودکان

سراغت نمیاد ».این کار ،رسمیت بخشیدن به

منبع :
میگنا -دانشنامه روان شناسی و علوم تربیتی

غولی نیست!» یا «اگه پسر خوبی باشی ،آقا غوله
چیزی است که کودک را در تاریکی ترسانده است.
به جای این کارها ،می توانید به او بگویید« :بیا
زیر تخت رو یه نگاهی بنداز .اینجا فقط اسباب
بازی ها و کفشهای خودته».
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چکیده پایان نامه دکتری
عنوان :
اثربخشی روش های درمان شناختی ،مواجهه ای و انزجاری در اختالل وسواس فکری -عملی
دانشجو  :هیوا محمودی  -دانش آموخته دکتری روان شناسی عمومی از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
استاد راهنما :جناب آقای دکتر حسین قمری کیوی
اساتید مشاور :جناب آقای دکتر محمد نریمانی

چکیده
هدف پژوهش حاضر اثربخشی روش های درمان شناختی ،مواجهه ای و انزجاری در اختالل وسواس فکری-
عملی بود .روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون -پس آزمون چند گروهی بود .جامعه آماری شامل
کلیه بیماران مبتال به وسواس فکری -عملی مراجعه کننده به مراکز بالینی و مراکز مشاوره شهرستان سقز،
بوکان با دامنه سنی  22-42سال بودند که تعداد آنها  152نفر بود .نمونه آماری این تحقیق شامل  82بیمار
(دامنه سنی  22تا  42سال) مبتال به اختالل وسواس فکری -عملی بودند که بطور دردسترس انتخاب شدند
و در چهار گروه درمان شناختی ،مواجهه ای ،انزجاری و گروه کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند.
ابزارهای گردآوری اطالعات مصاحبه بالینی ،مقیاس وسواسی -اجباری ییل براون و سیاهه وسواسی -عملی
مادزلی بود و روش تحلیل داده ها کوواریانس چند متغیره بود .نتایج پژوهش آزمون تحلیل کوورایانس چند
متغیره نشان داد که روش درمان شناختی ویتال ،درمان مواجهه ای و انزجاری نسبت به گروه کنترل روی
کاهش عالیم وسواس تأثیر دارند و همچنین نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه های آزمایش و
کنترل بر روی متغیرهای وارسی ،کندی ،شستشو و شک وسواسی تفاوت معنادار وجود دارد و روش شناختی
ویتال نسبت به گروه درمان مواجهه و انزجاری در کاهش انواع وسواس موثرتر بوده است.
نتیجه گیری :بنابراین براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مؤثرترین روش در درمان
انواع وسواس فکری -عملی ،به ترتیب درمان شناختی ویتال ،درمان مواجهه و درمان انزجاری بوده است.

واژگان کلیدی :درمان شناختی ویتال ،مواجهه درمانی ،انزجار درمانی ،وسواس فکری -عملی.
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معرفی کتاب
گرایی توضیح داده شده اند؛ در بخش راهبردهای
آموزش ،به دو راهبرد اصلی مستقیم و غیر
مستقیم اشاره شده است و در همین فصل ،عالوه
بر راهبردهای اصلی به سایر راهبردها شامل
راهبرد آموزش تعاملی ،یادگیری از طریق تجربه ،و
راهبرد مطالعه مستقل پرداخته شده است؛ بخش
روش های آموزش ،روش هایی چون آموزش
آشکار ،سخنرانی ،سخنرانی بازخوردی ،تسلط
آموزی ،مفهوم آموزی ،بحث گروهی ،و آموزش از
طریق یادگیری مشارکتی را دربر می گیرد؛ بخش
فنون آموزش به فنون توضیح دادن ،روشنی بیان،
پرسیدن سؤال ،پیش سازمان دهنده ،نقشه
مفهومی ،و داربست زدن پرداخته است .عالوه بر
هرم آموزش و توضیح مفصل آن ،سه بخش دیگر،
به کتاب اضافه شده است :در بخش اول به طراحی
آموزشی و در بخش دوم به نظریه های آموزشی
پرداخته شده است که در قالب سایر اصطالحات
آموزشی قرار نمی گیرند  .سه نظریه آموزشی در
این بخش نظریه های آموزشی بلوم ،آزوبل ،و برونر
هستند .آخرین فصل به مدیریت کالس و کنترل
صحیح رفتارهای انضباطی دانش آموزان و
مدیریت اثربخش می پردازد .امید است مجموعه
مطالب فراهم آمده مورد استفاده دانشجویان رشته
های روان شناسی و علوم تربیتی قرار گیرد؛
همچنین چارچوب و بخش بندی کتاب به گونه
ای تنظیم شده است که برای معلمان به شکل
کاربردی قابل استفاده باشد و معلمان عزیز قادر
باشند با استفاده از مطالب کتاب که از کلی به
جزئی تدوین شده اند ،الگویی را برای خود

کتاب حاضر ،برگرفته از کتاب قبلی مؤلفان ،با
همین عنوان ،در حوزه آموزش است .چارچوب
اصلی این کتاب ،براساس مفهوم هرم آموزش
طراحی شده است .در هرم آموزش ،اصطالحات
آموزشی به چهار دسته کلی الگوهای راهبردها،
روش ها ،و فنون آموزشی تقسیم می شوند .در
رأس هرم ،الگوهای آموزشی قرار دارند که از
کلیت و جامعیت زیادی برخوردارند؛ به این علت
که سایر مفاهیم آموزشی را در درون خود جای
می دهند .هر الگوی آموزشی ،می تواند چندین
راهبرد آموزشی داشته باشد و هر راهبرد ،در دل
خود ،چند روش آموزشی دارد .فنون آموزش هم
که از نظر تعداد ،بیشتر از سایر اصطالحات
آموزشی هستند ،در هرم آموزشی ،بیشترین حجم
را به خود اختصاص داده اند .بخش های اصلی این
کتاب بر اساس این اصطالحات تنظیم شده است.
در بخش الگوهای آموزش الگوهای خبرپردازی،
اجتماعی ،فردی ،نظام های رفتاری ،و ساختن
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فصل ها دانشجویان با نظریه و دیدگاههای مختلف
در زمینه آموزش آشنا خواهند شد و آن نقش
فرهنگ ،ذهن ،انگیزش بر ماهیت و عملکرد
آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل میشود .در
بخش دوم با عنوان رویکردها و الگوهای آموزشی،
دانشجویان با چهار رویکرد و هشت الگوی
آموزشی در اجرای فعالیتها آشنا میشوند .مؤلف
بر این باور است که مطالب و محتوای مطرح شده
در فصلهای گوناگون نه تنها برای دانشجویان و
آموزشدهندگان مبتدی مفید خواهد بود ،بلکه
برای کلیه آموزشدهندگان در سطوح گوناگون و
مجریان باتجربه که به طور عمیق به حرفه
آموزشی خود فکر میکنند ،میتواند مفید و
ارزشمند باشد.

برگزینند و در کالس های خود استفاده کنند .از
همه خوانندگان کتاب خواهشمندیم نظرها و
دیدگاه های ارزشمند خود را به اطالع نویسندگان
برسانند.

آموزش درست ،بهترین وسیله گسترش و نوسازی
اندیشه است .هرگز نمیتوان نسل جوان را با
تحمیل و فشار به سوی رشد و تعالی هدایت کرد.
تحمیل مداوم و غیر ضروری ،فرصت های انتخاب
را که برای رشد هوشمندانه ضرورت دارد ،محدود
میکند .متأسفانه ،مؤسسات آموزشی امروز نه تنها
از آزادی انتخاب و رشد فردی و اجتماعی
یادگیرندگان پشتیبانی نمیکنند ،بلکه امکان
هرگونه ابتکار ،آزادی اندیشه و نقادی را از آنان
گرفتهاند.
تاریخ آموزش و پرورش ایران (با تأکید بر تحوالت
تربیتی دوره معاصر) نخست تبیین کلیاتی است
درباره مفهوم آموزش و پرورش ،وظایف و نقش آن
و تعامل میان فرهنگ جامعه و فرایند آموزش و
پرورش و سپس با نگاهی جامع به اهمیت و
ضرورت مطالعات در باب تاریخ آموزش و پرورش
میپردازد و فواید این گونه مطالعات را در جهت

کتاب مهارت های آموزشی و پرورشی در دو جلد
با عنوان ،مهارت های آموزشی و پرورشی (جلد
اول) و مهارت های آموزشی (جلد دوم) در دو
بخش و  9فصل تنظیم شده است .بخش اول با
عنوان نظریهها و دیدگاه های مختلف ،در زمینه
آموزش و عوامل مؤثر بر آن بحث میکند و در این
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اعصاب جایگزینی برای کتب مرجع این رشته
محسوب نمی شود ،بلکه برای کمک به تفهیم
مطالب این رشته از علوم و تکمیل کمبودهای
احتمالی کتب مرجع نوشته شده است.

اصالح و بهبود امور فرهنگی و توسعه همهجانبه
فعالیت های تربیتی و آموزشی کشورمان بر
میرسد .در این کتاب عالوه بر مفهوم تاریخ
آموزش و پرورش ،به مباحثی که به حوزه تاریخ
آموزش و پرورش ایران و جهان نیز مربوط است،
اشاره شده است.

علوم اعصاب یکی از سریعترین پیشرفت ها را در
میان سایر علوم داراست و درنتیجه کتب و مقاالت
مربوط به آن در حال افزایش است .منظور از این
علم سعی در توصیف مکانیستیک یکی از پیچیده
ترین موجودات جهان ،یعنی مغز انسان ،است .به
عالوه علوم اعصاب علمی چندوجهی است و از
دانش های مختلف مانند بیوشیمی ،بیولوژی
مولکولی ،فیزیولوژی ،آناتومی ،روان شناسی و
پزشکی کمک می گیرد .به همین دالیل ،با
گذشت زمان ،نویسندگان کتاب های علوم اعصاب
برای نگارش کتب جدید و خالصه شده و در عین
حال قابل درک و محرک برای جستجوی بیشتر
جهت دانشجویان این رشته با مشکالت بیشتری
روبه رو می باشند .کتاب یادداشت های علوم
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تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها

همایشهای برگزار شده
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

چهارمین همایش ملی تازه های
روان شناسی مثبت نگر

 19اردیبهشت ماه 1397

دانشگاه پردیس شهید بهشتی
هرمزگان

اولین همایش ملی یافته های نوین
روان شناسی تربیتی و چالش های
پیش رو

 22اردیبشهت ماه 1397
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات

کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

فرزند پروری آدلری (ویژه خراسان شمالی)

 4تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تشخیص و درمان اختالل نارسایی
توجه/بیش فعالی ( ADHDویژه خراسان
شمالی)

 5تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی
کودکان (ویژه گرگان)

 7تیر ماه 1397

دکتر الهام ده یادگاری

چهره شناسی ،زبان بدن
تیپ های شخصیتی بر اساس اینیاگرام

 8تیر ماه 1397

دکتر کامران شیوندی

روان درمانی آدلری کودک

 14تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تربیت مربی خالقیت کودکان

 15-14تیر ماه 1397

دکتر پرستو حریری

درمان شناختی رفتاری اضطراب های دوران
کودکی (ویژه خراسان جنوبی)

 15تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تشخیص و درمان اختالالت یادگیری

 21تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک (ویژه کرمان)

 21تیر ماه 1397

مهرداد اسفنانی

دوره جامع تخصصی تربیت روان درمانگر
کودک (ویژه ساری)

شروع دوره از  21تیر ماه 1397

جمعی از اساتید

فرزند پروری آدلری

 22تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تشخیص و درمان اختالالت یادگیری

 23تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

تشخیص و درمان اختالل نارسایی
توجه/بیش فعالی ADHD

 28تیر ماه 1397

دکتر حمید علیزاده

درمان شناختی رفتاری وسواس
(ویژه لرستان)

 29تیر ماه 1397

دکتر سارا ساعدی

تفسیر نقاشی کودک

 32تیر ماه 1397

مهرداد اسفنانی

تربیت مدرس فرزند پروری (ویژه ساری)

 23-22شهریور ماه 1397

دکتر سید علی قاسمی
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همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین
در حوزه یاددهی و یادگیری

 13دی ماه 1397

دانشگاه فرهنگیان بندرعباس

پنجمین همایش ملی روان شناسی
مدرسه

 27بهمن ماه 1397

سالن حجاب
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فرم درخواست عضویت انجمن روان شناسی تربیتی ایران
مشخصات فردی:
نام :
نام خانوادگی:
کد ملی:
First Name
Last Name
نام پدر:
تاریخ تولد:

محل صدور:
/

31 /

متأهل 

وضعیت تاهل:

مجرد 

نشانی دقیق و کامل محل سکونت:
کد پستی(ده رقمی):
فکس:

تلفن:
E-mail
نشانی دقیق و کامل محل محل کار:
کد پستی(ده رقم ):

فکس:

تلفن:

 محل سکونت

با کدامیک از آدرس ها با شما مکاتبه شود؟

 محل کار

E-mail 

مشخصات تحصیلی:
رشته/گرایش

مقطع تحصیلی

کشور /شهر

نام دانشگاه/مؤسسه آموزشی

سال اخذ مدرک

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

اینجانب  ................................با مطالعه اساسنامه انجمن روانشناسی تربیتی و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن ،با
تأیید آنچه در این فرم آورده ام ،درخواست عضویت در انجمن را دارم.
تاریخ

/

/

امضاء

با عضویت آقای  /خانم ...............................................................................................
وابسته 

به عنوان عضو پیوسته 

دانشجویی 

عکس 3×4

انجمن روانشناسی تربیتی موافقت می شود.
تاریخ صدور کارت

/

متقاضی عضویت

مهر و امضاء

/
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Educational Psychology Association
www.iepa.ir
iepainfo.ir@gmail.com
@iranEducationalPsychology
09101812133
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