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اخبار انجمن

کسب مجدد رتبه  Aانجمن روان شناسی تربیتی ایران در سال  139۱در ارزیابی کمیسیون
انجمنهای علمی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
کسب این افتخار را به کلیه اعضای محترم انجمن روان شناسی تربیتی ایران تبریک عرض می نماییم .بدون
تردید کسب این موفقیت ارزشمند مرهون رهنمودهای دکتر درتاج ریاست محترم انجمن و اعضای هیات
مدیره و نیز حمایت اعضای خانواده بزرگ انجمن روان شناسی تربیتی ایران است.
همایش های ساالنه ،پویایی کمیسیون های تخصصی ،پیوند روان شناسی با عموم مردم در قالب ارائه خدمات
روان شناختی ،کارگاه های آموزشی ،فعالیت های پژوهشی ،فعالیت های فرهنگی و تفاهم نامه ها از جمله
مواردی است که در این ارتقا نقش مهمی داشته است.
امید است تا به لطف پروردگار و با همت مسئولین انجمن و حمایت اعضا ،شاهد تداوم روند رو به رشد انجمن
روان شناسی تربیتی ایران باشیم.
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برگزاری پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در  77بهمن ماه به همت انجمن
روان شناسی تربیتی ایران و همکاری وزارت آموزش و پرورش کشور
پنجمین 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  28بهمن  1317برگزار
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
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نمایه شدن پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در سایت پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( )ISCو پایگاه استنادی Civilica
به اطالع پژوهشگران محترم می رساند ،پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در پایگاه استنادی علوم
جهان اسالم ( )ISCو پایگاه استنادی  Civilicaنمایه شد .برای اطالعات بیشتر می توانید به لینک
 http://sp.iepaconf.ir/faمراجعه نمایید.
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چاپ مقاالت برگزیده پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه در فصلنامه علمی -پژوهشی
"پژوهش در نظام های آموزشی" و "IRANIAN JOURNAL of
" LEARNING and MEMORYرا فراهم آورده است.
به اطالع پژوهشگران محترم می رساند با عنایت به اهمیت محورهای همایش و مرتبط بودن عناوین مقاالت
ارسالی و منتخب با حوزه پژوهشی و آموزشی و با توجه به تأیید کمیته علمی همایش و هیئت داوری،
دبیرخانه پنجمین همایش ملی روان شناسی مدرسه ،امکان چاپ مقاالت برگزیده در فصلنامه علمی-
پژوهشی "پژوهش در نظام های آموزشی" و فصلنامه علمی -پژوهشی "IRANIAN JOURNAL of
 "LEARNING and MEMORYرا فراهم آورده است.
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مسابقه کتابخوانی «آمـوزش مناسب ،یادگیرنده موفـق»
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
مسابقه ای با عنوان " آمـوزش مناسب ،یادگیرنده موفـق" در مهرماه  17برگزار نمود .کتاب «اقلیم مدرسه»
با موضوع برنامه های بهبود آموزش به عنوان منبع معرفی شده و در پایان سرکار خانم لیال رضائی و جناب
آقای رئیس حسن رئیس سعدی به عنوان برگزیدگان مسابقه معرفی و جایزه ای به ایشان اهدا گردید.

خانم لیال رضائی از برندگان مسابقه اقلیم عشق
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مسابقه « یک تصویر ،یک دنیا تفسیر »
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت فرا رسیدن گرامی داشت هفته
کتاب و کتابخوانی مسابقه ای با عنوان " یک تصویر ،یک دنیا تفسیر" در آبان ماه  17برگزار نمود .شرکت
کنندگان می بایست جهت شرکت در این مسابقه ،برداشت های روان شناسانه خود از تصویر زیر را اعالم می
کردند و جناب آقای مهران تسنیمی برنده این مسابقه معرفی شده و جایزه ای به ایشان اهدا گردید.
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▪ کارشناسی ( )B.Aفیزیک از کالج ویلسون –
پنسیلوانیا (آمریکا .)1157
▪ دیپلم ششم طبیعی از تهران (.)1331

روان شناسان معاصر

سوابق شغلی:
▪ مربی دانشسرای عالی از سال  1331تا 1342
تدریس آمار در تعلیم و تربیت و روان شناسی.
▪ دستیار تدریس درس آمار روان شناسی از
 1342تا  1344در دانشگاه استنفورد.
▪ عضو هیأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران از .1345
▪ مدرس آمار ،سنجش و اندازه گیری ،روش
تحقیق روان شناسی تربیتی و نظریات یادگیری.

دکتر زهره سرمد
دکتر زهره سرمد متولد  8مرداد  1313در تهران
می باشد .همسر «مهرداد بهار» و عروس «ملک
الشعرای بهار» (شاعر نامی و بزرگ ایران) است.
همسرش  12سالی می شود که او را تنها گذاشته
و به دیار باقی شتافته است .پدرش وکیل
دادگستری و شاعر بود ،از این رو زهره سرمد از
همان دوران کودکی با شعر بزرگ شد و ادبیات
جزئی از وجودش بود .درواقع هم به ادبیات عالقه
داشت و هم در ریاضی مستعد بود.

آثار:
▪ ترجمه کتاب های «فصول روایی و اعتبار کتاب،
«روان شناسی تربیتی« ،»2اصول آماری در طرح
آزمایش ها» (با همکاری دکتر مهتاش
اسفندیاری) در دو جلد که به ترتیب جلد اول در
سال  1361و جلد دوم در  71چاپ شد.
▪ تألیف کتاب های «روش های تحقیق در علوم
رفتاری» (با همکاری دکتر عباس بازرگان و دکتر
الهه حجازی)« ،آمار استنباطی :گزیده ای از
تحلیل های تک متغیری» (سازمان سمت.)84 ،
▪ ترجمه مقاله هایی چون «شیمی یادگیر»
(دیوید کرچ) و «قضایایی درباره آموزش با مثال
هایی از ریاضیات».

سوابق تحصیلی:
▪ دکترای تعلیم و تربیت با گرایش روان شناسی
تربیتی و آمار از دانشگاه استنفورد (کالیفرنیا -
آمریکا  1166میالدی).
▪ کارشناسی ارشد ( )MEDآمار تربیتی و اندازه
گیری از دانشگاه هاروارد  -کمبریج (آمریکا
.)1161
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▪ تألیف مقاله هایی با عنوان های «اثر یادگیر در
ترك اعتیاد به موادمخدر»« ،طرز فکر نسبت به
زن و میزان دخالت والدین در انتخاب همسر بر
حسب میزان تحصیل پدر و مادر ،جنس و نوع
مدرسه»« ،مدل های تحقیق درباره کارآیی معلم و
تدریس».
▪ بازنشستگی در سال  1371با رتبه  23استادی.
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 محرک های نگهدارنده

دایرة المعارف روانشناسی1

()maintaining stimuli

 محرک انتظاری ناکامی
(

frustration

هرگونه منبع تحریک که تا انجام نوعی عمل
خاص ادامه می یابد .برای مثال ،بستن یک نوار
الستیکی به دور پوزه حیوان محرك های
نگهدارنده را موجب می شود تا اینکه نوار برداشته
شود ،و سائق گرسنگی محرك های نگهدارنده را
تولید می کند تا اینکه حیوان غذا بخورد.

anticipatory

)SF( )stimulus
محرك های عضالنی (درونی) که خرده پاسخ
انتظار ناکامی ( )rFرا همراهی می کنند.

 کارکرد برانگیختگی محرک

 محرک های ناشی از حرکت

( )arousal function of a stimulus

()movement-produced stimuli

آن کارکرد محرك که فعالیت دستگاه فعال ساز
شبکه ای را افزایش می دهد و بدان وسیله فعالیت
برقی بعضی مراکز عالی از مغز را باال می برد.

تحریکات ایجاد شده به وسیله گیرنده هایی که در
ماهیچه ها ،تاندون ها و مفاصل بدن یافت
می شوند .همراه با حرك بدن ،این گیرنده ها
فعال می شوند و بدین وسیله یک منبع تحریک
ایجاد می کنند ،یا این همان چیزی است که
گاتری آن را محرك های ناشی از حرکت نامیده
است.

 ارزش خبری یک محرک
()information value of a stimulus
توانایی یک محرك برای ایفای نقش عالمتی برای
ارگانیسم حاکی از اینکه یک رویداد مهم در حال
وقوع است .برای مثال ،محرکی که وقوع غذا را به
یک حیوان گرسنه عالمت می دهد ارزش خبری
دارد.

 خطای محرک
()stimulus error
خطای نامیده شدن یک شیء در ضمن اینکه
آزمودنی درباره آن به درون نگری می پردازد ،به
عوض اینکه آزمودنی تجارب بی واسطه خود را
گزارش کند.

منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر
سیف)
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 تعمیم محرک
()stimulus generalization
محرك های شبیه به محرك هایی که در زمان
شرطی شدن به کار رفته اند نیز پاسخ شرطی را
فرا می خوانند.

 ردّ محرک
()s( )stimulus trace
تکانه عصبی آوران (حسی) که به وسیله یک
محرك بیرونی ایجاد می شود و برای مدت
کوتاهی پس از متوقف شدن محرك بیرونی ادامه
می یابد.

 پویایی شدت محرک
()stimulus-intensity dynamism
()V
نتیجه درونی تغییر دادن مقدار یک محرك
بیرونی .یک محرك بیرونی بزرگ به یک رد
محرك بزرگ منجر خواهد شد ،و در نتیجه
احتمال اینکه یک پاسخ یادگرفته شده داده شود
افزایش می یابد.
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هیوالی پشمالو ،نیمه شب ،از توی کمد تاریک
می پرد وسط اتاق خواب یک بچه گوگوری

یادداشت ها

مگوری و او ،از ته ته های دلش جیغ می کشید و

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

زبان کوچکش ،ته حلقش ،لق لق می خورد و این

قسمت دوم:

طوری ،یک کپسول انرژی برای شهر پر می شد؛
حاال ،این شمایید که با ترساندن یک بچه ،حس

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

شرارت خودتان را ارضا می کنید.

 .1تلویزیون :تصویر و صدای تلویزیون ،باعث

تاریکی ،بهترین فرصت است؛ فرصتش فراهم است

تحریک بیش از حد مغز کودکان  -به خصوص

تا حس توهم بچه را قدری قلقلک بدهید که «ای

قبل از چهار سالگی می شود.

وای ،توی شیشه پنجره ،عکسی افتاده .یعنی کی

 .2داستان های قبل از خواب :داستان های

میتونه باشه؟»

ترسناك و پر از موجودات خیالی که والدین ،قبل

کافی است همین موقع ،پارچه یا هر چیز نرمی را

از خواب برای کودك تعریف می کنند ،دلیل دیگر

روی پوست بچه حرکت دهید و اصالً به روی

ترس کودکان است.

خودتان نیاورید .تکرار این حرکت ،حس یک ترس

 .3والدین :عجیب است ،اما والدین با گفتن

تکرار شونده را در ذهن بچه ،ماندگار می کند .اگر

جمالتی مانند «اگه اتاقت رو مرتب نکنی ،شب،

سوسکی ،چیزی هم همین موقع ،از اطراف شما

آقا غوله میاد می بردت» ،باعث ترس کودك از

رد شود که عالی می شود .در همین لحظه ها،

تاریکی می شوند .

یک جمله زیبا که البته گفتن آن ،ظرافت های

چه طور ترس بچه هایمان از تاریکی را بیشتر

خاص خودش را دارد ،هیجان را به اوج می رساند؛

و بیشتر کنیم؟

جمله ای مثل «یخ| »!

تاریکی با جیغ بنفش

برای تکمیل کاشته هایتان ،کافی است یکی از آن

پیش از هر کاری ،یک بار ،بخش اول کارتون

زیرزمین های تاریخی -نیاز نیست راه دوری

شرکت هیوالها را ببینید؛ جایی که هیوالها باید

بروید .معموالً زیر زمین و پارکینگ های تاریک

برای تأمین انرژی شهرشان ،از بچه ها ،جیغ های

هم این ویژگی را دارند -را انتخاب کنید؛ چون

بنفش تری می گرفتند .بله؛ همان جا که یک
12
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تاریکی های همراه با پله و فرود ،نقش مخوفی

زمانی که کودك تحت درمان و مراقبت است ،باید

دارند.

عوامل ایجاد کننده ترس را کشف و برطرف

بله؛ بله؛ این شمایید که دارید ترس بچه را از

سازیم.

تاریکی ،زیاد می کنید .خود شمایید که می توانید

بازی و سرگرمی به عنوان یکی از راه های از بین

یک ترس مهیب را بکارید تا بعدتر ،کپسول

بردن ترس در کودکان به والدین پیشنهاد

کپسول ،خباثت پر کنید.

می شود.

البته باید خاطر نشان کرد که برخی ترس ها در

به هر حال باید توجه داشت که ترس به عنوان

سنین خاصی بروز می کند که امری طبیعی است

یک غریزه طبیعی از همان آغاز تولد در نهاد

اما اگر این نوع ترس ها بیش از دو سال ادامه یابد،

انسان ها قرار دارد اما اگر از حالت عادی خارج

نیاز به درمان دارد.

شود ،به عنوان یک نوع مرض و بیماری در می آید

اما برای رفع معضل ترس در کودکان ،بیشتر از

که نیاز به درمان داشته و توصیه روان شناسان در

همه والدین و اطرافیان می توانند مثمر ثمر باشند

این زمینه بسیار سودمند است.

و باید توجه داشته باشند که:

از جمله کارها و اقداماتی که به منظور کاهش

 -برای رفع مشکل ترس در کودکان نباید عجوالنه

ترس کودك از تاریکی می توان انجام داد عبارتند

عمل کنند .چرا که ترس به تدریج و با گذشت

از :

زمان درمان می شود و از بین می رود و والدین با

 .1علت اصلی ترس کودك را باید شناخت

حفظ آرامش و خونسردی خود می توانند به رفع

برای مثال ،پدر و مادر می توانند نسبت به

ترس در فرزندشان کمک کنند.

رفتار ها و رویداد های روزانه فرزند خود حساس

 -هرگز کودك را به خاطر ترس و اضطرابی که

باشند و تغییرات محیطی او را اعم از خانه ،مدرسه

دارد ،تحقیر و سرزنش نکنیم چرا که کودك

و دوستانش  -مورد بررسی قرار دهند ،حتی

نمی تواند علت ترس خود را که از دید بزرگتر ها

می توانند ،عالیق و انگیزه های جدید او را

غیرمنطقی است ،درك کند لذا سرزنش نه تنها

بشناسند .گاهی که کودك به شدت ترسیده است

کمکی نمی کند بلکه بر اضطراب او می افزاید.

و قادر به بیان کالمی ترس خود نیست ،می توانید
از او بخواهید که با رسم نقاشی ،ترس خود را به
تصویر در آورد .آن گاه دقت کنید که کودك چه
13
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می کشد و با چه رنگ هائی آن را رنگ آمیزی

چراغ خواب می توان اتاق کودك را از تاریکی

می کند .معموالً اضطراب ها و ترس ها با

محض در آورد .دقت داشته باشید ،چراغ خواب را

رنگ های تیره ،مات و تاریک رسم می شوند و

جائی قرار دهید که نور آن موجب سایه وسایل

گاهی هم کودك با خط خطی کردن چهره ای که

اتاق بر روی دیوار نشود ،زیرا کودکان با خیال

کشیده است ،سعی در از بین بردن و محو کردن

پردازی های خود سایه ها را به صورت اشباح و

عامل ترس خود دارد .پس از نقاشی ،می توانید با

موجودات خیالی تجسم می کنند .در مواردی نیز،

کودك درباره اثرش صحبت کنید و با سئواالت

استفاده از یک چراغ قوه کوچک که کودك بتواند

ساده ای که از او می پرسید ،علت ترس او را جویا

آن را زیر بالش خود بگذارد ،به او آرامش خیال

شوید .برای مثال ،می توانید بپرسید« :شکلی که

می دهد.

کشیده ای ،شبیه چیست؟ تو را به یاد چه چیزی

 .4بعد از آن که چراغ اتاق را خاموش کردید ،چند

می اندازد؟ و  » ...در این خصوص توجه به دو

دقیقه نزد کودك بمانید و درباره روزی که

نکته ضروری است:

گذرانده است ،با او صحبت کنید .زمانی که قصد

 -کودك را وادار به نقاشی از موضوعی که باعث

ترك اتاق را دارید ،این اطمینان را به کودك

ترس او شده است ،نکنید.

بدهید که هر وقت شما را صدا کند ،فوری نزد او

 -اجازه دهید که او ابتدا احساس امنیت و آرامش

خواهید رفت .چنان چه احساس می کنید کودك

کند و در صورت تمایل تصویر خیالی خود را رسم

شدیداً از تاریکی ترسیده است ،می توانید تا زمانی

کند.

که او کامالً به خواب نرفته است ،نزد او بمانید.

 .2زمان خواب کودك را می توان با تداعی های

 .5اگر کودك عادت دارد که نیمه های شب از

خوش و آرامش بخش همراه ساخت .انجام

خواب بیدار شود ،هیچ گاه او را به اتاق خواب

مراسمی برای خوابیدن به کودك امنیت و

دعوت نکنید ،زیرا ترك چنین عادتی دشوار و

آسودگی خیال می دهد .برای مثال ،مسواك زدن،

سخت است .در عوض می توانید با گفتن جمالتی

شب بخیر گفتن ،پوشیدن لباس خواب ،شنیدن

اعتماد به نفس او را تقویت کند ،ترس را از دل او

داستانی ساده و یا خاطره ای از دوران کودکی

بزدائید .به عنوان مثال ،می توانید به او بگوئید« :از

می تواند دلهره و اضطراب کودك را کاهش دهد.

این که دختری دارم که تنها در اتاقش می خوابد،

 .3با روشن نگه داشتن یک چراغ کم نور و یا

احساس غرور و افتخار می کنم.
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 .6زمانی که کودك وحشت زده از خواب می پرد،
سعی نکنید با انتقاد و یا سرزنش ،کودك را مورد
تحقیر قرار دهید و یا احیاناً به این دلیل که شما

برگرفته از مقاله :

را از خواب بیدار کرده است ،او را از خود برنجانید

چرا بچه ها از تاریکی می ترسند؟

و یا دچار احساس گناه کنید ،بلکه صبورانه نسبت

جستجو و آماده سازی :مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات
کودکان

به ترس کودك و منشأ آن کنجکاوی به خرج
دهید و از او بخواهید در صورت تمایل درباره

منبع :
میگنا -دانشنامه روان شناسی و علوم تربیتی

ترسش و یا موجوداتی که در خواب دیده است،
صحبت کند .زیرا از این طریق ترس و وحشت
کودك کاهش می یابد و راحت تر می تواند به
مقابله با آن بپردازد.
 .7گاهی انجام برخی بازی ها و سرگرمی ها در
تاریکی می تواند موجب کاهش ترس کودك از
تاریکی شود .به عنوان مثال ،پدر و مادر می توانند
جلوی نور شمع به سایه بازی با انگشتان بر روی
دیوار بپردازند و یا در تاریکی جایشان را تغییر
دهند و از کودك بخواهند آنها را پیدا کند .هدف
از انجام این بازی ها آن است که کودك به تاریکی
عادت کند و دریابد که اشیاء در تاریکی هیچ
تفاوتی با زمانی که هوا روشن است ،نمی کنند.
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چکیده پایان نامه دکتری
عنوان :
مقایسه روشهای تربیتی خانوادههای منسجم و گسسته از لحاظ تأثیر بر ویژگیهای رفتاری
فرزندان
دانشجو  :شهال انزلچی دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
تهران
استاد راهنما :جناب آقای دکتر علی اکبر سیف
اساتید مشاور :جناب آقای دکتر هادی بهرامی و دکتر مهرداد نوابخش

چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه روشهای تربیتی خانوادههای منسجم و گسسته و تأثیر آن بر ویژگیهای رفتاری
فرزندان بود .بدین منظور در یک پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی از جامعهی آماری مشتمل بر تمامی پسران
 11تا  25سالهی مقیم در ندامتگاه شهر اراك تعداد  45نفر به همراه والدینشان به روش در دسترس انتخاب و 45
نفر از پسران مشغول به تحصیل در دانشگاه و یا فارغ التحصیل که سابقهی تخلف انضباطی نداشتند به همراه
والدینشان با آنها همتا شدند .ابزار اندازهگیری در پژوهش حاضر پرسشنامههای جمعیت شناختی ،اقتدار والدین،
انسجام خانواده و مصاحبه ساختارمند ویژه والدین بود.در این پژوهش ،متناسب با متغیرهای مورد مطالعه و نوع
دادههای گردآوری شده ،در قسمت آمار توصیفی ،شاخصهای گرایش مرکزی ،پراکندگی و توزیع نمرهها به تفکیک
گروهها (ندامتگاه و گروه همگن) محاسبه و تدوین شد .در مرحله آمار استنباطی ،با توجه به ماهیت مقیاس
اندازهگیری که از نوع فاصلهای است ،آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ،آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف برای
بررسی نرمالیتی متغیرها ،آزمون  tبرای گروههای مستقل و آزمون یو مان ویتنی و ضریب همبستگی پیرسون در
تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان داد که در خانوادههای منسجم به طور معناداری اقتدار ،قانون مداری،
نفوذپذیری ،سهل گیری ،اتحاد و همسویی ،پذیرش ،کارکرد عاطفی ،انعطاف پذیری و نقش پدرانه و مادرانه هم در
پدران و هم در مادران ،بیشتر و استبداد پدران کمتر از خانوادههای گسسته بود .ضمن اینکه رفتارهای اخالقی
اجتماعی فرزندان خانوادههای منسجم به طور معناداری بیشتر از فرزندان خانوادههای گسسته بود (.) P>1/15

واژگان کلیدی :روشهای تربیتی ،خانوادههای منسجم ،خانوادههای گسسته ،ویژگیهای رفتاری.
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معرفی کتاب
مدل های مختلف ،به همراه مثال های عملی و
پژوهشی می شود .درباره برخی از مدل ها ،به ویژه
مدل های مانتل هینزل و کوکران مانتل هینزل،
در منابع فارسی کمتر توضیح داده شده است.

کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه کتاب هایی است
که در زمینه مباحث و مدل های آماری منتشر
می شود .این کتاب های کم حجم اما نسبتاً کامل،
با هدف سهولت درك و کاربرد درست مفاهیم و
فنون علم آمار تألیف شده است تا از این طریق،
تشخیص ،اجرا و تفسیر یافته های به دست آمده
از مدل های آماری برای دانشجویان و پژوهشگران
علوم رفتاری آسان شود و امکان تدریس جامع تر
دانشگاهی و نیز غنا بخشیدن به تحلیل های
آماری پایان نامه های تحصیلی فراهم آید .در این
کتاب مجذور کای به عنوان یکی از متداول ترین
فنون آماری تشریح شده است؛ فنی که نه تنها از
تنوع گسترده مدل ها برخوردار است ،بلکه برای
مقاصد پژوهشی گوناگون نیز کاربرد دارد و شامل
توزیع نظری مجذور کای ،مفروضه ها ،چگونگی
تشخیص و کاربرد صحیح و روش های محاسبه

در کتاب «هنر معلمی»  121مورد از بهترین
یادداشتهای جانی یانگ درباره چگونگی برخورد
با دانشآموزانی که رفتار مشکلآفرین دارند،
گردآوری شدهاست .زیبایی این یادداشت ها در
این است که همگی در محیط کالس درس عمالً
مورد محک و آزمایش قرار گرفتهاست .برخی از
آنها مثال هایی از سخنانی است که شاید هر
معلمی در یک موقعیت خاص تدریس از آن
استفاده کند .برخی نیز توضیحاتی است برای آگاه
سازی معلمان از محدوده های خطر و بسیاری از
17
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راهکار های پیشنهادی برای کار کردن با
شاگردهای بدقلق است.

«هوش هیجانی (احساسی – عاطفی) و پیشرفت
تحصیلی در علوم تربیتی» نوشته امیر حسین
رضائی ( )1373-است .هوش هیجانی به عنوان
یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم
«هوش و استعداد در دوران خردسالی ،فعالیتهای
کاربردی برای کودکان  3تا  5سال» نوشته
مارگارت ساترلند و ترجمه خلیل کاکاوندی و فراز
فقیه کیا و فردین کهنسال پایین رودپشتی است
که در آن مقاالتی در زمینه آموزش افراد باهوش و
بااستعداد به رشته تحریر درآمده است.

تنیدگی دو ذهن هیجانی و عقالنی است .هوش
هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است و از
آنجا که انسان ها به طور غالب نه به طور عقالنی
هستند و نه احساسی ،از قابلیت فرد برای انطباق
با محیط اطراف و کنار آمدن با مشکالت زندگی،
به کارکرد ترکیبی قابلیت های عاطفی و عقالنی
بستگی دارد .امروزه هوش هیجانی موضوع مورد
بحث بسیاری از تحقیقات و پژوهش های مربوط
به بررسی تفاوتهای فردی شده است .توانایی
پیشبینی موفقیتهای زندگی و نیز نقش اساسی
این سازه در اغلب اختالالت روانی میتواند از
دالیل عالقه به مطالعه هوش هیجانی باشد.
18
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تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها

همایشهای برگزار شده
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین
در حوزه یاددهی و یادگیری

 13دی ماه 1317

دانشگاه فرهنگیان بندرعباس
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کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

دوره شخصیت و مکانیزم های دفاعی (دوره
اول)

 18مرداد ماه 1317

دکتر علیرضا طهماسب

دوره تخصصی تربیت درمانگر اختالالت
اضطرابی

 18مرداد ماه 1317

دکتر حمزه علیمرادی

دوره مربیگری مهارت های زندگی مبتنی بر
مدل ACT

 24آبان ماه 1317

دکتر حمزه علیمرادی

کارگاه روان پویشی فشرده و کوتاه مدت
()ISTDP

 21آذر ماه 1317

دکتر علیرضا طهماسب

دوره شخصیت و مکانیزم های دفاعی (دوره اول)

دوره تخصصی تربیت درمانگر اختالالت اضطرابی

کارگاه روان پویشی فشرده و کوتاه مدت ()ISTDP

دوره مربیگری مهارت های زندگی مبتنی بر مدل ACT
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انجمن روانشناسی تربیتی ایران

همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

پنجمین همایش ملی روان شناسی
مدرسه

 28بهمن ماه 1317

سالن کانون پرورش فکری

سومین همایش ملی روان شناسی
تربیتی شناختی

 8اردیبهشت ماه 1318
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کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

کارگاه آموزشی انتخاب رویکرد در روان درمانی

 1بهمن ماه 1317

دکتر حمزه علیمرادی

شخصیت و مکانیزم های دفاعی (دوره دوم)

 11بهمن ماه 1317

دکتر علیرضا طهماسب

دوره جامع تربیت درمانگر  - CBTهمراه با
سوپرویژن تخصصی

 15بهمن ماه 1317

دکتر حمزه علیمرادی
دکتر سوده آقا محمدی

کارگاه رویکرد آموزشی والدورف

 26بهمن ماه 1317

سیما مهدی زاده طهرانی
بهاره لطیفی

کارگاه درمان های فراشناختی ()MCT
اضطراب و وسواس فکری

 3اسفند ماه 1317

دکتر داوود نوده یی

کارگاه اصول پیشرفته پروپوزال نویسی

 4اسفند ماه 1317

دکتر محترم نعمت طاوسی
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