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سخن نخست
بیانیه انجمن روانشناسی تربیتی ایران در اعتراض به تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر
انتزاع رشته های روانشناسی بالینی و سالمت از وزارت علوم به وزارت بهداشت‼
یکی از مهمترین سؤاالتی که درباره این بد سلیقگی میتوان مطرح کرد این است که چرا درباره این تصمیم
گیری هیچگونه نظرسنجی از دانشجویان و استادان حوزه روانشناسی بالینی و سالمت صورت نگرفته است.
آیا چنین تصمیمی در نظامی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است ،شایسته است؟ مگر نه اینکه مردم
ساالری دینی در تمامی سطوح و شئون نظام مقدس ما ساری و جاری است؟ پس چگونه است که افرادی
اندک برای قشر بزرگی از جامعه علمی کشور تصمیم میگیرند بدون اینکه از بازیگران اصلی این عرصه
نظرخواهی کرده باشند.
امروزه کشورهای موفق دنیا در عرصه آموزش عالی با بهره گیری از پارادایم محلی مطلوب و وفادار بودن به
مبانی این پارادایم به سیاست گذاری در عرصههای آموزشی و پژوهشی خود میپردازند و رمز موفقیت آنها
چیزی جز این نبوده است .انگاره اصلی در این پارادایم فکری این است که آنچه تعیین کننده محلی بودن
حکمرانی است ،میزان مشارکت مؤثر شهروندان و بازیگران محلی در تعیین آرمانها و خواستههای محلی و
تالش مشترک برای تحقق اهداف و خواستههای جامعه محلی است .در این مورد به خصوص و تصمیمی که
برای این انتقال گرفته شده است اثری از حضور شهروندان و بازیگران محلی (اساتید و دانشجویان حوزه
روانشناسی) در فرآیند این تصمیم گیری مشهود نیست.
حکمرانی محلی مطلوب با تمرکززدایی و واگذاری قدرت از سوی دولت به مقامات و اجتماعات محلی تحقق
مییابد ،لذا تصمیم اخیر وزارت بهداشت اولین و اساسیترین انگاره این پارادایم را نقض کرده است .پذیرش
چهارچوب همکاری بخشهای مختلف جامه در عرصه محلی و تسهیل مشارکت عمومی از الزامات اولیه
حرکت در مسیر حکمرانی مطلوب هستند .با این توصیف آیا میتوان تصمیم و پیشهاد اخیر وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی را در راستای اعتقاد به مردم ساالری دینی و پذیرش همکاری و همفکری اساتید و
دانشجویان حوزه روانشناسی دانست؟
متأسفانه شاهد این هستیم که برخی از افراد نیز با توجیهات غیر منطقی در صدد تأیید این تصمیم هستند،
بدون اینکه صحبتهای آنها مستدل باشد .نمونه آن را میتوان در صحبتهایی که رئیس محترم انجمن
روانپزشکان در تاریخ  5331/4/3و با عنوان «تولیت نظام سالمت روان با وزارت بهداشت است» و مواردی که
1

ایشان در تاخت و تاز به اظهارات رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور داشته است ،یافت.
اگرچه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور باید پاسخ متقن و مستدلی برای اظهارات ایشان ارائه و از
کیان و جایگاه قانونی خود دفاع نماید ،لکن ما به هیچ عنوان در اینجا قصد پاسخگویی به آن صحبتها را
نداریم .آنچه به طور آشکار مشخص است این است که دغدغه و عزم برخی بر حذف سازمان نظام روانشناسی
و مشاوره کشور که یک مرجع قانونی برای ساماندهی بر امر سالمت روانی کشور محسوب میشود ،قرار گرفته
است .آیا قرار است برخی افراد فراتر از قانون عمل کنند؟ این در حالی است که باید مسأله را فراتر از این
بحثهای غیر علمی دید و از هرگونه تقلیل گرایی پرهیز شود .اکنون بحث تجزیه رشته روانشناسی مسأله
اصلی است .ای کاش مسببان این تصمیم نیم نگاهی به سند راهبردی علوم انسانی نیز انداخته بودند تا
متوجه شوند که این تصمیم در راستای برهم زدن یکپارچگی علم روانشناسی ،تصمیمی نسنجیده و غیر
منطقی و غیر اصولی است.
از طرفی به نظر میرسد؛ دولتمران ما که بارها در سخنان خود از بزرگ بودن دولت گالیه کردهاند بهتر است
به جای تصمیم به انتزاع رشتههای روانشناسی بالینی و روانشناسی سالمت به وزارت بهداشت؛ الیحه ادغام
وزارت بهداشت در وزارت علوم تحقیقات و فناوری را تقدیم مجلس کنند .این منطقیتر مینماید که
وزارتخانهای مثل وزارت علوم با آن حجم وسیعی از رشتههای مختلف تحصیلی به راحتی بتواند مدیریت
حوزه پزشکی و رشتههای مربوطه را نیز بر عهده گیرد.
نکته دیگری که مطرح است این است که وزارت بهداشت بیشتر از آنکه بخواهد خود را مشغول به سالمت
روان جامعه کند ،باید سالمت جسم را دغدغه اصلی خود قرار دهد .از نگاه روانشناسی و مشاوره ،دارو درمانی
آخرین مرحله درمان برای مراجعین حاد قلمداد میشود و این در حالی است که با این تصمیم ،دارو درمانی
را اولین مرحله درمان قلمداد کردهایم و اتفاقاً این اقدام در راستای ضربه زدن به سالمت روان مردم است.
در پایان به کالم ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) اشاره میکنیم که فرمودند:
«در مسئله روانشناسی و مشاوره نظام روانشناسی ،یک چیز خیلی مهم این است که مردم به ضرورت و
اهمیت این کار توجه کنند ،همچنانی که به ضرورت و اهمیت مراجعه به پزشک توجه میکنند .امیدوار
هستم که مردم ما به این موضوع که مراجعه به متخصص و مشاور در امر مسائل روانی به خصوص برای
محیط خانواده یک ضرورت است ،توجه نمایند .چقدر خوب است که همه خانوادهها اعتماد بکنند به مشاورین
مؤمن و دارای اخالق حرفهای ،نه هر مشاوری .چون مدعی هم زیاد است ،مدعیانی هم هستند که واقعاً
صالحیت ندارند .مردم به کسانی مراجعه میکنند که قابل اعتماد هستند ،در امر تحصیل فرزندان ،در امر
رفتارهای خانوادگی ،در امر مناسبات زن و شوهر با یکدیگر و مشکالت دیگری که برایشان وجود دارد .اینها را
با او مطرح کنند و حلّ آنها را فرا بگیرند و این خوب است .ما امیدواریم که این پیام ما و این حرف به گوش
عموم مردم برسد و این نیاز را احساس کنند».
نکاتی که در فرمایشات معظم له وجود دارد این است که اوالً کار روانشناسی و مشاوره را منفک از کار
پزشک بر شمردهاند .ثانیاً مراجعه در امر سالمت روان را به حوزه روانشناسی مشاوره مربوط دانستهاند نه
حوزه پزشکی.
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لذا با توجه به بحثهای اخیری که در بین جامعه دانشگاهی به وجود آمده و متأسفانه فضای ملتهبی را در
بین جامعه علمی روانشناسی کشور ایجاد کرده ،ضمن اینکه آمادگی کامل خود را برای نشست مشترک با
مسئولین وزارت بهداشت برای اقناع نمودن آنها اعالم می نماییم؛ از رئیس جمهور محبوب و با تدبیر
خواهشمندیم تا با ورود مستقیم به این قضیه ،تصمیمی مدبرانه گرفته و دستور قاطع مبنی بر کان لم یکن
شدن این تصمیم که به حق به صالح نظام آموزشی کشور نیست را صادر فرمایند.
دکتر فریبرز درتاج
رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران

3

اخبار انجمن
متن مصاحبه روابط عمومی انجمن روانشناسی تربیتی با جناب آقای دکتر غالمعلی
افروز ،رئیس اولین کنگره ملی نماز و سالمت روان
اولین کنگره ملی نماز و سالمت روان در تاریخ  53و  02آبان ماه در دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی تهران برگزار شد .درحاشیه برگزاری این کنگره ،گفت و گویی کوتاه با دکتر افروز داشتیم:

 هدف از برگزاری کنگرهی نماز و سالمت روان چه بود ؟هدف اصلی از برگزاری کنگرهی ملی نماز و سالمت روان تبیین روانشناختی و تربیتی مفاهیم ارزشمند
نماز و آرامش از منظر دینی بود و به همین جهت چون نماز کامل ترین پاسخ به عالی ترین نیاز انسان
است و عالی ترین نیاز انسان نیاز به خودشکوفایی است و خودشکوفایی بدون آرامش معنا ندارد ،نماز
هم در انسان آرامش ایجاد میکند.

 از نظر شما تأثیر نماز بر سالمت روان چگونه است؟مقدمه اقامهی نماز در انسان ،وارستگی از وابستگی های دنیوی است .مقدمه نماز مصفا کردن وجود به
اقیانوس اصلی است و آن هم وضو است .وضو کلید نیایش است و نیایش در انسان آرامش و تواضع
ایجاد میکند .وقتی آرامش در انسان ایجاد شد انسان تالش مدار و متوکل میشود .انسانهای تالش
مدار و متوکل ایمانشان قویتر میشود و اضطراب و افسردگی پیدا نمیکنند .به همین جهت رابطه نماز
با سالمت روان بسیار مهم است .
در تعریف سالمت روان ؛ یونسکو ،یونیسف و سازمان بهداشت جهانی تعاریف زیادی کردند ولی تعریفی
که من از سالمت روان یا بهداشت روانی دارم این است :
" سالمت روان عبارت است از احساس آرامش ،بهره مندی از اندیشه پویا ،آمادگی برای تعامالت بین
فردی و ارتباطات اجتماعی "
سالمت روان یا بهداشت روان یعنی آرامش؛ هر کس سالمت روان دارد آرامش دارد ،بهره مندی از
اندیشه پویا؛ اگر انسان اندیشه پویا و مولد نداشته باشد دچار دلمُردگی است و یا افسردگی بر او حاکم
میشود ،آمادگی برای تعامالت بین فردی؛ اگر فرد حال نداشته باشد با همسر -دوست یا همکالسی
خود حرف بزند رگه های افسردگی پیدا میکند ،و ارتباطات اجتماعی؛ اگر فرد دوست نداشته باشد به
4

خانه فامیل برود – به محل کار و دانشگاه برود و یا با مردم معاشرت داشته باشد این شخص با توجه به
درجات افسردگی دارای نوعی از افسردگی میباشد.
نماز این آرامش را تقویت میکند .ذهن انسان را پویا میکند چون ذهن وقتی که از مشغولیت دنیوی
خارج شد از کینه و نفرت و بدخواهی ،حسد و خودبینی ،خودمداری و خودکامگی و شهوت پرستی آزاد
شد؛ آرامش پیدا میکند و مولد و خالق میشود .از باالترین و مهمترین ویژگیهای انسانهای خالق در
همه جای دنیا ،صفت آرامش است .هر کس که آرامش دارد خالق میشود .خالقیت موهبت الهی است و
مهمترین ویژگی شخصیت انسانهای خالق در گسترهی جهان آرامش است .اگر انسان آرامش نداشته
باشد تفکر پویا و مولد ندارد .فقط یا بافتهها و ساختههای دیگران را مونتاژ میکند یا آنها را دوباره تألیف
میکند .به همین جهت تولید اندیشههای نو را در این افراد نمیتوانیم ببینیم .تولید اندیشههای نو
محصول آرامش است .به همین جهت گره خوردن نماز با سالمت روان امری طبیعی است که ما به آن
اعتقاد داریم و رسالت اصلی این کنگره است.

 کیفیت برگزاری این کنگره را چطور ارزیابی می کنید؟از نظر کیفی و از نظر محتوا در این فرصتی که داشتیم قابل قبول بود اما از نظر استقبال اساتید و
روانشناسان یک ذره جای نقصان بود ،که این مسأله به دو دلیل بود .اول اینکه در همایشهای علمی
جدی خیلیها با پیش داوریها و پیش فرضهای ذهنی کَمی شرکت میکنند و نمیدانند و آنهایی که
شرکت نمیکنند سعادتشان را از دست میدهند .بعضی از اساتید میگفتند که نمیدانستند دربارهی
نماز میشود اینقدر حرف زد ،اساتیدی که  32سال است روانشناسی درس میدهند .نمیدانند و پیش
داوری میکنند و با پیش فرضهایشان شرکت نمیکنند .رغبتهایشان کم است.
دلیل دوم ،همزمانی در برگزاری چند همایش و کنفرانس در یک روز بودکه باعث شد که اساتید نتوانند
در این کنگره حضور داشته باشند.
ولی در کل استقبالی که فکر میکردیم و حضور مشارکت کنندهها کم بود .زینت کنگرهها حضور فعال
اندیشمندان ،دانشپژوهان ،اساتید و دانشجویان است.
اما به هر حال از نظر کیفی قابل قبول بود ،نمیگویم ایده آل بود ،اما از نظر حضور کمّی من راضی
نبودم.

 آیا در سالهای آتی شاهد برگزاری این کنگره خواهیم بود؟بله ،امیدواریم که در سالهای آتی بتوانیم با کمک انجمن علمی روانشناسی تربیتی ،کنگره بین المللی
نماز و نیایش و سالمت روان را در ایران برگزار نماییم.

5

6

مراسم تجلیل از دکتر ولی اهلل فرزاد ،دبیر انجمن روانشناسی تربیتی ایران
در مراسم تجلیل از بازنشستگان نخبه ملی ،از مقام علمی دکتر ولی اله فرزاد ،دبیر انجمن روانشناسی
تربیتی ایران تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم معاون محترم رئیس جمهور لوح تقدیری به پاس سالها فعالیت علمی به ایشان اعطا
نمودند.
هیأت مدیره انجمن روانشناسی تربیتی ایران این افتخار بزرگ را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیق
روز افزون این استاد فرهیخته را از خداوند متعال خواستار است.
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تجلیل از دکتر فریبرز درتاج ،استاد دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس انجمن
روانشناسی تربیتی ایران
در همایش "فرصتها و چالشهای فضای مجازی" که در دانشگاه علوم بهزیستی برگزار شد ،از دکتر
فریبرز درتاج استاد دانشگاه عالمه طباطبایی توسط جناب آقای دکتر علی ربیعی وزیر محترم تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی و جنابآ دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور تجلیل به
عمل آمد.
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تقدیر انجمن روانشناسی تربیتی ایران از دکتر احمد برجعلی ،عضو افتخاری انجمن
روانشناسی تربیتی
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اردوی روانشناسی تربیتی
اردوی روانشناسی تربیتی ،با همکاری انجمن روانشناسی تربیتی رودهن و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
در تاریخ دوشنبه  31/8/51برگزارشد.
مقصد این اردو ،یکی از مناطق حاشیهای تهران بود.
هدف این اردو ،بررسی وضعیت تحصیلی کودکان و وضعیت روانی والدین و فرزندان آنان بود.
همچنین در این اردو اطالعاتی در خصوص نحوهی ارایه خدمات روانشناختی به این افراد جمع آوری شد.
در طی این اردو مشخص شد که این افراد به کمکهای زیادی در زمینه خدمات روان شناختی و پزشکی به
ویژه پزشکی زنان و اطفال ،نیازمندند.

تصویری از تیم اعزامی به مناطق محروم در حاشیه شهر تهران

11

در این اردو ،جهت کمک به این افراد ،تعدادی پرسشنامه جهت بررسی ویژگیهای روانشناختی این افراد
توزیع شد.

اسباب بازیهای شکسته کودکان در این مناطق  ....و تالش این کودکان برای بازی با کمترین امکانات موجود

11

افراد این منطقه در کورههای آجر پزی کار میکنند .برای این کار همه اعضا خانواده در طی روز مشغول کار
هستند .به همین دلیل بسیاری از کودکان در درآمد زایی خانواده در گیر هستند و از نعمت تحصیل محروم
هستند.

اعضا تیم جهادی ،به بررسی نیازمندیهای روانشناختی افراد این منطقه از طریق گفتگو با آنان پرداختند.
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روانشناسان معاصر ایران
آثار منتشر شده :
کتابها :
الف :تالیف
 -5دالور ،علی ،)5313( ،مقدمهای بر تحلیل
عاملی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
 -0دالور ،علی ،)5338( ،روشهای تحقیق در
روانشناسی و علوم تربیتی ،انتشارات دانشگاه
پیامنور،چاپدهم.
 -3دالور ،علی ، )5331( ،روشهای آماری
در علوم تربیتی و روانشناسی ،انتشارات
چهاردهم.
چاپ
پیامنور،
دانشگاه
 -4دالور ،علی( ،مهر  ، )5385مبانی نظری و
عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی،
چهارم.
چاپ
ارسباران،
انتشارات
 -1دالور ،علی( ،مهر  ،)5385احتماالت و
کاربرد روشهای آماری در روانشناسی و
علوم تربیتی ،انتشارات رشد ،چاپ ششم.
 -3دالور ،علی ،)5385( ،روشهای تحقیق در
روانشناسی و علوم تربیتی ،انتشارات ویرایش،
چاپ دوازده ویرایش سوم.

دکتر علی دالور
دکتر علی دالور در سال  5302در خرم آباد
دیده به جهان گشود .وی تحصیالت
آموزشگاهیاش را در دبیرستان امام
(پهلوی سابق) به پایان برد و تحصیالت دانشگاهی
اش را در رشته علوم تربیتی در دانشگاه تربیت
معلم تهران ادامه داد .ایشان برای ادامه تحصیالت
نمودند و در
عزیمت
به آمریکا
دانشگاه ایالتی فلوریدا طی پنج سال موفق به
اخذ دکتری در رشته روانشناسی وعلوم تربیتی
شدند .دکتر دالور بعد از بازگشت به ایران ،در
دانشگاههای عالمه طباطبایی و تربیت معلم به
تدریس پرداختند .در حال حاضر دکتر دالور به
عنوان عضو هیأت علمی مشغول تدریس و
پژوهش در دانشگاه عالمه طباطبایی هستند و
عالوه بر آن رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
دانشگاه آزاد اسالمی می باشند .شرح فعالیت های
علمی این دانشمند خرم آبادی به شرح زیر است:

ب :ترجمه
 -5دالور ،علی ،)5314( ،مقدمهای بر نظریههای
اندازهگیری (روانسنجی) ،انتشارات سمت.
 -0دالور ،علی ، )5382( ،کاربرد آزمونهای
آماری در پژوهشهای رفتاری ،انتشارات
ارسباران،چاپاول.
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 -1دالور ،علی ،)5310( ،بهینهسازی آزمون
سازگاری بلی برای جانبازان ورزشکار ،نخستین
کنگره بینالمللی ورزش و تربیت بدنی.
 -8دالور ،علی ،)5310( ،نکاتی چند درباره
ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاهها ،فصلنامه
روانشناسیوعلومتربیتی.
 -3دالور ،علی( ،اردیبهشت  ،)5310اختالالت
رفتاری نوجوانان در لرستان ،خالصه مقاالت
سمینار بررسی مسائل نوجوانان ،اصفهان.
 -52دالور ،علی ،)5310( ،ارزشیابی عملکرد
اعضاء هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی،
فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی ،شماره.0
 -55دالور ،علی( ،خرداد  ، )5313عوامل مؤثر در
از خود بیگانگی جوانان و نوجوانان ،خالصه
مقاالت سمینار بررسی عوامل روانی ،اجتماعی
تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن.
 -50دالور ،علی ،)5313( ،ارزشیابی برنامهای
راهی به سوی توسعه ،فرهنگ و توسعه.
 -53دالور ،علی ،)5314( ،مفاهیم و اصول
ارزشیابی ،همایش علمی کاربردی بهبود کیفیت
آموزشعمومی.
-54دالور،علی)5311(،هنجاریابیآزمون D.70
برای دانشآموزان دوره متوسطه ،مجله علوم
تربیتیوروانشناسی.
 -51دالور ،علی ،)5311( ،تجزیه و تحلیل
دادههای ناشی از مقیاس لیکرت ،مجله دانشنامه.
 -53دالور ،علی ،)5311( ،واحد آزمایش ،مجله
تحقیقدرعلومانسانی.
 -51دالور ،علی ،)5313( ،تورم نمره و عوامل
مرتبط با آن در ارزشیابی پیشبرد تحصیلی،
عالی.
آموزش
سمینار
نخستین
 -58دالور ،علی )5311( ،بررسی و ارزشیابی

 -3دالور ،علی ،)5385( ،روشهای آماری در
علوم تربیتی و تربیت بدنی ،انتشارات دانشگاه
عالمهطباطبایی،چاپدوم.
 -4دالور،علی ،)5385( ،راهنمای ارزشیابی و
تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات ارسباران ،چاپ
دوم.
 -1دالور،علی ،)5385( ،تحلیل آماری در
روانشناسی وعلومتربیتی,انتشارات ارسباران،چاپ
دوم.
 -3دالور ،علی ،)5380( ،کاربرد آمار در کامپیوتر
به زبان ساده ) (SPSSانتشارات دواوین.
 -1دالور ،علی ،)5384( ،روششناسی آزمایشی،
انتشارات رشد.

مقاالت :
الف) به زبان فارسی
 -5دالور ،علی( ،زمستان  ،)5334شیوه تدوین
گزارش تحقیق برای انتشار در مجالت علمی،
فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال اول ،شماره .4
 -0دالور ،علی( ،تابستان  ،)5331راهنمای
ارزشیابی پژوهش ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال
دوم،شماره.0
 -3دالور ،علی ،)5331( ،راهنمای ارزشیابی
گزارش تحقیق ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره
.3
 -4دالور ،علی ،)5333( ،انواع تحقیق :آزمایش،
مطالعه ،زمینهیابی و بررسی ،فصلنامه تعلیم و
تربیت،شماره.52
 -1دالور ،علی ،)5333( ،برنامهریزی تحقیق در
کالس،پژوهش،شماره0و.3
 -3دالور ،علی ،)5333( ،تحقیق کاربردی و
بنیادی،پژوهش،شماره1و.4
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پژوهش.
 -32دالور،علی( ،تابستان  ،)5313مسئله و
تدوینفرضیه،فصلنامهنیایش.
 -35دالور ،علی ،)5315( ،ساخت و هنجاریابی
سیاهه خودپژوهشی شغلی سازمان صدا و سیمای
جمهوریاسالمیایران.
 -30دالور ،علی( ،پاییز و زمستان )5313
،کیفیت زندگی والدین کودکان آزار دیده ،اندیشه
ورفتار.
 -33دالور ،علی( ،زمستان  ،)5313پژوهش
زمینهیابی،فصلنامهنیایش.
 -34دالور ،علی( ،پاییز  ،)5313اندازه نمونه و
روشهای نمونهگیری ،فصلنامه نیایش.
 -31دالور ،علی( ،زمستان  ،)5382پژوهش
تاریخی،فصلنامهنیایش.
 -33دالور ،علی( ،زمستان  ،)5382رویکردهای
استفاده از روشهای علمی ،فصلنامه نیایش.
 -31دالور ،علی ،)5382 – 85( ،سنجش نظر
مدرسان و دانشجویان و فارغالتحصیالن دوره
طباطبایی.
عالمه
دانشگاه
دکتری،
 -38دالور ،علی ،)5385( ،هنجاریابی
فیزیولوژیکی و روانشناختی کودکان ایرانی از بدو
تولد تا دو سالگی ،شورای علمی پژوهشهای
ملی.
 -33دالور ،علی )5385( ،ارزشیابی کتابهای
فارسی کالس اول در کل کشور ،سازمان پژوهش
وبرنامهریزیدرسی.
 -42دالور ،علی ،)5380( ،مقایسه اثربخشی 3
بسته آموزشی کتابهای درسی اول دبستان و ،....
سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی.
 -45دالور ،علی ،)5380( ،روش تحقیق ،برنامه
آموزشیپژوهشکدهآمار.

اعضای هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
معاونتپژوهشی.
 -53دالور ،علی ،)5311( ،رابطه بین پیشرفت
تحصیلی و مدت تماشای تلویزیون ،معاونت
پژوهشی.
 -02دالور ،علی ،)5311( ،تجزیه و تحلیل
ارزشیابی مربوط به هیأت علمی دانشگاه عالمه
طباطبایی.
 -05دالور ،علی ،)5311( ،تاریخ نخستین چهار
هزار سال آزمون روانی ،دومین سمینار راهنمایی
ومشاوره.
 -00دالور ،علی ،)5311( ،تاریخ نخستین  4هزار
سال آزمون روانی از چین باستان تا عصر
کامپیوتر ،مجموعه مقاالت دومین سمینار
راهنمایی و مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی.
 -03دالور ،علی ،)5318( ،مورد تحقیق ،فصلنامه
نیایش،شماره.3
 -04دالور ،علی( ،تابستان  ،)5318روش تحقیق
(اصول و فلسفه) ،فصلنامه نیایشنامه.
 -01دالور ،علی ،)5318( ،مطالعه منابع مربوط
به موضوع مورد تحقیق،گردهمایی اعضای هیأت
علمی دانشگاه پیامنور (علوم پایه).
 -03دالور ،علی ،)5318( ،تازههای روشهای
تحقیق ،گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشگاه
پیامنور(علومانسانی).
 -01دالور ،علی ،)5318( ،تحقیق کیفی،
گردهمایی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیامنور
(علومانسانی).
 -08دالور ،علی( ،پاییز  ،)5318روش تحقیق
(روششناسی)،فصلنامهنیایش.
 -03دالور ،علی( ،زمستان  ،)5313بررسی ابعاد
روانشناختی صرع کودکان ،فصلنامه دانش و
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دانشآموز.
 -15دالور ،علی ،)5383( ،تأثیر دانش
فراشناختی و آموزش روش خودپرسشگری
هدایت شده بر عملکرد حل مسئله کودکان،
مجلهروانشناسی،شماره.0
 -10دالور ،علی ،)5383( ،ساخت و
استانداردسازی آزمون نگرش سنج به مواد مخدر
و تعیین رابطه میان مؤلفههای فردی و خانوادگی
با آن برای دانشآموزان مقطع متوسطه تهران،
فصلنامه تعلیم و تربیت ،سال  02شماره .3
 -13دالور ،علی ، ) ( ،عوامل مأثر در مشروط
شدن دانشجویان عالمه ،فصلنامه روانشناسی و
علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی ،شماره
1و.8
 -14دالور ،علی ، ) ( ،نقش آموزش مهارتهای
ابراز وجود و حل مسئله در پیشگیری و کاهش
مصرف سیگار دانشآموزان شهر تهران ،فصلنامه
علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی ،دوره 5
شماره.5
 -11دالور ،علی )5383( ،ساخت و اعتباریابی
آزمون سنجش انتظارات نسبت به مواد افیونی

 -40دالور ،علی ،)5380( ،مقایسه اثربخشی 0
بسته آموزشی کتابهای قدیم و جدید تعلیمات
اجتماعی سال سوم ابتدایی ،سازمان پژوهش و
برنامهریزی.
 -43دالور ،علی ،)5380( ،مقایسه سالمت روان و
فرسودگی شغلی کارکنان در بخشهای دارای
شرایط فیزیکی سخت و سایر بخشها در
کارخانههایسیمانکشور.
 -44دالور ،علی( ،تابستان  ،)5380بررسی تأثیر
آزمونهای حافظه نهان و سطح پردازش بر
آمادهسازی حافظه ،دانش و پژوهش ،شماره .53
 -41دالور ،علی( ،پاییز  ،)5380مقایسه
شیوههای رفتار درمانی در کاهش عالئم وسواس
فکری و عملی ،دانش و پژوهش ،شماره .51
 -43دالور ،علی( ،تابستان  ،)5380بررسی
ساختار عاملی پرسشنامه  53عاملی شخصیت
کتل ،مجله علوم تربیتی و روانشناسی ،شماره 5
و.0
 -41دالور ،علی ،)5380( ،ارزشیابی آزمایشی
کتب دینی دوم در سطح کل کشور ،سازمان
پژوهش و برنامهریزی درسی وزارت آموزش و
پرورش.
 -48دالور ،علی ،)5380( ،ارزشیابی آزمایشی
کتب علوم اجتماعی سوم در سطح کشور ،سازمان
درسی.
برنامهریزی
و
پژوهشی
 -43دالور ،علی ،)5380( ،ساخت و هنجاریابی
پرسشنامه وسواس فکری و عملی ،فصلنامه
دانشگاه آزاد واحد خوراسگان (اصفهان) ،شماره
،51سال.1
 -12دالور ،علی ،)5383( ،ساخت و
استانداردسازی آزمون نگرش سنج مواد مخدر و
تعیین رابطه آن با مؤلفههای فردی و خانوادگی

 ،OEQفصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد،
سال،3شماره05و.00
 -13دالور ،علی ،)5383( ،میزان شیوع ناایمنی
در کانون خانواده و رابطه آن با نگرش به
موادمخدر ،ماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال
اول،شماره.3
 -11دالور ،علی ،)5383( ،ساخت و هنجاریابی
ویژگیهای فیزیولوژیکی و روانی کودکان لرستانی
از دو سالگی تا هفت سالگی.
 -18دالور ،علی ،)5383( ،شیوههای شناختی،
رفتاری وسواس ،فصلنامه تازههای رواندرمانی،
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indicators and suicide attempters,
the effect of psychotherapy in
Epileptic seizure and behavioral
disorder in children: Book of
Abstracts. Prague

.33شماره
 مقایسه اثربخشی،)5383( ، علی، دالور-13
، دانش و پژوهش،.... چهارروش رفتار درمانی
.53و02شماره
 تأثیر شبیهسازی ذهنی، ) ( ، علی، دالور-32
فرآیندی و برآیندی بر عملکرد تحصیلی
.دانشجویان
 هنجارهای،)5384  (پاییز، علی، دالور-35
 ساله0 – 1 فیزیولوژیکی و روانشناختی کودکان
 فصلنامه روانشناسی و علوم،استان لرستان
،تربیتی دانشکده روانشناسی عالمه طباطبایی
.5شماره،سالاول
 ارائه یک مدل،)5383( ، علی، دالور-30
. دوفصلنامه کنترولر،ارزشیابی از عملکرد اساتید
 التین-ب
1- Delavar,Ali(1990)Some
estimation problems in multiple
Regressions Analysis, the journal of
Humanities of Islamic Republic of
Iran, Vol 1.
2- Delavar,Ali(1995) Guide Lines for
the Critique of a Research article ,
the journal of Humanities of Islamic
Republic of Iran , Vol 2.
3- Delavar,Ali(1995)
Computer
Analysis of Educational Data, The
journal of Islamic Republic of Iran,
VO, G
4- Delavar,Ali(1998) Clinical use of
Bender Geshtalt test in Brain
Lesions Diagnosis and Comparing
with MRI Imaging , International
journal of psychophysiology, Bo.
5- Delavar,Ali(march2003)
Psychological profile of suicide
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1

 قانون اثر

دایرة المعارف روانشناسی

()law of effect

 قانون یادگیری علّی

قانونی که میگوید نیرومندی پیوند تحت تأثیر
پیامدهای پاسخ قرار دارد .ثرندایک ،پیش از
 ،5332بر این باور بود که پیامدهای لذت بخش
پیوند را نیرومند می سازند و پیامدهای آزارنده آن
را ضعیف میکنند .اما پس از  5332او معتقد شد
که تنها پیامدهای لذت بخش بر نیرومندی پیوند
بین محرک و پاسخ تأثیر دارند.

() law of causal learning
ارگانیسم میآموزد تا اعمالی را که با پیامدهای
مطلوب؛ یک رابطه علّی آشکار دارند ،تکرار کند و
از اعمالی که با پیامدهای نامطلوب یک رابطهی
علّی آشکار دارند ،اجتناب کند.

 قانون رابطهی علّی

 قانون تمرین

()law of causal relationship

()law of exercise

برای اینکه ارگانیسم چیزی بیاموزد ،باید بین
اعمال او و پیامدهای آن اعمال یک رابطهی علّی
وجود داشته باشد.

این قانون میگوید که نیرومندی یک پیوند از
میزان استفاده از آن پیوند تأثیر میپذیرد .قانون
تمرین دو جزء دارد :قانون استفاده و قانون عدم
استفاده.

 قانون مجاورت
()law of contiguity

 قانون فراوانی ،قانون بسامد

وقتی که دو یا چند رویداد با هم اتفاق میافتند،
با یکدیگر تداعی میشوند.

()law of frequency

 قانون عدم استفاده

هر چه دو یا چند رویداد بیشتر با هم اتفاق
بیفتند ،تداعی میان آنها نیرومندتر میشود.

()law of disuse

 قانون بازخورد اطالعاتی

بخشی از قانون تمرین که میگوید نیرومندی
پیوند محرک و پاسخ بر اثر عدم استفادهی پیوند
کاهش مییابد .قانون استفاده پس از  5332به
وسیله ثرندایک باطل اعالم شد.

()law of information feedback
بازده اعمال مختلف درباره اثر بخشی آن اعمال
اطالعاتی را فراهم میآورند.

 -5منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمع علی اکبر
سیف)
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 قانون طرح گرایی ،قانون پراگنانز
()law of Pragnanz
اصل کلی روانشناسی گشتالت میگوید همهی
رویدادهای ذهنی به سوی کامل بودن ،سادگی و
معنی دار بودن میل میکنند.

 قانون آمادگی
()law of readiness
قانونی که میگوید وقتی ارگانیسم آمادهی عمل
کردن است عمل کردن برای او تقویت کننده و
عمل نکردن آزارنده است .همچنین وقتی
ارگانیسم آمادهی عمل کردن نیست ،اجبار کردن
او به عمل برای او آزارنده است.

 قانون استفاده
()law of use
آن بخش از قانون تمرین که میگوید نیروندی
پیوند بین محرک و پاسخ براثر استفاده افزایش
مییابد .قانون استفاده بعد از  5332توسط
ثرندایک باطل اعالم شد.

 قوانین تداعی
()laws of association
اصولی مانند شباهت ،تضاد ،مجاورت و بسامد که
فرض میشود تبیین میکنند چگونه یک اندیشه
به اندیشهی دیگر مربوط میشود و یا چگونه یک
تجربه اندیشههای وابسته به آن را فرا میخواند.
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زمینههای گوناگون و با اشکال مختلف انجام
پذیرفته است .بداهه سازی مطرح شده در این
پژوهش خصوصیات هنر حقیقی را داراست و
میتواند تصویر بسیارروشنی ازناخودآگاه را
منعکس کند.

یادداشتها
تحلیل نقاشی کودکان کار
کودکان همواره نیروی کار ارزان به شمار میروند
و دستان کوچک بسیاری از آنان با سختیهای کار
آشناست .فشار فقر و تنگدستی باعث شده برخی
خانوادهها ،برای تأمین مخارج زندگی،کودکان خود
را وادار به کار کنند .زمانی که کودک برای کار از
خانه بیرون میرود ،هیچ تضمینی برای حفظ او از
آسیبهای اجتماعی وجود ندارد و زندگی وی در
این حالت ،دستخوش تغییرات زیادی میشود .این
روند فرصت تحصیل ،آموزش و بازی را از کودکان
گرفته و باعث از بین رفتن خالقیت آنها شده و در
نتیجه آسیبهای جدی جسمی و روانی به همراه
میآورد .نقاشی و یا تصویرسازی ،وسیله ای است
که کودک میتواند به کمک آن ،نوعی ارتباط
روحی با دیگران برقرار کند؛ بنابراین میتوان از
این طریق به روحیات ،تمایالت و شخصیت او پی
برد .پژوهش حاضر ،به منظور بررسی عواطف و
حاالت درونی کودکان کار انجام شده و به این
منظور از روش « بداهه سازی » استفاده شده که
میتواند اعماق درونی روح کودک را بهتر و
روشنتر نمایان کند.
هنر حقیقی از الهام و مهارت پدید میآید؛ بنابراین
شرط الزم برای تولید یک اثر هنری این است که
نظارتی که توسط انسان انجام میگیرد ،کاهش
یابد ولی در عین حال اگر این نظارت کامالً از بین
رود ،اثر غیر قابل فهم و در صورتی که نظارت
دقیق و قاطع باشد ،نتیجه کار هنری سرد و بی
روح خواهد شد .در طول تاریخ بداهه سازی در

تصویر  - 5احسان  3 ،ساله

مراحل نقاشی کودکان کار
آزمون نقاشی به روش بداهه شامل دو مرحله
است :در مرحله اول ،ابتدا رنگهای زرد ،نارنجی،
قرمز ،آبی ،سبز ،بنفش ،قهوهای ،خاکستری و سیاه
به ترتیب عالقه و ترجیح توسط کودک انتخاب
میشوند .این مرحله آزمون شباهت بسیاری به
آزمون لوشر دارد با این تفاوت که به جای
کارتهای رنگی از جوهرهای رنگی و به جای
هشت رنگ ،از نه رنگ استفاده و رنگ نارنجی به
آنها افزوده شده است .در این مرحله کودک
لکههای رنگی را به ترتیب عالقه و به مقدار دلخواه
روی شیشه قرار داده و سپس با گذاشتن مقوایی
سفید ،لکه ها را به روی مقوا منتقل میکند .این
مرحله از آزمون ،به تنهایی میتواند بیانگر
اطالعات مفید و ارزندهای از نظر روحی و روانی
افراد باشد و میتوان از تفاسیر لوشر در تجزیه و
تحلیل این بخش استفاده نمود .در مرحله بعد،
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کودک به وسیله لکههای پدیدآمده بر روی مقوا و
با تأکید بر بخشهایی از آنها و نظام مند
کردنشان ،تصاویری خلق میکند که اطالعات
مرحله قبل را کاملتر و گویاتر میکند.

الف – انتخاب رنگ:
در میان  32نمونه که از  32کودک مشغول به کار
گرفته شد؛ انتخاب رنگ  51درصد آنها را
رنگهای زرد ،نارنجی ،قرمز ،سبز ،آبی و بنفش
تشکیل میدهد 53 ،درصد رنگ خاکستری در
کنار این رنگها به کار رفته و در  10درصد آنها
رنگهای قهوهای و سیاه به دیگر رنگها ترجیح
داده شده است .کودکانی که رنگهای شاد و
اصلی را به کار گرفتهاند ،اغلب  1و  8ساله هستند
که در بیرون از خانه مشغول نبوده اند و به
کارهای سبکتری در خانه و در کنار خانواده
میپرداختند ،مانند بسته بندی و شکستن قند و
گردو و غیره.
در آثار کودکانی که رنگ خاکستری را نیز استفاده
کردهاند ،یک یا دو رنگ از رنگهای اصلی حذف
شده است .کودکانی که بخش زیادی از این گروه
را تشکیل میدهند ،رنگهای سیاه و قهوهای را به
رنگهای اصلی ترجیح داده و  82درصد آنها رنگ
زرد را و تقریباً در  13درصد رنگ سبز 43 ،درصد
رنگ آبی و  58درصد رنگ قرمز را از انتخاب خود
حذف کردهاند .در تعدادی از این آثار دو یا بیش از
دو رنگ اصلی حذف شده است .برای مثال در
تصویر  5مشاهده میشود که رنگهای قرمز وآبی
کامال حذف گردید ه و رنگ غالب در این اثر سیاه
است .رنگهای انتخابی در تصویر  ،0نارنجی،
قرمز ،قهوهای و سیاه هستند و زرد و آبی و سبز
حذف شده اند.

تصویر 0

در تصویر  3نیز سه رنگ زرد و آبی و سبز انتخاب
نشدهاند و رنگهای قهوهای ،بنفش و سیاه کل
انتخاب را تشکیل میدهند .در تصویر  ،4کودک
تنها از رنگ قرمز و قهوهای استفاده کرده و تمایلی
به رنگهای دیگری نداشته است .ماکس لوشر،
رنگ قهوهای را نشان ناراحتی جسمانی و بیماری
میداند و معتقد است بی خانمانها و افرادی که
آرامش و استراحت ندارند این رنگ را به رنگهای
دیگر ترجیح میدهند.

تصویر  - 3میثم  1 ،ساله
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حذف آبی بیانگر بی قراری ،عدم آرامش و
خشنودی است .با طرد شدن سبز ،ایستادگی
شخص متزلزل میشود و قدرت و استحکام
ارادهای که برای رویارویی با مشکالت موجود
ضروری است ،ضعیف میگردد .حذف سبز نشان
دهنده احساس خستگی مفرط و فرسودگی است.
کنار گذاشتن قرمز نشان دهنده خستگی جسمی
و کمبود انرژی و عجز عصبی و طرد شدن زرد نیز
به معنای نوعی خستگی روحی ،نگرانی و بدبینی
است .بنابراین عدم انتخاب رنگهای اصلی نشانه
آن است که یکی از نیازهای اولیه ارضاء نشده و
شرایط موجود ،دلخواه فرد نیست .این نارضایتی،
سبب فشار روحی و باعث به وجود آمدن
محرومیتهایی در زندگی میشود .هرچه تعداد
رنگهای اصلی حذف شده بیشتر باشد ،شدت
کمبودها و فشارهای روحی و اضطراب بیشتر
میشود.

تصویر 4

در تصویر  1مشاهده میشود که تنها رنگهای
انتخابی بنفش و سیاه هستند و تمام رنگهای
اصلی طرد شدهاند .لوشر چهار رنگ اصلی آبی،
قرمز ،سبز و زرد را نشانگر نیازهای روانی فرد
میداند .نیاز به خشنودی و محبت ،ابراز وجود،
عمل و موفقیت و انتظار و امید .در این آزمونها
نیز همانند آزمون لوشر گزینش رنگهای اصلی،
نشان دهنده تعادل روانی است و انتخاب هریک از
سه رنگ سیاه و خاکستری و قهوهای را میتوان
نشانهای از تضادها و سرکوبهای روانی و نگاه
منفی نسبت به زندگی تلقی نمود.

ب – تصویرسازی
در این مرحله کودک با کمک لکههای پدیدآمده
روی مقوا ،سعی در به وجود آوردن تصویر میکند.
هر لکه را میتوان به هزاران تصویر تبدیل کرد و
کودکان مختلف از یک لکه تعابیر متفاوتی را بیان
میکنند .این تعابیر با زندگی ،حاالت روحی و
احساسات زمان حاضر و نیز احساسات و تحریکات
ریشه دار و ژرفتر فرد مرتبط اند؛ و همه شکلها و
تصاویر به ظاهر تصادفی در این مرحله از نظر یک
روانکاو نشانه و قابل تفسیر هستند.
در این مرحله از آزمون نیزکودکان کار  1و  8ساله
طبیعیتر از کودکان  3و  52ساله عمل کرده و
خالقیت بهتری را نشان دادند 14 .درصد کودکان
توانستند از لکهها به خوبی استفاده کرده و 03

تصویر – 1فریدون  3 ،ساله
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در دو مورد از تصاویر ،درخت مشاهده میشود .در
تصویر  8درخت با اجزاء یک صورت خشن و
هراسان تصویر شده است .گلین وی توماس در
کتاب « مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی
کودکان» مینویسد ،درخت احتماالً بازتاب
احساسات نسبتاً عمیقتر و ناخودآگاه کودکان
درباره خودشان است و به گفته یونگ یک درخت
نماد زندگی روانی فرد است.

درصد آنها که غالباً  3و  52ساله بودند ،قادر به
دیدن هیچ تصویری نبودند.
در میان تصویرساز یهای به دست آمده از
کودکان کار ،تصاویر پرندگان و حیوانات از جمله
حیوانات درنده بیشتر به چشم میخورد .یونگ
حیوانات را نماد زندگی غریزی و پرنده را نماد
تعالی میداند .حیوانات درنده اصوالً نشان دهنده
گرایشهای پرخاشگرایانه و نماد فشارهای درونی
و مخفی کودک است .یونگ اژدها و دیگر
اهریمنان را نماد قدرتهای شرور و شیطانی و
نشانگر دلهره و ترس میداند( .تصاویر  3و )1

تصویر 3
تصویر  - 8مریم  8 ،ساله

در تصاویر  3و  52انسان دیده میشود که نشان
دهنده دیدگاه کودکان درباره خودشان و در رابطه
با جهان خارج است .در تصویر  ،3تصویر دختری
با صورت سیاه مشاهده میشود که دو دست خود
را باال برده در حالی که با یک دست آب نبات و با
دست دیگر شاخه گلی گرفته است .آب نبات و
گل میتوانند نمادهایی از غذا  ،امنیت و آرامش
باشند که از حقوق کودک به شمار میآیند .در
تصویر ،52آدمکی با صورت آبی را میبینیم که به
نظر میرسد در مقابل فشار دو موجود خیالی که
در سمت راست و چپ او قرار دارند ،ایستادگی
میکند.

تصویر  – 1پریسا  8 ،ساله
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پر کرده است .این لکههای فشرده و کوتاه و تیره
میتوانند بنا به نظر آنا اولیوریو فراری ،نشان
دهنده ضعف عصبی و پرخاشگری باشند.
(تصویر)53

تصویر  -3فاطمه  52 ،ساله
تصویر  – 55فرهاد  52 ،ساله

تصویر  - 52نازنین 52 ،ساله

در تصویر  ،55یک قندان دیده میشود که در این
مورد به وضوح میتوان حس نیاز به مواد غذایی را
احساس نمود و در تصویر ،50کودک خانهای را در
میان تاریکی تصویر کرده است ،بدون این که این
لکه شباهتی به خانه داشته باشد .او در توضیح کار
خود اظهار داشته که این تصویر یک خانه سوخته
است .این در حالی بود که آثار سوختگی بر روی
دستها و صورت او به وضوح دیده میشد .خانه
میتواند نماد بدن کودک یا منزل والدین باشد .در
یک مورد کودک در مرحله اول رنگهای نارنجی،
آبی ،قرمز و قهوهای را انتخاب نموده و در مرحله
تصویرسازی تمام صفحه را با لکههای سیاه و قرمز

تصویر 50

تصویر53
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همه آنها ،تنها یک رنگ اصلی حذف شده است.
در مرحله تصویرسازی 33 ،درصد از این کودکان،
تصاویر زیاد و متنوعی را از لکههای رنگی پدید
آوردند و تنها  4درصد آنها به تصاویر کمتری اکتفا
نمودند .عناصر تصویری در این آثار بسیار متنوع
هستند .یکی از ویژگیهای این آثار چهرههای
خندان آدمکها و جانوران و دیگری عنصر حرکت
است که به وضوح میتوان مشاهده کرد(.تصاویر
 51تا )02

در تصویر  ،54تنها رنگهای به کار برده شده (در
مرحله اول) نارنجی ،قرمز و قهوهای هستند.
انتخاب این رنگها و یا «حظ شهوانی» ؛ و حذف
رنگهای دیگر از نظر لوشر را میرساند و عالمت
ضربدر این مسأله را «حظ نفس» تحکیم
میبخشد .تمامی این نمادها از نظر روانشناسان
بسیار حائز اهمیت بوده و میتوانند مفاهیم
عمیقتر و گستردهتری را بیان کنند.

تصویر  – 54احسان  3 ،ساله

نقاشی کودکان معمولی (گواه)
در میان کودکان معمولی که به صورت اتفاقی
انتخاب شده بودند 31 ،درصد آنها فقط از
رنگهای اصلی استفاده کردند و  53درصد ،در
کنار رنگهای اصلی از خاکستری و  58درصد این
کودکان از رنگ قهوهای نیز استفاده کردند.
در کل این تعداد ،رنگ قهوهای و خاکستری ،جزء
انتخابهای آخر کودکان بودند .تنها  4درصد از
این کودکان از رنگ سیاه استفاده کردند؛ که
همگی در انتخابهای آخر آنها جای میگرفت.
وسعت رنگهای قهوهای و خاکستری و سیاه در
آثار این گروه از کودکان معمولی به نسبت بسیار
کمتر از رنگهای دیگر به نظر میرسد و غالباً در

تصویر  - 51بارمان 1 ،ساله

تصویر  - 53بارمان 1 ،ساله
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تصویر  - 02بقا  8 ،ساله

در میان کودکان کار ،تمایل پسران برای استفاده
از رنگهای قهوهای و سیاه بیشتر از دختران بوده
است که این میتواند نتیجه اشتغال پسران در
کارهای سنگینتر و در سنین پایینتر به نسبت
دختران باشد.

تصویر  – 51آریان  3 ،ساله

تطبیق آثار کودکان کار و کودکان معمولی
با مقایسه آثار کودکان کار و کودکان معمولی،
تفاوتهای بسیار روشنی را چه از نظر انتخاب
رنگ و چه از نظر عناصر تصویری میتوان مشاهده
کرد .رنگهای انتخابی کودکان کار در مقایسه با
کودکان معمولی ،تیره تر و محدودتر است؛ بیشتر
کودکان کار رنگهای خاکستری ،قهوهای و سیاه
را به رنگهای دیگر ترجیح دادهاند و اغلب
رنگهای اصلی را حذف نموده اند که اینها نشان
دهنده مشکالت اساسی ساختمان روانی کودک
است .از نظر عناصر تصویری نیز ،آثار کودکان کار
بسیارابتداییتر ،محدودتر و خشن تر از تصاویر آثار
کودکان معمولی است .تصاویر کودکان معمولی
شاد ،متنوع و پرانرژی بوده و با جزئیات بیشتری
کشیده شدهاند .همچنین میتوان مشاهده کرد
آثار کودکانی که به تازگی مشغول به کار شده
بودند و یا این که در محیط خانه و در کنار

تصویر  – 58یاسمین  52 ،ساله

تصویر  – 53سهیل  1 ،ساله
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آسیب میرساند و به طور ناگهانی قدرت خالقیت
او را متوقف میسازد .از این رو ،نقاشی به روش
بداهه میتواند شیوه مناسبی برای آموزش نقاشی
در مدارس باشد ،به ویژه مدارس کودکان عقب
افتاده و استثنایی .زیرا نقاشی به روش بداهه،
گوش فرادادن به طبیعت بوده که از خودجوش
ترین تجارب به وجود آمده و محرک حیاتی و الزم
برای رشد نیروی خالق میباشد.
 -3عالوه بر اینها نقاشی با این روش میتواند
نقش مهمی در درمان ایفا کند .این شیوه باعث به
حرکت درآمدن روند آزادسازی فرد شده و در
نتیجه نوعی بهبودی حاصل میشود .مفهوم هنر
درمانی ،مبتنی بر این فرض است که بیان عاطفه
در هنر؛ اثر شفابخش دارد.
 -4اشتغال به کار برای کودکان کم سن و سال
مناسب نیست ،زیرا شرایط سخت زندگی ،نبودن
کودکان در خانه و در کنار خانواده ،عدم بهره
مندی از امکانات تحصیلی و آموزشی و محدود
شدن فعالیتهای کودکانه ،تأثیر بسیار جبران
ناپذیری بر روی کودکان گذاشته و باعث به وجود
آمدن اختالالت روحی و روانی در آنها میگردد.

خانواده کار میکردند ،به نسبت کودکانی که
بیرون کار میکردند ،شباهت بیشتری به کودکان
معمولی دارد .نقاشی کودکان کار به نسبت سن
شان بسیار ابتداییتر است و این بیانگر عدم رشد
خالقیت در آنها میباشد.

نتایج
از پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت:
 -5با انجام آزمون نقاشی کودکان کار میتوان
نتیجه گرفت نقاشی به روش بداهه (روش مورد
نظر در تحقیق) ،به دلیل خودانگیختگی ،شیوه
بسیار مناسبی برای نشان دادن محتویات
ناخودآگاه است و قابلیت این را دارد که به عنوان
آزمون روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد .این
روش به نسبت آزمونهای روانشناسی دیگر که تا
کنون انجام شده ،میتواند تصویر روشنتری از
درون آنها منعکس کند .در این روش مخالفتها و
مقاومتهایی را که شخص در سایر آزمایشهای
روانی از خود نشان میدهد ،مهار و به دلیل جاذبه
و گیرایی خاص ،برای همه ( افراد ،کودک و
بزرگسال) میتواند به کار گرفته شود.
 -0بسیاری از بی نظمیهای زندگی جوانان
امروزی ،نتیجه رها شدن نیروی خالق بالقوهای
است که راه گریز دیگری ندارد .بدون تردید
مدرسه ،عامل بسیار مهمی برای پرورش استعداد و
تقویت خالقیت است .نقاشی وسیله بیانی گیرا و
ممتازی است که میتواند تأثیر قابل مالحظهای
در تکامل هوشی و افزایش قابلیتها و رشد نیروی
خالق داشته باشد .صاحب نظران بسیاری بر این
باورند که روش آزاد ،غیر تحمیلی و اساساً
غیرارشادی ،مناسب ترین شیو ه آموزش نقاشی به
کودکان است و هر نوع اجبار خارجی به کودک

برگرفته از مقاله "تحلیل نقاشیهای کودکان کار"
نویسندگان :نسرین هاشمی (مدرس دانشکده فنی
دکتر شریعتی تهران) و دکتر سید محمد فدوی
(دانشیار پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران)،
چاپ شده در فصلنامه تحلیلی -پژوهشی نگره،
شماره  50پاییز . 88
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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
تاریخ دفاع :فروردین ماه 5334
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  53تا  01سالهی مقیم در ندامتگاه شهر اراک تعداد  41نفر به همراه والدینشان به روش در
دسترس انتخاب و  41نفر 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<2/21

کلید واژه ها :روشهای تربیتی ،خانوادههای منسجم ،خانوادههای گسسته ،ویژگیهای رفتاری.
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معرفی سایتهای مفید علمی – مهارتی
 .5دانلود رایگان کتابهای التین/http://gen.lib.rus.ec :
 .0دانلود رایگان کتابهای التین/http://bookfi.org :
 .3دانلود رایگان مقالههای التین/http://booksc.org :
 .4دانلود رایگان مقالههای التین/http://pad.um.ac.ir :
 .1دانلود رایگان مقالههای التین/http://paperhub.ir :
 .3آخرین همایشهای ایرانhttp://allconferences.ir/fa/default.aspx :
 .1دسترسی به آخرین همایشهای ایرانhttp://www.civilica.com :
 .8آخرین همایشهای ایران/http://fa.seminars.sid.ir :
 .3آخرین همایشهای بین المللی/http://conferencealert.org :
 .52آخرین همایشهای بین المللی/http://www.allconferencealert.com :
 .55دانلود سخنرانیهای کوتاه علمی حرفه ای (تد)/https://www.ted.com :
 .50مجمع اشتراک محققین ،مقاالت و پروژههاhttps://www.researchgate.net/home :
 .53سمینارهای مجازی آموزشی/http://e-seminar.ir :
 .54جستجو ،دانلود و استخراج رفرنس مقاالت/https://scholar.google.com :
 .51پیشنهادهای پژوهشی و آموزشی پایان نامههاhttp://goo.gl/fbBXIj :
 .53کارگاههای بین المللی آنالین رایگان/https://www.coursera.org :
 .51دسترسی به بورسهای تحصیلی/http://www.internationalscholarships.com :
 .58کوتاه کننده لینک اینترنتی/http://yon.ir :
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معرفی کتاب
مثبت این کتاب در ویراستاری قوی ،تقسیم بندی
مناسب فصول ،جامع بودن منابع مورد استفاده،
الفبایی بودن افتراقات بحث شده ،تفصیلی بودن،
رفرنس دهی درون متنی ،واژهنامه فارسی و
انگلیسی ،نگاه کامالً دانشجو محور و سادگی بیان
و امثال مورد استفاده و دوری از حشو و اضافات
غیرکاربردی میباشد.

فرهنگ افتراقات روانشناختی در سال 5332
توسط نشر شهر آب تهران و آیندگان تهران به
چاپ رسیده است .نویسندگان این کتاب حسن
بشیری ،دکتر نصرت اهلل پورافکاری ،دکتر اوشا
برهمند و فاطمه نعمتی سوگلی تپه می
باشند.کتاب فرهنگ افتراقات روانشناختی با
پیشگفتار دکتر پورافکاری ،به تمییز و افتراق
پرداخته است ،اما فقط در نشانه شناسی خالصه
نشده است؛ بلکه به تمییز و افتراق اصالحات رایج
در سایر مباحث از جمله :رشد ،آمار ،فیزیولوژی،
احساس و ادراک ،انگیزش و هیجان و روانشناسی
اجتماعی و عمومی و  ...هم پرداخته که معموالً
دانشجویان تازه وارد و آنهایی که برای تحصیالت
باالتر از کارشناسی میاندیشند و یا حتی
درمانگران نیازمند منبعی این چنینی هستند تا با
آگاهی بیتری کار خویش را دنبال کنند .ویژگی

مجموعـــــــــــــــه روانشناســـــــــــــــی
ســــانتراک،گنجینهای پربــــار و منحصــــر بــــه
فـــرد اســـت کـــه بهـــرهگیـــری نویســـنده از
نـــوآوری در تهیـــه مطالـــب و شـــیوه ویـــژه
تــــدوین آن ،موجــــب افــــزایش جــــذابیت و
بهــرهوری آن شــده اســت .ویژگــیهــای یــاد
شــــده ،بــــه عــــالوه شــــهرت و معروفیــــت
نویســـنده و ناشـــر نـــامآور خـــارجی آن «مـــک
گروهیـــل» انگیـــزه کـــافی بـــرای انتخـــاب و
ترجمـــه آخـــرین ویراســـت آن را فـــراهم آورد
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و جالـــب بـــهمنظـــور ارزشـــیابی آموختـــههـــا،
تعریــــف مختصــــر اصــــطالحات و اســــامی
معرفــــی شــــده در هــــر موضــــوع در کنــــار
صـــفحه مربـــوط بـــه آن ،وجـــود پایگـــاههـــای
اینترنتـــی جهـــت دســـتیابی بـــه اطالعـــات
بیشــــتر ،کیفیــــت صــــفحهآرایــــی و چــــاپ
کــــمنظیــــر آن و اســــتفاده از طنــــز بــــرای
رساندن پیامهای آموزشی است.

کــه گــامهــای نخســتین ترجمــه بــا همکــاری
صــــمیمانه مترجمــــان فرهیختــــه در ســــال
 5380برداشـــته شـــد« .زمینـــه روانشناســـی
ســـانتراک» نخســـتین اثـــر ترجمـــه شـــده از
ایـــن مجموعـــه ،در ســـال  5384در  3مجلـــد
بــا قطــع رحلــی منتشــر گردیــد کــه بالفاصــله
توســـط مراکـــز آموزشـــی و علمـــی کشـــور،
بــهعنــوان کتــاب درســی دانشــگاهی معرفــی
گردیــد .اســتقبال بــینظیــر از ایــن اثــر آن را
تــاکنون بــه چــاپهــای متعــدد رســانده اســت.
و امــا اکنــون ،همــه دســتانــدرکاران ترجمــه
و نشـــر ایـــن مجموعـــه بـــینظیـــر ،بـــر خـــود
مـــیبالنـــد کـــه در مـــدت زمـــانی کوتـــاه
توانســتهانــد بــا دومــین گــام بلنــد خــود کتــابی
دیگـــر از ایـــن مجموعـــه را تحـــت عنـــوان
«روانشناســــی تربیتــــی ســــانتراک» بــــه
جامعــه آموزشــی ،بــه ویــژه معلمــان محتــرم
معرفـــی و ارائـــه نماینـــد .امیـــد اســـت بـــا
بهـــرهمنـــدی کـــادر آموزشـــی کشـــور از ایـــن
اثــر پــر بــار علمــی ،دانــشآموختگــان آینــده،
بـــــا اندوختـــــهای اررزشـــــمند از دانـــــش و
تجربـــه ،موجبـــات تحـــول عمیـــق و گســـترده
آموزشـــی را در گســـتره ایـــران عزیـــز فـــراهم
آورنـــد .مزیـــتهـــای ایـــن کتـــاب (در تمـــام
فصــــلهــــا) رعایــــت تنــــوع در بحــــث روی
مفـــــاهیم و دوری از حاشـــــیهروی و اطالـــــه
کـــالم ،وجـــود توصـــیههـــای کوتـــاه آموزشـــی
کـــه بـــرای هـــر معلمـــی قابـــل اســـتفادهانـــد،
اســــتفاده از تجربیــــات آموزشــــی معلمــــان
کــــــارآزموده ،ذکــــــر نمونــــــههــــــایی از
اظهارنظرهـــای دانـــشآمـــوزان دربـــاره کـــالس
و معلــم خــود ،پیشــنهاد فعالیــتهــای جدیــد

مدیریت بدون زور و اجبار در سال 5332توسط
انتشارات سایه سخن به چاپ رسید .نویسنده این
کتاب ویلیام گلسرو مترجم آن دکتر علی صاحبی
میباشد .در پیشگفتار مترجم این کتاب
میخوانیم:
نام ویلیام گلسر روانپزشک نامی ،با رواندرمانی و به
ویژه "واقعیت درمانی" به عنوان یک رویکرد
آوانگارد در حوزه بیماریهای روانی همراه بوده و
هست .از این رو اگر به عنوان یک خواننده خارج
از حوزه روانشناسی و روانپزشکی با کتابی روبرو
شوید که در آن گلسر به عنوان یک نظریهپرداز
حوزه بهداشت روانی در خصوص مدیریت نیروی
انسانی صحبت میکند شاید عجیب به نظر آید اما
درواقع اینگونه نیست« .تئوری انتخاب» درواقع
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کتاب رویکردی نوین در فرزندپروری؛ از درون به
برون در سال  5332توسط انتشارات آسیم به
چاپ رسیده است  .نویسندگان این کتاب دکتر
دانیل جی .سیگل و مری هارتسل ،مترجم دکتر
مهرناز شهرآرای با همکاری دکتر مریم اسفاری و
ویراستار دکتر الدن فتی می باشند .در کتاب
"رویکردی نوین در فرزندپروری؛ از درون به
برون" سیگل روانپزشک بنام کودک و همکارش
خانم هارتسل تالش کردهاند تا با ترکیب مجموعه
وسیعی از رشتهها ،چارچوب رشدی یکپارچهای
برای درک ذهن ،مغز و روابط انسانی پدید آورند.
این مؤلفان ،با استفاده از یافتههای نوین زیست
شناسی اعصاب و پژوهشهای دلبستگی توضیح
میدهند که چگونه روابط بین فردی به طور
مستقیم بر رشد مغز اثر میگذارد .کتاب
کاربردهایی بسیار روشن را برای تربیت انسانهای
موفق ،همدل ،تابآور (متحمل) و شاد ،برای
والدین امروز و فردا و عالقهمندان به درک بیشتر
روابط فردی ارائه میکند .از این رو ،به رغم عنوان
کتاب ،مطالب آن برای همه کسانی که متعهد به
درک عمیق و مستمر روان آدمیاند و با نگاهی
فراسوی "خود" به روابط بین فردی و سالمتر
سازی آن در سراسر زندگی عالقهمندند ،منبعی
بسیار جذاب و ارزنده است.

روانشناسی کنترل درونی و روانشناسی مثبت
گراست (نقطه مقابل روانشناسی کنترل بیرونی و
روانشناسی مرضی) که درنظر دارد زمینههای
آموزش افراد را برای انتخابهای درست به منظور
ارضای نیازهای خود به شیوهای مؤثر و مسئوالنه
فراهم کند .اساس نظریه انتخاب تبیین علمی در
مورد رفتار آدمی و چرایی و چگونگی آن است .بر
اساس "تئوری انتخاب" آنچه از ما سر میزند رفتار
است و رفتارهای ما معطوف به هدفی میباشد .ما
هیچ رفتاری را بدون هدف انجام نمیدهیم .هدف
چیست؟ هدف کوچکترین تا بزرگترین رفتارهای
ما ،ارضای پنج نیاز اساسی ماست .این پنج نیاز
ژنتیکعبارتنداز -5:نیاز به عشق و تعلق خاطر -0
نیاز به آزادی  -3نیاز به پیشرفت و قدرت  -4نیاز
بهتفریح-1نیازبهزندهماندنوبقا.
ما همواره برای ارضای یک یا چند نیاز از این
نیازهای پنج گانه از درون برانگیخته میشویم و
رفتار میکنیم .با آشنایی با تئوری انتخاب مشاور
با مراجعین ،روانپزشک با بیماران ،مدیر با
کارمندان ،والدین با فرزندان و معلم با محصلین
خود میتوانند ارتباط بهتری برقرار کنند و راههای
بدیع و کارآمدتری را برای ارضای نیازهایشان به
آنهاارائهکنند.
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تقویم مجامع ،کنفرانسها و کارگاهها
همایشهای برگزار شده
عنوان همایش

زمان برگزاری

چهارمین سمینار سراسری

مکان برگزاری

 3تا  8مهر

سالن اجتماعات شهید احمدی
روشن دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی

دومین همایش اُتیسم

 50و  53آبان

باشگاه نهاد ریاست جمهوری

کنگره نماز و سالمت روان

 53و  02آبان

آموزش و سالمت کودکان پیش
دبستانی

دومین کنگره ملی روانشناسی
ایران
سومین کنگره بین المللی
اضطراب
نخستین همایش بین الملی زنان
و زندگی شهری

 53و  02آبان

دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران
مرکز آفرینش های فرهنگی و
هنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان تهران

 3و  4آذر

سالن کنفرانس سازمان
توانبخشی هالل احمر

 05و  00آذر

سالن همایش های بین المللی
برج میالد
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34

پنل تخصصی اول نخستین همایش بین المللی
زنان و زندگی شهری حضور دکتر درتاج ،دکتر
سومین کنگره بین المللی اضطراب

افروز و دکتر فیاض

35

حضور انجمن روانشناسی تربیتی ایران در

اولین کنگره ملی نماز و سالمت روان

کنگره ملی نماز و سالمت روان

دومین کنگره ملی روانشناسی ایران
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کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

مربیگری مهارتهای زندگی
کودکان (مبتنی بر آموزه های

 3-8-3-0مهر

دکتر سید علی قاسمی

تئوری انتخاب)

 53-1مهر

دکتر کیومرث فرحبخش – دکتر
مهدی زارع بهرام آبادی -دکتر آناهیتا
خدابخش کوالیی – دکتر داوود
هزارهایی

 53مهر

دکتر مهشید کارخانهچی

 53-58مهر

دکتر سید علی قاسمی

04-53-51-50-52
مهر

روانشناسان دانشگاه عالمه و شهید
بهشتی

سومین دوره آموزشی مشاوران
در حوزه هدایت شغلی -
تحصیلی
کاربست تئوری انتخاب در
مدرسه
فرزندپروری متنی بر آموزههای
تئوری انتخاب
دوره مقدماتی آموزش مربیگری
مهد و پیش دبستانی
دوره مقدماتی آموزش مربیگری
مهد و پیش دبستانی (ویژه

01و  01مهر  0-و  4آبان

استان البرز)

روانشناسان دانشگاه عالمه و شهید
بهشتی

کارگاه تربیت جنسی کودک و
پیشگیری از سوء استفاده

 03مهر

سوده مرتضایی فر

جنسی
کارگاه مربیگری مهارتهای
زندگی مبتنی بر آموزههای

 08-01-00-05آبان

دکتر سید علی قاسمی

تئوری انتخاب
کارگاه آموزشی بازی درمانی

 54آبان

فرحناز کیان ارثی

کارگاه تفسیر نقاشی کودک

 53آذر

دکتر احمد برجعلی

 01آذر

دکتر حمید علیزاده

 03-08آذر و  1-4دی

روانشناسان دانشگاه عالمه

رواندرمانی کودک
با دیدگاه آدلر
دوره مقدماتی آموزش مربیگری
مهد و پیش دبستانی

37

کارگاه روان درمانی کودک – دکتر حمید علیزاده

کارگاه تفسیر نقاشی کودک – دکتر احمد برجعلی

کارگاه آموزشی بازی درمانی – فرحناز کیان ارثی

دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودکان مبتنی
بر تئوری انتخاب – دکتر سید علی قاسمی
38

دوره مقدماتی آموزش مربیگری مهد و پیش

دوره دوم مربیگری مهارتهای زندگی کودکان

دبستانی

مبتنی بر تئوری انتخاب

سومین دوره مربیگری مهارتهای زندگی
کودکان مبتنی بر تئوری انتخاب
39

همایشهای پیش رو
عنوان همایش
کنگره بین المللی روانشناسی
خانواده
دومین همایش بین المللی
روانشناسی و علوم تربیتی

زمان برگزاری

مکان برگزاری

 3 -8دی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 05بهمن

دانشگاه شیراز

سومین همایش ملی
روانشناسی مدرسه (با تأکید بر

 03بهمن

آسیبهای روانی – اجتماعی)

دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه الزهرا

پنجمین همایش ملی
روانشناسی ،مشاوره و

 1 -4اسفند

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

مددکاری اجتماعی
همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
اولین همایش ملی روانشناسی
کودک و نوجوان

 53 -58اسفند

دانشگاه آزاد واحد شاهین شهر

 51اردیبهشت 5333

دانشگاه مالیر

38
40

38
41

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

کارگاه تربیت جنسی کودک و
پیشگیری از سوء استفاده

 0دی

دکتر سوده مرتضایی فر

جنسی
کارگاه اتعداد تحصیلی GMAT

 51-53-52-3دی

41

38
42

دکتر سوده مرتضایی فر

به نام یگانه دانای توانا
فرم درخواست عضویت

انجمن روانشناسی تربیتی
با عضویت آقای  /خانم ...............................................................................................
وابسته 

به عنوان عضو پیوسته 

دانشجویی 

عکس 1×4
متقاضی عضویت

انجمن روانشناسی تربیتی موافقت می شود.
تاریخ صدور کارت

/

مهر و امضاء

/

مشخصات فردی:
نام  ............................................................... :نام خانوادگی ............................................ :نام پدر............................... :
شماره شناسنامه  ...................................... :محل صدور. ...................................... .:محل تولد....................... :
تاریخ تولد:

/

/

متأهل 
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مجرد 
First
Name
Last
Name

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

E-mail ………….……....................................

نشانی دقیق و کامل محل کار....................................................................................................................................................:
کد پستی( ده رقمی )  ......................................:صندوق پستی  ..................................................:تلفن.................................... :
فکس........................................ :
با کدامیک از آدرس ها با شما مکاتبه شود؟

محل کار 

محل سکونت 

 e-mail

مشخصات تحصیلی:
مقطع تحصیلی

رشته  /گرایش

نام دانشگاه /مؤسسه آموزشی

سال اخذ مدرک

کشور  /شهر

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
مدارک الزم برای عضویت -3 :فرم تکمیل شده در خواست عضویت (الکترونیکی یا کاغذی)؛  -2کپی آخرین مددرک تحصدیلی (بدرای دانشدجویا
دکترا ،کپی کارت دانشجویی)؛  -1دو قطعه عکس جدید؛  -4فیش پرداختی حق عضویت ساالنه (بدرای عضدویت پیوسدته  310/000ریدال ،وابسدته
 300/000ریال و دانشجویی 60/000ریال) به حساب شماره  ،55116611بانک تجارت ،به نام انجمن روا شناسی تربیتی
عضو پیوسته :مؤسسا انجمن و کلیه افرادی که یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته روا شناسی تربیتی گذراندده باشدند ،مدیتوانندد
بهعضویت پیوسته درآیند.
عضو وابسته :اشخاصی که دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روا شناسی یا رشتههای وابسته ( مجموعه روا شناسی و علوم تربیتی) هستند.
عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشتههای روا شناسی تربیتی ،مجموعه روا شناسی و علوم تربیتی به تحصیل اشتغال دارند.

اینجانب  ................................با مطالعه اساسنامه انجمن روا شناسی 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
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/

/

امضاء
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