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سخن نخست
پیام تبریک دکتر درتاج رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت سال نو
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اخبار انجمن
درگذشت استاد پیشكسوت دکتر علی شریعتمداری (ره) چهره ماندگار علمی کشور
و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در بیستم دی ماه

3

برگزاری سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه –  62بهمن ماه – دانشگاه الزهرا
سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه با تأکید بر آسیب های روای – اجتماعی مدرسه ،با همت انجمن
علمی روان شناسی تربیتی ایران و با همکاری دانشگاه الزهرا (س)؛ با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش،
ریاست محترم سازمان نظام مشاوره و روان شناسی ،اساتید برجسته ،پژوهشگران و روان شناسان در تارخ 62
بهمن  5931در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
این همایش با حمایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،سازمان سنجش آموزش کشور ،دانشگاه
عالمه طباطبائی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری
تهران و حومه ،انتشارات پایا ،سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهورس اسالمی ایران ،دانشگاه تهران،
موسسه راز ،دانشگاه فرهنگیان ،کمیسیون انجمن های علمی ایران ،مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی ،مؤسسه فرهیختگان جوان ،مؤسسه فرهنگی فرهیختگان معاصر ،انجمن روان شناسی ایران و پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبرگزار گردید.
محورهای سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه عبارتند از:
 -5نقش روان شناسان و مشاوران مدارس
 -6نقش خانواده و همساالن
 -9نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی
 -4ارتقاء کیفیت یادگیری
 -1مدیریت و رهبری در مدرسه
 -2روان شناسی مثبت
 -7حقوق فردی و اجتماعی
 -8زیباشناسی فضای مدراس
4

 -3کتاب و کتابخوانی (نقش کتابخانه های آموزشگاهی)
 -51بهداشت و تغذیه
در این جلسه ابتدا آیاتی چند از قرآن مجید تالوت شد و پس از پخش سرود جهوری اسالمی ایران و پخش
کلیپ دانشگاه الزهرا (س) ،سرکار خانم دکتر ملوک خادمی دبیر همایش گزارش خود را قرائت کردند .پس از
پخش کلیپ انجمن روان شناسی تربیتی ایران و قرائت گزارش رئیس همایش جناب آقای دکتر فریبرز درتاج
 ،سرکار خانم دکتر خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا (س) ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در همایش به ایراد
سخنرانی پرداختند .سخنرانان سومین همایش جناب آقای دکتر اللهیاری رئیس محترم سازمان نظام روان
شناسی و مشاوره ،جناب آقای دانش آشتیانی وزیر محترم آموزش و پرورش ،جناب آقای دکتر زاهدی رئیس
محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس و سخنران ویژه جناب آقای دکتر افروز؛ بودند.

5

مراسم افتتاحیه سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه
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سخنرانی سرکار خانم دکتر ملوک خادمی دبیر علمی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

سخنرانی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج رئیس سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه که با حضور وزیر آموزش و پرورش دکتر احمدی آشتیانی،
پروفسور زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ،جناب دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه
7

پیام نور ،خانم دکتر انسیه خزعلی رییس دانشگاه الزهرا (س) ،دکتر اللهیاری رئیس سازمان نظام روان
شناسی و مشاوره ،دکتر افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران و دکتر حاتمی معاون سازمان نظام روان شناسی و
مشاوره کشور و بیش از هفتصد متخصص حوزه آموزش و یادگیری در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد ،دکتر
درتاج اعالم کرد بیشترین تعداد روزهای فعال آموزش مربوط به کشور ژاپن با  641روز و کمترین آموزش
مربوط به امریکا با حدود  581روز در سال می باشد.
ایشان تعداد روزهای فعال آموزش کشورمان را بعد از تعطیل شدن پنج شنبه ها پایین تر از  581روز اعالم
کرد .این در حالی است که حجم کتاب های درسی در ایران بطور تقریبی دو برابر سایر کشورها است و عمالً
در این زمان امکان تدریس این حجم برای معلمان وجود ندارد.
ایشان بر شکل گیری وزارت آموزش و ایجاد آموزش یکپارچه در کشور تأکید کردند و مخالفت جدی انجمن
روان شناسی تربیتی ایران را با واگذاری رشته روان شناسی بالینی و سالمت به وزارت بهداشت اعالم کردند.

خیر مقدم سرکار خانم دکتر انسیه خزعلی رئیس محترم دانشگاه الزهرا (س)

8

سخنرانی جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

سخنرانی جناب آقای دکتر فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر محترم آموزش و پرورش

9

سخنرانی جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس

دکتر محمد مهدی زاهدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی و رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس
شورای اسالمی در سخنرانی خود در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه اعالم داشت ،فضای مجازی
هم فرصت است هم چالش .نگران اعتیاد نسل جوان و نوجوان ما به فضای مجازی هستم .تولید محتوای غنی
در حوزه مشاوره و روان شناسی در فضای مجازی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه نسل جوان و نوجوان از
فضای مجازی در راستای تحکیم بنیان خانواده دو خواسته مهم از متخصصان روان شناسی کشور است.
ایشان فرمودند ،درخصوص انتقال رشته روان شناسی بالینی و سالمت در شورای عالی انقالب فرهنگی
تصمیمی اتخاذ نشده است .مسلماً هرانتقالی باید توجیه علمی و قانونی داشته باشد عالوه بر این وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می بایست از نظر صندلی و استاد واجد این انتقال مهم باشد که نیاز به
بررسی دارد .مسلماً استفاده از امکانات وزارت بهداشت برای ارتقاء رشته های مورد اشاره مؤثر است اما انتقال
شاید راه حل نباشد.
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سخنرانی جناب آقای دکتر غالمعلی افروز سخنران ویژه سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

حضور پرشور پژوهشگران  ،روان شناسان و مشاوران در سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

00

تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

دکتر عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در سومین همایش ملی روان
شناسی مدرسه و پیش از امضای تفاهم نامه این سازمان با وزارت آموزش و پرورش ،ضمن اشاره به دومین
02

همایش ملی روان شناسی مدرسه که سال گذشته برگزار گردید اظهار داشت :بنده در همایش گذشته به
نکته ای اشاره کردم و این بود که خوشبختانه با دانش فنی که در کشور وجود دارد ،روان شناسان و مشاوران
می توانند در نظام آموزش و پرورش ،منشاء کارهای بسیار ارزشمندی باشند از جمله طرح های غربالگری که
جناب وزیر در سخنان خود بدان اشاره فرمودند.
دکتراللهیاری تصریح کرد :خوشبختانه امروز یکی از آرزوهای بنده به عنوان یکی از خادمان جامعه روان
شناسی و مشاوره کشور ،برآورده شده است و ما شاهد آن هستیم که در همایش سوم یعنی به فاصله یک
سال ،تفاهم نامه ای در حال منعقد شدن با وزیر ارزشمند آموزش و پرورش است که همه آمال ما
روان شناسان و مشاوران در آن دیده شده است.
وی با اشاره به سخنان وزیر آموزش و پرورش افزود :انشااهلل شما خواهید دید که در محورهای این تفاهم نامه
در خصوص آن  9سوال ارزشمندی که وزیر محترم مطرح کردند که شامل چگونگی اجرای تغییر نگرش در
مجریان ،چگونگی تبدیل معلمان به مربیان و تعریف جایگاه روان شناسان در این حوزه می باشد ،پاسخ هایی
آورده شده است.
دکتر اللهیاری ضمن تأکید بر جایگاه آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی تربیت نیروی انسانی
اظهار داشت :همانطور که وزیر محترم به اهمیت دوران کودکی و دبستان اشاره نمودند ،باید اضافه کرد هیچ
دستگاهی در دنیا به اندازه آموزش و پرورش در توسعه علمی و پایدار کشورها مؤثر و مفید نبوده است و از
سویی دیگر می بایست تربیت خروجی آن دستگاه که نیروی انسانی به عنوان متخصصی که پای در
دانشگاه ها می گذارد است ،با نگاهی روان شناختی و اصولی و همچنین با پرورش همه ابعاد شخصیت انجام
گیرد .وی افزود :برای مثال دانش آموز این مملکت به رشته فیزیک می رود و چون استعداد این حوزه را
ندارد ،افسرده می شود ،زدگی تحصیلی پیدا می کند و ما باید در کلینیک در جهت درمان های روان
شناختی وی بکوشیم .در حالی که اگر از ابتدا درست هدایت تحصیلی می شد و مبتنی بر استعدادهایش
حرکت می کرد ،در زمینه ای که در آن استعداد داشت ،پیشرفت تحصیلی پیدا کرده و شغلی متناسب با آن
حوزه پیدا می کرد و نهایتاً رضایت شغلی ،رضایت زندگی و سالمت روان داشت.
03

دکتر اللهیاری در این خصوص افزود :در حال حاضر روان شناسان معتقدند اگر درصد زیادی از سالمت روان
در گرو رضایت از زندگی اس  ،درصد زیادی از رضایت از زندگی در گرو رضایت شغلی و نهایتاً رضایت شغلی
وابسته به رضایت تحصیلی و رضایت تحصیلی وابسته به انتخاب درست رشته تحصیلی است.
وی ادامه داد :تفاهم نامه ای که امروز با امضای مبارک جناب آقای وزیر که سوابق ارزشمند علمی ایشان
موجب شد ما امید مضاعفی برای همکاری با آموزش و پرورش بیابیم ،انشااهلل فصلی جدید برای همه خواهد
بود و امیدواریم که در همایش بعدی انشااهلل این تفاهم نامه و اتفاقات مبارکی را که میان سازمان نظام روان
شناسی و مشاوره و وزارت آموزش و پرورش خواهد افتاد را مرور کنیم.

04

یادنوشت سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه توسط استادان بزرگوار و مدعوین سومین
همایش ملی روان شناسی مدرسه
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06
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پنل های تخصصی سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

پنل اول  -نقش روان شناسان و مشاوران در مدارس

پنل دوم -آموزش یاری و یادگیری

08

پنل سوم  -آسیب شناسی روانی دانش آموزان

پنل چهارم  -نقش خانواده ،رسانه ها و شبکه های اجتماعی در آسیب های روانی
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پنل پنجم – روان شناسی مثبت

پنل ششم  -ارتقای کیفیت یادگیری
21

پنل هفتم – روان شناسی مثبت

پنل هشتم – مدیریت و رهبری در مدرسه
20

پنل نهم  -مداخالت مشاوره ای و آسیب های روانی

پوستر های سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه

22

23

کارگاه مبانی روان شناختی پرورش خالقیت – دکتر غالمعلی افروز

24

مصاحبه با وزیر محترم آموزش و پروزش جناب آقای دکتر فتحی آشتیانی در حاشیه برگزاری
سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه
در مصاحبه کوتاهی که وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر دانش آشتیانی با روابط عمومی انجمن
روان شناسی تربیتی ایران داشتند ،علت حضور خود را موضوع اصلی همایش که مدرسه می باشد ،عنوان نمودند و
ابراز داشتند که آمادگی کامل جهت همکاری با دانشگاهیان و سازمان هایی که در زمینه مدرسه و آموزش و پرورش
فعالیت می نمایند ،را دارند .ایشان همچنین همایش ملی روان شناسی مدرسه را مثبت ارزیابی نمودند.

25

تقدیر رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران از کادر اجرایی سومین همایش ملی
روان شناسی مدرسه

26

تفاهم نامه معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری ،سازمان نظام روان شناسی و
مشاوره و مرکز مشاوره ایرانیان
روز جمعه 2 ،اسفند ماه تفاهم نامه ای با حضور دکتر رضوی معاون مناطق محروم ریاست جمهوری ،دکتر
درتاج معاون پژوهشی سازمان نظام روان شناسی و دکتر مرتضوی کیاسری رئیس مرکز مشاوره ایرانیان به
امضا رسید که به موجب آن فارغ التحصیالن رشته های روان شناسی و مشاوره می توانند
دوره خدمت سربازی خود را در مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره در مناطق محروم
بگذرانند.

0
27

ادای احترام رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران و معاون و استادان دانشگاه
عالمه طباطبائی به شهدای حادثه ساختمان پالسكو
به مناسبت فداکاری و شهادت تعدادی از آتش نشانان گرانقدر و جان برکف ایران اسالمی در حادثه پالسکو،
دکتر فریبرز درتاج ،رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران به همراه دکتر سلیمی بجستانی ،معاون
دانشجویی و فرهنگی و تعدادی از اساتید و کارکنان دانشگاه عالمه طباطبائی روز شنبه مورخ  31/55/16با
حضور در ایستگاه شماره  ،511واقع در دهکده المپیک ضمن خواندن فاتحه برای شهیدان حادثه پالسکو به
ابراز همدردی پرداخته و برای تمامی آتش نشانان آرزوی موفقیت در زندگی و کار را داشتند.

280

های آزاد اسالمی و چندین موسسه پژوهشی و

روان شناسان معاصر ایران

تحقیقاتی معتبر) مشغول بودند و با کسب درجه
فوق دکتری در زمینه پژوهش کاربردی ،دو درجه
دکتری در رشته های روان سنجی و روان شناسی
تربیتی و  1مدرک فوق لیسانس در حوزه های
مختلف روان شناسی (روان سنجی ،زبان و ادبیات
انگلیسی ،فلسفه و تعلیم وتربیت) از دانشگاه های
آمریکا (تماماً با هزینه شخصی) عالوه بر هدایت و
راهنمایی صدها پایان نامه تحصیلی و رساله
دکتری دانشجویان ،چندین تست ،آزمون و
پرسشنامه در سطح ملی را اجرا و استاندارد کرده
و جایزه خوارزمی را برای استاندارد کردن هوش

دکتر حیدر علی هومن

آزمای ملی تهران -استنفورد -بینه را اخذ و سه

دکتر حیدر علی هومن در  6مهر  5955در شیراز
دیده به

جهان

کتاب ایشان (شناخت روش علمی ،تحلیل داده

گشود  .وی روانشناس و

های چندمتغیری و آمار استنباطی) برگزیده کتاب

روانسنج ایرانی بود .او را پدر روانسنجی ایران و

سال شدند.

پیشکسوت برجسته آمار میدانند.

ایشان عالوه بر مسولیت نظارت و مشاوره تعداد

پژوهشهای دکتر هومن عمدتاً در حوزه آمار و

زیادی پژوهش های ملی کشور و اخذ جایزه

روش تحقیق کیفی بود  .او به دلیل استاندارد

پژوهشگر برگزیده جشنواره ابوریحان و چندین

کردن« هوشآزمای ملی تهران ،استنفورد و بنیه »

جشنواره دیگر برای سال ها رئیس سازمان

برنده جایزه خوارزمی شد  .وی در تاریخ 56

تحقیقات علمی و روان سنجی ارتش ،انجمن اولیاء

آذرماه  5935در سن  81سالگی به دلیل نارسایی

و مربیان و نیز رئیس بخش پژوهش سازمان

تنفسی در تهران به دیدار حق شتافت.

سنجش آموزش کشور و رئیس بخش پژوهش

دکتر هومن مؤلف شمار زیادی کتاب و مقاله

مرکز آموزش مدیریت دولتی بوده و در سال

علمی در زمینه روان سنجی  ،سنجش و اندازه

 ،5987از سوی دانشگاه ها و سایر نهاد های علمی

گیری  ،روش تحقیق و آمار بودند  .ایشان بیش از

به پاس پنجاه سال فعالیت علمی ایشان و خدمات

 11سال به امر تدریس و پژوهش در دانشگاه های

بی بدیل و ارزشمندی که به جامعه علمی و

ایران (تربیت معلم ،دانشگاه تهران ،شهید بهشتی،

پژوهشی کشور عرضه داشتند مراسم بزرگداشتی

تربیت مدرس ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه
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لیزرل (با اصالحات) ،حیدرعلی هومن ،ناشر:

برگزار و از ایشان تقدیر بعمل آمد.

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

اطالعات شخصی :

دانشگاه ها (سمت).

 -5عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد

 -6راهنمای عملی پژوهش کیفی ،حیدرعلی

 -6مرتبه علمی :دانشیار

هومن ،ناشر :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

 -9تحصیالت :دکتری

انسانی دانشگاه ها (سمت).

 -4کارشناسی علوم (دانشگاه افسری)

 -9تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش

 -1کارشناسی ارشد روان سنجی (دانشگاه تربیت

رفتاری ،حیدرعلی هومن ،ناشر :پیک فرهنگ.

معلم)

 -4استنباط آماری در پژوهش رفتاری ،حیدرعلی

 -2کارشناسی ارشد روان شناسی (دانشگاه

هومن ،ناشر :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم

تهران)

انسانی دانشگاه ها (سمت).

 -7کارشناسی ارشد زبان (دانشگاه کلمبیا –

 -1شناخت روش علمی در علوم رفتاری،

آمریکا) با هزینه شخصی

حیدرعلی هومن ،ناشر :سازمان مطالعه و تدوین

 -8کارشناسی ارشد فلسفه (دانشگاه کلمبیا –

کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

آمریکا) با هزینه شخصی

 -2آمار توصیفی در علوم رفتاری ،حیدرعلی

 -3کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت (دانشگاه

هومن ،ناشر :پیک فرهنگ .

کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
-51

 -7اندازه گیری های روانی و تربیتی (فن تهیه

دکترای روان شناسی تربیتی (دانشگاه

تست و پرسشنامه) ،حیدرعلی هومن ،ناشر :پارسا.

کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی
-55

 -8راهنمای عملی تهیه و نمایش جدول های

دکترا با تخصص اندازه گیری و ارزشیابی

آماری در پژوهش رفتاری ،آدلها ید ا .ام  .نیکول،

و آمار(دانشگاه کلمبیا – آمریکا) با هزینه

پنی ام .پکسمن ،علی عسگری (مترجم)،

شخصی

حیدرعلی هومن (مترجم) ،ناشر :سازمان مطالعه

-56

فوق دکترای پژوهش کاربردی (دانشگاه

و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

کلمبیا – آمریکا) با هزینه شخصی

 -3راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی،
حیدرعلی هومن ،ناشر :سازمان مطالعه و تدوین
کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

آثار منتشر شده :

 -51پایه های اساسی تئوری سوال پاسخ ،نظریه
جدید روان سنجی ،علی عسگری ،حیدرعلی

 -5مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرمافزار
28
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هومن ،فرانک بی بیکر ،ناشر :پارسا – (.)5985
 -55آمار توصیفی در علوم رفتاری ،حیدرعلی
هومن ،ناشر :پیک فرهنگ.
 -56تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش
رضایت شغلی ،حیدرعلی هومن ،ناشر :موسسه
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی –
(.)5985
 -59اندازه گیری های روانی و تربیتی (فن تهیه
تست و پرسشنامه) ،حیدرعلی هومن ،ناشر :پارسا.
 -54تحلیل تناظر و کاربردهای آن ،حیدرعلی
هومن ،ناشر :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاه ها (سمت).
 -51تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش
رفتاری ،حیدرعلی هومن ،ناشر :پیک فرهنگ.
سوابق اجرایی :
 -5رئیس سازمان تحقیقات علمی و روان سنجی
ارتش  ،مدت  3سال  5948 :تا 5912
 -6رئیس بخش پژوهش سازمان سنجش آموزش
کشور ،مدت  9سال  5916:تا 5911
 -9رئیس بخش پژوهش انجمن اولیاء و مربیان
ایران ،مدت  4سال 5914 :تا 5918
 -4هدایت عملیات مربوط به استاندارد ساختن
هوش آزمای انفرادی از آذر ماه  5924تا 5975
 -1رئیس مرکز پژوهشهای مدیریت در مرکز
آموزش مدیریت دولتی از مهرماه  5971تا 5985
 -2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی از سال
5972
28
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 بازخورد فوری

1

دایرة المعارف روانشناسی

()immediate feedback

یک پاسخ نا آموخته به طبقه خاصی از محرک ها.

(همچنین به آن اطالع فوری از نتایج نیز
می گویند ).تدابیری که توسط آنها یادگیرندگان
بالفاصله پس از تجربه یادگیری یا امتحان از
صحت جواب هایشان مطلع می شوند.

 بازتاب سوگیری

 بازداری

()orienting reflex

()inhibition

میل ارگانیسم به توجه کردن و تفتیش کردن
محرک های جدید وقتی که در محیط او رخ
می دهند.

کاهش در فعالیت مغزی .محرکی که سبب
بازداری می شود محرک منفی نام دارد .برای
بندورا ،کاهش احتمال انجام یک پاسخ قبالً
آموخته شده در نتیجه تنبیه مستقیم یا جانشینی
آن پاسخ.

 بازتاب
()reflex

 بازخورد
()feedback

 قانون فراوانی ،قانون بسامد

اطالعات حاصل از نتیجه اعمال که مبنای اعمال
آتی را می سازد.

()retroactive inhibition
تداخل یادگیری تازه با یادگیری قبلی.

 قانون عدم استفاده

 بازداری زدایی

()biofeedback

()disinhibition

اطالعات فراهم آمده برای افراد توسط نوعی وسیله
مکانیکی درباره یک یا چند رویداد زیست
شناختی درونی آنان .برای مثال ،یک چراغ
چشمک زن می تواند برای نشان دادن ضربان قلب
یا یک عالمت شنیداری برای نشان دادن باال رفتن
فشار خون از حدی معین به کار رود.

در شرطی سازی کالسیک ،اثر تخریبی حاصل از
ارائه یک محرک نو همراه با یک بازداری کننده
شرطی تثبیت شده .در یادگیری مشاهده ای،
حذف یا کاهش یک بازداری برای انجام نوعی
رفتار که به دو صورت رخ می دهد .یکی انجام
پاسخ بدون تجربه کردن پیامدهای منفی یا دیدن
الگویی که پاسخ را بدون تجربه کردن پیامدهای
نامطلوب انجام می دهد.

 -5منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمع علی اکبر
سیف)

3228

 بازداری شرطی
()conditioned inhibition
در شرطی سازی وسیله ای یا کنشگر ،یک پاسخ
یادگرفته شده پاسخ ندادن .از آنجا که پاسخ تولید
خستگی می کند ( )IRو خستگی یک حالت سائق
منفی است ،پاسخ ندادن تقویت کننده است؛ لذا
بازداری شرطی را موجب می شود .در شرطی
سازی کالسیک ،بازداری شرطی آن نوع شرطی
است که وقتی همراهی  US – CSپاسخی را
واپس می زند ،مشاهده می گردد.

 بازداری واکنشی
()reactive inhibition
خستگی ناشی از پاسخدهی که علیه بروز پاسخ
شرطی عمل می کند.

28
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شده است .این اختالل فراگیر است و تمام

یش
یادداشتها

جنبه های تحول کودک را تحت تأثیر خود قرار
می دهد .ارزیابی کودکان اوتیسم باید جامع باشد.

مقایسه عناصر ترسیم آدمک رنگی در

بنابراین باید ارزیابی شامل تمامی جنبه های

کودکان مبتال به اختالل اوتیسم و

عملکرد انسان باشد (ازجمله مهارت های

کودکان عادی

اجتماعی ،حرکتی ،زبان ،مهارت های زندگی

چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

روزانه ،بازی ،کارکردهای اجرایی ،شناخت

های روانی مالک های سه گانه ای را برای

اجتماعی و مهارتهای تحصیلی) .ابزارهای مختلفی

تشخیص اختالل اوتیسم بیان می کند که شامل

برای ارزیابی این اختالل وجود دارد .یکی از اولین

تعامالت اجتماعی آسیب دیده ،ارتباطات اجتماعی

ابزارهای تشخیصی ویژه اوتیسم ،مقیاس درجه

آسیب دیده و الگوهای رفتاری محدود شده است.

بندی اوتیسم دوران کودکی است ( )CARSو

این در حالی است که این مالک ها را DSM-V

مصاحبه تشخیصی -تجدیدنظر شده اوتیسم

به دو مالک اصلی تقلیل داده است که شامل

( .)ADI-Rابزار دیگر برای تشخیص این اختالل

ارتباطات وتعامالت اجتماعی آسیب دیده (این دو

مصاحبه با والدین است که به  4حیطه اصلی

به عنوان یک مشکل در نظر گرفته می شوند) و

تقسیم می شود :ارتباطات ،تعامالت اجتماعی،

رفتارهای محدود شده می باشد .تأخیر در تحول

بازی و تاریخچه تحولی.

اجتماعی ،زبان و بازی های نمادین که قبل از 92

عالوه بر ابزارهای فوق  ،یکی از ابزارهای کارآمد در

ماهگی ظاهر می شود ،در کودک با اختالل

روان شناسی بالینی و روانپزشکی ،تکنیک های

اوتیسم وجود دارد .میزان شیوع اختالل اوتیسم5 ،

فرافکن به ویژه آزمون های فرافکن ترسیمی است.

مورد در هر  511تولد است.

در این آزمون ها عملکردهای شناختی ،بین فردی

این کودکان رفتارهای نامطلوبی مانند :حرکات

و روان شناختی فرد ازطریق ترسیم یک فرد ،یک

کلیشه ای ،پرخاشگری و رفتارهای خودآزاری را از

موضوع و یا یک شخصیت مورد ارزیابی قرار

خود نشان می دهند .آنها همچنین در فهم و

می گیرد .توانایی عقلی ،شخصیت ،تفکر و هیجان

استفاده از قوانین و رفتارهای اشاره ای محاوره ای

در کودکان و همچنین عملکرد خانواده ،ترس ها،

و رفتارهای غیر کالمی ،اجتماعی و هماهنگی

نیازها و شناسایی نقش های جنسی از طریق

حرکتی دچار مشکل هستند .حساسیت کم یا زیاد

آزمون های ترسیمی قابل بررسی است .در واقع

به محرک های شنوایی ،بویایی ،المسه ای و

نقاشی کودک یک پیام است ،آنچه را که او

بینایی اغلب در کودکان مبتال به اوتیسم گزارش

نمی تواند به لفظ درآورد به ما انتقال می دهد.
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بررسی و درک زبان نقاشی اطالعات ارزنده ایی در

اختالل اوتیسم و کودکان با مشکالت یادگیری اما

اختیار والدین ،مربیان و روان شناسان و همه

بدون اوتیسم بررسی کردند .آنها دریافتند که

کسانی می گذارد که خواهان درک و دریافت راز و

ترسیم آدمک قادر است کودکان با اختالل اوتیسم

رمز جهان کودک هستند .در هنگام نقاشی نه تنها

و بدون این اختالل را از یکدیگر متمایز کند.

فرد خود را در سطحی غیر کالمی بیان می دارد و

محدودیت های کودکان اوتیسم در تعامالت با

پویایی روانی و ارتباطات بین فردی اش را به

دیگران و ادراک محدود شده آنها از خودشان در

نمایش می گذارد ،بلکه تعارضات بسیار عمیق

ارتباط

برخی

خود را نیز فرافکن می کند .لذا با این ابزار

محدودیت های شناختی در این کودکان منجر به

می توان اولین عالئم آسیب شناسی روانی را

متفاوت بودن نقاشی آنها با دیگران می شود.

شناسایی کرد.

نقاشی همچنین می تواند در ابراز هیجانات،

ترسیم آدمک پیش از آنکه یک آزمون هوش باشد

احساسات و در بهبود مهارتهای ارتباطی در

یک آزمون شخصیتی محسوب می شود .بررسی

کودکان مبتال به اوتیسم به عنوان یک مداخله به

مجموعه نقاشی و جزئیات آن ،کشف احساسات

کارگرفته شود .در پژوهش حاضر به مقایسه عناصر

کودک ،مسائل عاطفی وحاالت روانی وی را امکان

ترسیم آدمک رنگی در کودکان مبتال به اختالل

پذیر می گرداند .این جنبه فرافکن نقاشی آدمک

اوتیسم وعادی پرداخته شده تا مشخص گردد بین

را نمی توان نادیده انگاشت چه حتی اگر امکان

ترسیم این دو گروه تفاوتی وجود دارد یا نه؟ در

یک تشخیص مطلق را فراهم نسازد (زیرا به منظور

حقیقت این که تا چه حد می توان از ترسیم های

دست یابی به یک تشخیص قابل اعتماد باید الزاماً

کودکان مبتال به اوتیسم برای ارزیابی اختالل آنها

از فنون دیگر نیز سود جسته شود) ،می تواند

استفاده کرد ،مد نظر پژوهشگران بوده است.

الاقل به یک ردیابی مفید و گاهی به یک پیش

جهت بررسی این سؤال ترسیم کودکان بهنجار به

آگهی منتهی گردد.

عنوان گروه کنترل در کنار کودکان اوتیسم مورد

ترسیم آدمک در کودکان با اختالالت تحولی

بررسی قرار گرفته است .بدین منظور ترسیم دو

می تواند برخی از آسیب های عقالنی و عناصری

گروه کودکان مبتال به اوتیسم و بهنجار در نمره

از تشخیص اختالل در آنها را منعکس کند .لویس

کل و  56خرده مقیاس آزمون ترسیم آدمک رنگی

و باچلر دریافتند که کودکان با اختالل اوتیسم

روآیه مورد مطالعه قرار گرفت .این مقایسه ها در

مشکالت در فرآیند رشد خود را نسبت به کودکان

نمره کل (سر ،طرح بدنی ،لباس ) ،عالئم

عادی در نقاشی های خود نشان می دهند .لی و

روان گسیخته گونگی و روان گسستگی ،هیجان

هابسون تمایز ترسیم آدمک را در 54کودک با

پذیری ،هیجان ناپذیری ،شادی ،افسردگی–
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با

دیگران

و

همچنین

اضطراب ،ناپایداری روانی -حرکتی ،احساس

 -4ناپایداری روانی – حرکتی

رها شدگی ،تأخیر تحول عاطفی و واپس روی در

 -1احساس رها شدگی

بین دو گروه کودکان مبتال به اوتیسم و عادی

 -2تأخیر تحول عاطفی و واپس روی

می باشد.

روان گسیخته گونگی و روان گسستگی و …

طرح پژوهش بر اساس ماهیت و هدف اصلی

پژوهش هایی که درباره قابلیت اعتماد یا تأیید

پژوهش از نوع علی -مقایسه ای بود و

نتایج آزمون ترسیم آدمک انجام شده اند به

آزمودنی های نمونه پژوهش حاضر شامل کودکان

یافته های بسیار رضایت بخشی منتهی گشته اند

مبتال به اوتیسم و کودکان عادی  2تا  56ساله

تا جایی که مک هوور براین باور است که ترسیم

شهر اصفهان بودند.

آدمک می تواند به منزله «امضای شخصی»

آزمون ترسیم آدمک رنگی روآیه :این آزمون در

ترسیم کننده تلقی گردد ،و آدا آبراهام نیز بر

سال5377توسط ژاکلین روآیه روان شناس

مشابهت نقاشی هایی که آزمودنی ها پس از یک

فرانسوی ابداع و هنجار یابی شده و در مورد

فاصله زمانی ،از یک ماه تا  6سال ،ترسیم کرده اند

کودکان  9تا  54ساله کار برد دارد .گرچه به

تأکید می کند و عقیده دارد که تفسیر نقاشی

اعتقاد سازنده آزمون ،آزمون برای بزرگساالن نیز

منعکس کننده تغییراتی است که در شخصیت

قابل استفاده است .در آزمون آدمک رنگی روآیه

ترسیم کننده به وقوع پیوسته اند و رگه های

مجموعاً به  71ماده از ترسیم آدمک نمره داده

متغیر در ترسیم های متوالی ،نشان دهنده

می شود که  69نمره آن مربوط به سر 99 ،نمره

ناپایداری همان رگه در شخصیت ترسیم

آن مربوط به طرح بدنی و  54نمره دیگر مربوط

کننده اند .بررسی هایی نیز در زمینه اعتبار آزمون

به لباس می شود و یک نمره کل که حاصل جمع

بر اساس انجام آزمون های فرافکن دیگر صورت

نمرات سر ،طرح بدنی و لباس است .سپس یک

گرفته اند .

نمره رنگ داده می شود ،حداکثرنمره آن نیز 55

نمرات کودکان مبتال به اوتیسم در خرده

است.

مقیاس های نمره کل ،هیجان ناپذیری ،شادی،

بعد از این نمره گذاری به بررسی تألیفی نتایج

سر ،طرح بدنی ،لباس و رنگ از کودکان عادی

تحت عنوان هم گرایی نشانه ها پرداخته می شود

کمتر و در خرده مقیاس های روان گسیخته

که شامل این موارد است :

گونگی و روان گسستگی ،هیجان پذیری،

 -5هیجان پذیری – هیجان ناپذیری

افسردگی – اضطراب ،ناپایداری روانی حرکتی،

 -6شادی -افسردگی و اضطراب

احساس رها شدگی ،تأخیر تحول عاطفی و واپس

 -9حسی نگری ،بازداری

روی بیشتر از کودکان عادی است.
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گرفته در حیطه نقاشی کودکان نشان می دهند
که نقاشی می تواند مراحل تحول در زمینه
فرآیندهای شناختی و مهارت های اجتماعی در
کودکان را نشان دهد .لویس و باچلر بیان کردند
که بازنمایی های کمتر در افراد با اختالل اوتیسم
به دلیل تعامالت اجتماعی محدود در این کودکان
نسبت به سایر افراد می تواند در نقاشی های آنها
نیز تجلی یابد .کودکان با اختالل اوتیسم نمرات
کمتری در آزمون ترسیم آدمک نسبت به دیگر
کودکان به دست می آورند .این کودکان زمان
کمتری را به داشتن تماس چشمی با افراد دیگر
می گذرانند که این امر منجر به بازنمایی های
کمتر از شکل یک انسان در نزد آنها می گردد و
در نقاشی آنها بروز می یابد .در تبیین نتایج
پژوهش می توان گفت ،با توجه به نتایج به دست
آمده در مورد تفاوت معنادار بین ترسیم کودکان
مبتال به اوتیسم و بهنجار و نمرات پایین کودکان
اوتیسم در بیشتر خرده مقیاس ها ،به دلیل
مشکالت ارتباطی و عدم تماس چشمی در
کودکان اوتیسم (همان گونه که در پژوهش هایی
که در باال اشاره شد نیز بیان شده بود) ،پایین
بودن نمرات آنها قابل توجیه می باشد .به گونه ای
که این مشکالت منجر به عدم توجه به افراد،
محیط اطراف و جزئیات مربوط به آنها شده است.
نمره رنگ نیز که بیانگر حاالت عاطفی فرد است،
محدودیت های عاطفی را در این گروه از کودکان
نشان می دهد.
از سوی دیگر تفاوت آنها با گروه کنترل (کودکان
بهنجار) در عالئمی نظیر افسردگی و اضطراب و
احساس رها شدگی بیشتر و میزان شادی کمتر در
این گروه نشانگرآن است که این کودکان در
مقایسه با کودکان بهنجار عالوه بر دارا بودن عالئم

نتایج
نتایج نشان داد که در هر  59مورد مقایسه شده،
بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .به این
ترتیب که نمره کودکان مبتال به اوتیسم در نمره
کل (سر ،طرح بدنی ،لباس) و نمره رنگ به طور
معناداری پایین تر از کودکان بهنجار بوده و به
همین ترتیب در عالئم بیانگر روان گسیخته
گونگی و روان گسستگی ،هیجان پذیری،
افسردگی – اضطراب ،ناپایداری روانی حرکتی،
احساس رها شدگی ،تأخیر تحول عاطفی و واپس
روی دو گروه تفاوت معناداری داشته و به جز
عالئم شادی و هیجان ناپذیری در سایر موارد،
عالئم کودکان اوتیسم بیشتر از کودکان بهنجار
بوده است.
یافته های پژوهش حاضر در مورد تفاوت ترسیم
در کودکان با اختالل اوتیسم و کودکان عادی با
نتایج پژوهش های قبل همسو می باشد.
دای کنس و همکاران  ،و لیم و اسالگتر دریافتند
که ترسیم آدمک در کودکان با اختالالت تحولی
ازجمله کودکان اوتیسم می تواند برخی از
آسیب های عقالنی و عناصری از تشخیص
اختالل آنها رامنعکس کند .کودکان با اختالل
اوتیسم مشکالت در فرآیند رشد خود را نسبت به
کودکان عادی ،در نقاشی های خود نشان
می دهند .لی و هابسون تمایز ترسیم آدمک را در
 54کودک با اختالل اوتیسم و کودکان با مشکالت
یادگیری اما بدون اختالل اوتیسم بررسی کردند .
آنها دریافتند که ترسیم آدمک قادر است کودکان
با اختالل اوتیسم و بدون این اختالل را از یکدیگر
متمایز کند .درحقیقت بیشتر مطالعات انجام
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شاخص اختالل اوتیسم ازمشکالت روان شناختی
دیگری نیز رنج می برند که می تواند معلول
اختالل آنها باشد .افسردگی و اضطراب و عدم
شادی موارد قابل توجهی است که در این آزمون
به عنوان یکی از مشکالت کودکان مبتال به
اوتیسم نشان داده شده است و توجه ویژه
درمانگران را می طلبد .به این ترتیب بر اساس
نتایج حاصل از این آزمون می توان به درمانگران
پیشنهاد نمود که در اقدامات درمانی و مداخله ای
عالوه بر مشکالت آشکار و عالئم شاخص کودکان
مبتال به اوتیسم ،به سایرعالئم و مشکالت همراه
نیز توجه درمانی ویژه داشته باشند .عالوه بر این
از آن جایی که کاهش مشکالت روانی در جامعه
مستلزم تشخیص زودهنگام و مداخله به
می باشد؛ تشخیص اختالالت و مشکالت دوران
کودکی اهمیت زیادی می یابد .همچنین به این
دلیل که آزمون های ترسیمی ازجمله روش هایی
هستند که می توانند بدون هزینه و با صرف
کمترین زمان و نیز با مورد توجه قرار دادن خود
کودک به عنوان منبع کسب اطالعات به کار
گرفته شود ،لذا استفاده از این ابزار جهت
تشخیص و برقراری ارتباط با کودکان توصیه
می شود.
برگرفته از مقاله " مقایسه عناصر ترسیم آدمک
رنگی در کودکان مبتال به اختالل اوتیسم و
کودکان عادی " نویسندگان :سارا آقابابایی
(دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی دانشگاه
اصفهان) و دکتر ناهید اکرمی (استادیار ،گروه روان

شناسی دانشگاه اصفهان) ،چاپ شده در مجله روان
شناسی بالینی سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،) 52
زمستان.5935
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28

چكیده پایان نامه دکتری
عنوان :
طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه دلبستگی محور غنیسازی رابطه مادر -کودک بر
مشكالت تغذیه شیرخواران
دانشجو  :راضیه نصیرزاده ،دانش آموخته دکتری تخصصی روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی،
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
تاریخ دفاع :اسفند ماه 5939
استاد راهنما :جناب آقای دکتر محمد علی مظاهری و سرکار خانم دکتر سیما فردوسی
اساتید مشاور :سرکار خانم دکتر شبنم نوحه سرا و جناب آقای دکتر شهریار شهیدی

چكیده
شیوع باالی مشکالت تغذیهای شیرخواران و پیامدهای کوتاهمدت و درازمدت آن ،ضرورت طراحی برنامههای
پیشگیرانه و بستههای درمانی را خاطرنشان میسازد .با توجه به اهمیت رابطه مادر -کودک در تغذیه و نادیده
انگاشتن آن در برنامههای مداخلهای کاهش مشکالت تغذیهای ،پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارزیابی
اثربخشی برنامه دلبستگی محور غنیسازی رابطه مادر -کودک بر مشکالت تغذیه شیرخواران ،در قالب چهار
مطالعه به هم پیوسته اما ماهیتا مستقل ،انجام گرفت.
مطالعه اول با هدف شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر مشکالت تغذیهای ،در قالب پژوهشی علی -مقایسهای،
با  11زوج مادر -شیرخوار  2تا  56ماهه ،که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند ،به مقایسه
شیرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیهای (به روایت مادر) پرداخت .نتایج این بخش نشاندهنده تفاوت
معنادار رفتارهای تغذیهای و خلق و خو شیرخواران دارا و فاقد مشکالت تغذیهای بود .ضمن اینکه تفاوت
مادران دو گروه از لحاظ تنیدگی والدینی ،دلبستگی نسبت به شیرخوار ،و سبک غذادادن مادرانه ،نیز معنادار
بود .اطالعات مطالعه دوم که پژوهشی کیفی با استفاده از نظریه زمینهای بود ،با انجام  41مصاحبه با مادران
و نیز با مشاهده تعامالت مادر -شیرخوار در هنگام بازی و تغذیه ،جمعآوری گردید .تجزیه و تحلیل دادههای
این مطالعه با روش های کدگذاری باز ،محوری و گزینشی ،عالوه بر ساخت و معرفی سه نظام کدگذاری
تعامل مادر -شیرخوار در حین بازی و تغذیه(غذا و شیر) ،به ترسیم مدل پارادایمی مشکالت تغذیه
شیرخواران انجامید .در مطالعه سوم ،برنامه دلبستگیمحور غنیسازی رابطه مادر -شیرخوار ،براساس
یافتههای مطالعه اول و دوم ،اصول نظریهدلبستگی و مداخالت دلبستگیمحور ،الگوی تغذیه مسئوالنه ،الگوی
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رفتارهای تغذیهای مادرانه انطباقی ،و با تمرکز بر بهبودی تعامالت ،احساسات و الگوهای تعاملی مادر-
شیرخوار با استفاده از تکنیک پسخوراند ویدیوئی ،برای شیرخواران دارای مشکالت تغذیهای طراحیگردید .در
مطالعه چهارم ،در چهارچوب روشی "شبه آزمایشی" در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون – پس
آزمون با گروه کنترل ،با در نظر گرفتن مالک های ورود و خروج 64 ،زوج مادر -شیرخوار به روش در
دسترس انتخاب و به طور اتفاقی در دو گروه مداخله و لیست انتظار جایگزین گردیدند .گروه مداخله ،شامل
 4تا  2جلسه انفرادی و هفتگی به مدت  21تا  31دقیقه بود .مادران گروه لیست انتظار نیز بروشوری را در
ارتباط با تغذیه ،مشکالت تغذیه و توصیههای رفتاری دریافت کردند .در پایان مداخله و نیز  6ماه پس از آن،
مادران دو گروه مداخله و لیست انتظار ،پرسشنامه مشکالت تغذیهای کودکان و مقیاس تنیدگی والدینی را
تکمیل نمودند .نتایج پژوهش نشان دادکه :برنامه دلبستگیمحور غنیسازی رابطه مادر -شیرخوار به طور
معناداری مشکالت تغذیهای شیرخواران و تنیدگی والدینی مادران را در گروه مداخله کاهش داده است.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که برنامه دلبستگیمحور غنیسازی رابطه مادر -کودک با توجه به ویژگی
های کوتاه مدت بودن ،مقرون به صرفه بودن ،و ملموس و قابل درک بودن تکنیک ها ،و در عین حال
پرداختن به الیه های عمیق روابط والد-شیرخوار میتواند راهگشای شناخت ،درمان و پیشگیری از مشکالت
تغذیهای شیرخواران ،پیشگیری از آسیبهای ناشی از کیفیت نامطلوب رابطه مادر و کودک و نیز کاهش
سطح تنیدگی مادران باشد.
واژگان کلیدی :برنامه دلبستگی محور غنیسازی رابطه مادر -شیرخوار ،دلبستگی ،شیرخوار  ،مادر
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معرفی کتاب

کتابی که در پیش رو دارید ،ارائه عملی کاربرد

با توجه به گستردگی قلمرو «روانشناسی محیط»

زبان تئوری انتخاب در شرایط گوناگون است.

که دامنه وسیعی از موضوعات مانند مدیریت

ویلیام گلسر برای توضیح و گسترش «تئوری

منابع ،جهتیابی در محیط های پرازدحام ،تأثیر

انتخاب و واقعیت درمانی» نمونه های کاربردی

منابع مختلف ایجاد استرس بر سالمت جسم و

استفاده از زبان جدید «تئوری انتخاب» را در

روان انسان ها ،پردازش اطالعات ،قلمرو و بومپایی،

چهار موقعیت :والدین -فرزندان ،معلم -محصل،

محیط های مسکونی ،محیط های آموزشی ،محیط

زن -شوهر و مدیر -کارمند ارائه کرده است.

های کار و استراحت را در بر میگیرد ،این رشته با

آگاهی از چگونگی به کارگیری این زبان جدید در

بسیاری

موقعیت های متفاوت می تواند راه گشای موانع

جامعهشناسی ،بهداشت محیط ،محیط زیست،

درونی باشد .ترجمه این کتاب در راستای هدف

معماری و شهرسازی ،راه و ساختمان و هنر،

اصلی گلسر و انستیتوی واقعیت درمانی" :آموزش

مرتبط است.کتاب روانشناسی محیط در فصول

تئوری انتخاب و کاربردهای آن به همه افراد

سیزدهگانه

تاریخچه

اجتماع" برای ایجاد جامعه های در خور زیست

«روانشناسی محیط» ،ادراک و شناخت محیطی،

برای همه انجام شده است.

نگرش های محیطی ،نظریههای مربوط به رابطه
28
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دیگر

خود

رشتههای

از

به

ماهیت

علوم

و

مانند

بین محیط و رفتار ،استرس های محیطی و راه

می شوند و آنهایی که دریافت قواعد زبان (شکل

های مواجهه با آنها ،ازدحام و فضای شخصی و آثار

شناختی  ،نحوی  ،عملی ) را برای کودک ممکن

روانشناختی و فیزیولوژیایی آنها ،قلمرو و بومپایی،

می سازند ،قبل از دو سالگی قابل مشاهده اند

محیط های طبیعی مسکونی آموزشی کار و

(بلوم .)5335 ،

استراحت ،و ایجاد تغییر در رفتار به منظور حفظ

تولید و تحول زبان معنادار گفتاری و نوشتاری نه

محیط میپردازد.

تنها به درجه رشدیافتگی زیست شناختی و
فیزیولوژیکی وابسته است بلکه با چهارچوب
فرهنگی ـ اجتماعی کودک و همچنین نوع و
فراوانی محرک های کالمی که وی در یک
مجموعه مشخص روابط بین ـ فردی دریافت
می کند نیز ارتباط دارد؛ محرک هایی که موجب
می شوند تا کودک قواعد تلفظی ،دستوری و
چگونگی به کارگیری آنها را بیاموزد.

زبان دارای کنش دوگانه ای است و میتوان آن را
هم وسیله شناخت یعنی ابزار فکر و هم وسیله
ارتباط یعنی ابزار زندگی اجتماعی دانست.
وابستگی

تنگاتنگ

زبان

با

تحول

کلی

روان شناختی موجب می شود که اکتساب آن از
تعامل های فرد با جهان جسمانی و جهان
اجتماعی جدایی ناپذیر باشد.
تمامی نوزادان انسانی دارای مکانیزم هایی هستند

با کمک این کتاب شما میتوانید رهبر گروه شوید

که آنها را قادر می سازد تا اصوات و قواعد زبان

و به طور ماهرانه گروه را رهبری کنید .در این

خود را بیاموزند (پینکر  .)5335 ،این مکانیزم ها

کتاب از مدل رهبری فعال استفاده شده است،

که توانایی بازشناسی زبان مادری را به وجود

روشی که هم اکنون تأثیرگذارترین رهبران

می آورند تقریباً از حدود شش ماهگی وارد عمل

گروهی در مراکز مشاوره و رواندرمانی از آن
28
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استفاده میکنند .مطالب این کتاب جامع و شامل
مراحل گروه ،نظریهها ،موضوعات کلیدی و مهارت
های مورد نیاز رهبری اثربخش گروه است که
همراه با نمونه مثال های غنی آمده است .این
کتاب به شما یاد میدهد چگونه هر مهارت را
بتوانید به طور مؤثر و کارآمد در هرنوع گروهی به
کار بگیرید .همچنین نمونه مثال های عملی
بسیاری را برای موقعیت های گوناگون رهبری
گروهی ارائه داده است .تمرین آنها مهارت های
رهبری را در شما ایجاد میکند و ارتقا میدهد و
یک منبع جامعی برای استفاده در واحدهای
درسی و کارگاه های عملی مشاوره گروهی ،پویایی
گروهی و گروه درمانی است.

28
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تقویم مجامع ،کنفرانسها و کارگاهها
همایشهای برگزار شده
عنوان همایش
کنگره بین المللی روانشناسی
خانواده
دومین همایش بین المللی
روانشناسی و علوم تربیتی

زمان برگزاری

مكان برگزاری

 3 -8دی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 65بهمن

دانشگاه شیراز

سومین همایش ملی
روانشناسی مدرسه (با تأکید بر

 62بهمن

دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه الزهرا

 4اسفند

مجتمع آموزشی ،فرهنگی و
پژوهشی نخبگان عالمه
طباطبائی

آسیبهای روانی – اجتماعی)
همایش نوجوان دیجیتالی
پنجمین همایش ملی
روانشناسی ،مشاوره و

 1 -4اسفند

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر

مددکاری اجتماعی
همایش ملی پیشگیری از اعتیاد

 53 -58اسفند

28
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دانشگاه آزاد واحد شاهین شهر

37

45

37
46

کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه
تربیت جنسی و پیشگیری از
سوء استفاده جنسی
تربیت جنسی و پیشگیری از
سوء استفاده جنسی

زمان برگزاری

مدرس

 6دی

دکتر سوده مرتضایی فر

 3دی

دکتر سوده مرتضایی فر

کارگاه تفسیر نقاشی کودک
(ویژه دوره مربیگری در شهر

 51بهمن

مهرداد اسفنانی

ساری)
دوره مقدماتی آموزش مربیگری

 61 – 64بهمن

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبائی

مبانی پرورش خالقیت

 62بهمن

دکتر غالمعلی افروز

کارگاه قصه درمانی

 63بهمن

دکتر فرحناز کیان ارثی

 1اسفند

دکتر سید داوود حسینی نسب

 51اسفند

دکتر اکبر رضایی

مهد و پیش دبستانی

مقاله نویسی بر اساس سبک
( APAتبریز)
کارگاه آموزشی  SPSSمقدماتی
(تبریز)
مربیگری آموزش کودک خالق
به روش مونته سوری

 53اسفند

47
37

نهمین دوره مربیگری مهد و پیش دبستانی-
مازندران – 31/55/51

کارگاه تربیت جنسی و پیشگیری از سوء استفاده
جنسی – دکتر سوده مرتضایی فر – 31/51/6

کارگاه آموزشی  SPSSمقدماتی (تبریز) -دکتر

کارگاه مربیگری آموزش کودک خالق به روش

اکبر رضایی – 31/56/51

مونته سوری31/56/53 -
48

کارگاه مقاله نویسی بر اساس سبک ( APAتبریز)
– دکتر سید داوود حسینی نسب – 31/56/1

49

همایشهای پیش رو
عنوان همایش
اولین کنفرانس بین المللی
فرهنگ ،آسیب شناسی روانی و

زمان برگزاری
 54-59اردیبهشت 5932

دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه الزهرا

 51اردیبهشت 5932

دانشگاه مالیر

 58اردیبهشت 5932

دانشگاه شیراز

 61-53اردیبهشت 5932

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیالن

تربیت
اولین همایش ملی روانشناسی
کودک و نوجوان
سومین همایش ملی تربیت معلم
نخستین کنگره ملی پژوهش
های نوین در روان شناسی

مكان برگزاری

شناختی (مغز و شناخت)
اولین کنفرانس ملی پژوهش
های نوین ایران و جهان در روان
شناسی و علوم تربیتی ،حقوق و

 68اردیبهشت 5932

دانشگاه علمی کاربردی شوشتر

علوم اجتماعی
چهارمین کنفرانس بین المللی
نوآوری های اخیر در روان

 91تیر 5932

مؤسسه آموزش عالی غیر
انتفاعی – غیر دولتی نیکان

 53مهر 5932

دانشگاه محقق اردبیلی

شناسی ،مشاوره و علوم رفتاری
اولین همایش ملی چشم انداز
تعلیم و تربیت و مشاوره

38

50

38
51

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

دوره آموزشی روان درمانی

 95-61-64فروردین و 5
اردیبهشت

دکتر جواد خلعتبری

 7اردیبهشت

دکتر مانا چم زاده

 8اردیبهشت

دکتر حمید علیزاده

 51 -54اردیبهشت

دکتر حمید علیزاده

 66 -65اردیبهشت

دکتر سید علی قاسمی

شناختی رفتاری کودک
کارگاه آموزشی مهارت های
مثبت اندیشی به کودکان
کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی
کودک و بزرگسال
درمان اختالالت یادگیری و
ADHD
مشاوره و آموزش پیش و پس از
ازدواج ( مبتنی بر آموزه های
تئوری انتخاب)
روان درمانی گشتالتی کودک
مربیگری مهارت های زندگی
کودکان ( مبتنی بر آموزه های
تئوری انتخاب)

 66اردیبهشت

دکتر حبیب اله اکبری

 63 – 68اردیبهشت و 1 -4
خرداد

دکتر سید علی قاسمی

52
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38
53

38
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به نام یگانه دانای توانا

عکس 1×4

فرم درخواست عضویت

متقاضی عضویت

انجمن روانشناسی تربیتی
با عضویت آقای  /خانم ...............................................................................................
به عنوان عضو پیوسته 
/

تاریخ صدور کارت

وابسته 

دانشجویی 

انجمن روانشناسی تربیتی موافقت می شود.
مهر و امضاء

/

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

/

/

متأهل 

31

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 مدرک تحصیلی (برای دانشجویان دکترا،
کپی کارت دانشجویی)؛  -1دو قطعه عکس جدید؛  -4فیش پرداختی حق عضویت ساالنه (برای عضویت پیوسته  310/000ریال ،وابسته  300/000ریال
و دانشجویی 60/000ریال) به حساب شماره  ،55116611بانک تجارت ،به نام انجمن روانشناسی تربیتی
عضو پیوسته :مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته روانشناسی تربیتی گذرانده باشند ،میتوانند
بهعضویت پیوسته درآیند.
عضو وابسته :اشخاصی که دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی یا رشتههای وابسته ( مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی) هستند.
عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشتههای روانشناسی تربیتی ،مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی به تحصیل اشتغال دارند.

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
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/

/

امضاء
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