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سخن نخست
پیام تبریک دکتر درتاج رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مناسبت سال نو

1

اخبار انجمن
جناب آقای دکتر فریبرز درتاج رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران در شبکه آموزش

در این برنامه نوروزی جناب آقای دکتر فریبرز درتاج ضمن تبریک و آرزوی شادی و موفقیت برای ملت ایران به ویژه
جامعه دانشگاهی ،فرا رسیدن سال جدید را فرصت مقتنمی برای تدوین هدف های آینده و ارزیابی سال گذشته
دانسته اند.

2

بزرگداشت روز جهانی روان شناس مصادف با  ۱۳فروردین ماه ( ۰۲آوریل) مرکز همایش های
بین المللی ابوریحان ،دانشگاه شهید بهشتی

حضور انجمن روان شناسی تربیتی ایران در جشنواره روز روان شناس
و استقبال حضار جهت عضویت در انجمن

مراسم افتتاحیه جشنواره روز روان شناس

3

سخنرانی وزیر محترم تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی در جشنواره روز روان شناس

مراسم اختتامیه جشنواره روان شناس

4

برگزاری کارگاه آموزش تربیت جنسی در مدارس کرمان به مناسبت روز روان شناس
به مناسبت روز ملی روان شناس و مشاور با هماهنگی سازمان نظام روان شناس استان کرمان ،آموزش تربیت
جنسی به صورت تجسمی و آشنایی با احساسات از طریق کارت های دیداری در یکی از مدارس ابتدایی شهر
کرمان توسط همکاران محترم روان شناس خانم ها مرضیه هاشمی و یاسمین مهرزاد برگزار گردید.

5

حضور انجمن روان شناسی تربیتی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با
همکاری مؤسسه معارف امام رضا (ع) در ماه رمضان

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ،انجمن روان شناسی تربیتی ایران با همکاری مؤسسه معارف امام
رضا (ع) از روز دوم لغایت بیست و یکم ماه مبارک رمضان ( 1تا  26خرداد  18 )16پذیرای بازدیدکنندگان از
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصالی بزرگ امام خمینی (ره) بود.
بنا بر برنامه ریزی های انجام شده ،در مدت نوزده روز فعالیت ،در مجموع بیش از  182جلسه مشاوره
حضوری 5 ،کارگاه تخصصی ویژه روان شناسان و مشاوران 2 ،کارگاه ویژه عموم و  4کارگاه ویژه کودکان
توسط انجمن روان شناسی تربیتی ایران به صورت کامال رایگان برگزار گردید.
دکتر فریبرز درتاج ،رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران در این راستا اظهار داشتند:
" استقبال از فعالیت های انجمن در نمایشگاه بین المللی قرآن فراتر از انتظار بود و رفته رفته شاهد افزایش
این استقبال از سوی مخاطبان بودیم ،به طوری که تعداد روان شناسان جهت مشاوره حضوری و نیز تعداد
کارگاه های آموزشی را افزایش دادیم تا بتوانیم حداکثر خدمات را با باالترین کیفیت ارائه دهیم.
معاون پژوهشی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در ادامه با اشاره به تداوم این برنامه ها گفتند،
تفاهم نامه ای با مسؤلین نمایشگاه و نیز مؤسسه معارف امام رضا (ع) منعقد خواهد شد تا با توجه به پتانسیل
باالی انجمن ،فعالیت هایی از این دست را به شکلی گسترده تر و در طول سال ادامه دهیم" .
پس از سومین همایش ملی روان شناسی مدرسه ،این دومین فعالیت ملی انجمن روان شناسی تربیتی ایران
در  4ماه گذشته بوده است که بازتاب زیادی در سطح کشور داشته است.
مراسم اختتامیه نمایشگاه بین المللی قرآن روز  26خرداد با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار گردید
و این نمایشگاه به کار خود پایان داد.

6

غرفه انجمن روان شناسی تربیتی ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم _ مصلی امام خمینی
حضور مدیر مؤسسه معارف امام رضا (ع) در غرفه انجمن روان شناسی
تربیتی ایران

بازدید ریاست محترم انجمن روان شناسی تربیتی ایران از غرفه انجمن
 -نمایشگاه قرآن کریم

مصاحبه شبکه رادیویی جوان با دکتر لطفی ،عضو هیات مدیره انجمن
روان شناسی تربیتی ایران ،در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی
قرآن کریم در مصلی

7

سخنرانی دکتر درتاج در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
انجمن روان شناسی تربیتی ایران همواره تالش کرده است تا در جهت ارتقای سالمت روان جامعه گام بردارد.
با برنامه ریزی های انجام شده انجمن پتانسیل خود را جهت ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مسائل تربیتی
و روان شناختی کودکان و نوجوان ،بهبود روابط زوجین و نیز کارگاه های آموزشی برای عموم و متخصصان
در نمایشگاه قران به کار گرفته است.
تفاهم نامه ای با مؤسسه معارف امام رضا (ع) منعقد خواهد شد تا این فعالیت های مشترک ادامه پیدا کند.

13

ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به عموم درغرفه انجمن روان شناسی
تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن
ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به عموم درغرفه انجمن روان شناسی
تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن

استقبال عموم از خدمات مشاوره ای و روانشناختی در غرفه انجمن
روان شناسی تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن

عضو افتخاری انجمن روان شناسی تربیتی ایران ،خانم ویلدان آکبولوت
از کشور ترکیه  -بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

ارائه خدمات مشاوره ای رایگان به عموم درغرفه انجمن روان شناسی
تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن
سخنرانی با موضوع فرزندپروری مثبت

8

بازدیدجناب آقای پژمانی فر رئیس کمیسیون فرهنگی و پژوهشی
مجلس شورای اسالمی در غرفه انجمن روان شناسی تربیتی ایران

کارگاه پرورش خالقیت کودکان ( 4تا 12سال)  -غرفه انجمن روان
شناسی تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن

بازدید سرکار خانم دکتر مالوردی معاون محترم رییس جمهور از غرفه
انجمن روان شناسی تربیتی ایران در نمایشگاه قران

اهدای هدیه به بیش از  122کودک در کارگاه پرورش خالقیت
در نمایشگاه بین المللی قرآن

بازدید دکتر صالحی امیری ،وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در
غرفه انجمن روان شناسی تربیتی ایران در نمایشگاه بین المللی قرآن
کارگاه مدیریت استرس_ نمایشگاه بین المللی قرآن

13

کارگاه بهبود روابط زوجین  -نمایشگاه بین المللی قرآن
تقدیر انجمن روان شناسی تربیتی ایران از همکاران مؤسسه معارف
امام رضا (ع) در اختتامیه نمایشگاه بین المللی قرآن  -مصلی تهران

کارگاه تفسیر نقاشی کودک_نمایشگاه بین المللی قرآن

14

دانشسرای عالی منتقل شد و پس از سه سال برای
ادامه تحصیل راهی آمریکا شد و در دانشگاه
پاسیفیک کالیفرنیا در رشته روان شناسی مشاوره
و آموزش در گرایش اندازهگیری به ادامه تحصیل
پرداخت.
در سال  61و پس از بازگشت به ایران در گروه
روان شناسی مشغول به کار شد .همزمان با
تعطیلی دانشگاهها به خاطر انقالب فرهنگی دکتر
فرزاد در سازمان سنجش کشور و در بخش تهیه
سؤاالت استعداد تحصیلی به فعالیت پرداخت .پس
از باز شدن دانشگاهها به عنوان مدیر گروه روان
شناسی انتخاب شد و در سال  68با پیشنهاد
دکتر شریعتمداری ،معاونت مؤسسه تحقیقات
تربیتی را پذیرفت .استاد در قالب فرصت مطالعاتی
مجدداً به آمریکا سفر کرد و در این زمان با نظریه
پاسخ سؤال که در رشته روان سنجی تازه وارد
شده بود آشنا شد و به مدت  6ماه در زمینه تهیه
آزمونها و طرز کار آنها به فعالیت پرداخت .با
بازگشت به ایران به عنوان معاون آموزشی
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به فعالیت
خود ادامه داد .حاصل سالها فعالیت استاد انتشار
بیش از  82مقاله و ترجمه  3جلد کتاب ارزشمند
است.

روان شناسان معاصر

دکتر ولی اله فرزاد
دکتر ولی اهلل فرزاد متولد  3تیرماه  1318در
مالیر میباشد .وی پس از گذراندن دوره ابتدایی و
اول دبیرستان در مالیر ،به دانشسرای کشاورزی
بروجرد رفت و پس از دو سال با کسب رتبه اول
به مالیر بازگشت و در دبیرستان مشغول به
تحصیل شد .سپس علی رغم قبولی در کنکور
دانشگاه در بانک سپه مشغول به کار شد .اما به
دلیل عالقه به شغل معلمی بانک را رها و در
آموزش و پرورش بروجرد به عنوان معلم مشغول
شد .به دلیل اشتیاق به افزایش دانش خود و نیز
احساس نیاز به شناخت دقیق دانشآموزان برای
بهتر کار کردن با آنها در امتحان ورودی رشته
روان شناسی شرکت کرد.
پس از اخذ لیسانس ،دوره ارشد را در دانشسرای
عالی (دانشگاه خوارزمی فعلی) و در رشته مشاوره
و راهنمایی گذراند .به دلیل کسب رتبه اول در
دوره لیسانس و ارشد از آموزش و پرورش به

سوابق تحصیلی:
 دکتری روان شناسی مشاوره ای وآموزشی – دانشگاه پاسفیک امریکا –
امریکا – 1361
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی –دانشگاه تربیت معلم – ایران – 1353
13

 کارشناسی روان شناسی – دانشگاه تبریز– ایران – 1352
سوابق اجرایی :
 بازرس سازمان نظام روان شناسی ومشاوره کشور – تهران – ایران
 رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفاتتخصصی سازمان – تهران – ایران
 عضو هیئت علمی گروه آموزشیروانشناسی – دانشگاه تربیت معلم –
تهران – ایران
 مدیر گروه آموزشی روانشناسی – دانشگاهتربیت معلم – تهران – ایران
 معاون مؤسسه تحقیقات تربیتی –دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) –
تهران – ایران
 معاون آموزشی پژوهشی – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی
– تهران – ایران
 -عضوشورای

کمیسیون

مواردخاص

دانشگاه خوارزمی – تهران – ایران
 عضوشورای پژوهشی پژوهشگاه مطالعاتآموزش وپرورش – تهران – ایران
عضو هیئت علمی گروه روان شناسی -دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی – تهران – ایران
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 نظریه فرضی – قیاسی (منطقی -

دایرة المعارف روانشناسی1

قیاسی)
()hypothetical deductive theory
()logical deductive theory

 نظریه

نظریه ای شامل اصول موضوع و قضایا .اصول
موضوع فرض هایی هستند که به طور مستقیم
تأیید نمی شوند؛ قضایا از اصول موضوع استنباط
می شوند و اینها به طور آزمایشی قابل بررسی
هستند .اگر آزمایشی که برای بررسی یک قضیه
طراحی شده است آنچه را که پیش بینی شده به
دست دهد ،اصل موضوع به طور غیرمستقیم تأیید
شده و نظریه نیرو می گیرد .اگر آزمایش آنچه را
پیش بینی شده تأیید نکند ،از نیرومندی نظریه
کاسته می شود .یک نظریه فرضی ۔ قیاسی همواره
بر اثر نتایج آزمایش های وابسته به آن تغییر
می کند.

()theory
تبیینی که حاصل تعداد زیادی مشاهده است و به
پژوهشگر نشان می دهد که در کجا به دنبال
اطالعات بیشتر بگردد .یا ،طبق نظر پوپر ،یک راه
حل پیشنهادی برای یک مسئله است.

 نظریه دو عاملی
()two-factor theory
نظر یه ای که یک مجموعه از اصول را برای تبیین
یک نوع یادگیری و مجموعه اصول دیگری را برای
تبیین نوع دیگری از یادگیری فرض می کند.

 نظریه تقویت

 نظریه خبر

()reinforcement theory

()information theory

هرگونه نظریه ای که مدعی است یادگیری بدون
تقویت صورت نمی پذیرد .نظریه بندورا نظریه
تقویت نیست.

نظریه ای که بیت ( )bitرا ابداع کرد تا به طور
عینی خبر یا اطالع را بسنجد .هدف نظریه خبر
این بوده است که دقت انتقال یک پیام از منبع به
یک کانال ارتباطی و بعد به گیرنده را افزایش
دهد.

 نظریه یادآوری دانش
(reminisence theory of
)knowledges
این باور افالطون که همه دانش ها در لحظه تولد
در روح انسان حاضرند؛ بنابراین ،دانستن مساوی
است با یادآوری محتوای روح.

 -1منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمع علی اکبر
سیف)
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 نظریه میدانی

یک موقعیت یاد گرفته شده در موقعیت دیگر به
کار بسته شود وابسته است به تعداد عناصر
مشترک بین دو موقعیت .هرچند تعداد عناصر
مشترک بین دو موقعیت بیشتر باشد ،مقدار انتقال
یادگیری از یک موقعیت به موقعیت دیگر نیز
افزایش می یابد .عناصر مشترک می تواند محرک
ها باشند یا روش ها.

()field theory
این باور که محیط از رویدادهای مستقل وابسته به
هم تشکیل یافته است .در روان شناسی ،نظریه
میدانی چنین فرض می کند که رفتار یا
فرایندهای شناختی تابعی از متغیرهای زیادی
هستند که همزمان وجود دارند و ایجاد تغییر در
هر یک از آنها اثر بقیه را تغییر می دهد..

 نظریه رابطه ای

 نظریه علمی

()relational theory

()scientific theory

این باور روان شناسان گشتالت که ارگانیسم ها
باید اصول یا روابط را بیاموزند نه پاسخ خای
خاص به محرک های خاص را.

یک مجموعه مفاهیم به هم پیوسته که برای
تبیین داده ها پیش بینی درباره نتایج آزمایش
های آتی مورد استفاده قرا ر می گیرد.

 نظریه مطلق
()absolute theory
باور رفتارگرایان مبنی بر اینکه آنچه ارگانیسم
می آموزد پاسخ های مشخص به محرک های
مشخص است.

 نظریه تحکیم
()consolidation theory
این باور که ،به دنبال دوره ای از تحکیم ،حافظه
کوتاه مدت به حافظه دراز مدت تبدیل می شود.

 نظریه عناصر همانند انتقال
( identical elements theory of
)transfer
نظریه ای که می گوید احتمال اینکه چیزی که در
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نزدیکی با خانواده ای دارد که در آن زندگی

یادداشت ها

می کنند .این امر از جهاتی مربوط به ساخت و
نظام خانواده و از جهات دیگر به برداشت ویژه

تأثیر والد معتاد برنقاشی کودک

هرکودک از خانواده خود برمی گردد.
روش های متعارف برقراری ارتباط ،از جمله

مقایسه نقاشی کودکان دارای والدین معتاد
و غیرمعتاد

مصاحبه و مشاهده همیشه در جلسات تشخیص

مهم ترین بخش زندگی یعنی کودکی ،در خانواده

موفق نیستند ،زیرا یا فرد دچار بازداری ها و

می گذرد .کودک با والدین و خواهران و برادرانش

تعارضات درونی است و یا این که به علت تسلط

نخستین تجربه های سازگاری و تطابق ر ا به انجام

نداشتن بر زبان و کلمات ،قادر به بیان حاالت خود

می رساند و نیز با آنان به کشمکش برمی خیزد.

نیست .نقاشی به منزله ابزار فرافکن ناهشیار ،با

زمانی که کشمکش و تعارض ایجاد می شود،

هدف شناخت شخصیت و حل مشکالت روانی

مشکالت در جو عاطفی و خرد کودک بروز

کودکان به کار گرفته شده است .نقاشی عنصر

می کند.

مهم در زندگی کودکان است .کودکان می توانند

اعتیاد والدین تأثیرات بلند مدتی بر فرزندان

از طریق نقاشی ،شادی ،غم ،رویاهای آینده و

دارد .کودکان والدین معتاد ،تجربیات هیجانی،

اتفاقات گذشته را بیان کنند.

شناختی ،اجتماعی و مشکالت رفتاری را نشان

عوامل مؤثر بر نقاشی آن ها را می توان به دوگروه
زیر تقسیم کرد:
 -1شرایط خاص کودک (سن ،استعداد ،هوش،
وضعیت سالمتی جسمی و روحی ،تجربیات
گذشته و تفاوت های فردی)
 -2عوامل محیطی (خانواده ،مدرسه ،معلم،
وضعیت فرهنگی -اقتصادی و طبقاتی)
برای کودکان ،تمایالت خودآگاه و ناخودآگاه بر
روی کاغذ همانند عالم خواب و رویا ،ظاهر
می شود مداد وکاغذ بهترین روش برای انتقال
عالیق ،امیدها و آرزوها و ترس هایشان است.
در نقاشی همانند خواب و رویا ،کودک خود را از
ممنوعیت ها رها می سازد و در حالتی
ناخودآگاهانه درباره مسایل ،کشفیات و دلهره
هایش صحبت می کند .نتایج تحقیق فوق نشان

می دهند ،پژوهش ها نشان داده اند که طبقه
بزرگی از مشکالت خاص از جمله پرخاشگری،
افسردگی و اعتماد به نفس پایین در این کودکان
مشاهده شده است .اساساً کودکانی که با والدین
معتاد زندگی می کنند ممکن است که در معرض
انواع و اقسام مختلف فشارهای اقتصادی و روانی
باشند.
کودکان این قبیل خانواده ها حضور فیزیکی
والدی را که دارای نقشی مخرب و آزار دهنده
است ،در کنار خود احساس می کنند .تجربیات
بالینی کودکان نشان می دهد که بسیاری از
اختالالت عاطفی و مشکالت رفتاری آنان ارتباط
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مختلفی تحت تأثیر قرار دهد و همچنین می تواند
احساس امنیت و احساسی را که نسبت به خود و
دیگران دارند تحت تأثیر قرار دهد .همچنین،
کودکان دارای والدین معتاد ،خشم ،تهدید ،هراس،
تنفر و احساسات منفی بیشتری به دلیل شرایط
حاکم بر خانواده شان دارند.
می توان بیان کرد که اعتیاد ،دعواها و تعارضات

داد که شاخص های ترسیمی در گروه کودکان
دارای والدین معتاد ،بیشتر است .میزان اضطراب،
پرخاشگری ،افسردگی ،ضعف عزت نفس در گروه
کودکان دارای والدین معتاد بیشتر از کودکان
دارای والدین غیرمعتاد است .ارزنده سازی در
گروه کودکان دارای والدین معتاد کمتر و ناارزنده
سازی در کودکان دارای والدین معتاد بیشتر از
گروه دارای والدین غیر معتاد است .پژوهشگران به
این نتیجه رسیدند که ابزار نقاشی وسیله ای
مناسب برای تقویت بیان کالمی کودکان دارای
والدین معتاد است.
با توجه به این که در برابر ناکامی ،کودکان غالبا
خشمگین می شوند و دست به پرخاشگری
می زنند ،برحسب فرضیه ناکامی -پرخاشگری،
وقتی راه بر دستیابی به هدف بسته باشد ،سائق
پرخاشگری حاصله ،انگیزه ای برای آسیب رسانی
به شیئ یا شخص ناکام کننده خواهد شد ،اما
پرخاشگری در کودکان اعتیاد باالتر نبوده است،
که شاید دلیل آن انتقال خشم به درون و
افسرده سازی خویش باشد و میزان آن باالتر از
گروه کودکان دارای والدین غیرمعتاد بود.
هرچند پاسخ معمول آدمی به ناکامی ،پرخاشگری
فعال است ،با این حال رفتار وارونه آن یعنی
کناره گیری و خمودگی نیز رواج دارد .وقتی
شرایط تنش زا استمرار پیدا می کند و شخص
توفیقی درحل و فصل آن نداشته باشد ،ممکن
است خمودگی عمیق شده و به صورت افسردگی
درآید ،کودکان محکوم به زندگی با خانواده های
معتاد در مقایسه با کودکان دیگر ،غمگین تر و کم
حرف تر هستند و تنهایی را بیشتر ترجیح
می دهند .کیفیت روابط کودکان با والدینشان
می تواند رشد هیجانی آنها را به شیوه های

خانوادگی ،روانی و عاطفی در زندگی کودک از
جمله عواملی هستند که بر سالمت روان کودک
اثر مستقیم دارند .کودکانی که شاهد جرم و
خشونت هستند در معرض مشکالت روانی خاص
مانند افسردگی ،اضطراب و ضعف عزت نفس
هستند .در نقاشی های کودکان دارای والد،
« نا ارزنده سازی در رابطه با خود » در نقاشی
های کودکان دارای والد معتاد بیشتر بود و این امر
می تواند به دلیل ضعف عزت نفس و یا روابط
خانوادگی مخدوش شده و نشانه اضطراب باشد.
مصرف مواد در والدین ،مشکالت جسمی ،عاطفی
و رفتاری در کودکان را تشدید و تسریع خواهد
کرد .مشکالتی مانند افسردگی و ضعف عزت نفس
و اضطراب ،پیامدهای متعددی از جمله ضعف
عملکرد تحصیلی ،مشکالت ارتباطی ،انزوا و
گوشه گیری را به همراه خواهد داشت.

این پژوهش در قالب مقالهای تحتعنوان «مقایسه نقاشی
خانواده و نقاشی خانه -درخت -آدم در دو گروه کودکان
دارای والدین معتاد و غیرمعتاد» در فصلنامه اعتیاد پژوهی
سوءمصرف مواد ،سال هفتم ،شماره بیست و هفتم ،پاییز
 1312به چاپ رسیده است.
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چکیده پایان نامه دکتری
عنوان :
اثربخشی آموزش هوش اخالقی بر بخشودگی بین فردی ،همدلی هیجانی ،مسئولیت پذیری
و اخالق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه
دانشجو  :پریسا یاسمی نژاد ،دانش آموخته دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و
روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
تاریخ دفاع :دی ماه 1313
استاد راهنما :جناب آقای دکتر ناصر بهروزی
اساتید مشاور :جتاب آقای دکتر کیومرث بشلیده و جناب آقای دکتر سیروس عالیپور

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش هوش اخالقی بر بخشودگی بین فردی ،همدلی هیجانی،
مسئولیت پذیری و اخالق تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه انجام شد .روش پژوهش حاضر آزمایشی و
طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش
آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی  12-13بود .با استفاده از روش نمونه گیری
مرحله ای تعداد 42نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه  22نفره آزمایشی و گواه گمارده شدند .به
گروه آزمایش بر اساس هوش اخالقی با توجه به موضوعات ،مؤلفه ها و اهداف پژوهش طی  8جلسه آموزش
داده شد .ابزار پژوهش پرسشنامه هوش اخالقی لنیک و کیل ( ،)2225پرسشنامه مسئولیت پذیری
دانشآموزان کردلو ( ،)1381مقیاس همدلی هیجانی متعادل مهرابیان و اپستین ( ،)1112پرسشنامه
بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران ( )1381و پرسشنامه اخالق تحصیلی گل پرور )1381( ،بود.
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیر (مانکوا) و نرم افزار spssنسخه 21
انجام شد .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین دو گروه از نظر اخالق تحصیلی ،بخشودگی بین
فردی و مؤلفه های آن تفاوت معنی داری وجود دارد .همچنین بین دو گروه از نظر مسئولیت پذیری و
همدلی هیجانی نیز تفاوت معنی داری به دست آمد .با توجه به تفاوت معنی دار بخشودگی بین فردی،
مسئولیت پذیری ،همدلی هیجانی و اخالق تحصیلی در دو گروه ،تقویت هوش اخالقی می تواند در بهبود
روابط بین فردی ،مسئولیت پذیری و رفتار تحصیلی مبتنی بر اخالق مؤثر واقع شود .در کل یافته ها اهمیت
گنجاندن برنامه های تقویت هوش اخالقی در برنامه های تربیتی مدارس را متذکر می سازد.
واژگان کلیدی :هوش اخالقی ،اخالق تحصیلی ،بخشودگی بین فردی ،مسئولیت پذیری ،هملی هیجانی دانش
آموزان
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معرفی کتاب

آلیسون دیویس ،نویسنده ،روزنامهنگار آزاد و

کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی ارشد در
گرایش های مختلف علوم تربیتی و رشتههای
دیگری که به نوعی باید درس «روش تدریس
پیشرفته» را بگذرانند ،تألیف شده است .مؤلف اثر
سعی کرده است تدریس مهارت ها و راهبردهای
تفکر را در خالل تدریس محتوای علمی دروس
مختلف و نه جدای از آنها مطرح کرده و مورد
بحث و تمرین قرار دهد .چهارچوب ها و
راهبردهای ارائهشده در این کتاب سرمشق مفیدی
برای تدریس منظم مهارت ها و توانایی های تفکر
و نیز تجزیه و تحلیل سازههایی که تفکر را شکل
میدهند ،در فرایند تدریس محتواهای مختلف
آموزشی است.

ستوننویس چندین نشریه آموزشی درباره کودکان
است .وی در مقام قصهگویی مجرب با بهرهگیری
از تجربههای خویش ،چگونگی ایجاد مهارت های
قصهگویی را همچون بخشی از رویکردی جذاب و
جدید در یاددهی و یادگیری خالق در این کتاب
به معلمان نشان میدهد .کتاب حاضر در کنار
طرح درس ها و رهنمودهای کاربردی ،شامل
قصههایی است که معلم بتواند در شرایط مختلف
برای کودکان نقل کند .مضمون این قصهها
مسائلی مانند زورگویی و قلدرمآبی ،بازی های
رایانهای ،ناتوانی های کودکان ،دوستی و حسادت
است که در قالبی ساده همراه با اشارههایی به
نحوه بیان آنها و چگونگی درگیر کردن کودکان در
این فعالیت آورده شدهاند .متن حاضر کتابی است
بینظیر برای معلمان ،دستیاران آنها ،مراکز مرتبط
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با قصهگویی و تمام کسانی که فرصت قصهگویی را

این هدف مطالب کتاب در شش فصل به ارائه

به منزله شیوه خالق و تجربهای الهام بخش در

مطالب میپردازد .مطالب این کتاب میتواند مورد

اختیار دارند.

استفاده مشاوران و روان درمانگران ،مددکاران
اجتماعی ،مربیان ،معلمان ،والدین ،دانشپژوهان
رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی و پرستاری
روانی و مشاوره و دستاندرکاران آموزش و پرورش
قرار گیرد.

کودکان سرمایههای ارزشمند و سازنده آینده
جامعه هستند .آموزش و پرورش در دوره کودکی-
که زمان شکلگیری شخصیت و ایجاد عادات
مختلف و پیشگیری از بروز مشکالت است  -آینده
فرد و جامعه را بنا مینهد و مسیر حرکت مملکت

علوم تجربی و اجتماعی از موضوعات درسی است

را مشخص میسازد .توجه به مسائل و مشکالت

که به دلیل جنبه کاربردی و مهارتی ،مورد نیاز

کودکان باعث پیشرفت و ترقی جامعه میشود و

عموم دانشآموزان به ویژه دانشآموزان آهستهگام

خسارات

(کمتوان ذهنی) است .این دانشآموزان با

جبرانناپذیری به بار میآورد .از این رو،

بهرهگیری از این درس خواهند توانست با مفاهیم

سرمایهگذاری و برنامهریزی در آموزش و پرورش

علوم تجربی آشنا شده ،فرایند تجربه و تفکر کردن

ابتدایی ،از حساسترین و مهمترین وظایف

را تمرین کنند ،و از فضاهای آموزشی جذاب و

دستاندکاران و مسئوالن جامعه است و باید از

مهیج به وجود آمده در این درس استفاده کرده و

اولویت برخوردار باشد .هدف این کتاب آشنا

محدودیت های ارتباطی خود را نیز برطرف

ساختن خواننده با خصوصیات ،شیوههای شناخت،

نمایند .کتاب علوم اجتماعی و تجربی برای

برقراری ارتباط صحیح ،نحوه کار کردن و در

دانشآموزان آهستهگام (کمتوان ذهنی) میتواند

نهایت رفع مشکالت کودکان است .برای نیل به

در این مسیر به این گروه کمک کند.

غفلت

در

رفع

مشکالت

آنان،
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تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها

همایشهای برگزار شده
عنوان همایش
اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ،
آسیب شناسی روانی و تربیت

زمان برگزاری
 14-13اردیبهشت 1316

مکان برگزاری
دانشکده علوم تربیتی و روان
شناسی دانشگاه الزهرا

اولین همایش ملی روانشناسی
کودک و نوجوان

 15اردیبهشت 1316

دانشگاه مالیر

سومین همایش ملی تربیت معلم

 18اردیبهشت 1316

دانشگاه شیراز

نخستین کنگره ملی پژوهش های
نوین در روان شناسی شناختی (مغز
و شناخت)

 22-11اردیبهشت 1316

22

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه گیالن

23

کارگاههای برگزار شده

عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

دوره آموزشی روان درمانی شناختی
رفتاری کودک

 31-25-24فروردین و 1
اردیبهشت

دکتر جواد خلعتبری

کارگاه آموزشی مهارت های مثبت
اندیشی به کودکان

 1اردیبهشت

دکتر مانا چم زاده

کارگاه آموزشی تفسیر نقاشی
کودک و بزرگسال

 8اردیبهشت

دکتر حمید علیزاده

 15 -14اردیبهشت

دکتر حمید علیزاده

 22 -21اردیبهشت

دکتر سید علی قاسمی

روان درمانی گشتالتی کودک

 22اردیبهشت

دکتر حبیب اله اکبری

مربیگری مهارت های زندگی
کودکان ( مبتنی بر آموزه های
تئوری انتخاب)

 21 – 28اردیبهشت و 5 -4
خرداد

دکتر سید علی قاسمی

تفسیر نقاشی

 2خرداد

دکتر احمد برجعلی

کارگاه مدیریت استرس (ویژه نمایشگاه
قرآن)

 22خرداد

دکتر سوده مرتضایی فر

کارگاه مدیریت استرس (ویژه نمایشگاه
قرآن)

 21خرداد

دکتر سوده مرتضایی فر

کارگاه بهبود روابط زوجین (ویژه
نمایشگاه قرآن)

 23خرداد

دکتر سوده مرتضایی فر

کارگاه بهبود روابط زوجین (ویژه
نمایشگاه قرآن)

 24خرداد

دکتر سوده مرتضایی فر

کارگاه تفسیر نقاشی (ویژه نمایشگاه
قرآن)

 25خرداد

مهرداد اسفنانی

درمان اختالالت یادگیری و
ADHD
مشاوره و آموزش پیش و پس از
ازدواج ( مبتنی بر آموزه های تئوری
انتخاب)

24

کارگاه روان درمانی شناختی رفتاری کودک  – CBTدکتر خلعتبری

کارگاه روان درمانی شناختی رفتاری کودک  – CBTدکتر خلعتبری

کارگاه درمان اختالالت یادگیری و  – ADHDدکتر علیزاده
کارگاه مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج – دکتر قاسمی

کارگاه تفسیر نقاشی _ دکتر برجعلی
کارگاه مربیگری مهارت های زندگی کودکان (دوره  – )5دکتر قاسمی

25

همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

ششمین کنگره انجمن روان شناسی
ایران

 25-23آبان

تهران

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم
و تربیت و مشاوره

 2آذر 1316

دانشگاه محقق اردبیلی

دومین کنگره نماز و سالمت روان

 2-1آذر 1316

دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

26

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

روان درمانی کودک و فرزند پروری فعال
کودک با دیدگاه آدلری

 1-8تیر

دکتر حمید علیزاده

تربیت جنسی کودک و نوجوان و پیشگیری
از سواستفاده جنسی (دوره )3

 15تیر

دکتر سوده مرتضایی فر

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک

 16تیر

دکتر ده یادگاری

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب

 32-21تیر و دوره عملی 11
شهریور دوره عملی

دکتر سید علی قاسمی

آزمون هوشی وکسلر 5

مرداد ماه

تفسیر نقاشی کودک (دوره)2

 1مرداد

مهرداد اسفنانی

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (دوره )14

 12-8-3-1مرداد

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبائی و
شهید بهشتی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )6

 21-22-13-6مرداد

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک
و آموزش مدیریت والدین برای کودکان
()PMT

 21-26مرداد

دکتر ده یادگاری

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )1

 32-28-23-21مرداد و 6-4
شهریور

دکتر سید علی قاسمی

روان درمانی شناختی  -رفتاری (ویژه
شهرستان بروجرد)

 6-5و  13-12مرداد

دکتر سارا ساعدی

دوره  122ساعته روان درمانی کودک

شهریور

روان درمانی کودک و نوجوان مبتنی بر
پذیرش و تعهد ()ACT

 3-2-1شهریور

دکتر عبداله امیدی

درمان اختالالت یادگیری و ADHD

 12-1شهریور

دکتر حمید علیزاده

روان درمانی کودک و فرزند پروری فعال
کودک با دیدگاه آدلری

 24-23شهریور

دکتر حمید علیزاده

26

دکتر سید علی قاسمی

28

21

30

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 
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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 مدرک تحصیلی (برای دانشجویان دکترا،
کپی کارت دانشجویی)؛  -1دو قطعه عکس جدید؛  -4فیش پرداختی حق عضویت ساالنه (برای عضویت پیوسته  100/000ریال ،وابسته  200/000ریال
و دانشجویی 300/000ریال) به حساب شماره  ،55915599بانک 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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