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سخن نخست
پیام رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران به مردم زلزله زده استان کرمانشاه

بسم اهلل الرحمن الرحیم

وقوع حادثه تلخ و تأثر برانگیز زلزله روز یکشنبه  21آبان ماه در غرب کشور که منجر به جان باختن و آسیب
دیدن جمعی از هموطنان عزیز گردید موجب تأسف و تأثر فراوان شد و همگان را در غم و اندوهی بزرگ فرو
برد.
اینجانب ،الزم می دانم این ضایعه عظیم و تأسف بار را به مردم شریف و گرانقدر مناطق زلزله زده ،به ویژه
خانواده های مصیبت دیده و همچنین ملت ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان
رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسالت نمایم.

دکتر فریبرز درتاج
رئیس انجمن روان شناسی تربیتی ایران

1

اخبار انجمن

سخنرانی دکتر درتاج در جمع مشاوران مدارس تهران ،پیرامون مدارس کارآمد و
سالمت روان  03 -مهر

2

ارائه خدمات حمایت روان شناختی شعبه انجمن روان شناسی تربیتی استان کرمانشاه به
زلزله زدگان

3

حضور معاون پژوهشی سازمان نظام روان شناسی ومشاوره کشور و رئیس انجمن
روان شناسی تربیتی ایران دکتر فریبرز درتاج در ششمین کنگره انجمن روان شناسی
ایران -دانشگاه علوم پزشکی تهران 30 -آبان

4

مسابقه فرهنگی بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی

به مناسبت فرا گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی  ،مسابقه فرهنگی با عنوان " چگونه می توانیم افراد جامعه را به
مطالعه و کتابخوانی عالقهمند کنیم؟ " به همت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی انجمن روان شناسی تربیتی ایران در
تاریخ  24آبان ماه برگزار شد که بر اساس نظر هیأت داوران ،خانم "کاترین منوچهری" به عنوان برگزیده مسابقه
بزرگداشت روز کتاب و کتابخوانی انتخاب و معرفی شدند.

5

تهران پذیرفته شد.

روان شناسان معاصر

وی در طول تحصیل در دانشسرای عالی ،زبان
فارسی را نزد بزرگانی چون دکتر معین ،دکتر
پرویز ناتل خانلری و بدیعالزمان فروزانفر ،زبان
عربی را در محضر آیتاهلل مهدی الهی قمشهای،
فلسفه قدیم را نزد آیتاهلل محمد حسین فاضل
تونی ،فلسفه جدید را در محضر دکتر یحیی
مهدوی ،دکتر رضازاده شفق و دکتر غالمحسین
صدیقی گذراند .در روان شناسی از محضر دکتر
علیاکبر سیاسی و در جامعه شناسی از محضر
دکتر غالمحسین صدیقی فیض برد .درس های

دکتر علی محمد کاردان

علوم تربیتی را نزد دکتر محمد باقر هوشیار ،دکتر

سوابق تحصیلی:

عیسی صدیقی و دکتر اسداهلل بیژن و فیزیولوژی

دکتر علی محمد کاردان در سال  13١6شمسی

اعصاب را نزد دکتر عبداهلل شیبانی تلمّذ کرد.

در شهر یزد به دنیا آمد .دوره ابتدایی را در

دکتر کاردان در سال  1328درجه لیسانس فلسفه

دبستان سعدی و دوره اول متوسطه را در

و علوم تربیتی را از دانشسرای عالی (دانشگاه

دبیرستان ایرانشهر زادگاه خود گذرانید .پس از

تهران) کسب کرد و چون فارغ التحصیل رتبه اول

گذرانیدن دوره اول متوسطه و به تشویق دبیران

دوره خود بود ،طبق قانون اعزام دانشجو به خارج

خود و نیز به اقتضای وضع خانوادگی خود در

برای ادامه تحصیل در دوره دکتری فلسفه و علوم

دانشسرای مقدماتی یزد که به تازگی تأسیس شده

تربیتی به دانشگاه ژنو در سوئیس اعزام و در

بود به تحصیل مشغول شد و خود را برای

دانشکده ادبیات و مؤسسه علوم تربیتی این

آموزگاری آماده کرد .اما چون با رتبه اول در این

دانشگاه (معروف به مؤسسه ژان ژاک روسو)

مدرسه فارغالتحصیل شد بنا بر مقررات آن زمان

مشغول به تحصیل شد .وی فلسفه را نزد استادانی

برای ادامه تحصیل به دانشسرای عالی تهران اعزام

چون شارل ورنر )( (Ch. Wernerمؤلف تاریخ

شد و به هزینه دولت به تحصیل پرداخت .پس از

فلسفه یونان) ،روانشناسی را نزد روان شناس و

گذرانیدن «کالس مخصوص» آن مؤسسه که در

معرفت شناس مشهور ژان پیاژه )(Jean Piaget

حکم سال ششم دبیرستان بود در دوره لیسانس

و تعلیم و تربیت را نیز نزد استادانی مانند روبرت

دبیری فلسفه و علوم تربیتی در دانشسرای عالی
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دوتران ) (Robert Dottrensآموخت .سرانجام

نیز مشارکت داشت؛ از جمله تا سال 1341

در سال  1336به اخذ درجه دکتری فلسفه علوم

مدیریت دروس مؤسسه مطالعات و تحقیقات

تربیتی از دانشکده ادبیات دانشگاه ژنو نایل شد.

اجتماعی؛ از  1341تا  1348ریاست اداره کل
آموزش دانشگاه تهران و از  1348تا  1356نیز

سوابق اجرایی :

ریاست نخستین دانشکده علوم تربیتی کشور که

دکتر کاردان پس از اخذ درجه دکتری به رغم

در دانشگاه تهران ایجاد شده بود را بر عهده

اینکه از سوی پروفسور پیاژه برای دستیاری در

داشت.

«مرکز معرفتشناسی تکوینی» به کار دعوت شد،

وی پس از انقالب اسالمی هم در عرصه های علم

به سائقه وظیفه شناسی ،بیدرنگ به وطن

و فرهنگ یاریگر نظام بوده و در سال  1369از

بازگشت .پس از شرکت در آزمونی از سوی

سوی شورای عالی انقالب فرهنگی به عضویت

دانشگاه تهران برای انتخاب به عنوان دانشیار

پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران

کرسی اصول آموزش و پرورش و جانشینی استاد

برگزیده شد .دکتر کاردان عالوه بر تدریس در

فقید دکتر هوشیار -که در تابستان  1336از دنیا

دورههای مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و

رفته بود -و پذیرفته شدن در آن آزمون به خدمت

دکتری در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس ،از

در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مشغول شد و

 1363تا  1316سرپرستی مؤسسه روان شناسی

تدریس درس هایی مانند اصول آموزش و پرورش

دانشگاه تهران را عهده دار بود .دکتر کاردان

و تاریخ آموزش و پرورش را به عهده گرفت .با

سال ها در شورای دانشگاه تهران و هیئت ممیزه

تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در

علمی آن و نیز هیئت ممیزه مرکزی عضویت

دانشگـاه تهـران ( 1331ـ  )1338و ایجاد دوره

داشته و فعالیت کرده است .وی همچنین از

لیسانس و فوقلیسانس علوم اجتماعی از وی برای

نخستین صاحبنظرانی است که در سازماندهی

تحقیق و تدریس در این مؤسسه نیز دعوت شد.

متمرکز و جدید آزمون ورودی دانشگاه ها و

لذا تا سال  1345به تدریس روان شناسی

مؤسسات آموزش عالی کشور از سال  1342نقش

اجتماعی و روش تحقیق در علوم اجتماعی

ویژهای داشته است.

پرداخت؛ همچنین به ترجمه کتاب های مهمی در

از دیگر اقدامات ماندنی او تالش در گسترش

روانشناسی اجتماعی و مردم شناسی و روش

رشتههای مختلف علوم تربیتی در سطح

تحقیق در زمینههای فوق توفیق یافت.

کارشناسی ارشد و تأسیس نخستین دوره دکتری

دکتر کاردان به موازات تدریس ،تحقیق ،ترجمه و

علوم تربیتی (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش) در

تألیف از همان آغاز کار در مدیریت امور دانشگاه
7

سال  1353در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه
تهران است.
مدیریت گروه های پژوهشی روان شناسی و علوم
تربیتی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی،
عضویت در شورای پژوهشی این سازمان و
همکاری مؤثر با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی و پژوهشکده حوزه و دانشگاه و نیز
مؤسسه پژوهشی برنامهریزی درسی و نوآوری های
آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش از
جمله فعالیت های دیگر وی در مراکز مختلف
علمی است.
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 اثر بازداری مکنون
()latent inhibition effect

دایرة المعارف روانشناسی1

کاهش در اکتساب  CRدر نتیجه اینکه قبالً با یک
 CSحضور داشته است.

 اثر چملون
()chameleon effect

 اثر زایگارنیک

تقلید کورکورانه از حالت بدن ،بیانات چهره ای و
سایر رفتارهای فرد دیگر.

()Zeigarnik effect
تکالیف ناقص یا ناکامل ،در مقایسه با تکالیف
کامل ،برای مدت طوالنی تر در حافظه می مانند.

 اثر کرسپی
()Crespi effect

 گسترش اثر

ایجاد تغییر سریع در سطح عملکرد با ایجاد تغییر
در مقدار تقویت.

()spread of effect
این مشاهده که تقویت نه تنها پاسخی را که
موجب تقویت شده نیرومند می کند بلکه پاسخ
های مجاور را نیز تقویت می کند.

 اثر ناکامی
()FE( )frustration effect

 قانون مورگان

نیروی فزاینده پاسخ ها به دنبال عدم تقویت .برای
مثال ،معلوم شده موش ها پس از یک دوره تقویت
نشدن سریع تر می دوند تا پس از تقویت شدن.

()Morgan’s canon
این قانون مورگان که می گوید پژوهشگران
حیوانی هرگز نباید رفتار حیوان را به عنوان نتیجه
فرآیندهای عالی ذهن مانند استدالل و تفکر
تبیین کنند ،اگر آن رفتار به وسیله فرآیندهای
ساده تر مانند غریزه ،عادت یا تداعی قابل تبیین
باشد.

 اثر گارسیا
()Garcia effect
نامی که به این مشاهده داده شده است که حیوان
ها به سادگی نسبت به مزه احساس بیزاری
می کنند و ایم امر با چندین اصل شرطی سازی
کالسیک در تناقض آشکار قرار دارد.

 قانون علمی
()scientific law
یک رابطه مشاهده شده پایدار بین دو یا چند
طبقه رویداد تجربی.

منبع  :مقدمه ای بر نظریه های یادگیری اُلسون (ترجمع علی اکبر
سیف)
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 نظریه شناختی اجتماعی
()social cognitive theory
اصطالحی که بندورا برای توصیف نظریه اش به
کاربرده است.

 نظریه نمونه گیری محرک
()SST( )stimulus sampling theory
نظریه ای مانند نظریه استیس که می کوشد تا
نشان دهد که چگونه محرک ها نمونه گیری
می شوند و به پاسخ ها پیوند می یابند.

 اصل تأخر
( identical elements theory of
)transfer
نظریه ای که می گوید احتمال اینکه چیزی که در
یک موقعیت یاد گرفته شده در موقعیت دیگر به
کار بسته شود وابسته است به تعداد عناصر
مشترک بین دو موقعیت .هر چند تعداد عناصر
مشترک بین دو موقعیت بیشتر باشد ،مقدار انتقال
یادگیری از یک موقعیت به موقعیت دیگر نیز
افزایش می باید .عناصر مشترک می تواند محرک
ها باشند یا روش ها.

 نظریه برانگیختگی
()stimulus sampling theory
این باور که فعالیت امواج مغزی از خیلی سریع به
خیلی کند متغیر است و برای عملکرد بهینه در
هر تکلیف معین ،نقطه ای در بین دو کرانه فوق
وجود دارد.
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باشد .همچنین  3١تا  1١درصد از کودکانی که

یادداشت ها

دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی هستند

بیش فعالی :راهکارهای مطلوب در تعامل

عالئم این اختالل را تا بزرگسالی نیز از خود نشان

با کودکان بیش فعال

می دهند.
این اختالل با عالئمی مانند نداشتن تاب مقاومت
در برابر ناکامی ،کج خلقی ،بی ثباتی خلقی ،طرد
شدن از سوی همساالن و واکنش شدید اطرافیان
همراه است .بارکلی نیز اختالل نقص توجه را
مجموعه ای از نشانه های مرضی مانند عدم توجه،
اشکال در به تأخیر انداختن خواسته ها ،بیش
فعالی ،تکانشگری و دامنه کوتاه توجه معرفی
می کند .در برخی موارد عدم رشد هیجانی،
پرخاشگری ،اختالالت سلوک و افت تحصیلی نیز
با این اختالل همراه است .بر اساس نظریه خانواده
پویایی براون وقتی عملکرد ضعیفی در روابط
زناشویی وجود داشته باشد ،این اختالف روی
رفتار کودک تأثیر گذاشته و انعکاس رفتار و
عملکرد خانواده را به صورت رفتارهای اختالل
نارسایی توجه/بیش فعالی نشان می دهد .محیطی
که کودک بیش فعال در آن آموزش می بیند و
والدینی که کودک با آنها زندگی می کند و حتی
خود کودکان نیز دارای تنش فراوانی هستند و
توانایی سازگاری کمی را از خود نشان می دهند.
بنابراین برای کاهش مشکالت الزم است
اصالحاتی در محیط و روابط انسانی و بین فردی
که کودک با آنها در تعامل است (به خصوص
والدین و آموزگار) انجام گیرد .معموالً والدین با
این اختالل به عنوان یک مشکل نه یک بیماری
برخورد می کنند .ه دلیل تنوع و تعداد زیاد این
مشکالت در کودکان بیش فعال ،روش های
درمانی مختلفی اعم از دارودرمانی ،رفتاردرمانی،

(قسمت اول)
بیش فعالی یکی از شایعترین مشکالت روان
شناختی است که در دوران کودکی تشخیص داده
می شود .یکی از اختالل هایی که می تواند با
میزان شیوع  4تا  6درصد در سنین کودکی
موجب بروز مشکالتی شود اختالل نارسایی
توجه/بیش فعالی می باشد.
طبق  ،DSM-IV-TRتشخیص یا تأیید وجود
عالئم متعدد در زمینه بی توجهی یا
بیش فعالی -تکانشگری یا هر دو آنها به عمل
می آید و به  3نوع فرعی بی توجه ،بیش فعال-
تکانشگر و یا نوع مرکب آن تقسیم می شود.
حدود  3تا  5درصد کودکان سنین مدرسه دارای
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی هستند و در
پسرها  2تا  9برابر شایع تر است .در مطالعات
کشور ما شیوع آن  5/5الی  8/5درصد گزارش
شده است .همچنین فیاد

و همکارانش در

گزارش های خود ،اظهار می کنند که شیوع این
اختالل در کشورهای ثروتمند بیشتر از کشورهای
فقیر است .همچنین عوامل خانوادگی مثل تعداد
فرزندان ،سابقه ابتالی والدین به بیش فعالی یا
سایر اختالالت روان پریشی و وزن پایین هنگام
تولد می تواند از دیگر عوامل بروز این اختالل
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مشاوره و آموزش مدیریت والدین و  ...ارائه شده
است.
در حال حاضر از طریق مشاهده الگوهای رفتاری
معین که به شرح آن خواهیم پرداخت و با انجام
ارزیابی از کودک از طریق مشاهده یا مصاحبه و
دریافت نظرات اولیاء و مربیان می توان به
تشخیص این اختالل پرداخت .در این میان
مشاهدات والدین و معلمان از رفتارهای کودک در
ارزیابی از کودکان نقش به سزایی دارد .با توجه به
مختل شدن کارکرد خانواده و محیط آموزشی که
کودک در آن آموزش می بیند و تأثیرپذیری
کودکان از رابطه بین خود با اولیاء و مربیان و
همچنین ایجاد اختالل در روابط با همساالن ،این
مطالعه در راستای احساس نیاز به آموزش اولیاء و
مربیان با هدف تغییر در نگرش آنها ارائه
راهکارهایی در جهت ایجاد مهارت و توانمندی
الزم در جهت تعامل هر چه بهتر و بهبود کارکرد
هر یک از دو نهاد مدرسه و خانواده انجام شده
است .تا از این طریق بتواند بر کارکرد مدرسه و
خانواده کودکان بیش فعال اثر بگذارد و سبک
رابطه نامناسب موجود را تغییر داده و الگوی
ارتباطی مناسب تری را در تعامل با کودکان بیش
فعال جایگزین کند.
تمامی کودکانی که مبتال به این اختالل هستند
نیازمند آموزش های ویژه نیستند .بلکه می توانند
با استفاده از توصیه های رفتاری به والدین و
مربیان ،آنان را در محیط های معمولی با سایر
کودکان نگه داشت.

 -2ناتوانی در پیگیری آموزش
 -3پیچ و تاب خوردن در حالت نشسته
 -4تغییر مکرر فعالیت ها و بازی ها
 -5گم کردن مکرر وسایل شخصی
 -6انجام کارهای خطرناک در اثر بی احتیاطی
 -1غالباً در حال حرکت بودن
 -8پرحرفی
 -9ایجاد دردسر برای هم کالسی ها
 -1١پاسخ سریع قبل از شنیدن سوال به طور
کامل
 -11رعایت نکردن نوبت
 -12حواس پرتی در اثر محرک های بیرونی
 -13سر و صدای زیاد هنگام بازی کردن
 -14گوش ندادن به صحبت دیگران در اثر
بی توجهی
 -15سرپا بودن در اکثر موقعیت ها
 -16اشتباه مکرر در اثر بی دقتی
 -11قطع صحبت یا مداخله در کار دیگران
 -18خارج شدن از صندلی بدون اجازه
 -19اشکال در برقراری ارتباط با هم کالسی ها و
در نتیجه عدم پذیرش از جانب همساالن
 -2١اختالل در یادگیری و انجام چند کار با
یکدیگر
اولیاء و تعامل با کودکان بیش فعال:
تأثیر نقش عوامل ژنتیکی -خانوادگی در ارتباط با
نقص توجه بیش فعالی یکی از طرح های کلیدی
در درمان آن است .زیرا عملکرد والدین و خانواده
مسلماً با وجود مشکالت فراوانی که این اختالل در
پی دارد ممکن است بر پیامدها و سیر بیماری
تأثیر بگذارد .با این حال ،ارزیابی و مداخله والدین
می تواند مداخله های درمانی را با موفقیت

مشخصات رفتاری کودکان بیش فعال با
تأکید بر اختالل در نقص توجه:
 -1حرکت بدون هدف دست و پا
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بیشتری همراه کند .چرا که باعث همکاری بیشتر
والدین در زمینه درمان می شود .پژوهش های
موجود نشان می دهد که بین رفتارهای نامناسب
در روابط والد  -فرزند و اختالل بیش فعالی رابطه
معناداری وجود دارد .پژوهشی که بارکلی در سال
 2١١١به منظور بررسی تأثیر مهارت های فرزند
پروری بر اختالل نقص توجه /بیش فعالی انجام
داده بیانگر این است که گرچه رفتارهای منفی ما
نسبت به فرزند مبتال به این اختالل عالئم و
نشانه های این اختالل را تشدید می کند ،ولی
صرفاً دلیل ایجاد آن نیست و می توان نتیجه
گرفت که این روابط نامناسب بین والدین و کودک
بیش فعال به صورت یک دور باطل رخ می دهد.
همان گونه که والدین بر افراد خانواده تأثیر
می گذارند ،فرزندان نیز با ویژگی های شخصیتی
خود نیز تأثیرات قابل مالحظه ای بر رفتار والدین
نیز دارند .خانواده های این کودکان معموالً
فشارهای روانی بیشتری را تحمل می کنند و
احساس صالحیت کمتری دارند .با توجه به
محدودیت زیادی که والدین کودکان دارای
اختالل با آن روبه رو هستند این والدین در
معرض فشار فرزندپروری و پیامدهای ناگوار آن
هستند که شامل اضطراب و افسردگی ،تعارضات
منفی والد -فرزند  ،ایجاد دلبستگی ناایمن در
کودک ،سوء استفاده جسمی و مشکالت عاطفی
رفتاری در کودک می شود .در این میان پدران و
مادران کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش
فعالی نسبت به کودکان غیرمبتال  ،به مهارت های
ارتباطی اختصاصی تری نیاز دارند .آموزش والدین
و دادن اطالعات الزم و کافی در تعامل با کودکان
بیش فعال می تواند در کاهش عالئم بیش فعالی و
مشکالت رفتاری آنها و تضادهای والد -فرزندی

مفید و مؤثر باشد .والدین این گروه از کودکان
معموال ًهنگام تعامل با فرزند خود از روش های
دستوری بیشتری استفاده می کنند و منفی نگرند
و دارای باورهای غیرواقع بینانه در مورد خود و
کودکشان هستند .با در نظر گرفتن شرایط
توصیف شده ،لزوم آموزش والدین جهت حفظ
سالمت روان خود و کودک احساس می شود چرا
که داشتن اطالعات الزم در این زمینه می تواند
جایگزین فرزندپروری ناکارآمد و استبدادی شود و
رابطه مثبت و به دور از تنش و اضطراب را بین
والدین و کودک ایجاد کند.
در تعامل اولیاء با کودکان بیش فعال می توان
راهکارهایی را برای مدیریت در رفتار ارائه داد .این
روش ها می تواند شامل مواردی از جمله اقتصاد
ژتونی ،محرومیت و مواردی از این قبیل باشد که
در ادامه به شرح هر یک از این موارد خواهیم
پرداخت .در هر یک از روش های فوق به والدین
می توان آموخت که موقعیت و شرایطی را فراهم
کنند که کودک در آنها به موفقیت دست یابد.
یکی دیگر از این روش ها ارائه یک برنامه
مداخله ای به والدین است که به عنوان چند
برنامه مداخله ای به همراه یک سری توصیه به
والدین ارائه شده است .این برنامه مداخله ای
شامل موارد ذیل می باشد.
 -1توجه مثبت به کودک
 استفاده از تشویق های غیرکالمی مانند نگاهمحبت آمیز ،دست کشیدن روی سر ،بغل کردن و
...
 -تشویق های کالمی مانند عالیه ،خیلی خوبه و ...
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 -در صورت انجام کار نامناسب توسط کودک برای

 از درخواستی که به کودک می دهید برنگردیدو پیگیری انجام آن را خودتان نیز فراموش نکنید.
 هیچ وقت دستورها نباید به صورت تقاضا وخواهش بیان شود .مثالً آیا وقت خواب نیست؟ که
پاسخ این سوال ها معموالً از طرف کودک منفی
خواهد بود.

به روش مناسب رفتار کند دوباره فعالیت مورد

 -4آموزش عدم مداخله و قطع فعالیت های
والدین توسط کودک
جهت طی این هدف که شامل چندین مرحله
است نخست از کودک می خواهیم که مشغول
کاری شود( ،مثالً بازی با اسباب بازی در اتاق
خود) و پس از حصول اطمینان از درک دستور
توسط کودک از او می خواهیم که او نباید فعالیت
ما را قطع کند .مثالً به کودک بگویید می خواهم
با تلفن صحبت کنم .پس تو در اتاق می مانی و با
وسایلت بازی می کنی و مکالمه مرا قطع
نمی کنی( .باید در نظر داشت ،فعالیتی که از
کودک می خواهیم انجام دهد ،نبایدکسل کننده
باشد .بلکه باید فعالیتی باشد که مورد عالقه
اوست .پس از مدتی می توان فعالیت خودمان را
قطع و پیش کودک رفته و از اینکه به حرف شما
گوش داده بازخورد مناسبی به او بدهید و از او
بخواهید تا فعالیتش را ادامه دهد (این نکته را باید
در نظر داشت که در ابتدا باید فعالیت های
درخواستی از کودک کوتاه باشد و بعد به مرور
زمان فعالیت ها را طوالنی تر نمود).

چند لحظه می توان توجه خود را از کودک
برگرداند و در صورت ادامه داشتن کار نامناسب
توسط کودک می توان فعالیت مورد عالقه وی را به
صورت موقت و بسیار کوتاه مدت قطع کرد و به او
گفت که فعالً کار یا بازی ما تمام شده و هر وقت او
دلخواه ادامه خواهد یافت.
 -2توجه مقتدرانه به تمام فعالیت های متضاد با
رفتار منفی کودک
 موقع دستور دادن به کودک بازخورد فوریدرباره نحوه اجرای دستور بدهید و چگونگی
انجام آن درخواست را نظاره کنید.
 در هر زمان ،از کودک فقط انتظار انجام یکدرخواست را داشته باشید.
 در خالل انجام دستور از تشویق های کالمیاستفاده شود.
 درخواست والدین از کودک باید ساده باشد تاکودک توانایی انجام آن را داشته باشد.
 در صورت عدم توانایی کودک در انجامدرخواست ،درخواست محدود دیگری تعیین
کنید تا کودک توانایی انجام آن را داشته باشد.
(از دستور اول چشم پوشی کنید)

 -5اجرای سیستم اقتصاد ژتونی و کسب امتیاز
برای دریافت جایزه در خانه
این کار می تواند با استفاده از ستاره ،اشیای رنگی
و  ...باشد .با کودک صحبت کنید و به او بگویید

 -3صدور دستورهای مؤثر
 روی درخواست هایی که از کودک می خواهیدانجام دهد فکر کنید و سعی کنید دستورهای
ساده و مشخص به کودک دهید.
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که او باید به خاطر کارهای خوبی که در خانه
انجام می دهد تشویق شود و شما برنامه ای برای
این کار در نظر گرفته اید .اگر کودک در سنین
پایین یعنی  5-4ساله است هر ژتون را بدون در
نظر گرفتن رنگ آن یک امتیاز در نظر بگیرید و
به او بگویید هر ستاره نشان می دهد که تو یک
کار خوب انجام داده ای .اگر کودک  8-6ساله
است به او بگویید که رنگ های مختلف،
امتیازهای مختلف دارد .سپس هر رنگ ژتون را
همراه امتیاز آن روی یک مقوا بچسبانید و در
معرض دید کودک قرار دهید و در مقابل انجام هر
کارخوب کودک با توجه به امتیاز تعریف شده یک
ژتون رنگی در اختیار او بگذارید .حتماً به کودک
یادآوری و تأکید شود که ژتون وقتی به او تعلق
می گیرد که فعالیت مورد نظر با اولین درخواست
و بدون تکرار انجام شود.

 -1یادگیری تنبیه کودک در زمان انجام
رفتارهای نامناسب
در ابتدا باید برای تنبیه کودکان از سیستم اقتصاد
ژتونی استفاده نمود و پس از آن به صورت
گزینشی برای آموزش نظم از جریمه استفاده
کنید .به این شکل که اگر کودک کاری را انجام
ندهد از امتیازش کم خواهد شد.
پاداش
امتیاز
بازی در حیاط
2
رفتن به پارک
5

 -6تنبیه کودک هنگام انجام رفتار نامناسب
 -جریمه نوعی از تنبیه است که درصورت لزوم

فعالیت
لباس پوشیدن
قطع نکردن صحبت بزرگترها

برگرفته از مقاله :
بیش فعالی ،راهکارهاي مطلوب در تعامل با کودکان
بیش فعال
نوشته :محسن کردلو ،زینب اسماعیلی  ،اسماعیل
آزادی
مجله  :تعلیم و تربیت استثنایی  ،سال سیزدهم – 2931
 -شماره  – 4پیاپی 221

می توان از آن استفاده نمود .به این شکل که تا
سه می شمارم اگر درخواست مورد نظر را انجام
ندهی تعدادی از امتیازت را از دست می دهی.
البته جریمه ها نباید پی در پی استفاده شود
چون تأثیر خود را ازدست می دهد.
محرومیت شکل منفی تری از جریمه است و
عبارت است از قرار دادن فرد در مکانی ساکت و
تنها به منظور طی دوره محرومیت .البته
محرومیت نیز نباید به صورت مداوم و مکرر
استفاده شود .چراکه تأثیر خود را ازدست
می دهد.
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چکیده پایان نامه دکتری
عنوان :
تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده های شناختی و عاطفی یادگیری
دانشجو  :شهنام آزاد مرد ،مدرس دانشگاه فرهنگیان اردبیل
تاریخ دفاع1394 :
استاد راهنما :جناب آقای دکتر هوشنگ صالبی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده های شناختی و عاطفی
یادگیری صورت گرفته است 112 .نفر از دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه گیری
تصادفی خوشه ای برای انجام پژوهش انتخاب شدند .این پژوهش مبتنی بر یک طرح پیش آزمون -پس
آزمون با گروه های معادل بود .داده ها از طریق دو آزمون عملکرد تحصیلی محقق ساخته و پرسشنامه
سنجش نگرش به دانشگاه مک کوچ و سیگل( ،)2١١3که هر دو دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند،
گردآوری و با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد آموزش
هوش موفق بر درک ،مهارت تحلیل ،مهارت خالق ،مهارت عملی ،ادراک خودتحصیلی و نگرش به استاد و
کالس ( )P > ١/١5تأثیر معنی داری دارد .اما بر یادداری ،نگرش به دانشگاه ،انگیزش/خودنظم دهی و
ارزشگ ذاری هدف ها تأثیر معنی داری ندارد .از یافته های تحقیق می توان در آموزش و تربیت
دانشجومعلمان استفاده نمود .پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش یاددهی -یادگیری مؤثر در
تعمیق یادگیری دانشجویان و بهبود مهارت های شناختی و عاطفه تحصیلی آنان استفاده نمود و آن را در
استانداردهای آموزشی دانشجو معلمان در نظر گرفت.

واژگان کلیدی :بازده های شناختی ،بازده های عاطفی ،هوش موفق.

16

معرفی کتاب

یکی از مباحث اصلی در حوزههای گوناگون

بدون تردید ،یکی از ارکان اساسی تکوین ،توسعه

آموزش و پژوهش علوم انسانی ،درک و به

و انتقال عناصر فرهنگی جامعه ،نظام تربیتی آن

کارگیری صحیح مفاهیم و فنون علم آمار است .اما

است؛ لذا هنگامی که چگونگی تکوین و توسعه

توسعه و پیچیدگی روزافزون مبانی نظری و نیز

نظام های تربیتی را بررسی میکنیم ،خواهیم دید

روش ها و فنون آن به اندازهای است که تشخیص،

که تکوین ،توسعه و انتقال عناصر فرهنگی جامعه

اجرا و تفسیر نتایج حاصل از مدل های آماری را

به مذهب ،سازمان سیاسی ،سطح علوم و وضعیت

با دشواری جدی روبهرو ساخته و موجب شده

اجتماعی بستگی دارد .حال ،چنانچه نظام آموزش

است تا حجم کتاب های (معتبر) آماری به منظور

و پرورش از تمام این امور و علل تاریخی آن جدا

تالش برای جامعیت بخشیدن به مباحث اصلی به

گردد ،فهم و درک آن غیرممکن خواهد بود .کتاب

اندازهای شود که یادگیری ،تدریس ،کاربرد و

حاضر با این دیدگاه در چهار فصل به بیان تاریخ

تفسیر آن را مشکل سازد .از این رو ،انتشار

آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسالم

مجموعه کتاب هایی با قطع کوچک و کم حجم،

میپردازد .در پایان هر فصل نتیجه گیری درج

اما نسبتاً کامل و جامع در زمینه مباحث و مدل

شده است .بخش پایانی کتاب شامل منابع فارسی

های آماری نقش اساسی در رفع مشکالت یاد

و التین است.

شده دارد.
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کتاب روانشناسی یادگیری از نظریه تا عمل

با ورود به هزاره سوم میالدی ،دانش تجربی نو و

کتابی است شامل دوازده فصل که برای

پیشرفت های فناوری ،این امکان را فراهم ساخته

دانشجویان رشتههای روانشناسی و علوم تربیتی

است که از یک سو بازنمایی ذهنی انسان از کره

تألیف شده است .این کتاب با اولین برداشت های

زمین به «دهکده جهانی» و بزرگراه های اطالعاتی

مرتبط با یادگیری آغاز میشود و با چشماندازهای

بهبود یابد ،و از سوی دیگر ،با پیشرفت های

جدید در این زمینه به پایان میرسد .در این متن،

حاصل ،چاره جویی درباره مسائل حاد اجتماعی-

برای درک بهتر فرایند یادگیری ،بر سه زمینه

اقتصادی -فرهنگی و در مجموع بهزیستی و باهم

اصلی تأکید شده است :زمینههای فلسفی نظریه،

زیستی ساکنان «دهکده جهانی» همچنان

اصول و پژوهش های انجام شده در هر زمینه.

نایافتنی بنماید .این چاره جویی دغدغه خاطر

تدوین این کتاب به گونهای است که ضمن ایجاد

متفکران راستین را -در تراز ملی و بین المللی-

بینش عمیق در خواننده ،زمینه استفاده عملی از

تشکیل می دهد.

مفاهیم را نیز فراهم میآورد ،و خوانندگان
میتوانند از اصول یادگرفته شده در موقعیت های
واقعی نیز استفاده کنند .کتاب حاضر ،عالوه بر
جامعه دانشگاهی ،برای سایر عالقهمندان این
حوزه از معرفت انسانی نیز قابل استفاده است.
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تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها

همایشهای برگزار شده
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

ششمین کنگره انجمن روان شناسی
ایران

 25-23آبان 1396

تهران

اولین همایش ملی چشم انداز تعلیم
و تربیت و مشاوره

 2آذر 1396

دانشگاه محقق اردبیلی

19

کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

 1 -6مهر 1396

تفسیر نقاشی کودک (دوره )13

 11مهر 1396

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )8

 21-2١-14-13مهر 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره تخصصی تربیت روان درمانگر کودک
(دوره )1

شروه دوره  13مهر

جمعی از مدرسین

راه کارهای مدیریت لجبازی تحصیلی
فرزندان

 23مهر 1396

دکتر سید علی قاسمی

درمان شناختی رفتاری اضطراب های دوران
کودکی

 21مهر 1396

دکتر حمید علیزاده

مربیگری مهارت های زندگی (ویژه استان
کرمان)

 28 -21مهر 1396

دکتر عشرت کریمی افشار

فرزند پروری فعال کودک (با دیدگاه آدلری)
(ویژه استان قم)

 28مهر 1396

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک (دوره( )14ویژه استان
لرستان)

 4آبان 1396

مهرداد اسفنانی

تفسیر نقاشی کودک (دوره)13

 5آبان 1396

مهرداد اسفنانی

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک
(ویژه استان خوزستان)

 5آبان 1396

دکتر ده یادگاری

شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (ویژه
استان کرمان)

 6 -5آبان 1396

دکتر سارا ساعدی

بازی درمانی کودک محور

 11آبان 1396

دکتر ده یادگاری

تربیت جنسی کودک و نوجوان

 12آبان 1396

دکتر زهرا مجاهدی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر تئوری انتخاب ( دوره )9
(ویژه شهر ساری)

 12-11-5-4آبان 1396
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مدرس
مهرداد اسفنانی

دکتر سید علی قاسمی

تفسیر نقاشی کودک (دوره ( )15ویژه شهر
اهواز)

 19آبان 1396

مهرداد اسفنانی

تفسیر نقاشی کودک (دوره  2آدمک) (ویژه
شهر اهواز)

 19آبان 1396

مهرداد اسفنانی

تفسیر نقاشی کودک (دوره ( )16ویژه شهر
ایذه)

 23آبان 1396

مهرداد اسفنانی

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی (دوره
)2

 24-21-11آبان 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره تخصصی تربیت روان درمانگر کودک
(دوره )2

شروع دوره  25آبان 1396

جمعی از مدرسین

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (ویژه ساری)

 26 -25آبان 1396

روان شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی و
شهید بهشتی

روان درمانی کودک مبتنی بر دیدگاه آدلر
(دوره  ()4ویژه شهر رشت)

 26آبان 1396

دکتر حمید علیزاده

تفسیر نقاشی کودک (دوره ( )11ویژه شهر
ساری)

 26آبان 1396

مهرداد اسفنانی

بازی درمانی (ویژه استان لرستان)

 3آذر 1396

دکتر سارا ساعدی

تفسیر نقاشی کودک (دوره ( )18ویژه استان
آذربایجان شرقی)

 3آذر 1396

مهرداد اسفنانی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )1١

 9-3-2آذر 1396

دکتر سید علی قاسمی

آسیب شناسی و فنون مصاحبه تشخیصی
کودکان (ویژه استان مازندران)

 9آذر 1396

دکتر ده یادگاری

فرزند پروری فعال کودک با دیدگاه آدلر
(ویژه استان مازندران)

 1١آذر 1396

دکتر حمید علیزاده

آسیب شناسی روانی (کودک – بزرگسال)
مقایسه رویکرد بالینی سنتی با رویکرد
واقعیت درمانی

 1١آذر 1396

دکتر سید علی قاسمی

تفسیر نقاشی کودک (دوره )19

 1١آذر 1396

مهرداد اسفنانی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و

 15-1١-9آذر 1396

دکتر سید علی قاسمی
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نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )1١
دوره تخصصی تربیت روان درمان گر کودک
(دوره )2

 16آذر 1396

جمعی از اساتید

تفسیر نقاشی کودک (دوره( )2١ویژه شهر
رشت)

 23آذر 1396

مهرداد اسفنانی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد () ACT
(ویژه تبریز)

 24 -23آذر 1396

دکتر پروین زارعی

درمان اختالالت یادگیری و ADHD
(دوره )5

 24-23آذر 1396

دکتر حمید علیزاده

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
(دوره )5

 24-23آذر 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل داده ها با
نرم افزار spss

 25-24آذر 1396

دکتر عباس عبداللهی

بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک و
رفتار درمانی

 3١آذر 1396

دکتر ده یادگاری

22

دوره رسمی تربیت درمانگر تخصصی کودک – دکتر علیزاده

روان درمانی کودک مبتنی بر دیدگاه آدلر (دوره  - )4شهر رشت_
دکتر علیزاده

دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مبتنی بر تئوری

بازی درمانی درمانی مبتنی بر ارتباط والد-کودک (استان خوزستان)
– دکتر ده یادگاری

انتخاب (دوره  – )1١دکتر قاسمی

کارگاه تفسیر نقاشی -تبریز -آقای اسفنانی

23

همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

چهارمین همایش ملی روان شناسی
مدرسه

 28بهمن 1396

دانشکده روان شناسی و علوم
تربیتی دانشگاه تهران

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

 3اسفند 1396

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران

دومین کنگره نماز و سالمت روان

 9-8اسفند 1396

دانشگاه الزهرا

24

25

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

تفسیر نقاشی کودک (دوره)22

1دی 1396

مهرداد اسفنانی

کارگاه آموزشی و عملی مهارت های مطالعه

 1دی 1396

دکتر آزاد اهلل کرمی

کارگاه آموزشی و عملی مهارت های مطالعه

 8دی 1396

دکتر آزاد اهلل کرمی

مشاوره و آموزش پیش و پس از ازدواج
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
(دوره ( )5ویژه اهواز)

 1١-9دی 1396

دکتر سید علی قاسمی

دوره مقدماتی مربیگری مهد و پیش
دبستانی (دوره )18

 29 -28دی 1396

جمعی از اساتید

دوره جامع تخصصی روان درمانگر کودک
(دوره )3

بهمن ماه 1396

جمعی از اساتید

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی (دوره
( )5ویژه شهر گرگان)

 5-4بهمن 1396

دکتر سید علی قاسمی

درمان شناختی رفتاری اختالالت اضطرابی

 6-5بهمن 1396

دکتر سارا ساعدی

مربیگری مهارت های زندگی کودک و
نوجوانان مبتنی بر آموزه های تئوری انتخاب
( دوره )11

 11-2-1اسفند 1396
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دکتر سید علی قاسمی

27
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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 
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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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