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سخن نخست

جناب آقاي دكتر درتاج
رياست محترم انجمن روان شناسي تربيتي ايران
انتخاب شايسته شما استاد گرانقدر و فرهيخته را در چهارمين انتخابات شوراي مركزي و هيات بازرسان
سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور تبريك ميگوييم.
به يقين حضور مجدد جنابعالي با تجارب ارزنده و شايستگيهاي علمي و اخالقي ،ميتواند منشأ خدمات
ارزشمندي در پيشبرد اهداف جامعه روانشناسي ميهن اسالمي باشد .
ازخداوند متعال براي شما مدير توانمند و اليق در اين راه پر مسئوليت و خطير ،توفيق خدمت ،سالمتي و
سعادتمندي آرزومنديم.
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کسب رتبه  Bانجمن روانشناسی تربیتی
در ارزیابی کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
به مناسبت كسب رتبه  Bدر ارزيابي كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري توسط
انجمن روانشناسي تربيتي ايران ،در جلسهاي با حضور رييس و اعضاي هيأت مديره انجمن ،از اعضاي
كميسيونهاي انجمن روانشناسي تربيتي ايران تقدير به عمل آمد.
شايان ذكر است انجمن روانشناسي تربيتي ايران تنها با گذشت  3سال از تأسيس خود موفق به كسب اين
افتخار گرديد كه نشان از مديريت موفق و پتانسيل باالي اين انجمن دارد.
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شعب انجمن روانشناسی تربیتی ایران
شعب انجمن علمي روانشناسي تربيتي ايران در شهرهاي تبريز ،مازندران ،همدان ،رودهن ،اردبيل ،يزد،
چهارمحال بختياري ،گيالن ،ايالم و ياسوج فعاليت خود را آغاز كردند .در زير اسامي اعضاي هيئتمديره اين
انجمنها را ميبينيد:
تبریز
• دكتر داود حسينينسب (رئيس هيئتمديره)
• دكتر اكبر رضايي (دبير)
• دكتر علي جليلي
• دكتر جواد مصرآبادي
• دكتر تورج هاشمي
مازندران
• دكتر جواد خلعتبري (رئيس هيئتمديره)
• دكتر ابراهيم محمديان (نايب رئيس)
• دكتر رضا دنيوي (دبير)
• دكتر محمد زربخش
• دكتر مرتضي ترخان
• دكتر پرستو تقوي
• سيدمحمدحسين سيدابراهيمي
رودهن
• دكتر خديجه ابوالمعالي (رئيس هيئتمديره)
• دكتر سوسن صابر (دبير)
• حسام سيف زرگر
• دكتر پريسا خسروتاش
• دكتر نرگس بابايي
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همدان
• دكتر ابوالقاسم يعقوبي (رئيس هيئتمديره)
• دكتر رسول كرد نوقابي (دبير)
• دكتر اسداهلل فهميده توكلي
• دكتر حسين محققي
• دكتر مريم متقيان
اردبیل
• دكتر علي شيخ االسالمي (رئيس هيئتمديره)
• دكتر ناصر صبحي قراملکي (دبير)
• دكتر نسترن سيداسماعيلي
• دكتر عذرا غفاري
• دكتر علي رضايي شريف
یزد
• دكتر افسر خليلي صدرآباد (رئيس هيئت مديره)
• دكتر حسن گرامي (نائبرئيس)
• دكتر آزاده چوبفروش (دبير)
• دكتر محمدحسن رادمنش
• دكتر مصطفي خانزاده
چهارمحال بختیاری
• دكتر طيبه شريفي (رئيس هيئتمديره)
• دكتر ناصر باقري (نايب رئيس)
• دكتر كمال صولتي (دبير)
• دكتر داريوش جاللي
• دكتر محمد قاسمي
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ایالم
• رحمت رمضاني (رئيس هيئت مديره)
• امير عبدالحسيني (دبير)
• اميد علي پابيري
• سيد محمد موسوي
• الياس نيازي
یاسوج
• دكتر سيد يوسف رسولي (رئيس هيئت مديره)
• دكتر بهرام موحدزاده (نايب رئيس)
• دكتر خسرو رمضاني (دبير)
• دكتر علي تقوايي
• دكتر توران عليزاده
گیالن
• دكتر جواد عينيپور (رئيس هيئت مديره)
• دكتر ضرغام مهرگانفر (نايب رئيس)
• الهام خوشدل (دبير)
• دكتر فرنوش حقاني پور
• دكتر قربانعلي يحيايي
کرمانشاه
• دكتر شهريار مرادي (رئيس هيئتمديره)
• دكتر آسيه مرادي (نايب رئيس)
• دكتر ميثم شيرزادي (دبير)
• دكتر پريسا ياسمينژاد
• دكتر مهرداد شريعت زاده
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روانشناسان معاصر ایران
عضویت در مجامع علمی و پژوهشی :
 .9انجمن ايراني تعليم وتربيت
 .1انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران
Gestalt Theory Application .3
)(GTA
 .3شورايعالي برنامه ريزي انقالب فرهنگي
 .3سازمان سمت (كميته تخصصي روان
شناسي)
 .6كميته تخصصي گروه تعليم و تربيت

دکتر پروین کدیور

(تربيت مدرس)

دكتر پروين كديور ،درجه كارشناسي علوم تربيتي

 .9عضويت در شوراي تحقيقات آموزش و

را از دانشگاه ابوريحان در سال 9331شمسي،

پرورش

درجه ارشد روانشناسي تربيتي را از دانشگاه

 .3عضويت در شوراي تخصصي گروه

تهران در سال  9331شمسي و دكتراي

روانشناسي

روانشناسي تربيتي را از دانشگاه ميسوري آمريکا

 .1عضويت شوراي عالي آموزش و پرورش

در سال  9191ميالدي اخذ نمودند .ايشان هم
عضویت هیأت تحریریه مجالت علمی :

اكنون عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي هستند.

 .9مجله پژوهشهاي تربيتي
 .1مجله دانشکده روانشناسي و علوم

سمت های اجرای :

تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز

سوابق شغلی :
 .9عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم

 .3مجله پژوهش در مسايل تعليم و تربيت

 .1معاون پژوهشي دانشگاه تربيت معلم از

 .3مجله پژوهش در مسايل كودكان
استثنايي

سال  9331تاكنون
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رئيس انجمن ايراني تعليم و تربيت به

 .3نشريه علوم تربيتي و روانشناسي

علت انتخاب مقاله -بررسي رشد

دانشگاه تبريز

قضاوتهاي اخالقي دانشآموزان ورابطه

 .6فصلنامه علمي-پژوهشي انديشههاي

آن با جو سازماني مدرسه و نحوه تعامل

نوين تربيتي دانشگاه الزهرا

معلم ودانشآموزان دركالس درس

ويژه نامه تخصصي در حوزه آموزش و يادگيري

(.)9393
 .6دريافت تقديرنامه

افتخارات :

به علت انتخاب

پژوهش بررسي رشد وجدان اخالقي

 .9كتب برگزيده دانشگاهها ،از طرف مقام

دانشآموزان و رابطه آن با جو سازماني

عالي وزارت علوم وتحقيقات وفناوري به

مدرسه و نحوه تعامل معلم و دانشآموزان

علت انتخاب كتاب كاربرد روانشناسي در

و كالس درس ،از طرف مقام عالي وزارت

آموزش  -جلد.)9391( -1

فرهنگ وارشاد و اسالمي (.)9396

 .1مترجمان برگزيده ،از طرف مقام عالي

 .9استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم ،ازطرف

وزارت علوم به علت انتخاب كتاب كاربرد

رياست دانشگاه تربيت معلم (.)9331

روانشناسي در آموزش – جلد-9

 .3دريافت تقديرنامه در زمينه مشاركت

(.)9391

فعال در همايش علمي-كاربردي بهبود

 .3پژوهشهاي فرهنگي برگزيده سال ،از

كيفتيت آموزش عمومي ،از طرف مقام

طرف مقام عالي وزارت فرهنگ و ارشاد

عالي وزارت آموزش و پرورش (.)9393

اسالمي به علت انتخاب تحقيق جو

 .1دريافت لوح سپاس ،به علت همکاري در

سازماني مدرسه و ارتباط آن با رشد

برگزاري چهارمين جشنواره عکس سوره

اخالقي (.)9396

از طرف دبير جشنواره بين المللي عکس

 .3پژوهشهاي برتر وزارت آموزش و

كودک و نوجوان سوره.

پرورش ،از طرف مقام عالي وزارت آموزش

 .91دريافت تشويقنامه به دليل بررسي و

و پرورش به علت انتخاب تحقيق نقش

اظهار نظر در مورد مجالت روانشناسي،

استداللهاي اخالقي و تعامل معلم

از طرف معاونت پژوهشي وزارت علوم

(.)9391

تحقيقات و فناوري( .)9333

 .3بهترين مقاله برگزيده در زمينه
روانشناسي و تعليم و تربيت ،از طرف
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 .3روانشناسي

 .99پژوهشگر نمونه دانشگاه تربيت معلم ،از

شخصيت:

نظريه

و

طرف رياست دانشگاه تربيت معلم (آذرماه

تحقيق جلد  ، 9تاليف الرنس پروين،

.)33

انتشارات رسا ،ترجمه . 9399

 .91مدير پژوهشي برتر دانشگاههاي كل

 .3روانشناسي شخصيت  :نظريه و تحقيق

كشور ،از طرف وزير علوم تحقيقات و

جلد  ، 1تاليف الرنس پروين ،انتشارات

فناوري (دي ماه .)33

رسا ،ترجمه . 9399

 .93استاد نمونه كشوري ،از طرف رياست

 .3روانشناسي شخصيت ،تاليف الرنس

جمهوري اسالمي ايران ( ارديبهشت .)36

پروين و اليورجان ،انتشارات آييژ ،ترجمه
. 9339

 .93دريافت تقديرنامه به علت انتخاب كتاب

 .6كودكياري ،انتشارات سازمان پژوهش

روانشناسي يادگيري به عنوان كتاب

وبرنامهريزي سازمان تأليف كتابهاي

نمونه فصل در سال .36
ACHIEVEMENT AWARD .93
BY: International Academy of .96
Sciences In recognition and
appreciation of research
contribution to the field and
to the sixth International
Conference of Informatics
Systems
Sciences
and
)Engineering.(oct.1113

درسي ،تأليف . 9363
 .9روانشناسي رشد ( )9با همکاري جمعي
از مؤلفان انتشارات سازمان سمت ،تأليف
. 9363
 .3روانشناسي اخالق  ،انتشارات آگاه ،تأليف
. 9391
 .1روانشناسي تربيتي ،انتشارات سازمان
سمت ،تأليف . 9391
 .91مجموعه مقاالت ،انتشارات نشر اميد،

آثار منتشر شده :

تأليف .9391

کتاب ها :

 .99جهاني شدن و تعليم و تربيت ،انتشارات

 .9كاربرد روانشناسي درآموزش جلد، 9

پژوهشکده تعليم و تربيت ،تأليف . 9331

مركز نشر دانشگاهي ،ترجمه .9363

 .91متون تخصصي روانشناسي ،تأليف

 .1كاربرد روانشناسي درآموزش جلد،1

. 9333

مركز نشر دانشگاهي ،ترجمه . 9363

 .93روانشناسي يادگيري ،تأليف . 9336
مقاالت :
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 .9فلسفه و روش سوادآموزي از ديدگاه

 .93بررسي نقش استداللهاي اخالقي و

پائولوفريره چاپ شده در كتاب سواد

نحوه تعامل معلم در رشد اخالقي

آموزي در كشورهايي كه انقالب كرده اند.

دانشآموزان
 .93نقش فرد در يادگيري از ديدگاه شناختي

(با همکاري جمعي از مؤلفين)

– اجتماعي

 .1پردازش اطالعات در يادگيري

 .96بررسي ارتباط متقابل درون مدرسهاي و

 .3روش اكتشافي در يادگيري

برون مدرسه اي دردوره ابتديي

 .3طبقه بندي دانشآموزان و پي آمدهاي

 .99قضاوت اخالقي و چگونگي بررسي آن در

روانشناختي آن

ديدگاه شناختي :از «پياژه» تا «رست»

 .3تأثير انتظار معلم و پيشرفت تحصيلي

 .93ارتباط

دانشآموزان

اخالقي وكاربردهاي تربيتي آن

 .6فشار رواني دركالسهاي طبقهبندي

 .91يادگيري براي زيستن :چشم اندازي از

شده

جزاير اقيانوس آرام

 .9فراشناخت و اهميت آن دركارآيي حافظه
 .3بررسي

مقايسهاي

تحول

 .11ديدگاههاي روانشناختي و شيوههاي

اخالقي

فعال در پرورش ارزشها

نوجوانان بزهکار و عادي
 .1سبكهاي

اسنادي

و

اهميت

 .19بررسي جو مدارس راهنمايي تهران

آن

 .11ماهيت و قلمرو روانشناسي تربيتي

دربهداشت رواني

 .13مشکالت پژوهش در جو سازماني

 .91رويکرد فرايندي درجريان ياددهي –

 .13تأثير حل نمونه مسائل كالمي جبر بر

يادگيري

روي حل مسائل معادل و مشابه كالمي

 .99فرآيندهاي فراشناختي و كاربردهاي آن

جبر در دانشآموزان سال سوم رياضي

درآموزش و يادگيري

فيزيك تويسركان

 .91ضرورت دگرگوني در مفهوم كسب دانش
 .93بررسي

رشد

قضاوتهاي

تحول

شناختي

با

تحول

 .13چگونگي انتقال يادگيري در مسائل

اخالقي

معادل و مشابه كالمي جبر

دانشآموزان ورابطه آن با جو سازماني

 .16نقش باورهاي خودكارآمدي ،خودگرداني

مدرسه و نحوه تعامل معلم ودانشآموزان

و هوش در پيشرفت درسي دانشآموزان

دركالس درس

دبيرستاني
 .19نظريههاي يادگيري
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 .39مقايسه ارائه مثال ساده و پيچيده و رويه

 .13نظريهها و ديدگاههاي نوين در يادگيري

در حل مسائل كالمي جبر در

 .11نظريههاي يادگيري به عنوان مبناي

دانشآموزان دختر رياضي-فيزيك

آموزش علمي(مباني تدريس علمي)
 .31تأثير آموزش اصول و راه حلهاي مسأله

 .33گفتگو با رابرت استرنبرگ درباره

در يادگيري و انتقال آن به حل مسائل

روانشناسي تربيتي :وضعيت اينرشته در

كالمي جبر

قلمرو علوم انساني
 .31نظريه فراشناخت در فرايند آموزش و

 .39بررسي رابطه ساختار تعامالت خانواده

يادگيري رياضيات

(عملکرد خانواده) با سبكهاي مقابله با

 .31بررسي رابطه بين خود -كارآمدي رياضي

فشارهاي رواني و تفاوت هاي جنسي در

 ،انتظار عملکرد رياضي ،اضطراب رياضي،

دانشآموزان پيش دانشگاهي

و پيشرفت رياضي

 .31بررسي رابطه سالمت رواني با باورهاي

 .39اثر گروه مواجهه در حل تعارض مادرها و

خودكارآمدي و عزت نفس در دانشجويان

دخترهاي  96-93ساله

دانشگاه صنعتي
 .33پايايي سنجي و اعتباريابي مقياس

 .31نقش صفات شخصيت و سبكهاي تفکر

شايستگي رياضي كودكان اوترخت در

بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان :ارائه

دانشآموزان دختر و پسر پيش دبستاني

مدل هاي علّي
 .33بررسي رابطه بين ساختار قدرت در

شهر اصفهان

خانواده با سالمت روان زنان معلم دوره

 .33ضرورت آموزش شهروندي در جامعه

ابتدايي و متوسطه شهر شيراز

جهاني
 .33مقايسه مهارتهاي اجتماعي  ،عزت نفس

 .33رابطه بين سبكهاي يادگيري كلب و

وپيشرفت درسي بين دانشآموزان دختر

سبكهاي شناختي ويتکين و پيشرفت

و پسر كالسهاي چند پايه و عادي دوره

تحصيلي دروس رياضي ،زبان ،فيزيك و

ابتدايي

شيمي دانش آموزان دختر و پسر پايه
اول دبيرستان شهرستان بابل

 .36بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي
(وابسته به زمينه ،مستقل از زمينه) و

 .33بررسي نقش عوامل مؤثر بر انگيزش

راهبردهاي شناختي و فراشناختي با

تحصيلي دانش آموزان پسر دبيرستاني

پيشرفت تحصيلي

سراسر كشور
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 .36بررسي نقش اشتغال مادر ،اختالفات

 .33تحليل عاملي تأييدي و همساني دروني

والدين  ،جدايي ،ميزان تحصيالت والدين

پرسشنامه تجديد نظر شده دو عاملي

و تعداد فرزندان در خودپنداره خانوادگي

فرايند مطالعه
 .36تفاوتهاي جنسيتي در بهزيستي ذهني

دانش آموزان دبيرستاني
 .39نقش منابع اطالعات – خودكارآمدي و

 .39تحليل عاملي تأييدي و همساني دروني
پرسشنامه سبكهاي تفکر

متغيرهاي ميانجي شخصي در خود-

 .33تفاوتهاي فردي در سبكهاي هويت و

كارآمدي و عملکرد رياضي

صميميت اجتماعي

 .33مطالعه اثرات توجه و عالقه به موضوع

 .31بررسي تصوير نرم افزار آموزشي مبتني بر

درسي در حافظه آشکار و نهان

عصب روانشناختي سيستم بينايي در

دانشجويان

اختالل نارساخواني رشدي دانش آموزان

 .31بررسي رابطه بين سبك شناختي و رفتار

 91-3ساله

دانشآموز
 .31نقش صفات شخصيت و رويکردهاي

 .61ارتباط بين فرهنگ سازماني و خالقيت

تحصيلي

اعضاي هيأت علمي گروههاي تربيت بدني

يادگيري

بر

پيشرفت

در دانشگاههاي دولتي كشور

دانشجويان :ارائه مدلهاي علّي
در

 .69نقش وضعيت اقتصادي – اجتماعي،

خودكارآمدي رياضي و عملکرد رياضي با

رويکردهاي يادگيري و سبكهاي تفکر بر

تاكيد بر الگوهاي علّي

پيشرفت تحصيلي دانشجويان :ارائه

 .39نقش

ويژگيهاي

شخصي

مدلهاي علي

 .31عوامل ايجاد كننده استرس تحصيلي و

 .61رابطه سبكهاي تفکر و رويکردهاي

واكنش ها نسبت به آن عوامل در

يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

دانشجويان دختر و پسر

 .63ارزيابي دانشجويان از تنشگرهاي تحصيلي

 .33تفاوتهاي فردي در استرس تحصيلي و

و واكنش ها نسبت به اين تنشگرها

پيشرفت تحصيلي دانشجويان :نقش

 .63بررسي رابطه عملکرد خانواده و خالقيت

سبكهاي مقابله با استرس

فرزندان

 .33صفات شخصيت ،استرس تحصيلي و

 .63تغيير پارادايم در تبيين تحول اخالقي

عملکرد تحصيلي
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Effectivenessof Multi- Grade .93
Classes: Cooperative Learning
as a Key Element of Success
The Role of Mathematics self- .93
efficacy and Mathematics
ability in the structural model
of Mathematics performance
Field Theory as a basis for .96
effective instruction
 .99بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي با

 .66بررسي ساختار عاملي نسخه هاي  1،3و
93

سوالي

بهزيستي

مقياسهاي

روانشناختي ريف در بين دانشجويان
 .69مقايسه خودكارآمدي وخالقيت در دانش
آموزان كاربر اينترنت و دانش آموزان غير
كاربر
 .63نقش سبكهاي مقابله در تنيدگي
تحصيلي و پيشرفت تحصيلي
 .61رابطه

سبك

و

شناختي

عملکرد

نيازهاي دانش آموزان دبيرستاني كاربر

دانشآموزان در دروس رياضي و شيمي

شبکه ملي اطالع رساني مدارس ايران

در محيط يادگيري با كامپيوتر و مقايسه

 .93سبكهاي شناختي و خود –تنظيمي در

آن با محيط سنتي

محيط يادگيري با كمك كامپيوتر و

 .91روابط بين روانرنجور خويي ،سبكهاي

مقايسه آن با محيط هاي سنتي

مقابله ،تنشگرهاي تحصيلي ،واكنشها به

 .91مطالعه عوامل مؤثر بر انگيزش تحصيلي

تنشگرهاي تحصيلي و بهزيستي ذهني

دانش آموزان دختر و پسر

دانشجويان دختر و پسر :مدل يابي

 .31بررسي رابطه دانش فراشناخت اخالقي

معادالت ساختاري

(فرا اخالق) با استدالل و رفتار اخالقي در

 .99كاربرد پذيري نظريه خود مديريتي
ذهني

استرنبرگ

بين دانشآموزان پسر سال سوم راهنمايي

درموقعيتهاي

شهر تهران

آكادميك  :بررسي رابطه بين سبكهاي

A Structural Model of .39
Personality Factors, Learning
Approaches, Thinking Styles
and Academic Achievement
 .31تأثير آموزش راهبردهاي شناختي در

تفکر و پنج عامل بزرگ شخصيت
 .91سبكهاي مقابله با بحران و اقدام به
خودكشي در دختران دانشجو
 .93نقش عوامل شخصيت ،رويکردهاي
يادگيري و سبكهاي تفکر بر پيشرفت

پيشرفت تحصيلي دانشآموزان با نارسايي

تحصيلي دانشجويان

نوشتن
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 .33كاربرد نرمافزاري آموزشي ميالد بر مبناي

گرداني و هوش در پيشرفت درسي

مدل عصب روانشناختي بينايي رنگ

دانشآموزان

براي آموزش دانشآموزان نارساخوان

 .6جهاني شدن و چالشهاي آن در

 .33مشکالت پژوهش در جو سازماني

آموزش و پرورش  ،پژوهشکده تعليم و

 .33بررسي نقش قضاوتهاي اخالقي و نحوه

تربيت

تعامل معلم در رشد قضاوتهاي اخالقي

 .9نقش صفات شخصيت و رويکردهاي

دانشآموزان

يادگيري

 .36فرايندهاي فراشناختي و كاربردهاي آن

دانشجويان« :ارائه مدل هاي علي»

در آموزش و يادگيري

 .3نقش صفات و سبكهاي تفکر بر

 .39رابطههههههه بههههههين سههههههبكهههههههاي

پيشرفت تحصيلي دانشجويان « :ارائه

يههادگيري ،سههبكهههاي شههناختي و

مدل هاي علي»

انتخهههاب رشهههته ههههاي تحصهههيلي در

 .1بررسي مقايسهاي نظريههاي ميداني در

دانش آموزان

آموزش مؤثر از نظر روش ،يادگيرنده و
عوامل انگيزشي

طرحهای تحقیقاتی :
.11

 .9سبكهاي تبييني درماندگي آموخته
طبقهبندي شده
 .1بررسي رشد قضاوتهاي اخالقي
دانشآموزان ورابطه آن با جو سازمان
ونحوه

تعامل

معلم

آموزش عالي و تربيت شهروندان در قرن
بيست و يکم

شده وتأثير انتظار معلم دركالسهاي

مدرسه

بر

پيشرفت

تحصيلي

و

دانشآموزان
 .3بررسي نقش استداللهاي اخالقي و
نحوه تعامل معلم در رشد اخالقي
دانشآموزان
 .3بررسي ارتباط بين مسئوالن مدارس
ابتدايي با معلمان ،اولياء دانشآموزان و
نواحي آموزشي
 .3سهم باورهاي خودكارآمدي ،خود
13
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 شرطی سازی رو به جلو

دایرة المعارف روانشناسی

() forward conditioning

 شرطی شدن وارونه

يك تدبير آزمايشي كه در آن محرک شرطي پيش

() backward conditioning

از محرک غير شرطي ارائه ميشود.

يك تدبير آزمايشي كه درآن محرک شرطي پس

 شرطی سازی در سطح باالتر

از محرک غير شرطي به ارگانيسم ارائه ميشود.

() higher-order conditioning

 شرطی سازی کالسیک

پس از آنکه شرطي شدن كالسيك صورت

( ) classical conditioning

پذيرفت ،يك محرک شرطي دوم با نخستين

يك ترتيب آزمايشي كه به واسطه آن يك محرک

محرک شرطي همراه مي شود .پس از تعدادي از

توان فراخواني پاسخي را كه قبالً با آن محرک

اين گونه همايندي ها ،محرک شرطي دوم نيز

تداعي نشده بود كسب ميكند.

پاسخ شرطي را فراخواهد خواند كه به آن شرطي
شدن نوع دوم ميگويند .پس از آنکه دومين

 شرطی سازی تقابلی

محرک شرطي نيروي فراخواني پاسخ شرطي را

( )counterconditioning

كسب كرد ،ميتوان آن را با يك محرک شرطي

فن مورد استفاده براي حذف رفتار نامطلوب كه در

سوم همراه كرد تا شرطي شدن در سطح سوم به

آن يك محرک شرطي با يك محرک غير شرطي

دست آيد.

به جز آنچه در اصل رفتار نامطلوب را تقويت كرده

 شرطی سازی وسیله ای

است همراه ميشود.

( )instrumental conditioning
 شرطی سازی تهییجی

يك شيوه آزمايشي كه به واسطه آن نرخ يا

( )excitatory conditioning

احتمال پاسخ از يك مقدار پيش از شرطي سازي

در شرطي سازي كالسيك ،وقتي كه همايندي

به مقدار ديگري پس از شرطي سازي تغيير

 US-CSتوليد پاسخ ميكند.

ميكند .در شرطي سازي وسيله اي ارگانيسم بايد
پاسخ مناسبي را بدهد تا تقويت دريافت نمايد.

 -9منبع  :مقدمه اي بر نظريه هاي يادگيري اُلسون (ترجمع علي اكبر
سيف)
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 شرطی سازی کنشگر
( )operant conditioning
افزايش دادن نرخ يك پاسخ يا احتمال بروز آن از
راه تدارک ديدن موقعيتي كه در آن وقوع آن
پاسخ با تقويت دنبال مي شود  .به اين شرطي
سازي همچنين شرطي سازي نوع  Rنيز گفته
ميشود.

 شرطی سازی پاسخگر
( )respondent conditioning
همان شرطي سازي كالسيك است كه به آن
شرطي سازي نوع  Sنيز ميگويند.

 فرا شرطی شدن
( )super conditioning
سهولت شرطي شدن را كه وقتي يك بازدارنده از
قبل ايجاد شده ( )cs-بعداً با يك  USهمراه
ميشود؛ توصيف ميكند.

15

بنابراين ميتوان ضمن پي بردن به تجسم او از
مسائل گوناگون در سنجش شخصيت يا تشخيص
نابسامانيهاي روانشناختي او از نقاشيهايش
استفاده كرد و در پي درمان آنها برآمد .از سوي
ديگر تصويرگر كتب كودک در بسياري موارد ،بي
توجه به درک ذهني كودک از مسائل پيرامون،
اقدام به مصورسازي كتب كودكان ميكند .تفاوت
ميان تصورات ذهني كودک و تصوير موجود در
كتاب ،كه تراوش ذهن تصويرگر است ،درک
كودک از موضوع را به حداقل كاهش داده فکر او
را درگير ميكند .همچنين دانستن تصوير ذهني
كودكان از مفاهيم مذهبي مانند بهشت و جهنم
ميتواند راهگشاي حل بسياري از معضالت كودک
در ارتباط با درک اين مفاهيم باشد ،ضمن آنکه
نقايص آموزشي اعمال شده از سوي والدين و
مربيان در تفهيم مضامين مذهبي به كودک را
آشکار و ايشان را به رفع آنها ترغيب ميكند.
هر كودكي با فطرتي خداجو و خدايي به دنيا
ميآيد و با قرارگرفتن در يك محيط اجتماعي و
خانوادگي مذهبي بر شدت آن افزوده ميشود.
كودكان در سير تحولي رشد خود ،حدود
چهارسالگي ،به مرحله نسبي درک مفهومها
ميرسند و از توانايي عملکرد نمادين و خالقيت
ذهني گستردهتري برخوردار مي شوند .از آنجا كه
« نابترين ويژگي انسان پرسشگري اوست» در
سنين چهار تا هفت سالگي بارش ذهني و موج
سؤاالت آنها والدين و مربيان را غافلگير ميسازد.
برخي از سؤاالت مهم كودكان درباره چگونگي و
كجايي خدا و همچنين چگونگي بهشت و جهنم
است .اگر كنجکاوي آنان براي دانستن تقويت شود
ميتوان آنان را به متفکراني تأثيرپذير تبديل كرد.
ليپمن معتقد است نظام آموزشي بايد با آموزش

یادداشت ها
بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم
در نقاشی کودکان  ٦تا  ٩ساله در ایران
بسياري از پژوهشگران بر اين عقيدهاند كه نقاشي
كودک دريچهاي است كه بر انديشهها و احساسات
او گشوده ميشود .اهميت نقاشي از اين جهت
است كه به حقيقت ذاتي اشياء از كلمات بسيار
نزديکتر است و درک آن برخالف نوشتن به
كوشش و دقت زيادي نياز ندارد.

نقاشي زباني است كه براي كودكان كمتر از 91
سال مؤثرتر از سخن گفتن است ،زيرا ساختار زبان
گفتاري چنان پيچيده است كه كودک خردسال
نميتواند به آساني از آن بهره گيرد .نقاشيهاي او
وسيلهاي براي بيان خويشتن ،فرار از آزارها و
نمايان كردن تابوهايي است كه با رنج او ارتباط
دارد و كودک قادر به بيان آنها از طريق زبان
نيست .بنابراين اغلب درون خود را با كشيدن
نقاشي عيان ميسازد و عاليق و تمايالت و
تصورات خود را به طور ناخودآگاه در
نقاشيهايش به كمك نمادها نشان ميدهد.
دغدغهها و تصورات كودک راجع به مسائل
مذهبي مانند بهشت و جهنم نيز از مواردي است
كه از طريق نقاشيهايش نمود مييابد.
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تفکرانتقادي ،قدرت قضاوت به كودک بدهد؛ اما
متأسفانه نظام آموزشي در بسياري موارد به اين
امربي توجه مانده است .كودک در اين سنين از
طريق نما دسازي و الگوسازي به تفکر مي پردازد.

برخي يافتهها داد كه نقاشي آب به عنوان يك
عنصر مهم در فضاي بهشت وجود دارد .اين
موضوع ممکن است به اين دليل باشد كه از باران
به عنوان يك نعمت ياد ميشود .اما باران به
صورت يك عذاب (باران سرخ رنگ ،باران
آتش) نيز در نقاشي  19درصد از افرادي كه جهنم
را به تصوير كشيدهاند ترسيم شده است .بارش
باران آتش با نمايش قطرههاي سرخ يا زرد رنگ از
ابرهاي سياه و قرمز از مشتركات اغلب نقاشيهاي
جهنم است.
ترسيم حيوانات در نقاشي ،فارغ از مفاهيم
روانشناسانة آن (احساس گناه در كودک) با
محيط زندگي كودک ارتباط مستقيم دارد .به طور
مثال در نقاشي بهشت كودكان ساكن در
منطقهاي كه شغل اصلي مردم كشاورزي و
دامداري است ،به كرات حيوانات خانگي ترسيم
شده است .اين كودكان به واسطه نوع محيطي كه
در آن زندگي ميكنند و نوع حيواناتي كه
درمحيط زندگي با آن روبهرو هستند ،شکل
حيوانات را ترسيم كرده اند ،ضمن آنکه كالغ و مار
از جانوراني هستند كه در فضاي جهنم ترسيم
شده توسط كودكان مناطق مختلف بسيار به چشم
ميخورد .در جهنم به كارگيري حيوانات موذي
مانند مار و پرندگان سياه رنگ و در بهشت
حيواناتي مانند ماهي ،جوجه و پروانه بررسي شده

فرويد ،اريکسون،پياژه،بالبي،ويگوتسکي ،كلبرگ و
ديگران با نظريههاي خودآگاهي درک جامعي از
فرايند كودكي و نيازهاي او فراهم آوردند و با
تبيينهاي خود شناخت بزرگساالن از اين دوره را
وسعت دادهاند .فهم چگونگي شکل گيري مفاهيم
در ذهن كودک به درک نيازهاي او كمك شاياني
مينمايد ممکن است والدين و مربيان وحشت از
جهنم را با هدف نهي كودک از دروغ ،اعمال
نامناسب و نادرست ايجاد كنند ،اما بايد اين نکته
را در نظر داشت كه ترسانيدن كودک از جهنم به
ترس از خدا ميانجامد .ليپمن و همکاران او
معتقدند ميتوان كودكان را به گونهاي با فلسفه
درگير كرد كه به رغم سن كم زمينههاي تفکر
فلسفي در آنها رشد يابد.
اما به هرحال درگيريهاي ذهني كودكان در
رابطه با سواالت و دغدغههاي مذهبي و فلسفي از
جمله مسائلي است كه به دليل عدم توانايي گفتگو
در رابطه با آنها به دفعات در نقاشيهايشان نمود
مي يابد.
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دليل مشخص كردن آدمها با رنگ سرد در فضاي
رنگي كامالً گرم بوده است .هرچند تركيب رنگها
ممکن است براي كودک مملو از هيجان و اكتشاف
باشد اما بايد از تفاوتها و تضادهايي كه در
طبيعت وجود دارد آگاه باشند تا بتوانند با استفاده
از اين تضادها اختالف دو موضوع را به طور
مؤثرتري نشان دهند .برخي از كودكان براي زمينه
نقاشي خويش كاغذ سياهرنگ را با كمال
هوشمندي برگزيده و با توجه به اينکه دو موضوع
در يك صفحهاند به وضوح ترسيم جهنم را به
بهشت برتري دادهاند .اين نظريه كه "ميتوان
تاريکي را در تاريکي نقاشي كرد " در مورد اين
انتخاب صادق است .مورد ديگري كه در بررسي
رنگهاي استفاده شده توسط كودكان مشاهده
ميشود تفاوت رنگ بين انسانهاي خوب و بد
است كه نشان دهنده تأثير قوي رنگ در ذهن
كودكان براي بيان نوع نگرش و تلقي آنها از
مفاهيم خير و شر است .به عنوان مثال در يکي از
نقاشيها ،كه بهشت آن سوي پل صراط و جهنم
زير آن ترسيم شده است ،رنگ انسانهايي كه
ميتوانند از پل عبور كنند و به بهشت برسند آبي
بوده و انسانهايي از پل صراط سقوط ميكنند با
رنگ قرمز ترسيم شده اند .همان طور كه بيان شد
در اين پژوهش از تمامي كودكان خواسته شده
است كه بهشت و جهنم را ترسيم كنند .با وجود
اين ،نقاشيهاي جهنم به طرز چشمگيري گوياتر و
قويتر از تصوير بهشت ترسيم شده اند .در برخي از
نمونههاي به دست آمده ،كودكان به دليل نداشتن
تصوير ذهني دقيق از موضوع بهشت ،صرفاً فضاي
آن را با تشبيه به فضاهاي خوشايندي مانند
شهربازي يا پارک ترسيم كرده اند .ترسيم خانه كه
نماد چهارديواري امن و محلي براي آرامش كودک

است .حضور حيوانات و پرندگان در بهشت بيشتر
از جهنم در نقاشي كودكان است .همچنين 91
نفر از كودكان در نقاشيهاي خود اين متغير را به
كار نبرده اند.

بررسي رنگها نيز در نقاشي كودكان نشان داد كه
بيشتر كودكان موضوع مورد پژوهش را به كمك
بازي رنگها نشان دادهاند .اين امر بيانگر اين است
كه اغلب كودكان درک درستي از اشکال و
احجامي كه ميتواند در بهشت و جهنم موجود
باشد ندارند و اين درک مبهم كودكان را به سمت
استفاده از رنگها براي بيان تجسمشان سوق
ميدهد .با وجود اين نمونهها نشان ميدهند كه
درک همه كودكان از جهنم بيشتر از بهشت بوده
است ،چرا كه در ترسيم جهنم چه با رنگ و چه
با شکل موفقتر عمل كرده و عمدتاً در ترتيب
تقدم و تأخر موضوع نقاشي ابتدا به ترسيم جهنم
پرداختهاند .استفاده از رنگهاي گرم ،نارنجي،
قرمز و زرد توأم با لکههاي سياه مهمترين وجه
اشتراک آنان در نقاشي جهنم بوده است.
در نمونههاي جمع آوري شده رنگ غالب در عمده
تصاوير جهنم قرمز است ،اما رنگهاي زرد و سياه
و نارنجي نيز در برخي از نقاشيها ديده ميشود.
به ندرت در نقاشي آدمهاي درون جهنم از رنگ
سبز و آبي استفاده شده است و اين امر نيز ب
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است كه براي نمايش لغزش انسانهاي در حال
ععبور از آن استفاده شده است .ترسيم آتش ،رعد
و برق ،ابر و باران سرخ رنگ نيز در بسياري از
نمونهها احساس آشفتگي و ترس ،اضطراب و
هيجان كودک از جهنم را تأكيد ميكند .مفهوم
جهنم در ذهن كودكان با مفاهيمي چون اسارت،
طرد شدن ،متفاوت بودن و سقوط برابري ميكند
و اين ذهنيت به طور گستردهاي در نقاشيهاي
كودكان قابل مشاهده است.
در نقاشي بيشتر كودكان آنچه از بهشت تصوير
شده است ،درک كودک از لطافت و آرامش است.
گل و سبزه ،رنگين كمان ،ابر و باران ،آسمان آبي
رنگ بيانگر اين موضوع است كه تلقي كودک از
بهشت ،فضايي لطيف ،دوست داشتني همراه با
آرامش است .رنگها نيز در بهشت عمدتاً به
سردي ميگرايند .اين نگرش به سردي نيز نشأت
گرفته از همان ميل به آرامش ابدي در بهشت
موعود است .اين نکته قابل تأملي است كه احتماالً
عدم آرامش و سردرگمي دنياي امروز ،تجسم
بهشت موعود را در ذهن كودكان مترادف آرامش
ساخته است .به طوركلي ،به نظر ميرسد موضوع
بهشت يا جهنم در ذهن كودكان ايران تعاريف
مشتركي دارد .اغلب كودكان درک مبهمي از
بهشت داشته و از ترسيم انسان در بهشت اجتناب
كردهاند .بررسي نمونهها نشان ميدهد كه در
مجموع درک كودكان از جهنم بسيار ملموس تر از
بهشت بوده است و اين موضوع ميتواند ناشي از
تعليم و تربيتي باشد كه توسط اطرافيان به
كودكان القا ميشود .با در نظر گرفتن اشتراكات
نقاشيها ميتوان نتيجه گرفت بيشتر كودكان از
جهنم تفسير بهتر ،واضح و گوياتري نسبت به
بهشت و موضوعات پيرامون آن دارند .عواملي

است با آماري قابل توجه در بهشت قابل پيش
بيني است اما خانههاي سياهرنگ بدون در و
پنجره در جهنم نميتواند به درک كودک از اين
چهارديواري بيارتباط باشد .احتماالً هدف از
ترسيم چنين خانهاي بر نبود آرامش و امنيت در
جهنم تأكيد ميكند كه درک چنين نکتهاي از
سوي كودک بسيار قابل تأمل است.
ترسيم نکردن خورشيد در جهنم به عنوان نماد
پدر نيز حس ناامني موجود در جهنم را به نحو
ديگري بيان ميكند ،در حالي كه ترسيم خانه و
خورشيد در بسياري از نقاشيهاي بهشت نشانه
وجود امنيت و تکيه گاه در اين فضاست .با توجه
به اينکه حضور درخت در نقاشي كودكان نشانه
خود كودک است ،به كارگيري عنصر درخت در
بهشت تصور ناخودآگاه كودک از وجود خويش در
فضاي يادشده را بيان ميكند .هرچند كودكان از
ترسيم آدمکي كه نشانگر وجودشان در بهشت
باشد سر باز زدهاند ،اما وجود درخت به صورتي
غيرمستقيم نشانه تجسم خود كودک در بهشت
است .كودک در اين سن تفاوت ميان شکلها را
ميفهمد و استفاده ازآنان نميتواند بي دليل يا
تصادفي باشد؛ بلکه تركيبي از نيروي خودآگاه و
ناخودآگاه در ترسيم اين اشکال براي تجسم
موضوع نقاشي شده دخيل هستند .نيروي
خودآگاه نشأت گرفته از آموزش و درک كودک
ميباشد ،اما نيروي ناخودآگاه به تعبير عرفان
شرقي نتيجه پاكي روح كودک و وصل آن به مبدأ
انسان يعني ذات مقدس خداوند است كه در
نقاشي او براي تجسم بخشيدن به موضوعات ظاهر
ميشود و همين اتصال نيز منجر به تجسم خود
كودک در بهشت ميشود .از اشتراكات قابل توجه
ديگر در نمونهها شکل پل(صراط) در فضاي جهنم
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قم ،شهر قم ،استان قم) ،مصطفي برازنده(كارشناس

مانند ترسانيدن كودک از جهنم با هدف اجتناب
او از اعمال نادرست يا تکرار بيش از حد در
پرداختن به مقوله جهنم ميتواند در شکل گيري
اين ديدگاه مؤثر بوده باشد .بنابراين به نظر
ميرسد تعليم آموزههاي مذهبي توسط اطرافيان
در سنين شکلگيري و رشد كودک نيازمند
بازنگري اساسي و جدي است .از سوي ديگر بيان
غيرمستقيم مفاهيمي مانند جهنم بسيار نتيجه
بخش تر از بيان مستقيم آن خواهد بود .همچنين
تکرار مفاهيم مثبت و اميدبخش مانند بهشت
عالوه بر نزديکتر كردن كودک به خدا ،به ملموس
تر شدن مفهوم نيکي در ذهن او منجر خواهد شد.
نتايجي از اين دست در تصويرگري كتب مذهبي
كودكان نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ،چرا كه
تصوير در كتابهاي كودكان نقش قابل توجهي در
درک آنها از موضوعات ايفا مي كند.

ارشد مديريت ،دانشگاه تهران ،شهر تهران ،استان تهران)
چاپ شده در فصلنامه علمي -پژوهشي نگره،
شماره  31زمستان .13

برگرفته از مقاله " بررسي بازتاب تصويري بهشت
و جهنم در نقاشي كودكان  6تا  1ساله در ايران "
نويسندگان  :فرزانه واحد دهکردي(مربي دانشگاه
آزاد ،واحد قم ،شهر قم ،استان قم) ،ميترا كالته
صالحي(مربي دانشگاه آزاد ،واحد قم ،شهر قم ،استان
قم) ،طاهره شيدخت معتکف(مربي دانشگاه آزاد ،واحد
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علهههوم اجتمهههاعي و همچنهههين حهههوزه كسهههب

معرفی کتاب

وكهههههههار و صهههههههنعت را در برگرفتهههههههه و
راهحههلهههاي درمههاني موجههود را كههه در حههال
حاضههر بههه صههورت گسههترده مههورد اسههتفاده
قههههرار مههههيگيرنههههد ارائههههه مههههيدهههههد.
سهههاختارهاي اساسهههي و فرآينهههدههههاي مهههرتبط
بهها روانشناسههي مثبههت در ايههن كتههاب مههورد
اشههاره قههرار گرفتههه اسههت .ايههن منبههع بههراي
دانشههههههجويان ،پزشههههههکان ،بازرگانههههههان و
سياستگذاران مناسب خواهد بود.

روانشناسههههي مثبههههت كههههه بههههه معنههههاي
دسهههههتيابي بهههههه درک عملکهههههرد مطلهههههوب
انسهههاني اسهههت ،تغييهههر شهههکل ديهههدگاهههههاي
علمههي و عمههومي از نحههوه نگههاه مهها بههه علههم و
روانشناسهههههههههههههههههي اسهههههههههههههههههت.
كتههاب دايههرهالمعههارف روانشناسههي مثبههت بههه
ارائهههه خالصههههاي جهههامع و قابهههل دسهههترس از
ايههن حههوزه رو بههه رشههد پژوهشههي و عملههي،

در ايهههن راهنمههها بهههه نکهههاتي كهههه بايهههد در

پرداختههههههههههههههههههه اسههههههههههههههههههت.
ايهههن كتهههاب شهههامل  133مهههورد خههها

نوشههتن مقالههه مههورد توجههه قههرار گيههرد ،بههه

و

صههورت خالصههه اشههاره مههي شههود .الزم اسههت

سفارشهههي اسهههت كهههه توسهههط  931محقهههق

دانشهههجويان عزيهههز بهههراي كسهههب اطالعهههات

پيشههههههرو بههههههينالمللههههههي ،مربيههههههان و

بيشههههتر از كتههههاب روش تهيههههه پژوهشههههنامه

دسههههتانههههدركاران در روانشناسههههي مثبههههت

دكتههههر علههههي اكبههههر سههههيف (نشههههر دوران)

گههههردآوري شههههده اسههههت .ايههههن كتههههاب

استفاده كنند.

موضهههوعات جهههذاب و پرطرفهههدار مربهههوط بهههه
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اخالقههههي از نظههههر كلبههههرگ (الههههف سههههطح
اخهههالق پهههيش قهههراردادي ،ب سهههطح اخهههالق
قهههراردادي ،ج سصهههح اخهههالق فراقهههراردادي)،
روش هههههههههاي جديههههههههد در سههههههههنجش
قضهههاوتههههاي اخالقهههي ،و قضهههاوت اخالقهههي و
رفتهههههار اخالقهههههي اختصههههها

داده شهههههد.

فصههل سههوم :از نظريههه تهها عمههل اسههت .در
ايههن فصههل بهها مبههاحثي چههون از نظريههه تهها
عمهههل ،مبهههاني نظهههري و داللهههتههههاي آن در
تربيهههت اخالقهههي ،مبهههاني فلسهههفي ،تعيهههين

كتهههاب"روانشناسهههي اخهههالق "بهههه اهتمهههام

كننههدههههاي درونههي و بيرونههي رفتههار ،مبههاني

دكتههر پههروين كههديور بههه سههال  9393چههاپ

فلسهههفي ديهههدگاه شهههناختي و پهههي آمهههدهاي

اول و  9331چههههاپ دوم ،از سههههوي مؤسسههههه

آن ،تعامههههل فههههرد و محههههيط ،تجربههههههههههاي

انتشهههههههارات آگهههههههاه منتشهههههههر شهههههههد.

اجتمههههاعي ،مراحههههل تحههههول اخالقههههي بههههه

كتهههاب از  3فصهههل تشهههکيل شهههده اسهههت:

عنهههوان مبنهههايي بهههراي تربيهههت اخالقهههي ،و

فصهههل اول :نظريهههة پيهههاژ در تحهههول اخالقهههي

تعهههههادل جهههههويي آشهههههنا مهههههيشهههههويم.

اسههت .در ايههن فصههل مبههاحثي چههون ،نظريههه

فصهههل چههههارم :ديهههدگاه شهههناختي :خالصهههه و

پيههههاژه در تحههههول اخالقههههي ،درآمههههدي بههههر

ارزشههههيابي اسهه هت .فصههههل پههههيش رو بههههه

نظريهههه پيهههاژه در تحهههول اخالقهههي ،كانهههت و

مبهههاحثي چهههون ديهههدگاه شهههناختي :خالصهههه

پيهههاژه ،تحهههول شهههناخت و تحهههول اخالقهههي،

و ارزشههههيابي ،محههههدوديتهههههاي نظههههري در

نظريهههه پيههههاژه در تحههههول اخالقههههي ،واقههههع

زمينهههه بررسههههي تحههههول اخههههالق ،اهميههههت

گرايهههههي و نسهههههبي گرايهههههي اخالقهههههي ،و

فرآينههههد شههههناختي ،عواطههههف و رفتههههار ،و

داسهههتانههههاي مربهههوط بهههه بهههي دقتهههي پهههي

محهههههدوديت ههههههاي نظريهههههه شهههههناختي

گرفتههههههههههههه مههههههههههههي شههههههههههههود.

اختصههههههههههههههههههههههههههههههههههها

فصههههل دوم :نظريههههة كههههالبرگ در تحههههول

دارد.

فصهههههل پهههههنجم :ديهههههدگاه شهههههناختي –

اخالقههي اسههت .ايههن فصههل بههه مباحههر نظريههه

اجتمهههاعي و تحهههول اخالقهههي اسهههت .در فصهههل

كلبههههرگ در تحههههول اخالقههههي ،كلبههههرگ و

حاضههههر مبههههاحثي چههههون معرفههههي نظريهه هه

سهههنجش قضههههاوتههههاي اخالقههههي ،تحههههول

شهههناختي – اجتمهههاعي ،جبرگرايهههي دوگانهههه،
22

انهههواع سرمشهههق گيهههري ،فرآينهههد يهههادگيري

تربيتي در مقطع كارشناسي تدوين شده است .اين

مشههههاهدهاي ،نقههههش پههههذيري در تبيههههين

كتاب شامل مطالب زير است :درآمدي بر

يههههادگيري مشههههاهدهاي ،تفههههاوت اكتسههههاب و

روانشناسي

شناختي

عملکهههرد ،نظريهههه شهههناخت – اجتمهههاعي در

دانشآموزان ،هوش ،ويژگيهاي عاطفي -اجتماعي

تحهههههول اخالقهههههي ،نظريهههههه شهههههناخت –

دانشآموزان ،نظريهها و رويکردهاي رفتاري در

اجتمههاعي و نظريهههه صهههفات ،نظريههه شهههناخت

آموزش و يادگيري ،نظريههاي شناختي در

– اجتمههههاعي و نظريههههه يههههادگيري ،نظريههههه

آموزش و يادگيري ،پردازش اطالعات ،فرايندهاي

شههههههناخت – اجتمههههههاعي و روان كههههههاوي،

فراشناختي،

براي

نظريههههه شههههناخت – اجتمههههاعي و پيههههاژه و

يادگيري و اندازهگيري و ارزشيابي پيشرفت

كلبههههرگ ،نظريهه هه شههههناخت – اجتمههههاعي و

تحصيلي دانش آموزان.

كاربردههههاي آن در تربيهههت اخالقهههي ،و غيهههره
را از سر مي گذرانيم.

كتاب"روانشناسي تربيتي "به اهتمام دكتر پروين
كديور در سال  9391و از توسط سازمان مطالعه و
تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها منتشر شد.
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته روانشناسي
23

تربيتي،

برانگيختن

ويژگيهاي

دانشآموزان

.

تقویم مجامع ،کنفرانس ها و کارگاه ها
همایشهای برگزار شده
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

نشست سی و هفتم شنبه های
روانشناسی رابطه خردمندانه
(با نگاهی به روانشناسی ارتباط

 91تير

و سبکهای آن)

24

تاالر خيام

کارگاههای برگزار شده
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

 11تير

دكتر عبداهلل اميدي

درمان  ADHDبر اساس پذیرش
و ذهن آگاهی
درمان شناختی رفتاری

 13تير

اختالالت اضطرابی کودک و

دكتر سعيد متولي

نوجوان
دوره مقدماتی آموزش مربیگری
مهد و پیش دبستانی

روانشناسان دانشگاه عالمه و شهيد
بهشتي

 39مرداد
 1-9-1شهريور

مربیگری مهارتهای زندگی
کودکان (مبتنی بر آموزه های

 91-93-91-99شهريور

دكتر سيد علي قاسمي

تئوری انتخاب)

دوره مربيگري مهد و پيش دبستاني

دوره مربيگري مهارتهاي زندگي كودكان مبتني بر

كارگاه روانشناسي بازي

تئوري انتخاب گلسر

25

دوره مربيگري مهد و پيش دبستاني
كارگاه تربيت جنسي

دوره مربيگري مهارتهاي زندگي كودكان مبتني بر
تئوري انتخاب

27

همایشهای پیش رو
عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

چهارمین سمینار سراسری
آموزش و سالمت کودکان پیش

 6تا  3مهر

دبستانی
دومین همایش اُتیسم

 91و  93آبان

کنگره نماز و سالمت روان

 91و  11آبان

دانشکده روانشناسي و علوم
تربيتي دانشگاه تهران

 19و  11آذر

سالن همايش هاي بين المللي
برج ميالد

نخستین همایش بین الملی زنان
و زندگی شهری
سومین همایش ملی
روانشناسی مدرسه (با تأکید بر

 16بهمن

آسیبهای روانی – اجتماعی)

28

دانشکده علوم تربيتي و
روانشناسي دانشگاه الزهرا

29

کارگاههای پیش رو
عنوان کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

مربیگری مهارتهای زندگی
کودکان (مبتنی بر آموزه های

 1-3-3-1مهر

دكتر سيد علي قاسمي

تئوری انتخاب)

 96-9مهر

دكتر كيومرث فرحبخش – دكتر
مهدي زارع بهرام آبادي -دكتر آناهيتا
خدابخش كواليي – دكتر داوود
هزارهايي

 96مهر

دكتر مهشيد كارخانهچي

 91-93مهر

دكتر سيد علي قاسمي

13-91-99-91-91
مهر

روانشناسان دانشگاه عالمه و شهيد
بهشتي

سومین دوره آموزشی مشاوران
در حوزه هدایت شغلی -
تحصیلی
کاربست تئوری انتخاب در
مدرسه
فرزندپروری متنی بر آموزههای
تئوری انتخاب
دوره مقدماتی آموزش مربیگری
مهد و پیش دبستانی
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به نام یگانه دانای توانا
فرم درخواست عضویت

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

به عنوان عضو پیوسته 

دانشجویی 

عکس 3×4
متقاضی عضویت

انجمن روانشناسی تربیتی موافقت می شود.
تاریخ صدور کارت

/

مهر و امضاء

/

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

/

/

متأهل 

13

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 -1 :فرم تکمیل شده در خواست عضویت (الکترونیکی یا کاغذی)؛  -2کپی آخرین مددرک تحصدیلی (بدرای دانشدجویا
دکترا ،کپی کارت دانشجویی)؛  -3دو قطعه عکس جدید؛  -4فیش پرداختی حق عضویت ساالنه (بدرای عضدویت پیوسدته  110/000ریدال ،وابسدته
 100/000ریال و دانشجویی 60/000ریال) به حساب شماره  ،55136611بانک تجارت ،به نام انجمن روا شناسی تربیتی
عضو پیوسته :مؤسسا انجمن و کلیه افرادی که یکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را در رشته روا شناسی تربیتی گذراندده باشدند ،مدیتوانندد
بهعضویت پیوسته درآیند.
عضو وابسته :اشخاصی که دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته روا شناسی یا رشتههای وابسته ( مجموعه روا شناسی و علوم تربیتی) هستند.
عضویت دانشجویی:کلیه دانشجویانی که در رشتههای روا شناسی تربیتی ،مجموعه روا شناسی و علوم تربیتی به تحصیل اشتغال دارند.

اینجانب  ................................با مطالعه اساسنامه انجمن روا شناسی تربیتی و نیز پذیرش مقررات و شرایط عضویت در انجمن ،با تأیید
آنچه در این فرم آورده ام ،درخواست عضویت در انجمن را دارم.
تاریخ
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/

/

امضاء
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