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ضمن اظهار تاسف از حوادث مربوط به سیل اخیر و همدردی با هموطنان عزیز در بهار سال  ۸۹۳۱سیل و
طغیان رودخانهها خسارات جبرانناپذیری را به چندین استان کشور عزیزمان وارد آورد است .با توجه به
ضرورت و اهمیت مداخله روانشناسان و مشاوران ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران از عالقهمندان به
همکاری جهت کمکرسانی به هموطنان آسیب دیده دعوت شد تا آمادگی خود را اعالم نمایند .در پی اعالم
آمادگی برخی از روانشناسان متخصص همدل برای ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به صورت آنالین و
"رایگان" به هموطنان عزیزمان که در معرض سیل و سایر حوادث ناگوار قرار گرفتهاند.

ضمن تبریک روز روانشناس و مشاور ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران با تصمیم هیأت مدیره ،در روز ۳
اردیبهشت ماه (روز روانشناس و مشاور)  ٪05تخفیف برای کلیه کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در نظر
گرفت.
همچنین عضویت در انجمن روانشناسی تربیتی ایران نیز در این روز به صورت رایگان انجام شد.
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سخنرانی دکتر افسانه لطیفی عظیمی با موضوع

دومین نشست علمی با محوریت "آموزشهای

"اهمیت سبکهای یادگیری در آموزش" در تاریخ

نوین مدارس" با سخنرانی دکتر ولیاله فرزاد،

9۳

دکتر فریبرز درتاج و دکتر ملوک خادمی اشکذری

فروردین

به همت انجمن روانشناسی تربیتی ایران در

برگزار گردید.

تاریخ  ۸۳اردیبهشت برگزار شد.

دومین گردهمایی انجمن روانشناسی تربیتی
ایران با موضوع "اهمیت و مزایای عضویت در
انجمنهای علمی" با سخنرانی دکتر فریبرز درتاج،
دکتر افسانه لطیفی عظیمی و دکتر حسن
محمودیان در تاریخ  ۸9اردیبهشت برگزار گردید.
دکتر

سخنرانی

ولیاله فرزاد با
موضوع "یادگیری
و

حافظه"

در

تاریخ  9۹خرداد
توسط

انجمن

برگزار گردید.
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این نشریه با محورهای زیر مقاالت پژوهشی التین میپذیرد:
 یادگیری
 هوش و حافظه
 روانشناسی زبان
 روانشناسی مدرسه
 روانشناسی شناختی
نشریه یادگیری و حافظه فقط پذیرای مقالههای پژوهشی التین مرتبط با محورهای نشریه است.
این مجله به صاحبامتیازی انجمن روانشناسی تربیتی ایران ،مدیرمسئولی دکتر افسانه لطفی عظیمی و
سردبیری دکتر فریبرز درتاج منتشر میشود و آمادۀ دریافت آثار دانشپژوهان در حوزۀ یادگیری و حافظه
است.
نشانی journal.iepa.ir :
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دستور پروفسور زازو در فرانسه بورس تحصیلى
هم به وى تعلق گرفت .دکتر حسن احدی با
بازگشت به وطن یک سال عضو هیأت علمى
مدرسه عالى شمیران بود و پس از انقالب
ریاست همان مدرسه را عهده دار شد .از آن
جهت که مدرسه عالى شمیران زمانى جزئى از
مجتمع دانشگاهى ادبیات و علوم انسانى بود و
بعدها به دانشکده دانشگاه عالمه طباطبایى
مبدل گشت ،با کرسى  90استادى در این
دانشگاه فعالیت هاى تازه اى را آغاز کرد که
همچنان ادامه دارد و از اساتید شاغل است .او
ضمن اینکه همکارىهایى با جهاد دانشگاهى،
وزارت فرهنگ و آموزش عالى و جهاد
سازندگى را در کارنامه فعالیتهایش به ثبت
رسانیده ،در مجتمعى با عنوان «مرکز کودکان
عقب مانده ذهنى» خدمت کرده است.

دکتر حسن احدی

سوابق تحصیلی:

دکتر حسن احدی متولد  ۸۹99در ساوه می
باشد .وی تحصیالت ابتدایىاش را در زادگاهش
به اتمام رسانید و ادامه آن را در پایتخت پى-
گرفت و سپس وارد دانشسراى مقدماتى شد و
موفق به اخذ دیپلم علمى از آنجا شد .با همین
مدرک به شهر خود بازگشت و یک سالى را به
معلمى سر کرد .پس از آن به تهران منتقل شد
و به محض دریافت مدرک کارشناسى از
دانشگاه تهران ،عازم فرانسه شد و در همانجا
بود که فوق لیسانس روانشناسىاش را گرفت.
دکتراى خود را نیز تحت نظر پروفسور «رنه
زازو» [استاد پاریس  ]۸5کسب کرد و به

 لیسانس روانشناسى از دانشگاه تهران
 فوق لیسانس روانشناسى از فرانسه،
دانشگاه پاریس ۸5
 دکتراى

روانشناسى

از

فرانسه،

دانشگاه پاریس ۸5
سوابق شغلی:
 ریاست مدرسه عالى شمیران و عضو
هیأت علمى آن ،بعد از انقالب
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 انتخاب شده به عنوان استاد نمونه

 رئیس بخش روانشناسى و علوم

 عضو هیأت مرکز تستینگ فرانسه

تربیتى مدرسه عالى دماوند

 عضو هیأت تحریریه برخى از مجالت

 رئیس دانشکده روانشناسى و علوم
تربیتى
 معاونت

روانشناسى کشور همانند :مجالت
مرکز

تحقیقات

روانى-

پژوهشهاى روانشناختى دانشگاه
الزهرا (س) ،دانشنامه ،بررسى مسائل

اجتماعى نخست وزیرى
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایى در پایه

روانى اجتماعى ،دانش و پژوهش در
روانشناسى و ….

90
 سرپرست کمیته روانشناسى شوراى

تهیه و تألیف:

انقالب فرهنگى

شمار مهمى از کتب روانشناسى :علم النفس،
مفاهیم بنیادى در روانشناسى نوجوانى و
جوانى ،پویایى گروهها ،روانشناسى رشد ،بازى-
هاى ذهنى.

 مسیول گزینش استاد روانشناسى در
وزارت فرهنگ و آموزش عالى
 عضو هیأت مدیره انجمن روانشناسى
ایران
 عضو فرهنگستان علوم

منبع :خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه
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پژوهشگران علم تربیت بدنی همواره در تالش هستند

زمان انجام یک تکلیف یا عمل ورزشی را بهبود بخشد.

تا با معرفی روشهای علمی جدید ،توانایی معلمان و

ورزشکاران از تمرین مهارت به دو روش عمده استفاده

مربیان را در آموزش افزایش دهند .بدین منظور

میکنند :تمرین بدنی و تمرین ذهنی .تمرین ذهنی

دانشمندان رفتار حرکتی طی سالها تحقیق و مطالعه

بهعنوان شکلی خاص از تصویرسازی در نظر گرفته

سعی کردهاند تا عوامل اثرگذار بر اجرا و یادگیری این

میشود و تصویرسازی ذهنی از اصلیترین مداخالت

مهارتها را شناسائی کنند .امروزه روانشناسان

روانشناسی ورزش است که شامل استفاده از یک یا

ورزشی و همچنین افرادی که در زمینه ورزش و

چند حس برای ایجاد یا بازآفرینی مهارت یا موقعیت

فعالیت بدنی مشارکت دارند ،مهارتهای روانی را

ورزشی است .ورزشکاران میتوانند از تصویرسازی

بهعنوان یک بخش تکاملی که نقش قابلتوجهی در

ذهنی برای بهبود یادگیری خود استفاده کنند.

موفقیت ورزشکاران برجسته دارد ،موردتوجه قرار می-

بررسیهای انجامگرفته طی سالهای گذشته از

دهند .یکی از این شیوههای روانی که اغلب توسط

یکسو نشان دادهاند که تمرین ذهنی مشابه تمرین

معلمان و مربیان به کار میرود تا یادگیری مهارت

فیزیکی سبب پیشرفت مهارت حرکتی افراد میشود و

ورزشی را تسهیل کند ،تصویرسازی ذهنی میباشد.

از سوی دیگر مشخص کردهاند که همان مکانیسمهای

تصویرسازی ذهنی تجربهی هوشیار با استفاده از تمام

عصبی که در یادگیری با تمرین فیزیکی شرکت دارند،

حواس برای ایجاد یا بازآفرینی یک تجربه در ذهن

در تمرین ذهنی نیز فعال میشوند .این موضوع مؤید

است .یکی از اثرات تصویرسازی بهبود یادگیری و

این است که چرا تمرین ذهنی همانند تمرین فیزیکی

اجرای مهارت است و در ورزش به دالیل مختلفی

سبب یادگیری مهارتهای حرکتی میشود .با استفاده

استفاده میشود؛ کاهش اضطراب ،بهبود اجرا،

از روشهایی مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

یادگیری مهارت ،افزایش اعتمادبهنفس ازجمله اثرات

و توموگرافی از طریق انتشار پزیترون ،نیز

تصویرسازی است .همچنین تصویرسازی میتواند

مشخصشده که مناطق قشر مغزی و زیر قشر مغزی
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که در برنامهریزی و کنترل حرکتی نقش دارد ،در

اکتساب ،یادداری و انتقال داشت .نتایج تحقیق مقدم،

حین تمرین ذهنی نیز فعال میشود .ورزشکاران با

رضایی و سارانیراد ( )۸۹۳۹نیز با عنوان تأثیر

توجه به نیاز خود و در شرایط مختلف از تصویرسازی

تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین بدنی بر اجرا و

ذهنی استفاده میکنند .هرچند که استفاده از

یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال در دو گروه دست برتر

تصویرسازی در بهبود اجرا و یادگیری مؤثر

راست و چپ ،نشان داد تصویرسازی ذهنی همراه

شناختهشده ،اما وضعیتهای زیادی هستند که در

تمرین بدنی بهطور معناداری در گروه چپدست منجر

استفاده از آن اثرگذارند .ازجمله ماهیت تکلیف ،سطح

به اجرای بهتر مهارت پرتاب آزاد بسکتبال شد .باوجود

مهارت ،توانایی تصویرسازی اجراکننده و نحوه استفاده

تأثیر مثبت تصویرسازی در بهبود اجرای ورزشکاران

از تصویرسازی ذهنی در جلسات از پژوهشهای

در رشتههای مختلف ورزشی ،هنوز هم در بین

انجامگرفته درزمینۀ تصویرسازی ذهنی میتوان به

صاحبنظران در مورد نحوه استفاده و سازماندهی

تحقیقات ،مالدر و همکاران ( ،)9552حمایتطلب و

تمرین بهوسیله تمرین جسمانی و ذهنی و اصول

همکاران( ،)۸۹۱1فارسی و همکاران ( )۸۹۱۹و مقدم،

استفاده از آن در افراد مبتدی و حرفهای و اینکه در

رضایی و سارانی راد ( )۸۹۳۹اشاره کرد که در همه

آموزش مهارتهای ورزشی بهتر است ،ابتدا فعالیت

این تحقیقات به نقش مثبت تصویرسازی ذهنی در

جسمانی انجام شود و سپس تصویرسازی ذهنی ،یا

بهبود عملکرد ورزشکاران اشارهشده است و همگی

برعکس بهتر است ابتدا تصویرسازی ذهنی و سپس

آنها به این نتیجه رسیدند افرادی که از تصویرسازی

فعالیت جسمانی انجام گیرد توافقی وجود ندارد و در

ذهنی استفاده کردند ،در مقایسه با افرادی که از

پاسخ به این قبیل سؤاالت هنوز در بین پژوهشگران

تصویرسازی استفاده نکردند ،اجرای بهتری را از خود

اختالفنظر زیادی را شاهد هستیم ،عالوه بر این

به نمایش گذاشتند .برای مثال حمایتطلب و

تحقیقات اندکی نیز در این زمینهها انجامشده است.

همکاران ( )۸۹۱1در پژوهش خود اثر تقدم و تأخر

بهعنوان نمونه ،مالدر و همکارانش ( )9552در

تمرین ذهنی را بر یادگیری یک مهارت ادراکی

تحقیقی که بررسی مکانیسمهای درگیر در تمرین

حرکتی با استفاده از تصویرسازی ذهنی (درونی) و

ذهنی و نقش تمرین ذهنی در یادگیری یک حرکت

بیرونی موردبررسی قراردادند .این محققان ۳۸

جدید پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که تمرین

آزمودنی را بهطور تصادفی در چهار گروه آزمایشی

ذهنی تأثیر چندانی بر یادگیری حرکتی افرادی که

قراردادند .یافتههای آنان نشان داد اگرچه کلیه

هیچگونه شناخت قبلی در خصوص تکلیف موردنظر

شیوههای تمرینی مورداستفاده در این پژوهش تأثیر

نداشتند ،ندارد .در عوض افرادی که تا حدودی نسبت

معنیداری بر یادگیری مهارت موردنظر داشت ،اما

به حرکت موردنظر آشنایی داشتند ،از تمرین ذهنی به

تقدم تصویرسازی ذهنی (درونی) بهترین شیوه

همان اندازه تمرین فیزیکی بهرهمند شدند .همچنین

تمرینی بود و بیشترین میزان تأثیر را در مراحل

بوهان و همکاران ( )۸۳۳۳نشان دادند که تصویرسازی
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ذهنی در مراحل اولیه یادگیری بیشترین تأثیر را دارد.

مناسب دارای اهمیت کاربردی و خاصی باشد .سایر

آنها ارتباطی معکوسی بین تجارب اولیه آزمودنیها

اهداف پژوهش نیز عبارتاند از -۸ :تعیین تأثیر روش

در یک فعالیت ورزشی و میزان تاثیرگزاری

تمرین ترکیبی (تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین

تصویرسازی ذهنی به دست آوردند .این پژوهشگران بر

جسمانی) بر اکتساب مهارت سهگام بسکتبال -9

اثربخشی تقدم تصویرسازی اعتقاد دارند .بااینحال،

تعیین تأثیر روش تمرین ترکیبی (تصویرسازی ذهنی

درسیکل و همکاران معتقدند که هر چه سطح تجربه

همراه با تمرین جسمانی) بر یادداری مهارت سهگام

فرد در اجرای یک فعالیت بیشتر باشد ،تصویرسازی

بسکتبال طرح تحقیق حاضر از نوع تجربی (آزمایشی)

ذهنی در یادگیری آن فعالیت تأثیر بیشتری دارد.

و کاربردی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه

ازاینرو ،به تأثیر تمرین جسمانی  -تصویرسازی ذهنی

دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بروجن

اعتقاد بیشتری دارند .پژوهش روزبهانی ،لطفی و

است که در سال تحصیلی  ۸۹۳2-۸۹۳0مشغول به

طهماسبی ( )۸۹۳۹نیز ازجمله تحقیقات داخلی است

تحصیل بودند .نمونه پژوهش شامل  25نفر از این

که تأثیر تصویرسازی ذهنی فعال و غیرفعال را بر

دانش آموزان است که بهصورت تصادفی به گروه

اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بررسی و

آزمایشی و گروه کنترل انتساب شدند .الزم به توضیح

مقایسه کرده است .این محققین دریافتند متغیر نوع

است کلیه آزمودنیها ازنظر عدم آشنایی قبلی با بازی

تصویرسازی ذهنی بهتنهایی اثر معناداری بر اکتساب و

بسکتبال ،جنس ،سن ،میزان و حجم تمرین و نداشتن

یادداری مهارت پرتاب دارت ندارد و این متغیر فقط

بیماری خاص که ممکن است بر نتایج تحقیق تأثیر

در تعامل با تعداد پرتابها است که اثری معنادار بر

داشته باشند ،همسانسازی شدند .جهت گردآوری

مهارت پرتاب دارت دارد .به دلیل اینکه بیشتر

اطالعات اولیه آزمودنیها ،پرسشنامهای شامل سواالتی

تحقیقات صورت گرفته تا به امروز بیشتر تأثیر

از قبیل سن ،تعداد فرزندان خانواده ،سوابق پزشکی،

تصویرسازی ذهنی بهتنهایی را بر یادگیری فعالیتهای

میزان درآمد و تحصیالت والدین و میزان آشنایی

ورزشی موردبررسی قرار دادهاند و نتایج این تحقیقات

قبلی با بسکتبال تهیه گردید .ابزارهای استفاده شده:

در مورد تأثیر تصویرسازی ذهنی بر بهبود یادگیری

نسخه ایرانی پرسشنامه توانایی قابلیت تصویرسازی

مهارتهای ورزشی ناهمگون بوده است و در این رابطه

ذهنی حرکت )MIQ-R؛ هال و مارتین )۸۳۳1 ،که

اتفاقنظر وجود ندارد .هدف اصلی پژوهش حاضر

از میزان سهولت تصویرسازی حرکتی ،از پیش

بررسی میزان تأثیر روش تمرین ترکیبی (انجام تمرین

تعیینشده اندامهای فوقانی یا تحتانی با مقیاس هفت

ذهنی همراه با تمرین جسمانی) بر اکتساب و یادداری

امتیازی لیکرت طراحیشده است .همچنین برگه ثبت

مهارت سهگام بسکتبال در دانش آموزان پسر مقطع

امتیازات :تخته ،حلقه و توپ بسکتبال استاندارد.

راهنمایی است .کاری که به نظر میرسد بهویژه در
محیطهای آموزشی فاقد تجهیزات ،فضا و مکان
21

مؤثری محسوب میشوند و به نظر میرسد جنبههای
جسمی بیش از جنبههای ذهنی و روانشناختی بر

بحث و نتیجهگیری

این مهارت تأثیرگذار است .آنچه مسلم است ،انگیزش

یافتهها نشان داد که گروه تجربی یعنی گروه

میتواند قدرت و دقت بازیکن را افزایش داده و در

تصویرسازی ذهنی همراه با تمرین جسمانی نسبت به

اینجا باعث بهبود عملکرد مهارت سهگام بسکتبال

گروه تمرین جسمانی بهتنهایی در مراحل اکتساب و

شده است .میناس نیز معتقد است که تصویرسازی

یادداری نمرات و عملکرد بهتری داشتند که

ذهنی باعث یادگیری بهتر در مراحل اولیه تمرین

نشاندهنده تأثیر تمرین ذهنی بر بهبود اجرای مهارت

میشود .در حقیقت این یافتهها در راستای نظریه

سهگام بسکتبال میباشد .ازآنجاکه مهارت سهگام

یادگیری مشاهدهای بندورا میباشد .در این نظریه،

بسکتبال ،مهارتی شناختی حرکتی است که نیاز

اعتقاد بر این است که یادگیری مشاهدهای طی 2

زیادی به مهارتهای جسمی -و مهارتهای ذهنی

مرحله صورت میگیرد که عبارتاند از :الف) مرحله

دارد ،ایجاد تمرکز ،داشتن اعتمادبهنفس زیاد ،توجه به

توجه ،ب) مرحله به یادسپاری ،ج) مرحله انگیزشی ،و

هدف ،کاهش اضطراب از نتیجه پرتاب ازجمله عوامل

د) مرحله تولید و بازآفرینی .از بین چهار مرحله

بسیار مؤثری است که میتواند در اجرای موفق این

نامبرده شده مرحله دوم یا به یادسپاری مرحلهای مهم

مهارت تأثیر بهسزایی داشته باشد .میتوان گفت که به

در یادگیری یک مهارت است ،زیرا در این مرحله است

دلیل همین عوامل مهم روانی است که تصویرسازی

که یادگیرنده اطالعاتی که با آنها روبرو شده است را

ذهنی در پرتاب سهگام بسکتبال مؤثر است .زیرا فرد

بهطور نمادی و به دو صورت تجسمی و کالمی در

در فرایند تصویرسازی ذهنی از طریق تصحیح ذهنی

ذهن خود ذخیره میکند .نمادهایی که بهصورت

اشتباهات خود به افزایش تمرکز و اعتمادبهنفس و

تجسمی (تصویرهای ذهنی) ذخیره میشوند ،مدتها

همچنین ایجاد اطمینان از نتیجه پرتاب در خود

پس از یادگیری قابل بازیابیاند و میتوان مطابق با

کمک میکند .بهعالوه فرد با تصور کردن پرتابهای

آنها عمل کرد .بنا به نظر بندورا همین ظرفیت

موفق برای ایجاد حس پیروزی و نگرش مثبت نسبت

پیشرفته نمادسازی بهویژه نمادسازی تصویری است

به نتیجه کار و همچنین کاهش اضطراب و نگرانی از

که به انسان امکان میدهد تا بیشتر رفتارهایش را از

اشتباه و نتیجه پرتاب ،کنترل احساسات منفی ،کنترل

راه مشاهده یاد بگیرد .از طرفی نمادسازی تصویری یا

استرس و انگیختگی بیشازحد با استفاده از

همان تصویرسازی ذهنی نسبت به استفاده از نمادها و

تصویرسازی میتواند عملکرد خود در اجرای مهارت

بیانات کالمی ،در یادگیری مهارتهای حرکتی کاربرد

سهگام بسکتبال را بهبود بخشد .از سوی دیگر ،در

بیشتر و مؤثرتری دارد .بر این اساس ،میتوان نتیجه

مهارت سهگام بسکتبال ،دقت و قدرت از عوامل

گرفت که استفاده از تصویرسازی ذهنی قبل از انجام
تمرین جسمانی در آزمودنیهای گروه آزمایشی در
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تحقیق حاضر مهمترین دلیل یادگیری و یادداری

نهادینهشده و بهصورت یک مهارت درآید .در فرهنگ

مهارت سهگام بسکتبال بوده است .البته طبق نظریه

کشور ما یک ضربالمثل قدیمی نیز در این مورد

خودکارآمدی

وجود دارد که میگوید "کار نیکو کردن از پر کردن

ادراکشده فرد و همچنین رجحانهای اکتسابی و

است" .احتماالً انجام تمرین بدنی و واقعی پس از

سابقه تقویتی فرد نیز متغیرهای مهمی هستند که در

تصویرسازی ذهنی باعث تحکیم و تثبیت مهارت

مرحله تولید یا بازآفرینی یک رفتار مشاهدهشده تأثیر

یادشده در آزمودنیهای پژوهش حاضر گردیده است و

زیادی دارند .ازاینرو ،پیشنهاد میشود سایر

در ذخایر رفتاری آنها ثبت و ذخیرهشده است.

بندورا

عوامل

انگیزشی

ازجمله

متخصصان و محققان عالقهمند به این حوزه در
تحقیقات آتی خود به بررسی نقش این متغیرها در
یادگیری مهارتهای حرکتی بپردازند .بهعالوه میتوان

برگرفته از مقاله " تاثیر تصویرسازی ذهنی

گفت که اگرچه تصویرسازی ذهنی بهعنوان یک

همراه با تمرین بدنی بر یادگیری و یادداری

راهبرد مؤثر در یادگیری مهارتهای حرکتی نقش

مهارتهای حرکتی " نویسنده :یاسمین

چشمگیری دارد ،اما بهتنهایی برای یادگیری این

عابدینی ( دانشیار دانشکده علوم تربیتی و

مهارتها کافی نبوده و مهارتی که ازنظر ذهنی خوب

روانشناسی .دانشگاه اصفهان ) چاپ شده

رمزگذاری و ذخیرهشده باشد ،باید در عمل ،نیز
(بهصورت عملی و در موقعیتهای واقعی زندگی

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی،

روزمره) به کار گرفته و تمرین شود تا در وجود فرد

.۸۹۳0

دوره
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،1

شماره

،9

تابستان

 نقشه شناختی
cognitive map
یک تصویر ذهنی از محیط.
 ساخت شناختی

 شناختشناسی (دانششناسی)

cognitive structure
طرحوارهای که ارگانیسم در هر لحظه معین در
اختیار دارد و توسط آن با محیط فیزیکی به تعامل
میپردازد .ساخت شناختی محصول هم رشد
زیست شناختی و هم تجارب متراکم است .ساخت
شناختی نه تنها از تجربه تأثیر میپذیرد بلکه
تعیین میکند که چه چیزی تجربه بشود .اگر یک
رویداد فیزیکی دست کم تا حدی قابل جذب به
ساخت شناختی ارگانیسم نباشد ،آن رویداد
فیزیکی نمیتواند یک محرک زیستشناختی را
تشکیل دهد .فرایندهای دوگانه جذب و انطباق
باید همواره با ساختشناختی فعلی به عنوان یک
نقطۀ آغاز اتفاق بیفتد.

Epistemology
مطالعۀ ماهیت دانش.
 ناهماهنگی شناختی
Conitive dissonance
یک حالت روانشناختی که وقتی بین انتظار فرد و
آنچه واقعاً رخ میدهد اختالف وجود داشته باشد،
اتفاق میافتد.
 مهندسی شناختی
cognitive engineering
زمینهای از دانش که اطالعات را از علم شناختی
میگیرد و آنها را در تکنولوژی جدید به کار می
بندد.

 فرآیندهای شناختی معیوب
Faulty cognitive processes

 گرسنگی شناختی

آن فرآیندهای شناختی که از تعاملهای موثر و
کارآمد با محیط اجتماعی و فیزیکی جلوگیری
میکند.

cognitive hunger
اصطالح پوپر برای میل درونی فرد به منظور
تجدید نظر کردن دائمی در انتظارات به گونهای
که آنها هرچه دقیق تر واقعیت را منعکس کنند.

منبع :مقدمهای بر نظریههای یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر سیف)
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عنوان
تدوین برنامههای آموزشی مثبتنگر ،تابآور و ترکیبی و تاثیر آن بر کاهش تنیدگی و اهمال-
کاری تحصیلی و بهبود بهزیستی روانشناختی و راهبردهای مقابلهای موثر دانشآموزان دختر
دبیرستانی
دانشجو :نیلوفر اسمعیلی ،دانش آموخته دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
استاد راهنما :مهناز اخوان تفتی
اساتید مشاور :علیرضا کیامنش
چکیده
پژوهش حاضر با هدف کاهش اهمالکاری تحصیلی و تنیدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی روانشناختی و
راهبردهای مقابلهای موثر دانشآموزان دختر نوجوان در پی ساخت ،اجرا و تعیین میزان اثربخشی رویکردهای
مثبتنگر ،تابآور و ترکیب مثبتنگر و تابآور گروهی با بهرهگیری از تکنیکهای رویکرد سازاییگری انجام
شد .روش پژوهش شبه آزمایشی و در چارچوب طرحهای پیشآزمون ،پسآزمون با گروه گواه و پیگیری
است .نمونه پژوهش ۱5 ،دانشآموز  ۸2تا  ۸1ساله دبیرستانی که در سال  ۸۹۳0-۳1مشغول به تحصیل
بودند .دانشآموزان ،با روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند؛ در چهار مدرسه که به صورت تصادفی از
میان نواحی  99گانه آموزشی انتخاب شدند ،به تمام دانشآموزان پایه هشتم تا دهم دوره متوسطه،
پرسشنامههای مربوط داده شد تا از هر مدرسه  95دانشآموز و در مجموع  ۱5دانشآموز با توجه به نقطه
برش (اهمالکاری تحصیلی  %11به باال ،تنیدگی تحصیلی  %19به باال ،بهزیستی روانشناختی  %2۸به پایین
و راهبردهای مقابلهای موثر  %2۱به پایین) انتخاب شدند و به صورت کامال تصادفی به چها گروه  95نفره
تقسیم شدند و در ادامه به صورت کامال تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه گواه جای گرفتند.
بستههای آموزشی مثبتنگر ،تابآور و ترکیبی طی  ۸2جلسه یک ساعت و نیمه ،هفتهای یک بار در
دبیرستانها شد .از پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی سواری ( ،)۸۹۳5پرسشنامه تنیدگی تحصیلی ()AESI
انگ و هوان ( ،)9551پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ( )RSPWBریف ( )۸۳۱۳و پرسشنامه راهبردهای
مقابله اندلر و پارکر ( )CISSدر مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری استفاده شد .پرسشهای پژوهش
با آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAو تحلیل کوواریانس یک متغیره
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( )ANCOVAو با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  9۸بررسی شد .نتایج نشان داد که ،برنامه آموزشی
ترکیبی در افزایش میزان بهزیستی و راهبردهای مقابلهای کارآمد ،موثرتر از هر یک از برنامههای تابآور و
مثبتنگر به تنهایی بوده است؛ عالوه براین برنامه آموزشی ترکیبی در کاهش اهمالکاری تحصیلی از برنامه
آموزشی مثبتنگر و در کاهش تنیدگی تحصیلی از برنامه آموزشی تابآور موثرتر بوده است .برنامه آموزشی
مثبتنگر نیز ،در کاهش تنیدگی تحصیلی نسبت به دو برنامه آموزشی دیگر موفقتر بوده است؛ عالوه براین
در افزایش بهزیستی روانشناختی از برنامه آموزشی تابآور موثرتر بوده است .برنامه آموزشی تابآور نیز در
کاهش اهمالکاری تحصیلی موفقتر از دو برنامه آموزشی دیگر عمل کرده است؛ همچنین ،در بهبود
راهبردهای مقابلهای کارآمد از برنامه آموزشی مثبتنگر موثرتر بوده است .در مجموع و براساس یافتههای
پژوهش میتوان گفت ،آموزشهای تابآور و ترکیب مثبتنگر و تابآور باعث افزایش معنادار بهزیستی روان-
شناختی و راهبردهای مقابلهای موثر و کاهش معنیدار تنیدگی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی میشود.
عالوه براین ،میتوان اثربخشی برنامههای آموزشی را ،با استفاده از دیدگاه سازاییگری که در فرایند آموزش-
یادگیری از نظریهها ،رویکردهای مختلف و پرداختن به جنبههای جسمی-شناختی-عاطفی-رفتاری بهره
میگیرند ،بهبود بخشید.
واژگان کلیدی
اهمالکاری تحصیلی ،تنیدگی تحصیلی ،بهزیستی روانشناختی ،راهبردهای مقابله ای ،برنامه مثبتنگر،
برنامه تابآوری
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معرفی کتاب
چارچوبهای ارائهشده در مورد مثالهایی
انضمامی به کار گرفته شدهاند.

«مقدمهای فلسفی بر علوم شناختی» اثر رم هره.
هره فیلسوف پرکار بریتانیایی است که درباره
موضوعات فراوانی ،از فلسفه علم و فلسفه فیزیک
گرفته تا فلسفه روانشناسی ،فلسفه علوم شناختی
و فلسفه علوم اجتماعی کار کرده است .او را بیشتر
به خاطر استداللهایی میشناسند که در حوزه
علوم شناختی مطرح کرده و به دلیل طرح مباحث
آن در حوزه طراحی مدل و کارکرد فلسفه علم
شهرت پیدا کرده است.

«برانگیختن خالقیت دانشآموزان» به شما مبنایی
منطقی میدهد که چرا خالقیت در تعلیم و تربیت
مهم است و نیز ابزارها و راهبردهایی در اختیار
قرار میدهد که به شما کمک میکند تا خالقیت
ارادی و آگاهانه را در کالس درس خود ایجاد
کنید.

کتاب حاضر هم تاریخچه و داستان علوم شناختی
بازگو شده ،هم نقش و دخالت نگاههای فلسفی به
ماهیت علم در شکلگیری این رشته نقل شده
است ،هم رویکرد خاص و گفتمانی هره در آن
معرفی شده ،هم اطالعاتی فنی از هوش مصنوعی
و عصبشناسی مغز در آن آمده و هم

این کتاب همچنین یک «نقشه راه خالقیت» به
دست میدهد که از محیط کالس درس شروع
میشود و در چهار مسیر امتداد مییابد :یکی
فعلها و عبارتهای مربوط به مهارت تفکر،
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ها را به مشارکت ،همدلی و همیاری تبدیل کنند.
بدین ترتیب در گام نخست از کتاب روشهای
کنار آمدن با احساسات کودک و نحوه بیان کردن
آنها از زبان او آموزش داده میشود .سپس نحوه
مقابله با مشکالت و پیشگیری از وقوع آنها
توضیح داده میشود .در ادامه چگونگی گسترش
روابط کودکان با دیگران بررسی میشود .و در
پایان ساختار مهارتهای زندگی یعنی شنیدن و
مسئولیتپذیری مطالعه میگردد.

دیگری راهبردها ،سومی نوآوری و حل مساله
خالق و چهارم نتایج و آثار.
همچنین این کتاب در بردارنده چهل راهبرد ساده
و کاربردی است که درسهای خالقیت را با اهداف
برنامه درسی هماهنگ و روشهای مختلفی را
برای طراحی درسهای خالق پیشنهاد میکند و
نشان میدهد که چگونه میتوانید درسها را برای
ترویج تفکر خالق تغییر دهید.
این کتاب منبعی کاربردی است که شما را در
تالشتان برای ترویج خالقیت در کالس درس
پیش میبرد.

ویکتور فرانکل که یک روانپزشک نجات یافته از
هولوکاست میباشد :ترسهایی که در زمان
هولوکاست در کمپهای مرگ نازیها تجربه کرده
است را به فلسفه جدیدی به نام لوگوتراپی تبدیل
نموده است .فرانکل لوگوتراپی را براساس سه اصل
ایدهپردازی شده بنا نهاده است؛ غریزهها ،عادتها،
محیط.

نویسنده در این کتاب با تکیه بر علم روانشناسی
به شرح بازیها ،فعالیتها و گفتوگوهای خاصی
پرداخته است که والدین میتوانند با استفاه از آن-
ها به فرزندان خویش بیاموزند در برابر مسائل و
درگیریهایی که در زندگی روزمره رخ میدهند
با زیرکی و اندیشمندی پاسخ دهند و میتوانند
رفتار همراه با پرخاشگری ،لجبازی و نافرمانی آن-

با این سه اصل ایدهپردازی شده؛ فرانکل به ما
نشان میدهد که چگونه میتوانیم تجربههای خود
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را با انرژی جدید و قدرت بیشتر درک کنیم و
درک بهتری از ارتباط تجربههای خود با میل و
قدرت داشته باشیم.

عنوان همایش
همایش ملی خانواده ،اختالل اتیسم و
چالشهای همراه

این کتاب دارای سه بخش میباشد :بخش نخست:
اساس معنادرمانی ،بخش دوم :کاربردهای
معنادرمانی ،بخش پایانی.

زمان برگزاری
 9اردیبهشت ماه 8991
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مکان برگزاری
دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه عالمه طباطبائی

عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

اولین همایش ملی مدرسه فردا

 62و  62شهریور 8991

دانشگاه محقق اردبیلی

سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی

 62مهر ماه 8991

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

 66آبان 8991

دانشگاه شهید چمران اهواز

 68-89آذر ماه 8991

دانشگاه شهید بهشتی

اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی
تربیتی ،علوم شناختی و آسیب شناختی
نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت به همراه اولین
جشنواره ملی دستاوردهای روانشناسی مثبت

اولین همایش ملی مدرسه فردا
محورهای همایش
 برنامه ریزی درسی و مدارس فردا
 مدیریت در مدارس فردا
 مشاوره و مدارس فردا
 فلسفه تربیتی و مدارس فردا
 اقتصاد و مدارس فردا
 آموزش عالی و مدارس فردا
 روانشناسی و مدارس فردا
 جامعه شناسی و مدارس فردا
 معماری و مدارس فردا
 فناوری و مدارس فردا
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محورهای همایش

سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی
شناختی

 تفاوت های فردی
 یادگیری مغزمحور
 توانایی های شناختی و فراشناختی
 آموزش الکترونیکی و یادگیری سیار
 شیوه های آموزش نوین
 سبک های یادگیری
 روان شناسی مدرسه
 سنجش و ارزشیابی
 نقش معلم در پرورش یادگیرندگان
 دانش آموزان با نیازهای ویژه
 روش های تغییر و اصالح رفتار

محورهای همایش
اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از

 کودکان و نوجوانان استثنایی و روانشناسی

منظر روانشناسی تربیتی ،علوم شناختی و

تربیتی
 علوم شناختی و نقشه برداری مغز و

آسیب شناختی

استثنایی بودن
 خانواده و پیشگیری
 توانبخشی کودکان و نوجوانان استثنایی
 مشاوره و سالمت روانی
 تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان استثنایی
 شهرسازی و حقوق شهروندی کودکان و
نوجوانان استثنایی
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نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت

محورهای همایش
 تحول روانشناسی مثبت
 روانشناسی مثبت تحولی
 مداخالت روانشناسی و رواندرمانی
مثبت
 مبانی عصب شناختی روانشناسی مثبت
 آموزش مثبت در روانشناسی مثبت
 کاربردهای روانشناسی مثبت
 روانشناسی مثبت و سالمت
 روانشناسی مثبت در محیط کار
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

ذهن آگاهی

 62اردیبهشت ماه

دکتر لعیا میری

دوره تربیت روان درمانگر کودک

شروع دوره  62اردیبهشت ماه

دکتر الهام دهیادگاری

تربیت مدرس فرزندپروری مبتنی بر تئوری انتخاب

 9 ,1و 82خرداد ماه

دکتر سید علی قاسمی

تربیت مشاور مدرسه مبتنی بر تئوری انتخاب

 69 ،66و  62خرداد ماه

دکتر سید علی قاسمی

تفسیر نقاشی کودک و نوجوان

 2اردیبهشت ماه

مهرداد اسفنانی
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📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

چهاردهمین دوره تربیت روان درمانگر کودک

 2تیر ماه

جمعی از مدرسین

دوره روان پویشی فشرده و کوتاه مدت ()ISTDP

 86تیر ماه

دکتر علیرضا طهماسب

سطح یک تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 89 ،86و  82تیر ماه

سطح دو تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 82 ،9و  88مرداد ماه

اصول روان درمانی شناختی رفتاری ()CBT

 92و  98خرداد ماه

دوره جامع سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر
مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مبتنی بر
تئوری انتخاب

 98 ،62 ،62 ،81 ،82مرداد ماه و  6شهریور
دوره سوپرویژن  82و  62مرداد و  6شهریور
 82 ،89و  82شهریور
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دکتر سید علی قاسمی
دکتر حسن حمیدپور
دکتر سید علی قاسمی
دکتر سید علی قاسمی
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