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نشست تخصصی به دبیری دکتر فریبرز درتاج و با حضور دکتر حکیمزاده معاون وزیر آموزش و پرورش ،دکتر
ماهروزاده عضو شورای عالی آموزش و پرورش ،دکتر علی دالور استاد ممتاز و مدیر گروه سنجش و اندازهگیری
دانشگاه عالمه طباطبائی ،رئیس ،معاونین و
اساتید دانشکده روانشناسی دانشگاه عالمه
طباطبائی ،دکتر زرافشان معاون کتابخانه و
مرکز اسناد ملی ،دکتر فتح آبادی دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی و دکتر ابوالمعالی
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،در سالن همایش
دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار گردید.
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ابتداً گزارشی از وضعیت سازمان استان همدان توسط جناب آقای دکتر یعقوبی رئیس شورای استانی ارائه گردید
سپس دکتر محمدیفر رئیس دانشگاه همدان به ایراد سخنرانی پرداختند .طی سخنرانی دکتر فریبرز درتاج معاون
سازمان نظام ایشان اظهار داشتند که در 6ماه گذشته سازمان کارنامه قابل قبولی داشتند ،همچنین ما در اثبات
مرجعیت سازمان برای تمام وزارتخانهها و
سازمانها موفق شدهایم .در ادامه آقای دکتر
حاتمی ضمن تشکر از دعوت آقای دکتر
یعقوبی و دکتر محمدیفر به استحضار
رساندند که طی جلسهای که داشتند در
کشور برای صدور پروانه فقط باید سازمان
نظام اقدام نماید .همچنین تالششان بر
تمرکززدایی است و اینکه اختیارات استانها
را افزایش دهند.
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طی این دیدار مقدمات راه اندازی کمیسیون تلفیق
استان آذربایجان شرقی فراهم شد.
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سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی شناختی توسط انجمن روانشناسی تربیتی ایران و با همکاری گروههای
روانشناسی تربیتی دانشگاههای کشور و با امتیاز بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار میگردد.
گواهیهای اعطایی به پژوهشگران ،شرکتکنندگان در همایش و کارگاههای آموزشی از سازمان نظام روانشناسی
و مشاوره ایران صادر و اعطا خواهد شد.

ساختار سازمانی همایش
رییس همایش :دکتر علی دالور
دبیر علمی همایش :دکتر الهه حجازی
دبیر اجرایی همایش :مهرداد اسفنانی
همکاری  ۴فصلنامه علمی پژوهشی
چاپ مقاالت مورد تایید کمیته علمی همایش در فصلنامههای:
 )1فصلنامه علمی -پژوهشی "پژوهش در نظامهای آموزشی "
 )2فصلنامه علمی-پژوهشی "روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طباطبائی"
 )3فصلنامه علمی-پژوهشی " "Iranian Journal of Learning & Memory
 )4فصلنامه علمی-پژوهشی ""International Journal of Applied Clinical Psychology
دانشگاه عالمه طباطبائی
زمان برگزاری همایش  02 :مهر 8931
محل برگزاری :دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
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 برگزاری کرسی نقد با موضوع "نقد و بررسی آموزش مجازی" با
سخنرانی دکتر فریبرز درتاج در تاریخ  6تیر توسط انجمن روان-
شناسی تربیتی ایران.

 سومین هماندیشی با موضوع "راهکارهای ارتقای بهداشت روان
در مدارس" با سخنرانی دکتر احمد برجعلی و دکتر حسین
اسکندری به همت انجمن روانشناسی تربیتی ایران در تاریخ
 22تیر برگزار گردید.
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 سخنرانی دکتر حسن محمودیان با موضوع "پژوهشهای نوین
در روانسنجی" در تاریخ  24مرداد برگزار گردید.

 سومین نشست علمی با محوریت "آموزشهای مجازی و
یادگیری" با سخنرانی دکتر اسماعیل زاروکی ،دکتر حمید حاج
بابایی و دکتر افسانه لطفی عظیمی در تاریخ  21شهریور برگزار
شد.

 سخنرانی دکتر فریبرز درتاج با موضوع "نقش کار و خانواده در
زندگی مردان" در تاریخ  22شهریور توسط انجمن روانشناسی
تربیتی ایران برگزار گردید.
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🖊
"قسم به قلم و آنچه مینویسند"

کمیسیون فرهنگی  -اجتماعی انجمن روانشناسی تربیتی ایران به مناسبت نکوداشت روز قلم مسابقهی" قلم
روانشناس "را در تیر ماه  82برگزار نمود .جهت شرکت در این مسابقه ،محتواها میتوانست در قالب متن ،عکس
و کلیپ باشد .به نفرات برتر این مسابقه لوح تقدیر و جوایزی از سوی کمیته فرهنگی و اجتماعی انجمن اهدا
خواهد شد.
اسامی برندگان مسابقه :سرکار خانم عفت نوریان ،سرکار خانم منیرسادات حسینی و سرکار خانم مریم جعفری.

🌸
🌸
ضمن تبریک اعیاد ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران با تصمیم هیأت مدیره ،در روزهای  21و  28مرداد ماه٪02
تخفیف برای کلیه کارگاهها و دورههای در حال ثبتنام در نظر گرفت.
همچنین عضویت در انجمن روانشناسی تربیتی ایران نیز در این روزها به صورت رایگان انجام شد.
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اعطای جایزۀ «روانشناس برجستۀ بینالمللی» به دکتر رضا زمانی از طرف انجمن روانشناسی آمریکا
عرض تبریک به جناب آقای دکتر رضا زمانی ،رئیس محترم انجمن روانشناسی ایران ،به دلیل انتخاب ایشان
بهعنوان «روانشناس برجستۀ بینالمللی» و دریافت این جایزۀ ارزشمند در تاریخ  12آگوست  ،2218در همایش
ساالنۀ انجمن روانشناسی آمریکا ،این موفقیت مهم را به جامعۀ روانشناسی کشور تبریک میگوییم.
 بخش  02انجمن روانشناسی آمریکا ساالنه به دو نفر از روانشناسان برتر ،یک روانشناس از ایاالت متحده
آمریکا و یک روانشناس غیرآمریکایی ،جایزۀ «روانشناس برجستۀ بینالمللی» را اهدا می کند.
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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.
نشانی journal.iepa.ir :
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این نشریه مقاالت معتبر در حوزههای ذیل را به چاپ
میرساند:

 کالس معکوس :کارایی آموزشی و تأثیر آن بر
عملکرد درسی و بار شناختی ادراک شده

 آموزش در مدارس راهنمایی و
دبیرستان
 تحلیل نیازهای دانش آموزان
 فاکتورهای فردی در آموزش
 یادگیری ،خودتنظیمی
 اندازهگیری و سنجش آموزشی
 برنامهریزی درسی
 آموزش کودکان با نیازهای
خاص

دانشجویان(مورد مطالعه :درس فناوری اطالعات در
روانشناسی ،دانشگاه پیام نور)
 نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسالمی در
پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقالب
اسالمی ایران در دانش آموزان
 موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی :یک مطالعه
کیفی
 اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و
حل مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت
کمتر از حد انتظار

نشانی http://www.jiera.ir :

 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر مقابله با استرس
و ارتباط مؤثر دانشآموزان
 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در
توسعه حرفه ای دبیران زبان انگلیسی
 مقایسه اثربخشی آموزش خود تنظیمی شناختی و

 عوامل و پیامدهای جامعه شناختی تقاضای
اجتماعی برای تحصیل در دوره دکتری در دهه

آموزش فناوری اطالعات برهوش سازمانی کارکنان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 تأثیر واقعیت مجازی بر یادگیری و پیشرفت

اخیر در ایران
 تأثیر محیط یادگیری مشارکتی آنالین مبتنی بر
بازخورد همتا و آموزش استدالل ورزی بر کیفیت
نگارش و بازخورد استداللی
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تحصیلی دانشآموزان پایه دهم در درس شیمی

شد .وی تا سال  1368در سمتهای استادیاری و
دانشیاری و مدیریت گروه مبانی روانی مشغول به
خدمت بود .ایشان هماکنون عضو هیئت علمی
(بازنشسته) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران میباشد.
برخی از تألیفات ایشان عبارتاند از:
شالوده روانی تربیت
روانشناسی ژنتیک
زمینه بررسی بزهکاری کودکان و نوجوانان
زمینه راهنمایی حرفهای

دکتر محمود منصور

روانشناسی ژنتیک

در سال  1328خورشیدی در شهرستان اراک به دنیا

روانشناسی بالینی

آمد .بعد از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه و

احساس کهتری

اخذ درجه لیسانس در رشته روانشناسی و فوق

ساخت ،پدیدآیی ،تحول شخصیت

لیسانس تخصصی در رشته روانشناسی بالینی جهت

تربیت به کجا ره میسپرد؟

ادامه تحصیل عازم کشور سویس گردید و از دانشگاه

گفتگوی آزاد با ژان پیاژه

ژنو در رشته روانشناسی ژنتیک و بالینی موفق به

دیدگاه پیاژه در گستره تحول روانی

دریافت درجه دکترا شد .وی رساله خود را با موضوع

کتابهای "روانشناسی ژنتیک :تحول روانی از تولد

" روانشناسی تحولی و بالینی " بود زیر نظر ژان

تا پیری" و "ساخت ،پدیدآیی ،تحول شخصیت "

پیاژه نوشته است .دکتر منصور ابتدا در کلینیک

محمود منصور به ترتیب در دورههای هشتم و

کانون هدایت کودک و مرکز مشاوره روانی  ،در حدود

هیجدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

 7-2سال به فعالیت تشخیص و درمان روانی مشغول

از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزیده

بود و به موازات آن از سال  1344وارد دانشگاه تهران

شدند.
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اولین کتابی که محمود منصور دست به ترجمه آن

همچنین ترجمه کتاب بیماریهای روانی  ،تست

زد « پیشرفت مدارس در پرتو روشهای آموزشی و

خانواده و نقاشی کودکان از دیگر آثار محمود منصور

پرورش » است که در سال  1330منتشر شده و برنده

است.

جایزه گشت.

منابع:
ویکیپدیا ،دانشنامۀ آزاد
پرتال فرهنگی و اطالعرسانی راسخون ،قسمت مشاهیر ایران و جهان،
معرفی مشاهیر ،محمود منصور

اختالل طیف اُتیسم اختاللی عصبی رشدی و دارای چهار

میکند (باقریان خسرو شاهی ،پوراعتماد و فتح آبادی،

ویژگی اصلی نارسایی در عملکرد اجتماعی ،ارتباطات،

 .)1383در سبب شناسی اختالل طیف اُتیسم عوامل

شناختی و رفتاری است .کودکان دچار اختاللهای طیف

ژنتیکی ،بیوشیمیایی ،ساختار مغز ،خانوادگی و محیطی

اُتیسم ،مشکالتی در مخچه و قطعه پیشانی دارند که این

دخیل هستند (دی رابینز و باکسبام :2210 ،ماکسیمو،

نواحی در برنامهریزی ،سازماندهی ،تصمیمگیری ،ادراک

کادنو و کانا .)2214 ،کودکان دچار اختاللهای طبق

زمان ،حافظه ،بازداری و تفکر نقشی اساسی دارد (انجمن

اُتیسم ممکن است که نقایصی در کارکردهای شناختی

روانپزشکی آمریکا .)2213 ،میزان شیوع این اختالل 12

داشته باشند که بر عملکرد شخصی ،تحمیلی و اجتماعی

در  1222نفر و به میزان  3تا  4برابر در پسران بیشتر از

آنها تأثیر گذار است (پلیکاتو.)2213 ،

دختران گزارش شده است (راتاجسزاک )2211 ،مزمن
بودن این اختالل ،شدت آن و شیوع روزافزون اُتیسم،
ضرورت توجه هر چه بیشتر به این اختالل را برجسته
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از عمده نگرانیهای همراه با این اختالل ،اختالل در
کارکردهای اجرایی است (چن ،گائو و لی :2218 ،مونت،
بیگراس و گای :2211 ،مولر :2210 ،لئونگ و زاگزاتیس،

 :2214پلیکانو )2213 ،که تقریباً میتواند بر تمام حوزه-

پرل ،فرناندز -مندوزا ،دوریکا ،مایز و مورای:2218 ،

های شناخت از جمله «حافظه کاری» و توجه تأثیرگذار

بایخالی-فورتئا ،کاساس ،برنگر فورنر ،گلومردیاکو و

باشد (مولر .)2210 ،این کارکردها محصول مجموعهای از

روسلو-میراندا ،)2217 ،توجه (لینل ،دین ،تامچک و دان،

مهارتهای سطح باالترند که به صورت همگرا فرد را قادر

 ،)2217عملکرد تحصیلی (رابرتز ،آدامز ،هاسلر ،کین،

به انطباق و رشد در محیطهای پیچیده روانی-اجتماعی

پینتر ،ترمبت و همکاران ،)2212 ،شناخت مشکالت و به

میکنند (دلیس :2212 ،نقل از گلدشتاین و ناگلیری،

کارگیری راهبردهای مناسب حل مساله برای برطرف

« .)2214حافظه کاری» نظامی شناختی با ظرفیت

کردن آنها را پوشش میدهد و کودکان مبتال در مقایسه

محدود و مسئول نگهداری کوتاه مدت و پردازش اطالعات

با دیگر کودکان همسال خود ،راه حلهای مثبت کمتری

است .این سازه فرایند مهمی برای استدالل و هدایت

را به کار میبرند (دیاموند :2212 ،لورا ،کیسامور ،ریو و

رفتار و تصمیمگیری آدمیان است (ماری گلد.)2218 ،

تاونسند .)2218 ،این نقایص میتوانند باعث ایجاد

پژوهشهای سیدارتا ،ون ووت و اوستری ( )2212حاکی

مشکالتی در مدرسه ،جامعه و خانواده شوند (سوزا ،مورنو،

از نقش بسیار عمده و تعیین کننده «حافظه کاری» در

کوکو ،پبنو ،کارلوس ،فیلیپ و همکاران :2216 ،کاالگر و

یادگیری و انجام تکالیف پیچیده شناختی است .یکی

وارگا۔  :2210مامرال ،جیوفر ،کویوال ،کومولدی و

دیگر از کارکردهای اجرایی« ،توجه» است که از طریق

همیلتون .)2214 ،بنابراین با اتخاذ روش درمانی اثربخش

آن هدایت منابع به زیر مجموعهای از رد اطالعات موجود

ضروری است که این مشکالت رفع شود .همچنین

که برای ادراک الزم است صورت میپذیرد و بدون آن

اختاللهای طیف اُتیسم ممکن است که منجر به نقص

هیچگونه آگاهی از اطالعات حسی وجود نخواهد داشت

در تواناییهای کارکردی و عملکردهای ریاضی شوند

(برایدول ،نیوی و بلو.)2216 ،

(گلدشتاین و تناگلیری :2214 ،مرادی)1380 ،؛ اما

«توجه پایدار» به حفظ توجه در طول زمان اطالق می-
شود که پایهایترین و سادهترین سطح توجه است و سایر
انواع توجه به آن نیاز دارند .به همین دلیل ،نقص احتمالی
در آن میتواند مبین نقص در سایر انواع توجه باشد
(هوانگ ،مفرت ،پارسلی ،تایلر ،اروی ،بوتکین و همکاران،
.)2218

مشکالت یادگیری ریاضی در این کودکان چندان بررسی
نشده است (مرادی 1380 ،احمدی ،گشول ،صفری،
همتیان و خلیلی .)1380 ،بنابراین تشخیص و درمان به
هنگام این اختالل میتواند باعث جلوگیری از مشکالت
بسیاری شود که برای مبتالیان به وجود میآید.
بازیهای شناختی رایانهای ،یکی از روشهای

مشکالت شناختی کودکان دچار اختاللهای طیف
اُتیسم ،به طور عمده حوزههای حافظه کاری (کالهون،
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غیرمستقیمی است که در راستای ارتقای سطح مهارت-
های مختلف کودکان دچار اختالل طیف اُتیسم از آن
استفاده میشود .محبوبیت بازیهای شناختی رایانهای

تقریباً در همه شئون زندگی انسان راه یافته و به سرعت

شناختی بر بهبود توانمندیهای شناختی آسیب دیده

در حال رشد است (نیوتن ،ارن و بناوی 2213 ،هاچینگز،

کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم از اهمیت بسیار

 .)2212همچنین ،از این بازیها به دلیل تولید تصویر

زیادی برخوردار است؛ زیرا این اختاللها در زمره اختالل-

متحرک با قابلیت نمایش روی صفحه نمایشگر رایانه ،در

های رایج دوران کودکی به شمار میروند که اگر کودک

زمینه آموزشی و بهبود مهارتهای مختلف در کودکان

در همان دوران مداخلههای مؤثری دریافت نکند؛ دچار

زیاد استفاده میشود (والیتی )1383 ،و اثربخشی

مشکالت درمان ناپذیری خواهد شد (بست گورلین ،مک

استفاده از آنها بر بهبود کارکردهای شناختی کودکان

آلپین ،گارویک و ویلینگ .)2216 ،بر این اساس ،با توجه

دچار اختاللهای عصب روانشناختی تایید شده است

به روند افزایشی تشخیص اختاللهای طیف اُتیسم در

(ون دوان ،مور و ولتمن :2216 ،کسلر ،حسینی و هکلر،

جوامع در حال توسعه (کارپنتر ،بوان ،والکویست ،کوهن،

 :2213شائو ،مانگ ،لی ،وانگ ،دنگ و همکاران.)2210 ،

چارلزف جنر و همکاران )2216 ،و با عنایت به ویژگیهای

در سه چهار دهه اخیر به علت فراگیر بودن تبعات این
اختاللها و برگشت ناپذیری بسیاری از نقایص شناختی،
به راهبردهای توانبخشی شناختی رایانهای که بتوانند
نقایص را جبران کنند و کیفیت زندگی این کودکان را
افزایش دهند :توجه ویژهای شده است .اما هنوز یافتهها

این اختالل و تأثیر منفی آن بر زندگی شخصی ،اجتماعی
و کارکردهای اجرایی فرد مبتال ،این پژوهش با هدف
تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی رایانهای را بر حافظه
کاری ،توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار
اختاللهای طیف اُتیسم اجرا و فرضیههای زیر آزمون شد.

در این مورد قطعی نبوده و در مواردی به نتایج متناقضی

 .1آموزش بازیهای رایانهای با ماهیت توانبخشی

انجامیده است .به عنوان مثال ،در حالی که پژوهشهای

شناختی موجب بهبود حافظه کاری ،توجه پایدار و

پوکاماهوا ،وونگ و ویست ( :)2217المارکا و اوکانور

عملکرد ریاضی کودکان دچار اختالل طیف اُتیسم با

( :)2216دوویس ،ون دراورد ،ویرس و پرینس ( )2210و

عملکرد متوسط و باال میشود.

استینر ،فرنت ،رین ،برنان و پرین ( )2214حاکی از
اثربخشی راهبردهای توانبخشی شناختی رایانهای بر
بهبود کنشهای اجرایی است :نتایج مطالعات الولور-
سویج و جوگاری ( )2216و بیون ( )2212نشان میدهد
که توانبخشی شناختی بر بهبود مولفههای مختلف این

 .2تأثیر آموزش بازیهای رایانهای با ماهیت توانبخشی
شناختی بر متغیرهای پژوهش کودکان دچار اختالل
طیف اُتیسم با عملکرد متوسط و باال در مرحله پیگیری
پایدار می ماند.

سازه مؤثرنیست .بنابراین تالش در جهت ابهام زدایی و

روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش

روشن نمودن دالیل احتمالی حصول این تناقضات

آزمون ،پس آزمون ،پیگیری و جامعه آماری شامل تمام

پژوهشی در زمینه اثربخشی مداخالت توانبخشی

کودکان  8تا  12ساله دچار اختاللهای طیف اُتیسم شهر
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تهران حدوداً به تعداد  122کودک بود که در سالهای
 1386و  1387به مراکز اُتیسم «اهدای عصر»« ،به آرا»
و «دوم آوریل» مراجعه کرده بودند .از میان آنها به روش
نمونه گیری در دسترس  24کودک که دارای مالکهای
ورود به پژوهش بودند و در آزمون ماتریسهای پیشرونده
ریون  1832از نظر هوشی در محدوده بهنجار قرار
داشتند :انتخاب و بر اساس سن و هوشبهر به  12جفت
همتا سازی و سپس هریک از جفتهای همتا به روش
تصادفی ساده و به قید قرعه در گروههای آزمایشی و گواه
جایگزین شدند .مالکهای ورود به پژوهش عالوه بر
دریافت تشخیص اختاللهای طیف اُتیسم با عملکرد
متوسط و باال ،محدوده سنی  8تا  12سال ،هوشبهر 82
و باالتر ،عالقه یا همکاری کودک در انجام بازی رایانهای
و رضایت والدین کودک برای شرکت در پژوهش و مالک-
های خروج شامل استفاده همزمان از مداخالت مؤثر بر
شناخت نظیر پسخوراند عصبی و درمان دارویی و روش-
های ارتقاء کارکردهای شناختی ،همبودی سایر اختالل-
های روانپزشکی به استناد نظر متخصصان مراکز و
استفاده از هر گونه مداخالت توانبخشی شناختی رایانهای

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد که توانبخشی شناختی رایانهای
سبب بهبود کارکردهای اجرایی حافظهکاری و توجه
پایدار و نیز عملکرد ریاضی در کودکان دچار اختاللهای
طیف اُتیسم شده و این اثربخشی در طول زمان نیز پایدار
مانده است .هم راستا با یافتههای حاصل از این پژوهش،
بافتهای پژوهش عیوضی ،یزدانبخش و مرادی ()1387
پوکاماهوا و همکاران ( )2217المارکا و اوکانور (،)2216
دوویس و همکاران ( )2210و استینر و همکاران ()2214
نیز حاکی از اثربخشی مداخلههای توانبخشی شناختی
رایانهای بر کارکردهای اجرایی کودکان دچار اختاللهای
عصبی۔ تحولی و نتایج مطالعات رؤیت وند غیاثوند و
امیری مجد ( )1387آب باریکی ،یزدانبخش و مؤمنی
( ،)1386گری ،چابان ،مارتینوسن ،گلد برگ ،گاتلیب،
کرونیتز و همکاران ( )2212و نریمانی و سلیمانی
( )1382نیز همانند پژوهش حاضر اثربخشی این
مداخالت را در کودکان دچار اختاللهای یادگیری نیز
تایید کرده است.
روشهای توانبخشی شناختی بر بازآموزی عملکردهای

در گذشته به استناد پرونده و گزارش والدین بود.
ابزار استفاده شده در پژوهش  .1آزمون ماتریس های
پیشرونده ریون .2 .آزمون ریاضیات کی-مت .3 .مجموعه
آزمون عصب روانشناختی کمبریج (کانتب) .4 .بسته
توانبخشی شناختی کاپیتان الگ .

شناختی از طریق تمرین ،انطباق ،یادگیری ضمنی و
آشکار راهکارهای مقابله استوار هستند (زارع و شریفی،
 .)1386بنیان این روش ،بر مبنای نظام پردازش اطالعات
است و بازخوردی از توانمندیها و خودکارآمدی فردی را
به نمایش میگذارد ،بنابراین میتوان با توجه به
توانمندیهای فرد برنامه آموزشی متناسب وی را طراحی
کرد (شریفی ،زارع و حاتمی .)1384 ،برنامههای رایانهای
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تمرین شناختی ابزارهایی در اختیار قرار میدهند که از

از آنها مشکل است و بهبود در هر یک ممکن است اثر

طریق آنها به فرد کمک میشود تا بتواند فرایندهای

مثبتی بر عملکرد سایرین داشته باشد (ون دوان و

پایهای ذهنی را که در یادگیری سطح باال مهم هستند

همکاران .)2216 ،لذا ،این مساله میتواند نتایج اثربخشی

بهبود بخشد (عیوضی همکاران .)1387 ،برنامههایی نظیر

مداخله حاضر را بر ابعاد چندگانه شناختی یعنی حافظه

برنامه توانبخشی شناختی رایانهای مورد استفاده در این

کاری ،توجه پایدار و عملکرد ریاضی تبیین کند.

پژوهش ،بر طبق اصل شکلپذیری و خود ترمیمی مغزی
عمل میکند؛ به دین معنی که با برانگیختگی پیاپی
مناطق کمتر فعال در مغز ،تغییرات سیناپسی پایداری را
در آنها ایجاد میکند .سنین کودکی مناسبترین دوره
حساس تحولی است که در خالل آنها شکلپذیری
مغزی باالترین انعطاف را دارد و آموزشهای شناختی در
این دوره میتواند منجر به کسب بهترین نتیجه شود
(برگن و وودین .)2217 ،از سوی دیگر ،کارکردهای
اجرایی در دامنه سنی  7تا  12سال باالترین سرعت رشد
را نشان میدهند (گلدشتاین و ناگلیری .)2214 ،بنابراین،
میتوان چنین برداشت کرد که کسب نتایج اثربخشی
توانبخشی شناختی با برنامه رایانهای کاپیتان الگ
 ،2222در این پژوهش نیز حاصل به کارگیری این روش
در دوره سنی کودکی است؛ در همین راستا کسلر و
همکاران ( )2213نیز پیشنهاد میکنند که برنامههای
رایانهای شناختی در این زمینه میتواند در بازه سنی
کودکی ،یکی از راههای مناسب برای آموزش اینگونه
توانمندیهای شناختی برای کودکان دچار اختاللهای
طیف اُتیسم باشد .به عالوه ،اجزای شناختی شامل توجه،
حافظه و کارکردهای اجرایی با هم همپوشانی دارند و با
شیوههای پیچیدهای با یکدیگر همکاری میکنند؛ به
همین دلیل بحث در مورد یک فرایند بدون اشاره به یکی
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بازیهای موجود در برنامه توانبخشی شناختی کاپیتان
الگ  ،2222به دلیل برخورداری از جذابیت باال برای
کودکان ،انگیزه پیگیری را در آنها افزایش میدهد .این
خصیصه باعث شده است که به طور گسترده از این برنامه
برای کودکان و نوجوانان استفاده شود (پرینس ،دوویس،
پانسیوئن برینک و اورده .)2211 ،این امر در ارتباط با
اختاللهایی نظیر اختاللهای طیف اُتیسم اهمیت
چشمگیری مییابد .زیرا این کودکان دچار مشکالت
ارتباطی هستند که تعامل و پیروی از قوانین بازی را
برایشان دشوار میسازد و بیش از همه بازیهای
دیداری/فضایی میتواند برایشان جذابیت داشته باشد
(احمد ،یوسف و طالب .)2218 ،در این پژوهش مشاهده
شد که جذابیت دیداری شنیداری و الگوی پاداش دهی
در این نرم افزار ،تمایل به ادامه روند کار و دنبال کردن
دستورات را در کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم
افزایش داد .به عالوه طراحی بازیها در نرم افزار کاپیتان
الگ  ،2222به گونهای است که سطح دشواری تکالیف
به تدریج افزایش مییابد و این باعث میشود که آزمودنی
هر مهارت را تدریجی ارتقاء دهد و حس برنده شدن و
انجام موفقیت آمیز تکالیف ،اعتماد به نفس وی در ادامه
روند و پیگیری دستورات بازی باال رود.

در جمعبندی نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت

اُتیسم و اختاللهای مشابه در سایر شهرها ،با نمونه-

که مداخلهای رایانهای توانبخشی شناختی ،میتوانند به

گیری تصادفی ،استفاده از ابزارهای دیگر و پرسشنامهای

ارتقای کارکردهای شناختی و استقالل و عملکرد

برای سنجش اختصاصی مشکالت کارکردهای اجرایی و

تحصیلی کودکان دچار اختاللهای طیف اُتیسم و

عملکرد ریاضی و نیز با هدف مقایسه روش مداخله

اختاللهای مشابه کمک کنند .امروزه به دلیل عوارض

توانبخشی شناختی رایانهای کاپیتان الگ  2222با سایر

مصرف دارو و همچنین گران بودن آنها ،توانبخشی

روشهای مداخلهای مانند درمانهای داروئی ،رفتاری،

شناختی استفاده بیشتری دارد .همچنین ،به نظر میرسد

شناختی ،فراشناختی و غیره و با سایر مؤلفهها شناختی

بازیهای شناختی رایانهای باب جدیدی در توسعه

و تحصیلی انجام شود تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری

مهارتهای کودکان دارای اختالل اُتیسم در مداخالت

نتایج را تعمیم داد.

زودهنگام باشد و بتواند مهارتهای شناختی رفتاری و
هیجانی عاطفی این کودکان را بهبود بخشد .بنابراین با
غنی سازی محیط و بسترسازی برای بازیهای شناختی
رایانهای احتماالً به رشد و بهبود کارکردهای اجرایی و
عملکرد ریاضی کودکان کمک خواهد شد .برنامههای

برگرفته از مقاله
نظربلند ،ندا؛ نوحهگری ،الهام و صادقی

توانبخشی شناختی رایانهای نیز در این زمینه میتواند

فیروزآبادی ،وحید ( )1387اثربخشی توانبخشی

یکی از راههای مناسب آموزش اینگونه توانمندیهای

شناختی رایانهای بر حافظه کاری ،توجه پایدار و

شناختی به کودکان دارای اختالل طیف اُتیسم و اختالل-

عملکرد ریاضی کودکان دچار اختاللهای طیف

های مشابه باشد.

اُتیسم .فصلنامه روانشناسی کاربردی 2(13 ،پیاپی

هرچند در این پژوهش تالش شد تا با همتاسازی و

.271-283 :)02

انتصاب تصادفی آزمودنیها به گروههای آزمایش و گواه،
متغیرهای مزاحم و سوگیریهای احتمالی کنترل شود؛
اما مهمترین محدودیتهای این پژوهش استفاده از روش
نمونهگیری در دسترس ،محدود بودن آزمودنیها به شهر
تهران و محدود به دو متغیر بود .بنابراین پیشنهاد میشود
که پژوهشهای آتی در مورد کودکان دچار اختالل طیف
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تقویت


reinforcement

تقویتکننده (در نظریه کالرک هال)

طبق نظر بندورا ،تقویت دربارۀ اینکه در محیط چه چیزی به
چه چیز دیگری میانجامد اطالعاتی به مشاهده کننده می-
دهد ،به نحوی که او میتواند برای رفتارهای معینی پیامدهای
معینی را انتظار بکشد .طبق نظر گاتری ،هر رویدادی که بتواند
الگوی محرکی را تغییر دهد و در نتیجۀ آن تداعی بین الگوی

reinforcer
هرچیزی که موجب کاهش سائق یا کاهش محرک سائق می-
شود.


محرکی و آخرین پاسخی که به آن داده شده است دست

مراکز تقویت در مغز
reinforcement centers in the brain

نخورده باقی بماند .طبق نظر گاتری ،تقویت چیزی نیست بجز
یک تدبیر مکانیکی که از یادگیری زدایی جلوگیری میکند.

مناطقی از مغز که وقتی تحریک میشوند موجب

طبق نظر هال ،تقویت یعنی کاهش سائق یا کاهش محرک

میگردند ارگانیسم هر کاری را که پیش از تحریک

سائق.

انجام میداده تکرار کند.



تمرین یا عمل تقویتشده



reinforced practice
تکرار عملکرد در شرایطی که پاسخ درست تقویت میشود .به
گمان بسیاری از نظریهپردازان یادگیری تمرین تقویتشده
برای یادگیری الزم است؛ با این حال ،نظریه پردازان دیگری
وجود دارند که با آن موافق نیستند.


انتظار تقویت
reinforcement expectancy

این واقعیت که ارگانیسم وقتی که به انجام رفتارهای معینی
می پردازد یاد می گیرد که تقویت کننده های معینی را انتظار
میکشد .معلوم گشته است که وقتی به جای تقویتکنندۀ
اصلی در یک موقعیت یادگیری از تقویتکننده دیگری
استفاده می شود عملکرد مختل میگردد.

نظریه تقویت
reinforcement theory

هرگونه نظریهای که مدعی است یادگیری بدون تقویت
صورت نمیپذیرد .نظریۀ بندورا نظریه تقویت نیست.
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تقویت وابسته


contingent reinforcement

تقویت کننده ثانوی

تقویتی که تنها پس از یک پاسخ خاص داده میشود .اگر پاسخ
از ارگانیسم سر نزند تقویت داده نمیشود.


secondary reinforcer
محرکی که قبال خنثی بوده است و از راه تداعی با تقویت
کنندۀ نخستین خواص تقویتی کسب کرده است .پس از آن

تقویت کننده نخستین
primary reinforcer

که شرطی شدن پاسخگر یا کالسیک اتفاق میافتد ،محرک
شرطی الزاماً به صورت یک تقویت کنندهثانوی در میآید.

هر چیزی که به بقای ارگانیسم وابسته است ،مانند غذا ،آب،
فعالیت جنسی .پاولف باور داشت که همه شرطی شدنها



نهایتا به تقویت نخستین وابسته است .در شرطی سازی
کالسیک ،تقویتکنندۀ نخستین همان محرک غیرشرطی
است.


decremental reinforcer
طبق نظر ماورر ،یک محرک غیر شرطی که موجب کاهش
سائق میشود ،مثل زمانی که غذا به حیوان گرسنه داده می-

تقویت کننده مثبت نخستین
primary positive reinforcer

یک محرک وابسته به بقای ارگانیسم که وقتی بعد از یک
پاسخ به موقعیت اضافه میشود احتمال بروز مجدد آن پاسخ
را افزایش می دهد (خاصیت تقویتی این نوع محرک ذاتی و
غیراکتسابی است).



تقویت کننده کاهشی

شود.


تقویت کنندۀ افزایشی
incremtental reinforcer

طبق نظر ماورر ،در یک محرک غیر شرطی که موجب افزایشی
سائق میشود ،مانند شوک برقی.

تقویت کنندۀ منفی نخستین
primary negative reinforcer

یک محرک آزارنده که وقتی به دنبال پاسخی از موقعیت خارج
می شود احتمال بروز مجدد آن پاسخ را افزایش میدهد.
(خاصیت آزاردهی این محرک ذاتی و غیراکتسابی است).
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منبع :مقدمهای بر نظریههای یادگیری اُلسون (ترجمه علی اکبر سیف)

عنوان
مقایسه بازداری شناختی ،تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی کودکان با اختالل یادگیری
خاص و کودکان با نقص توجه /بیش فعالی
دانشجو :معصومه ریاضی دوست ،دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی
استاد راهنما :هادی هاشمی رزینی
اساتید مشاور :محمدحسین عبداللهی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی بازداری شناختی ،تنظیم هیجانی و کفایت اجتماعی در دانش آموزان با اختالل یادگیری
خاص و دانش آموزان با نقص توجه /بیش فعالی انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع علی _ مقایسه ای است .جامعه
ی آماری ،شامل تمامی دانش آموزان پسر مبتال به اختالل یادگیری خاص و دانش آموزان دارای اختالل نقص توجه /بیش
فعالی ،در مقطع ابتدایی سال تحصیلی  86-87شهر تهران می باشد .نمونه ،شامل  122دانش آموز ( 62دانش آموزان دارای
اختالل یادگیری خاص و  62دانش آموزان دارای اختالل نقص توجه /بیش فعالی)  8تا  12ساله بودند که به شیوه ی نمونه
گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده شامل :مصاحبه ی بالینی ،پرسشنامه ی کانرز فرم
معلم  ،نسخهی کودکان پرسشنامهی نظمجویی شناختی هیجان ،پرسشنامه ی کفایت اجتماعی و آزمون واژه _ رنگ
استروپ می باشد .داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) ،تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهش
حاکی از تفاوت معنادار بین گروهها در متغیرهای بازداری شناختی ،تنظیم هیجانی و کفایت اجتماعی بود .کودکان با
اختالل یادگیری خاص در متغیر بازداری شناختی ،عملکرد باالتری نسبت به کودکان با اختالل نقص توجه /بیش فعالی
نشان دادند .همچنین متغیرهای تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی نیز در کودکان با اختالل یادگیری خاص ،باالتر از کودکان
با نقص توجه /بیش فعالی به دست آمد .با توجه به یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت دانش آموزان با اختالل
نقص توجه /بیش فعالی ،نرخ باالتری از مشکالت و ناسازگاریهای اجتماعی ،هیجانی و تحصیلی را نسبت به دانش آموزان با
اختالل یادگیری خاص دارند.
واژگان کلیدی
یادگیری خاص ،اختالل نقص توجه /بیش فعالی ،بازداری شناختی ،تنظیم هیجانی و کفایت اجتماعی
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 « پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران » (ایرانداک)
https://irandoc.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران دارای پایگاه دادهای با نزدیک یک میلیون رکورد از مدارک علمی و فنی کشور
است و به صورت رسمی ،کار ثبت اطالعات پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکترا و پیشنهادیه آنها و همچنین
هماهنگی اشتراک منابع را در کشور به انجام میرساند .این سایت یک مرجع خوب برای دانشجویان جهت پیدا کردن منابع
علمی مورد نظرشان میباشد .دانشجویان میتوانند از مدارک علمی مختلف از جمله :مقاالت ،پایاننامهها ،نتایج تحقیقات
و طرحهای پژوهشی که داخل سایت موجود است به جستجو بپردازند .همچنین میتوانند از سامانه «همانندجو» با
جستوجوی خودکار در متن کامل پایاننامهها و رسالهها و دیگر مدارک علمی در ایرانداک و همچنین در وب ،نوشتههای
همانند را بازیابی و اندازهی همانندی و منبع اطالعات همانند ،استفاده نمایند.

 شما صحبت کنید این سایت تایپ میکند
https://www.speechtexter.com
تبدیل گفتار به نوشتار عملی است که صدا و حرف زدن شما را به متن تایپ شده تبدیل میکند .در بخش تایپ صوتی،
شما می توانید به راحتی و بصورت رایگان صدای خود را به متن و نوشته تایپ شده تبدیل کنید .جهت تعیین زبان مورد
نظر کافی است تا زبان مورد نظر خود را از منوی سمت چپ انتخاب کنید .ضمناً این سایت از زبان فارسی نیز پشتیبانی
میکند.
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روانشناسی شناختی

و اطالعات مربوط به عملکرد؛ نتایج) تشکیل شده و هر

مؤلف :رابرت.ج استرنبرگ

فصل مشتمل بر مباحث روانشناختی کاربردی در حوزه
طراحی صنعتی است ،با مثالهای مصور همراه است و

ناشر :سمت

می تواند مورد استفاده اساتید ،دانشجویان ،متخصصان و

مترجمان:سیدکمال

عالقهمندان به رشته طراحی صنعتی و روانشناسی قرار

خرازی ،الهه حجازی

گیرد.

روانشناسی شناختی شاخهای از دانش روانشناسی است
که به مطالعه و بررسی فرآیندهای ذهنی و درونی می-

زندگی خود را دوباره
بیافرینید

پردازد و چگونگی ادراک و شناخت ،یادگیری ،تفکر و
استدالل و حل مسئله در انسانها را مورد بحث و بررسی
قرار میدهد .کاربرد این دانش در طراحی صنعتی ،معرفی
فرآیندهای ذهنی یا درونی مرتبط با درک محیط و
محصوالت و نحوه پردازش اطالعات مربوط برای برقراری
ارتباط دو سویه بین کاربر با محصول و کاربر با محیط

مؤلفان :جفری یانگ ،ژانت
کلوسکو
ناشر :کتاب ارجمند
مترجمان:حسن

حمیدپور،

الناز پیرمرادی ،ناهید گلیزاده

استفاده است؛ بنابراین طراح ضمن درک بهتر فرآیند
ادراک و شناخت در کاربران ،تا حدی به پیش بینی
ارتباط مذکور می پردازد و با طراحی صحیح به نیازهای

در این کتاب  11الگوی رفتاری مخرب و تکراری ،که با

روان شناختی نیز پاسخ می دهد .این کتاب از پنج فصل

خودانگارۀ منفی ارتباط دارند ،مشخص شدهاند .ضمن

اصلی (انگیزش و مؤلفههای عملکرد؛ محصوالت و کنترل

شرح حال بیماران واقعی ،مؤلفان نشان میدهند که

عملکرد؛ سامانه های عملکرد؛ کاربر

چگونه هر یک از این الگوهای ناکارآمد از تجارب کودکی
ریشه گرفته و خود ،مبنایی برای ارزیابی خویشتن در
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بزرگسالی میشوند .در ادامۀ کتاب ،برنامهای عملی با

این کتاب از دیدگاه نظریه "یادگیری اجتماعی شناختی"

استفاده از تکنیکهای تجربی (تماس با کودک درون) و

به مشکالت جوانان نگریسته است .مبانی نظری و شیوه-

شناختی (بازنویسی خود و جایگزینی آن با الگوی

های سنجش مختلف ،انواع مداخالت درمانی شناختی،

ناکارآمد) و رفتاری (شناسایی رفتارهای خاص و تغییر آن

بازسازی شناختی ،آموزش مهارتهای مقابلهای جهت

ها) معرفی میشود .این کتاب ابزار قدرتمندی برای کار

درمان مشکالت نوجوانان و همچنین درمان خانواده را

با مراجعان بر اساس رویکردهای شناختی و طرحواره

نیز مطرح میسازد .بخش دوم این کتاب به شرح نمونه-

درمانی است .دکتر آرون تی .بک بنیانگذار درمان

هایی از مشکالت نوجوانان و درمان آنها ،که به سه

شناختی رفتاری در مقدمۀ این کتاب مینویسد :یانگ و

حیطه خانواده ،همساالن ،مدرسه و فعالیتهای آموزشی

کلوسکو بر اساس خالقیت و تدبیراندیشی توانستهاند

مرتبطاند ،اختصاص دارد .گفتنی است در این کتاب

ابزارهای اثرگذاری برای تغییر روابط بین فردی و روابط

جهت تعیین اهداف مورد نظر در درمان هر مشکل ،یک

شغلی تدوین کنند .به دنبال تغییر در روابط بین فردی و

رویکرد شناختی ـ رفتاری به کار گرفته شده است که

روابط شغلی ،زندگی تغییر شگرفی خواهد کرد .این کتاب

توصیههایی برای به کارگرفتن روشهای درمانی مناسب

نشان می دهد که نویسندگان از بینش بالینی ،حساسیت

را نیز در بر میگیرد.

و شفقت خاصی برای راه حل اندیشی مشکالت بین فردی
و مشکالت شغلی برخوردارند.
کودکان خوشبخت:
راهبردهای تربیت
کودک

و

بهبود

از حال بد به حال

رابطه والدین –

خوب :شناختدرمانی

فرزند

مؤلف :دیوید برنز

مؤلفان:
درایکورس،

ناشر :آسیم

سولتس

مترجم :مهدی قراچهداغی

ناشر :ارسباران
مترجمان :حمید علیزاده ،علیرضا روحی
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رودولف
ویکی

این کتاب بر اساس دیدگاه روانشناسی فردی آلفرد آدلر

آن است که روحیه همکاری و تعاون در کودک رشد کند

نوشته شده است .بر اساس این نظریه ،انسان موجودی

و به قول رودلف درایکورس« :بهشت زمانی به دست می-

اجتماعی است و میل به تعلق ،یکی از اساسیترین

آید که آدمی دانش خود را برای رفاه عموم به کار ببرد».

نیازهای اوست .آدلر معتقد است نوعی «منطق آهنین

در این کتاب  38راهبرد تربیتی توضیح داده شده است

زندگی اجتماعی» بر همه تعامالت اجتماعی انسان حاکم

که هر کدام از آنها در راستای تعلیم و تربیت دموکراتیک

است ،و این درست همانند قانون جاذبه است که همه

و سازنده است.

اجسام را به سمت زمین میکشد .بنابراین ،ترییت صحیح

عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

اولین همایش ملی مدرسه فردا

 02و  02شهریور 8931

دانشگاه محقق اردبیلی
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عنوان همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و

 88مهرماه 8931

تاالر حافظ مرکز همایش های بین
المللی برج میالد تهران

رسانه

برگزارکننده همایش :دانشگاه شهید
بهشتی با همکاری خبرگزاری فارس
 81و  82مهر 8931

اولین کنگره دوساالنه تازه های

دانشگاه تبریز

روانشناسی و علوم رفتاری
دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

 82مهر 8931

دانشگاه محقق اردبیلی

سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی

 02مهر ماه 8931

دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

شناختی
 00آبان 8931

اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از

دانشگاه شهید چمران اهواز

منظر روانشناسی تربیتی ،علوم شناختی
و آسیب شناختی
هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

 00الی  0۴آبان ماه

ایوان شمس

نخستین کنگره ایرانی روانشناسی

 08-83آذر ماه 8931

دانشگاه شهید بهشتی

مثبت به همراه اولین جشنواره ملی
دستاوردهای روانشناسی مثبت
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نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و
رسانه

محورهای کنفرانس
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روشهای تحقیق در علوم شناختی و رسانه
فلسفه ذهن و رسانه
انسان شناسی و زبان شناسی شناختی و
رسانه
علوم اعصاب و رسانه
هوش مصنوعی و رسانه
علوم تصمیم و رسانه
روانشناسی شناختی و رسانه
جامعهشناسی شناختی و رسانه
اقتصاد رفتاری و رسانه
بازاریابی عصبی و رسانه
سیاستگذاری عمومی و رسانه
تربیت فردی و رسانه

محورهای همایش

اولین کنگره دوساالنه تازههای
روانشناسی و علوم رفتاری
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روانشناسی و فن آوریهای نوین) فضای
مجازی و(...
تازه های علوم شناختی
تازه های روانسنجی و ارزیابی بالینی
روانشناسی سالمت
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی و مدرسه
روانشناسی دین و معنویت
آسیب شناسی روانی
روانشناسی اجتماعی و فرهنگی
مشاوره و خانواده درمانی
اعتیاد) سبب شناسی و مداخالت درمانی(
آسیب های روانشناختی نو پدید
روانشناسی تحول و اختالالت دوره تحول
روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی و ادبیات
روانشناسی و فلسفه

محورهای همایش

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
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مفاهیم ومبانی نظری در حوزه آسیب های
اجتماعی
مدل های تبیین آسیب های اجتماعی
شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی
نقش و کارکردهای مشاوره و روانشناسی در
آسیب های اجتماعی
مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از
آسیب های اجتماعی
پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی
توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در
پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آسیب های نوپدید ( ماهواره و شبکه های
مجازی)...
مداخله و پیشگیری در طالق ،اعتیاد،
خودکشی ،ایدز ،جرم ،سرقت ،ازدواج سفید،
روابط فرا زناشویی و سایر آسیب های
اجتماعی
نقش ورزش در سالمت و پیشگیری از آسیب
های اجتماعی
محورهای ویژه (آسیب های اجتماعی در
استان اردبیل )

سومین همایش ملی روانشناسی تربیتی
شناختی

محورهای همایش












31

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

اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از
منظر روانشناسی تربیتی ،علوم
شناختی و آسیب شناختی

محورهای همایش
 کودکان و نوجوانان استثنایی و روانشناسی
تربیتی
 علوم شناختی و نقشه برداری مغز و
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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محورهای همایش
هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
با تاکید بر علوم شناختی و فناوری

 روانشناسی و فرهنگ
 روانشناسی شناختی تربیتی
 روانشناسی قانونی و جنایی
 روانشناسی عملکرد و ورزش
 روانشناسی و فضای مجازی
 شناخت ،هیجان و تکنولوژی
 روانشناسی خانواده و ازدواج
 روانشناسی کودک و نوجوان
 روانشناسی و شناخت اجتماعی
 روانشناسی رفتارهای اعتیادی و عادتی
 روانشناسی شهری و رفتار شهروندی
 روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی
 فرآیندهای شناختی و روانشناسی
 کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی
 مداخالت روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی
 روانشناسی ،علوم کامپیوتر و هوش
مصنوعی
 اخالق حرفهای در روانشناسی
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نخستین کنگره ایرانی روانشناسی
مثبت
محورهای همایش









33

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

📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

چهاردهمین دوره تربیت روان درمانگر کودک

 2تیر ماه

جمعی از مدرسین

دوره روان پویشی فشرده و کوتاه مدت ()ISTDP

 80تیر ماه

دکتر علیرضا طهماسب

سطح یک تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 89 ،80و  8۴تیر ماه

دکتر سید علی قاسمی

سطح دو تئوری انتخاب و واقعیت درمانی

 82 ،3و  88مرداد ماه

اصول روان درمانی شناختی رفتاری ()CBT

 92و  98خرداد ماه

دکتر حسن حمیدپور

دوره جامع سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر

 98 ،01 ،0۴ ،81 ،82مرداد ماه و  0شهریور

دکتر سید علی قاسمی

دوره سوپرویژن  82و  02مرداد و  0شهریور
 8۴ ،89و  81شهریور

مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان مبتنی بر

دکتر سید علی قاسمی

تئوری انتخاب
 01شهریور ماه

بازی درمانی ویژه اختالالت اضطرابی

34

دکتر الهام دهیادگاری

📌 عنوان کارگاه

زمان برگزاری 📆

مدرس 👤

تفسیر نقاشی کودک و نوجوان

 1مهرماه

مهرداد اسفنانی

تربیت جنسی کودک (سالهای پیش از بلوغ)

 88مهرماه

دکتر سوده مرتضاییفر

دوره تخصصی تربیت درمانگر کودک و نوجوان

از  88مهر ماه

دکتر سید علی قاسمی

مبتنی بر تئوری انتخاب
فرزندپروری مبتنی بر طرحواره

 88و  80مهر ماه

دکتر حسن حمیدپور

دوره تشخیص و درمان افسردگی و وسواس

 1مهر ماه

دکتر الهام دهیادگاری

کودکان
دوره طرحواره درمانی

81،83و  02مهرماه

دکتر حسن حمیدپور

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک

شروع دوره  01مهر ماه

دکتر الهام دهیادگاری

مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوان

 01و  02مهر و  0و 9آبان ماه

دکتر سارا گودرزی

دوره سوپرویژن رواندرمانی کودک

شروع دوره  00آبان ماه

دکتر الهام دهیادگاری

دوره سوپرویژن واقعیت درمانی

 00و  03آبان 02 ،2 ،و  02آذر و  ۴دی

دکتر سید علی قاسمی

ماه
دوره سوپرویژن و تربیت زوج درمانگر

0۴ ، 09و  92آبان 2 ،8 ،و  1آذر ماه

دکتر سید علی قاسمی

دوره سوپرویژن 01 :آبان و  0و  3آذر
ماه
دوره جامع رواندرمانی شناختی رفتاری

 81،82،82،92آبان و  8آذر ماه
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دکتر حسن حمیدپور

36

37

در راستای حمایت از هویت شغلی و علمی و نیز ارتقای جایگاه روانشناسی و مشاوره در تمام گرایشها ،از کلیه دانش
آموختگان و دانشجویان رشتههای روانشناسی ،مشاوره و علوم تربیتی جهت عضویت دعوت مینماییم.

 ارائه توصینامه و معرفی نامه جهت ارائه به

 شرکت در کارگاه های آموزشی
 تورهای آموزشی و بازدیدهای علمی

موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی
 ارائه مقاالت در همایش ها و فصلنامه های

 خدمات مشاوره ای و درمانی
 دریافت بن خرید کتاب

انجمن

قبل از هرگونه اقدام مدارک ذیل با فرمت مشخص شده تهیه گردد:
 .1تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی ( به صورت اسکن شده با حجم کمتر از  222کیلو بایت )
 .2عکس پرسنلی ( با فرمت  jpgو حجم کمتر از  222کیلو بایت )
 .3تکمیل فرم عضویت
 .4تصویر آخرین مدرک تحصیلی ( به صورت اسکن شده حجم کمتر از  222کیلو بایت )
 .0تصویر فیش حق عضویت (مبلغ عضویت ساالنه به شرح جدول ذیل را به بانک اقتصادنوین به شماره کارت
 6274-1211-5755-4510به نام افسانه لطفی واریز نمایید)
38

نوع عضویت

مبلغ عضویت ساالنه

شاملین عضویت

عضویت پیوسته

 102،222تومان

افراد دارای کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی تربیتی

عضویت وابسته

 122،222تومان

افراد دارای مدرک کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در

عضویت

 02،222تومان

مجموعه رشتههای روانشناسی (همه گرایشها) ،مشاوره و علوم
تربیتی
دانشجویان رشتههای روانشناسی تربیتی ،روانشناسی و مشاوره
و علوم تربیتی

دانشجوئی

پس از تهیه کلیه مدارک مستدعیست آن را به آدرس تلگرامی  @OZVIATارسال و جهت تاییدیه آن با شماره تلفن
 09909429022واحد عضویت تماس حاصل نمائید.
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